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 : مدخل

ياف مركز  رئيس  فيلدمان)  (شاي  االسرتاتيجية   ايرى  مفتاح  للدراسات  أن  أبيب،  تل  جامعة  ب� نتصحيح    يف  العالقات  ظام 

فرض من خالل  فقط  يكون  ال  ارسائيل،  يف  والعسكري  املد�  األمر   املستوي�  يتطلب  وا�ا  العسكري،  املستوى  عىل  قيود 

التي تساهم يف القومي ووزارة   تقوية وتعزيز املؤسسات املدنية  القومي مثل مجس األمن  القرارات املتعلقة باألمن  صنع 

 الخارجية. 

العسكرية االرسائيلية مت القرارفاملؤسسة  ليس عىل عملية صنع  التأث�  بالغ  دوراً  التخطيط   ارس  بل وعىل عملية  فحسب، 

املؤسسة برسم تنفرد هذه  القومي، ك�  املستوى  الحركة    االسرتاتيجي عىل  اطار  التي تحدد  القومي  األمن  وتحديد نظرية 

(تقويم   رسائيلإل   تقييم البيئة االسرتاتيجية   ها عمليةنمن األجهزة املتفرعة ع  السياسية يف ارسائيل، وتتوىل من خالل العديد

الذي القومي)،  تب  الوضع  أساسه  االرس نعىل  الحكومة  الجيش اي  يف  التخطيط  شعبة  وتساهم  ونشاطها،  حركتها    ئيلية 

ل السيايس، وتقديم البدائ  للمستوى  االرسائييل إىل جانب األجهزة األمنية األخرى بتقديم التقديرات السياسية واالسرتاتيجية 

بديال آخر عن هذه املؤسسة لتفحص واختبار القضايا إرسائيل  � ال �لك نظام صنع القرارات يف  نلصالح القرار السيايس، بي

لوجود كذلك  وافتقاره  تواجهه،  التي  لألمن   واملشاكل  الوزارية  واللجنة  الحكومة  جانب  إىل  يعمل  منظم،  تفك�  جهاز 

 والخارجية. 

 

 عملية صياغة القرارات الهيئات املساندة يف 

القرارات وصياغة  اعداد  يف  باملساهمة  ارسائيل،  يف  واملؤسسات  األجهزة  من  عدد  هذه    السياسية،  يشارك  تشارك  حيث 

ارسائيل، يف  القرارات  صنع  نظام  من  جزء  تعترب  ال  والتي  والحوارات   املؤسسات  والنقاشات  االجت�عات  يف  كب�ة  بفعالية 

ارسائيل وبدرجة كب�ة يف دخول هذه   جع النهج الذي اتبعه بعض رؤساء الحكومات السابقة يفش  فقدالرسمية، وك� تب�  

وجهات عىل  والتأث�  القرارات  صنع  حلبة  إىل  هذا   املؤسسات  عىل  ويساعد  ارسائيل،  يف  السياسي�  القادة  وقرارات  نظر. 

األمنية األجهزة  قبل  االرسائييل  التدخل من  القومي  األمن  نظرية  تتم والجيش،  بحيث  عليا،  أولوية  األمن  تجعل من  التي   

كافة اتخاذ  تعبئة  فأسلوب  القومي،  املستوى  الفردي وعىل  املستوى  األمن عىل  لتحقيق  والبرشية  املادية  القرارات   املوارد 

الذي يحدده لعمل حكومته، العمل  الحكومة واطار  املشرتك ب�  يعتمد بدرجة كب�ة عىل شخصية رئيس  القاسم  أن   غ� 

التي التقديرات  عىل  كاملة  شبه  بصورة  تعتمد  أنها  الحكومات  هذه  لالحتياجات   كافة  وفقا  العسكرية  املؤسسة  تقدمها 

تعرب عن يتم طرحها  التي  البدائل  فأن  وبالتايل  األسلوب   األمنية،  يواجه هذا  الجيش،  نظرة  نظر واحدة هي وجهة  وجهة 

صنع القرارات، مبا يؤدي إىل   رارات بحيث يتم إعادة النظر يف هيكلة نظامصنع الق   انتقاداً شديداً، ومطالبة بتغي� اسلوب

واملشاكل التي   مدنية مستقلة إىل جانب الحكومة تعمل عىل تقديم االستشارة والرأي وتفحص واختبار القضايا  إيجاد هيئة 

 . تنال اهت�م القيادات السياسية

ارتباطا   بالسياسة  األمن يف إرسائيل  يتحركيرتبط  االرسائييل  السيايس  السلوك  إن  بل  نتيجة حوافز هي يف جوهرها   وثيقا، 

ظرية األمن القومي االرسائييل ال زالت قوية ومت�سكة،  نل  تتمحور حول األمن، فاملقولة األساسية التي وضعها (بن غوريون)

إرسائيل وجود  أن  املقولة  تلك  ل  وتفرتض  يتيح  م�  وجودياً،  خطراً  يواجه  زال  املشاركة  ال  اإلرسائيلية  العسكرية  لمؤسسة 

يف كب�ة  واألبعاد  بفعالية  الجوانب  عىل  املؤسسة  هذه  مشاركة  تقترص  وال  العليا،  السياسية  القرارات  وصياغة   اعداد 
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االقتصادية، السياسية،  األخرى،  األبعاد  كافة  تتناول  ومشاركتها  مساهمتها  إن  بل  والد  العسكرية،  غرافية  و �واالجت�عية 

 . يث يتم تفحصها واختبارها من وجهة نظر أمنية فقطبح

والجيش يف الجلسات الحكومية    اتها، مثل وزارة الدفاع واألجهزة األمنيةنوتشارك املؤسسة العسكرية بكافة أجهزتها ومكو 

وبالتحديد  والنقاشات العسكرية  املؤسسة  إن  بل  الرسمية،  (تقد  والحوارات  وتقديم  إعداد  يتوىل  الذي  هو  يرات الجيش 

أجهزة متخصصة وبشكل خاص أجهزة املخابرات واالستخبارات أمام   الوضع)، وهي عبارة عن تقيي�ت وتقديرات تقدمها

القرار، وتشمل هذه الدويل والتهديدات وامل  صانعي  الداخيل والوضع  الوضع  تواجهها إرسائيل، ك� التقديرات  التي  خاطر 

رئ  ارس� مكتب  داخل  العسكرية  املؤسسة  دور ممثلو  الوزراء  سياق    مه�ً   اً يس  عىل  التأث�  خالل   اتخاذيف  من  القرارات 

 الرسمية.  تحديد مواضيع النقاش والحوار الرسمي واالعداد والتجهيز لجدول أع�ل االجت�عات

أن يعرب عدد من املسؤول� االرسائيلي� بأن ارسائيل تف القرارات، مثال صنع    ملوجود نظا  رتقأمام هذه الصورة ليس غريباً 

صنع القرارات يف ارسائيل عبارة عن نظام (هواة) قائم عىل   ن) وزير خارجية ارسائيل األسبق يعترب أن نظامايبا  هناك (ابا

بين� التأسيس،  عن  والبعد  (شلومو  االرتجال  السابق�  —زيت)غا  يصفه  االستخبارات  أجهزة  رؤساء  نظام  —أحد  غ�   بأنه 

املعامل، ي  محدد  يف  رقفتحيث  خاص  وبشكل  املسؤول�  مختلف  ب�  والصالحيات  للمسؤوليات  واضح  تحديد  مكتب    إىل 

(أبرا ويقول  الحكومة،  مدير  رئيس  منصب  توىل  الذي  تام�)  خاللمهام  الحكومة  رئيس  الكادر 1986  -1984  كتب  أن   ،

اسرتاتيجية في� يتعلق بعملية السالم   أي وجهة نظر  اقش بشكل جدي وجذرينألعىل يف ارسائيل مل يسبق له أن  السيايس ا

، فيصف جلسات 1989  —  1984منصب سكرت� الحكومة االرسائيلية عام    مع الدول العربية، أما (يويس بيل�) والذي شغل

 لدى الوزراء معلومات حول القضاياتنعقد بدون ترتيبات أو استعدادات، بل ويف الغالب ال يكون    الحكومة الرسمية بأنها

 . رتض أن يديل هؤالء الوزراء بآرائهم حيال هذه القضايافسيتم مناقشتها، حيث من املالتي 

والباحث�، رؤية حول رضورة إعادة   صنع القرارات، يطرح العديد من هؤالء السياسي�  إزاء هذا االختالل والقصور يف نظام

ومة ورئيس الحكومة عىل تفحص واختبار  منظم يساعد الحك  صنع القرارات، بحيث يتضمن وجود جهاز تفك�  هيكلة نظام

القضايا الرئيسية التي تتعلق باألمن القومي من وجهة نظر شمولية تتناول كافة األبعاد   واعداد الدراسات واألبحاث حول

 ويعمل هذا الجهاز أيضا كهيئة استشارية عليا للمستوى السيايس.   املكونة لها،

الجواب هو أنه يوجد العديد من   جهاز تفك� منظم لصنع القرارات؟طرح، أال يوجد يف ارسائيل  يغ� أن السؤال الذي قد  

التي   الدورتاألجهزة  هذا  مب�رسة  التفك�    —قوم  جهاز  دور  صنع نولك  —أي  لوحدة  تابعة  ليست  الرسمي  اإلطار  يف  ها 

تتبع أجهزة أخرى مثل شعبة ا  القرارات بل  األمن  الجيش ووحدة  النظام  التخطيط يف  الدفاع، م� جعل  لسيايس يف وزارة 

 يحاول ايجاد حل ملشكلت� يف هذا الجانب:   السيايس االرسائييل

املاألوىل األجهزة  هذه  عمل  تنظيم  بينه:  للتنسيق  آلية  وايجاد  أجهزةتعددة،  خاص  وبشكل  واالستخبارات   ا،  املخابرات 

ارس دوراً �، وبعض هذه األجهزة  والتقديرات  اسي� باملعلوماتاملتعددة حيث إن هذه األجهزة هي التي تقوم بإمداد السي

االستخبارات  جهاز  فمثال  السياسية،  القيادة  قبل  من  اتخاذها  سيتم  التي  السياسية  القرارات  اتجاهات  تحديد  يف  مبارشاً 

 القرارات بناء عليها. التخاذبإعداد أوراق تقدير املوقف ووضعها أمام املستوى السيايس  العسكرية (أمان) هو الذي يقوم

معظم هذه األجهزة تنبع    ي� يتعلق بعملية صنع القرارات، تتلخص بأنفالتي يعا� منها النظام السيايس    املشكلة الثانية

جانب إىل  يعمل  الذي  التفك�  جهاز  يجعل  م�  العسكرية،  املؤسسة  والجوهر،   من  الطابع  عسكري  االرسائيلية  الحكومة 
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و�ه للوضع القومي، هذه السيطرة من قبل املؤسسة قأفكاره ورؤيته وت  ية وليست شمولية يف طرحوينطلق من رؤية قطاع

من العديد  أحدثت  يف   العسكرية  العسكري�  عىل  كامل  بشكل  السيايس  املستوى  اعت�د  بسبب  واالخفاقات  األزمات 

توفر جهاز   ئيسها، والسبب هو عدمللوضع، وطرح البدائل والحلول دون تفحص دقيق لها من قبل الحكومة ور   تقييمهم

 ة. تفك� مد� �كن أن يقوم بهذه املهم

 

 .يف تقييم وتقدير املعلومات واملواقف املؤسسات املشاركة

التي تعمل عىل جمع املعلومات وتقدير مها ومن ثم طرحها  ياألوضاع وتقي  في� ييل أهم أجهزة االستخبارات االرسائيلية، 

 أمام املستوى السيايس:  

 واألمن (املوساد) لالستخباراتاملؤسسة املركزية  :أوالً

الجهاز: هذا  تقييم    مهام  ماملوضع  العربية،  للدول  واالقتصادي  السيايس  الخطوات   وتوصيات مبقرتحاتفقاً  ر وقف  حول 

 الواجب اتباعها من قبل املستوى السيايس. 

مرة الجهاز  هذا  برئيس  االلتقاء  اعتادوا  االرسائيلية  الحكومات  رؤساء  أن  ذكره  يجدر  هذا   وم�  يف  ويشارك  أسبوع،  كل 

اللقاء هذا  خالل  ويتم  الحكومة،  لرئيس  العسكري  السكرت�  هذا    االجت�ع  وتقيي�ت  تقديرات  رئيس  عرض  عىل  الجهاز 

 تم مناقشتها، ويتبع هذا الجهاز ملكتب رئيس الحكومة مبارشة.  الحكومة والتقدم بتوصيات حيال كافة القضايا التي

 جهاز االستخبارات العسكرية (أمان)  :اً ثاني

الجهاز هذا  وإعدادمهام  املحيطة،  للدول  العسكرية  االستعدادات  حول  عسكري  تقييم  إعداد  حول  :  الحرب   التقديرات 

والسالم، وتقييم املوقف السيايس الدويل، وينوب هذا الجهاز عن بقية األجهزة األمنية يف تقديم تقارير (الوضع القومي) أو  

وعرضه القومي  الوضع  تقدير  تقرير  يسمى  الجهاز  ما  هذا  ويتبع  والكنيست  الوزارية  واللجنة  الحكومة  وزارة   أمام  اىل 

 الدفاع. 

 البحوث السياسية : دائرة ثالثاً 

املوقف السيايس الدويل،   القيام بجمع املعلومات عن البيئة الدولية، وتقييم العالقات الدولية، وتقدير  مهام هذه الدائرة:

الدولية النشاطات  حول  واقتصادية  سياسية  متخصصة  دراسات  عام،   واعداد  بشكل  الدويل  الوضع  تقييم  يف  واملساهمة 

بوزارة الدائرة  هذه  اإلشارة  وترتبط  مع  (  الخارجية،  حرب  اخفاقات  يف  حققت  التي  (اجرانات)  لجنة  أن  إىل  ) 1973هنا 

 ور هذه الدائرة. دأوصت برضورة تفعيل عمل و 

 من العام (الش� بيت أو الشاباك) : مصلحة األ اً رابع

املعادية  مهامه: النشاطات  عن  املعلومات  وجمع  الداخيل  باألمن  الجهاز  هذا  الداخل للسلطات    يختص  يف  اإلرسائيلية 

الفلسطيني�، الجدد، وهو يتبع   وبشكل خاص مراقبة تحركات ونشاطات املواطن�  إضافة إىل مراقبة األجانب واملهاجرين 

 لوزارة الرشطة. 
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 مصلحة يهود االغرتاب  :خامساً 

  ،متابعة نشاطاتهم ومشاكلهمو   هو اعداد الدراسات واألبحاث حول أوضاع اليهود يف كافة أنحاء العامل،   مهام هذا الجهاز:

 ع هذا الجهاز إىل وزارة الهجرة. ويتب

 شعبة التخطيط يف الجيش االرسائييل  :سادساً 

وتحديد العقائد القتالية، وسياسة    ، وكان الهدف منها هو التخطيط لبناء قدرات الجيش1973نشأت هذه الشعبة بعد عام  

واألهداف   التقديرات  ووضع  القومي،  عام   للدولة.  والسياسية  االسرتاتيجيةاألمن  تقرر  الشعبة  هذه  عمل  التساع  نتيجة 

إىل ح� تم تقسيمها إىل شعبت�   1978الدفاع، وبقي األمر كذلك لغاية عام    جعلها هيئة مشرتكة ب� الجيش ووزارة  1975

 منفصلت�:  

 األوىل: شعبة األمن القومي وهي تابعة لوزارة الدفاع. 

 . التخطيط يف هيئة األركانالثانية: شعبة 

 من السيايس يف وزارة الدفاع شعبة األ  :سابعاً 

القضايا األمنية والسياسية،   ، وهي مسؤولة عن التخطيط والتنسيق واعداد التوصيات حيال2004نشأت هذه الشعبة عام  

وأساليب التهديد،  مصادر  وتحديد  القومي  األمن  نظرية  بتحديد  تختص  التهديد  ك�  هذه  تحديد معالجة  إىل  إضافة  ات، 

 الدول األخرى.  االسرتاتيجية معوالفلسطيني� والعالقات  االجراءات السياسية وإدارة املفاوضات مع الدول العربية،

 

 جهاز تفك� مد�  إليجادمحاوالت  :مجلس األمن القومي

املحاوالت   العديد من  ذو طاب  إليجادبذلت  تفك� منظم  إىل  جهاز  للعمل  املحاوالت   .الحكومة  جانبع مد�  بعض هذه 

من عدم تحديد االختصاصات وبشكل خاص   باألساس  قد�ة ترافقت مع النظام السيايس االرسائييل منذ نشوئه وهو ناجم

ووزير  العالقة طبيعة   الحكومة  رئيس  وكا  ب�  نظام  ن الدفاع  واجهها  ازمة  اول  قضية  ت  هي  ارسائيل  يف  القرارات  صنع 

االخ� قام   اسند بن غوريون منصب وزير الدفاع اىل (بنحاس الفون)، وهذا  1953ه يف عام  نهذه االزمة ا   وملخص(الفون)،  

عىل  � تغي  بإجراء اساسية  رئيسها،   ةاسرتاتيجيات  أو  الحكومة  علم  دون  االرسائييل  استخبارية   الردع  معلومات  واخفى 

أزمة   يشكل  ان  كاد  م�  الحكومة،  رئيس  عن  مهمة  داخل وحدة صنع   إلرسائيلداخلية    سياسيةوسياسية  وبشكل خاص 

 عادة صياغة العالقات ب� صانعي القرار االرسائييل.إل  هذه القضية شكلت حافزاً كب�اً . القرار االرسائييل

 وفي� ييل خلفية تاريخية ألهم الطروحات: 

عام   - ش�ف)  (يادين  تدعى  لجنة  في�  1963أوصت  الحكومة  لرئيس  خاص  مستشار  بشؤون    بتعي�  يتعلق 

طر عمل  أ األجهزة األمنية، وتحديد    يق ب�االستخبارات، وحددت اللجنة مهمة هذا املستشار هو القيام بالتنس

 هذه التوصية.  كل جهاز، غ� أن الحكومة االرسائيلية آنذاك تجاهلت
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حرب   - إىل  1973بعد  نسبة  (اجرانات)  تدعى  لجنة  (شمعونشكلت  االرسائييل  القايض  وحددت     اجرانات) 

املدنية القيادت�  أصاب  الذي  والقصور  الخلل  أوجه  يف  بالتحقيق  حرب    مهمتها  خالل  ،  1973والعسكرية 

م باستحداث  اللجنة  هذه  لشؤوننوأوصت  مستشار  ك  صب  وأوصت  الحكومة،  رئيس  لدى  ذلك االستخبارات 

األمنية، وإعادة تنظيم إدارة األبحاث والتخطيط يف وزارة الخارجية،    األجهزةية  نبإجراء تعديالت هيكلية عىل ب 

 وزارية لألمن والسياسة الخارجية.  واستحداث لجنة

ع - حملت  االرسائييل  القومي  األمن  كلية  نفذتها  دراسة  اتخاندعت  سياق  (تحس�  عىل صعيد   ذوان  القرارات 

يف والنواقص  األخطار  معالجة  اىل  القومي)،  اتخا  األمن  التي    ذسياسة  القضايا  أهم  ارسائيل، ومن  القرارات يف 

 أشارت إليها ما ييل:

 عدم تحديد األهداف السياسية واألمنية يف ارسائيل.  .1

 التي تواجههم.   عدم وجود جهاز متخصص يقدم التقارير والدراسات إىل صانعي القرار يف املشاكل .2

 . االعتبار الرؤية املستقبلية االفتقار إىل مخططات وطنية شاملة تأخذ بع�  .3

 . واملدنيةعدم وجود تناسق وتوازن ب� مختلف األجهزة األمنية  .4

عام  يف واقع  1989  دراسة  أجل  من  شكلت  كوبركيس)  (لجنة  تدعى  لجنة  ونشاطاتها   أوصت  الحكومية  املؤسسات 

ت وتقديم رؤية واضحة، ومحددة اعداد وصياغة القرارا  واحتياجاتها، برضورة أن يكون للحكومة هيئة خاصة تساعدها يف

 القرار، غ� أن هذه التوصيات مل تلقى قبول واهت�م لدى الحكومة.  حول املواضيع التي تنال اهت�م صانع

 

للوزارات، العام�  املدراء  من  تتكون  هيئة  استحداث  تم  املايض،  القرن  من  الث�نينات  الهيئة سكرت� يو  خالل  رتأس هذه 

مه�ت هذه الهيئة، بأنها هيئة استشارية للحكومة وتعمل عىل   تم تحديد  1987الحكومة ووفقاً لقرار حكومي صدر عام  

واملؤسسات   نسيق املناسبة ب� كافة الوزاراتالقضايا املطروحة أمام الحكومة، وتوف� وسائل الت  فحص واختبار التوصيات يف

تم تكليف (اسحاق رابيد)   1991مجال عملها في� يتعلق مبسائل األمن القومي كان قليال جداً. ويف عام    الرسمية، غ� أن

العسكريةوه القوم  —االرسائيلية  و باحث يف مركز األبحاث  ي، عىل ان يكون مرتبط مبكتب  تشكيل طاقم استشاري لألمن 

يتعل  رئيس في�  األع�ل  من  العديد  الطاقم  وقدم هذا  بالحكومة،  االسرتاتيجيةق  عن   والسياسية  القضايا  يتوقف  أن  قبل 

 . 1992العمل عام 

 

السنوات   جهازب  1999  —1996خالل  مبثابة  تكون  هيئة  لتشكيل  املحاوالت  من  العديد  هذه   ذلت  أن  إال  منظم،  تفك� 

الداخلية، وأبرزها الصعوبات واألزمات  العديد من  األحزاب    املحاوالت القت  األحزاب الرصاع ب�  السياسية وبشكل خاص 

أي  غالباً  ترفض  التي  االستشارية   الصغ�ة  الهيئة  هذه  مثل  إلقامة  الكب�ة  األحزاب  قبل  من  اسلوب  محاولة  تغي�   أو 

 . الحكم

 

(بنيام� نتنياهو) لجنة مكونة من   عندما شكل رئيس الوزراء االرسائييل آنذاك  1999غ� أن هذه املحاوالت تجددت عام  

العمل عىل تشكيل مجلس لألمن القومي االرسائييل ليعمل   يس الحكومة ووزارة الدفاع والخارجية وذلك من أجلمكتب رئ 

ك� يعمل كهيئة استشارية   ،والحكومة يف صياغة واتخاذ القرارات االسرتاتيجية   هذا املجلس عىل مساعدة رئيس الحكومة

 ولرئيس الحكومة.  عليا للحكومة
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من أجل تشكيل مجلس    لإلعداد  كبار الضباط السابق� يف الجيش االرسائييل،  أحديفيد عفري) وهو  وقد عهد نتنياهو إىل (د

مع الجهات املعنية باألمن القومي االرسائييل وبشكل   األمن القومي، وتحديد مجاالت عمله واختصاصاته وأساليب التنسيق

 خاص وزاريت الدفاع والخارجية.

العديد من األزمات   التي واجهتها ارسائيل، أهمية أن يتوفر لدىأظهرت  السيايس   السياسية والعسكرية  القيادي  املستوى 

مواجهة ما توفره املؤسسة العسكرية االرسائيلية    جهاز للتفك� املنظم، عىل أن يكون هذا الجهاز ذو طابع مد�، وذلك يف

لبدائل لصانع القرار، وال يعني ذلك عدم الثقة بقدرة التفك� هذا من ا  من خالل أجهزتها املتعددة التي تقوم بدور جهاز

القيام العسكرية يف  املختلفة    املؤسسة  السياسية  املؤسسات  أدوار  التوازن ب�  الدور، بل إليجاد نوع من  أو  الواجب  بهذا 

من خالل عدة تساهم يف صنع القرار، إذ يالحظ أن املؤسسة العسكرية االرسائيلية تستحوذ عىل عملية صنع القرار    التي

اآلمن نظرية  بنود  تحديد  تشمل  القرار، وهي  تساهم يف صنع  مهمة  التهديد،   أدوات  مصادر  تعريف  االرسائييل،  القومي 

مشاركتها  خالل  من  ذلك  ويتم  مواجهتها،  وال  ووسائل  الجلسات  يف  ويرغب  نالفاعلة  العليا،  الرسمية  والحوارات  قاشات 

  صنع القرارات السياسية من خالل وجود هيئة استشارية عليا  � بتعديل وهيكلة نظاماالرسائيلي  العديد من الزع�ء والقادة

مؤسسات أخرى يف    تساعد الحكومة يف تنفيذ سياستها العامة، م� يعني أن األجهزة األمنية والعسكرية تؤدي دورها كأي

سسة العسكرية االرسائيلية يف مجال صنع املؤ   صالحيات واالختصاصات التي تؤديهاالدولة، بحيث يكون لهذه الهيئة كامل ال

 القرارات األمنية والسياسية. 

 

 الهدف من انشاء مجلس األمن القومي االرسائييل

القومي االرسائييل عىل أ � انشاء مجلس األمن  النظر إىل مربرات  السياسية  ه جزء من الرصاعنكن  النخب    والعسكرية   ب� 

من وذلك  السيايس،  القرار  صنع  عملية  يف  ومشاركتها  دورها  لزيادة  صياغة   االرسائيلية  يف  املشاركة  قاعدة  توسيع  خالل 

 واعداد القرارات وتقديم البدائل أمام صانع القرار.

ا، حيث يسود  القرارات السياسية العلي  ك� �كن اعتباره جزء من الرصاع ب� املؤسسات املشاركة واملساهمة يف عملية صنع

ويعترب بعض السياسي� والخرباء واملختص�   ،القرارات االسرتاتيجية   خالف كب� حول النهج واألسلوب املتبع يف عملية اتخاذ

صنع   كب�ة عىل نظام  األمنية والسياسية يحمل مخاطر  تاملؤسسة العسكرية عىل عملية صنع القرارا  االرسائيلي� أن سيطرة

هؤالء املختص� والخرباء أن عدم    ارسائيل، م� ينعكس عىل أداء النظام السيايس االرسائييل بشكل عام، ويعتربالقرارات يف  

هو نقطة خلل يعا� منها النظام السيايس يف ارسائيل منذ   ظر بديلة أو مقابلة ملا تطرحه املؤسسة العسكريةنتوفر وجهة  

هاز تفك� مد� يقدم لصانع القرار السيايس بدائل متعددة لقراراته، ورضورية لوجود ج  أمد طويل، وأن هناك حاجة ملحة

يعمل القرارات،    بحيث  وصياغة  إعداد  يف  الحكومة  جانب  إىل  الجهاز  للحكومةهذا  عليا  استشارة  هيئة  ولرئيس    ويكون 

 الحكومة. 
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 مهام وواجبات مجلس األمن القومي اإلرسائييل

مجلس إنشاء  وراء  األسايس  الهدف  هيكلة    يعترب  إعادة  هو  إرسائيل  يف  القومي  السياسية    وتوحيداآلمن  القرارات  صنع 

 � الحكومة مبا يؤدي إىل ايجاد جهاز استشاري مد   واألمنية، وبشكل خاص ترتيب مستوى العمل والعالقات يف مكتب رئيس

يف ظل   الجانببهذا    االهت�مكافة العنارص املكونة لألمن القومي، ويأيت    يقوم مبهمة التفك� والدراسة وتقديم املشورة يف

االسرتاتيجية  املؤسسة  تأث�تعاظم   القرارات  صنع  عملية  يف  املؤسسة  العسكرية  هذه  سيطرة  إىل  أدى  الذي  األمر   العليا، 

نظرية األمن القومي، م�   اءنهها وبالعسكرية عىل عملية تقديم تقارير التقدير العام لسياسة الدولة، واملخاطر التي تواج

خطوة رئيس الوزراء اإلرسائييل األسبق (بنيام�   أدى لحدوث أزمات متعددة من قبل مستويات صنع القرار، لذلك كانت 

مطالب رشائح واسعة من النخبة السياسية العليا يف إرسائيل، التي بدأت   شاء مجلس األمن القومي معرباً عنننتنياهو) بإ

حرب نظام  م١٩٧٣عام    منذ  يعانيه  الذي  الخلل  من  اإلرسائييل  بالتحذير  القرارات  ب�   صنع  تنسيق  بوجود  للمطالبة  و 

عىل وضع الخطط   مد� يساعد صانع القرار السيايس  تفك�البحث إليجاد جهاز    استدعىمكونات صنع القرار، م�    مختلف

 املتغ�ات املؤثرة عىل صنع القرار. كافة االعتبار وتفحص البدائل وتقدير املوقف، وفق رؤية شمولية تأخذ بع�

 

 خيارات تشكيل املجلس 

صنع القرار السيايس يف إرسائيل،   تجمع كافة النخب والقوى السياسية اإلرسائيلية عىل رضورة إعادة تشكيل وتنظيم وحدة 

قضايا السياسة الخارجية واألمن، وتزداد هذه الدعوات إلحداث   القرارات وبشكل خاص يف  اتخاذمبا يؤدي إىل تحس� سياق  

 كل أزمة يواجهها املستوى السيايس األول يف إرسائيل، ولعل هذا يعرب عن أزمة أكرب وأهم   صنع القرار عقب  تغي� يف نظام

ها النظام برمته ويعود ذلك إىل غياب تعريف ماهية الدولة وهوية مواطنيها، فالنظام السيايس يف ارسائيل مل يحدد يواجه

الرئييس يف عدم وجود دستور   فقط؟أم دولة لليهود    طبيعة وهوية إرسائيل، هل هي دولة د�قراطية  ايضا السبب  وهو 

 سبي الذي يعترب نائييل أسلوب االنتخابات القائم عىل أساس النظام ال مكتوب محدد وم� زاد من أزمة النظام السيايس االرس 

 . الدولة كدائرة انتخابية واحدة

أ  تركت  القضايا  فنظام ثهذه  االرسائييل،  السيايس  الجسد  أجزاء  كافة  ال  رها عىل  فيها  ر، حيث طرح قزال غ� مست  الحكم 

الذي جرى   وأسلوبالحكم    ي� نظامغالعديد من املبادرات واالقرتاحات لت التعديل  املبادرات،  االنتخابات، ومن أبرز هذه 

رئيس  ١٩٩٦عام   انتخابات  طريقة  باإل   عىل  ليصبح  رئيس  الوزراء  أول  انتخاب  بعد  أنه  غ�  مبارش،  بشكل  انتخابه  مكان 

رئيس    السابقة يف اختيار   نتنياهو) بهذه الطريقة، عاد الكنيست ليقرر إلغاء هذا النظام ويعود إىل الطريقة  للوزراء (بنيام�

 الحكومة. 

عام   الثانية  لبنان  حرب  عقب  الدعوات  من  العديد  بتغي�  ٢٠٠٦كذلك صدرت  تطالب  نظاماً   نظام  التي  ليصبح  الحكم 

السياسي� من  العديد  بها  تقدم  التي  االقرتاحات  إىل  اضافة  أوملرت)   رئاسيا،  (ايهود  الحكومة  رئيس  وأبرزهم  االرسائيلي� 

 ارسائيل.  الحكم يف س نظاماتغي� أساملطالبة ب 

هيكلة  إعادة  وهو  االتجاه  نفس  يف  تصب  املحاوالت  ارسائيل،  نظام  هذه  يف  القرارات  اآلمن   صنع  مبجلس  يتعلق  وفي� 

بإعادة هيكلة وحدة صنع القرارات ثالثة �اذج   وهو أبرز الذين طالبوا  —القومي االرسائييل، فقد طرح (يهودا بن مائ�)  

 املجلس، وهي:  لعمل هذا
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 النموذج األول: �وذج رئيس الحكومة. 

بتشكيل هيئة النموذج  لهذا  الوزراء وفقاً  رئيس  تكون مسؤولة  يقوم  بحيث  القومي،  أع�لها وواجباتها،   لألمن  أمامه عن 

ا الهيئة  هذه  مه�ت  وب�وتشمل  بينها  التنسيق  بأع�ل  والقيام    لقيام  القومي،  اآلمن  مجال  يف  العاملة  األخرى  الجهات 

  هذه الهيئة من الناحية التنظيمية املعلومات املتعلقة باألمن القومي االرسائييل، عىل أن تتبع    بكافةبتزويد رئيس الحكومة  

ببعضها البعض الوزراء وعالقاتها    تعريف بعض الوظائف يف مكتب رئيس  إىل مكتب رئيس الحكومة، م� يستدعي إعادة

 الحكومة. السيايس واملستشار العسكري لرئيسمثل املستشار 

 النموذج الثا�: �وذج اللجنة الوزارية.

والخارجية،  اآلمن  لشؤون  الوزارية  للجنة  خاصة  سكرتارية  تشكيل  عىل  النموذج  هذا  مهنية    يقوم  كقيادة  تعمل  بحيث 

أو الهيئة  هذه  تعي�  ويتم  محددة،  أهداف  ضمن  اللجنة    السكرتارية  محرتفة  رئيس  باعتباره  الحكومة  رئيس  قبل  من 

والخ لألمن  مكاتبالوزارية  وتلحق  أن    ارجية،  الحكومة، عىل  رئيس  مبكاتب  الهيئة  لتهذه  وللجنة  قدم خدماتها  لحكومة 

 . رئاسة الحكومة  هي مسؤولية السكرتاريةعمل هذه الهيئة أو  عنويتميز هذا النموذج بأن املسؤولية   الوزارية األمنية،

 الحكومة. سكرتاريةالنموذج الثالث: 

عمل   تعزيز  أساس  عىل  النموذج  هذا  تتوىل    سكرتاريةيرتكز  بحيث  التخطيط   السكرتاريةالحكومة،  أجهزة  عىل  االرشاف 

تقارير بتقديم  املعنية  األجهزة  وكافة  واألمنية  هذه  قت  السياسية  وتعمل  القومي،  الوضع  عىل   اريةالسكرتديرات  كذلك 

الربيطا�،   واملؤسسات العاملة يف مجال األمن القومي، ويشبه هذا النموذج إىل حد ما النموذج  التنسيق ب� كافة األجهزة

األول للحكومة ولرئيسها، غ� أن االشكالية األساسية هنا أن   ووفقاً لهذا النموذج يكون رئيس طاقم الحكومة هو املستشار

الحكومة    يؤدي إىل تجميع كافة القضايا األمنية والسياسية يف يد شخص واحد هو رئيس طاقم  كومةالح  سكرتارية�وذج  

 وهو أمر غ� مرغوب فيه يف ارسائيل. 

واملؤسسات العاملة يف مجال األمن   إزاء هذه الن�ذج الواردة فإن هناك معارضة كب�ة من قبل العديد من القوى السياسية

 القومي لوجود مثل هذه الهيئة وذلك لعدة أسباب:  

السنوات املاضية إلقامة مثل هذه   ، حيث طرحت العديد من االقرتاحات خاللالرصاع السيايس ب� األحزاب االرسائيلية  -1

حزب سيطرة  من  السياسية  األحزاب  خشية  أن  إال  اله  الهيئة  هذه  عمل  عىل  اقامته واحد  ملعارضة  الدافع  هو  كان  يئة 

 االرسائييل ك� ذكرنا يفضل توزيع السلطة وليس تجميعها يف يد شخص أو هيئة واحدة.  وتشكيله، فالنظام السيايس

السياسية  -2 النخب  كافة  واألمن ب�  الخارجية  السياسة  بها قضيتي  التي تحظى  يأخذ سلم االرسائيلية  األهمية  فاألمن   ،

بالغ   اً السيايس االرسائييل وهذا �نح املؤسسة العسكرية دور   ظى باهت�م بالغ من قبل كافة مكونات النظاماألولويات ويح 

 صنع القرار، واملؤسسة العسكرية هي من أشد املعارض� لوجود مثل هذه الهيئة.  األهمية والتأث� يف عملية
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 قرار تشكيل مجلس اآلمن القومي االرسائييل

مجلس األمن القومي، حيث أصدرت    األول والثا� يف قرارها تشكيلالحكومة االرسائيلية عىل املزج ب� النموذج�عملت  

(  1999-03-07  تاريخب الرقم  الذي يحمل  الخاص4889قرارها  القرار مهام   )  القومي، وقد تضمن  األمن  باستحداث مجس 

 وواجبات املجلس وهي ك� ييل: 

 لديوان رئيس الوزراء. من القومي االرسائييل، عىل أن يعمل هذا املجلس ضمن الهيكل التنظيمياستحداث مجلس لأل  أوال:

س لن يكون لعمل املج  تحدد األهداف واملهام التي سيتوالها املجلس وفق تفصيل الحق، مع األخذ بع� االعتبار أن   ثانياً: 

لعاملة يف ذات املجال، بل سيكون عمل مجلس األمن ا  فيه مساس بصالحيات ومكانة الوزارات والهيئات الرسمية األخرى

 استشارية تنسيقية عليا يف مجال السياسة الخارجية واألمن. القومي مقترصاً عىل العمل كهيئة

وذلك وفقاً للصالحيات    املهمة األساسية للمجلس أنه هيئة استشارية مهنية، وواجبها محدد يف مجال األمن القومي  ثالثاً:

للحكومة، األسايس  القانون  ملا ورد يف  استناداً  للحكومة  املج   وإطار  املخولة  يكون  ان  قيادة قومية ومنتدى لعمله  مقر  س 

 ن القومي. االم للحوار من قبل صانعي القرارات يف قضايا

أن يتم ابالغ الحكومة    تضمن القرار تعي� الج�ال احتياط (دافيد عفري) ملنصب رئيس مجلس األمن القومي، عىل  رابعاً:

 اصب العليا يف هذا املجلس. نالحقاً بأس�ء املرشح� للم 

هيكل تنظيمي ومايل   لوضع  تكليف ديوان رئيس الحكومة بالتنسيق مع وزير املالية ورئيس ديوان الخدمة املدنية  خامساً:

   للمجلس.

 

 مالحظات عىل قرار انشاء املجلس

عىل قرار من الكنيست،   ءاً بنا  عىل قرار صادر عن الحكومة وفقاً للصالحيات املخولة لها، وليس  ءً تم تشكيل املجلس بنا .1

م� ينعكس عىل عمله وفعاليته يف وحدة صنع القرار   هذا األمر يشكل نقطة ضعف أساسية يف قرار تشكيل املجلس

 االرسائييل.

إىل أن عمل املجلس ليس    يالحظ وجود بعض العبارات الغامضة، مثل تلك التي وردت يف الفقرة الثانية، والتي تش�  .2

الذي يش� إىل وجود نوع من الرصاع ب� مؤسسات مختلفة   ارات وهيئات رسمية أخرى، األمرفيه مساس بصالحيات وز 

 سيتواله املجلس، وهو ما يش� كذلك إىل وجود �ط محدد من العالقات داخل وحدة صنع  مجال العمل الذي   إطاريف  

االرسائ الجيش  به  يقوم  الذي  الدور  مثل  محددة  أدوار  املؤسسات  لبعض  يعطي  األمنية    ييلالقرار  األجهزة  وكذلك 

 املختلفة. 

يف .3 االرسائييل  الجيش  يف  سابق  ضابط  تعي�  هو  الحكومة،  قرار  عىل  املهمة  األمن   املالحظة  مجلس  رئيس  منصب 

إ  توف�  ذالقومي،  هو  الهيئة  هذه  وجود  من  األسايس  الهدف  بغية   أن  القرار،  صنع  وحدة  داخل  مد�  تفك�  جهاز 

املستوى السيايس إضافة إىل األهداف األخرى من انشاء هذا املجلس وبالتايل كان    كرية عىلاملؤسسة العس  تأث�تقليص  

 من

الشخصيةقامل املنصب لشخصية مدنية وليس عسكرية وإن كانت هذه  أن يسند هذا  العسكرية   رتض  الخدمة  خارج 
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بدائل لتوف�  هو  املجلس  هذا  عمل  أن  إذ  املنصب،  هذا  توليها  القرا  لحظة  صانع  القومي أمام  باألمن  يتعلق  في�  ر 

 سكرية. ع االرسائييل من خالل رؤية شمولية وليست

 

 مهام وواجبات املجلس

 عىل النحو التايل: اإلرسائييل مي مهام وواجبات مجلس األمن القو  1999-04-01 حدد قرار ألحق صدر بتاريخ

 أهداف املجلس  :أوالً

 ولرئيس الحكومة يف مسائل األمن القومي.يقوم املجلس بدور هيئة استشارية للحكومة  

 الصالحيات  ثانيا:

هو مستشار رئيس    يستمد املجلس صالحياته من الحكومة ويعمل وفقاً لتوجيهات رئيس الحكومة، ويكون رئيس املجلس

 الحكومة لشؤون األمن القومي.

 وظائف املجلس  ثالثا:

 قضايا األمن القومي. استشارية عليا للحكومة ولرئيس الحكومة يفه يعمل كهيئة نالوظيفة األساسية للمجلس أ  .1

 التنسيق ب� كافة األجهزة الرئيسية العاملة يف مجال األمن القومي. .2

من وجهة نظر   االسرتاتيجية  اعداد ودراسة وجمع كافة املعلومات املتعلقة بشؤون األمن والسياسة الخارجية والقضايا .3

 شمولية. 

يتإايجاد   .4 محدد  األخرىطار  الرسمية  والدوائر  والوزارات  املجلس  ب�  عليه  االتفاق  القومي،    م  األمن  بقضايا  املعنية 

 سيق بينها. نمالحظاتهم وأع�لهم بهدف الت واجراء حوارات ونقاشات مع هذه األجهزة لالطالع عىل

اتخا .5 سياق  فعالية  الخ  ذتعزيز  والسياسة  لألمن  الوزارية  واللجنة  الحكومة  يف  اعداد    ارجية،القرارات  من خالل  وذلك 

أوراق واعداد  االرسائييل  القومي  باألمن  املتعلقة  والدراسات  املجلس    التقارير  يقوم  ك�  األمن    باطالعاملوقف،  لجنة 

 القومي وفقاً لتوجيهات رئيس الحكومة.  والخارجية يف الكنيست عىل قضايا األمن

 املختلفة.  التخطيط والتنظيم يف الوزارات وضع خطط بعيدة املدى لعمل املجلس واالستعانة بدوائر .6

 املتعلقة باألمن القومي.  اعداد التوصيات للحكومة واللجنة الوزارية لشؤون األمن والخارجية حول السياسات .7

 يذ القرارات يف قضايا األمن القومي.نفمتابعة حثيثة لجميع النشاطات وت .8

بعمل .9 تقوم  التي  الهيئات  مع  والتعاون  بالتنسيق  معينة،  القيام  دول  يف  املجلس  لعمل  مع    بالتنسيقوالقيام    مشابه 

 وزارة الخارجية وممثليها يف كافة أنحاء العامل. 

املجلس عمل  يف  الحكومة  رئيس  ديوان  يشارك  بأن  إليه  املشار  الحكومة  قرار  السكرت�    وأضاف  خالل  من  واجت�عاته 

الحكومة   لرئيس  السيايس  واملستشار  للحكومة  األمن العسكري  مجلس  وواجبات  مهام  حول  الحكومة  قرار  عىل  ويالحظ 

 جوهرية وهي:  ياً من نقاطله جاء خانالقومي أ 
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ملفهوم األمن القومي التي    عدم وجود تحديد دقيق وواضح لقضايا األمن القومي وعدم وجود تعريف واضح ودقيق .1

 سيبارش املجلس القيام بها. 

يف   .2 ومحددة  واضحة  خطوط  وجود  القرار  عالقةعدم  صنع  وحدة  أطراف  باقي  مع  رئيس    املجلس  الحكومة،  وهي 

 العسكرية. الحكومة، اللجنة الوزارية لشؤون األمن والخارجية واملؤسسة

ة  واألجهزة التي تقوم بإمداد وحد  عدم تحديد آلية عمل املجلس ومهامه بشكل واضح وتحديد عالقاته مع املؤسسات .3

 صنع القرار باملعلومات.

 . الحقاً  هذه املالحظات إضافة إىل ما سبق من مالحظات أدت إىل تعطيل عمل املجلس ك� س�ى 

القرارات يف الحكومة، وايجاد جهاز   املساهمة يف تحس� سياق اتخاذ  ير هنا إىل أن الغاية من انشاء هذا املجلس ه اويش

جانب   إىل  يقف  مد�  هيئة  الحكومة،تفك�  مبثابة  يكون  التوصيات   بحيث  وتقديم  اعداد  عىل  يعمل  و  عليا،  استشارية 

من منظور شمويل، م� �كنه من تقديم تقارير تقدير الوضع بحيث ال يكون   والتقارير والدراسات املتعلقة باألمن القومي

 سة العسكرية.املؤس  هذا الجانب حكراً عىل

 

 اإلرسائييلالقومي  الهيكل التنظيمي ملجلس األمن

 .األمن القومي رتأس املجلس رئيس مجلس األمن القومي، وهو بنفس الوقت مستشار رئيس الوزراء لشؤوني -

شعبة  (  ،تالية الشعب الرئيسية ال  يساعده يف مهامه نائب رئيس مجلس األمن القومي الذي يتوىل االرشاف عىل  -

   .)الشعبة االجت�عية والبنى التحتية -وحدة مكافحة االرهاب -األمنية  شعبة السياسات - السياسة الخارجية

   .)واملستشار االقتصادي واملستشار القانو� الشعبة االدارية واملالية،(ك� يتضمن الهيكل التنظيمي للمجلس  -

ادارات - ثالث  من  املجلس  السياسات (شعب)    يتكون  شعبة  الخارجية،  السياسة  شعبة  هي  ة  األمني   رئيسية 

وال االجت�عية  الشعبة  هي  أخرى  شعبة  إىل  إضافة  االرهاب،  مكافحة  التحتية،بنووحدة  الوظائف   ى  تؤدي 

   :وامله�ت التالية 

 :االرهاب حدة مكافحةو  :أوالً

عام   آذار  يف  الوحدة  هذه  وكان  ١٩٩٦انشأت  االرسائييل  القومي  اآلمن  مجلس  انشاء  قبل  هو   أي  منها  األسايس  الهدف 

طاق عملها توسع في� بعد نوالجهاد االسالمي، اال أن    عمليات املقاومة الفلسطينية وبشكل خاص حركتي ح�سمواجهة  

إىل مجلس تم ضمها  عندما  كب�،  االرهاب   بشكل  مبكافحة  يتعلق  في�  عديدة  مهام  الوحدة  وتتوىل هذه  القومي،  األمن 

 ها:  نوم

 ويات. وعىل كافة املست باإلرهابجميع القضايا املتعلقة  .1

 تحديد مصادر االرهاب ووضع خطط عمل ملواجهته.  .2

 زيادة التنسيق ب� األجهزة األمنية واالستخبارية حول قضايا االرهاب.  .3

 ية الجهود يف مجال التعاون الدويل بشأن الحرب عىل االرهاب وتبادل املعلومات حوله. قوت .4

 االرهاب.  تخصيص املوارد ملكافحةبلورة التوصيات وتقد�ها للحكومة حسب األولويات وذلك بهدف  .5
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 ألمن القومي والحرب عىل االرهاب. تحديد الثغرات عىل املستوى القومي في� يتعلق با .6

عام   أيلول  املصغر  2005يف  الوزراء  االرهاب  وافق مجلس  اعتبار وحدة مكافحة  الحرب عىل   منظً�   اً جهاز   عىل  يف مجال 

اجم عن ناألمن االرسائييل سواء داخلياً أو خارجياً وهو    يف مجالي أن هذه الوحدة متلك صالحيات واسعة  ناالرهاب، م� يع

تحس� مستوى العمل يف أجهزة املخابرات واالستخبارات، واالهت�م بالتهديدات التي   اتساع املجال الذي تعمل فيه، ومنه 

 والجوية.  االرسائيليون يف الخارج، وتحس� مستوى األمن والح�ية يف كافة املعابر الحدودية الربية، البحرية يواجهها

ومصادر التهديد من هذه الدول   ويف سياق هذا العمل فإن مجلس األمن القومي االرسائييل يوفر معلومات عن كافة الدول،

التهديد،ودرجة خطورة هذ  —هذا يف حال وجود مصادر تهديد    — التهديد، فقد يكون  ا  يف   التهديد  وما هو شكل هذا 

ملواط موجه  األحيان  تلكنبعض  مثل  ارسائيلي�  توصيات   �  التحذيرات  بهذه  ويرفق  سيناء،  يف  االرسائيلي�  ضد  املوجهة 

 حياتهم، أو قد  لعدم زيارة الدول التي تشكل تهديداً عىل  لإلرسائيلي�قد يكون توجيه دعوة    مجلس األمن القومي فبعضها

تطلق ما  مثل  ملواجهته  أخرى  ودول  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  تعاونا  ويتطلب  أخرى  أشكال  ارسائيل   يتخذ  عليه 

 مواجهة (االرهاب الفلسطيني) أو مواجهة التهديد النووي االيرا�.

  : شعبة السياسات األمنية :ثانياً 

 منها: تتوىل هذه الشعبة القيام بعدة مه�ت 

 . للقضايا األمنية التي عىل جدول أع�ل املجلس اعداد الدراسات االسرتاتيجية .1

 اعداد تقدير موقف سنوي لوضع األمن القومي. .2

 الفلسطيني.  -اعداد التقارير والدراسات يف الشأن االرسائييل  .3

 ادارة الحوار االسرتاتيجي مع دول مختارة من أهمها الواليات املتحدة.  .4

 ومراقبة السالح النووي االيرا� ومتابعة الشأن العراقي.اعداد دراسات  .5

 انشاء مركز ادارة قومية للطوارئ.  .6

 تنسيق االتصاالت ما ب� املجلس والجيش واألجهزة األمنية.  .7

  : شعبة السياسة الخارجية :ثالثاً 

 تتوىل هذه الشعبة القيام بعدة مه�ت منها: 

 الفلسطيني� وسوريا ولبنان. متابعة العملية السياسية مع  .1

 ودول أخرى.  ، تركيا، مرصإيرانلورة سياسات شاملة تجاه دول محورية مثل روسيا، وسط آسيا، الهند، ب .2

 يف القضايا ذات العالقة.  ومراكز األبحاث التعاون مع وزارة الخارجية واملسؤول� األكاد�ي� .3

 .العاملالكتاب وزع�ء اليهود يف عقد لقاءات وحوارات مع شخصيات أجنبية مثل السفراء و  .4

   :الشعبة االجت�عية والبنية التحتية :رابعاً 

 تتوىل هذه الشعبة القيام بعدة مه�ت منها:  

 متابعة ومراقبة شؤون الوسط العريب داخل ارسائيل.  .1
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 اعداد الدراسات يف قضايا الخدمة الوطنية.  .2

 العسكرية واملدنية. اعداد دراسات و�اذج مستقبلية للخدمة  .3

 االهت�م بيهود الشتات وأوضاعهم وعقد املؤمترات والندوات التي تبحث يف هذا الشأن.  .4

والخاص  نتنياهو)  (بنيام�  األسبق  االرسائيلية  الحكومة  رئيس  أصدره  الذي  القرار  القومي لمج  بإنشاء  هدف  األمن  س 

 مبا ييل:  لخيصهاإىل تحقيق مجموعة من األهداف �كن ت 1999االرسائييل عام 

الحكومة جانب  إىل  يعمل  عليا  استشارية  هيئة  االرسائييل  القومي  األمن  مجلس  اعتبار  ويقدم   أوال:  ورئيسها،  االرسائيلية 

 القومي. املجلس لهم االستشارة والنصح قي� يتعلق بقضايا األمن

األم بقضايا  املعنية  األجهزة  مختلف  ب�  للتنسيق  جديدة  آلية  توف�  يؤديثانياً:  ومبا  القومي  النظام    ن  تأث�  تقليل  إىل 

 الب�وقراطي عىل عملية صنع قرارات األمن القومي. 

 أفضل. بشكل  ثالتاً: متك� الحكومة االرسائيلية ورئيسها من السيطرة واالرشاف عىل املؤسسة العسكرية

يقدم التوصيات والبدائل لصانع   از مد�رابعاً: تقليل تأث� املؤسسة العسكرية عىل عملية صنع القرار من خالل وجود جه

 القرار في� يتعلق باألمن القومي. 

املجلس وعالقاته لواجبات  الحكومة عدم توضيحه بشكل محدد  املالحظ عىل قرار  أن  املوجودة يف   غ�  باألطراف األخرى 

الحكومة وكذلك املستشار السيايس،    سالعسكري لرئي  مكتب رئيس الحكومة والتي تشمل رئيس مكتب الحكومة املستشار

 باملؤسسة العسكرية. س هذا إضافة إىل عدم توضيح عالقة املجل 

 

 صنع القرارب املعنيةمجلس األمن القومي اإلرسائييل وعالقته باألطراف األخرى 

ائييل، أو تلك التي  القومي اإلرس  س اآلمنليقوم عدد من األجهزة واملؤسسات والهيئات بتأدية أع�ل مشابهة ملا يقوم به مج

املطروحة أمام صانعي القرار السيايس، وتقديم تقارير عن   رتض أن يقوم بها، مثل فحص واختبار القضايا واملشاكلفمن امل

القرارات، وتدور معظم هذه التفاعالت التي تشهد يف احيان كث�ة منافسة حادة ب�   التخاذالوضع القومي وطرح البدائل  

األجهزة الذينواملؤ   هذه  املستشارين  من  عدد  الديوان  هذا  خالل  من  يعمل  ان  الحكومة،  رئيس  ديوان  يف   سسات 

التقارير لهم  ويقدمون  والخارجية،  لألمن  الوزارية  واللجنة  الحكومة  رئيس  جانب  إىل  وتتعدى   يقفون  بل  والتقيي�ت، 

يجب مناقشتها واألخرى التي تقبل التأجيل، التي    مه�ت هؤالء املستشارين من تقديم الرأي واملشورة، إىل تحديد القضايا

 للنقاشات والحوارات التي يجريها املستوى السيايس األول يف ارسائيل.  عداد والتحض�ويساهمون بفعالية كب�ة يف اإل 

ييلفي اال نسس  �  الطواقم  هذه  ب�  العالقات  شبكة  عىل  الضوء  رئيس    ستشارية لط  ديوان  يف  العاملة  الرسمية  والهيئات 

 .، مع عرض تنفيذي لبنية اتخاذ القرارالحكومة، وب� مجلس األمن القومي
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 مستويات صنع القرار يف ارسائيل  :أوالً

مستويات   القرار فيه، �كن تحديد اربع  سابقاً حول بنية النظام السيايس اإلرسائييل، ومؤسسات صنعناه  من خالل ما طرح

 التايل:  متدرجة لصنع القرار السيايس يف ارسائيل، وهي عىل النحو

 رئيس الحكومة -1

صالحيات وسلطات واسعة، ويزداد نفوذ   وهو صاحب النفوذ األقوى واألكرب يف عملية اتخاذ القرارات، نظراً ملا يتمتع به من

ب� يجمع  كان  إذا  القرار  اتخاذ  عملية  يف  الحكومة  رئي   رئيس  أن منصبي  اعتبار  عىل  وذلك  الدفاع،  ووزير  الحكومة  س 

 اتجاه�:  املؤسسة العسكرية تلعب دوراً يف

الوضع  األول: التي تتوىل تقييم  السياسية باملعلومات، وهي  القيادة  الرئيسية يف إمداد  الجهة  الذي عىل   أنها هي  القومي 

نصب� يكون انسياب املعلومات بصورة أرسع، وتكون  عندما يجمع رئيس الحكومة ب� امللذا فأساسه يتم اتخاذ القرارات،  

 العسكرية عالقة مبارشة.  ب� القيادة السياسية وب� املؤسسة ةالعالق

دور  الثا�: لها  اإلرسائيلية  العسكرية  املؤسسة  و   أن  ات  أسايس  سياق  يف  تجاهله،  ذاخ محدد  �كن  وال  هذه   القرارات  ويف 

ال  الحالة رئيس  (عند  منصبي  ب�  الدفاعجمع  ووزير  وجهات   )الحكومة  لعرض  مفتوحاً  املؤسسة  هذه  أمام  املجال  يكون 

مبارشة عىل الهرمي يف    نظرها  للتسلسل  الحاجة  دون  والخارجية،  لألمن  الوزارية  واللجنة  الحكومة  املعلومات   قلنرئيس 

األركانو  رئيس  خالل  من  بالتسلسل  تتم  والتي  الجانب�،  ب�  النظر  وجهات  وزير  عرض  رئيس    إىل  إىل  ثم  ومن  الدفاع 

 القرارات.  ذح رئيس الحكومة نفوذاً أوسع يف عملية اتخان� الحكومة والحكومة بكامل هيئتها، فالجمع ب� املنصب�

 اللجنة الوزارية لألمن والخارجية   -2

أن ك�  الخارجية،  والسياسية  األمنية  القضايا  عن  مسؤولة  اللجنة  هذه  فإن  سابقاً  تب�  ت  ك�  مع وظيفتها  التعامل  شمل 

للجيش وإدارة السياسة الخارجية للدولة، والشخصية    القرارات العملياتية الرئيسية  واتخاذنظرية األمن والسياسة األمنية،  

اللجنة   هذه  يف  الحكومة  باستثناءالرئيسية  لكن    رئيس  الدفاع،  وزير  ووزير مثهو  املالية،  لوزير  أحياناً  كب�ة  اهمية  ة 

ال ووزير  ال   داخليةالخارجية،  وفقاً  عادة  ينتخبون  فهم  اللجنة  هذه  أعضاء  بقية  أما  الداخيل،  األمن  رئيسووزير   عتبارات 

 ئتالف الحكومي.عتبارات اال الحكومة، أو ال 

تتناول   فيهاألن القضايا التي تطرح    غ� أن هذه اللجنة ويف أحيان كث�ة ال متتلك القدرة عىل معالجة املواضيع املطروحة،

الرتباط ونظراً  الخارجية،  السياسة  أو قضايا  أمنية  أعضاء هذه   قضايا  قلة من  فإن  وثيقاً  ارتباطاً  باألمن  الخارجية  السياسة 

أن إذ  عسكرية،  خربات  لديهم  ا  اللجنة  أعضائها  أمام نمعظم  واسعاً  املجال  يرتك  م�  حزبية  ائتالفية  ألسباب  اليها  ضموا 

وأجهزته  املؤسسة إل العسكرية  املختلفة،  مناسبةا  تراها  التي  والتقديرات  والتقيي�ت  باملعلومات  اللجنة  هذه   مداد 

بالتقارير الوزارية  اللجنة  أعضاء  متد  أخرى  جهة  توجد  ما  ونادراً  العسكرية،  نظر  وجهة  يجب    من  ومواضيع  والدراسات 

نفيذ ملجموعة ضيقة �كن وصفها (باملطبخ والت  مناقشتها غ� الجيش، ويف الغالب ترتك هذه اللجنة حسم اتخاذ القرارات

 الصغ�) حسب تعب� االرسائيلي�.

اآلمن القومي، الذي جاء يف   رتض أن يقوم بها مجلسفقوم بها املؤسسة العسكرية وأجهزتها كان من املتهذه املهام التي  

 لحكومة أيضاً. لرئيس الحكومة ول ه هيئة استشارية عليا يف قضايا االمن القومينقرار إنشاءه عىل أ 
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 مكتب رئيس الحكومة  -3

األساسية التي تتجمع فيها كافة   يعترب هذا املستوى النقطة الرئيسية واملهمة يف وحدة صناعة القرار االرسائييل، ألنها القناة

سياسية  واملؤسسات الرسمية املعنية بصناعة القرارات ال  قارير والدراسات، وفيها يعمل كافة ممثيل األجهزةتاملعلومات وال

بعدة الحكومة  رئيس  مكتب  ويقوم  بتقييم   العليا،  القيام  القرارات هو  بصناعة  يتعلق  في�  أبرزها  أن  إال  مهمة،  وظائف 

 الواردة اليه، واستخالص النتائج منها، وتقد�ها للمستوي� األول والثا�. ودراسة كافة املعلومات

كب�ة   ةمن خالل سكرتاري  عمل الحكومة  ،"ديوان رئيس الحكومة"وينسق مكتب رئيس الحكومة أو ك� يطلق عليه أحيانا  

الجلسات  حضور  يف  يشارك  الذي  الحكومة  سكرت�  رأسها  عىل  والسكرتارية   يقف  الحكومة،  رئيس  جانب  إىل  الرسمية 

 الكنيست. وبخاصة جلسات الحكومة واللجان الوزارية، والعالقة ب� الحكومة و  ولة ايضاً عن األع�ل اليومية للحكومةؤ مس

كبار يعمل  وفيه  الحكومة،  رئيس  ديوان  رئيس  فيديره  الخاص  الحكومة  رئيس  مكتب  يف   أما  الحكومة  رئيس  مستشاري 

لرئيس العسكري  السكرت�  ومنهم  والشؤون،  املجاالت  االقتصادي   ،الحكومة   مختلف  واملستشار  السيايس،   —واملستشار 

 رين.من املستشا االجت�عي واملستشار القضايئ، وغ�هم

أحياناً  عليها  ويطلق  األمن،  العليا ألجهزة  التنسيق  لجنة  الحكومة  رئيس  مكتب  إىل  يتبع  الخدمات    ك�  رؤساء  لجنة  اسم 

االمنية االجهزة  رؤساء  من  اللجنة  هذه  وتتكون  ك�   املوساد،  :الرسية،  (األمان)،  العسكرية  االستخبارات  وشعبة  الشاباك، 

 عضواً كامال يف هذه اللجنة.  كومةيعترب السكرت� العسكري لرئيس الح

 مجلس األمن القومي االرسائييل -4

القرارات، وذلك مقارنة مع مجلس ذ  يعترب هذا املجلس من الناحية الفعلية عنرصاً مساعداً فقط وليس محاذياً ملركز اتخا

القرار يف الواليات املتحدة األمريكية، ومقارنة    ذمبنى اتخا  األمن القومي األمرييك مثال الذي يعترب جزءاً مه�ً وأساسياً من

 أخرى.  كذلك مع مجالس األمن القومي يف دول

القومي االرسائييل واألطراف العالقات ب� مجلس األمن  املتفاعلة معه يف وحدة صنع   ولتسليط الضوء عىل شبكة  األخرى 

  مكتب رئيس الوزراء االرسائييل. العاملة يف القرار االرسائييل يقتيض األمر تحديد كافة تلك األطراف

 تكوين مكتب رئيس الحكومة   :اً ثاني

األجهزة  عن  واملمثل�  والخرباء  األشخاص  من  العديد  الحكومة  رئيس  مكتب  يف  ارسائيل،   يعمل  يف  الرسمية  واملؤسسات 

 عملية صنع القرارات الحكومة، وأجهزة أخرى لها أهمية كب�ة يف  كب�ة جداً وديوان رئيس  ةويتضمن هذا املكتب سكرتاري

مرتبطة  االسرتاتيجية  تكون  الذرية.    العليا  الطاقة  ولجنة  األمنية،  األجهزة  مثل  الحكومة،  رئيس  مكتب  مع  مبارش   بشكل 

 ويضم هذا املكتب الشخصيات والهيئات التالية: 

 مدير مكتب رئيس الحكومة -1

يف   ويكون  الحكومة،  رئيس  ديوان  رئيس  ارسائيل  يف  عليه  الشخصياتويطلق  من  الحكومة،    الغالب  لرئيس  جداً  املقربة 

يف  ليعمل  به  الخاص  العمل  طاقم  جديد  وزراء  رئيس  كل  يحرض  السكرت�   حيث  وهو  واحدة  شخصية  باستثناء  مكتبه، 
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األركان وليس من قبل رئيس الحكومة ولكنه يخضع لتوجيهات   نه من قبل رئيسي يتم تعي  الذيالعسكري لرئيس الحكومة  

 كومة. رئيس الح

القرارات السياسية، ومتنحه طبيعة   يف صياغة  نًايؤدي رئيس مكتب الحكومة وظائف وأدوار مهمة، تصل إىل املشاركة احيا

التوجهات عىل  التأث�  خاللها  من  �كن  وصالحيات  سلطات  (دوف   عمله  يقوم  كان  الذي  الدور  مثل  للدولة،  السياسية 

� كب� يف صياغة قرارات اسرتاتيجية عليا يف ثان لهذه الشخصية دور وتأ ك  فايسفالس) رئيس مكتب (ارئيل شارون)، حيث

وخطة خارطة    (حل الدولت�)،ـ  ارسائيل ومنها، الرد االرسائييل عىل مقرتحات الرئيس األمرييك (جورج بوش) حول ما يعرف ب

 الطريق، وخطة االنسحاب األحادي الجانب من قطاع غزة. 

يف مكتب رئيس الحكومة مثل:   ملكتب الخاص لرئيس الحكومة، وإدارة كافة الطواقم العاملة وتشمل مسؤوليته ايضاً إدارة ا 

العليا التنسيق  وهيئة  الحكومة،  وديوان  الحكومة،  القومي   مع  سكرتارية  األمن  مبجلس  يتعلق  في�  أما  األمنية،  األجهزة 

انشاء هذا قرار  فإن  مكت  االرسائييل، فك� الحظنا  ترك ملدير  قد  تحديد عمله  املجلس  يف  الحكومة مجاال واسعاً  رئيس  ب 

 رشافه وتوجيهاته. األخرى، فاملجلس يعمل من خالل مكتب رئيس الحكومة ويف الغالب يخضع إل  وعالقاته مع األطراف

 الحكومة  سكرتارية -2

كافة املجاالت التي تعمل يف واملستشارين    السكرتارياضخمة، تضم عدد كب� من    سكرتاريةيعمل يف مكتب رئيس الحكومة  

وهذه   الحكومة  الحكومة،  السكرتاريةبها  جلسات  عن  وعن    مسؤولة  الوزارية  والكنيست،    العالقةواللجان  الحكومة  ب� 

الرسمي باسم الحكومة. واملستشارين البارزين في� يتعلق بالسياسة الخارجية واألمن   ومتابعة قرارات الحكومة واملتحدث

 ه�: 

 لرئيس الحكومة  ايساملستشار السي -3

دوراً مه�ً ومؤثراً يف عملية صنع   يؤدي  الحكومة ووزارة الخارجية، وهو يف الغالب ال  رئيسيعترب حلقة وصل ب� مكتب  

 القرار. 

 السكرت� العسكري لرئيس الحكومة  -4

العاملة يف مكتب رئيس وي الشخصيات  أهم  أنه من  العسكري عىل  السكرت�  إىل  األركان الحكومة، فهو ممثل    نظر   رئيس 

 "ارسائيل"ومنذ نشوء    واألجهزة األمنية،  شوب� الجي  لدى الحكومة، وهو قناة اتصال مهمة ب� الحكومة ورئيسها،  العامة

بأن يقف إىل جانب ثابتة  تقاليد  الجيش اإلرسائييل، يعمل كحلقة    ترسخت  الخاص ضابط من  الحكومة ويف مكتبه  رئيس 

السيايس  مع األخذ بع� االعتبار أنها ليست القناة الوحيدة ب� املستوي� —واملستوى العسكريالسيايس  وصل ب� املستوى

األهم القناة  أنها  إال  املساعدين  —والعسكري  من  عدد  العسكري  السكرت�  مكتب  الجيش   ويضم  شؤون  يف  العسكري� 

 . تواالستخبارا 

فهو يشارك بفعالية كب�ة يف اعداد   لقرارات السياسية واألمنية،ي� يتعلق با فترتكز لدى السكرت� العسكري صالحيات واسعة  

التي تتناول السياسة الخارجية واألمن، ك� ويشارك يف معظم   وتحض� املناقشات والحوارات الحكومية وبشكل خاص تلك

رئيس يعقدها  التي  الرسمية  املختلفة،    اللقاءات  األمنية  األجهزة  مع  اللقاءات  خاص  وبشكل  السكرت� الحكومة  ويحدد 
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املكونة  العسكري جدول الرسية  الخدمات  رؤساء  لجنة  يف  كامال  عضواً  ويعترب  ك�  املناقشات،  لهذه  اليومي  من   األع�ل 

 رئيس الحكومة يف تلك االجت�عات.  رؤساء املوساد، الشاباك، شعبة االستخبارات وأجهزة استخبارية أخرى، ويعترب ممثال عن

أن   إىل  يش�  ما  الحكومة ومنوهو  رئيس  من  مقربة جداً  العسكري شخصية  وبشكل   السكرت�  هيئتها،  بكامل  الحكومة 

يتم التنسيق ب� املستوى السيايس ومتخذي القرارات يف  خاص اللجنة الوزارية لألمن والخارجية، فهو الجهة التي من خاللها

جيش واألجهزة األمنية، ك� تتجمع لديه املعلومات الواردة السيايس االرسائييل ال  إرسائيل، وب� املؤسسة األهم داخل النظام

الجيش  وتقد�ها   من  االهت�م  ذات  والقضايا  املواضيع  واختيار  وتقد�ها،  بتنسيقها  ويقوم  األمنية  للنقاشات   واألجهزة 

 الرسمية يف الحكومة واللجنة الوزارية لألمن والخارجية. 

 : ديوان رئيس الحكومةاً ثالث

 االجراءات االدارية، وهذه الهيئات هي:  س الحكومة ثالث هيئات للتخطيط السيايس، وهيئتان تختصان يفيضم ديوان رئي

 مجلس االقتصاد القومي  -1

االقتصادية املجاالت  للحكومة يف  استشارية عليا  املجلس بصفته هيئة  املراقب    يعمل هذا  يقوم بدور  واالجت�عية، حيث 

الحكومة والكنيست يف هذه   الوزارات املعنية يف هذه املجاالت،   ك�  املجاالت،نيابة عن  التنسيق ب� مختلف  يعمل عىل 

 املجلس هو القيام بعمليات التخطيط ومساعدة صانع القرارات يف املجال االقتصادي.  والهدف من وجود هذا

 جت�عيهيئة التخطيط اال  -2

والرفاه االجت�عي، ومن أبرز   باملجاالت االجت�عيةتعمل هذه الهيئة يف مجال التخطيط ومساعدة صانع القرار في� يتعلق  

االرسائييل املجتمع  يف  التطورات  ومتابعة  رصد  وصياغة خطط   مهامها  االجت�عي  الت�سك  يف  الضعف  مواطن  وتشخيص 

 املشاكل. عملية لحل هذه

 هيئة التنسيق واملتابعة واملراقبة -3

وتن متابعة  الهيئة عىل  السياسيةفتعمل هذه  الربامج  الحكومة،  يذ  الصادرة عن  لتن  والقرارات  مراقبة  أدوات  يذ فوتشكيل 

   هذه القرارات الصادرة عن الحكومة.

ه�:  أخريان  هيئتان  الحكومة  رئيس  ديوان  يف  يعمل  لذلك  ديوان   إضافة  ب�  ما  وصل  همزة  وهي  االقتصادية،  الهيئة 

 مة اجراءات الحكومة للقوان�.ءالقضائية والترشيعية ومال واحي ن القضائية املختصة بال الحكومة ووزارة املالية، والدائرة

 سيقية العليا لألجهزة األمنية ناللجنة الت -4

أساسية   املختلفة معضلة  األمنية  األجهزة  اع�ل  التنسيق ب�  األزمات   وتظهرالقرار يف ارسائيل،    صناع  يواجهاتعترب عملية 

، أن هناك خلل وقصور يف التنسيق ما ب� 2006ى حرب لبنان عام  وحت  1973العديدة التي واجهتها ارسائيل منذ حرب عام  

السيايس من  عمل األجهزة القرار  جانب آخر،   األمنية في� بينها من جانب، وتنسيق عمل كافة هذه األجهزة مع صانعي 

واالنذارات  لتقديراتواأساسية عىل املعلومات  القرارات في� يتعلق بالسياسة الخارجية واألمن يعتمد بدرجة  اتخاذفعملية 

ليص الدور تقس األمن القومي االرسائييل عىل أنه أحد الحلول املمكنة للمج  نظر إىليالتي تقدمها هذه األجهزة، من هنا  



21 
 

س األمن ل بالتنسيق مع مج  قوم هذه األجهزةترتض أن  فمتارسه األجهزة األمنية عىل صانعي القرار حيث من امل  الكب� الذي

النتائج منها، ومن ثمالقومي   القرار وفق رؤية ليقوم هذا املج  لتقييم هذه املعلومات واستخالص  س بطرحها أمام صانع 

 شمولية. 

مبارشة وتجري غالباً بدون مشاركة    ب� رئيس الحكومة واألجهزة األمنية هي عالقة  ةغ� أن واقع الحال يش� إىل أن العالق

فيها،  لمج االرسائييل  القومي  األمن  هذهس  يف  لرئ  ويشارك  العسكري  السكرت�  إىلياالجت�عات  اضافة  الحكومة،   س 

 األجهزة مع رئيس الحكومة هناك اجت�عات أخرى يرتأسها مدير مكتب رئيس الحكومة أو  االجت�عات التي تعقدها هذه 

 السكرت� العسكري لرئيس الحكومة. 

 ة الطاقة الذرية نلج -5

بهدف تنسيق جميع األع�ل   وهي الجهة املسؤولة عن املؤسسة النووية االرسائيلية وذلك  1952تشكلت هذه اللجنة عام  

فني عىل املؤسسة النووية   ولإلرشافاللجنة يف األساس استشاري    املتعلقة بالطاقة الذرية واالرشاف عليها، ويعترب عمل هذه 

اصدار سلطة  متلك  بالطا  وال  تتعلق  عام  قرارات  يف  النووية،  الحكومة  1966قة  رئيس  مبكتب  اللجنة  هذه   الحقت 

الحكومة، ومن أجل املجال بيدي رئيس  القرار يف هذا  اتخاذ  العالق  وذلك من أجل ترسيخ مركزية  مبارشة ب�   ةأن تكون 

و وبينها،  فالسياسةيالحكومة  الحكومة  رئيس  اللجنة  هذه  هذ  رتأس  يف  القرارات  إصدار  وسلطة  من النووية  هو  املجال  ا 

  اختصاص القيادة السياسية فقط.

يف مكتب رئيس الحكومة تكاد  يتضح م� سبق أن عالقة مجلس األمن القومي االرسائييل مع هذه األجهزة والهيئات العاملة

 تكون محصورة جداً وذلك لعدة أسباب منها:  

(رامات هشارون)   .1 القومي االرسائييل يف منطقة  األمن  تبعد مسافةيقع مبنى مجلس  ت  وهي  عن مكاتب  قساعة  ريباً 

 األخرى متباعدة وبدون احتكاك يومي. الحكومة هذا األمر جعل االتصال والعالقة ب� املجلس واألجهزة

مع .2 ومحدد  واضح  بشكل  املجلس  عالقة  يحدد  مل  االرسائييل  القومي  األمن  مجلس  انشاء  واملؤسسات   قرار  الهيئات 

 واضحة املعامل.  رئيس الحكومة، م� جعل هذه العالقة غ�األخرى العاملة يف مكتب 

أن يقوم بها مجلس األمن    رتضفامل  يقوم العديد من املستشارين واملمثل� يف مكتب رئيس الحكومة بأع�ل كان من .3

 القومي، مثل السكرت� العسكري لرئيس الحكومة. 

 

 فوىض يف الصالحيات وضعف يف التنسيق 

بأع�ل ووظائف تدخل    الشخصيات واملمثل� والهيئات العاملة يف مكتب رئيس الحكومة اإلرسائيليةيقوم العديد من   .1

دون هذا  بعمله  يقوم  وبعضهم  العليا،  السياسية  القرارات  صناعة  صلب  صالحياته    يف  لحدود  واضح  رسمي  تحديد 

الذي  الحكومة،  لرئيس  العسكري  السكرت�  مثل  السياسية  يعترب شخصية مهمة يف    ومسؤولياته  القرارات  اتخاذ  سياق 

 لعمل مجلس األمن القومي االرسائييل،   اً كب�  اً اصقيعترب انت العليا يف املجال� األمني والخارجي، وهذا
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الحكومة .2 رئيس  مكتب  رئيس  اتخا  مهً�   ادوًر   يلعب  سياق  واألطراف   ذيف  األشخاص  تحديد  خاص  وبشكل  القرارات، 

الحكومة    فمجلس األمن القومي االرسائييل يتبع بشكل فعيل إىل مدير مكتب رئيس  إذاً   النقاشات الرسمية،   املشاركة يف

 . )وورقياً  اافرتاضيً (إال  مبارشة مع رئيس الحكومة عالقةوليس له 

الهيئات األخرى التابعة له مثل اللجنة التنسيقية العليا لألجهزة األمنية  الحكومة، و   يؤثر أسلوب العمل القائم يف ديوان .3

الطاقة  باتخا  ولجنة  يتعلق  في�  عليا  استشارية  كهيئة  بدوره  االضطالع  القومي يف  األمن  مجلس  قدرة  ذ  الذرية، عىل 

واأل  الهيئات  هذه  ب�  التنسيق  عىل  القدرة  تقليص  إىل  ويؤدي  واألمنية،  السياسية  من   جهزة،القرارات  يقلل  وبالتايل 

عىل السيايس  القرار  صانع  يساعد  منظم  مد�  تفك�  جهاز  وجود  رؤية    سلوك  امكانية  وفق  وخارجية  أمنية  سياسة 

 شمولية. 

 

 مجلس األمن القومي االرسائييل وصنع القرار

السياسية النخب  أوساط  املتداولة ب�  الرسمية واآلراء والتحليالت  التقارير  كافة  بأنه مل   يتضح من  واألكاد�ية االرسائيلية، 

القومي االرسائييل ليك يقوم باألع�ل الفرصة ملجلس األمن  التي   تتح  إليه، حيث تم استبعاده عن األع�ل  واملهام املوكلة 

ومسؤوليته، اختصاصه  بل ل فاملج  تدخل ضمن  الحكومة،  تجريها  التي  الرسمية  غ�  والنقاشات  الحوارات  يف  يشارك  ال  س 

أ  ذات صلة  يضاً ويقىص  تداول قضايا  فيها  يتم  التي  الحكومة  داخل  الرسمية  واللقاءات  الحوارات  املشاركة يف  باألمن   عن 

جانب إىل  تعمل  التي  العنارص  ب�  العالقات  يف  وضوح  عدم  هناك  أن  يظهر  م�  تلك   القومي،  خاص  وبشكل  الحكومة، 

العنارص الحكومة، فبعض هذه  رئيس  تعمل يف مكتب  التي  تنظيم واعداد   العنارص  كب�ة ومؤثرة يف  قدرة  يدها  متلك يف 

الحكومة داخل  الرسمية  الحوارات  التأث� عىل   وإدارة  يف  القدرة  متلك  وبالتايل  والخارجية،  األمن  لشؤون  الوزارية  واللجنة 

القرار امل  صانعي  متثل  الغالب  يف  وهي  واألمنية،  السياسية  بالقرارات  يتعلق  في�  االرسائييل  العسكرية    ؤسسةالسيايس 

االرسائيلي� يؤدى وحسب وصف  بكافة مكوناتها م�  املؤسسة  —االرسائيلية  االسرتاتيجية   الحتكار هذه  البيئة  التي   تقدير 

م� جعل هذه املؤسسة تؤثر    البدائل أمام صانع القرار  يعمل فيها صانع القرار السيايس، بل وتحتكر هذه املؤسسة طرح

 األمنية والخارجية.  ات االرسائيليةبشكل كب� عىل كافة القرار 

 

 اإلرسائييل الدور الفعيل ملجلس األمن القومي

وحدة صنع القرار السيايس االرسائييل،   د) الوضع يف نيصف أحد رؤساء مجلس األمن القومي االرسائييل السابق� (غيورا ايال 

لدى ارسائيل مقر قيادة للقضايا القومية، فإىل ويضيف بأنه ليس    وبشكل خاص لدى مكتب رئيس الحكومة بأنه (فوضوي)،

جهتان تعمل  الحكومة  رئيس  من   جانب  عدد  الحكومة  رئيس  جانب  إىل  يعمل  جهة  فمن  اآلخر،  منه�  كل  يعيق 

واملساعدين القومية    املستشارين  القضايا  وتحليل  لبحث  لديهم  وقت  ال  أنه  حيث  حقيقي،  قيادة  مقر  يعتربون  ال  وهم 

آخر يوجد مجلس   ومن جانب  ،م ال �لكون القدرة املهنية والحرفية لتحليل القضايا واملشكالت االسرتاتيجية ك� أنه واألمنية،

عن تلك القضايا من   الواقع ليس مسؤوالً  إال أنه يف  األمن القومي اإلرسائييل، وهو الجهة التي لديها القدرة عىل القيام بذلك

 العمل.الناحية الفعلية حيث تقوم أطراف أخرى بهذا 
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القومي االرسائييل، وجميع هذه   هذا الرأي يؤيده العديد من رؤساء الحكومات السابق�، والرؤساء السابق� ملجلس األمن

املجلس، ويسلط الضوء بشكل أكرب وأوضح عىل العنارص   راء يف مجملها تقدم صورة واضحة للدور الفعيل الذي يقوم بهاآل 

 االرسائييل.  املهيمنة عىل صنع القرار السيايس

 

 القرار ذ: مساهمة مجلس األمن القومي االرسائييل يف عملية اتخاأوالً

 القرار يف أي نظام سيايس بعدة مراحل هي:  ذر عملية اتخامت

القرار .1 قبل  ما  وهي  مرحلة  القرار،  صنع  مرحلة  أحياناً  عليها  و تتضمن    ويطلق  والتقدير  أو التقييم  املوقف  تعريف 

وتحديد   يفاملشكلة  ويشارك  واتجاهاتها،  وخصائصها  القرار   إدراك  عنارصها  صنع  أجهزة  املشاكل  أو  املواقف  هذه 

الجهاز إىل  إضافة  ه  املختلقة  وتعتمد  االعالم،  ووسائل  الدراسات  ومراكز  األمنية،  واألجهزة  يفنالب�وقراطي  القدرة    ا 

 راكز صنع القرار.توصيف املوقف أو تحديد املشكلة عىل تدفق املعلومات الصحيحة إىل م

القرار .2 اتخاذ  البدائل  مرحلة  ب�  بديل من  القرار واختيار  اتخاذ  فيها  يتم  التي  املرحلة  ويعتمد هذا   وهي  املطروحة، 

تبويب وت كب�ة عىل  بدرجة  الواردة بشكلفاالختيار  املعلومات  البديلة،  قدقيق ومتزن، وت  س�  الحلول  كافة  آثار  دير 

 والنقاشات الرسمية التي يجريها صانع القرار.  عىل الحوارات ءاً انويتم اختيار البديل ب

املتوفرة لدى صانع القرار هل    وتقييمه، وهذه املرحلة تتضمن التدقيق يف املعلومات  تنفيذ القراروهي    املرحلة الثالثة .3

 تائج القرار.ن القرار، وآثار ذدرجة املشورة لدى اتخا هي كاملة أم ناقصة، مشوهة أم سليمة؟ وكذلك التدقيق يف

  ها أ يتبو كان من املفرتض أن  التي    هج عىل عملية صنع القرار السيايس يف ارسائيل سيظهر لنا املكانة نتطبيق هذا املإذا قمنا ب 

 ارسائيل.  مجلس األمن القومي االرسائييل، ك� يساعد يف توضيح سياق صنع القرارات يف

عملية سياق  وترتيب  اإلرشاف  ووظيفة  مهمة  له  أسندت  االرسائييل  القومي  االمن  القضايا   ذاتخا  فمجلس  يف  القرارات 

واالم والنالسياسية  الترصيحات  كافة  وتظهر  ارسائيل،  يف  السابق�   قاريرتية  اإلرسائيلية  الحكومات  رؤساء  عن  الصادرة 

(ب خاص  بنوبشكل  نتنياهو)  رئيسايام�  انش  عتباره  الذي  عن   أالحكومة  الصادرة  لألقوال  إضافة  القومي،  األمن  مجلس 

 مية) االمن القومي هو أن يكون (مقراً للقيادة القو   لسن اإلطار الصحيح لعمل مجأ السابق�، ب  رؤساء مجلس األمن القومي

والنقاشات  الحوارات  كافة  وادارة  القرار،  اتخاذ  مراحل  عىل  صنع  واالرشاف  مؤسسات  تعقدها  السيايس  التي    القرار 

االجت�عات التي تعقدها اللجنة   جت�عات رئيس الحكومة، والحكومة بكامل هيئتها كذلكاالتي تشمل لقاءات و  ،االرسائييل

الكنيست ولجنة  والخارجية،  لألمن  والخارجية، ومن  الوزارية  سلم   لألمن  وضع  أيضاً  الجهاز  عاتق هذا  امللقاة عىل  املهام 

عتبار كافة املتغ�ات املؤثرة عىل خذ بع� اال أ وقص�ة املدى وفق رؤية شمولية ت  لألولويات واملصالح القومية بعيدة املدى

القومي القومي    األمن  األمن  نظرية  تعريف وتصميم  يتوافق ويتال اإلرسائييل، وإعادة  مبا  التي   م معءاإلرسائييل  التطورات 

 شهدها العامل خالل العقدين املاضي�. 

عرتاف بدورها أو  ي عدم اال ناإلرسائييل ال يع  ا أن تحديد وتحجيم دور املؤسسة العسكرية داخل النظام السيايسنر هايش

ام والتفاف جميع اإلرسائيلي� حولها، غ� أن حرت اهذه املؤسسة تحظى ب  اقصائها بشكل كامل، بل عىل العكس من ذلك فإن

 صنع القرار اإلرسائييل، بحيث ال يتجاوز كل عنرص مجال اختصاصه،دائرة  وترتيب األدوار داخل    املقصود هو إعادة تنسيق

ر (تقدير  إىل إعداد تقري  وان تتوىل هذه الهيئة (مجلس األمن القومي) اإلرشاف والتنسيق يف قضايا األمن القومي، باإلضافة
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اتخاذ القرار وانتهاج سلوك أو تحرك مع� من قبل   اإلرسائيلية التي يتم عىل أساسها  املوقف القومي) أو البيئة االسرتاتيجية

الدرجة الجانب وبسبب  القرار، يف هذا  تناول   صانع  القرار �كن  اتخاذ  التي تحيط بها ارسائيل عملية  العالية من الرسية 

 خالل مصدرين مهم� ه�:  اإلرسائييل داخل وحدة صنع القرار من دور مجلس األمن القومي

الصادر عام  األول:   الدولة يف إرسائيل (ميخا ليندنشرتاوس)  الذي جاء يف سبعة    ، ويحمل2006تقرير مراقب  التقرير  هذا 

  سياق صنع القرارات.ستبعادهم مجلس األمن القومي عن ارسائيل ال   صفحة انتقادات شديدة لرؤساء الحكومات يف�وست

االسرتاتيجية الثا�:   للدراسات  يافه  مركز  عن  يحمل   كتيب صدر  أبيب  تل  جامعة  املشورة؟ نع  يف  املجلس  يقدم  ملن  وان: 

نظام إلتباع  األمن  دعوة  مجلس  مكانة  يف  اف  جديد  احتياط)  (الج�ال  تأليف  من  وهو  من يالقومي.  وهو  يعاري،  عيزر 

 ر يف ارسائيل.عملية صنع القرا املتخصص� يف

 تقرير مراقب الدولة حول مجلس األمن القومي اإلرسائييل

القرارات يف ارسائيل منذ تأسيسها،    صنع  يستعرض تقرير مراقب الدولة يف ارسائيل حول مجلس األمن القومي تطور نظام

بالقضايا يتعلق  في�  القرار  صانع  تواجه  كانت  التي  تناو   والعقبات  ك�  والسياسية،  ووظائف األمنية  أهداف  التقرير  ل 

يف ودوره  اإلرسائييل  القومي  األمن  باأل   مجلس  للقيام  تواجهه  التي  واملعوقات  القرارات  اتخاذ  منه،  سياق  املطلوبة  ع�ل 

 أيضاً تجارب مجالس األمن القومي يف عدد من الدول. واستعرض التقرير

وتقارير موجهة إىل مراقب    ه ووظائفه بناء عىل مقابالتفي� يتعلق مبجلس األمن القومي اإلرسائييل، فقد جاء تقييم عمل

(ب وهم  ارسائيل  يف  السابق�  الحكومات  رؤساء  قبل  من  اىل نالدولة  إضافة  شارون)،  ارئيل  باراك،  ايهود  نتنياهو،  يام� 

عوزي ديان وغيورا ،  يفالقومي السابق� وهم (ديفيد عفري، افرايم هلي  س اآلمنلمقابالت وتقارير صادرة عن رؤساء مج

 ارير لبعض املتخصص� اإلرسائيلي� يف هذا املجال. قوت ايالند)، كذلك ترصيحات

يف ارسائيل أنه يعترب مجلس األمن القومي اإلرسائييل جهاز مهم   حيث أكد (بنيام� نتنياهو) يف اقواله ملكتب مراقب الدولة 

القيام باألع�ل املطلوبة منه يف    خالل  يز عمل املجلس منالحكومة، وأنه عمل عىل دعم وتعز  ورضوري للحكومة ولرئيس

واملؤسسات العاملة    اتخاذ القرارات في� يتعلق بقضايا األمن القومي، وأكد عىل رضورة تنسيق أع�ل كافة األجهزة   سياق 

س الحكومة يف بلورة الجهاز رضوري ملساعدة رئي  ثناء توليه رئاسة الحكومة، فهو يعترب وجود هذاأ يف قضايا األمن القومي  

ط برغبة و ه يرى ان تقوية هذا الجهاز منناألجهزة األمنية واملؤسسة العسكرية، إال أ  ث�أ سياسات أمنية وخارجية بعيداً عن ت

 حه املجال للقيام بأع�له. ن الحكومة يف م وارادة رئيس

مجلس األمن القومي الذي صدر يف   بإنشاءهنا تجدر اإلشارة إىل انتقادات مهمة وجهها مراقب الدولة حول قرار الحكومة  

 ، وهي كالتايل: 1999عهد حكومة (نتنياهو) عام 

  ة متعددة نظراً لتعدد املتغ�ات املؤثر   مل يحدد قرارا الحكومة املقصود مبصطلح األمن القومي، والذي يتضمن تعريفات .1

الواسع والذي يشمل    عىل األمن، فهل املقصود منه كان األمن مبفهومه العسكري فقط، أم األمن مبفهومه  الضيق أي 

الحياة، تأ و   كافة مناحي  الدولة يف  باإلشارة إىل قشار مراقب  اكتفى  الحكومة اإلرسائيلية  قرار  ان  اىل  بعض قضايا    ريره 

 تحديد دقيق ملفهوم االمن القومي.  دون ،واالجت�عيدي، األمن القومي ومنها العسكري، السيايس، االقتصا
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يف مكتب رئيس الحكومة، ك�    طاق عمل املجلس وعالقاته مع العنارص األخرىنقرار الحكومة ال يحدد بشكل واضح   .2

 محددة. جاءت أهداف وواجبات املجلس بصورة مخترصة وغ�

3. � ال  الحكومة  إنقرار  فقط  ويش�  محددة  صالحيات  املجلس  األمنح  مجلس  أن  من   ىل  صالحياته  يستمد  القومي 

يه  فالحكومة ويعمل وفقاً لتوجيهات رئيس الحكومة، ك� جاء يف قرار الحكومة وبشكل واضح ان عمل املجلس ليس  

 وصالحيات هيئات أخرى وبشكل خاص األجهزة األمنية.  مساس مبسؤوليات

مكتب رئيس الحكومة، والسكرت�     مجلس األمن القومي مثل يقوم العديد من الهيئات واملؤسسات باألع�ل املوكلة إىل .4

وتحض� النقاشات والحوارات الرسمية التي خاللها يتم أعداد البدائل   العسكري ومن األمثلة عىل هذه األع�ل إعداد

 القرارات. تخاذوالتحض� ال 

ه مل يضع ويحدد أنالقومي إال    منيحدد قرار الحكومة أن املجلس سيعمل كهيئة استشارية مهنية حرفية يف مجال األ  .5

 األطر الالزمة من أجل تأدية هذه األع�ل. 

كمستشار للحكومة ولرئيس الحكومة يف    جاء يف قرار الحكومة أن رئيس مجلس األمن القومي اإلرسائييل سيعمل أيضاً  .6

والواجبات وعالقاته مع   سلويك لعمل املجلس ورئيسه من حيث الصالحيات  هجنه مل يحدد  نقضايا األمن القومي، إال أ 

 األخرى.  األطراف

غرات يف ثيتضمن العديد من ال  وأن هذا القرار  نتقادات أن املجلس يعمل وفقاً لقرار صادر عن الحكومة،يتضح من هذه اال 

بالعنارص األخرى داخل الجهاز وعالقته  القرار، وتحديد مه�ت وواجبات هذه   تحديد أهداف ومه�ت هذا  وحدة صنع 

ازدواجية يف هناك  يكون  ال  بحيث  جهاز   العنارص  املجلس  من  الحكومة جعل  قرار  ان  ذلك هو  من  األهم  ولعل   اً العمل، 

 رئيسو رتض أن يكون عىل صلة مبارشة مع الحكومة  فمكتب رئيس الحكومة مع أنه كان من امل  لرئيس  اً ) تابعاً  (ب�وقراطي

ا اإلرسائيلية  الحكومة  رئيس  أفاد  في�  الحكومةالحكومة،  رئيس  عىل  يجب  أنه  باراك)  (ايهود  هذا   لسابق  عمل  تعزيز 

الحكومة، وتحديد مسؤوليات وأع�ل كافة   املجلس، وترتيب وتنظيم عالقاته مع الهيئات األخرى العاملة يف مكتب رئيس 

لعمل ويعمل عىل يح مجال أوسع لتحيوي ومهم لصانع القرار ألنه ي  هذه األطراف، وهو يرى (باراك) أن عمل هذا الجهاز

 القرار، غ� أنه أكد بأن ذلك يعتمد عىل رغبة رئيس الحكومة بعمل هذا الجهاز.  زيادة االدراك لدى صانع

، 2005التابعة للكنيست يف ايار    الحكومة السابق (أرئيل شارون) فقد وصف يف جلسة للجنة فحص السياسات  رئيسأما  

 الهيئات العاملة يف مكتبه ك� ييل:

الهيئات بأع�ل التخطيط   وم هذهقيف مكتب رئيس الحكومة عدد من الهيئات حسب توجيهات رئيس الحكومة، وتيعمل  

 هذه الهيئات:  واملراقبة ووضع األهداف ومقررات السياسة الحكومية وامليزانية، وأهم

الحكومة،   - الحكومة كلومكتب رئيس  اصه  حسب اختص  يعمل فيه عدد من املستشارين واملساعدين لرئيس 

 جت�عي. العسكري واالقتصادي والسيايس واال 

هيئة تخطيط عليا،    (شارون) عىل أنه   مجلس األمن القومي، وهو يعمل يف مجال قضايا األمن القومي، ويعتربه  -

يف   أداة إ ويعمل  أنه  ك�  وللحكومة،  الحكومة  لرئيس  السياسات  يف   عداد  القومية  للقضايا  هامة  تخطيط 

 . االجت�عيةية واالقتصادية و ة واألمنيجاالت السياس امل
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تعتمد عىل إرادة ورغبة    داخل وحدة صنع القرار التيالقومي  إال أن هذه األقوال ال تعرب عن حقيقة مكانة مجلس األمن  

هذا املجلس يف عملية صنع القرار فهو ولد نتيجة   ون ملزم للحكومة بإرشاكنرئيس الحكومة، أي أنه ال يوجد أي التزام أو قا

 حه الدور املالئم. نعن الكنيست يلزم الحكومة مب ون صادرنعىل قا  قرار من الحكومة، وليس بناءً 

السابق�، القومي  األمن  مجلس  رؤساء  آراء  عىل  التعرف  خالل  من  أكرث  الصورة  ف  تتضح  العمل ضفجميعهم  ترك  لوا 

ورئيسه الذي يعترب مستشاراً للحكومة   هذا الجهاز  ستقالة، ألن الحكومة وبشكل خاص رئيس الحكومة يتجاهل وجودواال 

أقوالهم وجاءت  القومي،  األمن  قضايا  يف  يف   ولرئيسها  وأفكارها  اإلرسائيلية  العسكرية  املؤسسة  هيمنة  مدى  لتوضح  أيضاً 

يتعلق في�  القرار  يف  صنع  ايالند)  (غيورا  القومي  األمن  مجلس  رئيس  أشار  الجانب  هذا  واألمنية يف  الخارجية   بالسياسة 

املجلس بعمله املطلوب   ) جاء فيها أنه ليك يقوم٢٠٠٤الة بعثها إىل رئيس الحكومة آنذاك (ارئيل شارون، يف شهر آب  رس

 منه فإنه من املهم جداً تحديد املسؤولية عن القضايا التالية: 

 اقش يف مكتب رئيس الحكومة. نهي املواضيع والحوارات التي تبحث وت  تحديد ما .1

 واالمن.  ترتيب جدول األع�ل اليومي لجلسات الحكومة في� يتعلق بالسياسةتحديد املسؤول عن  .2

 الحكومة.  تحديد املسؤول عن إنجاز وتحض� كافة النقاشات والحوارات قبل طرحها يف مكتب .3

 الجارية.  تعي� الجهة املسؤولة عن تقديم الرأي واملشورة لرئيس الحكومة يف القضايا السياسية .4

 جت�عات السياسية لرئيس الحكومة. ركة يف اللقاءات واال تحديد الجهات املشا .5

 تحديد األشخاص الذين يرافقون رئيس الحكومة يف زيارات خارجية.  .6

 يابة عن رئيس الحكومة. ن تحديد الجهة املسؤولة عن أع�ل املبعوث� للخارج  .7

 . تحديد الجهة التي تقوم بالتنسيق ب� أع�ل الوزارات املختلفة .8

 حاليا.  الواضح جداً أن مجلس األمن القومي ليس هو الجهة املعنية بالقضايا األمنية والسياسية ىل أنه مند) إنوأشار(ايال 

ارسائيل، وتعيق عمل مجلس األمن   القرارات يف  ذد) إىل نقاط جوهرية تؤثر عىل سياق اتخان شار(ايال أ ويف توضيح آخر له  

 قاط هي: نالقومي اإلرسائييل وهذه ال

املجال دون وجود توضيح من هو    فسنوعنارص يف مكتب رئيس الحكومة يف  يعمل مجلس األمن القومي اإلرسائييل   .1

 املسؤول عن اآلخر.

الف .2 القدرة  وجود  واملهنعدم  رئيسنية  مكتب  يف  العامل�  لدى  الكايف  والوقت  والبرشية  باألع�ل    ية  للقيام  الحكومة 

مجلس األمن القومي هو الجهة الذي �تلك القدرة عىل    ومي بشكل منهجي، وأناملطلوبة في� يتعلق بقضايا األمن الق

 القيام بهذه األع�ل. 

 . االسرتاتيجية)عدم وجود سياق منهجي ومنظم لتقدير الوضع للدولة (تحديد البيئة  .3

وال .4 واقعية،  لقرارات  التأسيس  وبشكل خاص  العمل  يف  تنسيق  العملنعدم وجود  لألحداث  تيجة هي  فعل  م�    كرد 

 يتسبب يف كث� من املشاكل. 

 واضح.  عدم وجود هيئة تفك� توضح املتغ�ات يف األهداف وتحدد مصادر التهديد بشكل .5

ت .6 الحوارات والضعدم  الوزراء بشكل معمق، ك� ال يوجد ترتيبنمن  السياسية واألمنية،    قاشات يف مجلس  لألولويات 

 واألجهزة األمنية.  وتعتمد الحكومة يف هذا الجانب عىل تقديرات الجيش

 قاشات يف مكتب رئيس الحكومة. نعدم وجود جدول أع�ل للحوارات وال .7
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غالباً  .8 النقاشات  الوزراء، وتبدأ  لنقاشات مجلس  األمنية  اب   عدم وجود فحص واختبار حقيقي  األجهزة  تقدمه  ستعراض 

 اإلرسائيلية حول الوضع. 

رتض أن يكون بينه�  فأنه من امل  وزاريت الخارجية والدفاع مععدم وجود تنسيق أو رقابة حول القرارات الصادرة عن   .9

 تنسيق يف العمل. 

 . ية ناالم  عدم وجود وثيقة موقف رسمية تلزم الحكومة في� يتعلق بالقضايا السياسية .10

(ايآلند)   السابق  القومي  األمن  مجلس  رئيس  يطرحها  التي  الصورة  تكون  هذه  والسلوك   امبالغً اً  وصفرمبا  فالحركة   فيه، 

اال  أهدافها وتحققالسيايس  إىل  تصل  أنها  تظهر عىل  لصنع   رسائييل  ليست يف عدم وجود سياق محدد  فاملشكلة  غاياتها، 

موجود السياق  هذا  أن  بل  وهذه   القرار  فادحة،  أخطاء  ارتكاب  إىل  تؤدي  رمبا  عقبات وصعوبات  يواجه  أنه  إال  ومحدد 

 العقبات هي: 

(البيئة   .1 القومي  املوقف  تقدير  عملية  األمنية  واألجهزة  الجيش  أن    االسرتاتيجية) يحتكر  لها  والجيش  األمنية  فاألجهزة 

ذلك دورها األمني، أما تقدير املوقف القومي وفق نظرة شمولية    تقدم تصوراتها وتقديراتها للوضع، عىل أن ال يتجاوز

 يستطيع التعامل مع كافة مكونات األمن القومي. ملجلس األمن القومي الذي  فيجب أن يرتك

أمامه لطرح البدائل، دون وجود    ش واألجهزة األمنية لتقدير املوقف القومي إىل فتح املجال واسعاً يالج  احتكاريؤدي   .2

 �كنها تقديم بدائل أفضل.  هيئة أخرى غ� الجيش تتفحص هذه البدائل أو ةأي

الج .3 هذا  يف  األساسية  املشكلة  أن  هيتضح  ب�العدم    يانب  العالقات  مستوى  يف  واملستوى    توازن  السيايس  املستوى 

ذ تعلي�ته ويلتزم بتوجيهاته، إال أن  فتابع وخاضع لألول ين  السليمة هي أن يكون املستوى الثا�  ةالعسكري، فالعالق

 دولة. فإرسائيل هي جيش أسست له  عىل عكس ذلك هناك مؤرشات كث�ة تدل

ورئيس الحكومة في� يتعلق   الدولة يف ارسائيل أمثلة عن الحوارات والنقاشات التي عقدتها الحكومةويورد تقرير مراقب  

تم   2005إىل آب    2003الواقعة ما ب� كانون األول    بقضايا األمن القومي دون مشاركة مجلس األمن القومي، فخالل الفرتة

الحوارات   من هذه  %47رسمي يف قضايا األمن القومي برئاسة رئيس الحكومة، يف    ) جلسة حوار ونقاش استشاري36عقد (

مل من   والنقاشات  الفرتة  خالل  عقد  وكذلك  فيها،  لالشرتاك  عنه  ممثل�  أو  القومي  األمن  مجلس  رئيس  دعوة   يتم 

ك مجلس األمن فقط يف ثالث شار   ا حول قضايا األمن القومي،ا ونقاشً ) حواًر 16(  2006إىل كانون الثا�    2005ترشين األول  

األجهزة   ،%12حوارات، أي ما نسبته   الوزارية لألمن والخارجية وحوارات رؤساء  اللجنة  الجلسات: جلسات  وتشمل هذه 

 رؤساء هذه األجهزة.  األمنية املهمة، ولقاءات عمل مع

العمل التي تعقدها لجنة رؤساء   اتك� جاء يف تقرير مراقب الدولة ان مجلس االمن القومي ال يشارك يف الحوارات ولقاء

جهاز الشاباك،  (املوساد،  رؤساء  تضم  والتي  الرسية  االجت�ع   الخدمات  هذا  يف  ويشارك  األمان)،  العسكرية  االستخبارات 

الحكومة نيابة  العسكري لرئيس  القومي،    السكرت�  اللجنة قضايا محورية في� يتعلق باألمن  عنه، وتتضمن جلسات هذه 

أن من   رئيس  وباعتبار  كان  فقد  القومي  األمن  قضايا  يف  والحكومة  الحكومة  لرئيس  املستشار  هو  القومي  األمن   مجلس 

 رتض أن يشارك يف هذه اللقاءات. فامل

منع من املشاركة يف جلسة    2004  وأفاد رئيس مجلس األمن القومي آنذاك يف أقواله ملراقب الدولة، أنه يف ترشين األول عام

تقدير للوضع وتحديد موقف ارسائيل بعد وفاة الرئيس    هذه اللجنة يف مكتب رئيس الحكومة لوضعرسمية كانت تعقدها  

رئيس ويرى  عرفات،  يارس  (هلي  الفلسطيني  السابق  مشاركة  فاملجلس  أهمية ورضورة  للموساد  رئيساً  أيضاً  كان  الذي  ي) 
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يف   رئيس جهاز (الشاباك) أن ال رضورة لوجودهالقومي يف هذه اللقاءات واالجت�عات، في� كان رأي    رئيس مجلس األمن

 هذه اللقاءات. 

األمن القومي، وهي تندرج يف اطار   كذلك أشار تقرير مراقب الدولة، إىل عدد من األع�ل والوظائف األخرى املوكلة ملجلس

بالرضورة خارجية، يف   ليست بالرضورة عسكرية ك� أنها ليست  املفهوم املوسع لألمن القومي، والذي يعترب مصادر التهديد

القومي مشاركة يف عدد من القضايا الداخلية ذات التأث� عىل األمن القومي، وهي قضايا    هذا الجانب كان ملجلس األمن

ف  اجت�عية أنهمفواقتصادية،  عىل  ارسائيل  داخل  العرب  إىل  االرسائيلية  النخب  تنظر  االجت�عي  الجانب   ي 

ويرتبط   الدولة  لوجود  تهديد  داخلمصدر  ليس  للعرب  السكانية  الزيادة  من  مخاوف  النظرة  عام   بهذه  املحتلة  األرايض 

رايف) لدى االرسائيلي�، وهو وغالد�   فحسب بل ويف الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدى ذلك لظهور مصطلح (الرصاع  1948

 يتضمن املقولة التالية: 

عىل وجود   ارسائيل"إن هناك خطراً  معدل    "دولة  زيادة  وانخفاضهابسبب  العرب  لدى  السكا�  وأنه    النمو  اليهود،  لدى 

املتوسط  األبيض  والبحر  األردن  نهر  ب�  ما  الواقعة  املنطقة  يف  العرب  السكان  عدد  سيتضاعف  الزمن  من  عقدين  بحلول 

 ". اليهودية الدولة"بشكل يفوق عدد السكان اليهود م� يهدد وجود 

ا القومي  االمن  مجلس  ساهم  الجانب  هذا  ملخططيف  الالزمة  الخطط  اعداد  يف  وهو   الرسائييل  والجليل)،  النقب  (تطوير 

خالل من  والنقب،  الجليل  تهويد  اىل  يهدف  يهودي  استيطا�  سكانها    مخطط  من  والجليل  النقب  اراض  عىل  االستيالء 

الرسائيلية لجنة  )، من اجل ذلك شكلت الحكومة ا2015—2006الفرتة من (  االصلي� واستيعاب مليون مهاجر يهودي خالل

 ب�ز) وتوىل مجلس االمن القومي مهمة اعداد مخططات لرتحيل السكان العرب يف منطقة النقب،  وزارية برئاسة (شمعون

وانعكس عىل االداء السيايس   ول�،ؤ كذلك قدم املجلس تقارير حول الفساد املسترشي يف ارسائيل الذي اخذ يطال كبار املس

 ارسائيل. وجودة الحكم يف 

 

 ملن يقدم املجلس املشورة؟

  روضعه (الج�ال احتياط افيعيز   يف جامعة تل أبيب الذي   استعرض الكتيب الصادر عن مركز يافه للدراسات االسرتاتيجية 

يف عدد من الدول، ثم قدم عرضاً ملجلس األمن القومي   يعاري) والذي يعمل باحثاً يف املركز، تجارب مجالس األمن القومي

 واملعوقات التي واجهته يف أداء عمله.  ائييل من حيث أهدافه وتركيبتهاالرس 

حور النقد مت ، وقد  1999عام    نشائهإ يعاري)، أنه قابل رؤساء مجلس األمن القومي االرسائييل منذ    ريقول الباحث (افيعيز 

 الصادر منهم لعمل مجلس األمن القومي حول أربع نقاط رئيسية:  

 اذي يف مستوى رئيس الحكومة والحكومة عموماً. انعدام عمل الطاقم املح .1

 انعدام التجهيز الالئق يف مكتب رئيس الحكومة قبل اتخاذ القرارات. .2

 عدم وجود هيئة تبلور الفوائد والنتائج املختلفة يف املسائل املطروحة للنقاش والحوار.  .3

 عدم االهت�م والعناية بعمل مجلس األمن القومي.  .4
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نفس   إىل  كذلك  إىلويش�  يعمل  بأنه  السابق  الدولة  مراقب  تقرير  إليها  توصل  التي  الحكومة   النتيجة  رئيس  جانب 

 والحكومة هيئتان:  

 الذي يعمل بدون تنظيم وبشكل منعزل كل عن اآلخر. ةطاقم املستشارين والسكرتاري .1

ل� لدى رئيس الحكومة  ظمة. فهو يعترب أن طاقم املستشارين العامنالذي يعمل كهيئة واحدة وم القومي مجلس األمن .2

تنفيذها، فهذه  و من مجلس اآلمن القومي    ة(هيئة قومية عليا) أو القيام باألع�ل املطلوب  ال �كن له أن يطلع بدور

بل ان    يوجد تكامل يف عملها وال توجد هيئة أخرى ترشف عىل مدخالت ومخرجات أع�ل هذه الطواقم،  الطواقم ال

القو  األمن  يعيق عمل مجلس  الحكومة، والسكرت�بعضها  رئيس  مثل مدير مكتب  للحكومة واألجهزة    مي  العسكري 

القرار دون التي   األمنية، فهذه األجهزة تقوم باالتصال املبارش مع صانعي  أن يتم تفحص واختيار املواضيع املطروحة 

أن (يعاري)  ويرى  مختصة،  هيئة  قبل  من  ت  تقدمها  لوضع  الصحيحة  الجهة  هو  القومي  األمن  (تقدير  مجلس  قارير 

املجلس    فاملجلس ينطلق من عمله وفق رؤية شمولية، ويؤكد عىل عدد من املعاي� لعمل  ، الوضع) وتحليل السياسات

 وهي: 

 أهمية القضية بالنسبة لألمن القومي.  .1

 هل يتم معالجة القضية حسب األصول أو عىل الوجه الصحيح.  .2

 للتأث� والعمل. هل يوجد ملجلس األمن القومي قدرة عملية  .3

 هل القضية مهمة عند رئيس الحكومة.   .4

انتقادات   اءً نوب (يعاري)  يقدم  القومي  األمن  مجلس  انشاء  قرار  يف  الواردة  األهداف  ومنح   عىل  اعطاء  عدم  عىل  واسعة 

 ييل: املجلس املكانة املالمئة لالضطالع بأع�له، وجاءت انتقاداته ك�

هيئة   - يكون  أن  املجلس  عمل  أهداف  قضايامن  يف  والحكومة  الحكومة  لرئيس  عليا  القومي،   استشارية  األمن 

 له الفرصة للقيام بها.  وبالرغم من أن هذه الوظيفة هي جزء بسيط من عمل املجلس إال أنه مل تتح

مد� واحد، وهذا العمل يف    تركيز التقدير املتكامل ألهداف ومتغ�ات األمن القومي بناء عىل رؤية شاملة يف جهاز -

 التكامل).  (عدم وفق رؤية شاملةوليس واقع تقوم به أطراف أخرى ال

نوع من التكامل يف إيجاد  القيام بأع�ل التنسيق ب� الوزارات والهيئات العاملة يف مجال األمن القومي من أجل   -

 . به  العمل، غ� أن هذا العمل أيضاً مل يقم به املجلس أو مل يستطع القيام

و  - النقاشات  واعداد  وتقديمتجهيز  الحكومة،  ولرئيس  لألمن  الوزارية  للجنة  الكنيست    الحوارات  للجنة  ملخصات 

 غالبية هذه الحوارات أو يساهم يف اعدادها. املعنية بقضايا اآلمن القومي، غ� أن املجلس مل يشارك يف

املجال - املجلس يف هذا  القومي،  باألمن  املتعلقة  السياسات  للحكومة حول  التوصيات  ب  تقديم  التقارير  قدم  عض 

أنها   غ�  ورئيسهاأ والتوصيات،  الحكومة  جانب  من  كامل  بشكل  قدمه    هملت  الذي  السنوي  الوضع  تقرير  مثل 

 الحكومة. ناقش هذا التقرير يف اي من جلساتيللحكومة ومل 

يف - التخطيط  هيئات  مع  بالتعاون  القومي  األمن  ملكونات  املدى  طويلة  رؤية  وفق  والهيئات الوزارات    التخطيط 

ان كان هذا املجال يف التعاون يشمل كافة    وقرار الحكومة هنا مل يوضح  الرسمية العاملة يف مجال األمن القومي،

 هذا التنسيق مل يتم لغاية االن ب� هذه األجهزة.  املؤسسات بدون استثناء، ويف كل األحوال فإن



30 
 

الدولة   مراقب  تقرير  يف  جاء  ما  والطروحات  اآلراء  األمنتعزز هذه  مجلس  يف   بأن  به  املالمئة  باملكانة  يحظى  ال  القومي 

املجلس السيايس االرسائييل، فعمل  القرار  الحكومة واألشخاص   وحدة صناعة  يعتمد بدرجة كب�ة عىل رغبة وإرادة رئيس 

، ومن � عىل رئيس الحكومة هذا من جانبثمكتب رئيس الحكومة الذي �لك قدرة وتأ   املحيط� به، وبشكل خاص مدير

آخر رئيس  جانب  مكتب  العاملة يف  األطراف  ب�  للعالقات  املحددة  القانونية  الصيغ  أو ضعف  غياب  أدى   فإن  الحكومة 

تحديد وعدم  الوضوح  هذا  غياب  ظل  ويف  األطراف،  هذه  أع�ل  يف  وازدواجية  واالختصاصات   لتداخل  العالقات  مستوى 

 . املصالح واألهداف القومية كب�ة عىلتزداد امكانية ارتكاب أخطاء رمبا تؤدي إىل أرضار 

متعددة لصنع القرار وليس مجموعة   يتضح من خالل هذا االستعراض أن نظام صنع القرار االرسائييل يتكون من مجموعات

الحكومة ورئيس الحكومة واللجنة    —جانب صانعي القرار  ي جانب القضايا األمنية والسياسية يعمل إىلفواحدة متكاملة ف

   ثالث مجموعات هي: —الوزارية

 . مكتب رئيس الحكومة رئيس -

 .السكرت� العسكري -

 . لجنة رؤساء األجهزة الرسية -

إىل جانب  يعمل  الخ، وكل   ك�  اقتصادية واجت�عية وعلمية...  القرار  لصنع  أخرى  الحكومة والحكومة مجموعات   رئيس 

 تعمل وفق رؤية قطاعية محددة وليس وفق رؤية شمولية. مجموعة من هذه املجموعات 

القرار وبشكل خاص يف قضايا   أما مجلس اآلمن القومي الذي كان الهدف من وجوده أن يكون االطار املتكامل لعمل صنع 

فأع�ل القرار،  صنع  عملية  دور يف  بأي  يقوم  ال  فهو  القومي  داخل وحدة   اآلمن  متفرقة  مجموعات  ب�  موزعة   املجلس 

 صناعة القرار. 

 

 مجلس األمن القومي االرسائييل والسياسة الخارجية 

وتشكل الخارجية،  أو  الداخلية  سواء  االرسائيلية  السياسة  يف  بارزة  مكانة  األمن  مسألة  أسايس   تحتل  متغ�  املسألة  هذه 

األسبق (مويش دايان) لديها سياسة أمنية فقط، ويعود  رسائيل، فإرسائيل ك� يقول وزير دفاعهاوثابت يف السلوك السيايس إل 

إىل األمن  البالغ مبسألة  االهت�م  الس  سبب هذا  عرب  تراكمت  التي  اليهودية  والخربة  باليهود،  الخاص  التاريخي  �  نامل�اث 

إىل أدى  م  والذي  عالية  وبدرجة  الصهيونية  الحركة  عملت  املنظور  هذا  اليهودي،  باملنظور  يعرف  ما   ن تشكيل 

نظور مليحملها هذا ا  التنظيم عىل تشكيله وبنائه لتحقيق أهداف سياسية استع�رية، وبغض النظر عن كل املغالطات التي

هذا املنظور كذلك عىل توجيه �ط التفك�   ث� عىل توجيه وتحديد سلوك النخب السياسية اإلرسائيلية، ويؤثرأ إال أن له ت

رسائيل رغم التحوالت والتغي�ات االقليمية  يف السلوك السيايس إل   مل يطرأ تغي� يذكر  لذلك  لدى املجتمع االرسائييل بكامله،

تحس� إىل  أدت  التي  االسرتاتيجي   والدولية  ارسائيل  الزمنية  وضع  املراحل  بعض  زالت  ، يف  ال  ارسائيل  أن  متمسكة    بل 

األمن األساسية ملفهوم  الذي تم وضعه خالل    باالفرتاضات  االرسائييل  اليهودية، وال القومي  الدولة  قيام  األوىل من  املرحلة 

 خطراً وجوديا. سلوكها القائم عىل التوسع االقليمي واخضاع اآلخرين بدوافع أمنية وبذريعة انها ال زالت تواجه زالت تربر
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 يف املنظور اليهودياألمن والسياسة الخارجية 

وصانعي القرار االرسائييل إىل   السياسية، وهذا االهت�م باألمن دفع السياسي�تضع ارسائيل مسألة األمن يف قمة أولوياتها  

انتب الدوليةفي  العالقات  الواقعية يف  املدرسة  العالق  رتاضات ومقوالت  إىل   ةحول  أدى  الذي  األمر  األمن والسالم، وهو  ب� 

نشاء الكيان، بل كان األمن املحفز األسايس إلنشاء ويعود االهت�م باألمن إىل ما قبل ا  تقديس مبدأ القوة لدى االرسائيلي�،

تربيرها    الكيان يف  األمن  جانب  عىل  تؤكد  الصهيونية  الحركة  ظلت  فقد  اليهودية"اليهودي،  الدولة  مشاكل   إلقامة  وحل 

ألمن عقيدة و أصبحت مسألة ا  ،"األوروبية  اليهود، وتوف� األمن لهم جراء املعاناة واالضطهاد الذي يالقونه يف املجتمعات

اإلرسائييل بشكل عام، و صانعي القرار بشكل خاص، ويعترب تحديد   فسية سياسية ج�عية تحكمت وال تزال يف املجتمعن

 السياسة الخارجية مدخال مه�ً لفهم السلوك السيايس االرسائييل. مكانة األمن وأهميتها يف

اليهودي الذهنية املتكونة    ويتضمن  ،يف هذا اإلطار طرح (مايكل بريرش) مفهوم املنظور  هذا املنظور االنطباعات والصور 

املنظور   افسية للمجتمع، و�كن االستدالل عىل هذنالسيايس وعن العامل، إضافة إىل البيئة ال  عن النظام  لدى مجتمع مع�

وعالقته مع اآلخر.   الدويل   والنظام السيايس    نظرة املجتمع إىل النظام   —خالل التعرف عىل الثقافة السياسية للمجتمع    من

السيايس، والس�ت السلوك  باملجتمع وتأث�ه عىل  الخاص  التاريخي  يعترب   وامل�اث  املنظور  القرار، هذا  الشخصية لصانعي 

 بالسياسة الداخلية والخارجية، فاليهود ينظرون وفق هذا املنظور إىل العامل والنظام  مبثابة املرشح للمعلومات ذات الصلة

عرب اليهود  الدويل  وغ�  اليهود  ب�  هي   ،"األغيار"  التمييز  وما  اليهودي؟  هو  من  تعريف  خالل  من  يتحدد  فهو   وبالتايل 

 اليهودية، هل هي مفهوم قومي أم ديني أم غ� ذلك؟ 

أم متدين�  كانوا  سواء  واحد  شعب  بأنهم  اليهود  لدى  الج�عي  الشعور  اليهودي  املنظور  أم رشقي�  ،عل�ني�  ويتضمن   

ها من قبل أبناء الشعب اليهودي لحل ؤ وبنا  غربي�، وأن ارسائيل هي الدولة اليهودية الوحيدة يف العامل، تم إعادة بعثها 

هي تواجههم  مشكلة  وأهم  العامل،  أنحاء  كافة  يف  يواجه  مشاكلهم  الذي  االضطهاد  من  لهم  اآلمن  املالذ  ك�   ،ه نو توف� 

  ائييل قوتها وأسسها من م�اث تاريخي مشرتك لليهود، ووعد الهي باألرض املقدسة،االرس  استمدت مقومات الرشعية للوجود

خالل   من  سيايس  بوجود  لليهود  املشرتك  الشعور  هذا  تجسيد  عن  الغربية  الحضارة  اليهودية، إقامة  ومسؤولية  الدولة 

الصهيونية يف مؤمتر. الصلح الذي عقد عام    ومسؤولية الحضارة الغربية عن هذا األمر �كن قراءته يف كلمة مندوب الحركة 

هذه  1919 بعودة   ...) ومطالبته  اوسيسك�)  ا  (ميناحيم  التي  ومث ناألرض  ألف  منذ  اليهود  من  بواسطة  اتزعت  عام  �ائة 

الفرتة. تلك  العامل يف  أسياد  العامل،    الرومان  انحاء  ينفى من أرضه، وبأن يشتت يف جميع  بأن  عليه  اليهودي حكم  الشعب 

هذاوبا أمامكم،    سم  أتيت  قد  الجريح  لنا  أنتمالشعب  أعيدوا  مطالبي:  ألصوغ  وحضارياً  سياسياً  الرومان   ورثة 

 موضوع ذلك السطو التاريخي).

الدويل، الذي أصبحت    املتحرض والنظام  نالحظ هنا عملية بناء الوعي الج�عي لليهود، وإعادة بناء صورة اليهود لدى العامل

اليهود ارسائيل  اجزءً   أما� وطموحات  أصبحت  ك�  تفوق    منه،  أهمية  بل وحازت عىل  الدويل  النظام  من  ركن  بعد  في� 

 (بفعل تحالفاتها ووظيفتها يف غرب آسيا).  النظام الدويل أهمية أي عضو آخر يف

انطباعاً قوياً   نيااملجازر واملحارق التي ارتكبت بحق اليهود يف العهد النازي يف أملا  الدعاية اليهودية عن  إضافة لذلك تركت

اليهود اليهود، بأن إقامة ارسائيل رضورة منطقية لحل مشاكل  اليهود وغ�  ومعاناتهم واضطهادهم، بحيث أصبحت   لدى 

واملالذ اآلمن لهم، ك� أنها املمثل الوحيد واملدافع الحقيقي   هذه الدولة تشكل في� بعد موطن الشعب اليهودي بكامله
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وباملقابل يفرتض االرسائيليون الدعم واملؤازرة من قبل كافة املجتمعات اليهودية   عن مصالح وحقوق كل اليهود يف العامل

 العامل، باعتبار أن ارسائيل هي وطنهم القومي الوحيد.  املنترشة يف

الرتكيز عىل   األمنمن هنا جاء  أثره يف صياغة مفهوم  املنظور  األمن حيث ترك هذا  الخربة   قضية  القومي االرسائييل جراء 

العرب يف التي خاضتها ارسائيل مع  الحروب  الخربة   املرتاكمة بعد  اليهودية، وأضافت هذه  الدولة  األوىل من قيام  املرحلة 

 ية يف ارسائيل واملجتمع االرسائييل بشكل عام. من قبل النخب السياس املزيد من التأكيد والتقديس ملبدأ القوة

أن عقلية فرض سيطرة "  : بقوله  ويش� اىل تأث� مبدأ القوة استاذ العلوم االجت�عية يف جامعة تل ابيب (دا� رابينو فيتش) 

 . "سياسي�وينعكس ذلك عىل السلوك السيايس للقادة ال القوة عىل اآلخرين هي من الس�ت البارزة للمجتمع االرسائييل،

، وبالتايل التأث� إلرسائيلاألمن القومي    نخلص من هذا االستعراض بأن املنظور اليهودي كان له تأث� كب� عىل صياغة مفهوم 

هذا ينفي  وال  االرسائيلي�،  السياسي�  وسلوك  قرارات  التيارات   عىل  مختلف  ب�  انسجام  وعدم  اختالف  وجود  املنظور 

بل يبقى هذا االختالف يدور يف إطار   "السالم"  اإلرسائييل حول العالقة ب� األمن و  ل املجتمعالسياسية واأليدولوجية داخ

 هذا املنظور. 

يف   يافه للدراسات االسرتاتيجية   مدير مركز  —وفي� يتعلق مبكونات نظرية األمن القومي االرسائييل يرى (شاي فيلدمان)  

التفك� األمني والسيايس االرسائييل وال زالت تلقى قبوال    سيطرت عىلأن هناك عدد من االفرتاضات قد    —جامعة تل ابيب  

 رتاضات هي:  فالوقت الراهن، وهذه اال  واسعاً داخل املجتمع االرسائييل حتى

أنفاال  -1 اىل  واملرتكز  الدولية  العالقات  يف  الواقعية  املدرسة  من  مقوماته  يستمد  األول،  يتسم    رتاض  الدويل  النظام 

يقف أحد بجانب ارسائيل، وأن عليها    بالفوضوية، حيث تطورت لدى االرسائيلي� قناعة بأنه يف وقت األزمات لن

 القوة. أن تعتمد عىل قدراتها الذاتية، وهذا أدى إىل تقديس مبدأ

عون إىل ارسائيل ويس  أدرك االرسائيليون خالل املرحلة األوىل من اقامة الدولة اليهودية أن العرب يرفضون وجود -2

العرب بسبب    ويعزو (بن غوريون)  —أي أن ارسائيل تعينث يف بيئة معادية    —تدم�ها   الرفض من جانب  هذا 

انتهاء بعد  يقول  إن  العدالة،  بعدم  لديهم  العميق  أقبل  "  1948حرب    الشعور  لن  عربيا  قائداً  كنت  وجود بإذا 

أخذنا لقد  طبيعي،  أمر  وهذا  الله  ارسائيل،  وعدنا  لقد  ما    أرضهم،  شيئاً  هذا  يعني  هل  ولكن  حقيقة  هذه  بها، 

 . "بالنسبة لهم؟

(املاباي) الذي    خيار) لدى النخب السياسية يف ارسائيل وبشكل خاص داخل حزب  نتيجة لذلك سيطر مفهوم (ال -3

حيث ساد خالف وانقسام ب� تيارين   كان يسيطر عىل صنع القرارات يف املرحلة األوىل من نشوء الدولة اليهودية،

االعت�د عىل القوة العسكرية املبارشة، وتيار آخر يدعو إىل     التعامل مع قضية األمن والبيئة املحيطة، تيار يؤيديف

عىل خلق بيئة محفزة للتطبيع مع العرب، ويؤكد التيار الثا� أن االعت�د عىل    االستخدام املنضبط للقوة والعمل

 رسائيل ويقيض عىل فرص السالم. إل سوف يؤدي إىل اشعال كراهية العرب  القوة وحدها

يف -4 الرئيسية  العنارص.  أحد  وهو  االسرتاتيجي،  العمق  إىل  تفتقر  ارسائيل  أن  الرابع،  األمنية    االفرتاض  السياسات 

 االرسائيلية، حيث يعترب االرسائيليون أن األرض مكون رئييس لألمن.

املوارد   -5 يف  ارسائيل  عىل  كمياً  تفوقاً  العرب  تهديداً �تلك  يشكل  وهذا  والطبيعية  لهذا  إلرسائيل  البرشية  وكان   ،

 االفرتاض ثالث دالالت:  
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 يجب عىل ارسائيل أن توظف مواردها بشكل أكرث كفاءة.  -أ

 تعويض النقص يف املوارد من خالل التفوق النوعي يف مجال التكنولوجيا العسكرية.  -ب

بتنم -ج تسمح  كفاءة  أكرث  بطريقة  الخارجية  املوارد  والسكانيةاستغالل  االقتصادية  املوارد  من    ية 

 خالل املساعدات الخارجية والهجرة اليهودية. 

تب إىل  أدت  االفرتاضات  انعكست ن هذه  التي  املفاهيم  للعديد من  االرسائيلية  القيادات  الخارجية    ي  السياسة  بتأث�ها عىل 

الراقدة،   املرتاكم، والحرب  والردع  الردع  مثل  الشامل، ويظل   والحدوداالرسائيلية،  العسكري  والتفوق  عنها،  للدفاع  القابلة 

يه) نرسائيل فيحددها (أفرايم سسبة إل نالسياسة االرسائيلية، أما ثوابت األمن بال  األمن النقطة املحورية التي تدور يف فلكها

الدفاعن  — وزير  السابق    ائب  كيف    —اإلرسائييل  سؤال،  عىل  لإلجابة  طرحه  خالل  خطرة؟من  منطقة  يف  بأمان   نبحر 

املنطقة  ":فيقول فإن  ج�انها،  جميع  وب�  وبينها  والفلسطيني�  ارسائيل  ب�  السالم  يسود  عندما  نعي  حتى  فيها   شالتي 

حالة تنشأ ومه� كان الوضع جيدا، فإن   ة لذا يف كل مستقبل منظور ويف كلن ستبقى غ� مستقرة ومليئة باملخاطر الكام

 . "وه�: حدود �كن الدفاع عتها، وتفوق عسكري شامل ىل أمرين يك تعزز السالم وتضمن كيانهاارسائيل تحتاج إ

التي عززت من الدولية واالقليمية  البيئة  التي حصلت يف  التغ�ات  رغم  أنه  مل   ونالحظ هنا  أنها  إال  ارسائيل  مكانة وأمن 

كان يوصف بأنه (ليربايل) الصمود أمام التيار الذي يتبنى   لذيتؤدي إىل تغي� يف نظرتها ملسألة األمن، بل ومل يستطع التيار ا 

(الليرباليون) يف طرحهم اقتصادي مشرتك مع دول   الواقعية، ويستند  تعاون  الرشوع يف  األمن من خالل  أنه �كن تحقيق 

العامل الجغرايف يف التعاون سيؤدي إىل خلق شبكة من املصالح تؤدي إىل التعويض عن    وان هذا  ،(التطبيع مثالً )  املنطقة

وجهة    تحقيق وحسب  بسبب ناألمن،  األمن  مفهوم  يف  أسايس  مكون  األرض  تعد  مل  الصواريخ   ظرهم(الليرباليون)  ظهور 

الفلسطيني االرسائييل أدى إىل دعم االتجاه   ية وانتشار أسلحة الدمار الشامل، إال أن انهيار عملية السالم عىل املسارتالبالس

ارس  أن  لفكرة  أمنية،املؤيد  تحديات  تواجه  زالت  ال  أن    ائيل  االتجاه  أو  التيار  هذا  وواستطاع  نتائج يستغل  من  يكسب 

الواليات املتحدة، وتقديم إرسائيل إىل العامل عىل أنها تواجه ارهاباً فلسطينيا وأنها   يف  2001احداث الحادي عرش من ايلول  

 النفس.  يف حالة دفاع عن

إىل الردع أو حسم النزاع بالقوة، وأمام عجزها عن حسمتهجت إرسائيل سياسة  نوا الرصاع مع الفلسطيني�   تستند أساساً 

يف سياستها من خالل اتخاذ إجراءات من جانب    ت ارسائيل اسرتاتيجية (إدارة النزاع) من جانب واحد وظهر هذا التوجه نتب

 ربية بدون التفاوض مع الجانب الفلسطيني. الفصل يف الضفة الغ االنسحاب من قطاع غزة وإقامة جدار :واحد مثل

 (بحسب نظرائهم من دعاة السالم االرسائيلي�) وهنا ال بد من االشارة إىل أن النهج السيايس الذي يتبعه القادة االرسائيلي�  

العديد أضاع  ا  قد  وأهم هذه  واالرسائيلي�،  الفلسطيني�  لدى  مقبولة  تسوية  وإيجاد  العرب،  مع  السالم  فرص   لفرص من 

إىل يرتكز  زال  ال  االرسائيلي�  لدى  التفك�  فنمط  الطريق،  خارطة  العربية، وخطة  السالم  أيدولوجية   مبادرة  ك�   ،رؤية  أو 

هركايب) (يهوشفاط  االرسائيلي�  االسرتاتيجي�  املفكرين  أحد  عليها  التفك�   أطلق  �ط  أن  (هركايب)  ويؤكد  مثالية،  أهداف 

خاص لدى حزب (الليكود) يؤدي إىل اضاعة الفرص من أجل ايجاد حلول   الرسائيلية وبشكلالسائد لدى النخب السياسية ا

 من أجل التوصل إىل  —وهم العرب    —وأن هناك حاجة ملحة إلعادة قراءة صورة اآلخر    ،ارسائيل  ملشاكل جوهرية تواجه

 حل للرصاع العريب االرسائييل. 
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تقرير صدر عام   النظر هذه  القدس ألبحاث ارسائيل، وهوعن مع  2005ويؤكد وجهة  التقرير   هد  معهد ارسائييل، ويقدم 

أعدته تفك�"    الذي  يف  "مجموعة  ارسائيلي�  وخرباء  باحث�  للم  ضمت  شامال  تقيي�ً  مختلفة،  السياسية  ف مجاالت  اهيم 

 .)2004 — 2000االرسائيلية تجاه الفلسطيني� خالل السنوات ( واملنطلقات األساسية التي وجهت السياسة

التقرير:   ما من"وجاء يف  أنه  فأكرث  أكرث  لها  يتضح  ارسائيل موجودة يف خضم ضائقة شديدة، حيث  دولة  أن  جواب   رغم 

أن سبق  وضع  إىل  الوصول  عن  االمتناع  عليها  فإن  أمامها،  املاثل  األمني  التحدي  عىل  االسرتاتيجي    مطلق  املنظر  وصفه 

هركايب)   النفسا�"  (يهوشفاط  سيايسأ   "االنغالق  مبفهوم  التمسك  التطورات   ي  بالرضورة  تعكس  ال  منطلقات  إىل  يستند 

 ."السياسية والعسكرية

قوة أشد  أنه  إال  (بريرش)،  الذي طرحه  املنظور  فكرة  مع  يلتقي  املفهوم  أن هذا  هنا  يف   ونالحظ  (هركايب)  لدى  ووضوحاً 

هذه البيئة عىل السلوك السيايس االرسائييل، فالسياسة   �أثالتعب� عن البيئة النفسية لصانعي القرار االرسائييل وانعكاس ت

فيها سواء كان من اليم� أو اليسار تنطلق من رؤية واحدة، وتنظر إىل اآلخر من   االرسائيلية وبغض النظر عن صانع القرار

منظور ل  خالل  لذلك  يهودي)،  يهودي وغ�   ) لدى  نواحد  األمن  بقضية  االهت�م  املدى االرسائيلي�    يرتاجع  األقل يف  عىل 

بوضع نظرية األلعاب يف الرصاعات الدولية يردد مقولة    القريب فها هو (يرسائيل أومان) الذي ساهم مع (توماس شيللنغ)

 . "أن تستعد للحرب إذا كنت ترغب يف السالم فعليك" (ترششل) 

 

أن من مهام   السابق�،  القومي االرسائييل  األمن  آراء رؤساء مجلس  أن يكون مبثابة (مقر   وأهداف هذايتضح من  الجهاز 

شمويل، منظور  وفق  يعمل  بحيث  القومي،  األمن  لقضايا  قومية)،  األمن   قيادة  عىل  املؤثرة  املتغ�ات  االعتبار  بع�  يأخذ 

مع القومي االرسائييل السابق (غيورا ايالند) أن املنهج الصحيح للتعامل    ي هذا اإلطار يقول رئيس مجلس األمنفالقومي، ف

 يقتيض القيام بالخطوات التالية:  قضايا األمن القومي

 سليم. إدراكفحص واختبار الفرضيات األساسية لقضايا األمن القومي وفق  -1

 فحص واختبار املصالح االرسائيلية وسلم أفضلياتها.  -2

 تحديد خريطة الالعب� اآلخرين، من خالل تشخيص مواقف النزاع وااللتقاء معهم. -3

 دة.تقديم بدائل متعد -4

 وضع تصور مستقبيل بعيد املدى.  -5

 

 د مجلس األمن القومي يحقق هدف�: ن وجو إ 

ابعاً من ن بالرضورة أن يكون    رير املستوى السيايس أو القيادة السياسية من سيطرة التفك� العسكري، والذي ليسحت األول:  

ويتكون  التفك�  هذا  يصدر  فقد  العسكرية،  املؤسسة  إطار    داخل  التفك� خارج  هذا  فإن  تب�  العسكرية، وك�  املؤسسة 

اإلرسائييل، املجتمع  داخل  (األيديولوجي  ك�  متغلغل  تأث�  من  الجهاز  هذا  وجود  الخارجية.اويخفف  السياسة  عىل   ( 

البيئةالثا�:   هذ  تكون  الغالب  ويف  معها،  تتعامل  التي  البيئة  عن  السياسية  القيادة  لدى  االدراك  ل  زيادة  مدركة  دى غ� 

فقد أخذت متغ�ات جديدة تتفاعل يف   القائد السيايس وتتسم بعدم اليق�، ومع التغ�ات والتطورات يف العالقات الدولية
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االعت�د عىل االدراك الشخيص لصانع القرار يحمل مخاطر   هذه البيئة الدولية م� زاد من درجة عدم اليق� وبالتايل أصبح

 كث�ة. 

 :  والسؤال هنا

 التفك� العسكري لدى صانع القرار؟   د مجلس اآلمن القومي يف إرسائيل إىل التخفيف من سطوةهل أدى وجو 

 الخارجية؟ القرار بالبيئة  وهل أدى وجود هذا الجهاز إىل زيادة االدراك لدى صانع

الخارجية االرسائيلية من السياسية    ه سابقاً أثره عىلنفي� يتعلق بالسؤال األول، فقد ترك املنظور اليهودي الذي تحدثنا ع

مكونات عىل  التأث�  وبالتايل  األمن،  مبسألة  البالغ  االهت�م  وي  خالل  االرسائييل،  القومي  وصف ناألمن  ارسائيل  عىل  طبق 

الحامية   هارولد  —الدولة  أطلقه  وصف  تعي  وهو  التي  الدولة  عىل  مستمرة   شالسويل  حرب  حالة  تصف إ ف  ،يف  رسائيل 

حالة يف  بأنها  الراقدة)، رص   نفسها  (الحرب  مصطلح  جاء  هنا  ومن  عسكرية،  عمليات  هناك  يكن  مل  ولو  حتى  مستمر   اع 

العديدة املحاوالت  رغم  االرسائييل  السيايس  النظام  مكونات  كافة  عىل  ينعكس  باألمن  االهت�م  اطار   وهذا  من  للخروج 

واألدوات البدائل  اتساع  يؤدي  ومبا  وأكرب  أوسع  اطار  إىل  العسكري  وقد  لت  التفك�  إلرسائيل،  القومية  األهداف  تم حقيق 

الطريقة التي تم بها تشكيل مجلس    عن خيبة أمل كب�ة من  التعب� ك� ورد معنا يف أكرث من محطة ومن أكرث من خب�

، الفكر االسرتاتيجي ألجهزة األمن بالفكر املد�  ة من االستقالل مل يتغذنس  52بعد  "  :يقول أحدهماألمن القومي االرسائييل  

 ."يشغلون مناصب حكومية عامة، ومنهم رئيس مجلس األمن القومي مثة املزيد من الج�االت  والعكس هو الصحيح

ضباط سابقون يف الجيش االرسائييل   هم  1999فرؤساء مجلس األمن القومي االرسائييل الذين تقلدوا هذا املنصب منذ عام  

 أو يف األجهزة األمنية، وهم كالتايل:  

الجيش .1 يف  سابق  ضابط  االرسائييل  القومي  األمن  ملجلس  رئيس  أول  عفري،  منصب    ديفيد  تقلد  االرسائييل، 

 . 1999رئيس مجلس األمن القومي عام 

 .2000عام  مجلس األمن القوميعوزي دايان، ضابط سابق يف الجيش االرسائييل تقلد منصب رئيس  .2

   .2002ي، رئيس جهاز املوساد السابق تقلد منصب رئيس املجلس عام فأفرايم هلي .3

 . 2004د، ضابط سابق يف الجيش االرسائييل، تقلد منصب رئيس املجلس عام نغيورا ايال  .4

 . 2006ائب رئيس املوساد تقلد املنصب عام نايالن مزراحي،  .5

 2007الجيش االرسائييل، تقلد منصب رئيس املجلس عام دا� أرديتي ضابط سابق يف  .6

املد� الوحيد ب�   ن ويكاد يكو عمل كمسؤول أبحاث سابق يف املوساد برتبة توازي (ميجور ج�ال)  عوزي أراد   .7

تقلد منصب رئيس املجلس    ألسباب ترتبط بعالقاته الوثيقة بنتنياهومن كلفوا برئاسة مجلس األمن القومي  

 . 2009 عام

عميدرور  يعقو  .8 كب  اإلرسائيليةعمل  العسكرية  االستخبارات  يف  األبحاث  قسم  منصب  (األمان)    رئيس  تقلد 

 2011 ،رئيس املجلس عام

 2013 ،تقلد املنصب عام نائب رئيس املوساد يويس كوه�  .9

 2016ج�ال احتياط يف الجيش تقلد املنصب بالتكليف عام  يعقوب ناجل .10
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الشاباك ورئيس وحدة الح�يات الشخصية، ورئاسة الهيئة الوطنية    نائب رئيس  منصب  شغل  ايتان بن دافيد .11

  .أشهر 4واستقال بعد  2017تقلد املنصب عام  لح�ية البيانات.

ع� يف أواخر العام يف املنطقة الجنوبية  السابق  رئيس الشاباك  ضابط سابق يف لواء جفعايت و مئ� بن شبات   .12

 . 2021استقال عام رئيساً ملجلس االمن القومي  2017

ال .13 حولتا  والسيايس  ل  السابق  رئيسإيان  االسرتاتيجي  التخطيط  املوساد  هيئة  التكنولوجيةيف  الهيئة  يف    ورئيس 

 . بعد استقالة بن شباث 2021الجهاز ع� رئيساً ملجلس االمن القومي عام 

ا  ،ويعترب علي لتعي� ضباط سابق� يف  مناصب سياسية وحكومية  االرسائييل يف  أحدجيش  عليه    ا  يطلق  ملا  املهمة  املداخل 

س إال لتوىل منصب رئيس هذا املج  دايان  وبالرغم أن  "عسكرة السياسة"(عوزي دايان) الرئيس الثا� ملجلس اآلمن القومي  

القومي    .� شخص مد  أنه يرى من األفضل أن يتوىل هذا املنصب االرسائييل وبالتايل فإن توف� بديل مد� يف مجال األمن 

الخارجية تحقيقه  والسياسة  يتم  مل  أمر  غازيت    ،االرسائيلية،  شلومو  هو  االرسائيلية  —فها  العسكرية  االستخبارات   رئيس 

عملية صنع القرار أثناء   يصف سطوة التفك� العسكري يف صنع القرارات السياسية يف ارسائيل بقوله وهو يصف  —السابق  

الثانية عام   لبنان  أن  ك"  2006حرب  املجلسننت آمل  أن  النهاية  املص  رى يف  البدائل غالوزاري  ر يرتدد يف قبول واحد من 

السيدة تسيبي ليفني ستطرح سياسة خاصة بها، وأن ال تردد كلمة آم� ك�   املمكنة الحقيقية املطروحة، وكنت آمل بأن

   ."يف املايض أن يرددوا يف أعقاب املعزوفة األمنية اعتاد وزراء الخارجية

القرارات يف ارسائيل، ومدى العسكري عىل صانعي  التفك�  العبارة مدى سطوة  القوة كأداة من   توضح هذه  هيمنة مبدأ 

تقديرات الجيش واألجهزة األمنية بع� الشك لمخالف    نظر إىل أي رأييأدوات السياسة الخارجية يف ارسائيل، ويف الغالب  

 الخارجية ازاء السياسة الخارجية االرسائيلية هو دور ثانوي وتابع.  واالستخفاف، أما الدور الذي تقوم به وزارة

 ونقدم في� ييل �وذج من الحوار الداخيل ب� أصحاب القرار االرسائييل.

شهر عام    يف  الفلسطينية،  2001متوز  االنتفاضة  مع  التعامل  كيفية  حول  رسمي  نقاش  الجيش    جرى  تقديرات  وكانت 

القيام بعمليات عسكرية واسعة، واعتبار العسكرية تدعو إىل  الفلسطينية غ� معنية بالسالم وأنها   واالستخبارات  السلطة 

بأنها   ووصفها  بل  املفاوضات  يف  باخ  ،"ارهاب  سلطة"ليست رشيكاً  يعني  ثقة  وهذا  من جسور  بناؤه  تم  ما  نسف  تصار 

   وتفاهم خالل السنوات السابقة.

 �ً وتوصيات مغايرة وهي ك� ييل: يقيتأما وزارة الخارجية االرسائيلية فقدمت 

الظهور - إىل  يسعى  عرفات  يارس  الفلسطينية  السلطة  رئيس  أن  الخارجية  وزارة  خرباء  ارسائيل    يرى  أمام 

ارسائييل حاد إىل تدخل   خوض نضال مستمر، وهو يأمل أن يؤدي رد فعل  عىل  واملجتمع الدويل بأنه مرص

 االرسائيلية مبا ييل:  دويل وخلق رشخ داخل املجتمع االرسائييل، وأوصت وزارة الخارجية

وأن - الفلسطينية،  السلطة  ضد  قاسية  عسكرية  بعمليات  القيام  عن  متتنع  أن  ارسائيل  عىل   عىل  تحافظ 

 مجال الرد عىل عملية قاسية. يف مناسب حتى يف كت

وعليها أن متتنع عن   بعاد عرفات،يحظر عىل ارسائيل أن تبدو وكأنها تخطط الحتالل مناطق السلطة أو إل  -

 التحرشات الكالمية. 
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كب�ة - له، وأي عملية عسكرية  الدويل  التأييد  تعزيز  إىل  بعرفات ستودي  للمساس  أمام    أي محاولة  ستث� 

 ؟ الذي يجب أن نفعله يف اليوم التايلما  ،ارسائيل مسألة

ح السكان نوأن مت  رسائيل أن تخفف من الضائقة االقتصادية يف املناطق (أي الضفة والقطاع)،من األفضل إل  -

   ما يعززهم اقتصاديا.

الفلسطينية إىل    رتحه وزارة الخارجية للسياسة االرسائيلية هو دفع رئيس السلطة تق الهدف املركزي الذي   -

بد من وجود خطة    سية، بحيث يكون تحت ضغط دويل ملحاربة (االرهاب)، ومن أجل ذلك الزاوية سيا

 الرصاع.  يجاد مخرج لألزمة، واقامة حوار مبارش مع الفلسطيني� ملنع تدويلسياسية إل

مجاالً تأخذ  مل  أنها  جلياً  يظهر  التوصيات  أن  ذللتنفي  هذه  الالحقة،  األحداث  مجريات  االرسائيلية    وتش�  الحكومة  رئيس 

 آنذاك (ارئيل شارون) فضل توصيات الجيش واألجهزة األمنية.

 

 �اذج من القضايا التي شارك فيها مجلس األمن القومي 

الغالب عىل الرصاع   وهي ترتكز يف  املجاالت التي شارك فيها مجلس األمن القومي االرسائييل، تكاد تكون ضئيلة ومحدودة،

 االسرتاتيجي مع دول مختلفة.  مع لبنان وسوريا، والحوار ة الفلسطيني االرسائييل، والعالق

 ففي العالقة مع الفلسطيني� شارك مجلس األمن القومي االرسائييل يف القضايا التالية: 

 خطة االنسحاب من قطاع غزة :األوىلالقضية 

االنسحاب من قطاع غزة، والذي   رئيس الوزراء االرسائييل السابق (ارئيل شارون) قرار  فيها  ذلدى استعراض البيئة التي اتخ

أ  يتضح  االرتباط،  فك  قرار  ارسائيل  يف  عليها  جاءن يطلق  لسلسل  ه  نهاية  السياسية   ةليشكل  القيادة  داخل  األزمات  من 

  األزمة يف التعامل مع امللف الفلسطيني بعد فشل مفاوضات (كامب ديفيد) ب� الرئيس   االرسائيلية، و اتضحت صورة هذه

مسؤولية فشل هذه املفاوضات عىل   الفلسطيني الراحل يارس عرفات ورئيس الوزراء االرسائييل (ايهود باراك)، وألقى باراك

بأنه الرئي وادعى  عرفات،  يارس  الراحل  الفلسطيني  أسباب   س  إىل  إضافة  ذلك  وبسبب  السالم،  مفاوضات  يف  رشيكاً  ليس 

ا االنتفاضةنأخرى،  عام    دلعت  احتواء   2000الفلسطينية  إىل  االنتفاضة  بداية  يف  تهدف  االرسائيلية  السياسة  كانت   حيث 

موقف،  للاالحتواء إىل الحسم العسكري    اسة االرسائيلية تتحول من االزمة، إال أنه مع وصول (شارون) إىل الحكم بدأت السي

، وأمام عجز ارسائيل عن تحقيق الحسم يف رصاعها  نتفاضةبواسطة اال   ع الفلسطيني� من تحقيق أي انجازنوذلك من اجل م

الفلسطيني ق  �مع  من  باالنسحاب  ذلك  ومتثل  النزاع،  ادارة  سياسة  إىل  االرسائيلية  السياسة  غزةاتجهت  واخالء   طاع 

جراء إخطة االنسحاب رشعت ارسائيل ب  مستوطنات من ش�ل الضفة الغربية دون عملية سالم أو مشاركة فلسطينية، ومع

 وحول القدس. الضفة الغربية عىل أرايض   آخر ال يقل أهمية عنه، وهو اقامة الجدار الفاصل

الفصل هو مواجهة الخطر (الد� العريب  وغالهدف من خطة  صال عنهم وتعزيز يهودية  فباالناإلرسائيليون  ك� يصفه  رايف) 

الغربية اليهودي يف الضفة  القومي   الدولة وتعزيز االستيطان  القدس بدل قطاع غزة، أما دور مجلس األمن  وبالتحديد يف 

الرسمية التي أجراها رئيس   بأن املجلس مل يشارك يف النقاشات ، التحقيقات التي أوردها مراقب الدولة االرسائييل فيتضح من

عداد الخطط التنفيذية لتحقيق انسحاب املجلس يف وقت الحق إل   ، وجاء دور٢٠٠٣الحكومة قبل االعالن عن الخطة عام  
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واملستوط  للجيش  مدير   ،ن�هادئ  فيها  شارك  دائرة ضيقة  تجري ضمن  كانت  النقاشات  أن  الدولة  مراقب  تقرير   ويش� 

 ر السيايس واألجهزة األمنية والجيش. مكتب رئيس الحكومة واملستشا

 مقرتح لتسوية شاملة مع الفلسطيني�.  :ةالثاني القضية

شاملة مع الفلسطيني� وأعدت   خطة لتسوية  2004ايالند) عام  غيورا  عرض رئيس مجلس األمن القومي االرسائييل السابق (

 وتضم العنارص التالية:  الفلسطيني�هذه الخطة لتكون مبادرة أوروبية لحل النزاع مع 

 انسحاب ارسائيل من كافة مناطق قطاع غرة واخالء املستوطنات فيها.  -

مساحة  ت - للفلسطيني�  مرص  وبطول    600خصص  امتداد    30كم  عىل   ، يةرصامل  -الفلسطينيةحدود  الكم 

 .أضعاف كم داخل سيناء وهذه املساحة ستزيد من مساحة قطاع غرة إىل ثالثة 20وبعرض 

إىل  ٢كم  200تحصل مرص. مقابل ذلك عىل منطقة بديلة مبساحة   - النقب، إضافة  أرايض  يربط ن  من  فق 

 مرص. باألردن باتصال بري ويكون تحت السيادة املرصية. 

ميناء - إىل  الربي  النفق  بواسطة  املتوسط  البحر  إىل  الوصول  حرية  عىل  األردن  أن ز غ  يحصل  �كن  ك�  ة، 

 .نفسها مخرج إىل البحر املتوسط من الطريق تحصل السعودية والعراق عىل 

مساحة الضفة    من   %11عىل    "ارسائيل"  من الضفة الغربية في� تحصل    %89يحصل الفلسطينيون عىل   -

 الغربية. 

 اء بحري عميق وكب� ومطار دويل يف قطاع غزة. نيحصل الفلسطينيون عىل مي -

 الوصاية عىل املناطق الفلسطينية. تتوىل كل من األردن، مرص، الواليات املتحدة،  -

األمرييك، ورؤساء    سالم يعقد يف مرص برئاسة الرئيس املرصي ومشاركة الرئيس  يتم توقيع االتفاق يف مؤمتر -

 الدول املعنية. 

ارسائيل، فأمن ارسائيل له األولوية حتى   من الواضح جداً مدى تأث� (املنظور اليهودي) عىل طريقة تفك� صناع القرار يف

نفسها فكيف �كن أن تلقى قبوال لدى   "ارسائيل"تلقى قبوال داخل    هذه الخطة مللكن  ولو كان عىل حساب دول أخرى،  

 الدول املعنية. 

 مرحلة ما بعد عرفات. : التقديرات االرسائيلية للوضع عىل الساحة الفلسطينية يفةالثالث قضيةال

بعد وفاة الرئيس الفلسطيني   تبلورت يف ارسائيل مجموعة من املواقف والتقديرات عن العالقة املستقبلية مع الفلسطيني�

ف عرفات من الساحة ارص نا"وان  نس األمن القومي تحت علمج  يارس عرفات، ومن هذه التقديرات ورقة عمل خاصة قدمها

 . "وتوصيات سياسية معامل

 

 يف تلك املرحلة: ي�رسائيلاال وتضمنت هذه التوصيات أهداف 

 ابقاء املبادرة بيد ارسائيل.  -

 بلورة اسرتاتيجية مشرتكة مع االدارة األمريكية.  -
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 ريب املواقف مع االتحاد األورويب.قت -

 تعاون أكرب مع مرص واألردن.  -

 رهاب. مواصلة التعاون مع املجتمع الدويل يف مواجهة اال  -

 ليص نفوذ جهات معرقلة من الخارج. قت -

 استمرار تنفيذ خطة فك االرتباط. -

 من نقطت�:  س األمن القومي االرسائييل أن عىل ارسائيل أن تبلور موقفاً ل وجاء أيضاً يف توصيات مج

 االنتظار إىل ح� نضوج رشيك فلسطيني للسالم.  -

 ين. حه (فيتامينات) حتى وهو يف مرحلة التكونبناء رشيك وم -

كانت إذا  الفلسطينية  القيادة  مع  االرتباط  فك  بتنسيق خطة  القومي  األمن  لدى   ك� طالب مجس  مقبولة  القيادة  هذه 

 املرحلة وهي:   إزاء ذلك انقسمت املواقف االرسائيلية تجاه عدد من القضايا مع الفلسطيني� يف تلك إرسائيل.

شارون) تقديم أي   رفض رئس الوزراء االرسائييل (ارئيلتقديم الدعم للقيادة الفلسطينية الجديدة، حيث   -

 (االرهاب).  طالبتها بالوفاء بالتزاماتها مبحاربةممبادرات لدعم هذه القيادة بل و 

القيادات   - معظم  أيدت  فقد  الجديدة،  القيادة  مع  غزة  قطاع  من  االنسحاب  اجراء اإلرسائيلية  تنسيق 

   عن التنسيق.التنسيق، إال أن السلطة الفلسطينية امتنعت 

 ان وسوريا ن العالقة مع لب :ةالرابع القضية

(غيورا ايآلند) لقاءات مع مسؤول�   في� يتعلق مع لبنان وسوريا، فقد أجرى رئيس مجلس اآلمن القومي االرسائييل السابق

خاللها بلورة صيغ اقرتاح تم    ٢٠٠٥األمم املتحدة وذلك يف ربيع عام    يف االدارة األمريكية، ومسؤول� فرنسي� وممثل� عن

 وارسائيل ويتضمن هدا االقرتاح:  تسوية أمنية ب� لبنان

 ان. ن وقف الطلعات الجوية االرسائيلية يف س�ء لب -

 رساح أرسى لبناني�.   إطالق -

 عا. باجراء تعديالت حدودية مبا يشمل مزارع ش -

  ،"لحد" جيش    ارسائيل، وإعادة جزء من الجئيتنسيق أمني مع    نشاء نظامإويلتزم اللبنانيون مقابل ذلك ب  -

 واخراج حزب الله من املنطقة الحدودية ونرش الجيش اللبنا� مكانه. 

الحكومة  - قبلت  إذا  دولية  كمبادرة  املقرتح  يقدم  أن  وعدت  معها  التنسيق  تم  التي  الدولية    الجهات 

الخطة أو   االرسائيلية آنذاك (شارون) رفض الحديث عناالرسائيلية هذه املبادرة، غ� أن رئيس الحكومة  

أخرى عىل   د) أنه عرض االقرتاح مرةنويقول (ايال   ، عن غزة  صال فشغاله باالنن اجراء نقاش حول املوضوع ال 

د) أن  ن(ايال   ه رفض أيضاً اجراء نقاش حوله، وبرأين قبل حرب لبنان بأربعة أشهر إال ا  2006عام    (أوملرت)

 بعد الحرب.  ) الذي وافقت عليه ارسائيل١٧٠١ر أفضل من قرار األمم املتحدة رقم (االقرتاح املذكو 
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اسرتاتيجية    وفي� يتعلق بالحوار االسرتاتيجي، فإن مجلس األمن القومي مسؤول عن عقد وإدارة حوارات -

االسرتاتيجي  الحوار  إدارة  فإن  األمريكية  املتحدة  الواليات  باستثناء  الدول  من  عدد  هي   مع  من   معها 

قومي أمن  مجالس  مع  القومي حوارات  األمن  مجلس  ويدير  الدفاع،  وزارة  الحوار    مسؤولية  مثل  أخرى 

الرتيك، القومي  األمن  ومجلس  الرويس،  القومي  األمن  مجلس  مع  القومي    االسرتاتيجي  األمن  ومجلس 

 الهندي، ومجلس األمن القومي الصيني. 

رصاع ب� وجهتي نظر يف التعامل مع قضايا هو  يجري يف ارسائيل وبشكل هادئ    أن ما  يبدو واضًحا  بعرضنا للقضايا السالفة

القومي  مبع  اآلمن  القومينأو  اآلمن  مفهوم  بتعريف  وثيق  بشكل  يرتبطان  وه�  تفك�،  منهجي  أدق  املفهوم   ،ى  األول 

ية وذات طبيعة عسكرية فقط، التهديد بأنها خارج   املفهوم املوسع لألمن القومي، األول يحدد مصادرالثا� هو  العسكري، و 

 خالل االعت�د عىل القوة.  وبالتايل فإن الوسيلة الوحيدة ملواجهته هي من

طابع عسكري، وبالتايل ال تكون   أما الثا� ف�ى أن مصادر التهديد ليست بالرضورة خارجية وليست بالرضورة ان تكون ذات

ز عىل املفهوم األول لألمن القومي وبالتايل  يرتكالفال زال  إرسائيل    القوة العسكرية هي الخيار الوحيد لتحقيق األمن، أما يف

مصادراال  ملواجهة  القوة  مبدأ  تواجه  عت�د عىل  التي  املؤيدهالتهديد  ويطرح  أ و ،  القومي  األمن  مجلس  جهاز  لوجود  ه  نن 

 عىل ردود فعل آتية، فوجود   ءً واألهداف القومية من خالل رؤية اسرتاتيجية بعيدة املدى وليس بنا  �كن تحقيق املصالح

هذه املصالح وفق رؤية   يؤدي يف النهاية إىل زيادة ادراك صانع القرار باألهداف القومية والبدائل املتاحة لتحقيق   جلسامل

 متكاملة. 

 

 أزمة الحكم وإدارة الرصاع

وما   2006حرب لبنان الثانية عام    اعتقاد كب� لدى رشيحة واسعة من السياسي� والخرباء واألكاد�ي� يف إرسائيل، بأن  ةمث

ومثة رأي آخر يعتقد بأنها أزمة    أظهرت بشكل واضح األزمة التي تعا� منها القيادة يف إرسائيل،   ،من حروب يف غزة   اتاله

نعكس عىل أداء الحكومات االذي    األمر  .ومؤسسات الحكم  الخلل يف أداء أجهزة  ها أزمة قيادة، ويظهر ذلكنحكم نتج ع

السابع، ثالثة أسباب تؤدي لعدم نجاعة وفعالية الحكم يف   "مؤمتر هرتسليا "  عىل  وقراراتها، ويف هذا اإلطار طرح القامئون

 إرسائيل، وهي: 

 الحكم لض�ن استقرار السلطة.  الذي يستدعي تغي� نظام ستقرار السلطوي، األمرغياب اال  -

 القرارات.  ذعدم توفر الوسائل واآلليات املالمئة للتخطيط واتخا -

الثالث - السلطات  ب�  التوازن  عرقلة   ،عدم  إىل  يؤدي  م�  والقضائية،  التنفيذية،  الناجح   الترشيعية،  األداء 

 .والصناعة املالمئة للقرار للسلطة

وإعادة بناء   الحكم،  دافعاً مه�ً لطرح اقرتاحات من أجل تغي� نظام  ،التي تلتها   والحروب  وكانت نتائج حرب لبنان الثانية

 صنع القرارات. نظام مؤسسات اتخاذ القرار، ومن ضمنها املطالبة بتعزيز مكانة مجس األمن القومي يف

لبنان  لذا سنسلط بعد حرب  القيادة يف إرسائيل  أزمة  تلتها  الضوء عىل  التي  لتعزيز   والحلول  ،الثانية والحروب  املطروحة 

 مكانة مجلس األمن القومي اإلرسائييل. 
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 وأزمة القيادة يف إرسائيلوحروب غزة ان الثانية نحرب لب 

وارسائيل،  ان الله  حزب  ب�  الحرب  عليها  -دلعت  يطلق  بعداالتي  الثانية  لبنان  حرب  جندي�   سم  بأرس  الله  حزب  قيام 

بتاريخ  ارسائيلي� جا2006  متوز  12  من  اإلرسائيلية  الحكومة  عاجًال   بهان،  اجت�عاً  شن عقدت  وقررت  اليوم  نفس  مساء   

 أهداف لهذه الحرب وهي:  هجوم شامل عىل حزب الله، وحددت ثالثة

 . إعادة الجنود املخطوف� -

 إنهاء ن�ان صواريخ حزب الله   -

 .جيش اللبنا� يف الجنوب لنرش ا -

 ترصيحات أخرى للقادة اإلرسائيلي� تش� إىل أن هدف الحرب هو: في� كانت 

   .تدم� حزب الله -

 . ستعادة قدرة الدرع اإلرسائيليةا -

 تغي� الواقع يف لبنان.  -

، وأصيب  ا) جنديً 119إرسائيلياً منهم (  )163) يوم، قتل حسب املعطيات اإلرسائيلية (33يف هذه الحرب التي استمرت ملدة (

مروحية ودمرت بارجة حربية متطورة، ك� سقط أكرث من أربعة   ) دبابة ومدرعة وأسقطت80بجراح ك� دمرت (املئات  

إرسائيل  ش�ل  قذيفة  نرصاً   تتسبب  آالف  خاللها  ارسائيل  تحرز  أن  دون  الحرب  هذه  وانتهت  كب�ة،  اقتصادية   بخسائر 

 . علنة للحرب من األهداف امل اواضحاً من الناحية العسكرية، بل ومل تحقق أيً 

األصوات وتعالت  ارسائيل،  داخل  واسعة  انتقادات  إىل  أدت  الحرب  إليها  آلت  التي  ب  النتائج  املسؤول� ااملطالبة  ستقالة 

رسمية، تحقيق  لجنة  بإقامة  تطالب  وأخرى  الحرب،  نتائج  عن  القيادة   األساسي�  تقص�  عىل  االنتقادات  هذه  تركزت  و 

ظهرت   التي  والعيوب  القرار،السياسية  اتخاذ  عملية  األمنية    يف  املفاهيم  يف  السياسية    -والعيوب  النخب  لدى  السياسية 

إضافة إىل التعبئة والتجهيز والتدريب، وأمام اال   والعسكرية يف إرسائيل،  العسكرية واإلخفاق يف  للقيادة  املوجهة  نتقادات 

 . الحرب ونتائج لجنة لتقيص أحداث  تعي� 2006أيلول  17قررت الحكومة اإلرسائيلية يوم  االنتقاداتهذه 

 

 وغرادنلجنة في

ستعدادات وكيفية  استيضاح اال "  عينت الحكومة اإلرسائيلية لجنة برئاسة القايض املتقاعد (الياهو فينوغراد) وذلك من أجل

 . " 2006متوز  12املعركة يف الش�ل التي بدأت يف يوم  سلوك املؤسسة السياسية والجهاز األمني في� يتعلق مبجمل جوانب

اتخا  حمل - مسؤولية  األركان  ورئيس  الدفاع  ووزير  الحكومة،  رئيس  أدت  ذالتقرير  الخروج   قرارات  إىل 

عىل االعت�د  دون  دقيقة  للحرب  دراسة  عىل  اساسها  يف  تعتمد  مفصلة  امل  خطة  للساحة  للسعات  عقدة 

 اللبنانية. 
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البدائل   - كافة  يف  البحث  يتم  مل  أنه  التقرير  ربطأكد  أو  النفس  ضبط  سياسة  مثل  الخطوات   املتاحة 

ضعفً  السياسية  القيادة  أظهرت  حيث  عسكرية،  خطوات  مع  االسرتاتيجية  يف  االسياسية  التي    الحسابات 

 بغي أن تؤدي للرد عىل الحدث من خالل رؤية شاملة. ني

حت أمام مجلس  طر   توفر الدعم للحكومة سببه العرض الغامض لألهداف وطرق العمل غ� الواضحة التي -

  الوزراء، م� جعل بعض الوزراء يؤيدون القرار وهم يجهلونه.

التقرير إىل أن هناك قسم من األهداف مل يتم توضيحه، وبشكل عام كانت األهداف - التي وضعت   أشار 

 طموحة للغاية. 

 تقع املسؤولية األساسية عىل عاتق رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس األركان.  -

 الحكومة:أوآل: رئيس 

 يقع عىل رئيس الحكومة املسؤولية العليا عن قرارات حكومته.  -

أن يطالب - أن تعرض عليه خطة عسكرية مفصلة ودون  الحكومة موقفه دون  بعرضها ودون    أعد رئيس 

 الحكومة أو مع مستشاريه. هت�م بالبدائل العسكرية والسياسية، وقد ترصف دون تشاور منتظم داخلاال 

رئيس   - لتحقيقيتحمل  اتباعها  تم  التي  والطرق  األهداف  وضوح  عدم  عن  املسؤولية  هذه    الحكومة 

 األهداف.

ال �كن   مل يقم رئيس الحكومة بتعديل خطته بعد أن تب� له أن الفرضيات األساسية للعملية العسكرية -

 تحقيقها. 

 ثانياً: وزير الدفاع: 

لديه    مل تتوفر  لسياسية واألمنية والحكومية، كذلكر لدى وزير الدفاع الخربة واملعرفة يف الشؤون افمل تتو  -

 سياسية.  معرفة جيدة باملبادئ األساسية من استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف

ك  ذاتخ - الخربة،  لديها  ومهنية  سياسية  مع جهات  التشاور  دون  قراراته  الدفاع  يتم�وزير  مل  وزن     اعطاء 

 كاف لآلراء املتحفظة. 

 يدقق يف جاهزيته.  اع من خالل رؤية اسرتاتيجية فهو مل يبحث يف خطط الجيش وململ يترصف وزير الدف -

وأهداف املعركة إرسائيل  مل يطور وزير الدفاع مفهوماً سياسياً وعسكرياً الحت�ل تعقيدات الساحة عىل رد   -

 والعالقة ب� الخطوات السياسية والعسكرية فيها. 

 ثالثاً: رئيس األركان: 

األرك - رئيس  يضع  ستتيح مل  كانت  وتقديرات وخطط  معلومات  السيايس  املستوى  أمام  ملواجهة    ان  املجال 

 التحديات بصورة أفضل. 

يعرض كذلك الخالفات    مل يعرض رئيس األركان الوضع املرتدي لجاهزية الجيش أمام املستوى السيايس، ومل -

 الداخلية يف الجيش. 
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و  - الحكومة  رئيس  بأن  عرف  ألنه  كب�ة  مسؤولية  عليه  املعرفةتقع  إىل  يفتقران  الدفاع  والخربة   وزير 

 العسكرية، ك� أنه خلق انطباع لديهم بأن الجيش مستعد ولديه خطط. 

ارسائيل وهي تتعلق بالبيئة الخارجية، ومنها قدرة حزب   ن من أسباب اإلخفاق يف هذه الحرب ظروف خارجة عن سيطرةإ 

الحدود   عىل  ووجوده  املتعاظمة  اللبنانية    ،الفلسطينية   اللبنانيةالله  الساحة  عىل  الوضع  تعقيدات  جراء  الحاصل  والتأث� 

 سوريا وايران، وارتباط الحرب بالتوتر اإلقليمي الناجم عن سعي إيران المتالك األسلحة النووية  وبشكل خاص دور كل من

يف   األمرييك  فالدور  إيران،  تجاه  وارسائيل  املتحدة  الواليات  من  كل  كان وموقف  الحرب  العمل   هذه  تأييد  يف  واضحاً 

بل الله،  لتحطيم حزب  الكافية  الفرصة  له  وترك  ارسائيل  قبل  األمريكية    العسكري من  املتحدة  الواليات  أن  اعتقاد  يسود 

نرشت إن  طويلة،  فرتة  منذ  للحرب  خططتا  كانت    "ريفامع"صحيفة    وارسائيل  لبنان  ضد  الحرب  خطة  أن  اإلرسائيلية 

 بأن  2006  الحكومة اللبنانية منذ شهر آذار  ابلغ  نيفري فيلت�ج   السف� األمرييك يف ب�وت  سة أشهر، وانموجودة منذ خم

ل أشهر  اللبناني� فرصة خمسة  املسؤول�  املتحدة ستمنح  وان فشلو نالواليات  الله،  فإن واشنطن ستتوىل ا  زع سالح حزب 

) 1559ه إذا مل ينجح لبنان يف تنفيذ قرار (أن  ية (ديفيد وولش)املهمة بنفسها، في� رصح مساعد وزيرة الخارجية األمريك

 نزع سالح حزب الله. وتالصادر عن األمم املتحدة فإن ارسائيل ستفعل ذلك 

من الجيد أننا مل ننترص يف ه  نابقوله    الدور األمرييك يف الحرب عىل لبنان يش� إليه أيضاً أحد الكتاب الصحفي� اإلرسائيلي�

للبحث عن بدائل  أخرى بدل استخدام القوة، وسببا يف تعليم األمريكي� درساً   الحرب، وأن هذه الحرب رمبا تكون دافعاً 

 .مغامرات عسكرية حونه ال جدوى من دفع إرسائيل نهاماً أ 

األمريكية كان الواليات املتحدة  يتضح من هذه األقوال والترصيحات أن جزء مهم من قرار الحرب كان مصدره خارجي، وان 

إرسائيلية، وهذا يش� إىل أن إرسائيل لها دور وظيفي   التي التقت مع أهداف  ،لها أهداف تسعى لتحقيقها من هذه الحرب

املنطقة خدمة ملصالح   تعا� من اختالل يف   أطرافتقوم به يف  القرار يف مؤسسة  اتخاذ  يعترب عنًرصا مؤثرًا عىل  ما  أخرى، 

 صناعة القرار باألساس. 

إىل عدد من اإلخفاقات الحكومية    فقد أشار  ،فينوغرادوبالعودة إىل موضوع اتخاذ قرار الحرب يف إرسائيل ك� ورد يف تقرير  

 يف عملية صنع القرار، وهي: 

وطبيعة  - املوقف  حول  ومعمقة  شاملة  نقاشات  العسكري  أو  السيايس  املستوى  يف  يحصل  وسبل    مل  الرد 

 تحقيق األهداف. 

األ  - البدائل وفق رؤية شاملة،االفتقار إىل  القرارات من حيث طرح  اتخاذ  السليمة يف  وعقد نقاشات    سس 

 وحوارات ب� هذه البدائل.

 اعت�د الحكومة بدرجة كب�ة عىل تقديرات الجيش وتوصياته.  -

 غياب أي دور لوزارة الخارجية يف تقدير املوقف وتقديم رؤية أخرى أو تفحص البدائل.  -

 قومي اإلرسائييل. غياب دور مجلس األمن ال -

توصيات   يف  االوجاء  نظامنلجنة  يف  والقصور  الخلل  مواطن  معالجة  اجل  من  يتب  ه  إرسائيل  يف  القرار  اتخاذ   نى صنع 

 اإلجراءات التالية: 
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الحكومة    ذاتخا - لدى  السياسية  (مثليالقرارات  واحدة  هيئة  توصية  إىل  االستناد  عدم  أو    قتيض  الجيش 

الهيئةه ال  ناألجهزة األمنية) وأ   ذاملقررة التخا  بد من توفر رأي ثان من قبل هيئة أخرى وأن تجري أمام 

 القرار، عملية منظمة من التحدي ب� أصحاب االقرتاحات بشأن توصياتهم. 

 ييل: وهذا يقتيض العمل عىل ما

 الدمج الكامل لوزارة الخارجية يف القرارات األمنية ذات البعد السيايس.  -

 ن القومي بصورة واضحة بحيث تشمل ما ييل:تحديد مه�ت مجلس األم -

 تقديم عمل مهني كامل وشامل يف مواضيع سياسية وأمنية من خالل رؤية بعيدة املدى.  -أ

 تطبيق هذا العمل املسؤول عىل القضايا الحاسمة املطروحة عىل جدول األع�ل. -ب

السياسية واألمنية امل -ج بإبداء رأيه يف املواضيع  القومي  للبحث لدى    طروحة الس�ح ملجلس األمن 

 رئيس الحكومة واللجان الحكومية. 

 جلساتها.  عداد وتحض� إ يقوم املجلس بعملية التنسيق الجت�عات اللجنة الوزارية لألمن و  -د

 يقوم املجلس بتحض� األبحاث والدراسات حول امليزانية األمنية إلرسائيل.  -ه

الوزارية لألمن   وموافقة الحكومة واللجنةأن يكون تعي� رئيس املجلس من قبل رئيس الحكومة   -و

 عىل هذا التعي�.

واستبعاده عن سياق صنع القرارات  عىل عمل مجلس األمن القومي، "لجنة فينوغراد"رير قهذه االنتقادات التي وردت يف ت

وحدة صنع املجلس داخل    ةعدد من التوصيات لتحس� مكان  وعدم تعزيز مكانته يف مكتب رئيس الحكومة أدت إىل طرح

 تعزيز دور مجلس األمن القومي اإلرسائييل من خالل الخطوات التالية:  يجب القرار، وتش� هذه التوصيات إىل أنه

عىل - وعرضه  القومي،  األمني  للوضع  السنوي  التقرير  بإعداد  القومي  األمن  مجلس  الحكومة    تكليف 

 ملناقشته. 

 األمن القومي.تركيز مداوالت امليزانية األمنية لدى مجلس  -

الحكومة واللجنة   داخل وحدة صنع القرار وبشكل خاص إىل جانب رئيس أكربتفعيل عمل املجلس بصورة  -

 الوزارية لألمن.

الخطوات    لكن اليومهذه  األمنية  بقيت حتى  األجهزة  قبل  عام   تواجه مبعارضة شديدة من  العسكرية بشكل   .واملؤسسة 

الثانية   لبنان  نتائج حرب  األزمة تركت  الحكم يف إرسائيل ومن ضمنها  أزمة  كب�اً عىل  السياسية    أثراً  القيادة  التي واجهتها 

من االنتقادات املوجهة للحكومة يف تعاملها مع هذه   خالل الحرب التي نشبت ب� إرسائيل وحزب الله، وتركز جانب كب�

ب إدارة هذه أالزمة بشكل كامل، فقد تحققت لجنة  القرار بشن الحرب واسلو   ذاألزمة إىل الخلل والقصور يف عملية اتخا

 املترسع بشن عملية عسكرية مل يتم بحثه بشكل جدي ومتعمق يف الحكومة اإلرسائيلية، واألهم من أن القرار من وغرادنفي

، غ� أن رصنوتحقيق ال  ذلك أن الجيش قد ترك انطباعاً لدى املستوى السيايس يف إرسائيل بإمكانية القيام بعملية عسكرية

بأهداف سياسية واضحة ومقبولة، واألهم من ذلك   الخلل الواضح يف قرارات املستوى السيايس وعدم ربط العمل العسكري

 األزمة.  أنها مل تتفحص بدائل أخرى عن الحرب لحل
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يف جاء  ما  القومي  األمن  مجلس  دور  بتفعيل  اللجنة  قدمتها  التي  التوصيات  عززت  ذلك  من تقرير    إزاء  الدولة  مراقب 

 اإلرسائيلية إلعادة ترتيب نظام صنع القرار لديها. س وفتح املجال أمام الحكومةلانتقادات لتجاهل الحكومة دور املج

 

 القومي  األمن قرارات صناعة يف املؤسسة االمنية والعسكرية أثر

 دّ ح  إىل  عسكرية وهيكليته املجتمع  بنية أن سي� ال  اإلرسائييل، القرار صناعة يف  بارزا دروا والعسكرية األمنية تلعب األجهزة 

يت  اإلسرتاتيجية   القرارات  عىل  تؤثر  التي   األمنية   الهواجس  تنامي   إىل   باإلضافة  ،"إرسائيل"يف    ما  وتحدد   اتخاذها،  م التي 

 بحر   يف  األمان  واحة  بأنها  الرتويج  خالل  من  اإلرسائييل،  القرار  يف  قوتها  العسكرية  الدوائر  وتستمد  املستقبيل،  مسارها

 .يف عملية صنع القرار اواسعً  هامًشا اإلرسائيلية واألمنية العسكرية الكوادر منح يعني ما والفوىض االضطراب

 ب�  العالقة   كانت  وقد  كب�،  بشكل  السياسية  الحياة  يف  العسكري�  دور  برز  اإلرسائييل  املجتمع  يف  الجيش  دور  امينت  معو 

 النموذج  أهمها  من  والتي  العالقة،  لهذه   املفرسة  الن�ذج  من  العديد  وضعوا  وقد  الباحث�،  اهت�م   محل  املؤسست�  هات�

  الحكومة،  سياسة  لتنفيذ   أداة  بأنه  الجيش  إىل   تنظر  والتي  اإلرسائييل،  الجيش  نشأة   منذ  سائدا  كان  الذي  وهو  الوظيفي، 

 بن   عهد   يف  بينه�   التداخل  عىل  تدل  التي   الشواهد  بعض  وجود  من  الرغم  عىل  والجيش،   السياسة  ب�   الفصل  عىل  ويقوم

 السياسة،  يف  أكرب  نفوذا  الجيش   أعطى  والذي  املسلح،  الشعب  �وذج  العالقة   لهذه  أيًضا  املفرسة  الن�ذج  ومن  .غوريون

 بتجنيد   وذلك  للحرب،  الدائم  االستعداد  ينبغي  لذلك  دامئة  حرب  حالة  يف  "إرسائيل"أن    فرضية  عىل  النموذج  هذا  ويقوم

 يعتمد  حيث  القرارات،  اتخاذ  يف  العسكرية  للمؤسسة  مركزي  دور  وجود  إىل  فيش�  الرشاكة  �وذج  أما  كله،  الشعب  أفراد

 يف  السيايس  للمستوى  مكمال  رشيكا  الجيش  النموذج  هذا  دّ ويع  والتبادل،  الرشاكة  منظار  ب�  العالقة  عىل  النموذج  هذا

 تغلغل  :منها   والتي   املفارقات،  من   عدد  والسيايس  العسكري  املستوي�  ب�  العالقة  انتاب   وقد  السياسات  رسم  عملية 

السياسية    والشؤون  واألمن  الخارجية  قضايا  يف  العسكرية  املؤسسة  وتدخل  الجيش،  يف  واملصلحية  السياسية  االنقسامات

 السيايس   التأث�  وسائل  صيخ  في�  أما  املستوي�،  ب�  والعالقة  الصالحيات  يحدد  واضح  قانون  وغياب  والدبلوماسية،

 وتويل  دائم،  بشكل   الوزراء  مجلس  اجت�عات   يف  العسكرية  القيادات  مشاركة  يف   فتتمثل  اإلرسائيلية  العسكرية  للمؤسسة

 القيادات   ومشاركة  الواقع،  وقراءة  لمعلومات،ل  الجيش  هيئات  واحتكار  العليا،  السياسية  املناصب  الجيش  ج�االت

   . الدبلوماسية واملهام املفاوضات يف العسكرية

أن  أو  سيايس  محلل  أي  يستطيع  ال الكرام ع�  عسكري،    العسكرية   االستخبارات  جهاز  يلعبه  الذي  هامال  الدور  ىلر مرور 

 القرار،  صناعة  يف  )أمان(جهاز    دور  حول  مختلفة،  آراء  هناكإال أن    ،"إرسائيل"يف    القومي  األمن  قرارات  صناعة  يف  )أمان(

 واالقتصادية  والسياسية  العسكرية  املعلومات  كافة  بجمع  يقوم  حيث  كب�ة،  وبدرجة  مستعد  انه  عىل  :يقول  رأي  فهناك

 الشأن،   بهذا  املناسب  القرار  يتخذ  بدوره  الذي  الحكومة  رئيس  إىل  الجاهزية  عالية  استخبارية  بتقارير  ويقدمها  واالجت�عية،

 القيادة   إىل  رفعه  الذي  االستخباري  التقرير  يف  هركايب  يهوشفاط  العقيد  السابق أمان    جهاز  رئيس  إليه  أشار  ما  وهذا

  الجيش  بتحريك  أوىص  حيث  إيالت،  بحصار  مرص  قيام  حول  الحكومة   رئيس  إىل  رفعته  بدورها  والتي  واألمنية،  العسكرية

 يف  )أمان  (ز  اه جلدور    واضحة   سياسة   ببلورة   املطالبة   يف  وازديادا  تعاظ�  هناك  أن  ويالحظ  الحصار  لفك  العسكري  والتدخل

 بوجوب   البعض  يطالب  حيث  التهديدات،  لخطورة  نظرا  التوسع  يف  أخذ  وهذا  واألمنية  الخارجية  السياسة  يف  املساعدة

 واإلعالم  االستخبارية  الحرب  مجال  يف  وخاصة  )أمان(  وحدات  عرب  السياسات،  تنفيذ  أجهزة  يف  األمن،   ضباط  مشاركة
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 التوصيات   من  بسلسلة  االستخبارية  تقاريره  يذيل  بدأ  أمان  ير يفقدالت  جهاز  أن  يالحظ  لذلك  النفسية   والحرب  والدبلوماسية

 . الحاالت هذه  مثل يف عملها الواجب

 سيجدون  االستخبارات  ضباط  ألن  امليدا�،  العسكري   بالتخصص  االستخبارات  ضباط  عمل  ينحرص  بان  يرى  من  وهناك

 تقرير   مجال  يف  وخاصة  أخرى،  أعباء   لتحمل  بحاجة  ليسوا  وهم  التعقيد،  شديد  هألن  املتشكل،  الواقع   مع  التعامل  يف  صعوبة

  ليس   فهو  إذن  واألمن،  العسكرية  ب�  مشرتكة  االستخبارات  رجل  خلفية  أن  ومبا  لذلك  الضبابية  من  بالكث�  تتسم  ألنها  النوايا،

 النواحي   من  بالعديد  قراراتهم  تتأثر  الذين  القرارات،  صانعي  محل   يحل  أن  مبقدوره  يكون  ال   لذلك  دبلوماسيا،  أو  سياسيا

 من  أكرث  الواقع  يفهمون  بأنهم  االستخبارات  رجال  ويعتقد  يحس  أن  املعيب  فمن  ولذلك  األمني  بالجانب  فقط  ترتبط  ال  التي

  العسكرية وقدراته الخصم ساحة  يف املتمثل وهو الواقع،  من واحدا  جزءا يعرفون فقط  ألنهم وذلك القرار، صانعي

 وهو  عاجي، برج فوق  بالجلوس لنفسه يسمح أن �كن ال )أمان( العسكرية االستخبارات جهاز أن أيضا رأى من هناك ولكن

 يجب   وموضوعية،  ومهنية  نوعية  استخبارية  ديراتقت  تقديم  رضورة  جانب  فإىل  ،"إرسائيل"لدولة    الرسمية  األبحاث  جبهة

 نوع  إيجاد بنظر حاميل وجهة النظر هذه    يجب  لذلك،   السياسية   للمعركة  رتاتيجية املطلوبةس اال   الذخائر  تقديم  أيضا   عليها

 عىل   أمان  االستخبارات  جهاز  أخذ  ولهذا  الرشاكة   حد  إىل  تصل  قد  القرار  وصانعي  أمان  ب�  التبادلية  العالقات  من  جديد

   االستخبارية. التقديرات عن مستقلة بصورة سياسية،  توصيات تقديم مهمة عاتقه،

  مل  نفسه   اإلرسائييل  الكيان  أن  نجد  ذاته  القرار  صنع  عملية  عن  لنبحث   م،1948  عام  قيام الكيان   ومنذ  املايض  إىل  عدنا  وإذا

  ابا  إلرسائيل   خارجية  وزير  أول  رصح  فقد  ،االسرتاتيجية القومية    راراتقال  لصنع  ومعروفة  واضحة  مؤسسة  أية   �لك  يكن

  ياريف،  أهارون  أما   سس� الت  عن  والبعد  االرتجال  عىل  قائم  "يئ هوا  نظام   هو  القرارات  اتخاذ  ىف   "إرسائيل"نظام  "   بان  ايبان

 أو  الوزاري  املستوى  عىل  تدور  وتحليالت  نقاشات  ودجبو   رقأ   دق ف  العسكرية،  االستخبارات  شعبة  رئيس  منصب  شغل  والذي

 منصب  شغل  الذي  تام�،  أبراهام  ادعى  وقد  "املستويات  أعىل  عىل  محرتف  ينمه  جهاز  لوجود  نفتقر  لكننا"  العسكري،

 تكون  ومت�   رشعي  جهاز   تشكيلعىل    اإلرسائيلية   الحكومة  تعمل  مل   طاملا  أنه   "  اإلرسائييل   الجيش  يف  التخطيط   شعبة  رئيس

 ما   عىل  ثابتا   سيكون  "إرسائيل"يف    الوضع  السياسات، فإن   وتنسيق  وتحليل   بتخطيط  يتعلق  ما  كل   تتناول  وصالحياته   مه�ته

   ."عليه هو

  مسؤولة   غ�  كانت  عهده   يف  اتخذت  التي  القرارات  كافة  أن  يرى  سابقا  العسكرية  االستخبارات  شعبة   رئيس  غازيت،  شلومو

   .وتحليلها املختلفة البدائل دراسة عىل قامئة وغ� متزنة، وغ�  وارتجالية،

  العمل  أو  الطواقم  طبيعة  إىل  ترجع  ال  القرارات،  صناعة  بسياق  املتعلقة  األساسية،  "إرسائيل"مشكلة    بأن  نقول  أن  بد  ال  وهنا

 تبقى   لذلك  عملها،  إلك�ل   أصال  لجنة   أو  هيئة  أو   طواقم  وجود  عدم   إىل  ترجع  بل   عدمها،  من  فائدته   ومدى   به   تقوم  الذي

  حال  يف  الخارجية  وزارة  أو  الحكومة  ورئيس  االستخباري  أو  األمني   التقدير  صاحبة  األمنية   الجهة  ب�  محصورة   العالقة

  والحرب،   السلم  زمن  سواء  اسرتاتيجية،  قرارات  تتخذ  مل  "إرسائيل" أن    يعني  ال  ذلك  كل  .والدبلوماسية  السياسية  التقديرات

 القرار  صنع  عملية  يف  أمان  العسكرية  االستخبارات  جهاز  آثار  أهم  إىل  نش�  أن  الواجب  من  .سياسية  أم  كانت  عسكرية  سواء

  متشامئة   مؤسسات  عام  بشكل  االستخبارات   أجهزة  أن  نظرية  تبنى  والذي  الفشل،  أو  النجاح  طريق  عىل  سواء  ،االرسائييل

 هذه   ليمت  لها،  تأكيد  توفر  عدم  أو   واضحة  معلومات  وجود  عدم  حالة  ففي  لذلك  به،  االستهانة  عىل  بالخطر  املبالغة  تفضل

  القرار   صاحب  تدفع  ولذلك  الواقع  يف  عليه  هي  م�  أكرث  للخصم  عدوانية  ونزعات  وميول  كب�ة   قوة  نسب   إىل  األجهزة

   .عدوانه تنفيذ من العدو ملنع ردع وعمليات وقائية إجراءات التخاذ )الدولة(
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 الرسيع،  العمل  إمكانية  توفر  حيث  وفعالة،  قص�ة  تأث�  قناة  تعترب  فهي  ،"إرسائيل"يف    العسكرية  االستخبارات  حالة  يف  أما

"   ألن  الوقت،  من  ومجاال  االسرتاتيجي  للعمق  بديال  عملها  خالل  من  الحكومات  ومتنح  والزمان،  املكان  حيث  من  األمن  ومتنح

املحتلة    تعرضها  خشية  تأهب  حالة  يف  البقاء  أو  األعداء،  ملواجهة  قوتها  حشد  من  متكنها  لذلك  ضيقة،  حدودها"فلسط� 

  أو   الجواسيس   حرب  مجال  يف  وخاصة  أخرى  بطريقة  تحقيقها  �كن  ال  أهداف  لتحقيق  وسيلة  لكونها   إضافة  ،مفاجئ   لهجوم

   النفسية. الحرب

  الحكومة  رئيس   ب�  وطيدة،  عالقة  هناك  فإن   القرار،  صنع  عملية  يف  وتأث�ه  لدوره  وتقديرا  االستخبارات،  جهاز  وألهمية

  رئيس  أن  إىل  اإلشارة  مع  بينه�،  في�  اآلراء  وتبادل  الطرف�،  ب�  املستمر  التشاور  يف  تتمثل  االستخبارات  جهاز  ورئيس

 العمل  يف  الكب�  األثر  الخاصة  الشخصية   للعالقة  يكون  ولذلك،  أمان  االستخبارات  جهاز  رئيس  بتعي�  املخول  هو  الحكومة

 ولذلك   الحكومي،   املستوى  قبل   من   القرارات  اتخاذ  عملية   عىل  الجهاز   رئيس   الحكومة   رئيس   يطلع   بحيث  والتعاون،  املنتظم

 الدول   يف  عليه   هو   م�  بكث�   أكرث  االستخبارات،   لجهاز  مميزة   أهمية  وجود  استدعت  الخاصة،  ملشاكلها  ونظرا  ،"إرسائيل"فإن  

 أن   دركن  أن  يجب  هنا  ومن  تواجهها،  التي  الحقيقية  املشاكل  من  جزء  عىل  إجابات  تقديم  عىل  القادرة  هي  ألنها  األخرى،

   .القومي القرار صناعة يف ملموس أثر ذا أمان  االستخبارات جهاز

 باملعلومات  االستخباري  التقدير  وإغناء  ،للمستفيدين  األمر  توضيح  أمان  العسكرية  االستخبارات  جهاز  عىل  الوظيفة  تفرض

 حرب   عشية  التقرير  حول  مثال،  نرضب  وهنا  اجدً   اباهظً   يكون  أ الخط  مثن  ألن  يرضوا،  مل  أم  املسؤولون  أريض  سواء  املؤكدة،

 تقرير   وأفاد  وإرسائيلية  مرصية  عسكرية  حشودات  هناك  كانت  م،1973  عام  ربيع  يف  إنه  حيث  م،1973  رمضان  من  العارش

 احت�ل  وان  سياسية،  أهداف  لتحقيق  عضالت  عرض  أو  النطاق،  واسعة  عسكرية  مناورة  مجرد  األمر  أن  إىل  االستخبارات

  رئيس   موقف  أن  إال  الجد،  محمل  عىل  األمور  يأخذ  األركان  شعبة  هيئة  رئيس  تقرير  ورغم  جدا،  ضعيف  هو  الحرب  اندالع

  م،  2006  عام  يف  لبنان  حرب  عىل  أيضا  األمر  وينطبق  جدا  ضعيف  الحرب  احت�ل  أن  وهو  ثابتا  بقي  االستخبارات  شعبة

 بعد   انكشف   األمر  ولكن  داره،  عقر  يف  ومباغتته  العدو  عىل  التغلب   يف  مضمونة  نتائج  إىل  االستخباري   التقرير  أشار  حيث

 األركان  هيئة جعل م� العسكرية االستخبارات شعبة  لتوقعات  مغايرا األمر اإلرسائييل الجيش   وجد  حيث التوغل، من يوم�

 استخلص   فقد  الحرب،  هذه  بعد  أما  .اللبنا�  الله  حزب  تحركات  حول  حديثة  ميدانية  مبعلومات  االستخبارات  جهاز  تطالب

 يف   الرشاكةب  االستخبارات  ضباط  طالب  م،  2008  عام  غزة  حرب  سبقتا  اللت�  السنت�  وخالل  العرب،  أمان  االستخبارات  جهاز

 الحرص  مع  باملعركة،  الرشوع  قبل  املقاتلة  والوحدات   للقادة  االستخبارية  املعلومات  ونقل  تقديم  وتم  األركان،  هيئة  عمل

 من   اإلرسائييل،  للجيش  معروفة  ساحة   غزة   قطاع  أن  القتالية ومبا  املقدرة  رفع  يف   تساهم  يك  املعلومات  هذه   إدخال  عىل

  الجيد. والتخطيط باإلعداد  بدقة  يقوم أن االستخبارات جهاز عىل لزاما كان  فقد البرشية، والطبيعة الجغرافية الطبيعة حيث

 وحدد   املسلحة،  الفلسطينية  الكتائب  بها  قامت  التي  االستعدادات  معرفة  أمان  العسكرية  االستخبارات  جهاز  استطاع  لقد

 باالستخبارات  االستعانة  مع  املقاتلة،  الوحدات  عىل  والتوزيع  الناجح،  والتنسيق  للعمليات،   املساعدة  العوامل  وأعد  األهداف،

 التقرير  تقديم  يف  األثر،  لها  كان  التقديرات  هذه  كل  الليزر،  وأشعة  طيار  بدون  والطائرات  والالسلكية  السلكية  والتكنولوجيا

   الصواريخ. إطالقيف  ستمراراال  يف القسام كتائب نجحت ذلك كل ورغم  السياسية، للقيادة االستخباري

 الد�قراطية،  مبظهر  "إرسائيل"إلظهار    السياسية  القرارات  صنع  يف   العسكري�  دور  من  التقليل  اإلرسائيليون  املسؤولون  يحاول

  بنية   ساهمت   وقد   السيايس،  القرار  صنع   عملية  قلب  يف  تقع  العسكرية  املؤسسة  أن  إىل  تش�   التحليالت  معظم  أن  إال

 الدوائر   وتفكك  انقسام  ظل  يف  خاصة  اإلرسائيلية،  السياسة  يف  نفوذها  تعزيز   يف  واملوحدة  الكب�ة  العسكرية  املؤسسة
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 القوة  من مزيدا العسكرية املؤسسة منح "إرسائيل"يف  والحزبية السياسية التيارات ضعف أن  عن فضال  الحكومية، السياسية

 : خالل من الدور هذا ويظهر السياسيةبالدوائر   قياسا

  الطوارئ  حالة  إعالن  ل:ثم  األزمات،  ملواجهة  واسعة  بصالحيات  الدفاع  وزير  رأسها  وعىل  العسكرية،  املسؤولية  متتع -1

وكذلك  أو   الوزراء  مجلس  ملوافقة  الحاجة  دون  االحتياط   وتعبئة   الوسائل  متلك  الدفاع   وزارة  فإن  الكنيست، 

  يف  األخرى   واألجهزة   املؤسسات  دور  غياب  مع  البدائل  وتقديم  وتقديرها،   السياسات،   لتخطيط  الالزمة   واإلمكانيات 

   .شيئًا تفعل ال األيدي مكتوفة تقف أو اآلراء، بهذه الحكومة تأخذ أن فإما  املجال، هذا

  اإلسرتاتيجية   الدراسات  ومراكز  االستخبارات،  وأجهزة  املعلومات،  جمع  أجهزة  عىل  العسكرية  املؤسسة  سيطرة -2

 القرارات. التخاذ  األساس النهاية يف البدائل وصياغة التقديرات بوضع املكلفة

   .الخارجية  والسياسة السياسية الحياة شؤون يف واستشارتهم   العسكري� عىل املدنية القيادات من كث� اعت�د -3

  مجلس  اجت�عات  بعض  مثل  املهمة،  عاتلالجت�  االستخبارات  ورئيس  األركان،  رئيس  مثل:  العسكري�،  حضور -4

   .الكنيست يف واألمن الخارجية الشؤون ولجنة لألمن، الوزارية واللجنة الوزراء،

 عىل  العسكريون  هؤالء  يعمل  حيث   املدنية،  املؤسسات  يف  العمل  إىل  وانتقالهم  ترسيحهم،  بعد  العسكري�  دور -5

  لخدمة   وتطويعها  املدنية،  املؤسسات  عىل  سيطرتها  وض�ن  نظرها،  وجهات  وتبني  العسكرية،  املؤسسة  دعم

  .العسكرية األهداف

  ومن  للقضايا،  واملعالجة  النرش  بتصاريح   يتعلق  في�   اإلعالم  وسائل  عىل  واسعة  سيطرة  العسكرية  املؤسسة  تفرض -6

  سابقون،   مجندون  األصل  يف  هم  الحكومة  وزراء  معظم  أن  ك�  والحكومة،  املجتمع  عىل  واسع  نفوذ  لها  كان  ثم

  .اإلرسائييل القرار صناعة يف املؤثرة الحكومية الدوائر داخل القوة من مزيًدا العسكرية املؤسسة �نح األمر وهذا

 يف  السيايس  النظام  دعامة  يفه  ،" إرسائيل"يف    السيايس  والنظام  اإلرسائيلية  العسكرية  املؤسسة  ب�  جوهرية  صلة  هناك

 اإلرسائييل  الكيان   يف   املتشابكة  العالقات  يف   لعبهات  التي   املختلفة   واالقتصادية  االجت�عية  األدوار  بجانب   األساسية،  وظائفه 

 الصهيو�   املجتمع  وتنامي  االقتصاد،  وعسكرة   للجيش  املد�  الدور  حيث  من  اإلرسائييل  املجتمع  وأيًضا  مؤسساته،  وجميع

 دور  برز   فقد  اإلرسائييل،  املجتمع  يف  الجيش  دور  تعاظم  ومع  .سيايسال  القرار  صنع  يف  العسكرية  املؤسسة  ودور  العسكري،

 التي   الوزارية  املناصب  بعض  إىل  إضافة  الدفاع،  ووزير  الوزراء،  رئيس  عىل  باالعت�د  وذلك  السياسية،  الحياة  يف  العسكري� 

  السياسية،  الحياة  عىل  العسكرية  املؤسسة  قادة  ضغط  قوة  من   زاد  الذي  األمر  العسكري�  القادة  من  لعدد  تسند  كانت

 .واسع سيايس بنفوذ يتمتعون وجعلهم

 

 " إرسائيل"يف   السياسية واملؤسسة العسكرية املؤسسة ب� العالقة طبيعة

 املؤسسة   عن  كب�ة،   درجة  إىل  أو   متاما،   مستقل  بشكل  العمل  عىل  السياسية  قيادتها  بقدرة  تتباهى   التي  الدول  هي  نادرة

 . " أفالطون جمهورية" أنه االدعاء يستطيع سيايس مجتمع من  ف� فيها األمنية /العسكرية

 املد�،  الج�ه�ي   املستوى  ب�  ما  العالقات  من  ءجز   أنها  عىل  والعسكري  السيايس  املستوي�  ب�  ما  العالقة  إىل  ينظر

 املد�،  املستوى  ورقابة  لسلطة  يخضع  العسكري  املستوى  فإن  الدمقراطية،  الدول  يف  متبع  هو  وك�  العسكري،  واملستوى

 لوضع  العسكري  ملستوىامع    بالتشاور   ،_ الحال  بطبيعة_  بالدولة   املتعلقة  املص�ية  القرارات  اتخاذ  شأنه  من  الذي
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 العسكري   املستوي�  ب�  ما  العالقة  طبيعة  تحدد  التي  النظريات  من  العديد  هناك  عام  وبشكل  األنسب،  اإلسرتاتيجيات

   .دولة أي يف والسيايس،

 

 ": إرسائيل "يف  السياسية واملؤسسة العسكرية املؤسسة ب� للعالقة  ةرس املف الن�ذج

باختصار،  حظيت أسلفنا    وفق  متباينة،  بتفس�ات  "إرسائيل"يف    العسكري  واملستوى  السيايس  املستوى  ب�  العالقات  ك� 

 أو الكيان   القلعة  �وذج الكيان  أي   عموما،  بالسياسة  العسكري�  وعالقة  العالقات،   هذه  تفس�  حاولت  التي  النظرية  الن�ذج

 و�وذج املسلح، الشعب و�وذج األمنية، الشبكة و�وذج الوظيفي، والنموذج  العسكري، الصناعي املركب و�وذج العسكرية

 . السيايس واملستوى العسكرية املؤسسة ب� الرشاكة

   ":إرسائيل"يف   والسياسية العسكرية املؤسسة ب� للعالقة املفرسة الن�ذج هم مفّصل أل توضيح  يأيت وفي�

   :الوظيفي النموذج-1

 يضع   الذي  العسكري،  املستوى  عىل   بدوره  ويعرضها  ة،وّ املرج  األهداف   عرفيو  السيايس  املستوى  يبلور  النموذج  هذا  وفق

 ب�   واالحتكاك  العالقات  بدور  يكرتث   ال  النموذج  وهذا  األهداف،  هذه   لتحقيق   اإلمكانيات  تحديد  مع  وخططًا  تصورا

  .والعسكري السيايس املستوي� عىل الفعالة الشخصيات

 وال   النظام   وال  السياسة  يقرر  ال  الجيش"  :كاآليت  السياسية  بالقيادة  وعالقته  ودوره  اإلرسائييل  الجيش  مكانة  غوريون  بن  وضح

 هو  ليس  والجيش  عمله،  وخطوط  وأنظمته  بنيته  حتى  بنفسه  يقرر   ال  الجيش  وطبعا،  الدولة،  يف  الحكومة  نظام  وال  القوان�،

 الدولة،  يف  النظام  واألمن،  الدفاع  ذراع  إنه   ،"إرسائيل"لحكومة    التنفيذية   الذراع  هو  الجيش  والسالم،  الحرب  شأن  يقرر  الذي

 من  كله  ذلك  صورته،  وتصميم  الجيش   وتنظيم  السالم،  وصنع  الحرب  واعالن  والخارج،  الداخل  تجاه  السياسية  والخطوط

 يف   الشعب   ممثيل  أمام  الجيش   عن  مسؤولة   الحكومة  .والناخب�  والكنيست،  الحكومة،   :وحدها  املدنية   السلطات  صالحيات 

 املؤسست�   من  يتلقاها  التي  ولألوامر  السيايس  للخط  منفذ  إال  هو  وما  للحكومة،  يشء  كل  يف  خاضع  والجيش  الكنيست،

 . والحكومة  الكنيست، :والتنفيذية  الترشيعية

 أداة   الجيش  أن  :أي  "الوظيفي  النموذج"  السياسية،  بالقيادة  الجيش  عالقة  عن   غوريون  بن  عنها  ربع  التي  الرؤية  هذه  تنتب

 السياسية   املؤسسة  عن  متاما   منعزل  وأنه  ، الفعالة  السياسية  وللرقابة  السياسية  للقيادة  يخضع  وأنه  الحكومة،  سياسة   لتنفيذ

 .األهداف  هذه   تحقيق   الجيش  يتوىل  ح�  يف   األهداف،  تحدد  التي  هي  السياسية  القيادة  فإن  النموذج،  هذا  ووفق   .الحزبية 

 لتحقيق والوسائل ناحية، من األهداف ب� الفاصل الخط �ر أين تحدد التي هي  السياسية القيادة أن النموذج هذا وافرتض

  .أخرى  ناحية من األهداف هذه

 تخضع   بحيث  العسكرية،  املؤسسة  إدارة  سلطة  الدفاع  وزارة  منح  تم  العسكرية،  املؤسسة  عىل  السياسية  السيطرة  ولتحقيق

 د د وتح  األركان،  رئيس  شخص  ترشيح   تتوىل  حيث  ،واملالية  وامليدانية  سرتاتيجيةاال   الشؤون  جميع  يف  األركان  رئاسة  إليها

 وعمليات   واملعدات،  األسلحة  رشاء   عىل  والتعاقد  العسكري،  اإلنتاج  عىل  باإلرشاف  وتقوم  العسكري،  اإلنفاق  مستوى

 تعلي�ت   بتنفيذ  القيام  يتجاوز  األركان   رئاسة  لدور  غوريون  ر بنو تص  يكن  ، وملاالسرتاتيجي  والتخطيط   والتطوير،  البحوث،

 منع   أساس  بشكل   استهدف  أنه  إال   والجيش،  السياسة  ب�  فصال  شهد  غوريون   بن  حكم  عهد  أن  من  الرغم  وعىل  .الحكومة
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 عىل  والب�وقراطية  املدنية  قابةر ال   واستبدل  وحده،  يده  يف  املطلقة  السيطرة  وابقاء  العسكرية،  املؤسسة  عىل   األحزاب  تأث�

 سوى تتشكل ومل األمن،  لشؤون وزارية  لجنة  إقامة طويلة  لفرتة  وعارض  فقط، شخصه يف تنحرص "كاريزماتية" برقابة الجيش 

 املؤسسة   أنشطة  يف  عامة  بصورة  والكنيست  الحكومة  تتدخل  مل  ك�  يجري،  مبا  اطالع  عىل   دامئا  تكن   مل  ذلك  ومع  ،1953  سنة

 ب�   الفصل   من  الرغم  وعىل  .فقط  املقرب�  عىل  فيها  املشاركة  اقترصت  مقلصة،  محافل  يف  نتخذ   القرارات  وكانت  األمنية،

   : أهمها  آليات عدة خالل من  النشأة، منذ احواض  بدا بينه� التداخل أن إال  الوقت، ذلك يف والعسكري السيايس املستوى

  .العسكرية املؤسسة عىل قبضته ليحكم واحد  نآ  يف الدفاع ووزارة الوزراء، رئاسة عىل غوريون بن سيطرة-أ

   ·غوريون بن يرأسه الذي  املاباي لحزب املوال� من العسكرية القيادات تعي�-ب

   .املاباي حزب يف  قيادية مناصب يف املتقاعدة العسكرية القيادات اختيار -ج

 لحزب والرتويج الحزب،  لعضوية املتميزة العسكرية القيادات استقطاب  بهدف  املاباي  حزب يف  الخدمة  رجال دائرة إنشاء-د

   .الجيش قوات صفوف يف

  الكنيست،  عن  بعيًدا  تامة،  رسية  يف  األمنية  السياسات   صياغة  إليهم   عهد  واملدني�  العسكري�  من  محدودة   نخبة   تشكيل-ه

   .د�ونة مفاعل بناء وقرار ، 1956 عام حرب يف املشاركة قرار اتخاذ يف اتباعها تم التي اآللية وهي الوزراء، ومجلس

 األول  النصف  حتى  "إرسائيل"يف    السيايس  باملستوى  العسكري  املستوى  عالقة  تفس�  يف  "الوظيفي  النموذج"  هيمنة  استمرت

 وغموض  ،1973  عام  أكتوبر  حرب  يف  "التقص�"  بينها  من  الهيمنة،  هذه  إزاحة  يف  عديدة  عوامل  وساهمت  الث�نينات،  من

 تقريرها  وصفت  التي  ،"أجرانات"  لجنة  عنه  كشفت  الذي  السيايس  واملستوى  العسكري  الجانب  ب�  واملسؤوليات  العالقات

 انتخابات  نتائج  العوامل  هذه  إىل  ويضاف  األمني،  املجال  يف  الصالحيات  تحديد  وغياب  الحرب،  يف  التقص�  أسباب  لتفس�

  ورئيس   الدفاع،  وزير  ملنصبي  العمل  حكومة  احتكار  أنهى  والذي  الحكم،  إىل  الليكود  وصعود  العمل،  حزب  وسقوط  ،1977

  عالقة  لتفس�  جديدة  مداخل  ظهور  يف  وتأث�ها  العوامل،  هذه  محصلة  من  1982  عام  لبنان   حرب  وعززت  الحكومة،

 . "إرسائيل"يف  العسكري باملستوى السيايس املستوى

  :املسلح  الشعب �وذج-2 

 القومي  األمن  فيها   يحتل  التي  الدول   يف   السياسية  والقيادة  املد�  باملستوى   الجيش  عالقة  مبوضوع  الباحث�   من  كث�   اهتم

الكيان  أن  يف  السويل  هارولد  رهاوّ ط   التي  األساسية  الفكرة  ومتثلت  حرب  حالة  يف  هي  والتي  عليا،  أولوية   حالة   يف  وجود 

 املجتمع،  يف  وانتشارها  العسكرية  القيم  تغلغل   إىل  يؤديان  قد  العليا،  األولوية  فيها  القومي  األمن  واحتالل  دائم،  وتوتر  حرب

 أن  ليساك  وموشيه  هوروفيتس   دان  السياسية   العلوم  أستاذا  ونفى  .السلطة   عىل  الجيش،  : أي  العنف  خرباء  استيالء  وإىل

 تكون  التي  يف الكيان   واملجتمع  الجيش  ب�  العالقات  �يز  أخر،  نوع  من  �وذجا  وعرضا  ،"القلعة  دولة"  مثل  "إرسائيل"تكون  

 "العسكري  بالزي  شعب"  أو  "املسلح  الشعب"  �وذج  وهو  ممكن،  حد  أعىل  عند  العسكري  الجهد  يف  املواطن�  مشاركة  فيها

تنتقل   حتى  واحدة  حرب  تنتهي  أن  وما  دامئة،  حرب  حالة  يف  "إرسائيل"أن    فرضية  عىل  "املسلح   الشعب"  مبدأً   واستند

 ينبغي   لذلك  .لحظة  أي  يف  فعلية  حرب  إىل  والتحول  التفجر  إمكانية   ثناياها  ب�  تحمل  كامنة  حرب  حالة  إىل  "إرسائيل"

  سنه  الذي  الجيش  يف  الخدمة  قانون  عرب  وقد  كلهم  الشعب  أفراد  لتجنيد  الطرق  أفضل  وايجاد  ا،دامئً   للحرب  االستعداد

يف   وقت  يف  ليكون   كله  الشعب  إعداد  هو  القانون  من  الهدف  أن  ذكر  عندما  ذلك،  عن  1949  أغسطس /بآ   الكنيست 
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  الجيش   ب�  الت�س  حدود  أن  يفرتض  "املسلح  الشعب"  �وذج  أن  إىل  وليساك  هوروفيتس  وأشار  .مقاتًال   شعبًا  الرضورة

 الجيش،  مه�ت  تتوسع  "املسلح  الشعب"  �وذج   ففي  ."القلعة  دولة"  �وذج  من   أكرث  ومتنوعة  أكرث،  مفتوحة  املد�  والقطاع

  ناحية  من  املجتمع  وعسكرة  ناحية،   من   "الجيش  متدين"   ظاهرة  ب�  توازن  إحداث  إىل  يؤدي  ما   مدنية  مه�ت  مع  وتتقاطع

 .أخرى

 يف   التدخل  هذا  ومتثل  اإلرسائيلية،  القومي  األمن  سياسة   رسم  يف  واسعا  تدخال  الجيش  يتدخل  بأن  النموذج  هذا  حسم  لقد

 : اآلتية القضايا

  .األمن لشؤون الحكومة، ولجنة الوزراءاالستشارة املهنية التي يقدمها رئيس األركان، وقادة الجيش يف اجت�عات  -أ 

   .نشوبها  واحت�الت الحرب عن اإلرسائييل الجيش يف العسكرية املخابرات جهاز يقدمه الذي القومي التقويمب 

   . العربية الدول مع واملفاوضات االتصاالت يف  الجيش ضباط كبار مشاركة ج

 مختلف  يف   للتدخل  الجيش   أمام  واسعا  املجال   يفسح  1967  سنة  املحتلة  الفلسطينية   املناطق  يف  العسكري   الحكم  -د

   .الفلسطينية  املناطق يف املدنية املجاالت

   .السياسية القرارات  يف الهجومية اإلرسائيلية العسكرية العقيدة �ثأ ت -ه

 األركان  رئيس  ب�  محدد  وبشكل  العسكري،  واملستوى  السيايس  املستوى  ب�  الصالحيات  توزيع  يف  القانون  وضوح  عدم  -و

   .الحكومة قرارات يف التأث� يف األركان رئيس قوة لزيادة جيدة ظروفا يخلق الحكومة،  ورئيس الدفاع ووزير

 ج�عة "  منزلة  لها  تكون  أن   من  متكنت   السياسية  والقيادة  الجيش  قيادة  ب�  الرسمية  وغ�  الرسمية  العالقات  شبكة  -ز

 بل  االستشارة،  بتقديم  تكتف  مل  إذ  ،1967  حرب  عشية  اإلرسائييل  الجيش  قيادة  فعلت  ك�  القومي،  األمن  صيخ  في�  "ضغط

   ."الحرب شن برضورة السياسي� إلقناع" هذه  عالقاتها استعملت

   :الرشاكة �وذج -3

  العالقة  عىل  النموذج  هذا  يعتمد  حيث   القرارات،  اتخاذ  يف  العسكرية  للمؤسسة  مركزي  دور  وجود  إىل  النموذج  هذا  يش�

 ومن   السياسات،   رسم  عملية  يف  السيايس  للمستوى  مكتال  رشيكا  الجيش  النموذج   هذا  ويعترب  والتبادل،  الرشاكة  منظار  ب�

 إيلون،  عامي   يعلون،  بوغي  :مثل  اإلرسائييل،  الجيش  يف  سابقة  قيادات  من  شخصيات   هم   التوجه  هذا  ممثيل  أن  املفاجئ  غ�

 وهي  الحكومة،  سياسة   تنفيذ  يف  املتمثلة  التقليدية   الوظيفة   عىل  عالوة  للجيش،   مهمة   هناك  أن  ب�ي   يورام  وذكر  .وغ�هم

  سياسة  عن  كالدفاع   أخرى  بوظائف  وقام  بذلك،  الجيش  يكتف  مل  إذا  ولكن  األمن،   قضايا  يف  للحكومة   االستشارة  تقديم

 وأضاف   ،امحرتفً   جيًشا  كونه  عن  يخرج   الجيش  فإن  سياسية،  موضوعات  يف  مبارشا  تدخال  وكالتدخل  املواطن�،  أمام  الحكومة

 يف   ويتدخل  الحكومة،  سياسة  عن  يدافع  بأنه  اإلقرار  إىل  تقود  وأدائه  اإلرسائييل  الجيش  عمل  إىل  ثاقبة  نظرة  أن  ب�ي  يورام

 يف   يؤثر  وال  فحسب،   القومي  األمن  سياسة  رسم  يف   ليس  يتدخل  اإلرسائييل  الجيش  أن  ب�ي   دك أ  ذلك،  عىل  وعالوة  السياسة

سياسة    وب�  اإلرسائيلية،   األمن  سياسة  ب�  ينفصم  ال  الذي  فالربط  أيضا  الخارجية   السياسة  يف  وإ�ا  فحسب،  األمني  الجانب 

 مساعدة   اإلرسائيلية  الخارجية  السياسة  فباتت  الخارجية،  السياسة  يف  تأث�ا  اإلرسائييل  الجيش  منح  الخارجية  "إرسائيل"
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 لها   ليست  الصغ�ة  الدول"  :قال  عندما  ب�س،  شمعون  ذلك  عن عرب  ك�  لها،  رشيكا  وليست  اإلرسائيلية،  األمن  لسياسة  ومربرة

  ."أمن سياسة وامئا خارجية، سياسة

 ب�  الفاصلة  الحدود  غياب   إىل  وبالنظر  العسكري،  املد�  االندماج  تحليل   اتجاهات   إىل  أقرب  اإلرسائيلية  الحالة  اعتبار  �كن

 دور  تحدد  واضحة،  قانونية  ألطر  "إرسائيل"يف    العسكرية  املدنية  العالقات  وافتقاد  اإلرسائيلية،  الحالة  يف  والعسكري  املد�

 وتوطيد  الدولة،  تأسيس  يف  العسكرية  للمؤسسة  املركزي  الدور  من  الرغم  عىل  السيايس،  النظام  يف  العسكرية  املؤسسة

  والتنشئة  والخارجية،  الداخلية  التهديدات  مواجهة  لوظائف  أدائها  عن  فضال  إطارها،  يف  املختلفة  القوميات  وصهر  أركانها،

   .واملجتمعي  السيايس والتجنيد السياسية،

 املستوي�  ب�  ما  العالقة  يف  التوازن  نقطة  أن  والعسكري  السيايس  املستوي�  ب�  العالقة  مجال  يف  عليه  املتعارف  من  وأخ�ا،

 واحد  �وذج  وفق   العمل   الحرب  حالة  يف  ويصعب   أهميته،   تزداد   العسكري   املستوى  إن  حيث   الحرب   أوقات   يف  تتغ�

 العسكرية   الرصاعات  أثناء  الجيش  ثقل  يزداد  مستثناة،  غ�  وارسائيل  أجمع،  العامل  ففي  املختلفة،  املستويات  ب�  للعالقة

 به  يتمتع  والذي  امليدا�،  املستوى  يف  الحرب  إدارة  يف  أساس  بدور  الجيش  يقوم  أن  الحال  طبيعة  ومن  أيضا،  والحروب

   مهنية. باستقاللية

 

 قرارات صناعة ال يف )أمان( العسكرية االستخبارات شعبة تأث� عوامل

 الواقع   وليدة  فهي  "إرسائيل"يف    القومي  القرار  صناعة  عىل  أمان  جهاز  ضمنها  ومن  العسكرية  املؤسسة  تأث�  يعتمد

 املجهول   املص�  من  الخوف  عقدة  فإن  ولذلك  ،االستيطا�  االحتالل  عقلية  عىل   تسيطر  أفكار  إىل   وتحتكم  املعاش،  اإلرسائييل

  وجعله  السالح،  تحت الدوام  عىل وشعبهم  جيشهم  يبقوا  أن  خاللها  من  "إرسائيل"قادة    يحاول  اسرتاتيجية إرسائيلية  أصبحت

 جيشا يكون بحيث  األفراد، وتدريب الصناعية القدرة وتنمية وتطويرها أسلحته  لتحديث اإلمكانيات كافة تسخ� عرب األقوى

 ومن   األخرى،  عن  الواحدة  أهمية  تقل  وال  الوقت،  نفس  يف  والهجوم  الدفاع  نظرية  عىل  معتمدا  بأرسها،  املنطقة  يف  نوعيا

 تهدف   بل  الهجوم   عن  الكف  تعني  ال  "الدفاع  جيش"  ـب  اإلرسائييل  الجيش  تسمية  أن  نالحظ  لذلك  املباغته،   الهج�ت  ضمنها

  اسرتاتيجيه  عىل  تعمل  الواقع،  يف  ولكنها  األخطار  من  بحر  وسط  حياته  عىل  الحفاظ  مهمته  وديع  حمل  بأنها  العامل  إيهام  إىل

 هجوم  وشن  العدو،   أرض   إىل  الحرب  نقل(  سياسة   اتباع  مع  )الحرب  عن  املعادي  الطرف  وردع  الراهن  الوضع  عىل  املحافظة (

  الحلقة  تتشكل  املعتقدات، هذه  عىل وبناء االسرتاتيجي�  بهات�  التمسك تواصل "إرسائيل"أن  نرى  لذلك ،)اإلمكان قدر وقايئ

 وتنسجم  وجه،  أكمل  عىل  سياسية  أهداف  لتحقيق  فعال  املوجه  للجيش  العملية  الخطط  وب�  األمنية  السياسة  ب�  الرابطة

 السياسة  أهداف  يف  تغ�ات  يشهدالدينامييك،    الواقع  أن  ومبا  .واحد  ن آ   يف  السياسية   والضغوطات  العسكرية  املعطيات  مع

 االستخبارات  جهاز   رأسها  وعىل  العسكرية،  املؤسسة  بإرشاك  ةملزم  السياسية   املؤسسة  تجعل  السيايس،   والواقع   األمنية

 عىل   العسكرية  املؤسسة  بتغول  االنطباع  يعطي  م�  القومي،  األمن  قرارات  صنع  يف  الفعالة  للمشاركة  )أمان(  العسكرية

  .القرار هذا صنع  عملية يف السياسية املؤسسة

 :  وهي  الشعبة هذه تأث� يف تساعد عوامل عدة وهناك
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  :االجت�عات يف الفعالة املشاركة-أ 

 القرارات   صنع  ةعملي  يف  ةفعال  مشاركة  العسكرية،  املؤسسة  خالل  ومن  ،)أمان(  العسكرية  االستخبارات  شعبة  مشاركة  تعترب

  الرسمية  غ�  أو  األمن  لشؤون  الوزراء  ولجنه   الحكومية   الرسمية   املؤسسة  مع  أكانت  سواء  القومي،  باألمن  االختصاص   ذات

 عام  منذ  دائم  بشكل  يحرضها  األركان  رئيس  فإن  الحكومية،  االجت�عات   أما  ،القرارات  صنع  )مطبخ(  عليها  يطلق  التي

   .م1967

 االختصاص  ذوي   الج�االت  من  عدد  يشارك  األركان  رئيس   إىل  فإضافة   األمني  الجانب   تخص  االجت�عات   هذه  كانت   إذا  أما

 بشكل   مشاركتهم  وتكون  والشاباك،  املوساد  ورئيسا  العامة  االستخبارات  جهاز  ورئيس  الجو،  سالح  وقائد  املناطق،  قادة  أمثال

 أو   املناقشة  يف  إما  فعالة،  االجت�عات  هذه  تكون  ما  وغالبا  الحكومة،  تتخذها  التي  القرارات  عىل  حاسم  بشكل  وتؤثر  مهني،

   .الصائب القرار اتخاذ عملية يف تساعد مفيدة نظر وجهات إبداء أو املعلومات استك�ل

   :الرسمية غ� املشاركة- ب

   :مرحلتان املشاركة ولهذه

  .القرارات ووضع وبلورتها األساسية الخطوط لرسم :األوىل

 . رسيه تكون ما وغالبا، بل  وعادة، القرارات، هذه عىل الرسمية للموافقة :والثانية

 شعبة   تأث�  أن  نلمس  هنا،  ومن  صنعه،  يف  املشارك�  عدد  قل  كل�  القرار،  أهمية  ازدادت  كل�  أنه  إىل  نش�  أن  يجب  وهنا

 وهو  ومؤثر  للغاية  كب�  القومي  األمن  تخص  التي  القرارات  صنع  عملية  يف  اإلرسائيلية   الحكومة  عىل  العسكرية  االستخبارات

 إنجاح  يف  ساهمت  التي   الدقيقة  املعلومات  متلك  لكونها  وذلك  عام،   بشكل  العسكرية  املؤسسة  يف  الحكومة  تأث�  يفوق  تأث�

  ةصناع  يف  تأث�ه  يلمس  مصغر،  مطبخ  ورئيسها  حكومة  كل  يواكب  كان  املنطلق  هذا  ومن  لها،  مشهود  سابقة  أمنية  عمليات

  :ذلك عىل األمثلة ومن القرارات،

   :غوريون بن مطبخ-1

  األساسية  الخطوط  لرسم  )املطبخ(  اعتمد  من  أول  قيامها،  بعد  "إرسائيل"لحكومة    رئيس  لأو   وهو  غوريون،  بن  دافيد  يعترب

 مكانا  ليست   الحكومة   بأن   يعتقد  غوريون  بن  كان  حيث  بروتستاين،  لويس  أشار  ما   حسب  وبلورتها   القومي  األمن  لسياسة

 وذلك  مطبخها، يف أمنيه  سياسة  من رسم ما عىل التوافق مؤسسة فقط الحكومة أبقى فقد القومي األمن سياسة لرسم مالمئا

 املشارك�  بعض  بتغي�  يقوم  كان  بل  ثابتا،   يكن  مل   مطبخه   أن  رغم     الحاكم  الحزب  غ�  أخرى  أحزاب  من  ائتالفا   تضم   كونها

 العسكرية   االستخبارات  جهاز  رئيس  به  يرصح  ملا  األهم  والتقدير  الجيش،  ج�االت  آلراء  االست�ع  يفضل  وكان  أحيانا،  فيه

 ومنها  عليها،  للموافقة   الحكومة  عىل  بعرضها   يقوم   ثم  مطبخه،  يف  القومي  األمن  تخص   التي  املهمة   القرارات  ويتخذ  ،)أمان(

 مثل�  وذلك  ،ةقليل   ساعات  يف  الجيش  تعبئة   عملية  بدء  قبل  الحكومة  عىل  عرضه  تم  حيث  م1956  عام  مرص  عىل  العدوان

   .القصوى لرسيته أكيدا ض�نا أسلفنا،
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   :مائ�  غولدا مطبخ-2

  السياسة  رسم  من  القومي  باألمن  املتعلقة  املهمة  املوضوعات  بحث  فيه  يجريكان    حيث  واختالفا،  ةشهر   األكرث  وهو

 يقوم   كان  الذي  العسكري  السكرت�  عرب  الحكومة،  ثم  ومن  ،)األمن  لشؤون  الوزراء  لجنة(  عىل  بعرضها   تقوم  وكانت  وبلورتها،

 كان   بل  مكتوبة   ستبحث  التي  املواد  تكن  ومل  ،منزلها  يف  أسبوعي  بشكل  تعقد  كانت  التي  االجت�عات  هذه   لعقد  بالتنسيق

 من   مؤلفا  مائ�  غولدا  إىل  إضافة  املكتب  وكان  املقرتحة،  العسكرية  للعمليات  الخرائط  عرض  عىل  يقترصون  الجيش  ضباط

 قائد  إىل  إضافة  ،)أمان(  العسكرية  االستخبارات   جهاز  ورئيس  غالييل،   يرسائيل  والوزير  الحكومة  رئيس   ونائب   الدفاع  وزير

  رئيس  ديوان  ومدير  الحكومة،  لرئيس  السيايس  واملستشار  القضاء  وزير  الشاباك،  ورئيس  الجبهات  وقادة  الجو  سالح

  متتعت   مائ�  غولدا  عهد   ففي  املالية،   ووزير  الخارجية   وزير  من  كل  يشارك  كان  منتظم   غ�   وبشكل  وأحيانا  الحكومة،

 إىل   إضافة   النصف  يساوي  العسكري�  من  املشارك�  عدد  كان  حيث   واسع،  بنفوذ  أمان،  رأسها  وعىل  العسكرية،  املؤسسة

 تقوم   كانت   ذلك  وبعد  القرارات  يف  التأث�  عل  القدرة   م�نحه  م�  واملقرتحات،   والتحليالت   واملعطيات  املعلومات  امتالكهم

 . عليه  للموافقة الحكومة وعىل األمن لشؤون الوزراء لجنة عىل وتطرحه عليه اتفق ما حسب  لالجت�ع  تلخيص بعمل

   :راب� مطبخ-3

  الخارجية   وزير  تشمل  فكانت   ،الثابتة   املجموعة  أما   ثابتة   غ�  واألخرى  ثابتة،   واحدة  :مجموعت�  يضم  راب�  مطبخ  كان

 منهم   الجيش  ج�االت   من  وعدد  الحكومة،   رئيس  لديوان  العام  واملدير  العسكري  والسكرت�  األركان،  ورئيس   الدفاع  ووزير

 تعقد   وكانت  املطروحة  القضايا  تجاه  السياسة  ورسم  القومي  باألمن  املتعلقة  املوضوعات  يف   تبحث  وكانت  أمان  رئيس

 قرارات   معظم  ليس  أنه  نؤكد  أن  نستطيع  هنا  ومن   .األمن  لشؤون  الوزراء  لجنة  إىل  تقدم  ثم  أسبوعي  بشكل  اجت�عاتها

  .واملد� العسكري املستوى  ب� وخالفات حادة نقاشات تدور كانت  األحيان بعض ففي  صائبا  كان املطابخ هذه

 أي   أو  الخارجية  وزير  استدعى  سياسيا  كان  فإذا  املطروح،  املوضوع  حسب  تشكل  كانت  فقد   ثابتة،ال  غ�  املجموعة  أما

   .اختصاصه  حسب شخص

 

 كيف تفعل املؤسسة العسكرية واألمنية دورها السيايس 

   :منها والتي اإلرسائيلية، العسكرية للمؤسسة السيايس الدور تفعيل يف تساعد التي واآلليات الوسائل من عدة هناك

سابقاً (   الوزراء  مجلس  اجت�عات  يف  املشاركة-1 ورد    واملجلس   الوزراء،  مجلس  جلسات  يف  القيادات  بعض  تشارك  :)ك� 

  العسكرية  االستخبارات  جهاز  ورئيس   ونائبه،  األركان،  رئيس  :مثل  دامئة،  بصفة  والدفاع  األمن،  لشؤون  املصغر  الوزاري

   .مجلس الوزراء بحضور لقياداتها يسمح ال التي الخارجية وزارة مثل املدنية، املؤسسات نقيض عىل ،)أمان(

موحدة عادة وجهة نظر    ويقدمون  سلًفا،  هيئاتهم  أعدتها  مبواد  دامئا  يأتون  العسكرية  القيادات  إن"   :مريدور  دان  ويقول

  ولكنه  متعددة،  مزايا  له   األول  الخيار  خيارات،  ثالثة  تعرض  ما  حيث إن القيادات العسكرية عادة  ،"بلهجة سلطوية واثقة

 اختيار  لكنه  مخاطر  أي   يتضمن  وال   ينجح،  أن  املمكن  من  الثا�  واالختيار  محدودة،  نجاحه   وامكانية  كب�ة،  مخاطر  يتطلب

 تنفيذه  من  املتحققة  الفائدة  وتتجاوز   متوازنا،  فيبدو  البداية  من  العسكريون  يؤيده  الذي  الثالث  االختيار  أما   هاميش، 

 العسكريون،   يقدمه  ملا   بديلة  رواية  الوزراء  يجد  ال   حيث  تحفظ،  دون   تقبله  السياسية  القيادات  يجعل   ما  املحتملة   املخاطر
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  مواجهة  يف  اتباعها  الواجب  الخيارات  حيال  متطابقة  العسكري�  آراء  تكون  ما  وعادة  يطرحونها،  التي  غ�  خيارات  أو

  أنه   الدفاع  وزير  منصب  شغل  الذي  أرنس  موشيه  ويؤكد  .العسكرية  والخربات  للمعلومات  وافتقادهم  السياسي�،  اختالفات

  العسكرية   املؤسسة  ومتنح  واضحة،  غ�  تكون  ما  عادة  هانفإ  لها،   وتبنيهم  بديلة،  لخيارات  السياسي�   طرح  حالة  يف  حتى

 إسحاق  السابق   الوسطى  املنطقة   قائد  عليه  يؤكد  ما   وهو  طرحتها،  التي   الخيارات   يخدم   مبا  وتنفيذها  تأويلها  إعادة   فرصة 

 تالئم  التي  األهداف  وتحديد  لتفس�ها،  واسًعا  هامًشا  العسكرية  املؤسسة  �نح  مبا  السياسية،   التوصيات  غموض  حول  إيتان

 . توجهاتها

 العسكرية   املؤسسة  تلتزم  أن  قانونا  املفرتض  من  :امليدانية  لألغراض  الوزراء  ملجلس  العسكرية  األهداف  عىل  القفز-2 

  العمليات   تطوير  بحق  لنفسها  تحتفظ  امليدانية  القوات  أن  إال  العسكرية،  للعمليات  الوزراء  مجلس  يحددها  التي  باألهداف

 الرغم   عىل  السويس،  ولقناة  الغربية  للضفة   اإلرسائييل  الجيش   قوات   وصلت  1967  عام  حرب  خالل  فمثال  ميدانية،  ألغراض

 عىل  الحرب  ببدء  اإلرسائيلية  القوات  قامت  1982  عام  وخالل  كم،40  بنحو  القناة  قبل  بالتوقف  يلزمها  الوزراء  مجلس  أن  من

 أجرب   بحيث  بيغن،  مناحيم  الوزراء  رئيس  غضب  إثارة  إىل  ىدأ   ما  الوزراء  مجلس  من  تفويض  دون  ب�وت  وحارصت  لبنان،

  منظمة  ملقاتيل  فقط  بالتصدي  الحكومة   من  املمنوح   التفويض  لتجاوزه   االستقالة  عىل  آنذاك  شارون  أرييل   الدفاع  وزير

  مواجهة  يف  لتوريطها  السياسية  املؤسسة  عىل  الضغط  يف  اآللية  هذه  العسكرية  املؤسسة  تستخدم  وقد  الفلسطينية  التحرير

 شاول   آنذاك  األركان  رئيس  إصدار  :ذلك   ومثال  عليها،  العسكرية  املؤسسة  توافق  ال  مفاوضات  إلفشال  أو  ترفضها،  عسكرية

 لتهدئة  االنتشار   بإعادة  الحكومة  خطة  من  الرغم  عىل  الخليل،   مدينة  عىل  األمني   الحصار  بتشديد  ،2001  عام  ألوامر  موفاز

 رغم  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  قيادات  من  عدد  ملنازل  اإلرسائيلية  القوات  حصار  وكذلك  الفلسطيني�،   مع  األوضاع

  النهاية  ويف  الغربية،  الضفة  يف  األمني   التصعيد  عن  مسؤولة  املنظمة   باعتبار  موفاز  توجهات  عن  تعب�ا  الحكومة   معارضة

 يف   رشكاء  وليسوا  ،" لإلرهاب"  داعم�  عرفات  الرئيس  وزعيمها  املنظمة   واعترب  العسكرية،  املؤسسة  نظر  وجهة  شارون  تبنى

   .السالم  عملية

  يجري  الذي  السهل  باالنتقال  العامل  دول  من  غ�ها  عن  "إرسائيل"تنفرد    :العليا  السياسية  املناصب  الجيش  ج�االت  تويل-3

  لتنشئة  األساسية  الحاضنة  العسكرية  املؤسسة  باتت  فقد  السيايس،  املستوى  إىل  العسكري  املستوى  من  مرتفعة  بوت�ة

 وقيادات  والوزراء  الحكومة  رئاسة  ذلك   يف  مبا  ،" إرسائيل"يف    واألهم  العليا،  السياسية   املناصب   تتبوأ  التي  السياسية   القيادات

  يتسحاق  :هم  الحكومة،  رئاسة  سابق�  ج�االت  ثالثة  األخ�ين  العقدين   يف  توىل  فقد  الكنيست،  وعضوية  السياسية،  األحزاب

  ب�س،  شمعون   هم   الفرتة،  هذه  يف  الحكومة   رئاسة  شغلوا  أخرين  مدني�  ثالثة  مقابل   شارون،   وأرئيل  براك،  وإيهود  راب�،

 ترشين   يف  راب�   مرصع  بعد  فقط،  عام   نصف  "الوراثة"  ـ ب  الحكومة  رئاسة  ب�س  وتوىل   نتنياهو،  وبنيام�  أوملرت،  وإيهود

 الحكومات  يف  وزير  ونائب  وزير،  منصب  ج�ال  )60(  من  أكرث  شغل  األخ�ة  الخمسة  العقود  ويف  ،1995  نوفمرب  /الثا�

  رتبة  عىل  تقترص  املعطيات   وهده  الدولة،   رئاسة  وج�االن  الكنيست،  عضوية  ج�ال  )100(  من  وأكرث  املتعاقبة،  اإلرسائيلية

 العسكرة "  ـب  املعنونة  دراستها  يف  )جولدبرج  جيورا(  نوهت  الصعيد،  ذات  دون وعىل  ف�  "عميد"  رتبة  تشمل  وال  ،"ج�ال"

 االستنتاج  وهو  السيايس،  النظام  يف العسكرية  املؤسسة  جانب  من  كب�  تغلغل   وجود   إىل  "اإلرسائييل  للنظام السيايس  املتنامية

 بلغ  بحيث  لوزارات،   املتقاعدين  العسكري�   القادة   لتويل  املتصاعد  االتجاه  مثل   مؤرشات،  عدة  خالل   من   إليه  توصلت  الذي

 فضال   ،2002و  1990  عامي  ب�  %54  حوايل   إىل  املتعاقبة  اإلرسائيلية  الحكومات  يف  العسكرية  الخلفية  ذوى   نسبة  متوسط

 %40  حوايل  إىل  2002و  1990  عامي  ب�  العسكرية  الوظيفة   الخلفية   ذوي  اإلرسائيلية   األحزاب  رؤساء  نسبة  وصول  عن

 القومي   األمن  مركزية  بينها   من  تحوالت،  عدة   عن  أسفر  "السيايس  النظام   عسكرة"  نحو  التحول  هذا  أن  إىل  جودبرج  وأشارت
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 شاؤول  تعي�  ويعدّ   ،العسكرية  الخلفية  ذات   بالقيادات  وارتباطها   السلطة،   وشخصنة   اإلرسائيلي�،  السياسي�  للقادة   بالنسبة 

 الفاصلة   الفرتة  تتعد  مل  حيث  السيايس،  للمجال  العسكري�   انتقال  عمليات  أرسع  من  2002  نوفمرب  يف  للدفاع  وزيزا  موفاز

  اليساري   م�تس  حزب  وزعيم  الكنيست  عضو  ساريد  يويس  دفع  ما  أشهر  خمسة  حوايل  للدفاع  وزيزا  وتعيينه  تقاعده  ب�

 الرسيع   االنتقال  هذا  آخرون  نواب  وانتقد  ،"عسكرية  عصبة  جانب  من  تدار  باتت  الدولةإن  "  :بقوله  التعي�  عىل  للتعليق

  لتعزيز   مبوفاز  االستعانة  عن  الليكود  حزب  تنث  مل  االنتقادات  ولكن  السيايس،  النظام  ومدنية  الدولة،  لد�قراطية  تهديدا  كونه

   .للدفاع وزيزا موفاز لتعي� املواطن� من %70 حوايل تأييد  عن للرأي استطالعات نتائج أظهرته ما ظل يف الحزب، شعبية

   :أهمها  ومن  والسياسية، الحزبية القوى مراكز إىل العسكري� إدخال عىل  العوامل من العديد ساعدت 

يف -أ األمنية  الظروف  أوجدته  والذي  والعسكري�،  السياسية  الحياة  ب�  الكب�  حيث"إرسائيل"االرتباط    أضحى   ، 

  مراكز   وجود  تدعيم  إىل  ىدأ   ك�  الدولة،  قيام  منذ  قامئا  املدنية  الحياة  مجاالت  وجميع  العسكرية،  النشاطات  ب�  التداخل

 باعتبار  األحزاب،  قيادات  حساب  عىل  القوة  امتالك  يف  موقفهم  تقوية  ويف  السياسية،  القيادات  مواجهة  يف  العسكرية  القوى

 . "إرسائيل"يف  األمني الواقع ظروف تتطلبه الذي اإلسرتاتيجي التفك� �ثلون أنهم

 الكاريزما  من  حالة  أوجد  ما  العرب  ضد  شنتها  التي  الحروب  انتصارات  يف  العسكرية  للمؤسسة   املتكررة  املساه�ت -ب

 ذات  بأنها  األمنية  القيادات  عىل  النظرة   كانت  ح�  يف  إلرسائيل،  القومية  املصلحة  �ثلون  باعتبارهم  العسكري�،  القادة  حول

 واالنضباط   والخربة،  بالكفاءة،  تتمتع  التي   الناجحة   اإلدارة  عىل  مثاال   لتكون  العسكرية  للقيادة  النظرة   وتغ�ت   وقتية،  مصالح

   .العليا املناصب لتويل الفرصة لها أتاح الذي األمر

 الذي   اإلنسان  إيجاد  أجل  من  املجتمع  فئات  جميع  صهر  عىل   تعمل  أنها  عىل  العسكرية  للمؤسسة  النظرة  أصبحت -ج

  .اإلرسائييل للشعب  ممثلة  اعتبارها  عىل العسكرية  القوى مراكز من العديد ظهور  فكان للمجتمع، بالوالء يؤمن

 داخل  هيئات  اإلرسائيلية   العسكرية  املؤسسة  طورت   نشأتها،  منذ  :الواقع  وقراءة  للمعلومات  الجيش  هيئات  احتكار-4

 اإلعداد   عىل  القدرة  مجال  يف  كفاءات   الهيئات  هذه  طورت  وقد  القرارات،  وصنع  الواقع،  قراءة  يف  تساعدها  الجيش،

  يتم   التي  االجت�عات  يف  العسكرية  املؤسسة  ممثلو  يشارك  فعندما  متعددة،  وبدائل  ومشاريع  مقرتحات  وتقديم  والتحليل،

 عمل   عن  ناجمة  وبدائل  ومقرتحات،  ومشاريع،  ومعلومات،  وتحليالت،  معطيات،  حيازتهم  يف   يكون  القرارات،  صنع  فيها

 خالل  من  يكون  والذي  للمعلومات،  الجيش  احتكار  إىل  يؤدي  الذي   األمر  منظمة  ومنهجية  جيد،  إعداد  عىل  اعتمدت  هيئات

 الوحيد  وهو  ،"إرسائيل"يف    وتفس�ه  الواقع  قراءة  تحتكر  مؤسسة  وهو  ،"أمان"   كجهاز  األبحاث  قسم  يف  األجهزة  من  العديد

 يومي  تقرير  استخبارية،  معلومات  عن  فوري  تقرير  :بينها   من  عديدة،   تقارير  ويقدم  األوسط،  الرشق  عن  أبحاثًا  يجري  الذي

 القومي االستخبارات تقييم  عنوان تحت  يصدر والذي  ،"إرسائيل"يف  األهم  وهو السنوي التقرير التحليل، مع مستجدات عن

 هيئات  من  سواها  دون  القومي،  القرار  صنع  عملية  يف  املؤثرة  الهيئة  أمان  العسكرية  االستخبارات  شعبة  تعتربو   ،"السنوي

  صياغة  تتم  ضوئها  عىل  التي  االسرتاتيجية  بالتقيي�ت  الحكومات،  تزويد  عن  املسؤولة  كونها،  تنفيذية  تعترب  التي  الجيش

 عىل  الحصول  يف  البرشية  املصادر  إىل  إضافة  لديها،  املتوفرة  املتقدمة  التقنيات  عىل  ةً معتمد  للدولة،  العامة  السياسات

 بلورة  يف  بارز   دور  لعب  من  تتمكن  بذلك  وكانت   لها،  االسرتاتيجي  التقييم   لصياغة  تحتاجها  التي  االستخبارية  املعلومات

   :أهمها من  أهداف، عدة محققه اإلرسائيلية للحكومة السيايس القرار
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  ."إرسائيل"عىل  حرب نشوب احت�ل من املسبق التحذير تقديم -1

   .)إرهابيه( عمليات لحدوث تحسبا اإلنذار تقديم -2

   والسيايس. العسكري للمستوى استخباراتية تقارير تقديم -3

الكيان  منذ  العسكرية  املؤسسة  قامت  ولقد يف  الجيش  داخل  هيئات   وحدات  بتطوير  قيام   وصنع   الواقع  قراءة  لتساعد 

  حيث   القرارات،  ملشاريع  املقرتحات  وتقديم  والتحليل  اإلعداد  عىل  القدرة  مجال  يف  الكفاءات  وتطوير  بإعداد  تقوم  القرارات

 عىل   والتميز  التفوق   يعطي  م�  بها،  يشاركون  التي   االجت�عات  خالل  وطرحها  بتقد�ها  العسكرية  املؤسسة  ج�االت  يقوم

  .املشارك� من غ�هم واقرتاحات قرارات

الكيان  منذ  أمان  بجهاز  ممثلة  العسكرية  املؤسسة  احتكار  نالحظ  هنا  ومن   يجعلها   ما   وهذا  وتفس�ه،  الواقع  قراءة  قيام 

 م�   وتفس�ه،   الواقع  قراءة  احتكار  عىل  القادرة   أمان  يف  األبحاث  وحدة   وتعترب  ،القومي  القرار  صنع  عملية   يف  ةوقوي  ةمؤثر 

 ومساعدي   والعل�ء  الباحث�  من  هائال  عددا  متتلك  حيث  املجال،  هذا  يف  مجاراتها  عىل  عاجزة  األخرى  املؤسسات  يجعل

 أن  إال  "الشاباك"و  ،"املوساد"  جهازي  وجود  من  الرغم  وعىل  .واملتطورة  الحديثة  التكنولوجية  القدرات  إىل  إضافة  الباحث�،

املجال  للغاية  ضعيفة  "أمان"  لجهاز  منافسته�  املراكز   عىل   العسكرية  املؤسسة  يف  السابقة  القيادات  تسيطر  ك�   .يف هذا 

 واملعهد   إيالت،  -بار  بجامعة  سادات  بيجن  ومركز  أبيب،  تل  بجامعة  القومي  األمن  دراسات  مركز  :مثل   اإلسرتاتيجية،  البحثية

 السياسي�   وتحديد خيارات  للمواطن�،  األمني  الوعي  تشكيل  عىل   العسكرية  املؤسسة  يساعد  مبا  اإلرهاب  لدراسات  الدويل

   .القرارات صنع  عملية يف

إن  الجيش،  ألوامر  السيايس  املستوى  إخضاع  يف  اإلعالم  وسائل  تساهم  :اإلعالم  ووسائل  العام  الرأي  عىل  التأث�  -5  حيث 

 وحتى  الجيش،  قادة  وأراء ترصيحات  ويؤيدون بل  �يلون،  اإلرسائيلية اإلعالم  وسائل يف العسكري� واملحلل� معظم املراسل�

 العسكرية   الخدمة  يف  يخدمون  الذين   العسكريون  األمر  غالب  يف  إليها  يستدعى  املتلفزة  والنقاشات  املقابالت  معظم  أن

 رسمية  وصحيفة    خاصة،   إذاعة  ولديها  الدولة،  عن  مستقلة  إعالمية   شبكة  العسكرية  املؤسسة  ومتتلك  ، واالحتياط  الفعلية

  أمنية،   ألغراض  اإلعالم   وسائل  عىل  تفرضها  التي  الرقابة  عن  ناهيك  املجتمعي،  الوعي  عىل  سيطرتها  لتعزز   " مبحانية"  تسمى

   .تتناقلها الصحف  التي للمعلومات الرئيس املصدر وكونها

 الوسطى،  املنطقة قائد لسلطات غزة وقطاع الغربية الضفة يف  االستيطا� النشاط يخضع :املحتلة املناطق إدارة صالحيات-6

 هذه  يف  العسكرية  للقيادات  املستقل  الدور  واضحا  وبدا  الفلسطينية،  األرايض  داخل  للجيش  االستيطا�  للدور  امتدادا

 األركان  رئيس  أن  إىل  "شومرون  كار�"  مستوطنة  رئيس  أشار  1999  يوليو  ففي   مدنية،  رقابة  ألية  يخضع  ال   والذي  املناطق،

  الفلسطينية  األرايض  من  واسعة  مساحات  بإضافة  رسميًا  ترصيحا  منحه  آنذاك،  الوسطى  املنطقة  قائد  بصفته  يعلون  موشيه

 نقاط  واقامة  األرايض،  مبصادرة  يتعلق  في�  مطلقة  صالحيات  املناطق  لقيادات  فإن  الوت�ة،  نفس  وعىل  .املستوطنة  إىل

 بات   وهكذا  املناطق،  هذه  يف  مطلقة  صالحيات  للجيش  أن  يعني  مبا  الفلسطيني�،  حركة  وتقييد  الطرق،  واغالق  التفتيش،

  العسكرية،   القيادات  سيطرة  من  حتى  العسكرية  الوحدات  وتحررت  واحد،  ان  يف  والقضاء  واإلدارة  الرشطة  دور  يؤدي

 . للرقابة تخضع ال الفلسطينية األرايض يف م�رساتها وباتت

 نشأة   منذ  الدبلوماسية  واملهام  التفاوض  يف  العسكرية  القيادات  تشارك  :الدبلوماسية  واملهام  املفاوضات  يف   املشاركة-7 

  عقب  وكذلك  ديان،   وموشيه  يادين  يجال  الج�ال   شارك  ،1949  عام  العربية  الدول  مع   للهدنة  رودس  مفاوضات   ففي  الدولة،
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  ياريف،   أهارون  الج�ال  شارك  ،1974  عام  "إرسائيل"مرص    ب�  االشتباك  فض  مفاوضات  ويف  ،1956  عام  سيناء  من  االنسحاب

 إدارة   شاركت  ك�  والسورية،  املرصية  العسكرية  القيادات  مع  املفاوضات  يف  سيون   دون  والج�ال  شاف�،  هرزل   والج�ال

  خاصة   العسكرية،  القيادات  عىل  راب�  اسحاق  واعتمد  ،1978  عام  ديفيد  كامب  ملفاوضات  التحض�  يف  والسياسات  التخطيط

 بالرتتيبات  يتعلق   في�  السي�   الفلسطيني�،  مع   السالم  مفاوضات   إدارة  يف  آنذاك  األركان  رئيس   نائب   شاحاك،  أمنون

 . األمنية والض�نات

  العسكرية  االستخبارات  شعبة   وخاصة  اإلرسائييل،  الجيش   تأث�  يرتكز  : العليا  املحكمة  قرارات  وخاصة  القضاء  يف  التأث�  -8 

 قضايا   حول  االستخبارات  شعبة  ضمنها  ومن  الجيش  شهادة  إىل  باالست�ع   تقوم  أنها  حيث   العليا،  املحكمة   قرارات  عىل  أمان

  محكمة  قرارات  وخاصة  واضحة،  سياسية  نتائج  عليها  يرتتب  ألنه  القرارات،  تلك  عىل  حاسم  بشكل  تؤثر  والتي  القومي،  األمن

   .واألغوار  بالقدس املحيطة املناطق من البدو وطرد  البيوت، وهدم الفصل جدار قضايا يف تنظر التي العليا العدل

 

 السيايس  القرار صنع يف )أمان ( ودور األمنية التقديرات

  وبنت  الدول  فتكونت  والجغرافية،  واالقتصادية  والسياسية  االجت�عية  األخرى  العوامل  تطور  األمن  تطور  واكب  لقد

  وتطوره،  القومي  األمن  مفهوم  برز  هنا   ومن  ،جغرافيتها   وتحديد  اقتصادها،   �و  عىل  وعملت   سياستها   ورسمت   مجتمعاتها،

 واألبحاث  الدراسات  وعملت  وظروفه،  محيطه  حسب  املفهوم  هذا  يطور  أخذ  وكل  واملجتمعات،  الدول  ظروف  حسب

   .مجتمعه ومكونات  ومعطياته ظروفه حسب يس� بدا وكل  املجال، هذا  يف املختصة النظريات وألفت

 تعديل  مع  لها،  ومناسب  مئمال   منها   الكث�  أن  نجد  ،"إرسائيل"ومنها    العامل  دول  مجمل  عىل  النظريات  هذه  أسقطنا  وإذا

 هذه  يف  وأسكنت  أرضه،  من  شعب  بطرد  قامت  كإرسائيل  دول  اكنه  أن  غ�  الدول  هذه  ومعتقدات  عادات  يناسب  بسيط

 . والثقافة  والتقاليد، والعادات الدين يف يلصاأل  الشعب عن يختلفون  آخرين األرض

 وجود   عدم   أساس  عىل  فيه،   نفسها  وضعت  الذي   واقعها  تالئم  أمنية   ونظريات  أفكارا  تبدع  أن  "إرسائيل"عىل    كان  هنا  ومن

  املغتصبة  رضأل ل   الجغرافية  دودحال   أن  جيدا  يعرفون  اآلخرين  هؤالء  ومبا أن  قدموا  حيث  من  اآلخرين  ودةع  وصعوبة  البديل

 عىل   املتميز واملتفوق   النوعي  السالح  وامتالك  والردع  واالستباقية   املباغتة  حروب  عىل  األمنية   منظرياته  بنوا   لذلك  ضيقة،

أن تضع  فكان  الجديد  محيطهم  ذات   أمنية  أجهزة  إنشاء  يف  إمكانيتها  كل  غ�هم  حساب  عىلا  أقاموه  تيال  دولتهم  لزاما 

 القرار   أصحاب  وتزود  بناء الكيان  يف  للمساعدة  كب�ة  وجهود  بعمل   تقوم  متطورة  بتكنولوجيا  متسلحة  عالية،  برشية  كفاءة

الكيان فتك  التي  القومي  األمن  قرارات  صناعة  يف  وتؤثر  تساهم  التي  الدقيقة  الناجحة   بالتقديرات  السيايس ح�ية  ل 

 بتوف�   السيايس  الفريق  قام   لذلك  رب حوال  السلم  حاالت  يف   الدولية  وعالقاتها  والعسكرية،  األمنية  سياستها  والشعب وترسم

 العطاء   يف  تبخل  مل  بدورها  والتي  أمان،  العسكرية  االستخبارات  شعبة  عىل  مركزا  العسكرية  للمؤسسة  اإلمكانيات  كافة

 مختلف   يف  كب�ا  أثرا  ترك  هاما  دورا  عكس  القومي، م�  األمن  قرارات  صناعة  يف  الفعالة  واملشاركة  األمنية  التقديرات  بتقديم

   ."إرسائيل"يف  واالجت�عية  واالقتصادية والسياسية  العسكرية الحياة مفاصل
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 التقيي�ت االستخبارية عىل املستوى القومي يف ارسائيل

 (رأي إرسائييل مجمع من عدة مختص� عملوا يف مجال التقييم والتقدير) 

 

 ما هو التقييم االستخباري عىل املستوى القومي؟

املستوى القومي هو نتاج عمل هيئات البحث يف املنظ�ت االستخبارية الحكومية، من اجل قيام التقييم االستخباري عىل   

القيادة بإجراء تقييم للوضع، وبلورة السياسات واالسرتاتيجيات يف مجاالت االمن القومي. يف ارسائيل املقصود من ذلك هو 

الخارجية   العالقات  والسلم"،  "الحرب  السياسات يف مجاالت  بناء بلورة  االمن،  ميزانية  االمنية،  املخاطر  ادارة  االسرتاتيجية، 

القوات االمنية وتفعيلها، االمن الداخيل وغ� ذلك. التقييم االستخباري عىل املستوى القومي (الحقا "التقييم االستخباري" او  

 ."التقييم" مطلوب ايضا لعمليات التفك� والتخطيط لهيئة االركان

التقيي التقييم  وهناك فرق ب�  الدولة)، وب�  الخارجي (خارج  القومي في� يتعلق باملحيط  �ت االستخبارية عىل املستوى 

االستخباري القومي بالنسبة للمحيط الداخيل. الثا� يتعامل مع النشاطات االرهابية، التخريب والتجسس، والتي غالبا ما 

 تتم من قبل مواطن� اجانب يقيمون داخل الدولة.  

من مرة يف العام الواحد. فالتقييم قد يتم بالنسبة لحادث   أكرثم بعملية التقييم االستخباري عىل املستوى القومي  يتم القيا

منطقة  اىل  او  االرهاب)،  موضوع  (مثال  مع�  موضوع  حول  او  من حرب)،  التحذير  املثال،  سبيل  (عىل  مع�  اسرتاتيجي 

لنشاط   واستعدادا  االقواتجغرافية  التقييم  ويعرض  يشمل .  والذي  الحكومة  امام  االقل،  عىل  السنة  يف  مرة  الستخباري 

قومي" استخباري  "تقييم  واملسمى:  مبجمله،  االسرتاتيجي  جانب    إلعداداملبادرة  .  املحيط  من  تتخذ  ان  شأنها  من  تقييم 

  املنظ�ت االستخبارية او من جانب االحتياجات االستخبارية 

 :الث عنارصيشمل ثأن التقييم االستخباري من شأنه 

الحالية  –أ   االستخبارية  بينهم،   -  الصورة  في�  االرتباطات  املنطقة،  املختلف� يف  لالعب�  والنوايا  املصالح  القدرات،  وصف 

 .تحليل العمليات واالتجاهات عىل املستوى التنظيمي، السياسات االقليمية والعاملية

الجبهة    –ب   لالعب�   –يف  املمكنة  الردود  تحليل  السيناريوهات،  عرض  واالتجاهات،  العمليات  استمرار  امكانية  وصف 

 .بخصوص احداث معينة

اىل، ايجاد التقيي�ت واملخاطر، تحليل طرق    باإلضافةفي� يتعلق بالفرص واملخاطر.    -  التأث�ات عىل صانعي القرارات  –ج  

القوات تقي   عمل  الناتجة عن  للمنظ�ت والتوصيات  االستخباري جزء منها فقط. ويسمح  التقييم  يعترب  الوضع، والذي  يم 

اعداده تم  الذي  االستخباري  التقييم  نطاق  خارج  منفرد،  بشكل  توصياتها  بتضم�   .االستخبارية 

اجت�عي عسكري،  سيايس،  املختلفة:  البحث  مجاالت  ب�  (يتكامل)  يدمج  ان  املمكن  ومن  الطبقات  متعدد  هو  ،  التقييم 

، الدمج في� ب� االوضاع االستخبارية يف عدة مناطق جغرافية مختلفة، دمج يفاقتصادي، تكنولوجي، سيكولوجي ود�وغرا

 .ب� تقييم القدرات وب� تقييم النوايا وهكذا. وهكذا يتم خلق صورة استخبارية متكاملة. فالتكامل هو بحث بحد ذاته

كيف س�د الالعبون يف  –مة مع تقييم االوضاع، عىل سبيل املثال ءلوب من اجل املال باالضافة، اىل ان التقييم االستخباري مط

 ة؟ املنطقة يف حال عملت قواتنا بصورة معين
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 :اختبارات من اجل تفحص جودة التقييم االستخباري  ثالثمن املمكن االشارة اىل 

صحة املعلومات، تقاطع املعلومات، تحليل الظروف،   –عىل التقييم ان يتمسك باملعاي� البحثية    –  االختبار املهني -1

 .التوضيح وغ� ذلك. ويجب ان تكون خالية من اعتبار اي خارجي

الفحص بعد العمل بأن التقييم كان "صحيحا" (مالمئة الوقائع) او "مربرا" (كان من السليم عرضه    –اختبار الوقائع   -2

وقته). يف االغلب تكون هناك فجوة كب�ة ب� التوقعات عند صانعي القرارات وب� ما �كن ان تقوله االستخبارات عن يف  

 .املستقبل

االستخدامات -3 املثال، من    –  اختبار  القرارات. عىل سبيل  قبل صانعي  استخدامها من  التقيي�ت وامكانية  صالحية 

 .رتاتيجي سنوي، بعد ان يكون قد تم االتفاق عىل ميزانية االمن للعام القادماملمكن السؤال ما هي قيمة اعطاء تقييم اس

 

 

 التقييم االسرتاتيجي عىل املستوى القومي يف ارسائيل

" العسكرية  االستخبارات  الجيش ويف مقدمتها جهاز  يف  االستخبارات  يشمل جهات  االرسائيلية  االستخبارات  مان"، أ مجتمع 

ال واملوساد  الشاباك  التحقيقات وكذلك  قسم  هي  املجتمع  يف  اقل  وشخصيات  اخرون  واعضاء  الحكومة.  لرئيس  خاضع� 

هيئات  قبل  من  يتم  القومي  االستخباري  التقييم  الخارجية.  وزارة  يف  السيايس  البحث  ومركز  الرشطة،  يف  واالستخبارات 

املنظ�ت   هذه  يف  اسا  –البحث  عىل  هو  القائم  التعاون  ولنفسها.  مجال  يف  واحدة  الصلةكل  (ذو  طوعي  التقييم ).  س 

واملعنيون الرئيسيون بالتقييم االسرتاتيجي هم رئيس    االستخباري يتم تحويله اىل املستوى السيايس واالمني مكتوبا وشفويا.

وحدة  رئيس  العسكرية،  االستخبارات  ويف  واالمن.  الخارجية  لجنة  ورئيس  الخارجية  وزير  وكذلك  االمن،  ووزير  الحكومة 

الرئ من البحث  وهذا  االستخبارات،  برئيس  عالقة  بدون  مكتوبة  االستخبارية  التقيي�ت  الحكومة  لرئيس  ينرش  ليك  يسية 

املعتاد ان يعرب عن وجهة نظره بصورة منفصلة، دون اي عالقة مع رئيس هيئة االركان. الحدث الرئييس هو عرض التقييم 

الكابينت   السنوي عىل  الحكومة. وللحدث قيمةأ االستخباري  باهميتها.   و  املبالغة  تعليمية ليست بالقليلة، ولكن ال �كن 

القرارات الهامة يتم اتخاذها خالل السنة مبساعدة تقيي�ت استخبارية خاصة. واملستوى السيايس من شأنه ان يترصف وفقا 

 للتقيي�ت االستخبارية، او ان يقرر عدم تبنيها.  

رئيس قرار  فإن  ارسائيل،  يف  الحكم  شكل  ضوء  االستخبارات   عىل  لجهاز  االستخبارية  التقيي�ت  تبني  بعدم  الحكومة 

 .تستوجب موافقة من الحكومة –مثل التحذير من الحرب  –العسكرية 

والتي تم عرضها عىل   2014جانب املخاطر هو الذي يقود اىل التقسيم. عىل سبيل املثال، التقيي�ت االستخبارية يف العام  

نو   / ثا�  املنطقة،    2013فمرب  الكابينت يف ترشين  االنظمة يف  استقرار  االيرا�،  النووي  الربنامج  االرهاب،  تناولت منظ�ت 

الوضع يف سوريا، وغ� ذلك. ويف حينه تم الحديث انه بالنسبة لغزة وبدون تأكيد خاص حول حفر االنفاق الهجومية، والتي 

جانب الفرص السياسية طرح تساؤل: هل سيتخذ ابو كان من املمكن ان يتم بواسطتها الحاق الرضر بسكان النقب. ويف  

انه سيقوم بذلك.  انه من املشكوك فيه  التقدير  الدائم مع ارسائيل؟ وكان  تاريخيا حاس� في� يتعلق باالتفاق  مازن قرارا 

وما هي  وللتفريق ب� التقيي�ت االستخبارية العسكرية، ففي املجال السيايس من الصعب التحديد احيانا ما هي الفرص  

املخاطر. فعىل سبيل املثال، هل سقوط نظام االسد يف سوريا هو بالنسبة الرسائيل فرصة ام مخاطرة؟ ويف قضايا معينة، فإن 

 .مسألة الفرص غ� منفصلة عن املواقف السياسية 

رشق االوسط، والذي يف السنوات االخ�ة تحول التقييم االستخباري اىل مهمة اكرث تعقيدا بسبب تفكك النظام القديم يف ال

افرز كيانات عدة، مساحات غ� مستقرة وتفاعالت من الصعب التنبؤ بنتائجها. عمليات اجت�عية وثقافية والتي مل تتناولها  
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من املشاهد املألوفة، والتي برزت يف بؤرة (تحديد   أكرثاملنظ�ت االستخبارية بتبحر، قفزت من االع�ق وتؤثر عىل املنطقة  

الها يناير  االهداف  ايتي بارون، قال يف كانون ثا� /  انه يف   2015مة). رئيس وحدة االبحاث يف جهاز االستخبارات (امان) 

سيتم   ملا  الدقيق  بالتوقع  االستخبارات  تقوم  ان  االنتظار  الحالية،  االمر   أصبحالظروف  كان  املايض  يف  تقريبا.  ممكنا  غ� 

اليو  ولكن  باالجراءات،  للقيام  طويال  وقت  االلكرتو�، يتطلب  الفضاء  القواله،  ووفقا  مذهلة.  بوت�ة  يتم  شئ  كل  فإن  م 

واستخدام الصواريخ والقذائف التي ال تحتاج لوقت طويل من اجل اعدادها، تقرص الطريق عىل العدو من مرحلة التفك� 

 .اىل مرحلة التنفيذ 

 

تتخذ بالتشاور مع القامئ� عىل التقييم يف جهاز االستخبارات.  القرارات الكربى لقادة ارسائيل ال  –يف مجال العملية السلمية 

القيادات تتلقى معلومات وافرة عرب قنواته اتخاذها يف   اواالسباب املمكنة لذلك:  الحديث يدور عن قرارات يتم  الخاصة، 

والت الطرف�،  كال  السياسي� من  للخصوم  كث�ة  ارسار  القادة من ترسب  السياسية، ويخىش  تحبط الدوائر  ان  ي من شأنها 

اوسلو  اتفاقيات  املثال، يف فرتة  فعىل سبيل  االسرتاتيجية هناك مثن.  التقيي�ت  استخدام  لعدم  فإنه  ذلك،  االتصاالت. ومع 

العسكرية 1993-1995( االستخبارات  تقيي�ت جهاز  الخارجية شمعون ب�س  راب� ووزير  اسحق  الحكومة  رئيس  )، رفض 

يساوموا عىل اقامة دولة فلسطينية مستقلة يف مرحلة الحل الدائم، وقدروا ان منظمة التحرير    (امان) ان الفلسطيني� لن

الفلسطينية سوف تساوم عل الحكم الذايت. ومن خالل هذا االفرتاض تم التوقيع عىل االتفاقية مع منظمة التحرير. بشكل 

يتم دعمها بتقيي�ت اسرتاتيجية. وعىل الرغم من ذلك،   مدرسة "الرشق االوسط الجديد" للقيادة االرسائيلية آنذاك مل  –عام  

التي حذرت من اندالع انتفاضة فلسطينية عنيفة يف اعقاب فشل املفاوضات   –التقيي�ت االستخبارية يف الجيش االرسائييل  

 .ساهمت يف إستعداد الجيش االرسائييل الندالع االنتفاضة الثانية –) 2000يف كامب ديفيد (

 

 

 هام يف مجال التقييم االستخباري توزيع امل

االرسائييل   الجيش  يف  يتم  ارسائيل  يف  العسكري  للقيادات   –البحث  االستخبارية  الدوائر  ويف  البحث)  (وحدة  "امان"  يف 

يف  يتم  التقليدية  غ�  االسلحة  مجال  يف  البحث  واملوساد.  الشاباك  يف  االرسائييل،  الجيش  يف  يتم  االرهاب  بحث  واالذرع. 

ويف املوساد. البحث يف املجال السيايس يتم يف "امان"، املوساد، وزارة الخارجية والشاباك (الساحة السياسية). لهذه "امان"  

اسباب، ك� سيتم عرضها الحقا.   البحث والتقيي�ت   باإلضافةاالزدواجية عدة  الشاباك مسؤول بصورة منفردة عن  ان  اىل 

 .مجاالت االرهاب، التخريب والتجسسيف  –االستخبارية القومية للمحيط الداخيل 

اتخاذ القرارات االمنية يف ارسائيل جاءت نتيجة اىل ان اعطاء التقييم االستخباري   إلجراءاتمكانة "امان" يف املسار الحاسم  

الخارجي   املحيط  تجاه  القومي".   أحد هو    إلرسائيل القومي  "التقييم  عليه  يطلق  ولذلك  قيامها،  منذ  التقليدية  االهداف 

 ."وحدة البحث هي هيئة البحث والتقييم يف "امان

يف اعقاب فشله يف التحذير من حرب   –م قومي (وحيد). يف املرحلة االوىل  عرب السنوات طرأ تراجع عىل مكانة "امان" كمقيّ 

تقل1973العام   اجل  من  االستخباري  املجتمع  يف  مختلفة)  نظر  وجهات  (دمج  االبحاث  بتعددية  التقرير  تم  عندها  يص . 

العنارص لربط ااالخفاقات املتعلقة ب التعددية هي احد  التعددية يف مصدر واحد.  لتفك� املحدد، اىل تفك� جمعي وربط 

الحروب، والتي هي مسألة   التحذير من  املثال، يف مسألة  اليوم. فعىل سبيل  منظومة االبحاث باملجتمع االستخباري لغاية 

العسكري من املمكن ان تتخذ من وحدة البحث، من املوساد ومن وزارة الخارجية.  سياسية عسكرية، اراء كث�ة يف املجال  

 .ولكن، بحث للمجال� معا يوجد فقط يف وحدة البحث، وال �كن ان يتم إعطاء تحذير موثوق بدون التكامل في� بينه�
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املدني واملنظ�ت  "امان"  يف  للبحث  املشرتكة  املواضيع  يف  التعددية،  ملبدأ  وزن بالنسبة  لجميعها  يكون  ان  املمكن  من  ة 

التي قد  الصعوبة  "امان"،  تقيي�ت  يتم تفضيلها عىل  املدنية  املنظ�ت  تقديرات  الحكومة، واحيانا  التأث� عىل  متشابه يف 

تنشأ يف تقيي�ت هذه املنظ�ت هي، ان املسؤولية عن تقييم التهديد واملسؤولية ايضا عن احباطه موجودة تحت سقف 

جسم رسي وصغ� نسبيا، ذو رؤية مبارشة وغ� مراقبة ممثال برئيس الحكومة. هذه امليزات من شأنها ان تقرص   واحد، يف

الطريق من تقييم خاطئ اىل ازمة اسرتاتيجية، ك� حصل مثال يف فشل املوساد يف عملية اغتيال خالد مشعل يف االردن يف 

 .1997العام 

م قومي" نجم عن تعزز مكانة الخدمات االستخبارية املدنية يف اعقاب تعاظم "مقيى يف تراجع مكانة "امان" كـ  مرحلة اخر 

مكافحة االرهاب وتهديدات السالح غ� التقليدي، تحديدا منذ بداية سنوات االلف�. تزايد مكانتها ترافق مع رغبتها بالتأث� 

القومي للحكومة، يف مجاالت   عىل جدول االع�ل االمني، مبا يف ذلك عن طريق اعطاء تقيي�ت استخبارية عىل املستوى 

فقط   ليس  ذلك،  وسياسية.  بل    كأصحابامنية  التعددية،  باسم  "امان"  مع  اخرى  نظر  اوىل،    كأصحابوجهة  نظر  وجهة 

القومي  االستخباري  التقييم  عرض  االمر،  نهاية  يف  تحول  هكذا  االرسائييل.  الجيش  مع  املصاف  نفس  تقف يف  وكمنظ�ت 

بينت ملجموعة من العروض للمنظ�ت االستخبارية حول املواضع الهامة املختلفة، للتفريق ب� عرض مركزي السنوي يف الكا

السابقة الفرتات  يف  كان  ك�  اخرى،  واراء  اضافية  تقيي�ت  عرض  يتم  جانبها  واىل  االسرتاتيجي،  للمحيط   .متعدد 

      

زمن بعيد، فهو ما زال رائدا يف مجال التقيي�ت القومية. ومكانته عىل الرغم من ان "امان" ليس مقي� قوميا وحيدا منذ  

 :الكب�ة يف هذا املجال يتم التعب� عنها يف نقطت�

 

يقوم بتزويد التقيي�ت االستخبارية حول تقييم الوضع، والخطط   –"امان" كضابط االستخبارات يف الجيش االرسائييل    –أ  

ئييل املصادق عليها من قبل رئيس هيئة االركان، وزير االمن والحكومة، والتي هي العملياتية وخطط العمل للجيش االرسا

 .املسؤول االعىل عىل الجيش وفقا للقانون 

السنوي   –"امان" كمقيم قومي    –ب   التقييم  السيايس، يف إطار  الشاملة اىل املستوى  التقيي�ت االستخبارية  يقوم بتزويد 

كعملية   املعقدة  االحداث  يف  سياسية، وكذلك  (عسكرية،  مواضيع  عدة  ب�  تكامال  تتطلب  والتي  مثال،  الصامد"  "الجرف 

 اقتصادية)، وتجاه جميع الدول واملنظ�ت املشاركة. فقط يف وحدة البحث يتم اجراء بحث عميق تجاه جميع املواضيع.  

 

 املشكلة: ضعف منظومة التقييم القومي 
 

كمحور منظم يف التقيي�ت االستخبارية عىل املستوى القومي، يف السنوات االخ�ة، برز  يف اعقاب التغي� يف مكانة "امان"  

بديل ذو اشكالية والذي مبوجبه "تقوم كل منظمة استخبارية بعرض وجهة نظرها حسب رغبتها والحكومة هي التي تقرر". 

 : هذا الوضع ليس معروفا يف اماكن اخرى يف العامل، وتكمن به املخاطر التالية

 

 ألفكارنقص التوضيحات تجاه الفروقات ب� التقيي�ت ومصادرها، عدم الفهم ب� التقيي�ت    –يف مجال جودة التقييم    –أ  

ملزم.   غ�  خطاب  اىل  التقييم  وتحويل  الحكومة  طاولة  حول  معمق  بحث  عىل  تعتمد  التكامل باإلضافةال  نقص  اىل   ،

اضيع االساسية او االقل حساسية عىل هامش املنطقة (القالقل املفاجئة يف والفجوات يف تغطية الصور االستخبارية حول املو 

 . )، وكذلك الفصل ب� التقيي�ت ومحتواها االويل2010العامل العريب والتي بدأت يف تونس يف العام 
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التنظيمي    –ب   املجال  يف  –يف  املشرتكة  االبحاث  عمل  يف  النقص  املسؤوليات،  تحديد  عدم  التنظيمي،  املجتمع   الفصل 

مبالغ فيها ومكلفة يف مجاالت عملية،   الزدواجية"التعددية" والسعي لالستقاللية من شأنه ان يستخدم "مربرا"    االستخباري.

 .يف ح� ان التحديات واستغالل املوارد تلزم تركيز الجهود واستغالل فاعل للموارد القومية

القرارات    –ج   اتخاذ  مجال  باملع  –يف  القيادات  وللنقاشات.  إغراق  للوقت  الفاعل  باالستغالل  واملس  والتقيي�ت  لومات 

يوجد   وال  التقيي�ت  ب�  الفوارق  لتمييز  وقت  يوجد  ال  القرارات  من   بأيديهملصانعي  الرغم  عىل  بينها.  للحسم  ادوات 

تصل اىل مكتبه،   يف فحص الوثائق الكث�ة التي  مساعدة السكرت� العسكري لرئيس الحكومة ومساعده للشؤون االستخبارية

 .اال ان ذلك ليس عنرصا تقييميا، وترشيح (تصفية) التقيي�ت يتعارض والتعددية

 

 

 نظرة عرب البحار 

 

 الواليات املتحدة 

 

 القومي  ، وكاالت األمنCIA)( من بينها وكالة املخابرات املركزية  -جس� استخباريا    16املجتمع االستخباري االم�يك يضم  

(NSA)    الجيش، هيئات استخبارية يف وزارة العدل  بأذرعمنظ�ت يف وزارة الدفاع واملرتبطة (FBI)  ،ووزارة ح�ية الوطن

 .ووكاالت واستخبارات للدائرة السياسية ووزارة املالية

 (DNI) يتتصدر هذا املجتمع االستخباري وزارة االستخبارات القومية، والذي يقف عىل رأسها رئيس جهاز املخابرات القوم

ويعمل هذا االخ� كمستشار للرئيس للشؤون االستخبارية ويرتبط به مبارشة. وهو موجود تحت رقابة لجان االستخبارات 

 ) (National Intelligence Councilيعمل مجلس قومي لالستخبارات DNI يف مجلس الشيوخ والكونغرس. وتحت الـ

(NIC)  ضابط تقييم، املسؤول�   13ية القومية. ويعمل يف هذا املجلس كذلك  وهو مسؤول عن بلورة التقيي�ت االستخبار

 .عن املنطقة او عن مجال التقييم

املسؤول� يف االدارة االم�كية او يف الجيش، او من قبل  أحدعملية بلورة التقييم. العملية قد تكون دورية او بناء عىل طلب 

الـ مصادقة  بعد  الكونغرس.  يف  لجنة  املختص يفيق (DNI) رئيس  الضابط  والتي   (NIC) وم  للوثيقة،  اويل  بإعداد وصف 

للمناقشه وجدوال زمنيا لبلورة التقييم. يتم تحويل مسودة الوثيقة لوكالة املخابرات ملعالجتها. طاقم   تتضمن اسئلة رئيسية

م تسجيل ذلك يف الوثيقة. يت  –التقييم يف املجلس يجري نقاشا معهم بهدف التوصل اىل اتفاق، ويف حال عدم الوصول اليه  

وبتم توزيعه عىل الجهة التي طلبته وعىل ذوي االختصاص يف  (DNI) ويف نهاية العملية التقييم يصادق عليه من قبل الـ

 .االدارة

الـ  2009يف آذار / مارس   االستخباري مع تشخيص  (DNI) اشار  التقييم  املستقبل تضم�  يتم يف  انه سوف  بل�،  دينيس 

للفرص املتاحة للواليات املتحدة. ومع ذلك، فقد بقي جانب املخاطر هو العنرص الرائد يف التقييم. مجاالت التقييم اوسع 

العاملي، التهديد عىل االمن القومي من قبل من املجال االمني والسيايس املضمنة فيه، فمثال، التقييم يف مجاالت امن املياه  

، تأث�ات اسرتاتيجية عىل الصحة العاملية وغ� ذلك. افادات غ� مصنفة  2030الجر�ة املنظمة، وتأث� التغي� املناخي لغاية  

لشهاد االستخبارات  يف  مسؤول�  اداء  فرتة  مع� خاصة خالل  جمهور  اوساط  يف  تنرش  االستخبارية  التقيي�ت  يف من  اتهم 
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العام   الشيوخ يف  املجلس  االستخبارات يف  رئيس  مثل شهادة  الشيوخ.  تجاه 2014مجلس  الجمهور  انتباه  اجل جلب  . من 

 .قضايا مطروحة عىل جدول االع�ل في� يتعلق بايران، العراق ومكافحة االرهاب

 

ع االستخباري. وبلورته تتم من خالل عملية  التقييم االستخباري القومي السنوي يعترب واحدا من املنتجات البارزة للمجتم

جيمس كالبر، رئيس االستخبارات القومية يف الواليات  متعددة ما ب� الوزارت بقيادة املجلس القومي لالستخبارات برئاسة

ايلول/سبتمرب   يف  قال  سبب    2014املتحدة،  هو  بالضبط  وهذا  اجبارية،  عملية  هي  االستخبارات  هيئات  ب�  التكامل  ان 

قليل و  تأث�  السنوي  للتقييم  ان  واالنطباع هو  القرارات،  كب� عىل صانعي  تاث�  االستخباري  للمجتمع  وزارته.  مربر وجود 

 :بشكل عام، وذلك لعدة اسباب اهمها

 

املثال،    –أ   سبيل  عىل  االستخبارات.  يف  الباحثون  به  يتنبأ  ان  �كن  ما  وب�  السيايس،  املستوى  توقعات  ب�  ثغرة  وجود 

البحثامل جهة  لدى  املمكن  غ�  من  وهو  املستقرة،  غ�  السياسات  تجاه  واضحة  توقعات  اتخاذ  يتوقع  السيايس   .ستوى 

يف احيان متقاربة، فإن معظم املراجع والرغبة يف تجس� الخالفات، يعكس التقييم أداة   .جودة االنتاج ليست عالية  –ب  

ليس  اي  املختلفة،  املنظ�ت  لتقيي�ت  التقييم   مشرتكة منخفضة  الجمعي يف عملية  التفك�  كذلك،  املساومة.  تنجح  دامئا 

املعارضة.  تسي االفكار  ال   باإلضافةحق  عندما  الوكاالت،  لتقيي�ت كل واحدة من  اتخاذ موقف مشابه  املمكن  انه من  اىل 

التقييم ومتابعة تنفيذه، والن النظر. جميع هذه تشكل عنارص لتشتت  انه  يكون لديها جميعها نفس وجهة  النهائية  تيجة 

 .وعد�ة التأث� ومعقدة ةف ييتحول اىل عملية ضع

 

 :توجد عدة خطوات، وفقا لالنتقاد االم�يك، والتي من شأنها ان تحسن من العملية

الوظيفة يف   –أ   الدخول اىل  السيايس واالستخباري عن طريق تأهيالت استخبارية عند  الرابط املشرتك ب� املستوى  تعزيز 

ملناقشة   االدارة، دورية  لقاءات  اجراء  االدارة،  ويف  الحكومية  الوزارات  يف  العمل  سلم  يف  االستخبارات  من  اشخاص  وضع 

 .املواضيع املشرتكة والتي يتم فيها اتخاذ ردود االفعال لنرشها يف اوساط املجتمع االستخباري

مستوى معرفة اعضاء الكونغرس باملجتمع   رفع مكانة الكونغرس يف الرقابة عىل التقييم. لهذا الغرض، يجب تحس�  –ب  

 .االستخباري 

 . تقليص مساعي التوصل اىل اج�ع والس�ح لالقلية بتوضيح موقفها اىل مستوى اعىل –ج 

العضاء املجتمع، اي، ان يكون تقيي� حيا وليس فقط مأسسة    تطبيق ادوات للقيام بالتقيي�ت مسموح بها ومتواصلة  –د  

  .سنوية

 

 بريطانيا 

 

الـامل منظمة  الدفاع،  لوزارة  االستخبارات  اجسام  اساسا  يشمل  بريطانيا  يف  االستخباري  بوزارة   MI-5  جتمع  املرتبطة 

الـ الداخلية   MI-5 الخارجية، منظمة  الربيطانية  املرتبطة بوزارة  الحكومية  الحكومية  GCHQومكتب االتصاالت  اللجنة   .

االستخبارية  ) JIC – Joint Intelligence Committee( لالستخبارات  التقيي�ت  يركز  الذي  املصغر  باملجلس  املرتبطة 

اللجنة   عضوية  ويف  االستخبارات    –القومية.  وكالة  من  معارين  مسؤول�  من  دائم  طاقم  عدا  الوكاالت   –في�  رؤساء 

اضافي  حكومية  وزارة  عن  ومندوبون  العسكرية  للخدمات  االستخبارية  االجسام  رؤساء  املالية  االستخبارية،  وزارة  (مثل  ة 
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والصناعة)   التجارة  اسبوعيً   –ووزارة  واحدة  مرة  لسكرت� ويجتمعون  خاضع  وهو  حيادية،  شخصية  هو  اللجنة  رئيس  ا. 

 .املجلس املصغر ويعمل عىل اساس التوافق، وليس عن طريق فرض املواقف

 

بل هو  القومي  االستخباري  بالتقييم  يتعلق  ما  كل  يف  املشرتكة  اللجنة  مساعدة مهمة  اجل  من  املتكاملة  التقيي�ت  ورة 

املجلس املصغر يف اتخاذ القرارات، كمجال امليزانية القومية عىل سبيل املثال. عملية القيام بالتقييم االستخباري القومي تتم 

ا االستخبارات  املعارين من وكاالت  االستخبارات  وافراد من  املرتكز عىل ضباط  اللجنة،  البحث يف  ملختلفة. بواسطة وحدة 

املسودة  وتطرح  الحكومية.  الوزارات  جميع  من  والخرباء  االستخبارية  الوكاالت  باقي  مع  التوصيات  مسودة  يبلور  وهو 

اللجنة هو اصغر بكث� من وحدة  التقييم يف  املختص�. جسم  الوزراء  توزيعها عىل  اللجنة قبل  للمصادقة عليها من قبل 

االستخباري،   املجتمع  يف  االكرب  تقييم البحث  املشرتكة  اللجنة  من  الطلب  يتم  عندما  لذلك،  الدفاع.  وزارة  يف  املوجودة 

مواضيع امنية واسرتاتيجية مثل االرهاب وانتشار السالح غ� التقليدي، التي يتم البحث معمقا فيها يف وزارة الدفاع، تستند 

ا ان  يقول  رأي  وهناك  التقييم.  يف  جانبها  من  بالقليل  وتساهم  عليه  وتم اللجنة  االخ�ة  السنوات  خالل  ضعفت  للجنة 

تهميشها، وان قدرتها عىل القيام بتكامل استخباري ترضرت بسبب االصالحات املختلفة التي حدثت يف املجتمع االستخباري  

 .الربيطا�

 

 لية التقييم: ارسائيل مقابل الواليات املتحدة وبريطانيا آ املقارنة ب� 

 

يوجد    –أ   ال  ارسائيل  املتحدة  يف  الواليات  يف  الحال  هو  ك�  االستخبارات،  اجهزة  جميع  من  القومي  التقييم  يركز  عنرص 

 ) DNIو־ JIC( .وبريطانيا

للخالف قبل   -ب   االسرتاتيجي، وال يوجد تفس� منظم  للتقييم  االستخبارات  يف ارسائيل ال يوجد حوار ملزم ب� منظ�ت 

ا الكابينت، مقابل ذلك، يف  التقييم عىل  توافق واسع، وعدم عرض  اىل  للوصول  املتحدة وبريطانيا تم عمل تجربة  لواليات 

التقييم.   جسم  يف  عرضه  يتم  آراء   باإلضافةالتوافق  ان  من  مخاوف  يوجد  وال  التقييم،  حرية  توجد  ارسائيل  يف  ذلك  اىل 

 .املنظ�ت سيتم تسطيحها ومستوى مخاطر التسييس منخفض جدا

"امان"  –ج   لـ  يوجد  ارسائيل  وبالنسبة    يف  القومية،  التقيي�ت  مجال  استثنائية يف  مكانة  العسكري)  االستخباري  (الجسم 

للـ يوجد  هناك  املتحدة،  الواليات  يف  خاص  وبشكل  بريطا�  يف  التقييم.    (CIA)  للوضع  يف  كب�ة  انه    باإلضافةمكانة  اىل 

املدنية   االستخبارية  املغلقة    –للمنظ�ت  اف  –الرسية  بالرضورة  لها  االجراء ليس  ناحية  من  عسكرية  منظمة  عىل  ضلية 

 .الد�وقراطي

جميع    –د   التقييم  يشمل  املتحدة  الواليات  يف  واالمن.  الخارجية  مجاالت  يف  فقط  يتم  ارسائيل  يف  االستخباري  التقييم 

. وفي� يشبه ارسائيل القومي باملفهوم الواسع مثل االقتصاد، املجتمع، املناخ، الطاقة وغ� ذلك  باألمناملواضيع ذات العالقة  

 .فإنه يف الواليات املتحدة وبريطانيا ترتكز يف مجال التهديدات وبشكل اقل الفرص املتاحة

االدعاءات املتعلقة بالحوار االم�يك تجاه التقييم السنوي تسمع ايضا تجاه التقيي�ت االستخبارية يف ارسائيل. وبضمن   –ه  

كثافة   ومعقدة،  طويلة  عملية  االستخباريةذلك،  القدرات  وب�  السيايس  املستوى  توقعات  ب�  وفجوة   .البيانات 

 

 

 



66 
 

 استنتاجات 

 

عىل ضوء هذه املقارنة، من املستحسن ان متتنع ارسائيل عن إقامة جسم تقييم مركزي فوق املنظ�ت االستخبارية،    –أ  

البديل نواقص مثل املتحدة وبريطانيا. ولهذا  الواليات  السعي للحصول عىل االج�ع،  تسطي  : كاملوجود يف  التقييم خالل  ح 

املوارد واستغالل  املركزي  التقييم  لجسم  اكرب  قوة  اعطاء  القرارات،  صانعي  عن  التقييم  عىل  القامئ�   .ابتعاد 

 

املطلوب ان تقوم ارسائيل بتنفيذ االفكار التي وردت اعاله يف الواليات املتحدة وبريطانيا، مثل رضورة وجود محور   –ب  

 .م لعرض التقيي�ت وتوضيح الخالفات قبل النقاش يف الحكومةمنظ

 

 

 

 (منقول من العربية) إلرسائيلتوصيات 

 

الشامل  –أ        القومي  االستخباري  التقييم  يف  رائدا  يكون  ان  "امان"  لـ  بالس�ح  طاملا   ،يوىص  وتفعيل   أن  وذلك  االمن 

مل اليومي السيايس. املقصود هو مسؤولية كاملة لـ "امان" عن الجيش االرسائييل يقفون عىل رأس االهت�م يف جدول الع

 البحث يف كل املواضيع يف الساحة الخارجية، التكامل ولبلورة الصورة الشاملة، ك� كان يف املايض. يف مرحلة عرض التقييم 

ق يف التقيي�ت واالمتناع عن السنوي تعرض باقي املنظ�ت االستخبارية، بعد "امان"، يف مجاالتها، عرب التأكيد عىل الفوار 

االزدواجية. هذا االقرتاح ليس من شأنه ان يؤدي اىل تغي�ات جوهرية يف القامئ� عىل التقييم يف املجتمع، في� عدا التوسع 

 ة. جاالت التي ال تحظى بتغطية كب� يف امل

  

السالمة،    -ب   مبا يضمن  الحكومة،  قبل  آلية من  السيايس عن طريق  للمستوى  االستخباري  التقييم  تقديم  بتنظيم  يوىص 

العرض وهكذا. ويف هذا  املسؤولية عن  التقيي�ت،  ب�  للفروقات  تعب�  إعطاء  لغة مشرتكة،  االختصاص،  التكامل،  التتابع، 

 ة: التالي  لألموريتم التطرق  اإلطار

سواء تجاه توزيع املسؤوليات ب� املنظ�ت او تجاه مجاالت    –سؤولية يف املجتمع ملجال البحث والتقييم  فكرة امل -1

البحثية التغطية  تكون  ليك  االستخباري،  للمجتمع  املسؤولية  وحدود  شاملة    املسؤولية  االستخباري  للمجتمع 

 .ومتكاملة، ويتم ايجاد التعددية املسيطرة يف القضايا الرئيسية 

اجراء  -2 يتم  السيايس،  املستوى  عىل  التقيي�ت  عرض  فقبل  املنظ�ت.  ب�  وللخالف  لالتفاق  ممنهج  تفس�  ايجاد 

القومي،   أويلنقاش   االمن  هيئة  ومبشاركة  االستخبارية  الشؤون  وزارة  يف  املوضوع  حول  االستخبارية  للمنظ�ت 

ري. ويف املجاالت التي يتم عليها التوافق ال يكون يف لقاء ب� رؤساء البحث يف املجتمع االستخبا   –وايضا قبل ذلك  

هناك حاجة لعرضها عىل الحكومة مرت�، ويف املواضيع التي بها خالف يقوم كل طرف بعرض موقفه. واستعدادا 

 .توزيع وثيقة حول املوضوع مللنقاش يت

ات الغربية حول املواضيع ذات  من املهم ان يعرض عىل املستوى السيايس ايضا االفكار املختلفة لهيئات االستخبار  -3

 .الصلة
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تأسيس لغة تقييم مشرتكة داخل املجتمع االستخباري، من خالل االمتناع عن استخدام صيغ ضبابية او تحمل اكرث  -4

وتسهل  التقيي�ت  ب�  باملقارنة  تسمح  املشرتكة  اللغة  واضحة.  بصورة  اليق�  عدم  وصف  ويجب  معنى.  من 

 . الحاجات االستخبارية

االستخباري السنوي يتم عرضه يف التوقيت ذو الصلة من اجل اعداد خطط العمل من قبل قوات االمن التقييم   -5

 .وللتقرير بخصوص ميزانية االمن

يتم ولو مرة واحدة كل ثالث سنوات، عرض تقييم استخباري متعدد السنوات عىل الحكومة، يتيح املجال لتوحيد   -6

 .االتجاهات عىل املدى البعيد

الت -7 وتعتمد عىل  عىل جميع  مربرة،  التقيي�ت  ان  تضمن  مفصلة  وثيقة  عرب  تسليمها  يتم  ان  االستخبارية  قيي�ت 

 .معلومات وافية ويتم توثيقها

 

االستخباري  –ج   املجتمع  البحث يف  التعاون يف مجال  للبحث، تحت    . زيادة  السلطات  اقامة لجنة متعددة  ان تتم  يقرتح 

االجهزة  رؤساء  اعداد   .لجنة  مشرتكة،  (دورات  البحث  تدريب  املنهجية،  مجاالت  يف  املشرتك  بالتعاون  اللجنة  هذه  وتهتم 

عالقات نقاشات،  الجراء  املبادرة  املجتمع،  يف  برشية  دوريات  االبحاث،  تغطية  تنسيق  الخالفات،  توضيح  بحثية    كتب)، 

 .خطط عمل ج�عية للباحث� الرئيسي� ،خارجية

 

تأهيل استخباري عند دخول السياسي� اىل وظائفهم   :وبضمن ذلك  . تعزيز الروابط ب� املستوى السيايس واالستخباري  –د  

سرتاتيجي،  ايضا تجاه طبيعته والتقييدات التي تحيط بالتقييم اال   ليس فقط في� يتعلق مبضمون العمل االستخباري بل  –

واعطاء   مباحتياجاتهعقد لقاءات دورية ب� افراد االستخبارات واملستوى السيايس، ارشاد املجتمع االستخباري في� يتعلق  

ردود افعال من قبلهم حول جودة عملهم. معرفة مواقف ارسائيل، قدر املستطاع، تسهل ايضا عىل الباحث� يف فهم مواقف 

 .الالعب� األخرين

 

 .األكاد�ي�يع البحث اىل مجاالت املجتمع، الد�وغرافيا الدينية وغ� ذلك، بالتعاون مع توس – ه

اىل ذلك فإنه من املستحسن االمتناع عن التعاطي مع  باإلضافةتعزيز العالقات البحثية االستخبارية مع عنارص خارجية.   –و 

تست  قد  والتي  عليها،  املختلف  السياسية  املواضيع  تجاه  ارسائيل  لإلطاحةخدم  تقيي�ت  يف  السيايس   . باملستوى 

ب�   –ز   من  الشاباك)،  (مسؤولية  الداخلية  بالتهديدات  املتعلقة  الداخيل  االستخباري  للتقييم  التهديدات  ووضع  تعزيز 

استخبارية تقيي�ت  عدة  لتطوير  مهم  التقييم  هذا  واالقتصادية.  االجت�عية  القومية،  املجاالت  يف  املعمق  البحث    وسائل 

 .خارجية

 

اقامة جسم رقايب عىل التقيي�ت االستخبارية للمجتمع االستخباري، يف اطار لجنة رؤساء االجهزة او وزارة   –الرقابة    –ح  

 . الشؤون االستخبارية او مجلس االمن القومي
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 يف التقدير والتقييم  أمان العسكرية االستخبارات جهاز إخفاق أسباب

 منذ   كانت  اإلرسائيلية،  األمن  أجهزة  أن  أوال  يالحظ  اإلرسائيلية،  األمنية  األجهزة  عمل  مجال  يف  والباحث،  والدارس  املتتبع  إن

 ضابط   وغياب  تعددها  إىل   إضافة  مسؤولياتها،  تحديد  الصعب  من  كان  إذ  وإدارتها،  عملها  يف  الفوىض  من  تعا�  البدايات،

 ب�   والحسد  املنافسة  من  كب�  قدر  وجود  إىل  إضافة  والتداخل،  للتخبط  فريسة  تركها  م�  منها  جهاز  كل  عمل  مجال  لتحديد

 عملها  تنظيم  طريق  عن  الفوىض  لهذه  حد  لوضع  العمل  ،"إرسائيل"قيام    بعد  خاصة  و  قادتها،  عىل  لزاما  كان  لذلك    فروعها

 من   فإن  ،)أمان(  اإلرسائيلية  العسكرية  االستخبارات  لجهاز  بالنسبة  أما  أذرعتها  من  ذراع  كل  مسؤولية   تحديد  و  تعزيزه،  و

   :أبرزها من أوال، مشاكله يف البحث عرب وذلك الجهاز هذا إخفاقات إىل املؤدية األسباب عىل الضوء إلقاء الواجب

 قطاع  يف  مستطاعقدر    بكل  يتطلب العمل  مستمرة  بصورة  استخباري وتقدير  مسح  إجراء   رضورة  من  الجهاز  ليهإ  أيلج  ما  -1

 متنوعة  تقارير  إعطاء  نفسه  الوقت  يف  متطلبا  الجهاز،  كاهل  عىل  الثقيل  العبء  إلقاء  إىل  يقود  وهذا  عدة،  ومجاالت  واسع

   .مختلفة  مستويات عىل  وتوقعات  أبحاث وعمل يومية  تقديم خالصاتو  واستعراضها،

 يف   االنشغال  حساب  عىل  العاجلة  املواضيع  عىل  الرتكيز  يف  يتمثل  والذي  االستخبارات  جهاز  لدى  الحياة  يف  الروت�  وجود  -2

 عىل   للحصول  ذلك  و  األعىل،  املستوى  قبل  من  الجهاز  إىل  املوجهة  الضغوط  يف  تتمثل   والتي  الهامة،  الجوهرية  اإلجراءات

  الوقت   وهناك  ، )الحارض(  امللموس  ي الواقع  الوقت  مجال   فهناك  الوقت،  مشكلة  إىل   إضافة  استخبارية،   تقارير  و  معلومات

يف اال   العمل  لب  و  نواة  متثل  هامة  مواضيع  إىل  تش�  أساسية  بإجراءات  القيام  فيه  العمل  يتطلب  الذي  الدائم ستخباري 

التي   ومنها  الحارض،  تقليص  يف  يساعد  تحديدها  ألن  األعداء،  عند  تحديدها  وصعوبة  متسارع،  بشكل  تحدث  التغي�ات 

   .محتملة  كارثة وقوع ومنع الخطأ مجاالت

  استخباري،   تقدير  بلورة  عىل  االستخباري�  الباحث�  قدرة  عدم  أي  االستخبارية،  التقديرات  فشل  يف  فتكمن  الفشل  مشكلة  أما

 مجال   يف  مستقيم�  غ�  الباحث�  هؤالء  أن   يعني  وهذا  القرارات  اتخاذ  من  متكنهم  التي  باملعلومات  القادة  يزودون  كونهم

  العربية،  الثقافة  معرفة   يف  ملم�  غ�   إنهم  حيث   العرب  أعدائهم  فهم   عىل  القدرة   يف  متوسطون  أشخاص  أنهم  أو   البحث،

 يشككون   كانوا  حيث  اإلسالمية،  والحضارة  العربية  بالثقافة  مل�  كان  الذي  هركايب  يهوشفاط  باستثناء  الجهاز،  قادة  وخاصة

  العريب. التهديد خطورة يف

 

 : والسياسية اإلرسائيلية العسكرية املؤسسة ب� ما العالقة يف املفارقات بعض

 والتي   املفارقات،  من  أيضا العديد  وتنتابها  املزايا،  من  بعديد  "إرسائيل"يف    والسياسية  العسكرية  املؤسسة  ب�  العالقة  تتميز

   :منها

 باالحتفاظ  ريستم  أن  يف  اإلرسائييل  الجيش  فشل  :العسكرية  املؤسسة  يف  واملصلحية  السياسية  االنقسامات  تغلغل       -أ

 واملعنوية  املادية  املستويات  مختلف  عىل  الهابطة  واملقاييس  املعاي�  كل  صفوفه  يف  وتفشت  يقهر،  ال  الذي  الجيش  بصورة

 مصالح  لتحقيق  الرامية  واملساعي  األنشطة  تنامي  لصالح   الجيش  هذا  يف  املناقبية  تراجع  إىل  ليساك  موشيه  أشار  وقد

 الذي   األمروبالعكس    األد�  إىل  األعىل  من  فيه  واملصلحية  السياسية  االنقسامات  تغلغلت  أن  بعد   وطبقية،  وفئوية  اقتصادية

 .السلطوية والقيم املزعومة الد�قراطية القيم ب� ما القامئة التناقضات تفاقم إىل أذى



69 
 

 يف  القامئة  املفارقات  من  :لوماسيةوالدب  السياسية  والشؤون  واألمن  الخارجية  قضايا  يف   العسكرية  املؤسسة  تدخل -ب

  ةمث   فإن  وأنظمة،  لقوان�  خاضعة  برملانية  لعبة  وجود  ادعاء  من   بالرغم  أنه  "إرسائيل"يف    العسكرية  السياسية  العالقات

 قضايا   يف  الجيش،  يف   العسكرية  العليا  املراتب  جانب  من  والقايس  الفاضح  للتدخل  الكيان  هذا  يف  ومتكررة  عديدة  ظواهر

 وبكل   يتحدثون  بدأوا  "إرسائيل"يف    املهم�   الباحث�  بعض  أن  حتى   والدبلوماسية،   السياسية   والشؤون  واألمن  الخارجية 

 األكرث   الجزء  .عسكرية  ثكنات  مجتمع  إىل  برمتها   "إرسائيل"تحول    احت�ل  وعن  عسكري،   انقالب  حصول   احت�ل  عن  رصاحة

 املعلومات  لضخ   الالزمة   املستقلة  للقنوات  تفتقر  ضعيفة،   "يةإرسائيل"سلطة    وجود  يف  يظهر  املشكلة،  حجم  عن  تعب�ا

 املسيطر   ليصبح  لو تح  بل  الدولة،  يف  التنفيذي   الجسم  الجيش   يعد  ومل  القرارات،  واتخاذ  الخيارات،   ووضع  والتقديرات،

  جانب  من  فقط  ليس   كاملة،  مبوافقة  يحدث   الصامت  "االنقالب"  هذا  أن  سوءا،  األكرث  واألمر  باألمور،   تحك�  األكرث  األمني

 . أنفسهم اإلرسائيلي�  قبل من بل السيايس، املستوى

 الصالحيات   توزيع   إزاء  القانو�   الوضوح  عدم  ساد  :املستوي�  ب�  والعالقة  الصالحيات،  يحدد  واضح  قانون  غياب -ج

 ثالثة هناك فمثال  بأكملها والحكومة األمن لشؤون الوزارية واللجنة  الحكومة، ورئيس الدفاع، ووزير األركان، هيئة رئيس ب�

  مختلفة  مستويات  ثالثة  بدورها  تعطي  ،1976  عام  الصادر  الجيش  قانون   صن  يف  الوارد  الخضوع  مصطلح   تفس�  يف  مفاهيم

   :وهي  الخضوع،" ملصطلح

 يف   دمحد  خضوع  هو  الدفاع،  لوزير  األركان   رئيس  خضوع  أن  يعني  الذي  :االسرتاتيجي  الخضوع -

   .الدفاع لوزير خاضعا  ليس فهو  التكتيكية القضايا يف  أما  فقط، االسرتاتيجية القضايا

  مثل   وشموليتها  قوتها   حيث   من  األركان،  رئيس  تجاه  الدفاع  وزير  صالحيات  عدت  :املطلق  الخضوع -

  عىل   األركان  هيئة  رئيس  سلطة  متاثل  الجيش  عىل  الحكومة  فسلطة  متاما  الحكومة  صالحية

  وزير   عىل  الحكومة  قفمو   يتغلب  والحكومة،  الدفاع  وزير   ب�  فخال   وجود  حال  ويف  الضباط،

 . الدفاع

 األركان   رئيس  خضوع  ب�  وفرقوا  السابق�،  الرأي�  املفهوم  هذا  أصحاب  يتوسط  :النسبي  الخضوع -

 األركان  رئيس  فخضوع  التكتيكية  القضايا  يف  خضوعه  من  اإلسرتاتيجية  القضايا  يف  الدفاع  لوزير

  والعمليات   التكتيكية  القضايا  يف  أما  مطلق،  خضوع  هو  اإلسرتاتيجية  القضايا  يف  الدفاع  لوزير

 خطط  عىل  االعرتاض  أو  املوافقة  حق  له  طرفًا  باعتباره  الدفاع،  لوزير  ددمح  ردو   فهناك  العسكرية،

  ب�   الصالحيات  مشكلة   لحل  الجيش   أساس  قانون  وضع  فقد  املجال   هذا  يف   األركان  رئيس

 هذا   رموز  يفك  مل  ولكن  األركان،  هيئة  ورئيس  الدفاع،  ووزير  الوزراء،  رئيس  :الثالث  املستويات

 . غموًضا  زادها  بل القانون،

  متتلك  التي  القليلة  الدول  من  "إرسائيل"تكون    قد  :والتكتيكية   االسرتاتيجية  لقضايال  العسكرية  املؤسسة  احتكار -د

 القيادة  أن  من  الرغم  عىل  يحدث  هذا  وكل  والتكتيكية،  االسرتاتيجية   القضايا  عىل  كاملة  سيطرة  فيها   العسكرية  القيادة

  القضية   حيال  شيئًا  تفعل  ال  ثم  ترفضه،  أو  تقبله  أن  للحكومة  �كن  واحدا،  خيارا  السياسية   للقيادة  تقرتح  العسكرية

 بعض   يف  توصف  التي  العسكري،  التخطيط  عملية  أساس  عىل  املبني  الوحيد  الخيار   هو  هذا  أن  عن  ناهيك  املطروحة،

 األكرث  الضعف  نقطة  هو  للتخطيط  العسكرية  املؤسسة  احتكار  فإن  لذا  االحت�الت  أسوأ  فرضية  عىل  مبنية  بأنها  األحيان

 وضعا   تقيم  أن  الحكومة  تريد  عندما   بجالء  يظهر  مواجهته  يف  الحكومة  ضعف  وأن  اإلرسائييل،  الحكومي  النظام  يف  وضوخا

  الحكومة   تكون  أن  أصال  املفرتض  من  التي   اإلرسائييل  الجيش   يف  األركان  قيادة  عىل  تعتمد   فإنها  ما،   سياسة   وضع  تريد  أو  ما،
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 العسكرية   للمؤسسة  السيايس  التأث�  وسائل  "إرسائيل"يف    الحاصل  هو  والعكس  دليلها،  تكون  وأن  عليها،  املرشفة  هي

 . اإلرسائيلية

 

 فيه تأث�ها وعوامل القومي  األمن قرارات يف )املوساد( أثر

 اإلرسائييل،   القومي  األمن  قرار  صناعة  ىلع  مجتمعة،  األمنية،  األجهزة  ترتكه  الذي  الكب�  األثر  ونالحظ  نجمل   أن  من  لنا  بد  ال

 اإلشارة   وكذلك  ،"إرسائيل"يف    األمنية  القرارات  صناعة  يف  )أمان(  العسكرية  االستخبارات  أثر   تبيان  سابقا  الدراسة  يف  جاء  ك�

  رئيس   إىل  استخبارية   بتقارير  ورفعها   واالقتصادية،   والسياسية  العسكرية  املعلومات  ةفكا  بجمع  نجاحها  يف   دورها  إىل

 لألمن   القرار  صنع  عملية  يف  التأث�  معادلة  يف  الثا�  النصف  إىل  يش�  أن  من  باحث  أو  دارس  ألي  مفر  ال  لذلك  الحكومة

 بدايات  ومنذ  الجهاز،  هذا   أن  القول  �كننا   حيث   )ادساملو (  الخاصة  واملهام  االستخبارات   مؤسسة  وهو  أال  اإلرسائييل،  القومي

  عملية   بتنظيم  اليهود  إقناع  مجال  يف  العمل  ساحة  عىل  يظهر  بدأ  سط�لف  يف  لليهود  القومي  الوطن  إقامة  فكرة  تنفيذ

 تبلور  املجال،  هذا  يف  للنجاح  وتقديرا  العمل،  من  ملزيد  امللحة  الحاجة   وازدياد  األحداث  سارعت  عمو   فلسط�  إىل  هجرتهم

  العسكرية   االستخبارات  جهاز  تأث�  بأن  �التذك  من  بد  وال  العمل  يف  استقاللية  منح  لذلك  وجوده،  وأثبت  األمنية  الساحة  عىل

  الدولة،  ضد  حرب  لشن  الجوار  لدول  والحشود  ات العسكريةركالتح   ةبومراق  ركاملب  واإلنذار  العسكري  املجال  يف  األولوية،  له

جهاز  عىل   الضوء   إلقاء  من  بد  ال  للمهام  نظرا  النظ�،  منقطع  باهت�م  أيضا  حظي  الذي  )املوساد(  الخاصة  امله�ت  عمل 

 لهذا   املؤثر  الدور  يلمس   ل املجا  هذا  يف  الباحث   فإن  لكلذ   وجه  أكمل   عىل  بتنفيذها  يقوم  كان   والذي  عاتقه،   عىل  امللقاة

   :التأث� هذا عوامل أهم ومن الجهاز،

 املعلومات  جمع  سياسة   ورسم  التخطيط  عملية  يف  )فعادات(  لجنة  رئيس  كونه  املوساد،  جهاز  رئيس  يلعبه  الذي  الدور  :أوال

 الحكومة.  رئيس إىل لتقد�ها تقارير بإعداد يقوم  حيث وتجميعها،  املواقع، كافة ومن املجاالت، كافة يف الهامة،

 من  قريب�  كونهم  موثوق�  عمالء  تجنيد  يف  نجاحه  من  ينبع  دقتها،  وتحري  املعلومات،  جمع  عملية  يف  املتواصل  عمله  :ثانيا

 جهات   إىل  بتحويلها  بدورهم  يقومون  الذين  القرار  صانعي  إىل  ومتريرها  تقارير،  يف  ورفعها  مقصود،  هدف  ألي  هامة  مراكز

 هذا   دور  ابد  وقدالعمل    يف  واملباغتة  املبادرة  بزمام  االحتفاظ  من  الحكومة  �كن  م�  الجيش،  وحدات  وخاصة  التنفيذ

 . العامل دول يف امل�ثلة األجهزة مع تعاونه  خالل من واضحا الجهاز

 كان   فقد  املجاورة،  واإلسالمية  العربية  للدول  والتكنولوجية  التقنية  التطورات  متابعة  إىل  تش�  التي  التقارير  تقديم  :ثالثا

 املتزايد  اإلرسائييل  الضغط  وكذلك  )متوز  عملية (  العراقي  ووي ن ال  املفاعل  لقصف  القرار  أخذ  يف  املبارش   التأث�   التقارير  لهذه

   .اليورانيوم  وتخصيب  النووي السالح امتالك من إيران ملنع يباألورو  االتحاد ودول املتحدة، الواليات عىل

 عىل   الجهاز  أشار  حيث  العربية،  لالدو   يف  الطائفية  أو  العرقية  سواء  األقليات  مع  وتعاملها  "إرسائيل"سياسة    رسم  :رابعا

  يعدها  التي  املستمرة  توصياته  إىل   إضافة  ان،نلب  يف  املسيحي  الكتائب  وحزب  العراق  ش�ل  يف  األكراد  ساعدةمب  الحكومة

   .بها واالهت�م فلسط� يف الدرزية الطائفة مشاركة عىل باملحافظة
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 خالل  من  القرار  صنع  عملية  يف  املبارش  وأثرها  الجهاز  يف  الدراسات  قسم  الصادرة عن  واألبحاث  والنرشات  الدراسات  :خامسا

 القيادة   إىل  وتقد�ها  وتحليلها  واألحداث  والنشاطات  التطورات  ىلع  الضوء  ملقية  املجاالت  كافة  يف  توفرها  التي  املعلومات

   .ضوئها عىل السياسات رسم يف لتسهم السياسية

 املوساد  جهاز  ب�  الوثيق  التعاون  يف  يكمن  وهذا  الفلسطيني  الشعب  تجاه   الحكومة   سياسة  عىل  املبارش  التأث�  :سادسا

 إىل  لرتفع  بيت  الش�  جهاز  إىل  بتمريرها  ويقوم  الخارج،  يف  الفلسطيني�  عن  املعلومات  بجمع  قومي  حيث  بيت،  والش�

   .الفلسطيني  الشعب ضد توجيهية سياسة لرسم الحكومة،

 لجهاز   التابعة   العسكرية،  امللحقية   مع  بالتعاون  الخارجية  العمليات  إدارة  يف  الجهاز   هذا  يلعبه  الذي   الكب�  الدور  :سابعا

 جمع   عملية   يف  لتوجيههم  الجهاز  هذا  عمالء  لكافة  اللوجستية  الخدمات  توف�  يف  وكذلك  أمان،   العسكرية  االستخبارات

   أمنية.  مهام أية تنفيذ أو املعلومات

  



72 
 

 الخامتة

البحث    ناانطلق بداية  غ�يف  جهاز  اإلرسائييل  القومي  األمن  مجلس  أن  قوامها  فرضية  السيايس   من  النظام  داخل  فعال 

سياسية عىل صنع القرار السيايس يف إرسائيل، إضافة    النظام وتأث� قوى سياسية وغ� اإلرسائييل، وذلك بسبب طبيعة ذلك  

 الفرضية.  إىل عدد من األسئلة املتفرعة عن هذه

القرار أن يكون مبثابة (مقر قيادة   س األمن القومي داخل وحدة صناعةلوتب� من خالل الدراسة أن الغاية من وجود مج

األمن   قضايا  عليا) يف  أن من مه�تقومية  ذلك  يعني  تقترص   القومي، وال  القرار، وإ�ا  اتخاذ  بعملية  القيام  الجهاز  هذا 

القرار وطرح البدائل أمام صانع القرار األعىل وهو رئيس الحكومة والحكومة   مهمته عىل اإلعداد واإلرشاف عىل سياق اتخاذ

 : وتتضمن مه�ت هذا الجهاز القيام باألمور التالية بكامل هيئتها،

 الخارجية.  يعترب الجهة االستشارية العليا لدى صانع القرار في� يتعلق بقضايا األمن القومي والسياسة •

تعقدها  • التي  الخاصة  للجلسات  والرتتيب  اإلرشاف  خالل  من  القرار  اتخاذ  عملية  رئيس    إدارة  أو  الحكومة 

 القرار. الحكومة، والتنسيق ب� كافة األجهزة واملؤسسات املشاركة يف صنع

 تواجهها الدولة.  تشخيص القضايا وتطوير السياسات بعيدة املدى، وتقديم الطروحات ملعالجة األزمات التي  •

 املؤثرة عىل األمن القومي. طرح البدائل أمام صانع القرار وفق نظرة شمولية تأخذ بع� االعتبار كافة املتغ�ات •

دون حالت  وعوائق  صعوبات  واجهت  امله�ت  هذه  أن  بها  غ�  القيام  من  الجهاز  هذا  وهي   متكن  وجه،  أكمل  عىل 

 ها:  نصعوبات ناتجة عن مسببات عديدة وم

تؤدي يف الغالب إىل    طبيعة النظام السيايس اإلرسائييل، حيث يعا� هذا النظام من أوجه خلل وقصور متعددة •

ت وحصول  املختلفة،  األجهزة  عمل  ب�  عىلدتداخل  وتنازع  واملسؤو   افع  املشكالت  الصالحيات  وهذه  ليات، 

 والواجبات لكافة األطر الرسمية للدولة.  ور يحدد املسؤولياتتناجمة عن عدم وجود دس

مالحظة ذلك يف رسعة    ية النظام، م� أدى إىل عدم استقرار السلطة، و�كننهذا األمر ترك أثره عىل مختلف أب •

انتهاء   قبل  املبكرة  االنتخابات  واجراء  الحكومات،  األحزاب   الفرتةتبدل  كرثة  إىل  إضافة  للكنيست،  القانونية 

قرار السلطة، وقدرة الحكومات عىل م�رسة السلطة تمن اس  السياسية وطبيعة النظام االنتخايب الذي أضعف

 بشكل عقال� ورشيد، 

فيذية  السلطت� التن  يعا� النظام السيايس يف ارسائيل من عدم توازن ب� السلطات الثالث، وبشكل خاص ب�  •

الحكومة، ومتلك حق حل نفسها    والترشيعية فالسلطة الترشيعية وهي الكنيست متلك حق حجب الثقة عن

أي حق لحل الكنيست، أو االعرتاض عىل قراراته،   فسها وبالتايل إسقاط الحكومة، بين� ال متلك هذه األخ�ة نب

قدرة الحكومة يف م�رستها للصالحيات    استقرار السلطة وانعكاس ذلك عىل  هذه األمور تركت أثرها عىل عدم

التحالفات    صنع القرارات يف ارسائيل يف جوانب كث� أس� أطر غ� رسمية بناء عىل  وأصبح نظام  واملسؤوليات،

 الحزبية واألدوار التي متارسها املؤسسة العسكرية والدينية أيضاً. 
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القومي االرسائييل ملهامه حيث    كرب أمام تأدية مجلس األمن، لعل هذا األمر هو العائق األ مفهوم األمن القومي االرسائييل -

لوجود هذا الجهاز هو تبني مفهوم األمن القومي الشامل الذي   تب� من خالل هذه الدراسة أن من األهداف غ� املعلنة

 ات عديدة تشمل، الدولية التي أثرت عىل مفهوم األمن، الذي تضمن مبفهومه الشامل متغ�   يأخذ بع� االعتبار املتغ�ات

مفهومها لألمن القومي عىل الجوانب    القوة العسكرية، واالقتصاد، والسياسة والثقافة وغ�ها، أما ارسائيل فال زالت تركز يف

والخربة التاريخية أثرها يف تركيز االهت�م بقضية األمن واعتبارها من   العسكرية فقط وك� الحظنا فإن للم�اث التاريخي

السياسية، إىلم�    األولويات  الخارجية  أدى  السياسة  أهداف  تنفيذ  يف  املفضلة  األداة  هي  العسكرية  القوة  أصبحت   أن 

 . إلرسائيل

حيث منح االهت�م بقضية األمن   ، هذا الدور يرتبط مبفهوم األمن القومي االرسائييل ارتباطاً وثيقا،دور املؤسسة العسكرية -

الجيش وامل العسكري،  العسكرية  مبفهومه  األمن   كب�اً   دوراً ؤسسة  أن  الخارجية، ال بل  السياسة  أهداف  إعداد وصياغة  يف 

املجتمع داخل  املؤسسة    ومكانته  هذه  منح  املصالح   دوراً االرسائييل  وتحديد  القومي  األمن  سياسة  صياغة  يف   مه�ً 

ألطر   األسايس  املحدد  هي  املؤسسة  هذه  معه  أصبحت  بشكل  االرسائيلية  لصانعي  الحركةالقومية  يف   القرار  السياسية 

الجيش واملدني� بحيث �كن معه القول أن ارسائيل عبارة  ب�  ة رسائيل يف وضع فريد ب� الدول من حيث العالقإارسائيل، ف 

 عن جيش لديه دولة. 

كل منه� يف تقف    ، حيث بدى أن لدى ارسائيل قيادت�٢٠٠٦�كن رؤية ذلك وبشكل واضح خالل حرب لبنان الثانية عام  

وعاجزة، وقيادة عسكرية أصابها نوع من الغرور مبا متلكه من   ، قيادة سياسية تكاد تكون مشلولة ى خر طرف بعيداً عن األ 

 ترسانة أسلحة هائلة. 

يف ارسائيل، وقد بدأت نذر هذا   وبالتايل ساهم تعاظم دور هذه املؤسسة يف الخلل الكب� الذي يعانيه نظام صنع القرارات

لتؤدي إىل فشل ذريع يف نظام صنع  ١٩٦٧بعد حرب عام  الخلل يف الظهور منذ قضية (الفون) ثم أخذت أبعاداً أكرب وأوضح

غرانات) للتحقيق يف ذلك الفشل، ورغم أن هذه اللجنة  أ وتشكيل لجنة (  ١٩٧٣رمضان عام    القرارات يف ارسائيل خالل حرب

أية مسؤولية و   رفضت السياسية  القيادة  أن  تحميل  إال  الجيش االرسائييل،  بها عىل كاهل  التي اإلجراءات  ألقت  والقرارات 

ارسائيل حيث تقرر بعد صدور توصيات هذه    اتخذت في� بعد تش� بشكل واضح أن الخلل كان يف نظام صنع القرارات يف

 الحكومة. مستشار للشؤون االستخبارية لدى رئيس  اللجنة تشكيل لجنة وزارية لألمن والخارجية، وتعي�

من ذي أكرث وضوحاً  لبنان ولكن بصورة  الثانية خالل حرب  للمرة  املشكلة تكررت  التحقيقات   هذه  قبل، حيث ظهر من 

�ة أثناء الحرب، دون أن يكون لديها املعرفة  بقرارات ك  األولية للجنة (فينوغراد) أن الحكومة االرسائيلية قد صادقت عىل

القرارا هذه  حول  والكاملة  ك�الكافية  غ�   ت،  األطر  خالل  ومن  كب�ة  ضغوطاً  االرسائيلية  العسكرية  املؤسسة  مارست 

 داخل مكتب رئيس الحكومة لتسي� القرارات بالوجهة التي ترغب بها هذه املؤسسة. الرسمية التي تعمل

، يف ظل الخلل الذي املنال   أمام هذه االستنتاجات يبدو أن وجود جهاز ذو طابع مد� يعمل كمقر قيادة قومية عليا بعيد

   واملسيطر. عىل صناع القرار وعىل املجتمع االرسائييل. يعانيه النظام السيايس االرسائييل، ويف ظل �ط التفك� الحايل السائد


