ةةةةةةةةة  -غةةةةةةةةة
جامعةةةةةةةةة
عمةةةةةةةةاس الع يةةةةةةةةا اع ةةةةةةةةا
ك ةةة القتصةةةاس ع اع ةةةار س ع ةةة
ب نةةةام ماجسةةةت اع ةةةار اس اية ة

اتحاال يف مفهار من ي ئ ي يف ظل صعاس
يالر اس ايي  :سع ي حاا مص
Changes in the concept of Israel's security in
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اهداء
إىل من علمين كيف يكون الصرب والنجاح....أبي
إىل من غمرتين حببها وحنانها ..و أنارت طريقي برضاها...والدتي
إىل من كانوا قطعة من روحي.... ...اخوتي الشهيدين حممود و وائل
إىل من حتملت مين الكثري يف مشواري هذا...زوجيت احلبيبة
إىل نور عيين ومهجة قليب ...ابنائي
إىل األم اليت مل تلدني...خاليت وفاء
إىل أسرانا البواسل الذين أضاءوا بنورهم عتمة السجن وبصمودهم قهروا السجان،
وجعلوا من زنازينهم مدارس وجامعات خترج الباحثني.

إليكم مجيع ًا أُهدي هذا العمل املتواضع

ب

شكر وتقدير
الشكر هلل أوالً الذي أنعم علي بنعمة العقل فجعلين من طلبة العلم ومريديه.
وأتقدم بشكري وعظيم امتناني ألستاذي الدكتور :أمين عبد العزيز شاهني .والذي تكرم
باإلشراف على هذه األطروحة ،وأنار لي الطريق مبا أسداه إ ّىل من نصح وتوجيه وإرشاد،
وأحاطين بلطفه وكرم أخالقه ،ومنحين الوقت واجلهد الكافيني إلخراج هذه األطروحة إىل
حيز الوجود فجزاه اهلل خري اجلزاء.
كذلك أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذين الكرميني عُضويْ جلنة احلكم واملناقشة ،على
تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة.
والشكر موصول إىل كل األصدقاء والزمالء والزميالت يف برنامج العلوم السياسية الذين قضيت
معهم أمجل اللحظات خالل أيام الدراسة وتشرفت مبعرفتهم كإخوة.

إىل هؤالء كل الشكر واحملبة









ج

ملـخــص الـــدراســـة
تناولت هذه الدراسة التحوالت في مفهوم األمن اإلسرائيلي في ظل صعود اإلسالم السياسي للحكم
في مصر وموقف حركة اإلخوان المسلمين من (إسرائيل) قبل وبعد وصولها لسدة الحكم على
اعتبار أنها تمثل اإلسالم السياسي ،فقد تناولت الدراسة مفهوم االمن االسرائيلي والتحوالت التي
طرأت عليه على اعتبار أن االمن من المفاهيم الثابتة في الفكر السياسي اإلسرائيلي ،نظ اًر
الرتباطه بطبيعة وجودها في المنطقة ،حيث خلصت الدراسة إلى أنه لم يحدث تحوالت جوهرية
على المفاهيم األمنية اإلسرائيلية في ظل التغيرات السياسية في الدول العربية بشكل عام وفي ظل
صعود اإلسالم السياسي لسدة الحكم في مصر ممثالً في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي
لحركة اإلخوان المسلمين ،وأن (إسرائيل) وضعت استراتيجيتها األمنية على أساس إشغال واقحام
الجيوش العربية في السياسة الداخلية في البلدان العربية مما يسبب في إضعافها وتشتيت قدراتها
العسكرية وخاصة الجيش السوري والجيش المصري على اعتبار أنهما يمتلكان عقيدة عسكرية
معادية (إلسرائيل).
إن حالة الخوف والقلق التي عبرت عنها (إسرائيل) من صعود اإلسالم السياسي لسدة الحكم في
بعض الدول العربية وخاصة في مصر هي ادعاءات غير مبررة وهدفها التضخيم وتهويل حجم
الخطر الذي يهدد أمنها القومي ووجودها كدولة وظيفية في المنطقة وذلك بهدف استمرار وزيادة
الدعم والمساعدات الدولية لها ،كما سعت إلى تعزيز دور المحور السني المعتدل المتمثل في
مصر ،وتركيا ،وقطر ،والسعودية ،على حساب المحور الشيعي المعادي لها والمتمثل في إيران
وسوريا وحزب اهلل ،واخراج حركة حماس من هذا المحور إلى المحور المعتدل ،والذي حسب
تقدير (إسرائيل) هو األنسب لمصالحها وأمنها القومي على المستويين القريب والبعيد .وأن
(إسرائيل) أكثر ما يقلقها على أمنها القومي هو تحول الدول العربية بشكل عام ومصر بشكل
خاص إلى دولة ديمقراطية حقيقية يكون فيها الشعب هو مصدر السلطة والقرار في تحديد طبيعة
عالقاتها مع (إسرائيل).
كما ناقشت الدراسة طبيعة الغموض الذي حف بنشأة حركة اإلخوان المسلمين وضبابية أهدافها
وخلصت بأن حركة اإلخوان المسلمين نشأت في ظروف غامضة وبأهداف ضبابية غير واضحة
المقاصد منذ لحظة تأسيسها وحتى وصولها لسدة الحكم ،وأنها سعت للوصول لسدة الحكم مثلها
د

مثل أي حزب سياسي آخر هدفه الوصول إلى الحكم ،رغم ادعائها أنها ال تسعى للوصول للسلطة
وأنها جماعة دعوية تدعو إلى نشر تعاليم اإلسالم بالكلمة والموعظة الحسنة .وأن ما اتخذته حركة
اإلخوان من تصريحات ومواقف وشعارات تجاه (إسرائيل) ،عبرت عن تناقض وعدم انسجام بين
الفكر والممارسة في نهج الحركة وأهدافها المعلنة ،فهي استخدمت هذه الشعارات لخدمة مصالحها
وأهدافها في الوصول للسلطة.
وخلصت الدراسة أن معاهدة كامب ديفيد اإلسرائيلية المصرية تشكل جوهر العالقة بين مصر
و(إسرائيل) والتي ترى فيها ذخ ًار استراتيجياً ألمنها القومي ،وأن هذه االتفاقية لن تتضرر من
وصول حركة اإلخوان المسلمين لسدة الحكم رغم معارضتها لها قبل وصولها للحكم بدواعي
شرعية ،وأن االتصال والتنسيق األمني بين البلدين لم يتوقف خالل حكم اإلخوان  ،وأن العالقات
المصرية اإلسرائيلية فترة حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي لم تتأثر بشكل سلبي وأن
العالقة بين البلدين تطورت بشكل ايجابي ولم تختلف عما كانت عليه فترة حكم الرئيس السابق
حسني مبارك.
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Abstract
The thesis discusses the shifts of Israel’s security concept in light of the
rise of the political Islam in Egypt, and the position of the Muslim
Brotherhood (which represent the political Islam) movement towards
Israel, before and after its reaching to the power. Security is one of the
most vital concepts in the Israeli political thoughts due to its relations to
the nature of Israel’s presence in the region. The study concluded that
there were no fundamental changes in the Israeli security concepts in light
of the so-called Arab Spring in general, and the reaching of the political
Islam to the power in Egypt, represented by Freedom and Justice Party,
the political body of the Muslim Brotherhood. It also concluded that Israel
has put its security strategy, basing on involving the Arab armies in the
internal policy of the Arab countries, in which it would weakens and
absorb their military power, particularly the Syrian and the Egyptian
armies because of their hostile doctrine towards Israel.
The study indicated that the fears and anxiety, which were expressed by
Israel after the political Islam had taken the power in some Arab countries
especially in Egypt, were unjustified allegations that aims at dramatizing
the danger which menace Israel’s national security and its existence as a
functional state in the region in a bid to increase the size of the
international aid and support, as well as to enhance the role of the
moderate Sunni axis in Egypt, Turkey, Qatar and Saudi Arabia at the
expense of Shiite axis in Iran, Syria and Hezbollah, and to force Hamas to
join the moderate axis. In Israel view, the Sunni Moderate axis is best
suited to its national security and interests for both short and long terms.
Moreover the study pointed out that Israel is more concerned about the
transforming of the Arab states to a real democratic states, particularly
Egypt, in which the people is considered the source of power and
decisions of determining its relations with Israel.
Furthermore, the thesis examines the ambiguity that accompanied the
emergence of the Muslim brotherhood movement, and concluded that the
movement of Muslim Brotherhood has been created under mysterious
situations with unclear objectives, since its establishment until its arrival
to the power. In addition, it (Muslim Brotherhood) had sought to reach the
power such as any other political party, in spite of its claims that it does
not seek to take the power and it is a guiding movement aims at spreading
و

the teaching of Islam peacefully. The study stated that the Muslim
Brotherhood’s statements and slogans towards Israel contrasted its real
policy towards Israel, which asserts that it used this slogan to serve its
own interests and to reach the power.
The study also considers that Camp David accord between Egypt and
Israel forms the core of the Egyptians-Israelis relations, and Israel sees
this accord as a strategic element in its national security. The study
concludes that Israel believed the Muslim Brotherhood reaching to power
would not threaten Camp David accord, and the mutual security
coordination would continue under the rule of Muslim Brotherhood, as
well as the future of the Egyptian-Israeli relations had not been affected
negatively under the former Egyptian president Mohammed Morsi.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
مــقــدمــة
يرتبط األمن في الفكر السياسي اإلسرائيلي بنظرة(إسرائيل) إلى وجودها في المنطقة ،فالبحث في
مفهوم األمن اإلسرائيلي أم اًر ليس سهالً استناداً إلى الظروف التي حفت بنشأة وقيام دولة
(إسرائيل) وامتزاجه باألسطورة الدينية اإلسرائيلية ،إلا أن هذا المفهوم اكتسب اهتماما خاصا بين
الباحثين والمهتمين في الشأن األمني اإلسرائيلي.
فمفهوم األمن اإلسرائيلي هو الركيزة األساسية التي يستقي منها صناع القرار اإلسرائيليين
توجهاتهم ،في إدارة الصراع مع الدول العربية ،حيث وضعت (إسرائيل) نظريتها األمنية على
أساس الحفاظ على وجودها وحماية كيانها ،ففي البداية كان مفهوم األمن اإلسرائيلي يهدف إلى
تحقيق وجودها كحقيقة في المنطقة وفيما بعد أدخلت (إسرائيل) تطو ار على مفهومها األمني بما
يحقق مصالحها األمنية (محمود ،7002،ص.)55:55

فقد بنت (إسرائيل) منظومة استخباراتية محكمة تتابع التطورات السياسية والجماهيرية في الدول
العربية ولكنها تفاجأت من األحداث التي تفجرت مع اندلع الثورة التونسية وامتدت إلى عدد من
الدول العربية ،حيث شكلت ضرورة ملحة أمام القادة اإلسرائيليين أن يدرسوا المفهوم األمني
اإلسرائيلي وفقا لهذه المتغيرات ،وخاصة في ظل صعود الحركات اإلسالمية إلى سدة الحكم في
تونس ومصر ،والذي صعب على القادة اإلسرائيليين التحليل الدقيق لهذه األحداث وصعوبة اتخاذ
ق اررات تمكنها من التعامل مع هذه الدول ،والتي تعاملت معها سابقا من خالل مفهومها األمني
1

وبناء على ذلك قامت برسم خريطة استراتيجية
على أنها محيط معادي ل يمكن أن تأمنه،
ً
لسياستها الخارجية لمواجهة هذه الدول لضمان استمرار التفوق النوعي في كل المجالت عليها،
بما يحقق األمن والستقرار لها (هلر ،7007،ص.)25

لذا فإن مفهوم األمن القومي اإلس ارئيلي يمتد ليشمل محاولة التأثير على القدرات العسكرية واألمنية
العربية بما يضمن منع أي تهديد لقدرات (إسرائيل) السياسية والعسكرية والقتصادية ،وما يجبر
األطراف العربية على القبول بها والتعامل معها على أساس واقعي ل يمكن تغييره ،وبالفعل
نجحت (إسرائيل) في أن تجبر بعض الدول العربية على العتراف بحقها في الوجود واقامة
عالقات معها وعقد اتفاقيات سالم ومعاهدات اقتصادية وتجارية بينهما (كام ،7002 ،ص.)50

وضعت هذه المعاهدات والتفاقيات موضع النقد من قبل الكثيرين من المفكرين العرب
حيث ُ
واألحزاب والحركات السياسية اليسارية والقومية منها ،واإلسالمية التي اتخذت جانب التحريم
الشرعي للتعامل مع (إسرائيل) من منطلق ديني ،ودعت إلى نقض التفاقيات الموقعة معها
والعمل على زوالها .
ومع بداية سنوات الثمانينيات بدأت الحركات اإلسالمية تشكل قوى فاعلة في الساحة السياسية
العربية ،وبدأ يتبلور فكر اإلسالم السياسي وخروج هذه الحركات من طوق التشريع والتحريم إلى
المنافسة على المقاعد التشريعية والبرلمانية ،إلى أن بدأت الثورات في الدول العربية "الربيع
العربي" بتغيير موازين القوى وتغيير أنظمة الحكم السابقة ،وصعود تيارات اإلسالم السياسي إلى
سدة الحكم الذي فرض على (إسرائيل) أن تفكر في صياغات جديدة للمفهوم األمني وخاصة بعد
وصول حركة اإلخوان المسلمين للحكم في مصر وهى في دراستنا تشكل حالة دراسية لصعود
اإلسالم السياسي للحكم.
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مـشكـلـة الـدراسـة
إن ما أحدثته ثورات "الربيع العربي" من تغيير ألنظمة الحكم المهادنة (إلسرائيل) في بعض
البلدان العربية عموماً وفى مصر خصوصاً ،وصعود حركة اإلخوان المسلمين كقوة أساسية من
قوى اإلسالم السياسي إلى سدة الحكم التي كان لها موقف معادى من (إسرائيل) يدعو إلى إلغاء
اتفاق كامب ديفيد ومعاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية والتفاقيات القتصادية واألمنية ،بات يعبر
عن ضرورة موضوعية ملحة (إلسرائيل) أن تعيد صياغة مفهومها األمني في ظل هذه المتغيرات،
وعلى ضوء ذلك تطرح الدراسة التساؤل الرئيسي التالي
ما هي التحولت التي طرأت على مفهوم األمن اإلسرائيلي في ظل صعود اإلسالم السياسي للحكم
في مصر؟
منه يتفرع التساؤالت الفرعية التالية:
-1ما هي األبعاد والمنطلقات التي قام عليها مفهوم األمن اإلسرائيلي؟
 -2كيف تحولت حركة اإلخوان المسلمين من الدعوة الدينية إلى السلطة والحكم ؟
 -3إلى أي مدى حافظت حركة اإلخوان المسلمين على النسجام بين الفكر والممارسة في موقفها
من (إسرائيل) والتفاقيات الموقعة معها؟
-4ما مدى تأثير ثورات "الربيع العربي" على المفهوم األمني اإلسرائيلي ؟
 -5إلى أي مدى أثر صعود اإلسالم السياسي في مصر إلى سدة الحكم على مفهوم األمن
اإلسرائيلي؟
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-6كيف نظر الكتاب والباحثون اإلسرائيليين لمستقبل العالقات المصرية اإلسرائيلية في ظل
صعود حركة اإلخوان المسلمين لسدة الحكم في مصر.

فـرضـيـات الـدراسـة
 -1وصول حركة اإلخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر لم يهدد األمن القومي اإلسرائيلي.

أهـداف الـدراسـة
تهدف الدراسة إلى توضيح الرؤية األمنية اإلسرائيلية في ظل صعود اإلسالميين للحكم بشكل
عام وتجاه النظام المصري بشكل خاص وذلك من خالل:
 -1الكشف عن المنطلقات والمرتكزات للمفهوم األمني اإلسرائيلي.
 -2التعرف على التحولت التي حدثت على المفهوم األمني اإلسرائيلي في ظل الثورات في الدول
العربية.
 -3تحديد متطلبات (إسرائيل )األمنية في ظل حكم اإلخوان المسلمين في مصر.
 -4التعرف على ظروف نشأة حركة اإلخوان المسلمين.
 -5البحث في التحولت الفكرية لحركة اإلخوان المسلمين من الدعوة الدينية إلى الصراع على
السلطة السياسية.
 -6الكشف عن مدى انسجام موقف حركة الخوان المسلمين من (إسرائيل) قبل وبعد الوصول
للحكم.
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أهـمـيـة الـدراسـة
تنبع أهمية الدراسة من:
 -1كونها تناقش موضوعاً جديداً لم يتم التطرق له بشكل بحثي وعلمي من قبل.
-2أنها سوف تزود المكتبة العربية ببحث جديد يمكن الستفادة منه كمرجع يعتمد عليه المهتمين
بالشأن األمني اإلسرائيلي ،وخاصة في ظل تباين اآلراء حول تأثير وصول حركات اإلسالم
السياسي للحكم على األمن اإلسرائيلي.
 -3أنها تؤسس لمزيد من البحث والدراسة حول األمن اإلسرائيلي ووصول اإلسالم السياسي
للحكم.
-4أنها ل تتفق مع الدراسات السابقة التي كانت متسرعة في الحكم على مستقبل العالقات
العربية السرائيلية ،حيث خلصت الدراسة إلى أن صعود السالم السياسي لسدة الحكم في الدول
العربية بشكل عام وفي مصر بشكل خاص ل يهدد األمن السرائيلي.
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مـنـهـجية الـدراسـة
نظ اَر لطبيعة الدراسة التي تستدعي سياقاَ تاريخياَ وتحليلياً للمفهوم األمني اإلسرائيلي وكذلك
لوصف وتحليل حالة صعود اإلسالم السياسي للحكم ،اعتمد الباحث في دراسته على المناهج
التالية :
المنهـج التـاريـخي
يفيد هذا المنهج بالعودة الى الماضي بواسطة جمع األدلة وتقويمها ومن ثم تمحيصها وتصنيفها
ليتم عرضها عرضاً صحيحاً في مدلولتها ليتم التوصل إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات
البراهين العلمية الواضحة ،وهو الذي يصف ويسجل ما مضى من وقائع وأحداث الماضي
ويدرسها ويفسرها ويحللها على أسس علمية منهجية دقيقة بقصد التوصل إلى حقائق ومعلومات أو
تعميمات تساعدنا في فهم الحاضر على ضوء الماضي ،حيث أن المنهج يتتبع تطور المفهوم
الخاص باألمن القومي اإلسرائيلي منذ قيام دولة (إسرائيل) وحتى "الربيع العربي" ،ذلك المفهوم
الذي جاء في سياق تطورات مترابطة في الماضي ،ويربط هذه التطورات السياسية واألمنية
والجتماعية بالدول موضوع الدراسة بأحداث الحاضر ربطاَ منطقياَ وعلمياً وعليه سوف يتم اعتماد
الدراسة المصادر والكتابات التي توثق موضوعات تفيد في فهم موضوع الدراسة ،من أجل فهم
واستيعاب التحولت التي حصلت على المفهوم األمني اإلسرائيلي في سياق الحركة التاريخية،
وتتبع التطور التاريخي للحركات السياسية اإلسالمية و خصوصاً حركة اإلخوان المسلمين والبحث
في جذور نشأتها ،لنتمكن من فهم حاضرها والحكم على مستقبلها.
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المـنهج الـوصـفي الـتحليـلي
يقوم هذا المنهج على أساس تحديد خصائص المشكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة ووصف
طبيعتها ونوع العالقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها للوصول إلى نتائج حولها ،حيث سيعالج
هذا المنهج شكل العالقة األمنية بين (إسرائيل) ومصر قبل وبعد تغير نظام الحكم واستخدام منهج
تحليل المضمون الذي يعمل على إعطاء وصف موضوعي منظم لمضمون الظاهرة من خالل
متابعة وسائل اإلعالم المرئية والمجالت كمحاولة للوصول إلى وصف سببي لمضمون الظاهرة
بطريقة منطقية وموضوعية ،وخاصة ظاهرة الدراسة تعتبر ظاهرة حديثة تتطلب رصد كل ما
يتعلق بها في وسائل اإلعالم العربية وربطها بما يصدر عن وسائل العالم اإلسرائيلية وتحليل
مضمون المواقف الرسمية وغير الرسمية اإلسرائيلية.

مـصطـلحات الـدراسة:
الربيع العربي :استخدم المصطلح ألول مرة في العالم العربي ُبعيد اشتعال الثورات العربية في
بعض أقطار الوطن العربي في بداية العام  ، 2010وهناك من ادعى أن هذا المصطلح تم
احتذاء بربيع الثورات والشعوب األوروبية التي نقلت البالد الغربية إلى الديمقراطية
استخدامه
ً
والليبرالية في القرن التاسع عشر .كان الصحفي األمريكي مارك لينتش أول من استخدم مصطلح
الربيع العربي ،حينما نشر مقاله الذي حمل عنوان "ربيع أوباما العربي في صحيفة)Christian
) Science Monitorيوم 6كانون ثاني يناير  ،2011وتاله الصحفي الفرنسي دومنيك مويزي
الذي كتب مقالً بعنوان" أهو ربيع عربي" في صحيفة ) ،(project-syndicateكما استخدمه
محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الذرية للطاقة النووية بتاريخ 22كانون ثاني يناير 2011في
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مقابلة له مع مجلة دير اشبغل األلمانية ،فكان أول ُمستخدم له في الوطن العربي

(دار سالمة،

 ،7002ص.)02

األمن القومي :هو تأمين سالمة الدولة ضد أخطار خارجية وداخلية قد تؤدي بها إلى الوقوع
تحت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار داخلي

(الكيالي ،ب:ت ،ص .)720

مجلس األمن القومي اإلسرائيلي :أصدرت الحكومة اإلسرائيلية قرارها بإقامة هذا المجلس في آذار
من العام  1111في ظل حكومة نتنياهو(الليكود) وتولي رئاسة المجلس ديفيد عبري بتوصية من
وزير الدفاع آنذاك موشي آرنس ،ومما جاء في القرار أن هذا المجلس هو عبارة عن هيئة
استشارية لرئيس الحكومة اإلسرائيلية في القضايا والشئون األمنية وخاصة المتعلقة باألمن القومي
العام (إلسرائيل) ،وأيضا يطرح تصورات مستقبلة لألمن

القومي( منصور ،7002 ،ص)007

اإلسـالم السـياسي :هو مصطلح سياسي واعالمي وأكاديمي استخدم لتوصيف حركات تغيير
سياسية تؤمن باإلسالم باعتباره نظاماً سياسياً للحكم .ويمكن تعريفه كمجموعة من األفكار
واألهداف السياسية النابعة من الشريعة اإلسالمية التي يستخدمها مجموعة من المسلمين
األصوليين الذين يؤمنون بأن اإلسالم ليس عبارة عن ديانة فقط وانما عبارة عن نظام سياسي
واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة .وتعتبر دول مثل إيران والسعودية
ونظام طالبان السابق في أفغانستان والسودان حالياً ،والصومال في زمن حكم حركة الشباب أمثلة
عن هذا المشروع ،مع مالحظة أنهم يرفضون مصطلح إسالم سياسي ويستخدمون عوضاً عنه،
الحكم بالشريعة (دبعى ،7007،ص.)05

ويرفض المستشار محمد العشماوي في كتابه اإلسالم السياسي الخلط بين الدين والسياسة ،حيث
فرق المسلمين،
يرى في اإلسالم السياسي ،تسييس للدين ا
وتديين للسياسة ،مشي اًر بأن هذا األمر قد ا
8

وجعلهم يستخدمون اآليات القرآنية وفتاوى فقهاء األنظمة لتبرير ممارساتهم القمعية ضد مواطنيهم
سواء كان ذلك من خالل األنظمة السياسية قبل إلغاء الخالفة اإلسالمية أو على يد الحركات التي
استخدمت الدين فيما بعد ،وقد كان من نتائج اختزال اإلسالم في السياسة واختصار الشريعة في
التحزب ،أن أصبح التاريخ اإلسالمي تاريخاً للصراع بين الطوائف والفرق والجماعات ،وأن من
شأن الخلط بين الدين والسياسة ،جعل الخليفة خليفة هلل وليس للمسلمين ،فقد صار الخليفة
معصوماً في فعله وقوله

(العشماوي ،0221 ،ص.)72

ويقول مصطفى محمود مدافعاً عن اإلسالم السياسي بقوله "إن اإلسالم السياسي ليس انقساما إلى
جماعات تتناقش في قشور وتختلف في قشور ،ويقتل بعضها بعضاً في ل شيء ،إن اإلسالم
السياسي وعى واستنارة ودعوة بالحسنى إلى كلمة سواء ،وهو ليس مؤامرات وانقالبات وسباقات
على الكراسي ،إنه عدوى للحرية وللعدالة وللتقدم في جميع الميادين تحت راية التوحيد والتقوى،
اإلسالم السياسي هو صناعة رأى عام مستنير يجمع األمة ول يفرقها (محمود،ب،ت ،ص.)27

المجلس الوزاري( الكابنيت) :مجموع أعضاء الحكومة في النظام البرلماني ومجموع المعاونين
الشخصيين والمباشرين لرئيس الوزراء وهم موظفين وخبراء وكادرات سياسية يتم تعيينهم من قبل
رئيس الوزراء يتولون تأمين عالقاته مع الهيئات اإلدارية الدائمة (سعيفان ،2004،ص.)223
المطبخ السياسي :اسم مجازي لمجموعة من الشخصيات السياسية البارزة أو مستشارين سياسيين
أو وزراء في حكومة قائمة بالفعل ،أو تَبت في مسألة سياسية أو أمنية طارئة ،وبدأ استخدام هذا
السم من عهد حكومة غولدا مئير في مطلع السبعينيات ،ويعود ذلك الي عقد اجتماعات الطاقم
المصغر من اعضاء حكومتها( رجال األمن والخارجية) في مطبخ بيتها كل مساء للتباحث
والتداول في قضايا مهمة وطارئة فأصبح هذا السم متداولً في األوساط السياسية والعالمية،
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ويدعي المشاركون في المطبخ أنهم يقومون بإعداد أورق عمل ،وطروحات سياسية مبكرة لجلسة
الحكومة صباح األحد من كل أسبوع ،ولكن في واقع األمر إن المطبخ أصبح يحمل مميزات
سياسية قوية مبنية على اتفاق وق اررات حاسمة ،ما على أعضاء مجلس الوزراء (الحكومة) سوى
إقرارها (منصور ،7002،ص.)525

األمن اإلسرائيلي :يقوم على نظرية أن (إسرائيل) مهددة دائماً ارتباطًا بالمشروع الصهيوني في
فلسطين المبني ،على نقل كتلة بشرية استيطانية لتحل محل الفلسطينيين وتغييبهم وتلغي ت ارثهم
وتاريخهم وتستولي على أرضهم من خالل القوة العسكرية ،وخلق الحقائق السياسية والقتصادية
والستيطانية على األرض (المسيرى ،0222،ص.)712

نظرية األمن اإلسرائيلي :نظرية تختلف عن غيرها من النظريات األمنية ألن (اسرائيل) ُبنيت على
أساس إجالء الفلسطينيين من أرضهم ،ومناصبة األمة العربية العداء ،فاألمن اإلسرائيلي ل
يقتصر على حماية الحدود من السيطرة الخارجية بل يشمل الكيان ذاته (الكيالي ،ب ت ،ص.)720

الشرق األوسط :تعبير سياسي هدفه إدخال دول غير عربية في إطار العالم العربي ،وطمس أي
وجود وتميز لألمة العربية واعتبار هذه المنطقة تضم خليطاً من القوميات والساللت واألديان
وتميزها عن باقي
والشعوب واللغات وأنه ليس هناك قومية واحدة تجمعها لغة قومية تمثل أصالتها ا
األمم (الجاسور ،7005،ص.)755

اإلخوان المسلمين :جماعة سياسية دينية تهدف إلى إقامة الدولة اإلسالمية ،أسسها حسن البنا في
عام  1121م تستمد قوانينها من الشريعة اإلسالمية انتشرت في مصر والوطن العربي بدأ يغلب
عليها الطابع السياسي أكثر من الديني (الكيالي ،بدون ت ،ص.)002
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ويعرفها أحمد دلول ،أنها حركة إسالمية إصالحية أسسها حسن البنا بمصر في العام ،1121
استكمالً لحركة الشيخ محمد رشيد رضا التي بدأها جمال الدين األفغاني ومحمد عبده ،وتحاول
الحركة الوصول إلى سدة الحكم ،وأسلمة المجتمع المصري من خالل تطبيق الشريعة اإلسالمية،
ويعرف اإلخوان المسلمين أنفسهم بالقول :اإلخوان المسلمون هيئة إسالمية جامعة تعمل إلقامة
دين اهلل في األرض ،وتحقق األغراض التي جاء من أجلها اإلسالم الحنيف(دلول ،7007 ،ص.)02

المجال الحيوي :هي نظرية سياسية وجيوبولتيكية تعني أنه يجب أن يتيسر للدول الكثيفة السكان
والمتقدمة تكنولوجياً واقتصادياً وسياسياً أن تحتل رقعة إضافية من األرض وتستثمر ثرواتها
ومواردها األولية في سبيل بقاء تلك الدولة والمحافظة على كيانها ،إن الحركة الصهيونية استمدت
هذه النظرية من الفكر النازي وطبقتها على أرض فلسطين (الجاسور ،7005،ص .)270

الحرب المحدودة :حرب تشنها دولة ما دون أن تستخدم فيها كافة أسلحتها الرئيسية ،واألهداف
محدودة ومحصورة ل تتضمن إلحاق هزيمة تامة بالعدو(الدجانى،7000،ص.)025

الموساد :اسم جهاز الستخبارات اإلسرائيلي السري ،وهى كلمة اختصار لتعبير مؤسسة
الستخبارات والمهام السرية ،أنشأها أول رئيس وزراء (إلسرائيل) دافيد بن غوريون في العام
 ،1151هدف وغايات هذا الجهاز جمع المعلومات من الخارج وتنفيذ المهام األمنية الخاصة
خارج (إسرائيل) فهو مسئول مباشرة أمام رئيس الوزراء

(الدجانى ،7000،ص.)051

الحدود اآلمنة  :تعبير سياسي عسكري ركزت الدبلوماسية والدعاية الصهيونية على استخدامه بعد
عدوان حزيران يونيو  1126كمبرر وغطاء لعدم النسحاب من األراضي الفلسطينية والعربية التي
احتلتها (إسرائيل) إبان ذلك العدوان ،ولم تحدد (إسرائيل) حدودها إل بالقول بأن الحدود اآلمنة هي
بالتأكيد ليست حدود الرابع من حزيران وبأن هذه الحدود يتم تحديدها بالتفاوض المباشر مع العرب
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وفى إطار تسوية سياسية شاملة من شأنها تضمن (إلسرائيل) عالقات طبيعية وكاملة مع الدول
العربية (الكيالي ،ب.ت ،ص .)015

الشعب المختار :الشعب المختار ترجمة للعبارة العبرية

(העם הנבחר

هاعم هنفحار) ويوجد معنى

الختيار في عبارة أخرى مثل (אתא בחרת אנו آتا بحرت انو) والتي تعنى اخترتنا أنت (وعم
سيجوله) أو(عم نحياله) أي شعب اإلرث ،أي الشعب الكنز .وايمان بعض اليهود بأنهم شعب
مختار مقولة أساسية في نسق الدين اليهودي ،وتعبير أخر عن الطبقة التي تشكلت داخل التركيب
الجيولوجي ،وتراكمت فيه والثالوث الحلولى مكون من اإلله واألرض والشعب ،فيحل اإلله في
األرض لتصبح أرضاً مقدسة،
ومركز للكون ويحل في الشعب ليصبح مختا اًر ومقدساً وأزلياً
اً
(المسيري ،0222 ،ص.)27

سياسة الخطوة خطوة :مفهوم وأسلوب في إجراء المفاوضات ومعالجة المشاكل الدولية ،شاع
استخدامه على أثر نشوب حرب تشرين األول (أكتوبر) 1123العربية – اإلسرائيلية ،ليصف
سياسة وجهود هنري كيسنجر وزير خارجية الوليات المتحدة األمريكية آنذاك ودوره المباشر في
التوسط بين األطراف المتحاربة ،انطلقت دبلوماسية الخطوة خطوة في منطقها الشكلي من مقولة
تعذر تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي تسوية شاملة بين (إسرائيل) والدول العربية مجتمعة
وضرورة تحقيق التقدم في تقريب المواقف عن طريق اتفاقيات جزئية ومحدودة (الكيالي ،ب .ت،
ص.)115

النظرية الواقعية :هي نظرية في العالقات الدولية تنطلق من الفرضية التي تؤكد بأن الدولة تسعى
دائماً لتعزيز قوتها ،ومن أبرز من تحدث عن ذلك هو هانز مورقانتو والذي أكد على أن جوهر
السياسة الدولية يقوم على ركنين أساسيين هما القوة والمصلحة القومية وأن المصلحة تتحدد في
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إطار القوة ،وأن الدولة تسعى للبحث عن القوة وهي مجبرة على ذلك لتفادي الدمار ،كما التفسير
حول لماذا تسعى الدولة للبحث عن القوة يرتبط بطبيعة النسان(توفيق ،7000،ص.)22

نظرية المباريات :عرفت نظرية المباريات ألول مرة في عام 1144عندما نشر أوسكار
مورجنسترت وجون نبومان كتابهما المعروف" نظرية المباريات والسلوك القتصادي" ثم وجدت هذه
النظرية تطبيقاً واسعاً لها في األمور المتعلقة بالستراتيجية والسياسات الدفاعية والتحليل
القتصادي ،وتركز هذه النظرية على التعامل مع المواقف التي تشمل على صراعات ومصالح
وتنظر إليها كما لو كانت مباريات في الستراتيجية ،وعلى ذلك يمكن القول بأن اهتمام نظرية
المباريات تنصرف في األساس إلى تحليل كافة نماذج الصراعات السياسية بصورة عامة ،والى
مشكالت الحرب والسلم بصفة خاصة(حمد ،0221 ،ص.)052

الـدراسات السابـقة
دراسات أجنبية:
 -1دراسة افرايم كام( )7007مستقبل السالم بين (إسرائيل) ومصر والتي نشرها معهد

دراسات األمن القومي اإلسرائيلي(אפרים קם،עתיד השלום בין ישראל למצרים)
.خلصت الدراسة إلى أن (إسرائيل) نظرت إلى عالقات السالم مع مصر بأهمية بالغة ،وخاصة
بعد توقيع معاهدة السالم التي لعبت دو اًر هاماً في إخراج مصر من دائرة الصراع مع (إسرائيل)،
وفتحت المجال لدول أخرى أن تقيم عالقات ولو سرية معها.
كما خلصت الدراسة إلى أن العالقات المصرية اإلسرائيلية في عهد الرئيس حسنى مبارك
كانت قوية ومتينة مع النظام ،ولكن لم تستطيع الوصول إلى مستوى التطبيع بسبب الرفض
الرسمي والشعبي للتطبيع مع (إسرائيل).
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وخلصت أيضا إلى أن وصول حركة اإلخوان المسلمين إلى الحكم في مصر مؤشر تهديد
لألمن القومي اإلسرائيلي رغم التباين بين موقف جماعة اإلخوان التي تدعو إلى قطع
العالقات السياسية والقتصادية مع (إسرائيل) من منطلق أيديولوجي وتصريحات الرئيس
الجديد محمد مرسى التي أكدت على استمرار المحافظة على العالقات اإلسرائيلية المصرية
واللتزام بمعاهدة السالم والتفاقيات األخرى الموقعة معها.
لقد جاءت دراسة افرايم كام ضمن تقييم الموقف الستراتيجي للعام  2013-2012الذي
يعقده معهد دراسات األمن القومي والذي يعتبر نتائج دراساته كتوصيات لصناع القرار
اإلسرائيلي تساعدهم على صياغة توجهاتهم المستقبلية .
 -7دراسة انبار ،افرايم(  )7000الثورات العربية واألمن القومي اإلسرائيلي،
(אפרימ ענבר ،התהפוכותבעולם הערבי וביטחונה הלאומי של ישראל) أعدها مدير
مركز بيجن -السادات لألبحاث االستراتيجية ،البروفيسور إفرايم إنبار ،أستاذ العلوم
السياسية في جامعة بار إيالن .خلصت الدراسة إلى أن الوضع األمني اإلسرائيلي في ظل
الربيع العربي ،أصبح أكثر خطورة من منطلق التغيير الذى حصل في الدول العربية وتبدل
أنظمة الحكم السابقة التي كانت تتعامل مع (إسرائيل) كأمر واقع وأنها قوة إقليمية كبيرة ،كما
اعتبرت الدراسة أن الخطر الذى يهدد (إسرائيل) أكبر من الخطر في فترة الحرب الباردة،
وذلك ألنها ل تستطيع أن تحدد طبيعة سلوك الدول المجاورة لها في ظل تغير أنظمة الحكم.
خلصت الدراسة إلى أن تراجع قوة الردع اإلسرائيلي أمام التهديد اإليراني واقتراب إيران من
امتالك السالح النووي ،أهم تهديد يمس األمن القومي اإلسرائيلي .ويرى الكاتب أن كل هذه
التغيرات ستؤثر على عزل (إسرائيل) إقليمياً ،وأبرز التهديدات الجديدة تكمن في إمكانية
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انجرار القادة الجدد للدول العربية ،إلى التطرف واتخاذ خطوات عدائية تجاه (إسرائيل) يركز
الباحث على الخطر القادم من الحدود المصرية وسيناء.
لقد اتسمت دراسة الباحث افرايم أنبار بأنها قدمت توصيات وخطوات عملية لصانع القرار
اإلسرائيلي تركزت في زيادة ميزانية الدفاع اإلسرائيلي ليستطيع الجيش اإلسرائيلي التعامل مع
كافة الحتمالت المتوقعة .حيث أنها تضخم من حجم الخطر الذي يحف دولة جراء صعود
الحركات اإلسالمية إلى سدة الحكم في الدول العربية .
 -2دراسة ايالند ،غيو ار ( )7000االضطرابات في الشرق األوسط وأمن إسرائيل ،معهد دراسات
األمن القومي اإلسرائيلي .גיורא איילנד،הטלטלה במזרח התיכון וביטחון ישראל.
خلصت الدراسة إلى أن اإلضرابات (الثورات ) التي حدثت وما زالت تحدث في الشرق األوسط
هي نتاج حاجة الناس إلى العدالة الجتماعية والقتصادية ،حيث ركزت الدراسة على مصر
باعتبارها أكثر الدول تأثي اًر على أمن (إسرائيل).
يؤكد الباحث من خالل الدراسة أن الثورة في مصر لم ترفع أي شعارات لها عالقة بمعاداة
(إسرائيل) ،بل كل مطالب الثورة أو كما أسماها الباحث الضطرابات ،لها عالقة بالعدالة
الجتماعية والقتصادية وحرية الرأي والنتقام من الرئيس السابق حسنى مبارك وأبناء عائلته .وأن
تغيير نظام الحكم في مصر إلى نظام إسالمي متشدد لن يجعل (إسرائيل) تدخل في حرب مع
مصر.
وأن أي نظام يحكم مصر مجبر على أن يحافظ على اتفاقيات السالم والعالقات معها ،ألن
اقتصاد مصر قائم على ذلك وأهم ركائزه المساعدات األمريكية لمصر  1.3مليار دولر مساعدات
عسكرية للجيش المصري سنوياً ،فأي سلطة تحكم مصر لن تخاطر بفقدان تلك المساعدات ،وأن
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النظام الذي سيحكم مصر لن يستطيع أن يختلف عن النظام السابق ،لذا (إسرائيل) لن تكون
مضطرة لالستعداد لدخول حرب مع مصر.
إن هذه الدراسة موجهة إلى الشارع اإلسرائيلي أكثر منها إلى صاحب القرار ألنها أخذت طابع
تطميني وتوضيحي لما يحدث في الدول العربية وخاصة مصر.
-4دراسة ميلشتاين وآخرون( )7000شرق أوسط جديد -قديم :االضطرابات في الشرق
األوسط وأثارها على (إسرائيل) ،מיכאל מילשטיין ،מזרח תיכון חדש_ ישן_ הטלטלה
במזרח התיכון והשלכותיה על ישראל.
حاول الباحثون خالل الدراسة تحليل اإلضرابات في الشرق األوسط حسب قوله ومدى تأثيرها
على أمن (إسرائيل) حيث تطرق لكل األحداث والثورات في الدول العربية من زاوية واحدة ،وهى
أن أنظمة الحكم في الدول العربية كانت تعيش حالة من الحكم الذي أسماه الباحث بنظام الحكم
الجملوكي والذي يعنى بالكلمة الحكم الجمهوري والملكي ،الذي ساد في الدول العربية عبر انتقال
الحكم بشكل ورثى ملكي وسيطرة طبقة مقربة من الحاكم بل من عائلته على كل مفاصل الدولة.
كما ركزت الدراسة على الثورة المصرية على اعتبار تأثير مصر الكبير في السياسة العربية
بشكل عام وعلى (إسرائيل) بشكل خاص ،وخاصة أن نظام الرئيس حسنى مبارك كان يعتبر من
أكثر األنظمة الموالية للوليات المتحدة األمريكية وبالتالي (إلسرائيل) كما اعتبر خطأ الوليات
المتحدة األمريكية بالتخلي عن الرئيس حسنى مبارك يشابه تخليها في الماضي عن شاه إيران،
ويرى الباحث أن وصول اإلخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر وتونس نصر لمعسكر
المقاومة المتمثل في إيران ،الذي يزيد من حجم األخطار المحدقة (بإسرائيل) رغم التطور وزيادة
تفوقها العسكري والقتصادي في السنوات األخيرة .
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دراسات عربية :
 -5دراسة دار سالمة ( )7002الموقف اإلسرائيلي من التحول الثوري في جمهورية مصر
العربية .دراسة غير منشورة ،أعدتها لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية  ،جامعة
النجاح الوطنية.
ناقشت الدراسة الموقف اإلسرائيلي من الثورة المصرية ،وكيفية رؤية القادة األمنيين اإلسرائيليين
من الثورة وطبيعة تداعياتها على األمن اإلسرائيلي  ،وأوضحت الدراسة مدى التخوف اإلسرائيلي
على مستقبل اتفاقية كامب ديفيد ،في ظل نشوء نظام مصري جديد ،قادر على التخلص من
التبعية للوليات المتحدة األمريكية ،وهي (أي التبعية) التي ضمنت سالمة استمرار العالقات مع
(إسرائيل) طوال العقود الثالثة المنصرمة بفعل المساعدات األمريكية المشروطة ،وبالتالي تحديد
شكل العالقة مع (إسرائيل) ،إن لم نقل إنهاءها.
وخلصت إلى أن العالقات المصرية اإلسرائيلية ستتأثر بشكل سلبي ،بخاصة في حال تأثر
العالقات المصرية األمريكية ،وتخلص مصر من تبعيتها للوليات المتحدة األمريكية ،وقدرتها على
تحقيق حلمها المستطاع والمتمثل باستقالل القرار المصري واإلرادة الحرة.
 -6دراسة دويكات بعنوان الدولة المدنية عند اإلخوان المسلمين وأثرها على شكل الدولة
والنظام السياسي في مصر .دراسة برهان دويكات أعدها لنيل درجة الماجستير في التخطيط
والتنمية السياسية في جامعة النجاح الوطنية في العام  .7002ناقشت الدراسة موضوع الدولة
المدنية عند اإلخوان المسلمين وأثرها على شكل الدولة والنظام السياسي في مصر على اعتبار أن
حركة اإلخوان المسلمين تعتبر أكبر الحركات السياسية اإلسالمية في العالم والتي تستمد فكرها
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من الدين اإلسالمي على اعتباره ديناً شامالً لكل مناحي الحياة ،وأن جماعة اإلخوان طرحت ما
يسمى في وثائق اإلخوان بمشروع الدولة المدنية ذات المرجعية اإلسالمية.
فقد خلصت الدراسة إلى أن الدولة المدنية عند اإلخوان المسلمين ،أثرت إيجابا على عالقات
الحكم وعملية البناء الديمقراطي ،وكما خلصت إلى أن الدولة المدنية عند اإلخوان المسلمين
تتشابه مع نماذج الدولة المدنية العصرية القادرة على إقامة حياة عصرية.
 -2دراسة أحمدأبو ريدة بعنوان صعود الحركات اإلسالمية في البرلمانات العربية ،دراسة حالة
اإلخوان المسلمون في مصر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة فلسطين.
تناولت الدراسة واقع وظروف صعود الحركات اإلسالمية في البرلمانات العربية وخاصة حركة
اإلخوان المسلمين في مصر ،على اعتبار أنها أكبر الحركات اإلسالمية الحديثة التي ظهرت في
العالم اإلسالمي،
فقد خلصت الدراسة إلى أن حركة اإلخوان المسلمين لم تستطيع تقديم حلولً للقضايا السياسية
والجتماعية والقتصادية خالل وجودها في البرلمانات وعلى سدة الحكم ،وانها غير قادرة على
إدارة الدولة بطريقة تلبي حاجات المواطنين وتحفظ أمنهم ،كما أنها سعت إلى أخونة الدولة
والسيطرة على مفاصلها السيادية،
وخلصت الدراسة أيضاً أن حركة اإلخوان المسلمين سعت للوصول إلى الحكم عبر كافة الوسائل
واألساليب بما فيها األساليب العنيفة ،وأن عالقة الحركة بالوليات المتحدة األمريكية لم تنقطع منذ
ارضاء للغرب.
الخمسينيات ،الذي فرض على الحركة اللتزام بكافة التفاقيات الدولية
ً
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 -2دراسة رائد دبعي ( )7007أساليب التغيير السياسي لدي حركات اإلسالم السياسي بين
الفكر والممارسة "اإلخوان المسلمين في مصر نموذجاّ .قدمت للحصول على درجة الماجستير
في جامعة النجاح الوطنية في العام 7007م.
بحثت هذه الدراسة أساليب التغيير السياسي لدى حركة اإلخوان المسلمين في مصر من 1121
وحتى  2005حيث ناقشت فكرة التغيير السياسي في فكر حسن البنا الذي يرى التغيير يبدأ من
الفرد وصولً إلى الجماعة ،بعكس سيد قطب الذي يرى التغيير ثوري وشامل ،وأن الجماعة قد
انتهجت في مسيرتها التغييرية أسلوب التغيير الجزئي المتدرج ،حيث يرى الباحث بأن ذلك لعدم
توفر المناخات السياسية المواتية إلحداث تغييرات جذرية في المجتمع في ظل الوضع السياسي
السائد في تلك الفترة والعالقة التي امتازت بمجملها بالصراع مع النظام الحاكم ،باستثناء بعض
الفترات التي التقت فيها مصالح النظام مع مصالح الجماعة.
وخلصت الدراسة إلى عدم نجاح حركة اإلخوان المسلمين في تحقيق رؤاها التغييرية خالل هذه
الفترة ،وكما خلصت إلى أن الحركة استطاعت أن تكتسب شرعية اإلنجاز واألمر الواقع خالل
مسيرتها على الرغم من الحظر الذي عاشته الحركة خالل معظم محطات وجودها.
 -2دراسة أحمد الفاعوري ( )7000التحوالت اإلقليمية والعربية وأثرها على نظرية األمن
اإلسرائيلي في الفترة .: 7007-7001رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
خلصت الدراسة إلى أن نظرية األمن اإلسرائيلي نظرية ميكانيكية متغيرة حسب الظروف الدولية
واإلقليمية وأن التحولت التي حدثت على الصعيد اإلقليمي بداية من الحرب علي لبنان 2006
وحتى الثورات في الدول العربية ،أثرت على أمن (إسرائيل) وأجبرت (إسرائيل) على إجراء تغيرات
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جوهرية على نظريتها األمنية ،وخاصة بعد تنامي المطالبة بطرد السفير اإلسرائيلي والعتداء على
السفارة اإلسرائيلية في مصر ،والدعوة إلى يوم الزحف للقدس.
وخلصت الدراسة إلى أن ما حدث في مصر يعتبر تهديداً لستمرار اتفاقية السالم مع (إسرائيل)
التي كان لها دور في تقليص ميزانية األمن ومضاعفة الستثمار في المجالت المدنية.
وكما خلصت الدراسة الى أن التجاه التحليلي في (إسرائيل) ،يشدد على أن الثورات العربية تنذر
بتغيير البيئة الستراتيجية إلسرائيل وهو ما يوجب على (إسرائيل) القيام باحتياطات أمنية واسعة
تتطلب زيادة مستوى اإلنفاق األمني ،الذي سيلحق الضرر بالقتصاد اإلسرائيلي.
 -10دراسة محمد محارب 7000بعنوان :عملية صنع ق اررات األمن القومي في إسرائيل وتأثير
المؤسسة العسكرية فيها .صادرة عن مركز الزيتونة.
بحثت هذه الدراسة عملية صنع الق اررات الخاصة باألمن القومي في (إسرائيل) ،وتقوم بتحليل
تأثير المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية في هذه العملية وفي دورها .فقد تحدثت الدراسة في البداية
عن عملية صنع الق اررات في (إسرائيل) ،وخاصة تلك المتعلقة باألمن القومي ،من الناحية الرسمية
والقانونية ،ثم دور المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية في صوغ الق اررات المتعلقة باألمن القومي
وطبيعة عالقاتها بالمستوى المدني .حيث خلصت إلى أن المؤسسة العسكرية تلعب دو اًر هاماً
بناء على
ورئيسي في صناعة القرار األمني في (إسرائيل) ،وأن (إسرائيل) تصنع كل ق ارراتها ً
توصيات وتأثير المؤسسة العسكرية أولً ومن ثم المؤسسة األمنية ،اللتان يعمالن بشكل متكامل
في صناعة القرار اإلسرائيلي.
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-11دراسة محمد المصري ) 7002 ( ،نظرية األمن اإلسرائيلي ،المركز الفلسطيني للبحوث
والدراسات ،رام اهلل ،فلسطين .خلصت الدراسة إلى أن نظرية األمن اإلسرائيلي نظرية متغيرة
ومتطورة حسب المتغيرات والظروف اإلقليمية والدولية وأن هذه المتغيرات رسمت استراتيجية األمن
اإلسرائيلي على أساس نظرية الردع ومفهوم الحدود اآلمنة ،كما خلصت الدراسة إلى أن الهالة
الكبيرة التي تحيط بالنظرية األمنية اإلسرائيلية لم تستطيع توفير أهدافها وغاياتها بتحقيق األمن
والسالم (إلسرائيل) .
إن هذه الدراسة جاءت لتدرس في سياق تاريخي تحليلي للمناخات التي أسهمت في رسم السياسة
الستراتيجية األمنية اإلسرائيلية من منطلق الحفاظ على وجودها وكيانها الغريب في وسط عربي
يرفض وجودها .
 -12دراسة خالد محمود بعنوان آفاق األمن اإلسرائيلي الواقع والمستقبل ،صادرة عن مركز
الزيتونة للدراسات واالستشارات .7002
خلصت الدراسة إلى أن األمن اإلسرائيلي حافظ باستمرار على اهتمام القادة اإلسرائيليين وتصدر
قائمة األهداف العليا (إلسرائيل) وأنها استطاعت أن توظف كافة إمكاناتها السياسية والقتصادية
والعسكرية واإلعالمية لصالح تحقيق األمن اإلسرائيلي الذي يتغير باستمرار مع تغير الظروف
المحلية والدولية المحيطة (بإسرائيل)  ،كما خلصت الدراسة إلى أن متطلبات (إسرائيل) األمنية
تعتمد باستمرار على الدعم العالمي وخصوصاً الوليات المتحدة األمريكية .
وخلصت الدراسة إلى أنه ثمة متغيرات سياسية واقتصادية وديمغرافية أثرت على الكثير من
المفاهيم في العقيدة األمنية اإلسرائيلية ،وأوجدت شعو اًر متنامي لدى القادة اإلس ارئيليين وصاناع
القرار بضرورة إعادة التفكير في الركائز التقليدية التي قامت عليها النظرية األمنية اإلسرائيلية
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.وخلصت الدراسة إلى أن هاجس األمن ماثالً بقوة في السياسة الخارجية والداخلية اإلسرائيلية رغم
معتدية غريبة وسط
تخلي الدول العربية عن الخيار العسكري وتراجع فكر تدمير (إسرائيل) كدولة ا
مجتمع عربي .
إن هذه الدراسة حاولت أن تعالج متطلبات إسرائيل األمنية منذ  1111ولغاية العام  2006والتي
اتسمت باحتالل العراق كأحد التهديدات األمنية (إلسرائيل) وتوقيع اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين،
وتوقيع ات فاق وادي عربة مع األردن ،فقد أظهرت الرسالة أن التهديد الحقيقي الذي تواجهه في
هذه المرحلة هو خطر امتالك إيران للسالح النووي اإليراني وتنامي قوة التيارات اإلسالمية .
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تعقيب على الدراسات السابقة
لقد تضمنت الدراسات السابقة قراءة وتحليل للثورات العربية وأثرها على األمن القومي اإلسرائيلي،
وخاصة بعد صعود قوى اإلسالم السياسي إلى سدة الحكم في بعض الدول العربية وبشكل خاص
صعود حركة اإلخوان المسلمين للحكم في مصر ،حيث كانت هذه الدراسات متسرعة في الحكم
على مستقبل العالقات العربية اإلسرائيلية وحجم التهديد لألمن القومي اإلسرائيلي لكون غالبية هذه
الدراسات خلصت بأن صعود اإلسالم السياسي للحكم وخاصة في مصر يشكل تهديداً لألمن
اإلسرائيلي.
وأن مستقبل العالقات المصرية السرائيلية وخاصة التفاقيات السياسية والقتصادية الموقعة معها
في خطر ،رغم أن سياسة إسرائيل األمنية تجاه ما يحدث من ثورات في الدول العربية اتسمت
بالنتظار وانتهاج نهج عدم المصادمة .إن هذه الدراسات تناولت التفكير اإلسرائيلي األمني تجاه
مستقبل أمنها في ظل صعود اإلسالم السياسي للحكم حيث بالغت الدراسات السرائيلية وهولت
حجم الخطر الذي يهدد األمن القومي اإلسرائيلي ووجود دولة (إسرائيل) في ظل حكم اإلسالم
السياسي لمصر.
إن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها تدرس طبيعة تحولت المفهوم األمني
اإلسرائيلي في ظل صعود اإلسالم السياسي لسدة الحكم في مصر والمتمثل في حركة اإلخوان
المسلمين  ،وأنها تدرس موقف حركة الخوان المسلمين من (اسرائيل) قبل وصولها لسدة الحكم
في مصر وبعد وصولها ،ومستقبل التفاقيات السياسية والقتصادية الموقعة مع (اسرائيل) من قبل
األنظمة المصرية السابقة.
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الفصل الثاني
مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي الثابت والمتغير
مــقـــدمـــة
استخدام كلمة األمن أصبح أكثر تداولً في العصر الحديث من أي كلمة أخرى ،فقد طغى
استخدامها في أوساط السياسيين وغير السياسيين في ظل تنوع مستويات األمن واختالف
استخداماته ألغراض عديدة ومختلفة ،أبرزها تدخل الدول القوية في الشئون الداخلية للدول محدودة
القوة ،وفى ظل األوضاع الدولية واإلقليمية المضطربة التي أحدثت تغيي اًر على أنظمة الحكم في
بعض الدول العربية وخاصة في مصر ،التي تعتبرها (إسرائيل) ركيزة األمن القومي العربي مقابل
األمن القومي اإلسرائيلي.
اعتمدت (إسرائيل) في صياغة مفهومها لألمن القومي على مجموعة من العوامل والمحددات التي
لعبت دو اًر بار اًز في تشكيل مفهومها األمنية كالمحددات الطبيعية والفكرية والتي تركزت في
المساحة الجغرافية المحدودة للدولة وقلة عدد السكان ،أما المسألة الفكرية استمدت من الفكر
الصهيوني الستيطاني التوسعي والمعتقدات الدينية التوراتية ،إضافة الى الخبرات المكتسبة من
تجارب القوى العالمية في صراعها ،وما أخذته عنها هو مفهوم الردع وطورته بما يتناسب مع
حالتها ككيان استيطاني غريب يسعى إلى تثبيت نفسه على حساب السكان الفلسطينيين
األصليين ،وبالتالي ينطلق من الفهم الوجودي لكيانه على أساس نكون أو ل نكون ،فمن هذا الفهم
صاغ القادة اإلسرائيليين مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي والتي كان أبرزها الحدود اآلمنة والحرب
الستباقية والردع والعتماد على دولة عظمى (منصور،7002،ص.)02
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المبحث األول
مفهوم األمن القومي وتعريفاته.
األمن القومي مفهوم يكرره كثي اًر القادة والسياسيين في حديثهم عندما يتصل األمر بسالمة الدولة
وسيادتها ومصالحها األساسية ،فالنظام الدولي يقوم على مجموعة من الدول المستقلة ذات السيادة
حيث كل دولة تسعى من أجل تعظيم مصالحها القومية والدفاع عنها ،وبسبب تصادم المصالح
بين أطراف هذا النظام تنشأ المنافسة والصراع والحرب ،ولذلك تعمل الدولة بصورة دائمة على
امتالك القوة الكافية التي تمكنها من مواجهة التهديدات الموجهة إليها ،ويعتبر مفهوم األمن القومي
ليس سوى تعبير عن األمن الوطني للدولة (سليمان،7002،ص .)7

المطلب األول
التأصيل المفاهيمي والنظري لألمن
لم يتفق الكتاب ول الباحثين على تحديد مفهوم واضح لمعنى األمن ،فهناك العديد من المعاني
والمضامين لمفهوم األمن ،لكنها بمجملها تدور حول جملة الصفات والمظاهر اإليجابية كالثقة
والسالمة والطمأنينة ،وعدم الخوف ،وهذا يؤكد وجهة النظر التي تقول أن األمن حالة شعورية
نسبية ،تتفاوت من شخص ألخر ،ومن دولة ألخرى ،وهناك اعتقاد قوى بأن األمن هو أحد
مؤشرات ايجابية النسان ،وتساميه وتفوقه ،وقدرته على خلق ظروف مواتية للحياة الهادئة وفى
نفس الوقت يعكس انهيار األمن وانعدامه عدوانية النسان وأنانيته ،وسعيه الحثيث الى التملك
سواء على المستوى الفردي أو الجماعي ،الذى يدفع إلى تعزيز العتقاد بأن األمن سر الحياة
والتطور والرقي (يوسف ،7000 ،ص.)070
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يجدر الشارة الى أن كلمة األمن وما يشتق منها وردت في القرآن الكريم في مواضع عديدة ،وذلك
بمعنى السالمة والطمئنان النفسي وانتفاء الخوف على حياة اإلنسان أو على ممتلكاته أو ماله،
ويعتبر األمن أساس لكل نشاط في المجتمع ،وأهم القواعد التي يقوم عليها المجتمع هي قاعدة
األمن ،فهو مفهوم شامل لألمن الجتماعي واألمن القتصادي واألمن السياسي العقائدي
والغذائي ،وكل ما يحيط باإلنسان ويخافه ويخاف عليه ويحرص على تأمينه( كلوب ،7000،ص.)2

أوال" :األمن في اللغة
"أمن أمناً ،وأماناً ،وأمانة ،وايماناً ،وآمنة :اطمأن ولم يخف فهو أمن يقال لك األمان أي أمنتك،
وأمن البلد فالن على كذا :وثق به واطمأن اليه"(العربية،7005،ص .)72

يقول ابن فارس في كتاب معجم اللغة "أمن الهمزة والنون اصالن متقاربان :أحدهما األمانة التي
هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب واألخر التصديق .والمعنيان كما قلنا متدانيان.
قال الخليل" اآلمنة من األمن .واألمان إعطاء األمنة .واألمانة ضد الخيانة يقال أمن الرجل أمناً،
وأمنني يؤمنني إيماناً .والعرب تقول رجل أمان اذا كان أميناً(بن فارس ،0220،ص.)022:025

اإليمان واألمانة واألمن مصطلحات قرآنية محورية ،تحمل دللت شرعية معينة ،وهي في أصلها
أمن أمانة:
اللغوي مشتقة من مادة (أمن) ،وهذه المادة تدل على ثالثة أمور أحدها األمانة ،يقالُ :
كان أميناً .ثانيها :التصديق ،يقال :آمن به :إذا وثق به وصدقه .ثالثها :األمن الذي هو ضد
الخوف ،يقالِ :
أمن أمناً وأماناً وأمنة :إذا اطمأن ،ولم يخف ،فهو آمن .وأصل (األمن) طمأنينة
َم َنة وأماناً .والمأمن :موضع األمن.
في النفس ،وزوال الخوف عنها؛ يقال :أمن يأمن أمناً وأ َ
واألمنة :اسم من أمنت .واألمان :إعطاء األمنة .والعرب تقول :رجل أُمان ،إذا كان أميناً .وبيت
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َم َنة -
ُم َنة  -بضم الهمزة  -إذا كان يأمنه الناس ،ول يخافون شره؛ ورجل أ َ
آمن ذو أمن .ورجل أ َ
بفتح الهمزة  -إذا كان ُيصدق ما سمع ،ول يكذب بشيء .واألمانة :نقيض الخيانة ،والمفعول:
مأمون وأمين .ولفظ (األمن) تارة يكون اسماً للحالة التي يكون عليها اإلنسان في األمن ،وتارة
يكون اسماً لما يؤتمن عليه اإلنسان من مال ونحوه؛ ولفظ (اإليمان) أيضاً على صلة وثيقة بهذه
المادة؛ إذ اإليمان لغة يعني :التصديق ،والتصديق وعدم الخوف واألمانة يجمعها قاسم مشترك هو
سكون النفس واطمئنانها(موقع اسالم ويب.)7002 ،

ثانيا" :األمن اصطالحا
يعتبررر األم ررن كمفه رروم عكررس الخ رروف وه ررو حال ررة شررعورية نس رربية تمت ررد جررذورها إل ررى بداي ررة الت رراريخ
البشرررى ،ولكنرره كعلررم يعتبررر أحررد العلرروم الحديثررة نسرربياً حيررث ازداد الهتمررام ببحررث موضرروع األمررن
وبالد ارس ررات األمني ررة والس ررتراتيجية ف رري الفتر ررة الت رري تل ررت الح رررب العالمي ررة الثاني ررة ،وم ررا تاله ررا م ررن
توجهات ومدارس تدرس مفهوم األمن القومي وتوضح أثر الصراع على األمن القومي ،حيث تعدد
المفهوم والتعريفات للمفهوم(منصور،7002،ص .)02

حيث يعرفه عمر قدورة على أنه ”حالة يوجد بها اإلنسان تستثار فيها دوافعه الغريزية للدفاع أو
الهرب أو العدوان  ،وهذه الحالة كما توجد في أفراد توجد في الجماعة" ،وعرفه نافع عبد الكريم
على أنه "غياب المخاطر التي قد تواجه الدول بهدف توفير الظروف الداخلية والخارجية لمجتمعها
للمضي قدماً نحو تحقيق الغايات المشتركة بين أفراده ،واألمن يعني الشعور الذي يسود الفرد أو
الجماعة بإشباع الدوافع العضوية والنفسية  ،واطمئنان الجميع بزوال ما يهددهم من مخاطر ،
وذلك هو األمن كشعور ،وقد تكون الجهود التي تصدر عن الفرد أو الجماعة لتحقيق حاجاتها
األساسية ،أو للرد على العدوان عن كيانها ككل ،وهذا يعني األمن كإجراء”(قدورة ،0222،ص.)07
28

واعتبر شموئيل إيفن 2األمن بأنه " خدمة تقدمها الدولة لسكانها الذين يطمحون إلى حياة آمنة،
وأنه منتجاً عاماً تقليدياً يتمتع به المستهلكون بال صلة بمشاركتهم في تمويله وانتاجه ،ول يعتبر
استعمال األمن على نحو عام محصو اًر في عدد من األشخاص لكنه محصور في مجال جغرافي"
(أيفن ،وآخرون ،7000 ،ص.)075-075

تتعدد تعريفات األمن حسب األيديولوجيا واألفكار التي تشكل منها فكر دارسي ومفكري المواضيع
الستراتيجية والعسكرية،

ويتضح من التعريفات المتعددة لألمن أنه ل يمكن تحديد مفهومه

بتعريف واحد محدد ،حيث ويعود اختالف مفهوم األمن إلى الدولة والى مقومات القوة لديها والتي
من خاللها تستطيع التأثير أو التأثر بالوضع اإلقليمي أو الدولي ،لهذا فإن لمفهوم األمن معايير
تتعلق بالمتغيرات الدولية واإلقليمية واألهم من ذلك تقدير الدولة السليم لمقدراتها المادية والمعنوية
بما يتالءم مع مصالحها القومية(شعبان،0222،ص .)5

وقد شاع مؤخ اًر استخدام مصطلحات لألمن كاألمن السياسي واألمن الغذائي ،األمن الجنائي،
األمن الجتماعي واألمن البيئي ،األمن الثقافي واألمن الوطني ،كلها تشكل حلقات مترابطة
باألخرى ليشكل مفهوم شامل لألمن القومي ،حيث أصبح األمن مفهوماً أوسع من حدود تأمين
سالمة الدولة من الخطر الخارجي من أي اعتداء مادي على كيان الدولة ،وأوسع من ارتباطه
بالنظرية الواقعية السياسية التي تؤمن بأن القوة والنفوذ العسكري هو فقط من يحقق األمن.

 7باحث اقتصادي في "معهد دراسات األمن القومي" في جامعة تل أبيب
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المطلب الثاني
األمن القومي
شاع استخدام مصطلح األمن القومي بعد الحرب العالمية الثانية ،إل أن جذوره تعود إلى القرن
السابع عشر وخاصة بعد إبرام معاهدة وستباليان عام  ، 1641التي أسست نشأة الدولة القومية،
حيث شكلت مرحلة الحرب الباردة في مراحل الصراع الدولي اإلطار أو المناخ المناسب لصياغة
المفهوم النظري لألمن القومي وصولً إلى استخدامه منذ تسعينيات القرن الماضي وبرؤية أمريكية
يتم استنساخها عالمياً ،ويمكن اعتبار استخدام مصطلح األمن القومي أنه جاء مع التشكيل
المؤسساتي بعد صدور قانون األمن القومي لعام 1142عن الكونغرس األمريكي ولكن بقية دول
العالم تأخرت في استخدام هذا المصطلح(سليمان،7002 ،ص .)2

فقد انتشر استخدام مفهوم األمن وازدادت أهمية استخداماته في عصرنا بشكل فاق تصور المفهوم
بالرغم من حداثته في العلوم السياسية واتسامه بالغموض ،وبالرغم من أنه تعبير يوضح حقيقة
قديمة وليس حديثة المنشأ ،فال شك أن أقدم المجتمعات والدول التي قامت في أي عصر أو أي
مكان كان لها سياسة أمن قومي بشكل أو بأخر ،فسياسة األمن القومي في معناها البسيط القديم
والجديد ،هي مجموعة الخطط والوسائل والستعدادات والترتيبات التي تتخذها دولة ما للحفاظ
على وجودها ومصالحها من أي تهديد داخلي وخارجي(تاج الدين ،0221،ص.)5

يشير حامد ربيع إلى أن األمن القومي فكر وممارسة ،وأنه فلسفة للحركة التي تستمد مصادرها من
مبدأين األ ول الضرورة التي تبيح المحظور والثاني الحيطة التي تفرض األسوأ ،وأنه من الطبيعي
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أن يحدث اختالف وصدام بين مفهوم األمن القومي لدولة معينة واألمن القومي ألى دولة أخرى
من منطلق اختالف المصالح بينها (ربيع ،0225 ،ص.)000

يعرف الجنرال اإلسرائيلي( يسرائيل طال) 1األمن القومي " أنه قدرة الدولة على تأمين وجودها
الوطني والحفاظ على مصالحها الضرورية من أي خطر خارجي وأن حفاظ الدولة على بقائها
ووجودها هو الهدف األساسي لألمن القومي" (طال ،0221 ،ص.)2
1
أما البروفيسور اإلسرائيلي (يهوشفاط هاركابي) صاغ في كتابه حرب واستراتيجية مفهوماً واسعاً

لألمن القومي حيث شمل الدفاع عن وجود الدولة واستقاللها وكمالها اإلقليمي ،والدفاع عن حياة
مواطنيها وعن طبيعة نظام الحكم فيها وعن أمنها الداخلي واألمن اليومي على حدودها وعن
أيديولوجيتها وعن ميزانها الديمغرافي وعن مكانتها في

العالم(هاركابى،7005،ص .)572:527

هنا يتضح أن تعريفات الباحثين السرائيليين تختلف عن تعريفات غيرهم من الباحثين في كونهم
ينطلقون في تعريفهم لألمن القومي من منطلق تأثرهم النفسي والمسيطر علي السيكولوجية
الصهيونية القائمة علي نفي الخر ،الفلسطيني والعربي بالقوة العسكرية والتوسع الجغرافي وحماية
حدود الدولة والحفاظ علي بقائها ،التي حسب رؤيتهم بأنها في خطر دائم من الواقع العربي
المحيط به ،الذي ينسجم مع تحليل النظرية الواقعية الكالسيكية في العالقات الدولية المبنية علي
اساس الصراع الدائم من أجل البقاء والوجود.

8

بسرائل جنرال فى الجيش أالسرائيلى درس الفلسفة والعلوم السياسية فى الجامعة العبرية فى القدس .

يهوشفاط هار كابى :بروفسور في العالقات الدولية في الجامعة العبرية ولد عام 1921وتوفى عام 1994وصل الى رتبة جنرال في
الجيش اإلسرائيلي .
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يقول عبد الوهاب الكيالي" أن أبسط تعريف لألمن القومي هو تأمين سالمة الدولة ضد أخطار
خارجية وداخلية قد تؤدى بها الى الوقوع تحت سيطرة اجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار
داخلي" (الكيالى ،0222،ص .)220

أما عبد الوهاب المسيري يعرف األمن القومي ألى دولة بأنه" دفاع ووقاية ضد األخطار الخارجية
مثل وقوع الدولة تحت سيطرة دولة أخرى أو معسكر أجنبي أو اقتطاع جزء من حدودها أو
التدخل في شئونها الداخلية لتحقيق دولة خارجية مصالحها ،وفى حال الحرب هو الذى يحدد
أعضاء التحالف المشترك في الحرب بقصد تحقيق الهدف السياسي للحرب وهو الذى يخطط
للسلم الذى يعقب الحرب ،وبهذا المعنى فمفهوم األمن القومي مفهوم متعدد األبعاد يمثل نواحي
عسكرية واقتصادية واجتماعية" (المسيري ،0222 ،ص.)717

واعتبر جهاد حرب مفهوم األمن القومي هو مفهوم مطلق من حيث الزمان والمكان ،وأن
الختالف بين الدول يأتي عند الشروع في وضع سياسة األمن القومي موضع التنفيذ ،حيث يتم
وضع هذه السياسة على أساس الظروف الموضوعية والمصالح القومية لكل دولة ،والتي تتباين
من دولة إلى أخرى ،وعلى أساس المعطيات المقررة لهذه السياسة في ظل وضعية دولية مختلفة
نسبياً(حرب ،7005 ،ص.)07

لقد تطورت التعريفات المختلفة لألمن القومي عبر مرحلتين ،يعبران عن تطور المفهوم ،فمعظم
التعريفات في المرحلة األولى كانت تدور حول توازنات القوة والمصالح القومية باعتبارها هدفاً
وجوه اًر لألمن القومي ،والتي ارتبطت بالنظرية الواقعية وبمفهوم القوة وأداتها العسكرية ،أما في
المرحلة الثانية فقد ركزت بعض التعريفات بقدر أكبر وأعمق على األبعاد الجتماعية
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والقتصادية ،وبالتالي اتخذت العديد من الوسائل واألدوات األخرى غير العسكرية لتحقيق األمن
القومي (المصري ،7002 ،ص.)72

تعرف موسوعة العلوم الجتماعية األمن القومي بأنه قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من
التهديدات الخارجية ،ويرى ولفرز أن األمن يعنى حماية القيم التي تم اكتسابها وغياب الخوف من
أي هجوم على تلك القيم ،وكما يرى عازار ومون أن األمن القومي يكمن في التهديدات الخارجية
وأنماط التحالفات بين الدول وفى توفر القدرات المادية ،أما مكنمار وزير الدفاع األمريكي األسبق
يرى "ان األمن يعنى التنمية فاألمن ليس تراكم السالح بالرغم من أن ذلك يكون ج أز منه واألمن
ليس هو القوة العسكرية بالرغم من أنه قد يشتمل عليها ،واألمن ليس هو النشاط العسكري التقليدي
بالرغم من أنه قد يحتوى عليه ،إن األمن هو التنمية ومن دون التنمية فال محل للحديث عن
األمن" (المشاط ،0222 ،ص.)02-02

التنمية في معناها العام تعنى النهوض بمستوى األفراد والجماعات ماديا ومعنويا ،وهى عملية
متغيرة ومتطورة مستمرة ارتباطا بالتفاعل بين بالطاقات البشرية في المجتمع واإلمكانيات المادية
بهدف زيادة قدرة المجتمع على البقاء في ظل استقرار اقتصادي ،واذا كان الستقرار القتصادي
يعنى استغالل كامل للموارد المادية والمعنوية المتاحة وارتفاع معدلت النمو للناتج القومي ،فإن
الستقرار األمني بما يعنيه من اشاعة الطمأنينة واألمان لعوامل النتاج يؤدى الى زيادة اإلنتاج
وارتفاع معدل النتاجية ومن ذلك تتضح العالقة الجدلية بين إشاعة األمن والتنمية (كلوب،
،7000ص .)057

يقول مكنمار زير الدفاع األمريكي األسبق في خطاب له أمام الكونغرس األمريكي عن مفهوم
األمن الوطني" توجد عالقة مباشرة بين عدم الستقرار وبين الوضع القتصادي ،وبدون تنمية ل
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يتحقق أمن والتنمية تعنى التقدم في كافة المجالت السياسية والقتصادية والجتماعية والعلمية
والعسكرية واألمنية" (مكنمار.)0211 ،

ان تعريف األمن القومي بالمعنى الواسع ُيم اكن من بحث شتى األخطار التي تواجه الدولة في
مجال واحد من مجالت إدارة األخطار ،وهكذا يمكن على سبيل المثال ان نقايم أخطار الحرب
مقابل األخطار على الستقرار الداخلي التي تنبع من الحقل القتصادي والحقل الجتماعي.
وتُم اكن رؤية واسعة أيضا من التأليف بين المجالت (القتصاد والخارجية والمجتمع واإلسكان
والتطور التقاني واألمن وغير ذلك) واستغالل الفرص في رؤية عامة .ومع ذلك فان انطباق مفهوم
األمن القومي ومعايير تحقيقه مسألة ذاتية يجب أن تحددها كل حكومة لنفسها ،فمن غير تحديد
نطاق المفهوم ،قد يضيع النقاش في شتى المجالت ألنه يمكن ربط مجال بطريقة ما باألمن
القومي بالمعنى الواسع (أيفن ،7000،ص.)052

األمن القومي ألى دولة هو عبارة عن الجراءات التي تتخذها الدول في حدود طاقاتها للحفاظ
على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات القليمية والدولية ،ويخلط
العديدين من الكتاب والباحثين بين األمن القومي ألى دولة وبين األمن الوطني على أساس أن
األمن الوطني يتعامل مع دولة بعينها أما األمن القومي فيتعامل مع مجموعة من الدول ،وهذا
حسب رأى أمين هويدي تعبير غير دقيق ألنه يمكن أن يكون لدولة مثل مصر أمنها القومي
المصري وكذلك يمكن أن يكون للدول العربية أمنها القومي العربي ألن إطالق لفظة األمن القومي
ل يتعلق بعدد الدول التي تشترك فيه ولكنه يتعلق بالمجالت التي يهتم بها حتى ولو كان في
الدولة الواحدة (هويدي،0220 ،ص .)72
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هنا تجدر الشارة الي أن استخدام مفهوم األمن القومي كبديل لألمن الوطني نابعة من بروز دور
اصحاب التجاه القومي العربي ،بالرغم من استخدام مفهوم المن القومي هو استخدام غربي
للمفهوم علي غرار المن القومي المريكي أو المن القومي الفرنسي ،فأصحاب هذا التجاه اخذوا
هذا التعبير عن الفكر المريكي للمفهوم بالرغم من وجود تيار آخر يعتبر األمن القومي هو نفسه
األمن الوطني بما يعنيه بقدرة الدولة علي حماية مصالحها الوطنية من أي اعتداء خارجي
والحفاظ علي سيادتها ووجودها من المساس.
وتن حصر وظائف الدولة في وظائف رئيسية كحماية الستقالل وتأكيد سيادة الدولة وحفظ األمن
الداخلي بمفهومه الواسع ،بما يتضمنه من وجود سلطات شرعية تعمل على إشباع رغبات األفراد
في كافة المجالت وتحقيق الحياه األفضل لهم من خالل مجموعة من الخطط تتعلق كل منها
بتحقيق هذه األهداف ،وهنا تختلف الدول في تحقيق هذه األهداف نتاج تباين األنظمة والمصالح
لكل دولة على حدة ،لذا تسعى كل دولة من خالل سياسة األمن القومي الدفاع عن مصالحها
وحماية كيانها اعتمادا على قدراتها الذاتية في مواجهة ما يهددها من أخطار ،فتخصص من
الموارد واإلمكانيات القتصادية ما يتناسب مع هذه األخطار(مرتضى ،7001 ،ص.)77

يتداخل مفهوم المن القومي مع عدد من المفاهيم والمصطلحات السياسية والجتماعية واألمنية
والعسكرية والتي يصعب تحديد مدلولتها بدقة نظ ار لتشابكها مع بعضها البعض ،ونحن في هذه
الدراسة ليس بصدد الخوض في تفاصيل هذه المصطلحات ،ولكن الدراسة تتطلب توضيح بعض
هذه المصطلحات لما لها من جوانب مفهومية تالمس مفهوم األمن القومي وهى تتمثل في العقيدة
القتالية ،الستراتيجية العليا ،والعقيدة العسكرية.
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يقول حامد ربيع استاذ العلوم السياسية أن العقيدة القتالية هي" اإلدراك القومي المتكامل ألسلوب
التعامل مع الخصم أما العقيدة العسكرية فهي ذلك الجزء من العقيدة المتعلقة بالجيش المهني في
اسلوب تطويره لوظيفته واساليب تعامله مع الخصم"(ربيع ،0225 ،ص.)550

اما عبد الوهاب المسيري يقول" ان األمن القومي يتفرع منه ما يسمى العقيدة العسكرية التي هي
تصورات القيادة السياسية والعسكرية العليا لطبيعة الحرب القادمة التي تخوضها الدولة في
المستقبل سواء من ناحية النتائج السياسية أو الجراءات العسكرية وهى تشمل تصور الدولة
المعنية ألسلوب الستعداد للحرب اقتصاديا ومعنويا وكذلك طرق انشاء وتجهيز القوات المسلحة
وطرق ادارة الحرب"(المسيرى،0222،ص .)717

يختلف مفهوم األمن أو تعريف األمن القومي من مجتمع ألخر ومن دولة ألخرى ،وذلك حسب
اختالف المصالح واختالف موازين القوة ،حيث يمكن القول أن كل طرف يعرف األمن بالطريقة
التي يراها مالئمة وتخدمه في صراعه ضد أعدائه ،فبعض الكتاب والباحثين ذهب باتجاه شمولي
لتعريف مفهوم األمن ،فاألمن يمكن فقط أن يكون نسبياً ول يمكن أن يكون مطلقاً .والبعض األخر
ذهب باتاجاه اجتماعي تنموي أما أصحاب التجاه الواقعي ذهبوا باتجاه القوة والسيطرة ومدى قدرة
الدولة على حماية مصالحها الحيوية من خالل القوة العسكرية والتي ُعبر عنها بالعقيدة العسكرية،
ويذهب العديد من المفكرين السياسيين والعسكريين على اعتبار العقيدة العسكرية هي نظرية األمن
القومي ،كما هو الحال في العقيدة العسكرية اإلسرائيلية فهي مشتقة من نظرية األمن القومي
اإلسرائيلي وتستند إلى النظرية الواقعية التقليدية ،والتي ركيزتها الساسية القوة والتفوق العسكري
أساس تحقيق أهدافها.
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المبحث الثاني
استراتيجية مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي.
تعددت المدارس النظرية التي اعتبرت األمن مرتك اًز أساسياً في صياغة سياساتها واستراتيجياتها
في تحقيق مصالحها القومية ،إل أنه كان التركيز على أهم هذه المدارس والنظريات ،كالمدرسة
التقليدية العسكرية ،والتي يستند مفهوم األمن اإلسرائيلي في صياغة مفهومه العام إليها ،والتي
تنطلق من أن األمن قائماً على أساس القوة العسكرية والستخدام المكثف للقوات المسلحة ،سواء
بغرض صد أي عدوان خارجي أو خلق حالة من الردع النفسي والمادي ضد أي قوة خارجية،
ومن هنا تعمل هذه المدرسة على تسييس القوة العسكرية ،حيث ربطت هذه المدرسة األمن الوطني
أو القطري بقدرة الدولة على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد خارجي.
إن استراتيجية مفهوم األمن اإلسرائيلي هو الصورة العاكسة للنظرية الواقعية التقليدية ،فهي تسعى
دائماً إلى التوسع والسيطرة وبسط نفوذها ،من خالل العتماد على تعظيم قوتها العسكرية
واستخدامها في تحقيق أهدافها السياسية واألمنية في المنطقة العربية ،كما أن (إسرائيل) تستند في
صياغة مفهومها األمني إلى النظرية الوجودية في الصراع الدولي والتي تنطلق إباحة استخدام كل
الوسائل والطرق بهدف الحفاظ علي وجود وكيان الدولة ،لذا استندت(اسرائيل) على هذه النظرية
في الحفاظ على بقائها ووجودها وعلى حساب البقاء والوجود الفلسطيني والعربي الذى يعتبر
(إسرائيل) كيان مغتصب لألرض الفلسطينية والعربية .
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المطلب األول
األمن القومي بالمفهوم اإلسرائيلي
إن قيام أي دولة يجب أن يشتمل على ثالث ركائز أساسيه ،إقليم وشعب ونظام سياسي ،وأن
مهمة األمن القومي ،الدفاع وحماية هذه الركائز الثالثة من األخطار الخارجية والداخلية ،وحماية
الدولة من وقوعها تحت سيطرة دولة أجنبية نتيجة ضعفها او انهيار داخلي ،ولكن المفهوم
اإلسرائيلي لألمن القومي تجاوز حدود هذه المهمة ،فيقول بن غوريون "أن أمن الدولة ليس قضية
حماية الستقالل أو األراضي أو الحدود أو السيادة وانما هي قضية البقاء على قيد الحياة " وعلى
ضوء هذا الفهم يتضح سبب تعبير األمن المالصق لكل المبادئ واألنشطة اإلسرائيلية والنابع من
العقلية اإلسرائيلية التي تستند على التوراة والتلمود وكالهما مليء بأماني األمن في تشكل عقيدة
الخالص (ربايعة ،0222 ،ص.)500

فقد سعت (إسرائيل) الى تحديد مفهومها األمني من منطلق قراءتها ورؤيتها لكيفية معالجة المسألة
األمنية في ظل واقع عربي يرفض وجودها ويعتبرها دولة معتدية ومحتلة لألراضي الفلسطينية
والعربية ،وعلى ضوء ذلك الفهم صاغت (إسرائيل) مفهومها األمني بعنصرين أساسيين كانا سبب
نجاح هذا المفهوم وهما المرونة والنسجام الفكري مع الواقع ،فقد وفرت المرونة صياغة مبادئ
عامة تسمح بتطور المفهوم حسب كل موقف ،ومثل النسجام الفكري مع الواقع القوة الحقيقية
لمفهوم األمن القومي اإلسرائيلي وتوافق التفاعل بين التنظير والممارسة .
فقد اعتبر الباحث في مجال األمن القومي اإلسرائيلي والشرق الوسط (يشاى شبتأى) أن
يتجز من وجودها والذى إهتم بنقاش الدمج بين
أ
(إسرائيل) رسخت مفهوم األمن القومي كجزء ل
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استراتيجيات األمن القومي دون تحديد األهداف الوطنية العامة ،وبين تحديد مبادئ عامة للنظرية
وسياسة األمن القومي وان هذا الوضع هو نتاج واقع (إسرائيل) اإلشكالي في المنطقة  ،حيث لم
تحدد (إسرائيل) الخطوط العامة ألهداف قومية متفق عليها في واقع األمر منذ عهد 'ديفيد بن
غوريون  ،ولم تجري نقاش منهجي ذو شأن لمفهوم وسياسة األمن القومي ،انطالقاً من تعاملها
المرن والفضفاض مع قضايا أمنها (شبتأى ،7000 ،ص.)2

حيث تنطلق عقيدة الخالص اإلسرائيلية من مقولة أن فلسطين هي أرض بال شعب ،وان وجد مثل
هذا الشعب فالبد أن يغيب ،أي أنه ينطلق من إنكار الوجود العربي ،والفلسطيني على وجه
التحديد .وهذا يعني ضرورة فرض الوجود الصهيوني والشروط الصهيونية بكل الوسائل المتوفرة،
وأن ردع العرب واضعافهم هو هدف أساسي لألمن القومي اإلسرائيلي ،وأن على الجيش
اإلسرائيلي أن يحتفظ بقدرته العسكرية ،وأن على(اسرائيل) أن تحتفظ بعالقاتها المتينة بدولة
عظمى تدعمها وتضمن تفوقها العسكري الدائم على جميع الدول العربية(المسيري،0222 ،
ص.)717

يؤكد الرائد( أفي كوبر) على أن (إسرائيل) ليس لها نظرية أو مفهوم أمن قومي رسمي ،وليس لها
مذهب أمني منفصل عن الحفاظ على وجودها ،ولكن هناك جزء أو أجزاء لفكر أمني عام وفى
سياقات مختلفة ،انطالقاً من المفارقات والمشكالت األمنية المتأرجحة بين ضربة وقائية أو
استباقية وبين امتصاص ضربة أولى وشن هجوم مضاد ،ولكن هذا ل يعنى أنه ل يوجد فكر
أمني على المستوى العام لألمن القومي ،بل يوجد فكر مبدئي على مستوى األمن والمتمحورة في
القدرة العسكرية والتي تشمل المثلث التقليدي الردع واإلنذار والحسم(كوبر،0221،ص .)020
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وعلى ذلك يمكن الستدلل إلى أن مفهوم األمن اإلسرائيلي ،هو مجموع أساليب الممارسة العملية
التي تنتهجها لضمان أمنها ،و هي مجموعة القواعد والمبادئ واألساليب العملية ،التي يتم في
إطارها تحديد التهديدات التي تتعرض لها (إسرائيل) استناداً إلى أولوياتها وطرق مواجهتها ،مع
األخذ في العتبار الستغالل األمثل لمعطيات القوة اإلس ارئيلية ،في مقابل تحجيم عناصر القوة
العربية وردعها ،وتعتبر عملية تصنيف أولويات العمل األمني واتجاهاته من الجوانب الحيوية
للمفهوم األمني السرائيلي ،وترتبط نظرية األمن اإلسرائيلي الحالية ،في المفهوم الشامل لها،
بالكتلة الحيوية (إلسرائيل) وبباقي القدرات الشاملة لها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وعسكرياً.
يشير الجنرال اإلسرائيلي (قور شاي) أن المفهوم األمني اإلسرائيلي صاغه ديفيد بن غوريون في
مجموعة نقاط هي أولً وقبل كل شيء بناء قوة عسكرية متطورة قادرة على الردع من بداية
الحرب ،واقامة قوة استخبارية قادرة على اعطاء انذارات مبكرة عن نوايا العدو بشن حرب على
الدولة ،وافشال محاولت الدول العربية في ردع الدولة من خالل الحرب الحاسمة والسريعة ،ونقل
المعركة الى أراضي العدو وتحقيق النصر عليه .وان فكرة نقل الحرب الى أرض العدو جاءت
نظ ار لوجود التجمعات السكانية والمدارس على الشريط الحدودي ،وأن مبدأ الحرب القصيرة جاء
بسبب الضرر القتصادي الذى يلحق بالدولة إذا تم تجنيد قوات الحتياط لفترة
طويلة(شاي،7000،ص.)5

ويؤكد (يش شبتأى) أنه في العقود الثالثة األولى لقيام (إسرائيل) تركزت تحديات الستراتيجية
األمنية اإلسرائيلية في مواجهة الحرب الشاملة ضد الئتالف العسكري السياسي للدول العربية،
ولهذا السبب صاغت إسرائيل مفهومها األمني كما أثارها ومارسها ديفيد بن غوريون من خالل
قرار الحكومة الصادر في تشرين أول اكتوبر  1153والذى تضمن خمسة نقاط ،كالتفوق
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العسكري النوعي وخاصة في السالح الغير تقليدي والتفوق القتصادي وبناء قوة عسكرية صغيرة
الحجم متعددة المهارات والقدرات وماهرة في استخدام التكنولوجيا إضافة إلى بناء عالقات
استراتيجية مع الوليات المتحدة األمريكية وفرنسا (شبتأى،7000 ،ص .)2

وعبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في العام  1116عن مفهوم جديد لألمن اإلسرائيلي
ضمن خطابه الذى حدد فيه توجهات حكومته حتى العام  2000بقوله " في الشرق األوسط يتقدم
األ من على السالم ومعاهدات السالم ،وكل من ل يدرك هذا ،سيظل دون أمن ودون سالم ،وفي
نهاية األمر محكوم عليه بالفناء واألن فقط بدأت مرحلة جديدة من تاريخ شعبنا منذ قيام دولة
(إسرائيل) تغير جوهر طموحاته ،ففي المهجر كان الهدف الرئيسي للشعب هو استعادة ما فقده،
أما اليوم ،فأصبح هدفه المحافظة والحتفاظ بما استعاده"(صحيفة هآرتس العبرية.)0221/1/02 ،

األمن القومي بصورة عامة يمكن تعريفه بأنه مجمل السياسات العسكرية والسياسية والدبلوماسية
والجتماعية التي غرضها حماية أهداف الدولة وحماية مصالحها القومية ،أما في الحالة
البرغماتية في تحديد مفهوم وطبيعة األمن القومي ،يتم تحديدها
اإلسرائيلية فهناك حالة من ا
استناداً إلى المتغيرات السياسية على الساحة الدولية والقليمية وبما يحافظ على مصالح و
وجود(إسرائيل) وبما يضمن لها استثمار ادعائها بالخطر الدائم الذي يهدد وجودها وكيانها.

المطلب الثاني
نشأة مفهوم األمن اإلسرائيلي .
إن المبادئ واألفكار األساسية التي شكلت مفهوم األمن اإلسرائيلي قد حددت في العقود الخمسة
األولى من القرن العشرين ،حيث كان التحدي األساسي بالنسبة للقادة الصهاينة هو الحصول على
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اعتراف القوى العظمى بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين ،واعطاء الحق لمن ل
يستحق ،بالهجرة إلى هذا الوطن ،حتى حظيت قيادة الحركة الصهيونية بشرعية أولية حين صدر
قرار التقسيم  111الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ،والذى اعترفت بموجبه بعض دول
العالم بفكرة قيام دولة يهودية في نطاق مشروع التقسيم ،والعتراف (بإسرائيل) فور قيامها من قبل
الوليات المتحدة والتحاد السوفيتي وباقي دول العالم تباعاً

(ربايعة، 0222،ص.)502:500

في العام  1142تولى ديفيد بن غوريون مسؤولية ملف األمن والدفاع في اليشوف الستيطاني،
وذلك تمهيداً للمنصب الجديد الذى ينتظره حسب تطمينات وتأكيدات بزوال النتداب وقيام دولة
(إسرائيل) ،فلم يكن بن غوريون يمتلك الخبرة األمنية أو التجربة الكافية ،فقرر تكريس ثالثة أشهر
لحلقات نقاش ودراسة زار خاللها وحدات الهاغاناه

10

وأجرى مقابالت مع مقاتلين من مختلف

المراتب وق أر أدبيات كثيرة من تجارب الشعوب الغربية والشعوب العربية وخاصة الشعب
الفلسطيني ،وقام بن غوريون بتوثيق دراسته واستنتاجاته التي مؤداها أن اليشوف ل يستطيع
مواجهة التحدي األمني الذى ينشأ عن مواجهة مع الدول العربية عقب انسحاب النتداب
وبناء على ذلك وضع األسس لنظرية أو مفهوم أمن والتي أقيم على أساسها الجيش
البريطاني،
ً
اإلسرائيلي(عياش ،7000 ،ص.)75-75

كان التغيير في الرؤية العسكرية أحد أعمدة خطة بن غوريون في رؤيته لجهاز األمن اإلسرائيلي،
وتبنى المفهوم التقليدي لمصطلح األمن القومي ،الذى يقوم على أساس تعظيم القوة العسكرية
والتوسع ،والذى يهتم بتأمين كيان األمة والدفاع عن مصالحها الحيوية ،والمتمثلة في الكيان
والوجود والستم اررية وهو المحور األساسي لألمن اإلسرائيلي ،حيث تتبلور الستراتيجية األمنية
10

الهاغاناه هي عبارة عن القوة العسكرية لليشوف اليهودي في فلسطين خالل النتداب البريطاني وبالتحديد بين عام 1121وعام

.1141
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العسكرية بحسب الظروف والمتغيرات الملموسة التي مرت بها (إسرائيل) ،وأن مسألة األمن
القومي العسكري ما تزال تشكل أهم أولويات األهداف العليا والستراتيجية (إلسرائيل) ،انطالقاً من
الفرضية األمنية التي آمن بها بن غوريون أن (إسرائيل) موجودة في حالة خطر وجودي دائم وأنه
ل يوجد (إلسرائيل) حلفاء مخلصون ودائمون يمكن أن تستعين بهم لمواجهة الخطر المتربص
بوجودها(منصور ،7002 ،ص.)752

إن الفهم العملي لهاتين الفرضيتين هو ضرورة تأسيس أمن إسرائيلي على قوة الجيش من أجل
الردع والعمل وقت الضرورة ،وأن الفتراض األساسي لدى (إسرائيل) هو أنها ل تستطيع أن
تعتمد في ضمان أمنها على أي عنصر خارجي ،فقد تبنت إسرائيل تقدير الموقف الذي بلوره بن
غوريون لدى قيام الدولة وهو أن التأييد والمساعدة السياسية والعسكرية التي حظيت بها (إسرائيل)
من دول مختلفة أثناء التصويت في األمم المتحدة على قرار التقسيم ،ل يمكن أن تشكل دليالً
على استعداد هذه الدول في أن تقف إلى جانب (إسرائيل) إذا تعرضت لخطر يهدد وجودها
وكيانها(محمود،7002،ص .)52-52

يتضح مما سبق أن القادة السرائيليون وضعوا األسس النظرية لمفهوم األمن السرائيلي على
أساس العتماد على الذات وعدم الثقة بمساعدة أي من الدول حتى الصديقة والحليفة لها على
قاعدة التشكيك في وقوف هذه الدول إلى جانبها وقت المحنة ،واستناداً إلى الفهم السليم لنظرية
المصلحة القومية و على قادة ل وجود لصدقات دائمة وأن المصالح هي الدائمة في العالقات
الدولية.
وقد ذهب بن غوريون لتوضيح هذه الفرضية إلى تقسيم العالم إلى كتل حسب عالقتها مع
(إسرائيل) ،وكانت الكتلة األكثر تأييداً (إلسرائيل) هي الكتلة التي اعترفت (بإسرائيل) وبوجودها،
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ولكنها في الوقت نفسه ل تبدي مبالة بِشأن تعرض هذا الوجود للخطر ،لذلك قال "علينا أن نعي
الحقيقة المجردة البسيطة والقاسية في آن واحد أل وهي أنه بالنسبة ألمننا يجب علينا أن نعتمد
أولً وقبل كل شيء على أنفسنا فقط وعلى قدرتنا وليس على قوى خارجية"  ،وقال في مناسبة
أخرى" :علينا أن نعتمد على أنفسنا وعلى قوتنا نحن ،ويجب أن تكون هذه القوة قادرة على الحسم
وعلينا الستعداد للحرب من خالل العتماد على قدرتنا نحن وان مصيرنا ومصير الستيطان
اليهودي والشعب والدولة اليهودية يتوقف علينا قبل كل شيء" (المصرى،7002،ص.)57

فبعد حرب احتالل األراضي الفلسطينية عام  1141استمرت عملية بلورة المفهوم المني
السرائيلي على يد القادة السرائيليين ومن ضمنهم قائد المنطقة الجنوبية يغال الون ورئيس الوزراء
األ ول ووزير الدفاع ديفيد بن غوريون ،رغم أنه ل يوجد نموذج محدد لنظرية أو مفهوم األمن
اإلسرائيلي التي تتجاوب مع متطلبات الواقع اإلسرائيلي ،وانما بدأ تراكم تدريجي لمبادئ وأسس
الستراتيجية األمنية المبنية على التجربة العسكرية منذ الستيطان اليهودي في فلسطين في نهاية
القرن التاسع عشر ،وأنه حتى األن ل يوجد نص مكتوب وواضح للمفهوم األمني ،فقسم منها تم
تداوله شفهيا واألخر تمت كتابته على شكل قوانين سنها الكنيست اإلسرائيلي وق اررات صادرة عن
الحكومات المتعاقبة ،تتغير تلك القوانين والمفهوم األمني بتغير الظروف الدولية واإلقليمية
المحيطة (بإسرائيل)(منصور ،7002،ص.)752-752

إن الدللة العامة لألمن القومي اإلسرائيلي تعني مجموعة التدابير والحتياجات النظرية والعلمية
الخاصة بحماية المجال اإلقليمي (إلسرائيل) علماً أن اإلقليمي هنا ل يعنى الرقعة الجيوبوليتيكية
من األرض فقط ،بل يشمل الثروات والقتصاد واليدلوجيا السياسية واألهداف التوسعية والتدابير
الواجب اتخاذها لتكريس سيطرة (إسرائيل) على األراضي الفلسطينية المحتلة ،وبالتالي فمفهوم
44

األمن القومي اإلسرائيلي ل يضمن تعزيز القوة العسكرية فحسب ،بل يشمل دراسة إمكانيات الدول
المعادية (إلسرائيل) وقدراتها العسكرية والبشرية والقتصادية وتحديد نقاط القصور أو التفوق لدى
هذه الدول لتخاذ الحتياطات الالزمة في مواجهتها(مرتضى ،7001 ،ص.)50

إن مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي مفهوم ثابت ل يتغير في الفهم المتعلق بالحفاظ على وجود
(إسرائيل) وحمايته من أي أخطار تهدد بقاء الدولة ،ومتغير ومرن في الجانب العملي التنفيذي بما
الدائم للقادة والسياسيين اإلسرائيليين ،وهو أن (إسرائيل) تعيش في خطر دائم
يتناسب مع الدعاء ا
وبالرغم من أن مفهوم األمن
يهدد وجودها وكيانها من البقاء منذ قيام (إسرائيل) وحتى اليوم،
ا
السرائيلي لم يكتب على شكل وثيقة منذ أن وضع األسس النظرية لها ديفيد بن غوريون وحتى
يومنا هذا ،فهي تصاغ على شكل قوانين في الكنيست اإلسرائيلي 11أو ق اررات تأخذها و ازرة الدفاع
تجسد بمجملها العام المفهوم المني السرائيلي استناداً إلى المتغيرات الدولية واإلقليمية.

المبحث الثالث
الثابت والمتغير في مفهوم األمن اإلسرائيلي.
إن مفهوم األمن اإلسرائيلي ليس مفهوماً ثابتاً ،بل هو متغير يواكب السياسة الستيطانية التي
تنتهجها (إسرائيل) منذ عام  ، 1141ويتبدل باستمرار بتبدل الظروف السياسية والعسكرية
المحيطة بها ،حيث تطور مفهوم األمن اإلسرائيلي تبعا لمراحل نشأة (إسرائيل) وتوسعها التدريجي
على حساب األرض العربية وموقعها الجغرافي وسط تجمع عربي رافض لوجودها ويعتبرها كيان
معتدي ومغتصب لألراضي الفلسطينية والعربية ،الذى أثر في صياغة الثابت والمتغير في
مرتكزات األمن اإلسرائيلي
 11الكنيست اإلسرائيلى هو البرلمان اإلسرائيلي حيث يتركز عمله فى التشريع ومراقبة الحكومة اإلسرائيلية .وعدد نوابه  121نائبًا،
ينتمي كل منهم إلى حزب مسجل ويعمل ممثال لهذا الحزب
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المطلب األول
الثابت في مفهوم األمن اإلسرائيلي
يستند مفهوم األمن اإلسرائيلي إلى مجموعة من العتبارات الجغرافية والسياسية التي رافقت
ظروف قيام (إسرائيل) .فقد تأسست (إسرائيل) في وسط جغرافي وسياسي عربي يرفض قيامها
على أنقاض الشعب الفلسطيني ،وعلى حساب األرض الفلسطينية والعربية ،وفى مساحة جغرافية
صغيرة ،إضافة إلى التفاوت في الموارد البشرية والقتصادية الذى يسمح نظرياً على األقل لبعض
األطراف العربية اتباع استراتيجية الحرب الطويلة المدى مع (إسرائيل) ،إن هذه االعتبارات تحكم
صياغة الثابت في مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي ،ومازالت تفرض نفسها على تطور العقيدة
العسكرية اإلسرائيلية ،وتحظى بتفكير واهتمام القادة السرائيليين مما دفعهم إلى محاولت التفكير
والبتكار(محمود ،7002،ص.)55

يقول (دان نوعمن) مستشار و ازرة الدفاع السرائيلية سابقاً "يجب على (إسرائيل) أن تدرس
باستمرار مفهوم األمن القومي ،وتطور عقيدتها العسكرية استناداً إلى المتغيرات الدولية اإلقليمية
ومواكبة التطور التكنولوجي األمني والعسكري ،انطالقاً من خصوصية الندرة الجغرافية والسكانية،
حيث أن عقيدة (إسرائيل) األمنية تأسست منذ قيام (إسرائيل) على أساس تصور رئيس الوزراء
ووزير الدفاع السابق ديفيد بن غوريون ،والتي تهدف إلى توجيه التفكير والممارسة الستراتيجية
في بناء الجيش اإلسرائيلي ومبادئ حماية وجود (إسرائيل) من الخطر العربي ،لذا يجب أن يتطور
المفهوم والممارسة األمنية حسب حاجة (إسرائيل) األمنية للحفاظ على وجودها من أي تغير
استراتيجي في موازين القوى القليمية والعالمية( نوعمن ،ص.)001
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وينطلق مخططي السياسات األمنية السرائيلية من مجموعة عناصر أمنية يطلق عليها قيود
أمنية ،وهى دائمة التأثير ومن الصعب تغييرها أو تليينها ،يندرج في إطارها مجموعة من الظروف
كصغر مساحة (إسرائيل) وانكماش العمق الجغرافي والتعداد السكاني والموارد القتصادية،
واضافةً لى مجموعة عناصر يطلق عليها ردود أمنية أو حلول استراتيجية أو فلسفة عملياتية،
جرى بلورتها للرد على المخاطر المتأتية من عناصر القيود في مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي
(منصور ،7000،ص.)522
أوال :القيود:
أ -الموقع الجغرافي وغياب العمق االستراتيجي .
يعتبر العامل الجغرافي من أبرز العوامل التقليدية المؤثرة في سياسة الدولة ،حيث قال نابليون "إن
سياسة الدولة تكمن في جغرافيتها " ويرى المختصون في العالقات الدولية بأنه هناك عالقة بين
الجغرافيا والسياسة وأطلقوا على هذه العالقة بعلم الجغرافيا السياسية وهو العلم الذي يدرس تأثير
الجغرافية الطبيعية على حياة الدولة السياسية وعلى عالقاتها الخارجية(توفيق ،7000 ،ص.)020

يشكل عامل الجغرافيا السياسية احدى العوامل المهمة التي يتأثر بها مفهوم األمن اإلسرائيلي ،بل
تعد من أهم التحديات الرئيسية للمفهوم األمني اإلسرائيلي ،فقد أثرت المعطيات الجغرافية على
المفهوم األمني وعلى مذهب الحرب وبناء القوة في مراحل تشكيل (إسرائيل) وقيامها ،حيث كانت
(إسرائيل) تفتقر إلى العمق الستراتيجي ،وبالتالي لم يكن لديها حرية الختيار بين الدفاع المرن
وغير المرن وكان من الواضح أمام مخططي الستراتيجية اإلسرائيلية الفهم ،أن التفوق العسكري
يجب أن يعتمد على وجود مبدأ الحفاظ على عمق جغرافي استراتيجي(ربايعة،0222 ،ص .)502
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حيث يؤكد أرنون سوفير

12

أستاذ الجغرافيا والعلوم الطبيعية أن المعطيات الجغرافية هي العناصر

الطبيعية والبشرية جميعاً في الدولة وفى محيطها ،والتي لنعكاسها اإلقليمي مغزاه ،وأن تجميع
السكان وتمركزهم في نقطة واحدة ،وليس توزيعهم على نواحي الدولة كافة ،لهما معطى جغرافي
في معادلة أمن الدولة القومي ،كما أن لموقع وحجم الدولة ومكانها الجغرافي له مغزى في مفهوم
األمن القومي (سوفير ،0222،ص .)50

يشير موقع (إسرائيل) الشرقي في حوض البحر المتوسط إلى بعض نقاط الضعف فيما يتعلق
بالتصال البحري والجوي بينها وبين دول صديقة وبعيدة على حد سواء ،حيث تقع كإسفين بين
جزء من العالم العربي من الشمال وجزء أخر منه من الجنوب ،واضافة إلى البنية الضيقة والحدود
الطويلة (إلسرائيل) مع الدول العربية تثقل على حركة جيشها بين جبهتي الشمال والجنوب والتي
يصعب حمايتها من أي تهديد عربي

(المصري،7002 ،ص .)72

دفع هذا الوضع الجغرافي بالمخططين العسكريين اإلسرائيليين إلى التوصل إلى استنتاج مفاده أن
(إسرائيل) ل تستطيع خوض حرب على أراضيها ،وهذا التفكير هو الذى أوجد المفهوم األمني
اإلسرائيلي الثابت نقل المعركة إلى أرض العدو ،إليجاد العمق الستراتيجي المصطنع ،لتجنب
الحرب الشاملة التي تهدد الوجود اإلسرائيلي ،والتي ل زالت (إسرائيل) تعتبرها الهاجس األكبر
الذي يهدد وجودها وكيانها اذا ما تحالفت الدول العربية عليها ،لذا عوضت التهديد الجغرافي
بالتطور التكنولوجي وتنمية القدرات البشرية وبناء جيش النخبة الماهرة القادرة على التغلب على
المشكلة الجغرافية.

 12أرنون سوفير ،أستاذ الجغرافيا العسكرية في جامعة حيفا ورئيس مركز األبحاث في كلية األمن القومي ،التابعة للجيش اإلسرائيلي،
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ب -محدودية القدرة البشرية:
يقول (كوبي ميخائيل)

13

أن (إسرائيل) محدودة السكان مقابل كثرة عربية ،جعلت من الصعب

الحفاظ على جيش كبير على غرار الجيوش العربية ،ألن (إسرائيل) تحتاج إلى تجنيد كافة جنود
الحتياط كي تجهز جيش يكافئ الجيوش العربية وخاصة اذا كانت متحدة ،وهذا سوف يضر
بالقتصاد بشكل كبير ،لذا بنى الجيش على نمط مليشيات مكونة من عدد صغير من الجنود
المحترفين ،والمزودين بتكنولوجيا متطورة تقلل من ضرر قلة العدد السكاني(ميخائيل ،7007،ص
.)2-2

لقد جعلت قلة عدد سكان قياساً بالدول العربية من الصعب الحفاظ على جيش كبير على غرار
الجيوش العربية ،ألن الندرة السكانية (إلسرائيل 1ستؤثر على القتصاد اإلسرائيلي سلباً اذا ما تم
تجنيد قوات الحتياط أو زيادة عدد الجيش ،وقد انعكست محدودية القدرة البشرية في المفهوم
األمني أيضاً ،فهي البحث عن سبل وطرق تسعى لتفادى خوض حرب على أكثر من جبهة من
شأنها أن تشتت القوات العسكرية كما حدث في حرب

(1123منصور ،7000،ص.)520

يظهر قلق التفكير العسكري اإلسرائيلي ،بمحدودية العمق الستراتيجي السرائيلي بشكل واضح في
سعى القادة السرائيليين لمتالك القدرة العسكرية الهجومية المتفوقة( ،فإسرائيل) في التصور
الصهيوني كلها منطقة حدودية ،الذي يستوجب عدم السماح مطلقاً ،بأن تدور الحرب على
أرضها ،ولذا ل يوجد مكان لعقيدة دفاعية في الفكر العسكري اإلسرائيلي ،نظ اًر ألن أي فشل في
العقيدة الدفاعية ،سيؤدي حتماً إلى اختراق (إسرائيل) نفسها ،ومما عمق هذا اإلحساس إدراك
القيادة اإلسرائيلية ،لضعف القاعدة السكانية اإلسرائيلية واختالف انتمائها إلى أصول عرقية
 13كوبي ميخائيل :احد كبار الباحثين في معهد االمن القومي االسرائيلي ،ويعمل في جامعة ارييل للعلوم الشرق اوسطية وحصل علي
الدكتوراه من الجامعة العبرية في القدس في العالقات الدولية.
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وأجناس قومية مختلفة ،بالنسبة للقوة البشرية العربية ،ومن هنا ضرورة تفادي الحرب الفجائية،
المستوطَنات ،وضرورة السبق لتوجيه الضربة األولى ،من
وضرورة تحصين الحدود بعدد من ُ
خالل حرب خاطفة لتجنب الحرب الطويلة والحرب الستنزافية ،ألن (إسرائيل) ل تتحمل التعبئة
العسكرية الشاملة لفترة طويلة ،وضرورة إلحاق خسارة كبيرة و سريعة بالطرف العربي المهاجم.
فعندما تكون التركيبة السكانية للدولة محدودة وتنطوي على جماعات بشرية تنتمي إلى أصول
قومية مختلفة وأجناس عرقية أو لغات وأديان متباينة ،تكون الدولة مهددة الستقرار الجتماعي
والسياسي فيها ل بل قد يؤدي إلى تهديد وجودها ذاته ،وهذا ما أدركه القادة السرائيليين لذا عملوا
باستمرار على تضخيم الدعاية ورواية الخطر الذي يهدد وجود وكيان (إسرائيل) بهدف تمتين
الجبهة الداخلية السرائيلية وتوحيد ساكني الدول المتجمعون من كل أقطار العالم فيها.
ج-الحدود اآلمنة
يعتبر الموقع الجغرافي وحدود الدولة ومساحتها من العناصر الهامة في الستراتيجية العسكرية
وتحديد األهداف األمنية للدولة بما يخدم مصالحها القومية ،حيث دلت حروب المواجهة العسكرية
بين (إسرائيل) والدول العربية على صحة الفروض التي ينطلق منها المفهوم األمني الس ارئيلي
والذي يتحدد بتطابق األهداف السياسية مع األهداف العسكرية ،فالقناعات حول مضامين الحدود
اآلمنة والعمق الستراتيجي والردع والضربة الستباقية ،كلها شكلت محور المفهوم األمني
اإلسرائيلي الذي ينطلق من ضرورة الحفاظ على وجود وكيان الدولة الناشئة وتأمين
مستقبلها(محمود،7002،ص .)15

51

حدد (ايجال ألون) مفهوم الحدود اإلسرائيلية اآلمنة بأنها الحدود السياسية التي ترتكز على عمق
تقدم جيوش
إقليمي وموانع طبيعية مثل المياه والجبال والصحراء والممرات الضيقة التي تحول دون ا
الفعالة ضد اقتراب
برية مزودة
بالمدرعات ،وهي الحدود التي تمكن من اتخاذ وسائل اإلنذار ا
ا
الطائرات المعادية من ناحية ومن ناحية أخرى فإنها هي الحدود التي يمكن أن تستخدم كقواعد
مناسبة للقيام بهجوم مضاد ،إن أبعاد الفكر األمني الستراتيجي اإلسرائيلي في ضوء الهدف
التوسع
يتميز باتجاهين هما:
البسيط للحقبة الحالية من الصراع العربي  -اإلسرائيلي باعتباره فك اًر ا
ا
المتطرفة ،ويتبلور
حجة يبرر بها مطامعه ويخفي خلفه حقيقة تطلعاته
والعدوان ،متخذاً من األمن ا
ا
التوسعي تلقائياً من خالل عناصر األمن الثالث التي حددها آلون "العمق اإلقليمي
التجاه
ا
الجوي الواسع الذي يوفر إنذا اًر
الستراتيجي و الحدود المرتكزة على موانع طبيعية و المجال ا
لمنطقة وسط ( النكبة.)2013،
وقد اعتبر قادة (إسرائيل) أن الحدود التي انتجتها حرب 1162هى حدود صالحة ألن تكون حدود
أمنية ،فقد قال إسحاق رابين في حينه عندما كان رئيس األركان في و ازرة الدفاع السرائيلية" ،أن
الحدود الحالية تسير بموجب حواجز طبيعية من ناحية مصر ،القناة ،ومن ناحية األردن ،نهر
األردن ،وهذا حاجز أقل تأثير من قناة السويس لكنه حاجز على أية حال ،أما من ناحية سوريا
فلن تعود أية حاجة تفرض تسلق الجبال"(تيم ،1111 ،ص.)111
إن فكرة الحدود اآلمنة التي حددها ايجال ألون أتاحت إمكانية التخلي عن استراتيجية الحرب
الوقائية ،وبالتالي تبنى نقل الحرب إلى أرض العدو بعد حرب  ،1162فقد أدخلت (إسرائيل)
بعض التعديل على فكرة الحدود اآلمنة ،حيث رأت التمسك بحدود يمكن الدفاع عنها ،إذ شكلت
خطوط وقف إطالق النار عوائق طبيعية على كل من قناة السويس ،ونهر األردن ،وهضبة
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الجولن الستراتيجية ،وهي أفضل خطوط وصلت إليها .كذلك كان على (إسرائيل) تغير مفهومها
الهجومي والضربة الستباقية ،ونقل المعركة خارج أراضيها ،بعد أن احتلت مساحات من األراضي
العربية ،تعادل ثالثة أمثال مساحتها ،وأصبح لديها عمقاً استراتيجيا يوفر اإلنذار المبكر الكافي
وللمرة األولى ،إتخذ الفكر الدفاعي مكانه في نظرية األمن اإلسرائيلي مرة أخرى ،منذ حرب عام
(1141منصور ونحاس ،7002 ،ص)725

فقد اعتبرت مرحلة الدفاع في مفهوم األمن السرائيلي أم اًر مستغرباً بالنسبة لدولة مثل (إسرائيل)
تقوم على التوسع والهجوم وامتالك القوة التي هي أساس صياغة المفهوم األمني السرائيلي
المنسجم مع النظرية الواقعية الكالسيكية في العالقات الدولية وخاصة أن هذه المرحلة أتاحت
للدول العربية وخاصة مصر باإلعداد الجيد لخوض حرب ال 1123والنتصار بها والتسبب في
تراجع المشروع الصهيوني.
ثانيا :الردود أو الحلول االستراتيجية
تعتبر القيود التي يستند إليها مفهوم األمن اإلسرائيلي هي األساس الذى تتم على أساسه صياغة
أهداف ومهام السياسة األمنية السرائيلية وهى البيئة الستراتيجية والجيوبولتيكية التي تجبر
إسرائيل على التعامل مع أخطار نظرية وعملية ،التي تم ذكرها سابقاً ،ومن أجل تأمين جوهر
البقاء ،باستخدام القوة العسكرية ،ضمن مرتكزات األمن القومي اإلسرائيلي ،والتي صاغها بن
غوريون والتي تمثلت في مبدأ التحالف مع القوى العظمى ومبدأ التحكم في المنطقة والتفوق
العسكري ومبدأ الردع والحرب الستباقية.
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أ-نظرية الردع ( جيش قوى قادر على الردع وشن الحرب الوقائية)
تسعى (إسرائيل) منذ نشأتها ،لفرض سياسة رادعة تمنع بموجبها الدول العربية من تهديدها
عسكرياً أو التسلح بشكل فعلي ،مما يتيح لهذه الدول تهديدها في المستقبل ،فقد عمل قادة
(إسرائيل) من أول رئيس حكومة لها ديفيد بن غوريون  ،على تطبيق سياسة الردع بمختلف
أشكاله( منصور ،7005 ،ص.)502

فقد عرف الجنرال ادريه بوفر في كتابه الردع والستراتيجية بأنه" منع دولة معادية من اتخاذ القرار
باستخدام أسلحتها ،أو بصورة أعم ،منعها من العمل أو الرد ازاء موقف معين وهو مجموعة من
التدابير والجراءات التي تشكل تهديداً كافياً ..اذن إن النتيجة التي تحاول الحصول عليها بواسطة
التهديد نتيجة سيكولوجية" (نعمة ،0222 ،ص.)752

ويتلخص مفهوم الردع اإلسرائيلي في منطلقاته األولية ،بمحاولة التأثير في الحسابات الستراتيجية
لدى العدو وثني إرادته عن القيام بأعمال غير مرغوب فيها عن طريق إثارة تكاليفها المادية
والبشرية ،فقد دأبت (إسرائيل) باستمرار على التأكيد بأن العرب سيعاقبون بشدة إن هم قاموا بفعل
تراه يستدعى الردع النتقامي

الصارم(فهمى ،0222،ص.)27

حيث يقول (زكى شلوم ) الردع هو محاولة طرف ما ثني طرف آخر عن اإلتيان بفعل يرى
الطرف األول أنه ضار به ،أو يجده ضروريا لمنع الطرف اآلخر من أن يفكر بالقيام بعمل ما ،أو
اإلتيان بتصرف أو سلوك معين يمكن أن يشكل تهديداً لمصالحه أو ألهدافه أو لمكانته .ومفهوم
الردع ليس جديداً في العلوم العسكرية والستراتيجية ،كما أنه ليس كذلك في الحياة السياسية

 زكى شلوم :باحث أول في معهد بن غوريون للدراسات االسرائيلية في جامعة بن غوريون االسرائيلية .
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والجتماعية ،وان كان الستخدام األوضح له هو عندما يكون هناك احتمال أن يؤدي إلى احتكاك
أو مواجهة محتملة الوقوع بين طرفين أو قوتين أو أكثر ،إذ يمكن العثور عليه حتى في
الممارسات أو السلوك اليومي بين األفراد والجماعات والدول

المختلفة(شلوم ،7000 ،ص .)05

فقد تبنت (إسرائيل) هذه النظرية في إطار مفهومها األمني ،بهدف التقليل من احتمالت الحرب
بينها وبين العرب ،وفرض قبول الدول العربية بوجودها كأمر واقع وكحقيقة ل يستطيع العرب
إنكارها ،من خالل اإلثبات بشكل فعلي على أنها قوة مؤثرة وأنه يصعب التغلب عليها عسكرياً،
وأن أي مواجهة معها ستكون باهظة الثمن ،إن مفهوم الردع تطور عن مراحل استخدامه األولى
في المفهوم المني بتطور المحيط األمني (بإسرائيل) ،ويجب أن يأخذ مفهوم الردع اإلسرائيلي
البعد الشامل في منع أي تفكير بتهديد أمن (إسرائيل) أو وجوها ،وأن أخطر تهديد حالي يواجه
أمن (إسرائيل) هو النووي اإليراني

(هارنوف،7002،ص .)57

يؤكد (عوزي أراد) أن مفهوم الردع تحقق في سنوات الخمسين من القرن التاسع عشر ،كعنصر
مركزي من العناصر الثالثة المركزية التي كونت المفهوم األمني السرائيلي ،الردع واإلنذار
المبكر والحسم ،وأن هذا المفهوم تحقق من خالل فهم قادة (إسرائيل) للتهديد الوجودي الذى يشكله
جيران (إسرائيل) العرب ضد وجودها ،وأن الوجهة المركزية في مفهوم الردع هي التي تبناها القادة
العقالنيين ،من خالل فهمهم لنظرية الربح والخسارة (نظرية المباريات) ،وجعل قادة الدول العربية
يفكرون في حجم الخسارة التي سوف تلحق بهم وبمصالحهم اذا ما فكروا أو أقدموا على عمل ضد
(إسرائيل)

(أراد ،7002،ص .)2

وهنا تجدر الشارة الى أن (إسرائيل) تستخدم نظرية المباريات في العالقات الدولية ،فهي تستخدم
في عالقاتها مع دول العالم الغربي نموذج المباريات ذات الطبيعة التنافسية ،وتستخدم المباريات
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ذات الطبيعة الصراعية مع الدول العربية انطالقاً من قراءتها لطبيعة عالقاتها مع دول الجوار
ودراستها لقوة هذه الدول ،لذا دائماً تستخدم (إسرائيل) نموذج المباريات الصفرية مع الدول العربية،
وعلي اساس المكسب الدائم وبأقل الخسائر.
أما يسرائيل طال فيقول" أن العقيدة األمنية السرائيلية نصت دائماً على أن جيش الدفاع
اإلسرائيلي يجب أن يحتفظ بالقدرة على الردع ،وان لم يكن الردع كافياً ،عليه أن يحسم  ،فالردع
والحسم وجهان لعملة واحدة"

(شعبان ،0222 ،ص.)70

وثمة إجماع إسرائيلي حول استخدام الردع بالقوة العسكرية ،بوصفه العنصر الرئيسي الذي قامت
عليه الدولة العبرية ،وحافظ على بقائها ووجودها من أي خطر ،وهو الذي فرض السالم مع
يعوض النقص
العرب ،ولذلك تبنت (إسرائيل) فكرة الدولة العسكرية ،إلقامة مجتمع عسكري ا
الديموغرافي .كما ثمة قناعة لدى غالبية القادة اإلسرائيليين بقوة الردع النووي كأحد أساليب الردع
الستراتيجي ،وقدرته على فرض الشروط اإلسرائيلية ،لحل بعض القضايا اإلقليمية ،ومن خالل
سيطرة مفهوم أو نظرية الجدار الحديدي على القادة العسكريين وخبراء األمن القومي اإلسرائيلي،
بالعتماد على عاملي الردع والحسم ،اللذين يشكالن حجر الزاوية في نظرية األمن اإلسرائيلي،
وهما عامالن يعتمدان على بناء جيش قوي ،قادر على حسم أي معركة عسكرية بين (إسرائيل)
وجيرانها(

مقاتل من الصحراء.)7002 ،

 نظرية الجدار الحديدي ،أسسها زائيف جابوتنسكي ،زعيم الحركة الصهيونية التصحيحية العالمية في عشرينيات القرن الماضي في
شكل مبدأ ،وصاغها وطورها دافيد بن غ وريون  ،لتكون أساس لنظرية األمن اإلسرائيلي .وملخصها :حرمان العرب من امتالك القدرة
على تصفية الكيان الصهيوني ،وأنه إ ذا أيقن العرب أن محاولة فرض إرادتهم بالقوة هو أشبه بعبور "جدار حديدي" يستحيل اختراقه،
وعند ذلك سوف يكونون مستعدين للتسليم بالسيطرة اليهودية على أرض إسرائيل.
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حيث تركزت فكرة الردع اإلسرائيلي حول آلية وضع الخطوط األمنية التي يتوجب عدم تجاوزها،
من أي جهة كانت وان حدث تجاوزها فإن ذلك سيولد رداً عسكرياً صارماً ،يمكن تلخيصها في
الخطوط

التالية (:منصور ،نحاس،7002،ص .)710

-1التهديد العسكري  :يجب أن يكون الجيش السرائيلي مستعداً وقاد اًر على شن حرب استباقية
في حال حشد وتأهب عسكري لدى الدول العربية ،وهنا الردع يعطى شرعية لمبدأ الحرب
الستباقية ومن منطلق الحرب من أجل الدفاع عن الوجود.
-2استنزاف عسكري( :إسرائيل) ل تقبل العيش في حالة استنزاف عسكري يضعف هيبة ردعها
العسكرية ،و يجب أن تقابل كل استراتيجية استنزاف عسكري عربي برد عسكري صارم ومؤلم .
-3حرب شاملة :في حال حدوث حرب شاملة ضد (إسرائيل) تهدد كيانها ستكون جاهزة للتصدي
وبقوة وبجميع الوسائل المتاحة لها.
-4ضمان الممرات المائية :أي إغالق ألحد ممراتها البحرية سيكون سبباً لندلع الحرب.
يقول نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي "إن ما يمكن تحقيقه في الشرق األوسط ،هو السالم المبني
على الردع أو القوة .لذا ،ففي الشرق األوسط ،يعتبر األمن (قوة الردع المعتمدة على الحسم) ،هو
العنصر الحيوي للسالم ول بديل عنه ،هذه الترتيبات األمنية ،بغض النظر عن مدى نجاحها ،لن
تكون كافية يوم أن يقرر أعداء (إسرائيل) ،خرق المبادئ المتفق عليها ،والشروع في حرب
ضدها"(مقاتل من الصحراء.)2013،
لقد سيطر مفهوم الردع على المفهوم األمني اإلسرائيلي ،في التعامل مع جميع القضايا السابقة
والحالية والمستقبلية .وأن هناك إجماع إسرائيلي حول استخدام الردع بالقوة العسكرية ،بوصفه
العنصر الرئيسي الذي قامت عليه (إسرائيل) ،وحافظ على بقائها ووجودها ،وهو الذي فرض
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السالم مع الدول العربية ،ولذلك تبنت (إسرائيل) فكرة الدولة العسكرية ،إلقامة مجتمع عسكري
يعوض النقص الجغرافي والندرة السكانية ،كما ثمة قناعة إسرائيلية أخرى ،بقوة الردع العسكري
ا
والنووي ،وقدرتهما على فرض شروط ومواقف إسرائيلية ،لحل القضايا اإلقليمية.
إ ن عجز مفهوم الردع التقليدي اإلسرائيلي من منع الدول العربية من خوض حروب مع
(إسرائيل) ،دفع قادتها العسكريين إلى التفكير في األفضلية التي يمكن أن تحققها (إسرائيل) على
الدول العربية في حال امتالكها للسالح الغير تقليدي ،فقد ساد العتقاد لديهم أن ميزان القوى
العسكري التقليدي (إلسرائيل) سيعمل بمرور الزمن لصالح الدول العربية ،ألن القوة العربية ليست
ثابتة ،فهي في حالة تطور مستمر ،فهذا العتقاد كان أحد أسباب توجه قادة (إسرائيل) نحو
سياسة امتالك السالح النووي ،والتي هدفت من خاللها إضافة نوعية لسياسة الردع
التقليدي(محمود ،7002،ص.)12:17

فقد أكد زكي شالوم في كتابه بناء قوة الردع السرائيلية  -الستم اررية والثبات ،أن (إسرائيل) بدأت
العمل الجاد من أجل امتالك السالح النووي فترة العدوان الثالثي على مصر عام  1156بمساعدة
فرنسا والنرويج ،بالرغم من أن تفكير ديفيد بن غوريون في امتالك السالح النووي بدأ في العام
 1141وتم إحاطة خطوات بن غرويون بالسرية التامة ،حتى ما بعد إكمال بناء المفاعل النووي
في ديمونة عام  ،1163حرصاً على عدم إثارة العالم الخارجي وخاصة الوليات المتحدة
األمريكية ،التي بدأ يتسرب لها أخبار من خالل الصحف عن بناء مفاعل ديمونة ،وهذا ما دفع
ديفيد بن غوريون لعقد اجتماع عاجل مع الرئيس األمريكي جون كندى من أجل التوصل لتفاق
بشأن مشروع ديمونة النووي الذى وصفه بن غوريون بأنه مشروع علمي يهدف لتوفير الطاقة (
شالوم،7002 ،ص .)02
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وبعد استكمال مشروع ديمونة النووي ،لم يعد السؤال الذى عالجته القيادة السرائيلية في منتصف
الستينيات من القرن الماضي ،هل ستنتج (إسرائيل) السالح النووي ،وانما كان متى ستنتج ذلك
السالح الذى يضمن أمن (إسرائيل) ويحقق الردع الستراتيجي للدول العربية ،وبالفعل امتلكت
(إسرائيل) أول قنبلة نووية بدائية في العام 1165

في عهد حكومة أشكول(محارب،7002،

ص.)00

إن امتالك (إسرائيل) للسالح النووي مكنها من التمتع بالقدرة على الردع الغير تقليدي والتفوق
على الدول العربية ،واجبارها على الدخول في مفاوضات سلمية وفق الرؤية السرائيلية للسالم،
فقد قال شمعون بيرس في هذا السياق "أن الحصول على نظام متفوق للسالح يعني إمكانية
استعماله لإلكراه ،أي إكراه الطرف اآلخر على القبول بالمطالب السياسية اإلسرائيلية التي تتضمن
القبول بالوضع القائم على األرض وتوقيع اتفاقيات سالم" (شبيب ،7002،ص.)27

ب-الضربة االستباقية (الوقائية)
الحرب الوقائية أو الضربة الستباقية هي الحرب التي تقوم بها الدول في الحاضر القريب لتجنب
مخاطر حرب لحقة قد ينشأ عنها ظروف أسوأ ،وهذه الحرب بالنسبة لهانز مورغانتو أحد أبرز
منظري النظرية الواقعية في العالقات الدولية ،أنها وسيلة ضرورية لحفظ التوازن في النظام الدولي
أو اإلقليمي ،ومن أبرز المتغيرات التي تفسر الحرب ،هي التحولت في القوة النسبية بين الدول،
أو النمو غير المتكافئ للقوة بين قوة صاعدة وقوة هابطة (مطر.)2013،
تعد نظرية الضربة الستباقية من إحدى ركائز العقيدة العسكرية اإلسرائيلية التي تهدف إلى تحطيم
قوات العدو العسكرية ،وتعتمد بدرجة عالية على مبدأ النذار المبكر ،فقد أكد العديد من منظرو
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العقيدة العسكرية اإلسرائيلية على أهمية هذا النمط من أنماط العمل الستراتيجي الميداني ،فقذ
ذهب الجنرال المتقاعد يسرائيل طال إلى ضرورة قيام (إسرائيل) بهجوم استباقي في حال تمركز
حشود عربية على الحدود اإلسرائيلية ،وأما أهارون بارليف فقد ربط بين مفهوم األمن والعمق
الستراتيجي والضربة الستباقية بقوله "إن العمق الستراتيجي عامل ل تستطيع معه تحاشي
التهديدات األمنية بالدفاع فقط ،إذ أن من الجدي لنا عدم السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في
أراضي (إسرائيل) بل يجب نقلها وبسرعة وبقدر اإلمكان إلى أرض العدو" (فهمى،0222،
ص.)007

فقد تبين من تصريحات المسئولين العسكريين اإلسرائيليين أن مبدأ توجيه الضربة األولى
الستباقية هو المبدأ األساسي والرئيسي في العقيدة العسكرية اإلسرائيلية منذ قيامها وحتى يومنا
هذا .وهذا يعبر عن العقلية اإلسرائيلية العدوانية تجاه المحيط اإلقليمي من حولها .وخاصة أن
فكرة الحرب الستباقية يمكن اعتبارها من أخطر المفاهيم المنية لكونها تعتمد علي استراتيجية
تقوم علي اساس فكرة افتراضية تبرر كل السياسات من دون حاجة إلى غطاء قانوني أو سبب
شرعي  ،يكفي الشعور أو افتراض وجود تهديد وهمي لتنفيذ هذا المبدأ الذي يتطلب اليقظة الدائمة،
وأن نبادر ألن نقتلهم قبل أن يقتلونا.

المطلب الثاني
المتغير في المفهوم األمني اإلسرائيلي
إن بحث المتغيرات في مفهوم األمن اإلسرائيلي يتم وفق مفاصل تقييم الحرب التي خاضتها
إسرائيل ضد الدول العربية ،وأن هذه الحروب جميعها لم تأخذ (إسرائيل) إلى مراجعة استراتيجيتها
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العسكرية التقليدية ،بل بالعكس أخذتها إلى تطوير قواها وترسانتها العسكرية ،وبالرغم من أن
المفهوم األمني اإلسرائيلي شهدت عدداً من التحولت الهامة بعد حرب  ،1141إل أن هذه
التحولت لم ترتق إلى مستوى التخلص من سطوة الثابت على صياغة المفهوم األمني اإلسرائيلي
(منصور و نحاس ،7002 ،ص.)712:717

حيث انطلق المفهوم األمني اإلسرائيلي الثابت ،من أن فلسطين هي أرض بال شعب ،وان وجد
هذا الشعب يجب أن يغيب ،أي أن مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي ينطلق من إنكار حقيقة الوجود
العربي والفلسطيني على األرض الفلسطينية والعربية ،وبالتالي ضرورة فرض الوجود الصهيوني
بكل الوسائل المتاحة وخاصة كما تم اإلشارة إليه سابقاً من خالل ردع العرب واضعافهم من خالل
الفهم اإلسرائيلي لألمن القومي بالردع واإلنذار المبكر والحسم ،والحفاظ على عالقات استراتيجية
بدولة عظمى توفر لها كافة وسائل الدعم وتضمن لها التفوق العسكري على الدول العربية.
وبالرغم من هذا الفهم لألمن القومي اإلسرائيلي طرأت تحولت على المفهوم نتيجة الحروب
اإلسرائيلية العربية ،والمتغيرات الدولية واإلقليمية ،والتي ارتبطت بعالم تتبدل فيه التوازنات الدولية
واإلقليمية ،حيث التوازنات بين القوى العالمية ل يمكن أن تكون قاعدة ثابتة للمفهوم األمني
اإلسرائيلي ،فانهيار التحاد السوفيتي وانفراد الوليات المتحدة األمريكية بقيادة العالم ،أدت إلى
تحسين البيئة األمنية اإلسرائيلية ،والقضاء على القوة العراقية كأحد مصادر التهديد األمني
اإلسرائيلي أسهم بشكل واضح في إضعاف احتمالت الخيار العسكري العربي ضد
(إسرائيل)(محمود ،7002،ص.)20:22

ومع هذه المتغيرات لم يط أر تغيير على مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي خالل هذه السنوات سوى
أدوات تحقيق األمن ،ولكن ليس بمعنى التغير الكامل أو اإلحالل ،فقد تطور مفهوم األمن
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اإلسرائيلي عبر عدة مراحل .بدءاً من المرحلة األولى والتي سبقت نشوء (إسرائيل) بما رافقها من
ادعاء بالعودة إلى أرض الميعاد على أساس فكري ،واقناع اليهود بالهجرة إلى فلسطين ،والحصول
على الدعم السياسي والمادي من قوى عظمى يضمن وجودها وتفوقها العسكري ،وامتدت المرحلة
الثانية من عام 1141م إلى عام 1162م ،والتي هدفت إلى الحفاظ وتثبيت وجود (إسرائيل) في
ظل عدم وجود العمق الستراتيجي والندرة السكانية ،واضافة إلى التفوق الكمي العربي ،بينما
شهدت المرحلة الثالثة التي امتدت بين عامي 1162م و 1123م تثبيتاً لنظرية الحدود األمنة
التي كانت لها مزايا هامة على المستويين السياسي والستراتيجي اإلسرائيلي(العاجز،0222،
ص.)52:55

غير أن المرحلة الرابعة الممتدة من عام 1123م حتى عام 1111م تعتبر من أهم مراحل تطور
المفهوم األمني اإلسرائيلي ،وخاصة بعد نتائج حرب  1123والتي أسفرت عن هزة عنيفة في
المجتمع اإلسرائيلي ،وأدت إلى تغيرات جذرية في البنية اإلجتماعية والسياسية في (إسرائيل) ،فقد
هزت هذه الحرب الشعور بالثقة بالنفس التي تولدت لدى القادة اإلسرائيليين بعد حرب  ،1162مما
دفع بالقادة اإلسرائيليين إلى تشكيل لجنة تحقيق في نتائج الحرب سميت لجنة أجرانات ،تمخض
عنها نتائج أدت إلى سقوط حكومة غولدا مئير(بن مئير ،0222،ص.)017

كما شهدت هذه المرحلة إعادة نظر في نظرية الحدود اآلمنة ،رغم عدم إلغاء هذه النظرية كلياً إل
أنه تم العودة إلى تبني نظرية ذرائع الحرب ،مع اإلصرار على الحتفاظ بالحدود اآلمنة ،بالرغم
من أنها فتحت الباب لعالقات جديدة مع الدول العربية ،على أساس المفاوضات الغير مباشرة في
البداية ومن ثم تطورت عام  1122إلى مفاوضات مباشرة أفضت باتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة
السالم المصرية اإلسرائيلية (الحديد.)7002،
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فيما شهدت المرحلة الخامسة 1111م – 1111م المزج بين الحدود األمنية ونظرية ذرائع الحرب
المبنية على العقيدة العسكرية واستراتيجياتها ،الضربة الوقائية والضربة الستباقية ،وتطوير القوة
اإلسرائيلية بما يتالءم مع مفهوم هذه النظرية ومتطلباتها ،فقد اتسمت هذه المرحلة بالطابع
الهجومي ،وذلك بإعطاء األهمية لمبدأ نقل الحرب إلى أراضي العدو ،مثل بيروت والتحول من
احتالل التخوم إلى احتالل العواصم والمناطق الستراتيجية العربية ،ومد نطاق األمن ليشمل الدول
اإلسالمية التي تمتد إلى ما وراء حدود العالم العربي ،وباإلضافة إلى التأكيد على مفهوم الحرب
الختيارية كبديل للحرب الدفاعية(منصور ،7000،ص.)20

وفي المرحلة السادسة من حرب الخليج وحتى انتفاضة األقصى ( )2000-1111حيث شهد
مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي مراجعة واعادة تقييم لألولويات ،ويرجع هذا التقييم للمتغيرات التي
حصلت على الساحة الدولية واإلقليمية ،بدءاً من انهيار التحاد السوفيتي وصولً إلى حرب الخليج
الثانية ،وبداية عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية ،واندلع انتفاضة األقصى ،إن هذه التطورات
المشار إليها فرضت على القادة اإلسرائيليين إجراء تعديالت جوهرية على المفهوم األمني
اإلسرائيلي(المصري ،7002 ،ص.)72

المرحلة السابعة من عام 2001م وحتى العام 2006م تميز هذه المرحلة بنشر وثائق مؤتمر
هرتسيليا

14

األول ،والذى عقد ألول مرة في العام  2000تحت اسم ميزان المناعة واألمن القومي

–اتجاهات لسياسة عامة -حيث تبنت (إسرائيل نظرية األمن المطلق التي تعني الحق في الدفاع
عن المصالح اإلسرائيلية واألمن القومي اإلسرائيلي في أي مكان وأي زمان وبأية إجراءات ووسائل
ممكنة ،وضد أية أهداف ،وان كان أحد هذه األهداف الخطر الديموغرافي والمتمثل في زيادة عدد
الفلسطينيين مقارنة باليهود ،فقد أوصت وثيقة مؤتمر هرتسيليا األول بضرورة الحفاظ على الوجود
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اليهودي من الخطر الديمغرافي العربي ،وكما حددت المفهوم األمني على أساس ردع استراتيجي
تمثل في ظروف غير تقليدية على (إسرائيل) من دائرة المواجهة البعيدة وتطوير القدرات
الصاروخية الدفاعية وفى الدائرة القريبة دفاع ردع حسم والدائرة المحاذية استنزاف ردع ودفاع
(شلحت ،7000،ص.)50-72

كما ركز مؤتمر هرتسيليا الخامس على مناخ الستقرار األمني الذى يسود المنطقة في ظل
انخفاض العمليات الفدائية من الجانب الفلسطيني ،وتحسن العالقات المصرية واألردنية
اإلسرائيلية ،واعتبر التهديد اإليراني وتنامي قدراتها النووية هو محور التهديد لألمن القومي
اإلسرائيلي ،حيث حث المؤتمر على ضرورة العمل مع الوليات المتحدة من أجل كبح جماح
محاولت إيران امتالك السالح النووي(عياش ،7005،ص.)20-2

المرحلة الثامنة من العام  2006وحتى العام  2013عبر عن طبيعة هذه المرحلة قول مناحم
بيغن رئيس وزراء (إسرائيل) األسبق بقوله" أنه لن يكون سالم لشعب (إسرائيل) ولن يكون سالم
على أرض العرب ،وسنستمر في تحرير وطننا وانقاذ أرضه كلها من نير العرب وستستمر الحرب
بيننا وبينهم حتى لو وقع العرب معنا معاهدة صلح" (أحمد ،0221 ،ص.)02

فقد كان لحرب لبنان الثانية عام  2006ونتائجها أثر كبير على مفهوم األمن اإلسرائيلي ،وعلى
نظام الحكم ،حيث أكدت نتائج لجنة فينو غراد التي ُشكلت من أجل تحليل الق اررات المتعلقة
بخوض الحرب وعملية اتخاذها ،على أن نظام الحكم في (إسرائيل) يمر بأزمة استراتيجية عميقة،
تتجلى في قيادة قاصرة وأداء غير قويم ألجهزة ومؤسسات السلطة السياسية في (إسرائيل) وعدم
جهوزية الجيش لحرب برية متعددة المحاور(شلحت،7002،ص.)12
 مؤتمر هرتسيليا :ينظمه "المركز المتعدد المجاالت" في هرتسيليا سنوياً ،يعقد فى مدينة هرتسيليا كل عام ،تحت مسمى ميزان المناعة
واألمن القومي .عقد ألول مرة فى العام . 2111يتولى رئاسته عوزى أراد مستشار رئيس الوزراء االسرائيلى نتنياهو ،ويشارك فيه
عدد كبير من الشخصيات وقادة المؤسسات االمنية والسياسية واالكاديمية فى اسرائيل ،وكذلك شخصيات يهودية عالمية.
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وفى نفس السياق أكد مؤتمر هرتسيليا السابع المنعقد في العام 2002بشأن ميزان المناعة واألمن
القومي ،على استنتاجات مشابهة لنتائج لجنة فينوغراد ،حيث اعتبر عوزي أراد رئيس المؤتمر أن
القيادة اإلسرائيلية وقت الحرب تتحمل المسئولية ،أما غابي بن دور رئيس مركز دراسات األمن
القومي في جامعة حيفا دعى إلى استبدال القيادة زاعماً أن الشعب يستحق قيادة أفضل ،وقد أجمل
مؤتمر هرتسيليا التحديات األمنية التي تواجه (إسرائيل) في هذه المرحلة ،بتصاعد التهديد اإليراني
على اختالف مكوناته ،وتالشى الفرصة للتوصل إلى سالم مع الفلسطينيين نتاج تزايد قوة حماس،
والتآكل المتزايد في المكانة الدولية إلسرائيل والعتراف بحقها في

الوجود(عياش ،7002،ص.)50-72

تحدي آخر يواجهه المفهوم األمني اإلسرائيلي متعلق بنزع الشرعية الدولية عن وجودها ،والذى
تمثل في النتقادات العالمية الواسعة والتي بلغت ذروتها في تقرير لجنة غولدستون ،التي حققت
في أحداث عملية الرصاص المصبوب (الحرب اإلسرائيلية على غزة عام  ،)2001وحرب لبنان
الثانية عام  ،2006وحسب تقرير معهد ريئوت الستراتيجي للتخطيط ،أن التآكل في مكانة
(إسرائيل) الدولية نابع من نجاح استراتيجية النهيار التي تتبعها منظومة المقاومة سعيا نحو
انهيار (إسرائيل) عن طريق زيادة عبئ الحتالل ،والنجاحات التي حققتها المنظمات والشخصيات
العاملة في الساحة الدولية من أجل نزع الشرعية عن (إسرائيل) واظهارها دولة بغيضة يقوم
نظامها على التمييز العنصري ،حيث يقوم هؤلء على تعبئة الرأي حول قضايا مثل رفع الحصار
عن غزة ومناصرة الشعب الفلسطيني(حماد ،7000 ،ص.)555-557

لذا يشير التقرير إلى ضرورة تحديث مفهوم أو نظرية األمن اإلسرائيلي بحيث تضمن تحقيق
انتصارات على الساحة العسكرية والسياسية الدبلوماسية ،وكذلك على الساحة الداخلية وخاصة أن
تهديد نزع الشرعية عن (إسرائيل) ممكن أن يتحول إلى تهديد وجودي ،بالرغم من أن الفرضية
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األساسية للمفهوم األمني اإلسرائيلي وللسياسة الخارجية كانت ول زالت فرضية ثابتة منذ عام
 ،1142مضمونها أن التهديد الوجودي الوحيد لدولة (إسرائيل) هو التهديد العسكري وأن األداة
المركزية لمواجهته هي القوة العسكرية(عياش ،7000،ص .)72-02

اعتبرت النخبة األمنية اإلسرائيلية المشاركة في مؤتمر هرتسيليا الثاني عشر ،2012أن تفجر
الثورات في البلدان العربية يفرض على (إسرائيل) إعادة صياغة مفهومها األمنية من جديد،
استناداً إلى المتغيرات الحاصلة في المحيط العربي في ظل صعود اإلسالم السياسي للحكم ،حيث
التغيرات المتفاعلة
تحديات خطيرة في ظل ا
يؤكد دانى روتشلد رئيس المؤتمر ،أن (إسرائيل) تواجه ا
في العالم والشرق األوسط مؤكداً أن األزمة القتصادية العالمية تهدد (إسرائيل) بتحديات اقتصادية
خطيرة وأن (الربيع العربي) يشكل تهديد قوي (إلسرائيل) ،وأوضح أن الثورات العربية قد تضع حداً
لتطبيع العالقات مع (إسرائيل) أو تحد منها محذ اًر من تراجع قوة الوليات المتحدة األمريكية في
مقابل صعود قوى إقليمية ودولية معادية (إلسرائيل) ،ول يوجد ما يمنع الخطر اإليراني الذي يهدد
(إسرائيل) ،وأكد أن توقف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية يمس بمكانة (إسرائيل) وأنها باتت
عبئاً استراتيجياً على الوليات المتحدة األمريكية  ،ووفقاً لهذا المشهد ترى األغلبية في المؤتمر
الذى حمل عنوان (إسرائيل في قلب العاصفة) ،أن هيمنة اإلسالميين على المشهد السياسي في
العديد من الدول العربية ،وباألخص في مصر ،قد تقود لتداعيات خطيرة وتقوية مشروع الجبهة
اإلسالمية الموحدة ضد (إسرائيل) ،أو على األقل انتشار الفوضى في الجوار اإلقليمي (إلسرائيل)،
وتحول بعض دوله إلى دول فاشلة تستغلها الجماعات المتطرفة لتهديد األمن اليومي للمواطن
اإلسرائيلي(روتشلد ،7007،ص.)02-2
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الـخالصـة
لعبت ظروف نشأة (إسرائيل) الغير طبيعية على حساب األرض الفلسطينية والعربية ،وعلى
أنقاض الكيان والوجود الفلسطيني ،دو اًر بار اًز في صياغة مفهومها األمني ،حيث استطاع قادة
(إسرائيل) من إيجاد مجموعة من المفهوم األمني مكنتها من الحفاظ على أمنها ووجودها ،وتبرير
الستيطان والتوسع وفرض الهيمنة على الدول العربية المجاورة .وقد تميز مفهوم األمن اإلسرائيلي
بالطابع العسكري الهجومي منذ قيام (إسرائيل) وحتى الوقت الراهن ،انطالقاً من إدراك القادة
اإلسرائيليين للقيود المكونة للمفهوم األمني المتمثلة في البعد الجغرافي والديمغرافي بالمقارنة مع
الدول العربية ،فقد ظلت هذه القيود تحكم صياغة مفهوم األمن اإلسرائيلي ،ولتزال تفرض ذاتها
على تطور استراتيجية (إسرائيل) األمنية والعسكرية ،وتفرض نفسها على تفكير القادة اإلسرائيليين
ومخططي سياساتها مما يدفعهم باستمرار إلى محاولت التجديد والبتكار باستحداث أفكار أمنية
تالئم األوضاع المتغيرة ،إن البحث في األمن اإلسرائيلي أو أي أمن آخر يجب أن يتم من خالل
اعتباره مفهوماً متغي اَر وليس نصاً جامداً يوضع لمرة واحدة والى األبد.
فعلى ضوء هذه القيود صاغ القادة اإلسرائيليين الردود األمنية التي تمثلت بمرتكزات قامت عليها
العقيدة العسكرية والسياسية من أهمها الحفاظ على وجود الدولة اإلسرائيلية والتفوق العسكري على
جميع الدول العربية وردعها من خالل الحرب الستباقية والردع باستخدام القوة المفرطة ،ولكن
دون توفر الدعم الدولي وخاصة من دولة عظمى توفر لها الدعم المادي والمعنوي ،ل يمكن أن
تحافظ (إسرائيل) على وجودها.
المتغيرات
فقد مر المفهوم األمني اإلسرائيلي بتحولت عبر مراحل ومحطات عديدة استناداً إلى
ا
الدولية واإلقليمية المحيطة ،إل أن التحول لم يكن على جوهر المفهوم األمني المتمحورة في
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الحفاظ على وجودها ،بقدر ما كان على األدوات التي تنفذ هذا المفهوم .ففي البداية كان المفهوم
األمني اإلسرائيلي يقتصر على تثبيت وجودها في المنطقة العربية ،وفيما بعد أدخلت (إسرائيل)
على مفهومها األمني مفهوم الردع ،مع اإلبقاء على التفوق النوعي العسكري على العرب ،كما
اعتمدت على الحرب الوقائية ،فعلى هذا األساس صاغت (إسرائيل) عقيدتها العسكرية التي
أقامتها على ذريعة الحرب ،أي تحويل أي عمل عربي تراه (إسرائيل) يهدد أمنها إلى ذريعة
للحرب ،وبالتالي تبادر إلى هجمات وقائية استباقية ،رادعة ،حاسمة وعلى أرض العدو قدر
اإلمكان ،من أجل التوصل إلى تسوية أو فرض تسوية بمنطق القوة والردع العسكري.
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الفصل الثالث
صعود اإلسالم السياسي للحكم في مصر "حركة اإلخوان المسلمين"
مـــقـــدمـــة
يسود الساحتين اإلقليمية والدولية نقاش وجدل حاد حول الدور الوظيفي لحركات اإلسالم السياسي،
في ظل صعودها إلى سدة الحكم في دول ما يسمى بالربيع العربي ،ومحاولة الصعود في دول
أخرى .وتشتد حدة النقاش والجدل حول جدلية العالقة بين الدين والسياسة في مفهوم تلك الحركات
في ظل محاولة صبغ ما يحدث في الدول العربية من صراع على السلطة بالصبغة الدينية ،وما
يسودها من إصطفافات بين أقطاب ومراكز القوى الدينية بين مؤيد ومعارض مصحوبة بموجة من
التحريم والتكفير والفتاوى المتناقضة والمتضاربة حول ما يحدث في بعض الدول العربية .إن
صعود قوى اإلسالم السياسي إلى سدة الحكم فتح الباب لتسليط الضوء على المفهوم وعلى قوى
وحركات اإلسالم السياسي في محاولة لكشف الغموض والضبابية التي حفت بنشأة وأهداف الدور
السياسي والديني الذي تلعبه هذه القوى على الساحة اإلقليمية والدولية ،وخاصة أنها تتخذ من
الدين اإلسالمي منهج فكرى في خطابها السياسي والتحريضي التعبوي في تحقيق مصالحها
للوصول إلى الحكم ،مدعية أن هدفه الوصل للحكم لتطبيق الشريعة اإلسالمية كمنهج للحياة ،فقد
كانت حركة اإلخوان المسلمين في مصر النموذج الذي مثل كافة حركات اإلسالم السياسي في
آلية ومراحل صعودها السياسي عبر المشاركة السياسية في النقابات والبرلمانات وصولً إلى سدة
الحكم ،رغم موقفها الرافض للحكم بالقانون الوضعي ،مدعية أن هدفها نشر التعاليم اإلسالمية
بالدعوة واقامة الخالفة اإلسالمية ،إل أنها تحولت من الدعوة إلى العمل السياسي وأصبحت
الدعوة والدين وسيلة وصولها للحكم وليس العكس.
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المبحث األول
مفهوم اإلسالم السياسي بين القبول والرفض
إن مفهوم اإلسالم السياسي من حيث الفكر والممارسة ليس مفهوماً جديداً ،بل له جذو اًر قديمة،
بدت واضحة في الحديث عن اإلمامة واإليمان والكفر والعصيان ،كما أن الفرق اإلسالمية نشأت
نشأة سياسية سواء بين أحزاب السلطة أو أحزاب المعارضة كالمعتزلة والخوارج والشيعة ،وصولً
إلى الجذور الحديثة والمتمثلة في حركات اإلصالح الديني التي بدأت بجمال الدين
األفغاني(األئفندى ،7007،ص.)00

فقد نشأ اإلصالح الديني بدافع سياسي تمثل في ضعف الخالفة العثمانية ،واحتالل أراضي األمة
العربية وتجزئتها وتخلفها عن المدنية الحديثة ،حيث كان ممثل اإلسالم السياسي ورائد الحركات
اإلسالمية الحديثة جمال الدين األفغاني ،الذي صاغ مفهوم اإلسالم السياسي في اإلسالم في
مواجهة الستعمار في الخارج ،ومواجهة القهر في الداخل ،واإلسالم من أجل تحرير أراضي
المسلمين وحريتهم (حنفي ،7007 ،ص.)52

المطلب األول
مفهوم اإلسالم السياسي
تعبير عن الحركات والقوى التي تهدف إلى
مفهوم اإلسالم السياسي اصطالح تم استخدامه،
اً
تطبيق الشريعة اإلسالمية منهجاً حياتياً ،مستخدمة بذلك منهجية العمل السياسي الحديث القائم
على المشاركة السياسية في السلطة ،فكل حركة سياسية إسالمية تعتبر المشاركة السياسية منهجاً
وأسلوباً للوصول إلى السلطة ،تدخل ضمن هذا التعريف ،وبالتالي فإن كلمة سياسي في مصطلح
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اإلسالم السياسي ليست توصيفاً لإلسالم بمقدار ما هي توصيف وتعريف للحركات التي تقبل
بمفهوم المشاركة السياسية وخوض النتخابات والحتكام إلى صناديق القتراع ،حيث أن هناك
العديد من الحركات واألحزاب اإلسالمية التي ترفض هذا التوصيف للتسمية ،وهناك من يقبلون
بها(دبعى ،7007،ص .)07

فقد وصف سعد ناجى جواد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ،اإلسالم السياسي أو حركات
اإلسالم السياسي ،بأنها "الحركات التي تصرح بشكل علني عن هدفها إقامة الدولة اإلسالمية
وتطبق الشريعة اإلسالمية ،والتي تمتلك بنية تنظيمية ،وتحظى بالتفاف جماهيري يختلف من قطر
إلى آخر ،وأنه صالح ألن يتخذ أساساً إلقامة النظام السياسي اإلسالمي المنشود ،أوهي الحركات
التي تحمل في طموحاتها وأهدافها إقامة الدولة اإلسالمية" ( جواد ،7000 ،ص .)55

فقد ُعرف مفهوم اإلسالم السياسي في الدراسات المعاصرة كتعبير عن الحركات التي رفعت
شعارات مثل اإلسالم هو الحل ،الحاكمية هلل ،ولكن يمكن القول أن المفهوم يتحدث عن الدين
والسياسة أو استغالل الدين في السياسة ،وبالتالي يمكن القول أن المقصود باإلسالم السياسي هو
غطاء إيديولوجياً والتي بدأت في شكلها الحديث
تلك الحركات السلفية التي اتخذت من اإلسالم
ً
بمدرسة حسن البنا في مصر والمودودي في باكستان ،تلك الحركات التي رفعت شعار الحاكمية
هلل (عثمان.)7000 ،

وقد استخدم المستشار محمد العشماوي المصطلح في كتابه اإلسالم السياسي وعبر عنه بقوله "أنه
صفة الجماعات والهيئات التي تهدف إلى السياسة أساساً ،وترمى إلى الحزبية أصالً ،وان غلفت
أهدافها أردية من الدين أو أقنعة من الشريعة ،فتقول تارة إن السياسة جزء من اإلسالم أو تقول
تارة أخرى إن العمل السياسي فريضة على المسلم" (العشماوي ،0221 ،ص.)1
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ويعتبر يوسف القرضاوياإلسالم السياسي ،من التعبيرات التي ُي ِّ
شنع بها العلمانيون على اإلسالم،
َ
فيقول " أنه عبارة دخيلة على مجتمعنا اإلسالمي بال ريب ،ويعنون به اإلسالم الذي ُيعنى بشئون
األمة اإلسالمية وعالقاتها في الداخل والخارج ،والعمل على تحريرها من كل سلطان أجنبي يتحكم
وي ِّ
وجه أمورها المادية واألدبية كما يريد ،ثم العمل كذلك على تحريرها من رواسب
في رقابهاُ ،
الستعمار الغربي الثقافية والجتماعية والتشريعية ،لتعود من جديد إلى تحكيم شرع اهلل تعالى في
مختلف جوانب حياتها" (القرضاوي.)7002 ،

ويعرف راشد الغنوشي اإلسالم السياسي بالقول "أقصد بحركة اإلسالم السياسي ،أن نعمل على
تجديد فهم اإلسالم .وأقصد أيضاً هذا النشاط الذي بدأ في السبعينيات والذي كان ينادي بالعودة
إلى أصول اإلسالم ،بعيداً عن األساطير الموروثة عن التمسك بالتقاليد" (بورجا ،7000 ،ص.)27

وقال الدكتور محمد عمارة في كتابه " اإلسالم السياسي والتعددية السياسية من منظور إسالمي
كثير لمصطلح اإلسالم السياسي رغم شيوع هذا المصطلح  ،وصدور الكثير من
"إنني ل أستريح اً
الكتابات حول هذا الموضوع وتحت هذا العنوان ،فإن أول من استخدم مصطلح "اإلسالم السياسي
" هو الشيخ محمد رشيد رضا  .لكنه استخدمه في التعبير عن الحكومات اإلسالمية التي سماها "
اإلسالم السياسي " ويعني الذين يسوسون األمة في إطار األمة اإلسالمية ،لكن مصطلح اإلسالم
السياسي ُيستخدم اآلن ،ومنذ العقود الثالثة الماضية وصعود المد اإلسالمي للتعبير عن الحركات
اإلسالمية التي تشتغل بالسياسة( الخراشي.)7002 ،

 يوسف عبدهللا القرضاوي :رئيس االتحاد العام لعلماء المسلمين و من أبرز منظري اإلسالم السياسي في العالم العربي اإلسالمي.
راشد الغنوشي :سياسي ومفكر إسالمي تونسي ،زعيم حركة النهضة التونسية وعضو مكتب اإلرشاد العالمي لجماعة اإلخوان المسلمين
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أوال :الرافضون للمصطلح
بعض المفكرون اإلسالميون يرفضون هذا المصطلح ويعتبرونه تطبيقًا لخطة وضعها الغرب و
أعداء اإلسالم من أجل تفتيت اإلسالم وتشتيت اتجاهاته وزرع الختالفات بين أهله وعلمائه.
حيث يرى يوسف القرضاوي مفهوم اإلسالم السياسي مرفوضا كونه جزء من مخطط وضعه
خصوم اإلسالم لتفتيته وتقسيمه جغرافيا أو مذهبيا ،فهناك اإلسالم الثوري واإلسالم الرجعي أو
الراديكالي والكالسيكي واإلسالم اليميني واإلسالم اليساري واإلسالم المتزمت واإلسالم المنفتح،
ر إلى أنه ليس هناك سوى إسالم واحد هو إسالم القرآن والسنة(دبعى ،7000 ،ص .)02
مشي ا

فأما المفتي عبد الرحمن اليوسف حرم اإلسالم السياسي في رداً له على سؤال أنه هل هناك إسالم
سياسي واسالم غير سياسي بقوله " أن دين اهلل تبارك وتعالى دين كامل يشمل الحياة كلها ،ول
يوجد نشاط لإلنسان خارج عن حكم اهلل ، ،فاإلسالم دين واحد ،وليس كما سموه إسالم العبادات،
واسالم العقائد ،واسالم القلوب ،واسالم سياسي ،فتجزئة اإلسالم وأخذ جزء منه وترك الجزء اآلخر
كفر باهلل تبارك وتعالى ،ومن يقول أنا آخذ بالعبادات فقط ،ول آخذ باألمور األخرى فهذا كافر باهلل
عز وجل ،طبعا هذا نبذ لما يسمونه اإلسالم السياسي ،فالعالقة بين الحاكم والمحكوم يسميها
الناس سياسة .لكن هل هذا من الدين أم ليس من الدين؟ هذا من الدين ألن فيها ضوابط حيث
يأم ُرُكم أن تُؤدوا األمانات إلى أهلها واذا حكمتُم بين الناس أن تح ُك ُموا
يقول اهلل عز وجل{ :إن اهلل ُ
أطيعوا
آمنوا
اً
بالعدل إن اهلل نعما يعظُ ُكم به إن اهلل كان سميعاً
بصير * يا أيها الذين ُ
أطيعوا اهلل و ُ
ُ
ٍ
ؤمنون باهلل واليوم
الرسول إن ُكنتُم تُ ُ
فردوهُ إلى اهلل و ُ
ُ
الرسول وأُولي األمر من ُكم فإن تنازعتُم في شيء ُ
أحسن تأويالً} (اليوسف)7002 ،
اآلخر ذلك خير و ُ
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فيما يرفض المستشار محمد العشماوي في كتابه اإلسالم السياسي الخلط بين الدين والسياسة،
فرق
حيث يرى في اإلسالم السياسي ،تسييس للدين وتديين للسياسة ،مشي اًر بأن هذا األمر قد ا
المسلمين ،وجعلهم يستخدمون اآليات القرآنية وفتاوى فقهاء األنظمة لتبرير ممارساتهم القمعية ضد
مواطنيهم سواء كان ذلك من خالل األنظمة السياسية قبل إلغاء الخالفة اإلسالمية أو على يد
الحركات التي استخدمت الدين فيما بعد ،وقد كان من نتائج

اختزال اإلسالم في السياسة

واختصار الشريعة في التحزب ،أن أصبح التاريخ اإلسالمي تاريخاً للصراع بين الطوائف والفرق
والجماعات ،وأن من شأن الخلط بين الدين والسياسة ،جعل الخليفة خليفة هلل وليس للمسلمين ،فقد
صار الخليفة معصوماً في فعله وقوله ،و مستبداً في الرأي والحكم(العشماوي ،0221 ،ص.)72

ثانياَ :المؤيدون لمفهوم اإلسالم السياسي
هناك عدد من المفكرين والكتاب والسياسيين الذين تعاملوا مع مفهوم اإلسالم السياسي باعتباره
أصبح أم ار واقعا ويتم تداوله بشكل واسع وعلى أنه يعبر عن حداثة اإلسالم.
فيقول مصطفى محمود مدافعاً عن اإلسالم السياسي بقوله "إن اإلسالم السياسي ليس انقساماً إلى
جماعات تتناقش في قشور وتختلف في قشور ويقتل بعضها بعضاً في ل شيء ،إن اإلسالم
السياسي وعى واستنارة ودعوة بالحسنى إلى كلمة سواء ،وهو ليس مؤامرات وانقالبات وسباقات
على الكراسي ،إنه عدوى للحرية وللعدالة وللتقدم في جميع الميادين تحت راية التوحيد والتقوى،
اإلسالم السياسي هو صناعة رأى عام مستنير يجمع األمة ول يفرقها"(محمود ،0222،ص.)27

إن ممارسات قوى اإلسالم السياسي الذي يفرق األمة ول يجمعها من أجل الوصول إلى السلطة،
في تونس وسوريا ،وعلى وجه الخصوص في مصر ،بالتحديد بعد عزل الرئيس محمد مرسى،
الذي يمثل تيار اإلسالم السياسي في مصر والممثل في حركة اإلخوان المسلمين ،يعبر عن سلوك
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مغاير لفكرة مصطفى محمود عن اإلسالم السياسي ،في أنه وعى واستنارة ودعوة بالحسنى وأنه
ليس سباق على الكرسي .حيث أن رؤية مصطفى محمود لإلسالم السياسي تقوم على تشكيل رأي
عام إسالمي فاعل بحيث يستطيع التأثير على صناع القرار ،من أجل انتهاج رؤياه التغيرية
بالطرق السلمية.
ويتفق راشد الغنوشي مع رؤية مصطفى محمود لإلسالم السياسي طرحه لفكرة التجديد ،التي
تتخطى حدود التقاليد الموروثة نحو إطالق الفكر واإلبداع البشري وتحرير العقل اإلنساني من
األساطير السلبية ،إذ يعتبر الدين اإلسالمي يحمل قدرة هائلة على الرتقاء بالبشرية وبحياة
المواطنين وحقوقهم ،إذا تم استثماره بما يحقق خدمة البشر ،لكن إذا تم استغالله في خدمة
مصلحة عدد قليل ل يتعدى العشرات من البشر ،فإنه يتحول إلى عامل ضار بالبشرية وبحياة
المواطنين ،وبالتالي فإن القراءة التجديدية للدين بما يتالءم مع معطيات العصر وتحدياته وخدمة
البشر والمواطنين هي واجب ديني(بورجا ،7000 ،ص .)02

ويقول محسن محمد صالح مدير عام مركز الزيتونة للدراسات أن مصطلح اإلسالم السياسي هو
مصطلح غربي ،اضطررنا لستخدامه بسبب كثرة انتشاره ،وألنه بدا الوسيلة األيسر إليصال
المعنى الذي نريد ،ونحن نؤمن بأن اإلسالم هو اإلسالم ،وهو ليس بحاجة إلى تصنيف ،فليس
هناك إسالم سياسي ،وليس هناك إسالم غير سياسي ألنه ببساطة دين شامل لكافة جوانب الحياة
الجتماعية والسياسية والقتصادية والعبادية والتربوية وغيرها ،وبالتالي فالجانب السياسي جزء ل
يتج أز من هذا الدين .وحديثنا هنا ينطبق بشكل عام على التيار األوسع بين اإلسالميين ،وهو
التيار الوسطي المعتدل الذي يملك مشروعاً حضارياً ،ويؤمن بالشراكة الوطنية ،ويبتعد عن العنف
في ممارساته وعالقاته مع أبناء وطنه"(صالح.)7002،
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إن غالبية الكتاب إن لم يكن جميعهم ممن ينتمون إلى قوى وحركات اإلسالم السياسي فك اًر يروا
أن اإلسالم السياسي مصطلح غربي ،أريد به أن يجزئ اإلسالم إلى إسالم سياسي وغير سياسي
بهدف إبعاد هذه القوى عن الحكم ومنافسة الغرب في التطور العلمي والحضاري ،وأنه يسعى إلى
تغيير أنظمة الحكم بالطرق السلمية وليس من خالل ممارسة العنف والقوة ،مع أن ممارسة هذه
القوى والحركات الموسومة باإلسالم السياسي ،هي التي تقف خلف كافة أحداث الصراع العنيف
على السلطة في جميع الدول العربية وخاصة في مصر ،بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسى
وما تاله من أحداث عنيفة ودموية بين أنصار ومؤيدي حركة اإلخوان المسلمين والسلطة المؤقتة
الحاكمة في مصر بعد30يوليو.

المطلب الثاني
أهم قوى االسالم السياسي في مصر
هناك العديد من القوى والحركات السياسية السالمية التي يمكن ان تنطوي تحت مسمى السالم
السياسي في مصر ،لكن واقع الساحة السياسية المصرية ،يكشف عن ثالث تيارات اساسية،
ستحاول الدراسة استعراضها بشكل مختصر ،وستبحث بشيء من التفصيل مقارنة مع القوى

السياسية الخرى ،اكبر هذه القوى حجماً وقوةً وتأثي اًر ،حركة الخوان المسلمين والتي
تشكل موضوع الدراسة والبحث.
أوال :القوى السلفية

تعتقد هذه الجماعة أنه ليس بمقدورها أبداً ان تواجه السلطة أو المجتمع الجاهلي ألنهما يمتلكان
القوة التي تمكنهما من محاربة الجماعات الدينية ،وان سبيل الرشاد هو إنكار ما تقوم به السلطة
76

وما يحدث في المجتمع بالقلب وأن السبيل الى اقامة الدولة السالمية وبناء المجتمع السالمي
هو التربية الدينية.
أ-جماعة شباب محمد(صلى اهلل عليه وسلم)
اسسها مجموعة من قادة وشباب حركة الخوان المسلمين الذين انشقوا عن الحركة في
العام ،1131وهي تعتبر الحركة التالية لحركة الخوان المسلمين من حيث تاريخ النشأة ،فقد
كان على رأس هؤلء القادة المشقين عن حركة الخوان المسلمين محمود أبو زيد عثمان،
حيث حددوا خالفهم مع الحركة في عدة نقاط ،كان من ابرزها مبدأ الشورى في اتخاذ القرار،
وذلك بالمخالفة لتعاليم السياسة الشرعية السالمية ،وكذلك عمل قيادة الخوان المسمين تحت
لواء الحاكمين بغير كتاب اهلل ،على حد تعبير الجماعة المنشقة ويقصدون بذلك رضى قيادة
الخوان بالعمل السياسي في اطار القانون الوضعي الذى يحكم العمل الحزبي والنقابي والعمل
السياسي(ربيع ،7000 ،ص.)75

ب -السلفيون المستقلون
وهؤلء مجموعة من المشايخ السلفية ل يجمعهم اطار تنظيمي او جماعي مستقل  ،فكل شيخ
مستقل بذاته يحيط به مريديه ،ويعتمد على قدراته الذاتية والكاريزمية لستقطابهم ،وعادة ل يشتغل
هؤلء المشايخ بالسياسة ،لكن الحال اختلف مع وبعد ثورة  25يناير حيث انخرط اغلبهم في
العمل او الترويج السياسي لجماعة ما  ،ومن ابرز رموزهم  ،الشيوخ  ،محمد حسان ،محمد حسن
يعقوب  ،ابو اسحاق الحويني ،مصطفى العدوي(نعمة.)7007 ،
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ج -جماعة الجهاد
ترى جماعة الجهاد القتال ضد السلطة الكافرة واجباً دينياً ل يمكن التقصير في القيام به والقتال أو
الجهاد عند هذه الجماعة هو الداة الوحيدة لتحقيق الدولة السالمية التي تبني المجتمع
السالمي ،وهو قتال أو جهاد تكون فيه خديعة الكافرين وتكون فيه الستعانة ببعض الكافرين ضد
بعض ،ووجوب قتال الحاكمين عندهم لن الحاكمين ارتدوا عن دينهم حين حكموا بغير ما انزل
اهلل وقتل المرتد واجب ديني(خلف اهلل ،0222 ،ص.)12

ثانيا حزب الحرية والعدالة
هو الحزب الذى قرر مجلس شورى الخوان منذ عام 1111تأسيسه ،وكلف مكتب الرشاد باتخاذ
الجراءات الالزمة إلنشائه ،وتعذر ذلك منذ زمن بعيد بسبب رفض الرئيس السابق حسنى مبارك
ولجنة الحزاب والمحكمة تأسيسه ،وفي مجلس شورى حركة الخوان المسلمين 30-21ابريل
مارس 2011قرر المجلس اعتماد الحزب ،على ان يكون حزب مدني ذو مرجعية اسالمية ،حيث
يتبنى الحزب مبادئ الحرية والعدالة وسيادة القانون ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة،
والشورى والديمقراطية وتبنى حرية العتقاد والوحدة الوطنية والمواطنة واحترام حقوق النسان
والمساوة وحقوق المرأة ،وقد شارك في النتخابات الرئاسية وفاز بها من خالل مرشحه الرئيس
السابق محمد مرسي(خيري ،7000،ص.)52
حزب النور السلفي:
حزب النور هو حزب سياسي مصري تأسس عقب ثورة  25يناير .الحزب ذو مرجعية إسالمية
سلفية .ويعد أول حزب سلفي يتقدم بأوراقه في مصر ،وتصفه الدعوة السلفية بأنه الذراع السياسي
الوحيد لها ،يهدف الحزب للدفاع عن تطبيق الشريعة اإلسالمية ،برز الحزب كثاني أكبر القوى
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الحزبية في مصر بعد الفوز بنحو  %22من مقاعد مجلس الشعب  ،2012-2011وهي أول
انتخابات تشريعية يخوضها .ثم مر الحزب بأزمة حادة انتهت بانشقاق رئيس الحزب عماد عبد
الغفور وعدد من القيادات في ديسمبر  2012وأسسوا حزباً جديداً باسم حزب الوطن ،يهدف حزب
النور للتغلب على المصاعب والتحديات وتخطي العوائق والعقبات التي تسببت في تخلف األمة
عقوداً من الزمن ،وأهمها ،الفساد السياسي ،الفساد القتصادي ،الفساد األمني ،مع التأكيد على أن
الهوية المصرية هي الهوية اإلسالمية العربية بحكم عقيدة ودين الغالبية العظمى من أهلها،
واعتماداً على أن اللغة العربية هي لغة أهلها ،واعتماد اإلسالم ديناً للدولة ،واللغة العربية هي
اللغة الرسمية والشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع(موقع حزب النور.)2011 ،

المبحث الثاني
حركة اإلخوان المسلمين في مصر من الدعوة إلى السلطة.
ما شهده العالم العربي من أحداث وتطورات سياسية ،شكلت ظرفاً مثالياً لنتقال فكر اإلخوان
المسلمين من الدعوة إلى السلطة والحكم ،والبحث عن أي سبيل للوصول لسدة الحكم.
حيث كانت قوى اإلسالم السياسي بشكل عام قوى سياسية معارضة للنظام السياسي الحاكم ،تنشط
حسب انفتاح النظام وسماحه بمساحات ديمقراطية ،فكانوا يكتفون باإلعداد والتنظير والتجهيز
لمرحلة المواجهة الحتمية مع األنظمة الحاكمة والتي كانت تلك القوى تؤمن بحدوثها عاجال أم
آجالً ،وبأشكال المواجهة المختلفة .إل أن اندلع األحداث في الدول العربية والتي أطلق عليها ما
يسمى بالربيع العربي ،غيرت تماماً مكانة قوى اإلسالم السياسي ونقلتهم من دون مقدمات من
موقع المعارضة إلى موقع السلطة الحاكمة ،بداية حركة النهضة في تونس ومرو اًر بحركة اإلخوان
المسلمين في مصر .والتي ستتناولها الد ارسة بالبحث والدراسة.
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المطلب األول
الظروف التي نشأ فيها فكر اإلخوان المسلمين.
لم يتفق الباحثون والمفكرون حول األسباب الكامنة وراء تأسيس حركة اإلخوان المسلمون ،والتي
َعرفت تسميات عدة قبل اعتمادها كحركة ،كان من هذه التسميات ،جماعة أو هيئة أو جمعية،
كما اختلفت اآلراء وتعددت وجهات النظر بشأن األسباب والظروف التي أفرزت تنظيماً أطلق
عليه اسم اإلخوان المسلمين(زهر الدين ،7007 ،ص.)700

فقد شكلت الظروف التي عاشتها مصر والعالم العربي واإلسالمي بعد الحرب العالمية األولى،
مناخاً مناسباً لظهور الجماعات اإلسالمية وحركة اإلخوان المسلمين بشكل خاص والتي تمثلت
في:
أ :الهجمة الغربية االستعمارية على البالد العربية.
بدأت هذه الهجمة منذ نهاية القرن الثامن عشر متمثلة في الحملة الفرنسية على مصر سنة
 ،1211وحملة فريزر النجليزية على مصر سنة  1102ثم هجوم فرنسا على الجزائر عام
1130وبعد ذلك اجتياح انجلت ار وفرنسا وايطاليا بقية البالد العربية ،حتى كانت الحرب العالمية
األولى التي انتهت باقتسام هذه الدول بين الدول الستعمارية(يوسف ،0222 ،ص.)01

ب  :إلغاء الخالفة:
من أسباب ظهور ونمو تيار اإلسالم السياسي ،إلغاء الخالفة ففي عام  1124ألغى مصطفى
كمال أتاتورك الخالفة العثمانية وتحولت تركيا لدولة علمانية ،وحصر سلطة الخليفة في الناحية
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الروحية ،وفصل السلطة الدينية عن الحياة السياسية ،الذي شجع على ظهور التجاهات العقالنية
في مصر والتي تدعو إلى التجديدية في الفكر اإلسالمي (أبو ريدة ،7002،ص.)17

واشتد الخالف بين علماء المسلمين حول الخالفة فأيدها السيد أحمد السنوسي وأصدر بياناً في
جريدة األهرام عام  1123تحت عنوان بيان خطير الشأن للسيد السنوسي األكبر ،أيد فيه قرار
مصطفى كمال أتاتورك باقتصار الخالفة على الجانب الروحي ،على أساس أن نزع السلطة
المدنية من يد الخليفة قد عزز نفوذه اإلسالمي ،ألنه لم يعد خاصاً بأمة واحدة ،بل أصبح ملكاً
مشتركاً للمسلمين جميعاً ،أما رشيد رضا فيهاجم الخالفة الروحية ويدعو الشعب التركي إلى عدم
تأييدها ويهاجم عامة المسلمين المؤيدين للخالفة الروحية ،أما المستشار محمد سعيد العشماوي
هاجم فكرة الخالفة واإلسالم السياسي على أساس تشجيع الستعمار لها ،وأنه من أهم توجهات
الستعمار البريطاني تشجيع فكرة الخالفة (يوسف ،0222 ،ص.)51

فكانت قضية نظام الحكم في اإلسالم يطرحها رجال الدين ويطرحها رجال السياسة ويحاورون
حول كل بعد من أبعاد هذه القضية في ظل إلغاء مصطفى كمال أتاتورك الخالفة وعزل الخليفة
وأحل محل نظام الخالفة النظام الجمهوري ،حيث أثار هذا العمل رجال الدين في مصر ،الذين
أخذوا يقررون أن الخالفة ملك للمسلمين جميعاً وليست لألتراك وحدهم ،وأن الخالفة باقية وعلى
ر غير بالد األتراك (خلف اهلل ،0222،ص.)57
المسلمين أن يتخذوا لها مستق اً

إن ظهور فكرة تأسيس حركة الخوان المسلمين واحياء الخالفة السالمية في هذه الفترة ليس
محض الصدفة أو كرد فعل على إلغاء الخالفة السالمية وحسب ،بل جاءت لتقويض دور
األحزاب القومية والتوسع الفكري الثوري الشيوعي ،والذي اعتبرته بريطانيا و أمريكا خط اًر حقيقياً
على مصالحها ،فعملت بريطانيا على استخدام المسلمين كأدوات لمحاربة األحزاب القومية و
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الشيوعية المناهضة لسياسة بريطانيا والغرب في الشرق األوسط ،والقيام بدور محدد في هذا
الجانب وال كيف يمكن تفسير الشكوك حول دور حركة الخوان المسلمين منذ تأسيسها وبعد
16عام

في ظل حالة الغموض التي تكتنف شعارات الحركة على المستوى الدعوي الديني

والسياسي.
ج :سياسة االحتالل البريطاني
ساعد وجود الستعمار البريطاني في خلق حالة من الغضب الشعبي وكذلك حالة من المشاعر
الوطنية القومية عند المصريين وساهم في توحيد المصريين على قضية واحدة وهى تحرير مصر
من الستعمار والستقالل ،وحرك لديهم المشاعر الدينية التي عملت على توفير مناخ مناسب
ألصحاب الفكر اإلسالمي لطرح أفكارهم ومعتقداتهم كبديل عن األحزاب األخرى التي كانت في
حالة صراع فيما بينها (األفندي ،7007 ،ص.)05

تأثير على
تعتبر حركة اإلخوان المسلمين الحركة اإلسالمية األقدم واألوسع انتشا اًر ،واألكثر
اً
الساحة اإلسالمية من بين كافة قوى وحركات اإلسالم السياسي المنتشرة في الوطن العربي ،وهي
أيضاً أكثر الحركات إثارةً للجدل حول ظروف نشأتها وأهدافها ،وهى تصف نفسها بأنها حركة
اسالمية إصالحية شاملة ،فقد حرص حسن البنا على إبراز حركة اإلخوان كجمعية دعوية تعمل
بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة ،وهذا ل يعنى عدم اهتمام الحركة في تلك الفترة بالشأن
السياسي ،بالرغم من حرص حسن البنا على عدم إظهار الجماعة بمظهر الحركة السياسية وتأكيد
حيادها من كافة الحكومات واألحزاب واعالنها المستمر بأنها ليست خصماً ألي منها(على،7000،
ص.)721

 حسن البنا :مؤسس حركة اإلخوان المسلمين والمرشد األول للحركة.
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ولم يفصح حسن البنا وجماعة اإلخوان المسلمين عن رغبتهم في الوصول إلى السلطة منذ
نشأتهم األولى ،حين كانوا ل يملكون القوة التي تدفع بهم إلى السعي من أجل الستيالء على
السلطة.
ومنذ تأسيس حركة اإلخوان المسلمين في مصر عام  ، 1121سعت الحركة إلى إحياء الشعور
الديني بين المسلمين عبر تعميق وتعزيز المفهوم المعادي للشيوعية ،ومقاومة النفوذ والهيمنة
األجنبية ،من خالل تعظيم وتعزيز الدور الذي من الممكن أن يلعبه اإلسالم لتحقيق هذه
األهداف .وامتازت حركة اإلخوان عن إصالحيي تلك الفترة ،بأنها جمعت بين األسس العقدية
والفكرية اإلسالمية والنشاطات السياسية ذات المنشأ والتوجه الذي يستند إلى مفهوم الحداثة ،حيث
سعت حركة اإلخوان المسلمين إلى تحقيق بناء المجتمع المسلم من خالل ما أطلقوا عليه اسم
التربية أو الدعوة والتعليم ،ففي البداية ركز اإلخوان اهتمامهم على تربية الفرد أي بناء الشخصية،
أخير على بناء المجتمع (ليكين و ستيفن ،7002 ،ص .)2
ثم على العائلة ،و اً

ويتضح من أحاديث حسن البنا عن التربية أنه كان ينظر إليها على مستويين ،مستوى األمة
ومستوى أعضاء الجماعة ،فعلى المستوى األول يرى البنا أن األمة جاهلة في تعاليم اإلسالم وهو
سبب هام في تدهور أحوال المسلمين ،ولذا يجب تربية األمة وتعليمها حقوقها ووسائل الحصول
عليها ،فأما المستوى الثاني من التربية وهو تربية أعضاء الجماعة يجب أن يكون تربية روحية
وبدنية وعقلية لخلق الولء للجماعة داخل نفس العضو(يوسف ،0222 ،ص.)071

83

المطلب الثاني
نشأة جماعة اإلخوان المسلمين
نشأت جماعة اإلخوان المسلمين في مدينة اإلسماعيلية عام  1121كجمعية دينية تحث على
األمر بالمعروف والنهى عن المنكر ،وتهتم بأمور الدعوة اإلسالمية في المساجد ،باتفاق ستة أفراد
من العاملين بالمعسكرات البريطانية مع حسن البنا الذي كان يلقى عليهم دروساً دينية ،الذين أكدوا
على أنهم سيقدمون كل ما يملكون لتحقيق هذه الغاية ،وبعد أن اتفق حسن البنا مع الستة على
ضرورة العمل من أجل اإلسالم أخذوا يتشاوروا في أمر التسمية التي سوف يطلقونها على أنفسهم،
فقال لهم حسن البنا "دعونا من التشكيالت والرسميات وليكن أول اجتماع لنا أساسه الفكرة ونحن
إخوة في خدمة اإلسالم فنحن إذن اإلخوان المسلمون(البنا،0211،ص.)21:25

وقد لعبت شخصية حسن البنا دو اًر في توجيه جماعة اإلخوان وتحديد هويتها وأيديولوجيتها ،حيث
استطاعت حركة اإلخوان المسلمين أن تجذب إلى عضويتها عدداً كبي اًر من أهل الريف والمدن،
واستطاعت الجماعة أن تجذب عددًا من الطبقة الوسطى المتعلمة التي وجدت في أفكار
وطموحات اإلخوان ما يتفق مع طموحاتهم السياسية ،ألن األوضاع في مصر كانت في فترة
الثالثينيات واألربعينيات متدهور نتيجة لالحتالل األجنبي المهيمن على الحياة القتصادية
والسياسية ،فلعبوا على وتر التناقضات وشنوا هجوماً على كل ما هو غربي ،ووصفوا كل فكر
غربي بأنه ملحد وشيوعي في ظل مجتمع تسوده الفطرة اإلسالمية(غازي ،0225 ،ص.)50

فقد نال الشيوعيون القسط األكبر من هجوم حركة اإلخوان المسلمين ،فقد كان التركيز على ترويج
ما يروجه البعض عن عداء الشيوعية للدين اإلسالمي والمسلمين وللعادات والتقاليد األخالقية في
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المجتمعات العربية اإلسالمية ،بالرغم من أن اليسار المصري ازدهر بعد الحرب العالمية الثانية،
وخاصة أن البرامج والشعارات القتصادية والجتماعية والثقافية التي طرحها الشيوعيون وجدت
صداها وقبولً بين طبقات الفقراء والكادحين في المجتمع المصري .ولم يتوقف عداء حركة
اإلخوان للشيوعيين إلى حد وصل ألمر بقبول المرشد العام حسن البنا التحالف مع الغرب ،وفق
ما نشر في صحف اإلخوان ،حديثاً للمرشد العام حسن البنا أجاب فيه على أسئلة مراسل أمريكي،
حول مدى إمكانية التصدي للثورة البلشفية التي قد تُوجهها روسيا في الشرق األوسط ،فأجاب
المرشد العام بضرورة الرتباط بتحالفات مع دول الغرب ،وقد وصل األمر أن وافق حسن البنا
على طلب السفير األمريكي بالتعاون بينها على محاربة الشيوعيين وتكوين مكتب مشترك بين
اإلخوان واألمريكان لمكافحة الشيوعية ،على أن يكون أغلب أعضائه من اإلخوان وتديره أمريكا
وتدفع مرتبات أعضاء اإلخوان فيه على أن يكون هذا األمر بعيداً عن الصفة الرسمية بين
الخوان واألمريكان ،فقد سعى اإلخوان إلى استثمار شبح الشيوعية لحتواء الملك واستمالة الغرب
حتى يتقوا ضرباته ومؤامراته ضدهم أو تحريض الحكومات لتصفيتهم(على،7000،ص .)02

ويؤكد الدكتور محمود عساف أمين المعلومات بحركة الخوان المسلمين في كتابه مع -المام
الشهيد حسن البنا -أن حسن البنا قد التقى بنفسه مع "فيليب ايرلند" ،وأنه كلفه بمتابعة
التصالت مع األمريكيين ،وأن حسن البنا قال إليرلند" أن هناك مصلحة مشتركة في محاربة
الشيوعية مع األمريكيين الذين يحاربونها ألسباب مذهبية وسياسية ،وبين الخوان المسلمين،
الذين يحاربونها لما فيها من إلحاد" ،وعرض حسن البنا مساعدة الخوان المسلمين للوليات
المتحدة في محاربة الخاليا الشيوعية في مصر عن طريق إعارة بعض رجاله المتخصصين في
هذا األمر وذلك للتجسس على هذه الخاليا ،على أن يتم إلحاقهم للتعيين بمعرفة السفارة في
وظائف باحثين ومحققين ،وقال البنا "إنكم تؤيدون الصهيونية وهذا أمر يوجد جفوة بيننا وبينكم"،
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ولكن التفاق الذي كان حسن البنا يسعى إلى عقده مع إيرلند لم يكتمل ،ولم يتصل به بعد ذلك
ايرلند أو غيره من طرف السفارة األمريكية .ومن الجدير بالذكر أن وثائق و ازرة الخارجية
األمريكية التي ُنشرت بعد رفع الحظر الرسمي عنها قد احتوت على تفاصيل هذه اللقاءات(عساف،
 ،0222ص.)02

الغاية تبرر الوسيلة شعار كل القوى والحركات التي تريد الوصول إلى السلطة أو الخائفين من
فقدانها ،ولكن ما الذي يبرر الغاية التي تكون وسيلتها أو وسائلها العمل تحت راية القصر
والحتالل ومهادنة الغرب ،حتى وصلت إلى ما وصلت عليه من قوة ونفوذ سياسي واجتماعي
واقتصادي على مستوى العالم العربي والغربي .الذي يشير الي تناقض بين القول والفعل
والشعارات المتبناة وبين الفعل والعمل في الواقع ،فمن يتحالف مع الغرب واألمريكان مقابل ثمن
مقبوض و بادعاء محاربة المد الشيوعي في بالد السالم مشكوك في غاياته ،فهل كان الغرب
حريص على نشر السالم وتقوية نفوذ حركة الخوان المسلمين عبثاً في حربهم ضد المد
الشيوعي في الشرق الوسط؟ وهل من المنطقي أن تلتقي مصالح الغرب ومصالح حركة الخوان
المسلمين ما لم يكن هناك غايات غير معلنة؟

المطلب الثالث
تشكيل الجهاز السري لحركة اإلخوان
مثلما اختلف الكثيرون من الكتاب والباحثين حول أسباب تأسيس جماعة اإلخوان المسلمين
وطبيعتها ،كان الختالف حول تاريخ نشوء النظام الخاص أو الجهاز السري الذراع العسكري
لإلخوان ،ولعل سرية الجهاز وطبيعة مهامه وأهدافه كانت السبب الرئيسي في هذا الختالف،
الذي حتم على قيادات اإلخوان تبرير تشكيل جهاز التنظيم الخاص ،فلجأ المتعاطفون مع اإلخوان
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إلى أن يركزوا على األهداف الخارجية للتنظيم الخاص ،أي توجيه نشاطه ضد البريطانيين و
اليهود ل ضد القوى السياسية األخرى داخل مصر(زهر الدين ،7007،ص.)775

فإذا كانت الدعوة اإلسالمية تقوم على أساس الحجة والموعظة الحسنة ،كان من الضروري تبرير
تشكيل الجهاز السري أو ما يطلق عليه اإلخوان التنظيم الخاص ،أو وجود أساس نظري وفكري
يبرر استخدام القوة ،لذا اقتضى هذا األمر أن تبذل قيادة اإلخوان جهداً في تأصيل األدلة
والبراهين من اإلسالم ومن واقع السياسة الدولية لتبرير تشكيل التنظيم الخاص(يوسف،0222،
ص.)700

فيقول على العشماوي في مذكراته "لما تم تأسيس جماعة اإلخوان المسلمين في اإلسماعيلية سنة
 1121على يد المرشد األول للجماعة الشيخ حسن البنا ،كانت طريقة تأسيسها من أول يوم قائمة
على الخطاب الهجومي ،وتستطيع أن تقول الخطاب العدواني ،فلم تكن حركة سليمة منذ البداية،
بل تزامن مع إنشاء الجماعة بشكلها العام إنشاء الجهاز السري للجماعة أي النظام الخاص كما
يسميه اإلخوان ،وكانت الخطة هي احتواء األفراد الذين يقتربون من الجماعة دون النظر إلى
انتمائهم أو قدراتهم ،المهم هو تجميع أكبر عدد ممكن من الناس" (العشماوى ،7001،ص.)51

وفى رسالة المؤتمر الخامس لحركة اإلخوان المسلمين في عام  ،1131يحاول حسن البنا أن يرد
على التهامات الموجهة لجماعة اإلخوان باستخدام القوة والعنف فيقول" يتساءل كثير من الناس،
هل في عزم اإلخوان المسلمين استخدام القوة في تحقيق أغراضهم والوصول إلى غايته؟ وهل يفكر
اإلخوان في إعداد ثورة عامة على النظام السياسي أو النظام الجتماعي في مصر؟ ول أريد أن
أضع هؤلء المتسائلين في حيرة ،بل انني أنتهز هذه الفرصة فأكشف اللثام عن الجواب السافر
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لهذا في وضوح وفى جالء فليسمع من يشاء ،ثم يقول القوة شعار اإلسالم في كل نظمه
وتشريعاته ،بل إن القوة شعار اإلسالم حتى في الدعاء"(البنا ،0222 ،ص.)012

أما عمر التلمساني المرشد الثالث لحركة الخوان المسلمين يقول عن تشكيل الجهاز السري" لم
يقم الجهاز السري لقلب نظام الحكم بالقوة أو قتل الوزراء ،ولكن اإلمام كان قد أرى بثاقب نظره
وحسن بصيرته أن من العار على كل مسلم في أية بقعة من بقاع العالم أن تقوم دولة (إلسرائيل)
على أرض السالم دون أن تجد من يقاومها ويدفع هذا الخزي عن المسلمين ،كما رأى أن من
المحتوم على المسلمين أن يعدوا شباباً يقوم بإخراج النجليز من مصر( التلمساني،0225 ،
ص.)21

وتعود فكرة إنشاء النظام الخاص إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية ،عقب فشل محاولت اإلخوان
تجميع أسلحة للفلسطينيين لدعمهم في مواجهة العصابات الصهيونية ،ونتج عن عدم الخبرة
بالسالح أنه كان من بين السالح الذي تم تجميعه قطع فاسدة ،وهذا يعنى أن النظام الخاص بدأ
بمجموعات محدودة لمدة طويلة قبل أن يبدأ في الزيادة والنتشار ،ولقد بني النظام الخاص على
أساس فكرة أن الجهاد في اإلسالم فريضة على المسلمين ،وأن القوة صفة مالزمة للمسلم ،وفيما
يتعلق بأهداف الجهاز الخاص يؤكد قادة اإلخوان أن الهدف كان مقاومة الحتالل النجليزي
ومساعدة الفلسطينيين في حربهم ضد العصابات الصهيونية ،وفى الواقع لم يكن حسن البنا ول
قادة اإلخوان من بعده يقولون الحقيقة عن هدف إنشاء الجهاز الخاص ،إذ أن القول بأن هدف
الجهاز كان فقط مواجهة الحتالل والخطر الصهيوني ،تدحضه شهادات عديدة فيقول المستشار
عصام حسونة "إن اإلخوان اعتبروا أنفسهم وحدهم جماعة المسلمين وأن كل من يحاول الوقوف
في سبيلهم مهدر دمه ،وأن قاتله مثاب على فعلته"(مبارك ،0225 ،ص.)21
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ويقول عبد العظيم رمضان في كتابه اإلخوان المسلمين والتنظيم السري "أنه من الثابت أن حركة
اإلخوان لم تتورط في أي دور من أدوار المقاومة السرية ضد اإلنجليز أثناء الحرب العالمية
الثانية ،عندما أعد أحمد حسين رئيس مصر الفتاة خطة عمل ضد النجليز ،عند شروع األلمان
الهجوم على الجزر البريطانية ،طلب الستعانة من حسن البنا ،لكن البنا رفض ذلك قائالً إننا ل
نبحث عن مغامرة قد تخيب وتفشل ،وانما نعد أنفسنا لعمل قوى ناجح"(رمضان ،0222،ص.)50

وقد كان إنشاء النظام الخاص أو الجهاز العسكري ،من أهم التحولت السياسية التي طرأت على
فكر اإلخوان المسلمين ،حيث بدأت مرحلة جديدة تحولت فيها حركة اإلخوان من جماعة مدنية
إلى جماعة عسكرية ،تسعى إلى تحقيق أهدافها بالقوة ،فقد تشكلت البداية األولى للنظام الخاص
تحت أسم فرق الرحالت والكشافة ،وقد لعب حسن البنا الدور األساسي في إنشاء وتشكيل الجهاز
العسكري ،حيث كان يعمل على استثارة حماس اإلخوان لالنضمام إلى هذه الفرق وكان يهدف من
وراء تدريب اإلخوان على العمل المسلح ،وقد بدأت التشكيالت األولى للنظام الخاص في أواخر
الثالثينات من هذا القرن عندما قرر حسن البنا إعادة تدريب فريق الرحالت عام  ،1131وقد
لعبت العوامل الداخلية والخارجية خاصة في ظل نشوب الحرب العالمية الثانية ،دو اَر كبي اَر في دفع
رزه بشكل كبير على مسرح األحداث (غازى ،0225،ص.)55
النظام الخاص واب ا

إن الدور الوظيفي للجهاز الخاص المتمثل في حماية النشاط العلني للجماعة ،لم يكن يمثل سوى
مرحلة نمو الجماعة نفسها ،حتى تطور هذا الدور الوظيفة ليصبح أسلوباَ لتغيير الحكم ،كما
خطط حسن البنا ،إلى أن يصبح الجهاز الخاص قوة عسكرية تمكنه من الستيالء على الحكم
عن طريق القوة العسكرية.
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المبحث الثالث
حركة اإلخوان المسلمين والسلطة الحاكمة
إن الناظر إلى تاريخ حركة اإلخوان المسلمين لبد أن يلحظ أنه يقوم على مجموعة من العالقات
المنسجمة تصل حد التحالفات ،يعقبها خصومة وغدر بحليف األمس وربما تصل إلى العداء
والتخوين والتكفير ،وربما يحملون الموقفان معاَ فيضمرون عكس ما يفعلون ،فأول دعم حقيقي
حصلت عليه حركة اإلخوان من السلطة السياسية ،كان بدعم من القصر الملكي ،وحتى في عهد
الجمهوريات حظوا بعالقات طيبة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية وبعد ذلك تحولت الي خصومة
وعداء.
المطلب االول
عالقة حركة اإلخوان المسلمين بالقصر
تميزت العالقة ما بين الجماعة والقصر في تلك الفترة بشكل عام بالحميمية والتقاء المصالح على
الرغم من قيام اإلخوان في بعض األحيان بانتقاد األسرة المالكة ،إل أن تلك النتقادات هي
الستثناء ،حيث أن القاعدة كانت تقوم على التقرب من الملك ووضع إمكانيات الجماعة البشرية
ممثلة بجوالة الجماعة التي كان من مبادئها الكشاف مخلصا هلل وللوطن والملك ،أو صحفها
ومجالتها ووسائل إعالمها ومنابرها التي تتواصل من خاللها مع الجماهير في خدمة الملك ،حيث
وصفت وسائل إعالم الجماعة الملك فاروق بمختلف األوصاف الحسنة مثل أنه ،األسوة الحسنة
وفخر الشباب وحامي المصحف وأمير المؤمنين وحامي حمى الدين
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والمعيد لصورة (النبي

محمد ،صلى اهلل عليه وسلم ) ،حتى أن اإلخوان قد نادوا بتنصيب الملك فاروق أمي اًر
للمؤمنين(إسماعيل ،7000 ،ص .)051-052

فقد كتب حسن البنا في مجلة "اإلخوان المسلمون " بتاريخ 1شباط فبراير  1132مقالً بعنوان
حامى المصحف يقول فيه "إن  300مليون مسلم في العالم تهفوا أرواحهم إلى الملك الفاضل الذي
يبايعهم على أن يكون حامياً للمصحف ،فيبايعونه على أن يموتوا بين يديه جنوداً للمصحف،
وأكبر الظن أن اهلل قد اختاره لهذه الهداية العامة ،الفاروق فعلى بركة اهلل يا جاللة الملك ومن
ورائك أخلص

جنودك"(على ،7000 ،ص.)02

كما تعاون اإلخوان مع تنظيم الحرس الحديدي الذي كونه الملك من بعض الضباط المناصرين
له ،لستخدام العنف ضد خصومه السياسيين وتصفيتهم ،وقد اعترف صالح شادي أحد أقطاب
اإلخوان بتعاون حركة اإلخوان المسلمين مع الحرس الحديدي ،مؤكدا على حادثة اغتيال وزير
مالية الوفد أمين عثمان على يد أحد أعضاء اإلخوان بإيحاء من القصر خدمة ألهدافه ،في
ضرب حلقة الوصل بين اإلنجليز والوفد(يوسف ،0222،ص.)577

وقد حافظت حركة اإلخوان على عالقتها بالقصر بالرغم من اغتيال البنا ،حيث قام المرشد الثاني
لإلخوان حسن الهضيبي بالتوجه إلى قصر عابدين ومعه عدد من قادة الجماعة ليسجلوا في
سجل التشريفات ولءهم للملك فاروق ،وبعدها بأيام استقل الهضيبي واحدة من عربات القصر
الملكي ليقوم بزيارة وصفها بأانها "زيارة كريمة لملك كريم"(دبعى،7007 ،ص .)22

يتضح أنه في المرحلة ظلت حركة الخوان المسلمين حتي منتصف الربعينيات حركة ذات بعد
اجتماعي دعوي ،واتسم سلوكها السياسي بالنتهازية السياسية من خالل تنسيقها مع النظام الملكي
 حسن الهضيبي :هو المستشار القاضي حسن إسماعيل الهضيبي هو المرشد الثاني لجماعة اإلخوان المسلمون في العام 1949
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واحزاب القلية في مواجهة حزب الوفد ،حيث شاركت الحركة في احتفالت عيد جلوس الملك
فاروق ونشر صوره في مجلة الدعوة الرسمية للحركة كما باركو خطوات الملك واطلقوا عليه لقب
بالفاروق.
إن اعالن حركة اإلخوان المسلمين ولئها للملك المعروف بولئه للحكومة البريطانية وسلوكه
الجتماعي الفاحش ،يثير تساؤلت حول أهداف هذا الولء ويسلط الضوء علي أبعاد منهج وفكر
الخوان البراغماتي والذي يتجاوز المبادئ لصالح المصالح الحزبية.
المطلب الثاني
العالقة بين حركة اإلخوان المسلمين وعبد الناصر
تعتبر عالقة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بحركة اإلخوان المسلمين من القضايا
التي تمثل أكثر األلغاز إثارة في تاريخ مصر المعاصر ،حيث طغت الخصومة والعداء بين
الطرفين حتى أصبحت هي السمة الغالبة في وصف العالقة بينهما ،رغم ما يجمع عليه المؤرخون
من وجود عالقة تعاون بين عبد الناصر وجماعة اإلخوان المسلمون في مرحلة مبكرة من تاريخه
السياسي وخاصة في فترة التحضير للثورة (الهلباوي.)7002،

ثورة  23يوليو التي منحت بعد عبد الناصر درجة معينة من الشرعية ،رغم أنه لم يكن لديه رؤية
محددة لكيفية حكم مصر ،أو للمسار الذي يتوجب إتباعه لتأكيد هويتها السياسية واأليديولوجية،
لكن عبد الناصر كان يتمتع بكاريزما شخصية وفرت شرعية لقيادته ،كما كان للسياق الجتماعي
والسياسي في الحياة المصرية في فترة الخمسينيات والستينيات أث اَر في صقل شخصية عبد
الناصر ،فقد كان شاباً وقائداً سياسياً متحمساً ،ومواطناً مصرياً بعكس الحكام السابقين الذين خلفوا
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محمد على الذي لم يولد في مصر ،كما استفاد عبد الناصر من الرغبة الجارفة للمصريين في
التخلص من حكم الملك والبريطانيين ،وحقق هذه الرغبة ،فخطاباته القوية المشحونة بالحماسة
الوطنية والروح القومية الوحدوية ،حولت األحالم التي تطلع إليها المصريين إلى حقيقة ،فقد نظر
المصريين لعبد الناصر منقذ مصر في تلك الفترة ،فتأكدت تلك النظرة بالقرار الذي اتخذه بتأميم
قناة السويس في العام  1156بدافع تحرير مصر من الهيمنة األجنبية ،وهذا ما زاد من شعبيته
وتأييد نظام حكمه (العوضي ،7002 ،ص.)12

وهنا يمكن تشبيه عالقة حركة اإلخوان المسلمين وعبد الناصر في هذه المرحلة بالذات ،بعالقة
اإلخوان بوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي ،قبل وبعد سقوط حكم الرئيس محمد مرسى،
فالثنان يمتلكان كاريزما قيادية متشابهة ،إضافة إلى أن عبد الفتاح السيسي لقي قبول من
اإلخوان في بداية حكمهم بعد عزل المشير طنطاوي من و ازرة الدفاع وتعيين السيسي بدلً منه
بدعم من اإلخوان ،كما تحول هذا الدعم إلى عداء وصراع بعد سقوط الرئيس السابق محمد
مرسى ،وقد تكون الرغبة في هذا التشبيه أن المصريين يرون فيه بطالً أنقذهم من الدخول في نفق
مظلم ،ولكن الغريب هو تعليق المعونات األميركية لمصر جزئياً ،وهو تصرف أميركي يشبه
تجميد إيزنهاور للمساعدات األميركية لمصر في  ،1156وهو ما يدفع السيسي لوضع يشابه
تأميم قناة السويس في عهد عبد الناصر ،والتوجه للسالح السوفييتي.
إن العالقة الوثيقة التي جمعت حركة اإلخوان المسلمين وعبد الناصر في بداية حكمه ،تحولت من
عالقة تعاون وثيق إلى خصومة وعداء ،لزالت تلقى بظاللها بين القوميين الناصريين واإلخوان،
حيث تعتبر هذه المرحلة من أبرز وأهم المحطات في تاريخ حركة اإلخوان المسلمين ،إذ أن أفكار
سيد قطب القائمة عن جاهلية المجتمع واستخدام العنف في تغيير الحاكم قد ألهمت أجيال من
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الشباب اإلخواني ،الذي آمن بها ووجد باستخدام العنف الوسيلة المثلى إلحداث التغيير المنشود،
ولتحقيق أهداف الجماعة في والوصول إلى السلطة .
فيؤكد سليمان الحكيم في كتابه عبد الناصر واإلخوان ،أن جميع المصادر أكد على وجود عالقة
بين عبد الناصر واإلخوان ،والتي تزيد عند البعض ،فيصل بها إلى قمة التنظيم ،بينما يحاول
البعض األخر تهميش العالقة إلى حد التوافق في اتجاه الرغبة في التغيير السياسي ،وليست
عالقة تواصل في الحركة التنظيمية ،ويحاول سليمان الحكيم اإلشارة إلى أن عبد الناصر
ومجموعة من الضباط المصريين كان لديهم رغبة في التغيير السياسي ،فذهبوا إلى أكثر الحركات
قدرة على معاونتهم إلحداث التغيير ،ولهذا انخرطوا في صفوف الحركة عام  ،1142وان عبد
الناصر انضم إلى صفوف التنظيم الخاص الذى شكله حسن البنا ،وشكل مجموعة مشكلة من
عبد المنعم عبد الرؤوف وأبو المكارم عبد الحي ومحمود لبيب ،في حين لم يكن اسم الضباط
األحرار قد ظهر ،فكان هذا التشكيل السري في الجيش هو مجرد فرع للتنظيم السري الذي كان
يرأسه عبد الرحمن السندي (الحكيم ،0221،ص.)2

ويذهب سليمان الحكيم إلى أن عالقة حركة اإلخوان المسلمين بالضباط األحرار ليست وليدة ثورة
عام  ، 1152بل لها جذور تاريخية سبقت هذا الموعد بكثير ،إلى درجة أن بعض الكتاب يصف
جمال عبد الناصر بأنه نبتة إخوانية ،وبأن حسن البنا قد أوصى قبل اغتياله بأن يكون جمال عبد
الناصر هو الخيار الثاني لتقلد منصب المرشد العام للجماعة في حالة غياب عبد الرحمن
السندي(الحكيم ،0221 ،ص.)05
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على الرغم من عدم تأكد الباحث من صحة تلك المعلومة أو إسنادها بشواهد أخرى حول عضوية
جمال عبد الناصر بجماعة اإلخوان المسلمين إل أن هناك العديد من الشواهد التي تؤكد على
العالقة اليجابية بين الجماعة والضباط األحرار.
فقد تعاونت حركة اإلخوان المسلمين في بداية الثورة مع ثورة الضباط األحرار ،إذ رحب اإلخوان
بمحاكمة رجال السلطة السابقة ،وليطالب سيد قطب بإزالة رواسب العهد البائد ويقول في وضوح
سافر "إن الثورة ل تقوم كل يوم أما الدستور والبرلمان في متناول الجميع" ويشير عبد الرحيم على
أن سيد قطب يتحدث عن باستهانة بالغة عن الدستور والبرلمان ،وكأنه يتحدث عن سلعة كمالية
يمكن الستغناء عنها ،وأن ثورة  23يوليو لم تكن خي اًر خالصاَ ،لكن القضاء على الفساد
والنحراف ل يعنى المطالبة بنظام عسكري دكتاتوري ،ول يتضمن النقالب على الدستور وتعطيل
الحياة البرلمانية كما طالب سيد قطب ،الذي أيد أخطاء ثوار 23يوليو ،التي ل ينكرها كبار
الناصريين( على ،7000 ،ص.)251:255

كما حرصت حركة الخوان المسلمين منذ بداية الثورة علي تحريض مجلس الثورة ضد األحزاب
وتكوين قناعة بضرورة حلها ،وعندما اقتنع قادة الثورة بعدم قدرة األحزاب علي تحقيق التغيير الذي
يحتاجه الشعب المصري بسبب فسادها وترهلها ،فقد أصدر مجلس قيادة الثورة ق ار اًر بحل األحزاب،
لكنه استثنى حركة الخوان المسلمين التي قدمت نفسها كجمعية دينية ،وحسب قول المرشد العام
السابق حسن الهضيبي" إن الخوان جمعية دينية دعوية ،وأن اعضاءها وتكويناتها وأنصارها ل
يعملون في المجال السياسي ،ول يسعون لتحقيق اهدافهم عن طريق أسباب الحكم كاإلنتخابات"
وبعد يوم واحد من صدور قانون حل الحزاب حضر الي مكتب جمال عبد الناصر وفد من حركة
الخوان المسلمين وقال له" الن بعد حل الحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إل اإلخوان ولهذا يجب
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أن يكونوا في وضع يليق بهم وبدورهم وبحاجة الثورة لهم" فقال لهم عبد الناصر" إن الثورة ليست
في أزمة أو محنة واذا كان الخوان يعتقدون أن الظرف هو ظرف المطالب وفرض الشروط فإنهم
مخطئون" وسألهم عبد الناصر ما هو الطلوب لستمرار تأييدكم للثورة فطالبوا بعرض كافة القوانين
والق اررات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها علي مكتب الرشاد والموافقة عليها وأل
يصدر قرار إل بعد أن يقره مكتب الرشاد ،فقدر رفض عبد الناصر هذين الشرطين(ربيع،
،7000ص.)052

وهنا بدأ الصراع على السلطة بين الثورة واإلخوان ،بين الشرعية الثورية والشرعية الدينية ،ومن هنا
جاء إ تهام اإلخوان باألطماع الشخصية و بمحاولة هدم الثورة من أجل السلطة ،وجاءت محاولة
الغتيال الفاشلة التي تعرض لها عبد الناصر في حادثة المنشية ،كفرصة مناسبة للقضاء على
اإلخوان ،حيث بدأت في تلك الفترة مرحلة جديدة من العداء بين اإلخوان والسلطة الحاكمة الممثلة
بنظام الرئيس جمال عبد الناصر ،حيث تم حل الحركة واعتبارها جماعة غير شرعية(حنفي،
،0222ص.)025:022

الثالث
المطلب
َ
تعايش حركة اإلخوان مع نظام حكم السادات
دفعت الظروف التي تسلم فيها الرئيس المصري السابق أنور السادات الحكم إلى حدوث تقارب
بينه وبين اإلخوان المسلمين ،وذلك بناءاً على رغبة السادات في التخلص من الشعارات
القتصادية والسياسية والجتماعية التي طرحها عبد الناصر ،واتجه نحو سياسة اقتصادية
وسياسية مختلفة تماماً عن عبد الناصر ،والرغبة في التخلص من عدد من الرموز والقيادات
السياسية التي كانت معارضة لسياسته الجديدة ،فأفرج عن قيادات وأنصار جماعة اإلخوان
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المسلمين الذين كانوا معتقلين في عهد عبد الناصر ،وسمح بنشاطات اإلخوان دون معارضة
الدولة(مبارك ،0225 ،ص.)000

كان مبرر السادات للصفح عن قيادات اإلخوان انه أراد استخدامهم في موازنة قوة التيار الناصري
والشيوعيين ،الذين كانوا يسيطرون على مقاليد الثقافة واإلعالم والمؤسسة العسكرية ،كما اقتضى
سعيه إلى تثبيت شرعيته بالعتماد على التيار اإلسالمي والقضايا اإلسالمية ،لسد الفراغ الذي
سببه التخلص من الناصرية ورموزها ،من خالل حركة التصحيح التي انتهجها ،وفى سياق ذلك
قرر دستور  ،1120أن مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيس للتشريع ،كما عمل السادات على
دعم المؤسسات الدينية (دلول ،7007 ،ص.)20:72

ويذهب حسنين هيكل في كتابه خريف الغضب ،الى أن السادات كان في حاجة إلى قوى أخرى
تساعده على تثبيت شرعيته والتخلص من نفوذ الناصريين في مؤسسات الدولة والشارع المصري،
وعلى ذلك بني السادات سياسة استدراج لبعض القوى من التيار اإلسالمي ليكونوا حليفاً لنظام
حكمه ،فلم يكن من الصعب استدراج حركة اإلخوان المسلمين لتكون حليفاً للنظام ،التي تجيد
الستفادة من عالقاتها القريبة من األنظمة والسلطة الحاكمة(هيكل ،0222 ،ص.)200-722

فالنزعة اإلخوانية في التقرب من القصر بغض النظر عن شخص الحاكم ملك أو رئيس ،جعلتهم
يجدوا في تدين السادات فرصة يجب استغاللها إلى آخر حدود الستغالل ،ومع أن السادات كان
هو األخر يسعى إلى استغالل اإلخوان كقوة سياسية تحقق له قد اًر من المشروعية السياسية ،
وتصد عنه المعارضة من دون أن يلجأ الى القمع المباشر ،بمعنى أخر الستغالل كان متبادل
بين الطرفين ،من هذا المنطلق أقدم السادات على اإلفراج عن المعتقلين من حركة الخوان في
السجون المصرية ،وأعادهم إلى وظائفهم ومنح كالً منهم مكافأة مالية توازى مجمل راتبه عن الفترة
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التي انقطع فيها عن العمل ،وفى المقابل قام المرشد العام الثالث عمر التلمساني ،بالذهاب إلى
قصر عابدين لتقديم الشكر ومبايعة السادات رئيساً للبالد ،وبذلك اتضحت معالم تحالف جديد بين
اإلخوان والسادات(زهر الدين ،7007،ص.)752

غير أن السادات كان له حساباته ومشروعاته الخاصة ،بعيداً عن حسابات اإلخوان ،فقد خيب
ظنهم في السنتين األخيرتين من حكمه ،وأخذ يتباعد مضط اًر وانتقل من التباعد إلى الهجوم
الفعلي ،عندما زادت قوة جماعة اإلخوان عن الحدود التي كان يرسمها ،وتجاوز نشاطهم األهداف
التي كان يخطط لها ،كما أخذوا هم يتباعدون ألنهم شعروا أن أهدافهم أصبحت بعيدة عن
التحقيق ،فسلكوا طريق العنف مع السادات الذي دللهم طويال ،فكانت النتيجة المتوقعة دائما من
تقارب التيارات اإلسالمية مع أي سلطة ،تقارب يتبعه مواجهة عنيفة ،وأن التعايش السلمي
والموقف الوسط لم تعرفه العالقات بين التيارات اإلسالمية والثورة(يوسف ،0222 ،ص.)522:522

وهنا يمكن القول أن حركة اإلخوان المسلمين استمرت علي نفس النهج في استغالل الظروف
السياسية والتقرب من الحاكم بغض النظر عن ادراكها لطبيعة أهداف الحاكم أو الملك وان كانت
هذه األهداف استغالل الحركة في تثبيت حكمه أو الوقوف في وجه خصومه السياسيين ،في تقبل
باستغاللها كحركة في تحقيق هذه األهداف ،مقابل أن تستغل هي هذه الفرصة في زيادة نفوذها
وقوتها السياسية والجماهيرية ولو علي حساب مبادئها وأفكارها.
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المطلب الرابع
اإلخوان المسلمين في عهد مبارك
بعد حادث المنصة الذي أسفر عن اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر 1111م وتولى الرئيس
مبارك رئاسة الدولة ،بناءاً على استفتاء شعبي بعد ترشيحه من مجلس الشعب ،أراد مبارك تهدئة
األوضاع السياسية الداخلية وتهيئة أجواء ديمقراطية ،فأطلق سراح قادة وأنصار جماعة اإلخوان
ال مسلمين المحتجزين في السجون منذ عهد السادات ،ليظهر نفسه أنه مختلف عن السادات (دلول،
 ،7007ص.)22:21

إضافة إلى أنه كانت تربطه عالقات ودية مع بعض شخصيات اإلخوان مثل عمر التلمساني
الذي كان نفسه( أي عمر التلمساني ) تربطه عالقات طيبة مع السادات ،فقد ُعرف عن الرئيس
المصري السابق حسنى مبارك ،أنه حذر ويعتمد في ق ارراته على حسابات دقيقة وعلى مشاورات
واسعة ،الذي عكس نفسه على طبيعة عالقاته المتسامحة بحركة اإلخوان المسلمين في بداية
الثمانينيات (العوضي ،7002 ،ص .)20

اتسمت عالقة حركة اإلخوان في بداية األمر ،بالمتانة والقوة هذا ما أكده التلمساني بقوله" أنا
كمسلم عندما أرى إنسان يعمل الخير أقول له كثر اهلل من أمثالك وأعانك وأدامك في هذا البلد،
وهذا ما قلته لحسنى مبارك ،وأقول له أفرجت عن البعض ولكن هذا ل يكفى ،ولبد أن تفرج عن
كل المعتقل أو متحفظ عليه ،وأسأل اهلل أن يعينك على هذا ويوفقك فيه طالما أنت تسير على هذا
الخط المستقيم فالكل راض عنك" وفى سياق اعترافه بشرعية الرئيس حسنى مبارك يقول" إننا لم
ندخل مع السيد رئيس الجمهورية في حوار إلى اليوم ،ألن األمر ليس بأيدينا فهو صاحب الحق
كرئيس للدولة أن يستدعى من يشاء ألي غرض من األغ ارض ،يرى أن فيه مصلحة للوطن ،أما
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المواطن فليس من حقه أن يفرض نفسه على رئيس الدولة ليستمع إليه ،وكل حقه أن يعارض أو
ينتقد أو ينصح (الظواهري ،0222 ،ص .)051

فقد قامت العالقة بين حركة اإلخوان المسلمين في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك ،على
السماح لجماعة اإلخوان بالقيام بدورها الديني والجتماعي ،مقابل حفظ اإلخوان على بقاء النظام
مستق اًر ،وعدم انتقاد النظام أو التدخل في توجهاته السياسية ،حيث مرت هذه العالقة في ثالث
مراحل(أبو ريدة،7002 ،ص.)27-20

ويؤكد أحمد طه أن المراحل التي مرت بها عالقة اإلخوان بسلطة مبارك بدأت بمرحلة التجاهل
والتسامح ،وقد امتدت هذه المرحلة منذ اغتيال السادات في عام 1111م وحتى عام 1111م
تقريباً وكان الهدف الرئيسي للدولة خاللها هو تفكيك حالة التوتر التي واكبت وأعقبت الغتيال،
على أن يتضمن ذلك خلق شرعية جديدة للحكم تقوم في جوهرها على فكرة المصالحة الوطنية
والتفاعل مع القوى السياسية المصرية الرئيسية وقد أدى ذلك إلى تمتع اإلخوان بقدر واسع من
حرية الحركة والتعبير دون أن يصل ذلك إلى العتراف الرسمي بشرعية وجودهم وتلك المرحلة
هي التي أتاحت لإلخوان دعم وجودهم السياسي والشعبي بمصر ومد نفوذهم إلى مؤسسات
وق طاعات سياسية ومهنية مثل مجلس الشعب والنقابات المهنية والتحادات الطالبية بالجامعات
ونوادي أعضاء هيئات التدريس وبانتهاء انتخابات مجلس الشعب عام  1112والتي كشفت عن
حجم القوة الكبيرة لإلخوان في ظل تحالفهم مع حزبي العمل واألحرار تحت شعار اإلسالم هو
الحل بدأت المرحلة الثانية في عالقتهم بالدولة المصرية(طه.) 7002،

والمرحلة الثانية هي مرحلة التشكك والحتكاك ،وهي التي بدأت فيها الدولة محاولة إيقاف زحف
اإلخوان بداخل النقابات المهنية عن طرق تجميد بعضها ،واثارة المشكالت بداخل بعضها اآلخر،
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بعد أن بدأت تستشعر أن اإلخوان يتصرفون باعتبارهم قوة سياسية شبه شرعية في البالد ،وتخطط
للعمل على السيطرة على بعض المؤسسات والنطالق من خاللها(رشوان.)7000 ،

أما المرحلة الثالثة فتميزت بالصدام والتدهور في أواخر عام 1112فى أعقاب قضية ما عرف
بقضية سلسبيل ،نسبتاً إلى شركة سلسبيل للمشروعات التي أسسها خيرت الشاطر وحسن مالك
للعمل في مجال الحسابات وتنظيم المعلومات ،حيث أتهم النظام جماعة اإلخوان المسلمين بالعمل
على إحياء تنظيمها غير المشروع ،فقد داهمت أجهزة األمن الشركة واستولت على كافة أجهزة
الحاسوب واألقراص المدمجة واتهمت جماعة اإلخوان المسلمين بإعادة خطة التمكين التي انتهجها
اإلخوان سابقاَ ،واعتقلت على أثرها عدد من قيادات اإلخوان كان من بينهم خيرت الشاطر وحسن
مالك ومحمود عزت(دلول ،7007،ص.)50

فقد تميزت العالقة بين نظام مبارك واإلخوان خالل هذه المرحلة بمحاولة كل طرف تحقيق
مصالحه ،بما ل يخلق حالة من الصدام مع األخر ،فالنظام كان يدرك جيدا مخاطر بقاء اإلخوان
خارج نطاق السيطرة مجتمعيا وسياسيا ،فكانت أفضل وسيلة بالنسبة للنظام ،إلرباك جماعة
اإلخوان المسلمين و َشغلها هو استمرار المالحقة األمنية واللجوء للمحاكمات العسكرية التي وصلت
إلى حوالي ست محاكمات خالل أقل من خمس سنوات ،وقد بدأت هذه المحاكمات عام ،1115
واستمرت حتى العام  ،2000حيث حول عدد من قيادات اإلخوان إلى المحاكمة العسكرية فيما
يعرف بقضية "النقابيين" التي اعتقل فيها ما يقرب من  20قياديا من أبرز رموز العمل النقابي
اإلخواني ،وتم الحكم عليهم بمدد تتراوح بين ثالث سنوات وخمس ،كان من بينهم محمد بديع
ومحمد علي بشر عضو مكتب اإلرشاد الحالي .وفي هذه المرحلة تفادت جماعة اإلخوان الدخول
في أي صدام خشن مع النظام قد يؤدي إلى تكرار مأساة الخمسينيات والستينيات ،فلم تحاول
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الجماعة استفزاز النظام ،واضطرت للقبول بعالقة وصفت بعالقة مسايرة مؤقتة ومهادنة تسمح
بالحد األدنى الذي يوفر لها ظروف البقاء وممارسة العمل السياسي والنقابي (العناتى،7000،
ص.)25

يتضع من فهم عالقة حركة اإلخوان المسلمين بالملوك والرؤساء الذين حكموا مصر منذ تأسيس
الحركة وحتي نهاية حكم الرئيس حسني مبارك ،بأنها تسمت في بداية المر بالتأييد والدعم لهذا
الحكم ومن ثم تحولت الي مهادنة ومسايرة وبعد ذلك تحولت الى الصراع وعنف.

المبحث الرابع
حركة اإلخوان المسلمين بين الشرعية والصعود البرلماني
منذ نشأة حركة اإلخوان المسلمين حدد حسن البنا األسس العامة للعمل السياسي لإلخوان ،حيث
أكد أن اإلخوان ليسوا مجرد جماعة دعوية إسالمية ولكنهم أيضا هيئة سياسية ،نتيجة لفهمهم
العام لإلسالم وأن مشاركتهم السياسية تأتي من منطلق اإلصالح في األمة وتطبيق لتعاليم اإلسالم
وأحكامه ،حيث يرى حسن البنا أن الدعوة وصلت إلى عقول وقلوب الناس وبقاى أن تصل إلى
السلطة  ،وأن أقرب طريق لوصولها للسلطة هو طريق البرلمان ،فيقول حسن البنا" فليس منبر
البرلمان وقفاً على أصوات دعاة السياسة الحزبية على اختالف ألوانها ،ولكنه منبر األمة تسمع
من فوقه كل فكرة صالحة ،ويصدر عنه كل توجيه سليم ،يعبر عن رغبات الشعب ،أو يؤدي إلى
توجيهه توجيهاً صالحاً نافعاً"(البنا.)0255،
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المطلب األول
بدايات التوجه للبرلمان
كانت التجربة السياسية األولي لجماعة اإلخوان المسلمين ،لخوض انتخابات مجلس الشعب عام
 1131ولم تسمح الجماعة إل لإلمام حسن البنا فقط بخوض النتخابات في دائرة اإلسماعيلية،
ولم يفز ،إل أن مجرد مشاركة اإلخوان في النتخابات النيابية كان مثار حديث الجميع ،وظل
يتردد أليام وشهور طويلة بعد النتخابات .وفي عام 1141اتخذ المؤتمر العام السادس للجماعة
ق ار ار بمشاركة اإلخوان في النتخابات النيابية التي ستجري عام  ،1142وبالفعل خاض حسن البنا
النتخابات النيابية مرة ثانية حيث رشح نفسه هذه المرة أيضا في دائرة اإلسماعيلية ،ومعه عدد
من رموز وقيادات اإلخوان علي مستوي محافظات مصر ،وأصر اإلخوان علي خوض النتخابات
مهما تكن النتائج ،حتى انتهت بخسارة البنا ومن معه من اإلخوان( العبادى.)7002،

وفي أواخر عام  1144عاود اإلخوان الترشح مرة أخرى لمجلس النواب فترشح حسن البنا في
دائرة اإلسماعيلية وعدد أخر من قيادات اإلخوان في دوائر أخرى ،فيما لم يفز اإلخوان بأي مقعد
في تلك النتخابات ،واتهمت الجماعة الحتالل النجليزي بتزوير النتخابات ،وبعد ثورة  23يوليو
 ،1152طلب رجال الثورة من اإلخوان أن يرشحوا لهم أسماء لالشتراك في الو ازرة ،فرشح مكتب
اإلرشاد لهم ثالثة أسماء من أعضاء الجماعة ،ولكن األسماء التي رشحها اإلخوان لم تحصل
على قبول رجال الثورة ،حيث يرى اإلخوان أن رجال الثورة كانوا يريدون أسماء لها بريقها في
الشارع المصري ،من أمثال الشيخ أحمد حسن الباقوري ،والشيخ محمد الغزالي ،ولذا رفضوا ترشيح
المرشد أو مكتب اإلرشاد ،وعرضوا و ازرة األوقاف بالفعل على الشيخ الباقوري ،فقبل مبدئيا وأبلغ
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اإلخوان بذلك ،فلم يمنعوه من القبول ،ولكن اشترطوا عليه أن يستقيل من الجماعة (دبعى،7007،
ص .)002

وفي مرحلة حكم الرئيس عبد الناصر لمصر دخلت حركة اإلخوان والرئيس عبد الناصر في حالة
من الصراع والمالحقة األمنية وصلت إلى حظر حركة اإلخوان المسلمين ولم تعد الحركة .تمارس
العمل السياسي إلى أن أتى الرئيس السادات للحكم عام .1120
المطلب الثاني
انطالق العمل السياسي البرلماني لإلخوان
تعتبر مرحلة حكم الرئيس أنور السادات مرحلة انطالق العمل السياسي البرلماني و الممارسة
الديمقراطية بالنسبة لحركة اإلخوان المسلمين ،والتي شاركت في انتخابات عام 1126وحصلت
على نائب واحد هو الشيخ صالح أبو إسماعيل ،وفي انتخابات عام  1121نجح اثنان من
اإلخوان هم الشيخ صالح أبو إسماعيل ،والحاج حسن الجمل ،ولهما ٍ
ينسب اإلخوان ما يعتبرونه
أهم إنجاز سياسي ودستوري للحركة اإلسالمية في هذا العصر ،وهو جعل الشريعة اإلسالمية
المصدر الرئيسي للتشريع في مصر عام  ،1121إضافة إلى تشكيل لجان برئاسة الدكتور
"صوفي أبو طالب" لتقنين ومراجعة القوانين على حسب مقتضيات الشريعة(سرحان.)7005 ،

فقد كانت انتخابات عام 1114أول انتخابات تجرى في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك ،والتي
اكتسبت أهمية خاصة بالنسبة له ،ويعود ذلك إلى أنها كانت تمثل فرصة لتأكيد التزامه بالتعددية
السياسية وقد وفرت مناخاَ قانوني لتثبيت شرعيته القانونية كشكل من أشكال الشرعية ،كما وفرت
النتخابات لمبارك المستلزمات الديمقراطية والقانونية الالزمة إلرساء نظامه ولتشكيل حكومة
منبثقة عن نخبة سياسية موالية ،حيث أكد مبارك في خطابه قبل النتخابات على احترامه للدستور
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ولحق الشعب في اختيار ممثليه في البرلمان ،كما فتح المجال للمعارضة السياسية من خوض
النتخابات ،وسمح لإلخوان المسلمين بالمشاركة فيها عبر التحالف مع حزب الوفد ،بالرغم من أن
اإلخوان غير معترف بهم كحزب سياسي ،لم يتدخل النظام لمنع تشكيل هذه التحالف مع أن قانون
النتخابات لعام  1113حظر بالفعل تشكيل تحالفات بين األحزاب السياسية المعترف
بها(العبادى.)7002،

فقد حدد القانون النتخابي الذي اقترحه الرئيس السابق حسنى مبارك في العام 1113المشاركة
السياسية على األحزاب السياسية واستثنى األفراد المستقلين ،الذي أجبر اإلخوان على التفكير
بجدية في تشكيل تحالف مع األحزاب األخرى ،وفى سياق ذلك توصلوا إلى فكرة تشكيل حرب
سياسي مستقل ،للوصول للبرلمان الذي سوف يوفر لهم فرصة الشروع في اإلصالح من داخل
النظام السياسي ،وأنهم قادرين على أن يثبتوا للشعب أنهم تبنوا نهجاَ جديداَ بعيدا عن العنف في
التعاطي مع الدولة ،الذي عبرت عنه مبادرة عمر التلمساني الهادفة إلى إدخال حركة اإلخوان
المسلمين في تحالف مع حزب الوفد العلماني في العام (1114العوضي ،7002 ،ص.)072

وكما عبر عمر التلمساني في جريدة الوفد بتاريخ 1114/3/21وبعد اإلعالن عن خوض
النتخابات في كنف حزب الوفد بقوله" إن تصريحات الرئيس مبارك هي التي شجعت اإلخوان
على دخول النتخابات النيابية ،ولول ثقتنا الراسخة في صدق سيادته وفى حرصه على استمرار
الصورة التقى بدأ بها عهده المميز من تباشير الديمقراطية لترددنا كثي اَر في خوض هذه المعركة،
وحيدة مثل ما شهدته في عهد الرئيس حسنى
إن حرية النتخابات في مصر لم تشهد سمواَ ا
مبارك ،فهو موضع ثقة الجميع ،ونسأل اهلل مخلصين أن تدوم هذه الثقة حتى نضرب لألجيال
القادمة المثل في الحرية بعهد محمد حسنى مبارك (المهدوى ،ب ت،ص.)057
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وينتقد محمد الطويل في كتابه اإلخوان في البرلمان تحالف حركة اإلخوان وحزب الوفد العلماني،
بقوله" أن الهدف من التحالف بالقائمة الموحدة أو التحالف المؤقت ،هو الوصول إلى مجلس
الشعب والحصول على الحصانة البرلمانية ،ولو كان ذلك بالغش والخداع وتغيير الجلود واطالق
اللحى ،ويؤكد على أنه ليس مقبولَ أن يكون الدين لعبة وأن تكون القائمة الموحدة قناعاَ لحركات
دينية أن تمارس نشاطاَ سياسياَ رغم أنها ليست قانونية"(الطويل ،7000،ص .)02

على الرغم من أن العائق القانوني الذي حال دون تمكن اإلخوان من تشكيك حزب سياسي مستقل
إل أنهم استطاعوا المشاركة في النتخابات البرلمانية التي جرت في العام 1114تحت مظلة
حزب الوفد ،حيث ساهمت مجموعة من العوامل السياسية في التقاء كل من حزب الوفد واإلخوان
في تحالف ،رغم الخصومة التاريخية التي حكمت العالقة بينهما ،فقد كان من تلك العوامل القانون
النتخابي المعمول به في ذلك الوقت ،والذي يقوم على التمثيل النسبي والقتراع من خالل القوائم
الحزبية ،ووجوب حصول أي حزب سياسي على  %1من أصوات الناخبين على مستوى
الجمهورية كحد أدنى لتمثيله في داخل مجلس الشعب ،فقد وفر هذا التحالف فرصة في تحقيق
مصالح الطرفين في المشاركة السياسية  ،رغم أن هذا التحالف لم يستند إلى أساس
أيديولوجي(مصطفى ،0221 ،ص.)707

وبالفعل فقد خاضت حركة اإلخوان المسلمين ،وألول مرة في تاريخها ،معركة انتخابية وهم
متحالفون مع حزب سياسي آخر وعلماني ،بالرغم من أن حركة اإلخوان أعلنت م ار اَر معارضتها
لتشكيل حزب ،من منطلق أن كل األحزاب قبلت ورضيت بالقوانين الوضعية وتنفيذها األمر
الوضعي ،الذي ل يقبله اإلخوان ،ألن حكم اهلل فوق كل حكم ،ويقول عمر التلمساني " أن
اإلخوان المسلمين ل يقيمون حزبا ول يرضون عن الحزاب جميعها ،ألنهم لم يرضوا عن أي
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منهاج يخالف كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،أما مسألة دخول مجلس النواب فهذا
أمر آخر ليس فيه اعتراف باألحزاب ول اعتراف بصواب مناهج األحزاب(قاعود ،ب ،ت ،ص.)25

بالرغم من رفض اإلخوان لألحزاب من منطلق ديني بحت ،دخلوا النتخابات في العام
1114بتحالفهم مع حزب الوفد وحصلوا على ثمانية مقاعد رغم أنهم غير معترف بهم قانونياَ
كحزب سياسيي ،ولعل خير تعبير عن هذا الواقع اإلخوان السياسي البرلماني ،هو ما ذهب إليه
المؤرخ عبد العظيم رمضان في كتابه جماعات التكفير في مصر بقوله" لقد تحول اإلخوان
المسلمون إلى حزب سياسي برلماني غير معترف به قانونياً ،فهو موجود في الساحة السياسية
وغير موجود على الخريطة السياسية ،فالنظام السياسي ل يعترف به قانونياَ ،ولكنه يعترف به
واقعياَ وفعالَ ،ونوابه يتمتعون بالحصانة البرلمانية التي تمكنهم من واجب التشريع والرقابة
والمحاسبة الحكومة ولكنهم ل يستطيعوا الكشف عن أنفسهم بوصفهم إخوان مسلمون وانما
بوصفهم نواب التحالف (زهر الدين،7007 ،ص.)752

المطلب الثالث
حركة اإلخوان المسلمين قوة سياسة غير شرعية
فقد شكل نجاح حركة اإلخوان المسلمين في انتخابات 1114بثمانى مقاعد من خالل تحالفهم مع
حزب الوفد العلماني ،نقطة ارتكاز في التفكير وفتح باب للنقاش داخل الحركة في تشكيل حزب
سياسي مستقل ،بالرغم من أن نقاش مثل هذه المسألة أم َار ليس سهالَ ،في ظل قول داخل
الجماعة يصر على أن البنا رفض الحزبية واعتبر أساسها ل ينسجم مع اإلسالم ،وأن اإلسالم
يحرم العصبية الحزبية ،ألن الحزبية تشتت الناس ،واإلسالم دعي إلى الوحدة ،حيث يرى أبو
الفتوح أن حسن البنا كان ينظر بسلبية إلى الحزبية ،وأنه ل ضير من العتراف بذلك ،أما عمر
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التلمساني فكر بجدية في تشكيل حزب سياسي بعد النجاح الذي حققه اإلخوان في النتخابات
البرلمانية،

ورغبة

في

زيادة

تمثيلهم

البرلماني

وتأثيرهم

السياسي

في

النتخابات

القادمة(العوضى ،7002،ص.)027-020

كما شجع فوز اإلخوان في البرلمان إلى التفكير في تشكيل حزب سياسي ،وفعال تم تشكيل
مسودتين لبرنامج حزبي ،األولى كانت برنامجا لحزب أطلق عليه حزب اإلصالح المصري،
وهدفه ،إصالح شؤون الدولة المصرية بحيث تصبح قادرة على توفير الخدمات والعمل على
ضمان الحرية واألمن لمواطنيها ،أما مسودة برنامج الحزب الثاني -والذي سمي بالشورى -فكان
هدفه إقامة دولة مصرية إسالمية تجمع بين دولة إرشاد تدار على ضوء اإلسالم ودولة رعاية
اجتماعية .وفى نتصف الثمانينيات برزت موجات من العنف في الشارع المصري ،أدى إلى
إطالق يد أجهزة األمن في معالجة اإلضرابات السياسية الذي أتاح فرصة لإلخوان إعادة التفكير،

بعد أن تأكدت بأن أي عنف من قبلها سوف يقابل بكل تصدى وحزم من قبل أمن الدولة ،حيث
غيرت حركة اإلخوان المسلمين اتجاه العنف والتصادمات مع األمن إلى القضاء المصري مما فتح
هذا مجالَ جديدا لحركة اإلخوان المسلمين للحصول على الشرعية عبر المحاكم ،وبدأت الحركة
باستغالل المساحات المتوفرة في المجتمع ،ووسعت من عملها في الجامعات والنقابات المهنية،
فقد فازوا في انتخابات التحادات الطالبية ،وبقوا مسيطرين عليها حتى أواخر التسعينيات ،وكذلك
األمر في النقابات المهنية التي كانت بالنسبة لهم أكثر أهمية من الجامعات ،وقد اتجه اإلخوان
نحو توفير الخدمات والسلع أكثر من التركيز على الخطابات السياسية ،األمر الذي منحهم شعبية
كبيرة(طلعت.)7007 ،
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أجريت انتخابات 1112وفقاَ لنظام النتخابات المعدل الذي يجمع بين القوائم النتخابية والمستقلين
والذين خصص لهم 41مقعداَ في مجلس الشعب من أصل  441مقعداَ ،حيث تنافست خمسة
قوا ئم حزبية على هذه المقاعد وهى الحزب الوطني وحزب الوفد والتجمع وتحالف مرشحي حركة
اإلخوان المسلمين مع حزب العمل الشتراكي وحزب األحرار الديمقراطي ،تحت مسمى التحالف
اإلسالمي ،والذي فاز ب60مقعدا إلى جانب حصول الحزب الوطني على 341مقعداَ وحزب
الوفد على 35مقعداَ ،وقد مارس المجلس دو اَر تشريعياَ ورقابياَ على بيانات الحكومة ،وناقش العديد
من القضايا القتصادية والديون الخارجية والبطالة ،وكما تميز دور المعارضة بشك خاص بطرح
نقاش قضايا الحريات وتوفير الضمانات الدستورية للمواطنين ،إل أنه تم حل المجلس في العام
1110بسبب صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون

النتخابات(هالل،

 ،7001ص.)770

يتضح من تحليل موقف حركة اإلخوان المسلمين من الحزبية والتحالفات الحزبية في انتخابات
 1114وانتخابات  ،1112والتي حققوا فيها نجاحات برلمانية مشجعة بالرغم من عدم شرعيتهم
القانونية ،أن رغبة اإلخوان في الوصول إلى السلطة اتضحت أكثر من خالل تحالفاتهم مع أحزاب
اشت اركية وعلمانية ،بالرغم من أن موقفهم من األحزاب والتحالف مناقض تماماَ لسلوكهم ،والذي
عبر عنه عمر التلمساني بقوله " الذي يق أر مذكرات اإلمام الشهيد حسن البنا يجده قد حدد موقف
اإلخوان من هذه المسألة فلم يكن واردا في تخطيط اإلخوان المسلمين الوصول لكرسي الحكم وهو
أحد األهداف الرئيسية لتكوين األحزاب ونشاطها ولو كان اإلخوان يريدون ذلك لدخلوا في تحالفات
سياسية أو انضووا تحت أحد األحزاب ذات الشعبية الهائلة ولكن أم ار كهذا لم يحدث على مدى
تاريخ اإلخوان المسلمين" أن تحليل موقف حركة اإلخوان المسلمين من األحزاب والتحالفات نظرياَ
مقارناَ مع سلوكها العمى ،يعطى دللت التناقض بين الفكر والممارسة والقول يناقض الفعل،
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بالرغم من أن

تحالف حركة اإلخوان المسلمين مع حزب العمل الشتراكي وحزب األحرار

الديمقراطي ،يعبر عن مصلحة مشتركة لكل طرف من أطراف التحالف في خوض النتخابات.
قاطعت حركة اإلخوان المسلمين النتخابات البرلمانية في العام ،1110نتيجة لسعى النظام
المصري إلى تحجيم نشاط القوى السالمية وخاصة حركة اإلخوان المسلمين ،بإصدار قانون
206لسنة 1110الخاص بالنظام النتخاب وتعديله لألخذ بالنظام الفرادى ،والذي قاطعته بعض
األحزاب ومن بينهم كان اإلخوان المسلمين ،وبالتالي لم يكن لهم أي تواجد برلمانا في هذه
الفترة(أبو ريدة ،7002 ،ص .)25

وفى عام  1115خاض اإلخوان النتخابات بر 150مرشحاً ،ولكن لم ينجح في هذه النتخابات
لإلخوان إل مرشح واحد فقط بسبب الضغوط األمنية (ويكبيديا اإلخوان المسلمين.)7002،

مع اقتراب موعد إجراء النتخابات التشريعية المصرية في العام  ،2000صدر تعهد واضح من
جانب النظام المصري باتخاذ خطوات صريحة لدعم الديمقراطية ،واجراء انتخابات نزيهة ،وضمان
حياد أجهزة الدولة والحكومة ،الذى أثار توقعات بتغيرات سياسية ،وامكانية إجراء انتخابات نزيهة،
ومع ذلك فإن الحياة السياسية المصرية لم تشهد تغيرات أساسية في هذا الشأن ،فقد استمر العمل
بالقوانين الستثنائية ،وأهمها قانون الطوارئ ،وقد طالبت بعض القوى واألحزاب السياسية بإلغاء
هذه القوانين الستثنائية أو على األقل تعليقها في فترة النتخابات ،وهذا لم
يحدث(عبداهلل،7007،ص .)220

فقد خاضت حركة اإلخوان المسلمين انتخابات عام  2000في تلك الظروف السياسة بمرشحين
مستقلين ،وليس متحالفين مع األحزاب ،كما جرى في السابق بتحالفهم مع حزب الوفد في
العام ،1114ومع حزب العمل في العام  ،1112كما استفاد اإلخوان من تجربة انتخابات
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1115وقصروا من عدد مرشحيهم إلى 25مرشحاَ تجنباَ لستفزاز السلطة ،فقد حصل مرشحو
اإلخوان على 12مقعداَ من مقاعد البرلمان ،وهو عدد يفوق مقاعد المعارضة المصرية الرسمية
مجتمعة والتي لم تحصل سوى على 16مقعداَ ،وهذا أعطى دللة على قوة تنامي حجم التيار
اإلسالمي وعلى عودة اإلخوان المسلمين للمشهد السياسي المصري بعد نتائج انتخابات عام
1110وانتخابات عام  ،1115الذي شجع المرشد العام السابق مأمون الهضيبي ،لعتبار هذا
الفوز انجا اًز غير مسبوق للجماعة ل يوازيه إل فوز الجماعة في انتخابات  ،1112واعالنه عن
نية حركة اإلخوان المسلمين تشكيل حزب سياسي(عودة ،وآخرون ،7000،ص.)25

المطلب الرابع
حركة اإلخوان المسلمين القوة السياسية األولى المعارضة في البرلمان
من منطلق ثقة حركة اإلخوان المسلمين بأن لها قوة ووزن سياسي على الساحة السياسية
والبرلمانية المصرية ،والذي عبر عنه مأمون الهضيبي بقوله" إن اإلخوان هم القوة الرئيسية في
البالد ،ولسنا على استعداد لسلوك طريق العنف للتغيير السياسي ،وانما نرتضى الخيارات السلمية
واننا على استعداد للعمل في أطار التعددية الحزبية واعالن حزب اإلخوان المسلمين ،وعلى هذا
األساس تبرز حركة اإلخوان المسلمين كمنافس حقيقي للنظام الحاكم"(زهرالدين ،7007 ،ص.)752

أعلن الرئيس مبارك عن فتح باب الترشيح لالنتخابات البرلمانية  2005بعد انقضاء مدة مجلس
الشعب التي استمرت خمس سنوات ،وهو المجلس الوحيد الذي استكمل مدته الدستورية دون أن
يصدر قرار بحله لعدم دستوريته في ظل حكم مبارك ،فقد جاءت انتخابات 2005فى سياق
الحراك السياسي الذي أفرزته ظروف النتخابات الرئاسية في العام نفسه ،وتزامنت أيضا مع
ضغط الوليات المتحدة األمريكية على نظام مبارك لتحقيق مستوى معين من الديمقراطية في
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التعامل مع المعارضة والسماح لمرشحي أحزاب المعارضة بتنظيم وأجراء حمالتهم النتخابية
وخاصة حركة اإلخوان المسلمين(المعهد الجمهوري الدولي ،7005 ،ص.)00

التي استخدمت الشعارات الدينية في الحملة النتخابية ،لجذب الناخبين لهم ،فقد ابرر اإلخوان
المسلمون ،استخدام شعار اإلسالم هو الحل ،بان الدستور ينص على أن دين الدولة هو اإلسالم،
وأن الشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيس للتشريع ،بالرغم من أن القانون النتخابي يمنع
استخدام التحريض الديني أو الشعارات الدينية في النتخابات المصرية ،فقد أبرزت نتائج انتخابات
2005ضعف أحزاب المعارضة الشرعية ،واظهار حركة اإلخوان المسلمون كأكبر قوة سياسية
معارضة غير شرعية دخلت النتخابات البرلمانية من خالل مرشحين مستقلين ،حيث حصلت
على  11مقعداَ بنسبة  %11.1أما الحزب الوطني حصل على 141مقعداَ بنسبة ،%32.6
وحصل حزب الوفد على 6مقاعد ،الذي يعكس ضعف سياسات الدولة القتصادية والجتماعية،
ويعكس ضعف أداء الحزب الوطني ،مقابل تقدم أدار حركة اإلخوان المسلمين ،التي تتمتع
بالتنظيم العالي و النضباطية ،إضافة إلى قدراتها في استخدام المساجد كمنابر للدعوة السياسية
والتحريض على النظام تحت شعار اإلسالم هو الحل(شحاتة ،7002،ص.)05-07

تَعتبر حركة اإلخوان المسلمين انتخابات  2005تَعبير حاسم لوجودها في الحياة السياسية ،الذي
يصعب تجاهله ،وبوابة الوصول للسلطة من خالل النتخابات القادمة ،أو أن تصبح النتخابات
القادمة بوابة خروج الحركة من الحياة السياسية ،وذلك من منطلق أن إذا لم يوفر حصولها
على11مقعداَ في البرلمان فرصة الحصول على الشرعية القانونية ،فإن ذلك سوف يدخلها في
وضعية منافسة ثنائية أو صراع صفري مع النظام الحاكم ،طرف يلغى األخر ،في إطار الصراع
على الشرعية والسلطة.
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وفى أطار الصراع على الشرعية والسلطة بين النظام الحاكم وحركة اإلخوان المسلمين ،وفى ظل
الصعود السياسي القوى لحركة اإلخوان المسلمين ،والذي يتزامن مع فترة انتقالية للنظام ،يمهد فيها
لما بعد حكم حسنى مبارك ،الذي اقترح تعديالت على الدستور ،أقرها مجلس الشعب في آذار
مارس ،2002والتي تهدف إلى تضييق المشاركة السياسية لحركة اإلخوان ،والحيلولة دون تشكيل
جبهة موحدة للمعارضة تضم اإلسالميين والعلمانيين ،وصياغة أدوات دستورية تضمن سيطرة
النظام على نتائج النتخابات ،وبالرغم من أن التعديالت الدستورية ستضيق على اإلخوان سياسياَ،
إل أن حركة اإلخوان تعتقد أنها لن تطال شرعيتها الواقعية في المجتمع المصري استناداً إلى
دورها في الوسط الجتماعي المصري(العوضى،7002،ص.)727

واعتبرت حركة اإلخوان المسلمين أن النتخابات البرلمانية التي جرت في العام 2010محطة
تاريخية بالغة األهمية في مستقبل الحياة السياسية في مصر ،وخاصة أن انتخابات عام ،2005
كرست حالة من القتسام للمشهد السياسي المصري ،بين الحزب الحاكم وجماعة اإلخوان
المسلمين المعارضة والغير شرعية ،على حساب باقي األحزاب السياسية ،الذي أعطى مؤشر إلى
إمكانية حدوث تغير جذري في العالقة السياسية بين حركة اإلخوان والنظام الحاكم ،مما دفع
النظام غالى اتخاذ خطوات من شانها أبعاد اإلخوان من المشهد السياسي تماماَ ،والذي تجسد في
المالحقات األمنية لقيادات اإلخوان ُبعيد انتخابات مجلس الشورى(تمام ،7000،ص.)7

فقد قررت حركة اإلخوان المشاركة في النتخابات البرلمانية للعام  ،2010بالرغم من نداءات
بعض رموز الحركة ،التي دوما ما تبنت المشاركة في النتخابات ودافعت عنها كالدكتور عبد
المنع م أبو الفتوح ،عضو مكتب اإلرشاد السابق ،بالبتعاد عن النتخابات طالما استمر تراجع
الحراك السياسي في مصر ،والذي تمثل في استمرار العمل بقانون الطوارئ ،والغاء المادة11من
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الدستور التي أزالت مراقبة القضاء على النتخابات البرلمانية ،والمالحقات األمنية التي حسب أرى
عبد المنعم أبو الفتوح أنها سوف تكلف الحركة خسارة سياسة كبيرة (حمزاوى.)7000،

فقد أجريت النتخابات البرلمانية في ظل ظروف سياسية متوترة ،وفى ظل أحداث عنيفة ،حيث
شاركت حركة اإلخوان المسلمين الغير شرعية ،في المرحلة األولى لالنتخابات ،ولم تفوز الحركة
بأي مقعد ،الذي أكدته عصام العريان عضو مكتب اإلرشاد بالجماعة ،بقوله "هذه النتائج ليست
بنتائج ،إنها تزوير فاضح هي انتخابات مزورة ل تمثل كل شركاء المجتمع المصري" مما دفع
حركة اإلخوان النسحاب من النتخابات في الجولة الثانية ،كما انسحبت باقي القوى واألحزاب
السياسية المشاركة في النتخابات ،ويؤكد الدكتور حسن منيمنة ،كبير الباحثين في معهد هادسون
األمريكي بواشنطن ،أن "النظام المصري بات يواجه ،بعد انسحاب اإلخوان وحزب الوفد ،أزمة
سياسية ستؤثر على شرعيته ،وأن النتصار الذي حققه الحزب الحاكم في هذه النتخابات سيكون
له ثمن يتمثل في دفع شريحة كبيرة من الشعب المصري للشعور بأنها خارج اللعبة
السياسية(مركز.)7000 ،DW

الذي فتح الباب وألول مرة ومنذ عقود لنقاش علني داخل صفوف الحركة لخيار التحول إلى
حزب سياسي ،والذي يستوجب الحصول على موافقة النظام ،والنقاش الكثيف مع كل األطياف
السياسية الموجودة على الساحة السياسية المصرية ،أو البقاء في صورة الجماعة الدعوية التي ل
تتضمن خروجاَ عن المشروع اإلسالمي السياسي ،وقد بدأ سعى جماعة اإلخوان لصياغة برنامجها
السياسي عام ،2002بحيث بدا رغبة لدى بعض قيادة اإلخوان في استغالل مشهد النفتاح
السياسي ،باتجاه تأكيد وجودهم السياسي واضفاء الشرعية عليه من خالل الترخيص لهم بحزب
سياسي ،لذا دفعوا بكل ما من شأنه أن يعزز خيار التحول إلى حزب سياسي للرأي العام الداخلي
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والعالمي الذي كان وقتها ضاغطاَ في اتجاه اإلصالح السياسي وفرضه على دول المنطقة ،فقد
تمخض عن هذا النقاش والجل في الصف القيادي لحركة اإلخوان المسلمين تأسيس حزب الحرية
والعدالة في العام (2011تمام ،7002،ص.)70

المبحث الخامس
صعود حركة اإلخوان المسلمين لرئاسة البرلمان والرئاسة المصرية بعد ثورة
75يناير
لم تولد ثورة 25يناير في فراغ ولم تكن حدثاً مفاجئاً بل كانت نتيجة لمجموعة من التراكمات
والحتجاجات الشعبية الشبابية ،مثلها مثل أي ثورة بالرغم من الختالفات في تحليل ثورات ما
يسمى بالربيع العربي فالبعض اعتبرها عمل ثوري شعبي خالص وعفوي والبعض األخر اعتبرها
جزء من مشروع غربي من اجل تغيير أنظمة الحكم في البلدان العربية ،وبالرغم من الختالفات
في تحليل أسبابها إل أنها مرت ثورة 25يناير بإرهاصات وأحداث تراكمية سببت في اندلعها.

المطلب األول
ثورة 75يناير تسقط حكم مبارك
بدأت ثورة 25يناير كحركة احتجاجية شبابية وسرعان ما تحولت إلي ثورة شعبية سلمية قرر
الشعب المصري أن يعيد صياغة نظلمه السياسي من خالها،

فهي ثورة مميزة في التاريخ

المصري المعاصر ،كما أجمع على ذلك العديد من المحللين السياسيين من مختلف أنحاء العالم،
فهي ثورة بال قائد خطط لها في المجتمع المعلوماتي عبر شبكات التواصل الجتماعي الفيس بوك
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والتوتير علي النترنت وانطلقت إلي المجتمع الواقعي بعد أن حددت التاريخ والمكان الذي
ستنطلق منه في 2 5يناير2011من ميدان التحرير والفاعل الرئيسي هم شباب مصر الراغب في
العيش بحرية وكرامة والمطالب بالعدالة الجتماعية (تاج الدين ،7000 ،ص .)5

فانطلقت الحتجاجات والمظاهرات الشعبية في كافة المحافظات المصرية واعتصم المتظاهرون
في ميدان التحرير ورفعوا شعارات حرية عيش عدالة اجتماعية في األيام األولي لالعتصامات
وتطورت مطالب الشعب التي عبر عنها بشعارات ارحل مش "عوزينك"  ،والشعب يريد إسقاط
النظام ،فكان تقديرات أجهزة األمن المصرية أنها مظاهرات ستكون مثل سابقاتها من المظاهرات
وستنتهي وان لديها ثقة في قدرتها علي السيطرة عليها وفضها ،وهذا ما عبر عنه وزير الداخلية
األسبق حبيب العدلي في تصريح له لمجلة روز اليوسف في /21يناير2011فقد نفي أن النظام
المصري يواجه تحدياً علي وجوده وانه يحظى بتأييد شعبي كبير ،فهذا التصريح عبر عن ارتباك
النظام وأجهزة أمن الدولة في إدارة األزمة ،بالرغم من أن التعبير األهم المعبر عن هذا الرتباك
هو تولي جمال مبارك إلدارة األزمة بنفسه نتيجة وجود انقسامات في صفوف الطبقة الحاكمة
نتيجة ملف توريث حكم مصر من الرئيس السابق حسني مبارك لبنه جمال ،والذي زاد من إرباك
القصر الحاكم أكثر موقف المؤسسة العسكرية من ملف التوريث ووقوفها إلي جانب مطالب
الشعب التي اعتبرتها مطالب طبيعية مشروع وأنها لن تطلق النار أو تتصدي للمتظاهرين حتي لو
صدرت اوامر رئاسية بذلك(شهيب ،7000 ،ص.)2-5

وأكد حسنين هيكل في برنامج مصر أين ومصر إلي أين علي قناة السي بي سي ،أن المؤسسة
العسكرية اتخذت قرار الوقوف إلي جانب الشعب في العام 2010حين عقد المجلس األعلى
للقوات المسلحة اجتماعاً ناقشت فيه تداعيات انتخابات  2011لو كان المرشح وريث مبارك
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وبالتالي الناس سوف تغضب وتثور وطلب منا أن نقمع الناس فكان القرار وبتوجيه من الفريق
عبد الفتاح السيسي أن الجيش لن يدخل في معركة مع الناس ويخالف مبادئه( هيكل.)7005 ،

واكد مصطفي بكرى في كتابه الجيش والثورة أن المشير طنطاوي قال له في احد لقاءاته به" لقد
حسم الجيش موقفه منذ اللحظات األولي ،لقد كنا مع الشعب وسنبقي مع الشعب أن القوات بدأت
في تنفيذ مهامها الموكلة إليها وواجهت التحديات المفروضة عليها بكل شجاعة وقوة" فقد كانت
الوليات المتحدة ترقب موقف الجيش بدقة ،وكان رئيس األركان سامي عنان قد أشار خالل حفل
عشاء أقامه له مساعد وزير الدفاع األمريكي لألمن اإلقليمي مساء  22يناير بواشنطن إلي أن
الجيش إذا قدر له النزول فلن يتخلى عن رسالته الوطنية ولن يتدخل إطالقًا ويستخدم العنف ضد
الشعب  ..انه الكالم نفسه الذي كرره الفريق عنان لقائد القوات األمريكية المشتركة الذي بعث به
عائدا إلي مصر في الثامن والعشرين
الرئيس أوباما إليه
خصيصا إلي قاعدة أندروز قبيل مغادرته ً
ً
من يناير في هذا اليوم الثامن والعشرين مند يناير ،وبعد تأزم األوضاع في الشارع كان الرئيس
هاتفيا مع الرئيس مبارك استمر ألكثر من نصف ساعة ،وكان أوباما يحث
أوباما يجري اتصالً
ً
الرئيس في هذا اللقاء علي إجراء إصالحات جذرية في البالد ،غير أن مبارك احتد خالل حواره
مؤكدا أن األوضاع في البالد ستعود إلي مسارها الطبيعي بعد قليل ،وأن
مع الرئيس األمريكي ،
ً
ٍ
ماض في طريق اإلصالح ،ولكن دون إمالءات
الجيش المصري قادر علي حسم األمور ،وأنه
من أحد ،حيث أدركت اإلدارة األمريكية أن مبارك لن يستجيب لنداءات اإلصالح بالشكل الكافي،
فبعد النداءات التي أطلقها الرئيس أوباما ووزيرة خارجيته هيالري كلينتون بتجنب استخدام العنف
ضد المتظاهرين والمطالبة باتخاذ خطوات حقيقية لإلصالح ،كان هناك بيان ل يخلو من دللة
أصدره البيت األبيض وحذر فيه من أن الوليات المتحدة ستراجع سياسة المساعدات القتصادية
لمصر بناء علي تطور األحداث ،فلم تكن واشنطن وحدها المعنية بالتطورات الجارية في مصر،
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لقد أعلنت روسيا عن قلقها وناشدت الدول األوربية السلطات المصرية التوقف عن العنف،
وطالب السكرتير العام لألمم المتحدة بعدم تصعيد الموقف وفي حين أصدر رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامره للمسئولين اإلسرائيليين بعدم التطرق إلي الموقف في مصر في
هذا الوقت تحديدا (البكري،7002 ،ص.) 12-57

يتضح من موقف إسرائيل الذي عبرت عنه علناً بالصمت مما يحدث في ثورة 25يناير ،ولكنها
فعلت في الخفاء وانتظرت تراقب األحداث بأدق تفاصيلها وخاصة موقف الجيش المصري
والمؤسسة العسكرية من الثورة ،فإسرائيل سعت لتطبيق مفهومها األمني الداعي إلي تفكيك الجيوش
العربية واقحامها في الصراعات السياسية وادخال الدول العربية عامة في حالة من الصراع
والصطفافات السياسية والدينية داخل الدولة الواحدة وبين الدول العربية عموماً ،فكان من أهم
أهدافها الخفية إضعاف وتفكيك الجيش السوري والجيش المصري الذين يملكان عقيدة عسكرية
واضحة ضد إسرائيل ،وقناعة القادة اإلسرائيليين أن حركة اإلخوان المسلمين سوف تستغل هذه
الفرصة للقضاء علي حكم مبارك والستيالء علي السلطة في ظل أنها أكثر الحركات السياسية
في مصر تنظيماً وانضباطاً واعدادا لهذا اليوم.
فكانت حركة اإلخوان المسلمين تراقب الموقف وتتابع تطورات الثورة من بعيد دون أن يظهروا
ظهو اًر مباش اًر علي الساحة ،ولم يشاركوا في التظاهرات منذ البداية وفي نفس الوقت كانوا جاهزين
للمشاركة في الوقت المناسب الذي يضمن جني ثمار الثورة إن نجحت وحققت أهدافها ،وبالفعل
سارت الثورة في أطار العديد من األحداث والتفاعالت السياسية بين كافي القوي السياسية الفاعلة
علي الساحة المصرية المصممة علي إسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك ،وبالفعل نجحت
الثورة في تحقيق أهم أهدافها بتنازل الرئيس السابق حسني مبارك عن منصب رئيس الجمهورية،
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فكان هذا التنحي إيذانا بمشروعية الثورة التي تقتضي عدة أمور منها دستور جديد لمصر وحل
مجلسي الشعب والشورى وانتخابات رئاسية نزيهة(البسيوني ،7000،ص .)25-10

المطلب الثاني
خوض حركة اإلخوان المسلمين االنتخابات البرلمانية والرئاسية 7007 -7000
تميزت المرحلة النتقالية التي بدأت مع تولي المجلس األعلى للقوات المسلحة لمقاليد السلطة في
فبراير شباط  ، 2011بدرجة عالية من الستقطاب بين القوى السياسية المختلفة ،فشكل المجلس
العسكري لجنة لتعديل بعض مواد الدستور ،كما رسمت التعديالت الدستورية مسا ار للمرحلة
النتقالية يبدأ بالنتخابات التشريعية ليختار النواب المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى
أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستكتب الدستور ثم النتخابات الرئاسية ،فإن جماعة اإلخوان،
والتي قدرت أن لها حظوظا اكبر في أي انتخابات قادمة ،فضلت أن تبدأ المرحلة النتقالية
بالنتخابات ،وهو ما يعطيها قد ار أكبر من الهيمنة على عملية كتابة الدستور ،عقدت النتخابات
البرلمانية على ثالث مراحل من نوفمبر/تشرين الثاني  2011وحتى يناير/كانون الثاني . 2102
تميزت تلك النتخابات باستقطاب مدني -ديني حاد بين القوى اإلسالمية والتيار المدني .ومن
أبرز القوى السياسية التي شاركت في النتخابات :تحالف الحرية والعدالة وتحالف حزب النور
السلفي ،والكتلة المصرية وحزب الوفد(فهمي ،7007 ،ص.)1

ي ،باعتبارها الخطوة األولى
أهمية قصوى في المشهد المصر ا
اكتسبت انتخابات  2012-2011ا
ثم
إلنهاء المرحلة
ا
النتقالية وتسليم المؤسسة العسكرية السلطة إلى ا
مؤسسات مدنية ُمنتخبة ،ومن ا
إنشاء ٍ
سياسي جديد خلفاً لنظام الرئيس السابق مبارك ،فقد جرت النتخابات البرلمانية في
نظام
ٍّ
تم استفتاء ال اشعب عليه في
مصر وفقًا لإلطار القانوني الذي ا
حدده اإلعالن الدستوري الذي ا
119

الصادرة عام ،2011
التاسع عشر من آذار/مارس  ،2011وكذلك في ظ ال الالئحة
ا
التنفيذية ا
الفردي ،والثالثين بنظام القائمة المغلقة ،بعد
بالنظام
حيث جرت عملية انتخاب ثلث مقاعد البرلمان ا
ا
السماح لألحزاب بترشيح أعضائها للمقاعد الفردية ،التي وصل عددها إلى حوالي  62حزًبا ،بينهم
ا
ش اكل عقبها(عبد ربه ،7000 ،ص .)1-7
 24حزًبا قائما قبل الثورة وبقيتها ُ

شكلت حركة اإلخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة كحزب سياسي يمثلها رسمياً في النتخابات
البرلمانية والرئاسية في العام  2011بخالف لرأي مؤسسها حسن البنا في األحزاب والذي اعتبرها
حسب قوله" سيئة هذا الوطن الكبرى وهي أساس الفساد الجتماعي الذي نصطلي بناره اآلن

"(

البنا ،0252 ،ص .)725وبالرغم من ذلك يؤكد مسعد خيري أن فكرة إنشاء حزب سياسي لم تنشأ بعد
ثورة 25يناير فهي فكرة عمرها ربع قرن ،حيث قرر مجلس شوري اإلخوان إنشاء حزب الحرية
والعدالة في العام 1111ولكن تعذر ذلك بسبب رفض النظام ولجنة األحزاب الموافقة علي إنشائه،
وفي 30-21ابريل نيسان  2011انعقد مجلس شوري اإلخوان المسلمين وقرر اعتماد الحزب
كذراعها السياسي برئاسة محمد مرسي ونائبه عصام العريان بهدف خوض النتخابات البرلمانية
والرئاسية في مصر(خيري ،7000 ،ص.)57-52

فقد تميزت النتخابات البرلمانية بأهمية عالية لكافة األحزاب المصرية بشكل عام ،ولحزب الحرية
والعدالة بوجه خاص ،بكونها األولي بعد ثورة  25يناير  2011حيث كانت النتخابات البرلمانية
والرئاسية في مصر قبل الثورة يشوبها التزوير والتحايل علي إرادة المواطنين من خالل العنف
والمال والشعارات الدينية والخدمية والرشاوى النتخابية ،وتكمن األهمية الخاصة لتلك النتخابات
بالنسبة لحزب الحرية والعدالة ،الجناح السياسي لحركة اإلخوان المسلمين ،الذي أسسته ليعبر
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عنها سياسيا وينافس باسمها وخاصة بعد تعاظم نفوذ اإلخوان المسلمين في الحياة السياسية في
مصر(أبو سكين ،7000 ،ص .)22

فقد جرت النتخابات البرلمانية المصرية في 21نوفبر من العام 2011وانتهت في 22فبراير
 ،2012حيث فازت حركة اإلخوان المسلمين من خالل حزب الحرية والعدالة علي  %42من
مقاعد مجلس الشعب وحصل حزب النور علي  %24من المقاعد الذي عبر عن حصول التيار
اإلسالمي  %21من مقاعد مجلس الشعب ،وبذلك يكون وصول حركة اإلخوان المسلمين إلي
سدة الحكم البرلمانية والرئاسية في مصر بعد فوز مرشح اإلخوان عن حزب الحرية والعدالة محمد
مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية(مركز كارتر ،7007 ،ص .)55-20
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الـخالصة
تعبير عن الحركات والقوى التي تهدف إلى تطبيق
ًا
اإلسالم السياسي هو اصطالح تم استخدامه،
حياتيا ،مستخدمة بذلك منهجية العمل السياسي الحديث القائم على
منهجا
الشريعة اإلسالمية
ً
ً
المشاركة السياسية في السلطة ،فكل حركة سياسية إسالمية تعتبر المشاركة السياسية منهجاَ تدخل
ضمن هذا التعريف ،وبالتالي فإن كلمة سياسي في مصطلح اإلسالم السياسي ليست توصيفا لإلسالم
بمقدار ما هي توصيف وتعريف للحركات التي تقبل بمفهوم المشاركة السياسية وخوض النتخابات
والحتكام إلى صناديق القتراع .وأن حركة اإلخوان المسلمين في مصر هي خير تعبير عن هذا
المصلح ،والتي نشأت في ظرف غامضة ومتداخلة ،وتبنت مبادئ وأهداف غامضة في إطار دور
وظيفي محدد لها ،رغنا جماع بعض الكتاب والباحثين ،أن حركة اإلخوان المسلمين نشأت في ظروف
انهيار الخالفة اإلسالمية(الخالفة العثمانية) وسيطرة الستعمار على غالبية أراضي األمة العربية،
وان نشأة الحركة جاء ردَا على هذين الظرفين بالذات إلى جانب الظروف القتصادية والجتماعية في
مصر .وبالرغم من طبيعة أسباب نشأتها إل إنها اتخذت مواقف ضبابية وفضفاضة من إقامة الخالفة
السالمية والتدخل في الشئون السياسية ،بدأت قول دعوية ولكنها ومنذ مؤسسها األول حسن البنا،
دخلت في خضم الصراع على السلطة ،حيث اتسمت عالقاتهم بالسلطة الحاكمة أي كانت مليكا أم
رئيساَ بالتأييد في بداية األمر ومن ثم المحاباة والمحادثة وتنهى بالصراع على كرسا الحكم .استفادت
من مالحقة الحكام لها كحركة محظورة في التحريض والتعبئة الجماهيرية كما استفادت من قدرة
الشعارات الدينية على حمل كل األوجه والعمومية اإلسالمية التي يمكن تطبيقها على كل الظروف
الحياتية والسياسية .نافست وصارعت من اجل السلطة حتى وصلت إلى سدة الحكم ،فأنشأت حزب
الحرية والعدالة من أجل تحقيق هذا الهدف ،وبالفعل خاضت النتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية
وتمكن من الصعود إلي سدة حكم مصر.
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الفصل الرابع
متطلبات إسرائيل األمنية في ضوء وصول حركة اإلخوان

المسلمين لرئاسة مـــصــر

 مقدمة
 المبحث األول :موقف حركة اإلخوان المسلمين من إسرائيل حتى
عام.7000
 المبحث الثاني :متطلبات إسرائيل األمنية في ظل صعود حركة االخوان
المسلمين في مصر للحكم.

 الخالصة.
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الفصل الرابع
متطلبات إسرائيل األمنية في ضوء وصول حركة اإلخوان المسلمين لرئاسة مصر

مــقــدمــة
اهتمت إسرائيل باألحداث والتطورات السياسية والميدانية في مصر بدرجة عالية حيث وصل
اهتمامها إلي حد التأثير في سياق مجريات األحداث ،رغم أنها تفاجأت وفشلت في ان تتوقع
حدوث الثورة المصرية في  25يناير ،2011الذي فرض على القادة اإلسرائيليين السياسيين
واألمنيين التشاور مع مراكز الدراسات واألبحاث األمنية في إسرائيل وتحديد متطلبات إسرائيل
األمنية في ظل وصول حزب الحرية والعدالة (حركة اإلخوان المسلمين) لسدة الحكم في مصر،
فاختلفت اآلراء والتوقعات لمستقبل العالقة المصرية اإلسرائيلية والتفاقيات السياسية والقتصادية
الموقعة بينهما ،وتباينت تقديرات الخطر الذي يهدد وجود دولة إسرائيل ،فقد دعي عاموس يادلين
في مؤتمر هرتسيليا الحادي عشر إسرائيل أن تتهيأ ألسوء األحوال في العالقة مع مصر في ظل
حكم اإلخوان .فحركة اإلخوان المسلمين تعتبر الغرب واسرائيل العدو األول لألمة اإلسالمية
وللشعب الفلسطيني ،وتدعو بعدم مشروعية عقد أي اتفاقيات سياسية أو اقتصادية معها وقطع
العالقات الدبلوماسية من منطلق ديني نظرياً علي األقل قبل وصولها إلي سدة الحكم في مصر.
ستقوم الدراسة في هذا الفصل ببحث متطلبات إسرائيل األمنية وبتحليل موقف حركة اإلخوان
المسلمين من إسرائيل قبل وصولها لرئاسة مصر وربطه بالواقع العملي في ظل حكم الرئيس
السابق محمد مرسي لمصر وربطها بموقف القيادة اإلسرائيلية ومراكز الدراسات األمنية في
إسرائيل.
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المبحث األول
موقف حركة اإلخوان المسلمين من إسرائيل حتى عام7000
عبرت حركة اإلخوان المسلمين في أدبياتها وكتاباتها منذ المرشد األول حسن البنا عن مكانة
وأهمية فلسطين في فكر الحركة ،وأولت الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي مكانة واسعة في خطابها
التحريضي والسياسي حتى العام  ،2011حيث اعتبرت الحركة إسرائيل العدو األكثر خط اًر علي
األمة العربية بشكل عام وعلي الشعب الفلسطيني والمصري بشكل خاص ،فقد دعت لمحاربة
ونقض كافة التفاقيات القتصادية والسياسية الموقعة مع إسرائيل وقطع العالقات الدبلوماسية
معها من منطلق شرعي.

المطلب األول
رؤية حسن البنا للقضية الفلسطينية
اعتبر حسن البنا قضية فلسطين قضية عقيدة وايمان ديني علي اعتبار أنها وطن لكل مسلم ومهد
األنبياء وفيها المسجد األقصى ،وأن أرض فلسطين أرض وقف إسالمي ل يجوز التنازل عنها أو
التفريط بها ،فهي ليست ملكاً للفلسطينيين أو العرب فحسب بل هي ملك للمسلمين جميعاً وعلي
المسلمين واجب تحريرها من اليهود وأن التخاذل أو التقصير في الدفاع عنها هو تقصير وتخاذل
في نصرة اإلسالم (صالح ،7007،ص  .)5انطالقاً من فهم حسن البنا إلي أن ارض اإلسالم هي كل
شبر فيه إنسان مسلم يدين بدين القرآن الكريم ،فالوطن اإلسالمي أوسع واسمي من الحدود الوطنية
والجغرافية وأن اإلسالم يفرض علي كل أبنائه أن يعملوا لحمايته واستعادته من
المغتصبين(البنا ،7007،ص.)50
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يشير طارق البشري في كتابه الحركة السياسية في مصر علي أن حركة اإلخوان المسلمين
تعاملت مع القضية الفلسطينية من منطلق ديني وليس من منطلق قومي ،وأنها استطاعت أن
تخاطب هذا الجانب في المصريين وأن تمتص رد الفعل المعادي للصهيونية لصالحها ،ل باعتبار
المعركة بين الصهيونية والحركة الوطنية العربية ،ولكن باعتبارها معركة بين اليهود واإلسالم
(البشرى ،0227 ،ص.)750

فقد أدرك حسن البنا مطامع اليهود في فلسطين والدول العربية ونبه بها في كلمته أمام مؤتمر
األزهر في العام  1142لنصرة فلسطين بقوله "أن اليهود ل يخفون نواياهم ،ولكنهم يجاهرون بها
ويهتفون بأن ُملك إسرائيل من الفرات إلى النيل ،ويخطب بذلك خطباؤهم ،ويرسمون في الخرائط
صورة دولتهم المستقلة في زعمهم على هذا الوضع ،بل إنهم يحلمون بيثرب موطن بني قريظة
وبني النضير سابقًا" (لطفي ،7007،ص.)2

واستمر حسن البنا في التنبيه من خطر اليهود حيث كتب في جريدة اإلخوان المسلمين في العام
" 1136أن اليهود في فلسطين خطر داهم علي سياسة الشرق العامة لن فلسطين قلب الشرق
النابض وموطن مقدسات مسلمة ومسيحية علي السواء ،ودسائس اليهود غير منكورة ومطامعهم
في الوطن القومي غير محصورة ،فهم ل يقتصرون علي فلسطين وأنهم ل يعيشون إل في جو
التفريق" ( البنا،0221 ،ص .)5-0

تقوم أيديولوجية حركة اإلخوان المسلمين نحو فلسطين والصراع العربي -اإلسرائيلي على أن
أرض فلسطين وقف إسالمي على جميع أجيال المسلمين إلى يوم القيامة ل يجوز ألحد أن يفرط
أو يتنازل ولو عن جزء صغير منها ،فهي ليست ملكاً للفلسطينيين بل هي ملك للمسلمين جميعاً،
حيث يقول المرشد العام السابق للجماعة ،محمد بديع إن "فلسطين وديعةُ محمد صلى اهلل عليه
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وعهد اإلسالم في أعناقنا ،ولذلك فإن فلسطين القدس جزء من
وسلم عندنا ،وأمانةُ عمر في ذمتنا،
ُ
عقيدة األمة اإلسالمية ،والتفريط فيها تفريط في كتاب اهلل وفي ميراث رسول اهلل صلى اهلل عليه
أي جزٍء منها لليهود أو
وسلم ،وكل إخوانه األنبياء ،وحضارة األمة وعقيدتها ،وان التنازل عن ِّ
لغيرهم ،بل إن مجرد العتراف بأي ٍّ
حق لغير المسلمين فيها ،ليس مل ًكا لشخص أو جهة أو دولة،
بعد فتح المسلمين لها ،واقرار اهلل لنا فيها"(بالل.)7002،

وكتب حسن البنا في كتاب مذكرات الدعوة والداعية أن " الهيئات السياسية واألحزاب في مصر
منصرفة كل النصراف عن مناصرة فلسطين مناصرة جدية بحكم النعرة الوطنية الخاصة التي لم
تكن قد تطورت إلي ذلك الشعور الدفاق بحق العروبة ورابطة اإلسالم ،ولم يكن المتحرك لفلسطين
أو نحوها من األقطار الشقيقة في ذلك العهد إل الهيئات اإلسالمية ،ومن هنا تقدم اإلخوان
المسلمون إلي مناصرة فلسطين الثائرة المجاهدة بكل ما فيهم من قوة ووقفوا علي ذلك جهودهم
مادياً وأدبياً ومن حيث الدعاية والمال والخطابة والنشر وجمع المال" (البنا ،0211،ص.)722

وعندما انعقد المؤتمر اإلسالمي العام في القدس في العام  1131أرسل حسن البنا رسالة تحية
وتقدير للمؤتمرين باسم حركة اإلخوان المسلمين قدم فيها اقتراحات عملية تتضمن إنشاء صندوق
إسالمي أو شركة لشراء األراضي الفلسطينية لحفظها وقطع الطريق علي اليهود لشرائها ،وبالفعل
تبني المؤتمر اقتراح حسن البنا ،كما طالب بريطانيا بالعمل علي إيقاف الهجرة اليهودية إلي
فلسطين و تنفيذ وعودها للعرب بحكم انفسهم(صالح ،7007،ص.)00

فكتب رسالة للسفير البريطاني في القاهرة طلب منه إيصالها إلي حكومته في بريطانيا في العام
 ،1132ذكر فيها بوقفة العرب مع بريطانيا في الحرب العالمية الثانية مقابل نيل الستقالل ،فلم
تلتزم بريطانيا بذلك وأصدرت وعد بلفور ،وان العرب وأبناء فلسطين حاولوا إقناع بريطانيا بحقهم
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بكل وسيلة فصدر مشرع التقسيم ،وحذر بريطانيا أن تخسر صداقة العالم اإلسالمي الي األبد
وقبل فوات الوقت وسجل احتجاجه علي سياسة بريطانيا هذه راجيها أن تعدل عن سياستها
وطالبها بإطالق سراح المسجونين وتعيد الزعماء المنفيين وترجع للمجلس اإلسالمي

حقوقه

وسلطته(البنا ،7000 ،ص .)721

أن يكتب حسن البنا رسالة للسفير البريطاني في القاهرة ويطلب منه ايصالها الي حكومته في
أمر مستغرب ويطرق باب التفكير والتساؤل حول طبيعة عالقة حسن البنا بالحكومة
بريطانيا ،هذا اً
البريطانية ،وفي الصفة التي أعطت البنا الحق في مخاطبة بريطانيا وخاصة انه في الرسالة
يحذرها من مغبة خسارة العرب والمسلمين الي البد ،فهل هذا يعني أن البنا كان حريصاً علي
الحكومة البريطانية أل تخسر العرب والمسلمين ،ومن يقصد البنا بالعرب دول عربية أم جماعات؟
وهو أيضا يدرك أنها من أعطى الحق لمن ل يستحق في أرض فلسطين.
وبمناسبة صد ور قرار التقسيم اصدر المركز العام لإلخوان المسلمين بيانا باسم حسن البنا موجه
إلي الشعوب العربية وحكوماتها ،دعا فيه الشعوب العربية أن تعتمد علي أنفسها وأن تستعد للدفاع
عن فلسطين وانقاذ عروبتها ،ودعا الحكومات العربية واإلسالمية إلي النسحاب فو اًر من هيئة
األمم المتحدة التي سيطرت عليها الصهيونية ،كما عقد باألزهر مؤتم اًر للتنديد بقرار التقسيم حضره
رموز وقيادات من المسلمين والمسيحيين ،خطب فيه حسن البنا فأكد في كلمته علي أن العدوان
الصهيوني ليس له مثيل في تاريخ البشرية وان قرار التقسيم ل يستهدف فلسطين وحدها ولكنه
يستهدف كل الدول العربية بالتدريج واحدة تلو األخرى ،وأن تهاون العرب في مقاومة الصهيونية


صدر قرار لجنة بيل والذي يوصي بتقسيم فلسطين الى ثالثة مناطق ،منطقة يهودية ومنطقة عربية ومنطقة تبقى تحت النتداب

البريطاني (القدس وبيت لحم والناصرة )كما اوصى التقرير بتبادل السكان بين المنطقتين العربية واليهودية ،علما ان عدد اليهود في
المنطقة العربية  1250يهودي فقط وبالمقابل فان عدد العرب في المنطقة اليهودية يبلغ 300.000نسمة أي نصف السكان ويملك
العرب ثالثة اضعاف المالك اليهودية في المنطقة اليهودية نفسها
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وقرار التقسيم بكل وسيلة سوف يفرض العبودية علي كل األمة العربية واإلسالمية ،وأشار إلي أن
اآلمة العربية مات بها اآللف بالكولي ار فلتقدم مثل هذا العدد من الشهداء من أجل
فلسطين(يوسف ،0222،ص.)072

يؤكد محمود عبد الحليم في كتابه اإلخوان المسلمون ،أن اإلخوان المسلمون أخذوا يعدون العدة
لحملة التطوع والجهاد في فلسطين ولتنظيم حركة عسكرية إلنقاذ فلسطين عندما أصدرت األمم
المتحدة قرار التقسيم وكانت منظمات اليهود العسكرية هي منظمة الهاجاناة وارجون واشتيرن وفرقة
البالماخ ،أما المنظمات العربية الفلسطينية هما النجادة والفتوة ،فوجه اإلخوان اهتمامهم إلي هاتين
المنظمتين علي أمل أن تصبحا قادرتين علي الوقوف في وجه المنظمات اليهودية ،فقد سارع
اإلخوان إلي فتح باب التطوع وجمع التبرعات العينية والمادية من المال والسالح ( عبد الحليم،
 ،0225ص.)505:505

بدأت الحرب عام1141م وانسحبت القوات البريطانية من فلسطين بعد أن دججت العصابات
اليهودية بالسالح ،وبدأت المعارك فتدخلت الجيوش العربية ،وكانت مشاركة اإلخوان في تلك
المرحلة على النحو التالي(:ويكيبيديا اإلخوان المسلمين.)7005،

أ -شكل إخوان فلسطينيين مجموعات جهادية وخاصة في المناطق الشمالية والوسطى ،حيث
شنت هجمات على التجمعات اليهودية إما وحدها واما بالتعاون مع المتطوعين من الجماعات
الجهادية الفلسطينية األخرى كالجهاد المقدس والنجادة والفتوة .وبعد وصول المجاهدين اإلخوان
من مصر واألردن وسوريا والعراق ،انضم إخوان فلسطين إليهم كل حسب المنطقة التي استقر
اإلخوان القادمون من الخارج فيها.
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ب  -تسللت أول مجموعة من المجاهدين من إخوان مصر إلى فلسطين تحت ستار رحلة علمية
إلى سيناء ،وذلك في حيلة لعبور الحدود المصرية الفلسطينية ،حيث كانت الحكومة المصرية قد
أمر بمنع عبور المجاهدين إلى فلسطين ،ووصلت المجموعة إليها بعد دخول سيناء في
أصدرت ًا
شهر آذار /مارس 1141م ،أي قبل دخول الجيوش العربية إلى فلسطين ،ثم ما لبثت أن لحقت
بها مجموعات أخرى توزعت على جبهات غزة والخليل والوسط.
دعا مكتب ارشاد حركة الخوان المسلمين األمة العربية إلي القنوت والدعاء من أجل فلسطين
عبر بيان عام لآلمة العربية قال فيه" نازلة فلسطين من اشد النوازل بالمسلمين جميعاً وأعظمها
وقعا علي قلوبهم وأشدها نيالً من إخوانهم ونفوسهم" لذا اقترح مكتب اإلرشاد علي األمة اإلسالمية
أن يقنطوا في كل صالة عند الركعة األخيرة يدعوا فيه بنصرة أهل فلسطين ،كما دعي حسن البنا
الشعب المصري إلي مقاطعة المشروبات األمريكية قائالً "الحكومة األمريكية وقفت من قضية
ِّ
الحق والعدل واإلنصاف مشايعةً للظلم والظالمين .ولما كان
بعيدا عن
العرب والمسلمين موقفًا ً
اجبا علينا أمام اهلل والوطن والدين والعروبة أل نعاون
مشروب الكوكاكول
مشروبا أمريكيًّا ،فكان و ً
ً
َمن ينصر اليهود على المسلمين ،فإن هذا ل يتفق مع الدين وأوامره السمحة الشريفة التي توصي
جميعا أن يكون شراب
لمن يشاقق اهلل ورسوله .لذلك فإني أطلب إلى اإلخوان
ً
بأن نكون أعداء َ
محرما عليهم ،فال ُيدخلونه بيوتهم ول مكاتبهم ول يقدمونه إلى زوارهم ،إن عليهم
الكوكاكول شرًابا
ً
أن يقاطعوا هذا المشروب األمريكي وكل ما هو أمريكي وما على إخواننا الذين يتاجرون في هذا
المشروب إل أن يعيدوه بالثاني إلى شركاته األمريكية ،حتى ُنبرهن لألمريكان على أننا أمة تعرف
واجبها ،وأنها ل تمد يدها ول تتعاون مع أعدائها والذين يظاهرون خصومهم علينا تلك وصيتي
إليكم ،بل هي وصية اهلل والقرآن واهلل أكبر وهلل الحمد" ( البنا ،0211 ،ص .)725

131

أراد حسن البنا أن يبرهن لألمريكان اننا امة تعرف واجبها تجاه اعدائها ،فدعا لمقاطعة شرب
وح ارم شربها علي المة السالمية ،وأظهر المر علي انه مقاطعة اقتصادية ومحاربة
الكوكاكول َ
لألمريكان في المنطقة العربية ،فهل مصالح الوليات المتحدة المريكية التي سعت بكل الطرق
زرع وتثبيت (اسرائيل) في المنطقة العربية هي مشروب الكوكاكول؟ ،وأن الدعوة والقنوت في
الصالة والدعاء لفلسطين سوف يحرر فلسطين ،بالرغم من تقدير عدد أعضاء حركة الخوان
المسلمين في العام 1145كانت مليون عضو حسب تقدير جيل كيبل.
يمكن القول بأن كل ذلك كان في اطار الدعاية السهلة التي تالمس مشاعر الناس البسطاء
وتظهر الخوان أمام هؤلء البسطاء بموقف المعادي لألمريكان ،كما يتضح أن حسن البنا
استطاع أن يستفيد من التحريض لفلسطين واستخدام الشعور القومي واإلسالمي بشكل جيد الذي
يؤمن بالبعد الديني لفلسطين والقدس ،هذا البعد الذي يالمس المشاعر الدينية لدي الجماهير
المصرية والعربية ،كما وعمل علي الستفادة من خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عنها في تعزيز
دور ومكانة حركة اإلخوان المسلمين السياسية عبر جمع المال والسالح الذي اصبح فيما بعد
النواة الصلبة للتنظيم السري لحركة اإلخوان المسلمين.
كتابات إسرائيلية في حركة اإلخوان المسلمين وحسن البنا.
أشارت دراسة أعدها مركز المعلومات الستخبارية واإلرهاب السرائيلي بعنوان "اإلخوان المسلمين
في العالم العربي" إلي أن حركة اإلخوان المسلمين في مصر التي أنشأها حسن البنا في بداية
القرن العشرين بدأت كحركة تدعوا إلي تذكير الناس باإلسالم

وتحولت إلي اكبر الحركات

السياسية اإلسالمية في الشرق الوسط أهمية ،وذلك ألنها استطاعت أن تدمج بين ثالث عناصر
األيديولوجيا الدينية ،والسياسة ،والقضايا الجتماعية ،فقد عبرت عن نفسها أمام المجتمعات
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العربية كرد أصيل ضد السيطرة والستعمار الغربي للبالد العربية ،واستخدمت في خطابها
السياسي الموضوع الفلسطيني في عملها ضد الصهيونية واليهود بشكل جيد ،علي اعتبار أن
فلسطين في فكر حركة اإلخوان المسلمين األرض اإلسالمية المقدسة التي فيها المسجد األقصى
الذي سلبه اإلسرائيليين اليهود(عميت ،7000 ،ص .)22

ويؤكد ينيف يعقوب أن حركة اإلخوان المسلمين لم يكن في حساباتها قضية فلسطين منذ
تأسيسها بشكل جدي ،فهي اهتمت بتوسع الحركة وبناء فكرها التنظيمي وأن الصراع العربي
الصهيوني ( اليهودي) لم يكن علي رأس أولوياتها في فترة التمكين ويستشهد بقول حسن البنا "أن
الحركة تركز عملها في الشأن الداخلي" فقد اهتمت حركة اإلخوان المسلمين في نشر العقيدة
السلفية في بداية تأسيسها وفي بداية الثالثينيات كانت الحركة هامشية وبعيدة عن أي تطلعات
سياسية ،وفي نهاية العقد كانت حركة اإلخوان المسلمين الحركة األكثر تنظيماً وقوة مقابل ضعف
األحزاب الليبرالية وفساد الطبقة الحاكمة ،الذي جعلها تفكر في استغالل قوتها وتنظيمها في
المنافسة السياسية ،فقد بدأت ترسل البعثات التبشيرية إلي بعض الدول العربية مثل فلسطين
وسوريا واألردن وأقامت عالقات متينة مع الحركات الوطنية في فلسطين وتجميع المال والسالح
وتحرض الناس علي التطوع لقتال اليهود في فلسطين ،الذي عاد عليها بالفائدة الكبيرة وزاد من
قوتها ونفوذها السياسي( يعقوب ،0222 ،ص .)002-22

 ينيف يعقوب :عضو في معهد ترومان التابع للجامعة العبرية في القدس ،وخدم في جهاز األمن العام وتقلد عدة مناصب منها نائب
رئيس جهاز األمن العام ،وعمل عضو اللجنة األمنية لطاقم المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.
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المطلب الثاني
موقف حركة االخوان المسلمين من حروب مصر مع اسرائيل
بعد ثورة  23يوليو  1152أدرك عبد الناصر أن الطموح السرائيلي في احتالل الراضي العربية
لن يقف عند حد معين ول عند دولة عربية بعينها ،وأن السبيل الوحيد لمحاربة اسرائيل وصد
عدوانها يكمن في تحقيق الوحدة العربية ،وبناء الجيش المصري علي اساس القوة العسكرية
المتطورة ،فقد عقد عبد الناصر صفقة اسلحة مع الكتلة الشرقية في عام  ،1155الذي اوجد خلالً
في الميزان العسكري في منطقة الشرق الوسط ،وخاصة من وجهة نظر الدول الغربية واسرائيل
التي كانت تحتكر شراء السلحة من الكتلة الشرقية وتتحكم في مبيعات السلحة الي المنطقة،
وبدأت مصر ترد علي اعتداءات وغطرسة اسرائيل بتدريب مجموعات من الفدائيين الفلسطينيين
وتسليحهم ،فقد قامت هذه المجموعات الفدائية بعمليات جريئة ضد مواقع الجيش السرائيلي ،فلم
تستطيع اسرائيل الرد علي مصر عسكريا بسبب اتفاق الهدنة الموقع عام  1141حتي تحينت
فرصة العدوان الثالثي عام ( 1156كعوش ،0222 ،ص.)21

"عقدت صفقة اسلحة
يقول حاييم هرتسوغ في كتابه الحروب العربية والسرائيلية ُ ،1112-1141

كبيرة بين مصر وتشيكوسلوفاكيا حصلت مصر بموجبها علي اسلحة حديثة ،وكان هذا حسب ما
اعلنه ناصر خطوة كبيرة علي طريق المعركة الحاسمة للقضاء علي اسرائيل" ويشير هرتسوغ الي
ان عبد الناصر اصبح زعيم المعارضين لإلمبريالية الغربية في الشرق الوسط وأنه وضع اكبر
موطئ قدم لالتحاد السوفيتي سابقاً في الشرق الوسط(هرتسوغ ،0222 ،ص.)027

 حاييم هرتسوغ :جنرال في الجيش اإلسرائيلي ،محام ،سياسي والرئيس السادس لدولة إسرائيل .من مواليد إيرلندا عام 1111
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فقد اعتبرت اسرائيل الرئيس السابق جمال عبد الناصر من اكثر القيادات العربية التي تهدد أمنها
نتيجة د عمه العسكري للفلسطينيين وسعيه في تلك الفترة لتحقيق الوحدة العربية ،في ظل رواج
الفكر القومي الذي كان عبد الناصر أحد رموزه ،ولم يخفي مناحيم بيغن قلقه وتخوفه من تنصيب
عبد الناصر رئيساً لمصر ورفض اسرائيل للوحدة العربية شعا اًر وتطبيقا ،وقد وصف بيقن شعار
الوحدة بأنه" شعار خداع تحمل لواءه مصر وهو يهدف الي تنصيب دكتاتور واحد علي رقعة من
الرض تمتد من المحيط الطلسي حتي الخليج الفارسي ول مكان إلسرائيل في هذه الوحدة ..واذا
سيطر عبد الناصر علي الردن فيجب أن يعلم أن اسرائيل لن تسكت مطلقاً علي سيطرته علي
القسم الشرقي من اسرائيل" (دارسالمة ،7007 ،ص .)51

ويتضح من ذلك ان إسرائيل هي صاحبة المبادرة في هذه الحرب والتحريض عليها ،وخاصة انها
صاحبة المصلحة الكبرى في تدمير نظام عبد الناصر الذي يعمل من اجل بناء قوة عسكرية متطورة
واقامة وحدة عربية علي اساس التعاون والدفاع المشترك بين الدول العربية ،وهذا ما يتنافى مع
مفهومها األمني الداعي الي بناء جيش متطور يتفوق علي كافة الجيوش العربية وبالمقابل العمل
علي اضعاف الجيوش العربية ،واعتماد مفهوم الضربات النتقامية ضد الدول العربية ،من اجل
تحقيق المن عن طريق الحاق ضرر مادي ومعنوي لدى العرب يردعهم عن التفكير في تحدي
ومواجهة إسرائيل ،وانتهاج مبدأ الحرب الوقائية وذلك من اجل تحقيق جزء من الطماع الصهيونية
التوسعية تحت غطاء حق الدفاع عن النفس والقضاء على التهديد الخارجي.

وبما أن األسلوب األول فشل فقد عزمت اسرائيل على الستعداد لحرب استباقية ،ولهذا فان توجه
كل من بريطانيا وفرنسا نحو استخدام القوة ضد مصر أوجد المناخ المناسب إلسرائيل كي تحقق
اهدافها في الحرب وهي تدمير القوات المصرية المسلحة قبل ان تكمل تطورها وهدم النظام
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المصري واسقاط رمزه جمال عبد الناصر ،وفتح خليج العقبة وقناة السويس امام المالحة
اإلسرائيلية ،والقضاء على الفدائيين العرب وقواعدهم في قطاع غزة واحتالل سيناء.
ويؤكد الدكتور وليد عبد الناصر في كتابه التيارات السالمية في مصر ،أنه خالل حرب
1162وعقب انتهائها حدث خالف في صفوف حركة الخوان المسلمين ،فقد طالب بعض
اعضائها الموجودين في السجون المصرية الرئيس السابق جمال عبد الناصر باإلفراج عنهم
ليشاركوا في الحرب ،وبينما مجموعة اخري من قيادات حركة الخوان رأت في الهزيمة ثأ اًر الهياً
جاء ردا علي تخلي حكومات العرب عن اهلل والسالم(عبد الناصر ،7000،ص.)17

أما عمر التلمساني المرشد الثالث لجماعة الخوان المسلمين يقول عن حرب  1156في كتابه
ذكريات ل مذكرات "أن حرب 1156التي اسموها انتصا اًر ،هي حرب  1162نفسها اسموها نكسة
وما هي بنكسة ولكنها فضيحة العمر وعار الزمان" ويقول التلمساني عن تأميم قناة السويس " كان
ل لشيء إل لخلق امجاد ومواقف بطولية كلفتنا ماليين الماليين وحرب فقدنا فيها الكثير من زهرة
شبابنا وأسلحتنا ،ولكن كيف يوجد عمالقة دون هذه المظاهر الرنانة التي تلبس مالبس الوطنية"
حيث يري عمر التلمساني ان قناة السويس لو بقيت ادارتها في يد النجليز لكان انفع من الناحية
القتصادية بدلً من تأميمها (التلمساني ،0225،ص.)7002:7007

ويؤكد محمد بديع المرشد العام لحركة اإلخوان المسلمين السابق في رسالته السبوعية تحت عنوان
في ذكرى 5يونيو  " 1162إن اإلخوان عندما اكتووا بنيران الظلم والستبداد وغيبوا في السجون
والمعتقالت وتعرضوا للتعذيب والتنكيل ،كان اهلل للظالم بالمرصاد فبعد كل تنكيل باإلخوان كان
النتقام اإللهي شامالً وعاماً فعقب اعتقالت اإلخوان في  54كانت هزيمة  ، 56وعقب اعتقالت
 65لإلخوان كانت الهزيمة الساحقة في  ، 62وفي مصر مبارك تعرض اإلخوان لالعتقالت
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والسجن والمحاكمات العسكرية الظالمة فكان سقوط النظام بأكمله عقب ثورة  25يناير 2011وأن
النصر قادم ل محالة واسترجاع فلسطين والقدس والجولن وكل األراضي التي احتلتها إسرائيل لم
يعد خيالً جامحاً بل أمالً قريباً(جريدة المصر اليوم.)7000/1/2 ،

أما المرشد الرابع لحركة الخوان المسلمين محمد حامد ابو النصر يشير في افتتاحية مجلة لواء
السالم في مقال بعنوان العشرون الثالثة في عمر جماعة الخوان المسلمين ،أن هزيمة 1154
وهزيمة حرب عام 1162كانت تعبير عن مهازل الحكم العسكري في مصر وفضائحه ،والتي أراد
اهلل أن يعاقبهم بها علي ما قاموا به من مظالم تجاه الخوان المسلمون ،واما عن حرب اكتوبر
 1123يقول " تكمن حقيقة هذه الحرب في اهدافها السياسية فلم تستهدف تحرير الرض كما بدت
ر لمعاهدة كامب ديفيد" (ابو النصر ،0222،ص .)5:5
وانما كانت معب اً

وأوضح الرئيس المصري السابق عبد الناصر في خطاب متلفز موقف حركة الخوان من حرب
 1156بشكل جلي قال فيه أن حركة الخوان المسلمين تتلقي أموال من السعودية مقابل العمل
لصالح أجندة دول خارجية داخل مصر ،واشار عبد الناصر الي أنه عندما كان يتفاوض مع
النجليز علي الجالء في عام  ،1154كان يجتمع بعض قيادات حركة الخوان مع السفارة
البريطانية من أجل قلب نظام الحكم والسيطرة علي حكم مصر بمساعدة النجليز ،وأنه في حرب
السويس قابل المرشد العام لحركة الخوان عمر التلمساني وسأله عن موقفه من الحرب فقال له
المرشد" نحن دعوتنا واسعة وانتم هنا في مصر تروا أنه من مصلحتكم أن تحاربوا ونحن نري
مصلحتنا أن نحارب في مكان أخر"(عبد الناصر.)0211،

كيف يمكن فهم موقف حركة الخوان المسلمين من حروب مصر مع اسرائيل ،الذي عبر عنه
عمر التلمساني بانه فضية العمر ،وأنه انتقام اهلل من عبد الناصر علي ما فعله الخوان المسلمين
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في الوقت الذي يتفق الغرب واسرائيل علي ضرورة تدمير الجيش المصري ومنع عبد الناصر من
تحقيق سيادة واستقالل مصر من التبعية الغربية بتأميم قناة السويس واعتبارها شركة مصرية
خالصة ،في ين اعتبر عمر التلمساني أن قناة السويس لو بقيت ادارتها في يد النجليز لكان أنفع
من الناحية القتصادية بدلً من تأميمها.
إن موقف حركة الخوان المسلمين يعبر عن فهم وفلسفة متناقضة ل تنسجم قولَ وفعالً ،تدعو
لفلسطين بالنصر وفي حروب عبد الناصر من أجل فلسطين تتمني له الهزيمة.
ويقول ديفيد لونج" في أواخر الستينيات كنا ل نزال نحارب الشيوعيين فعززنا تأييدنا لفيصل والذي
بدوره يؤيد الخوان المسلمين" ويقول هيرمان أيلتس الدبلوماسي المريكي في جدة في تلك الفترة
أنه التقي البنا أول مرة في السعودية الذي اعتاد أن يأتي اليها للحصول علي المال ،في مكتب
وزير المالية الشيخ محمد سرور صبحان الذي كان المسئول عن المور المالية لإلخوان
المسلمين(دريفوس ،7000 ،ص.)20

يتضح أن حركة الخوان المسلمين استطاعت أن تستفيد من كافة الظروف المحيطة بها وخاصة
قضية فلسطين من خالل الدور الذي لعبته في التعبئة والتحريض ضد (اسرائيل) ،عبر الخطاب
السالمي الذي يجد صداه بسهولة في اوساط المسلمين ،وجمع التبرعات المالية و جمع السالح
بحجة العداد لقتال اليهود ،والذي ساهم بشكل واضح في تكوين الحركة قوة عسكرية وسياسية
مكنت الغرب من اللتفات لها لتلعب دو اًر مهماُ في صراع الوليات المتحدة المريكية والغرب

 ديفيد إي .لونج متخصصا ً في شؤون الشرق األوسط ومكافحة اإلرهاب ،وعمل مستشاراً لمؤسسة الملك فيصل في الرياض بالمملكة
العربية السعودية ،وهو موظف سابق في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية األمريكية .شغل العديد من المناصب في وزارة
الخارجية األمريكية ،منها منصب نائب مدير مكتب مكافحة اإلرهاب للسياسات اإلقليمية ،ورئيس وحدة بحوث الشرق األدنى في مكتب
االستخبارات والبحوث .وعمل أول مدير تنفيذي لمر كز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون ،وذلك خالل الفترة -1974
 .1975وفي الفترة  1983-1982كان زميالً بمعهد بحوث الشرق األوسط ،وأستاذاً مشاركا ً في العلوم السياسية بجامعة بنسلفانيا.
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ضد المد السوفيتي في الشرق الوسط بطرق مباشرة وغير مباشرة عبر السعودية والملك فيصل،
اعتقاداً من الحركة انها تخدم مشروعها السالمي الكبير بإقامة الخالفة السالمية.

المطلب الثالث
االتفاقيات السياسية واالقتصادية بين مصر واسرائيل وموقف حركة اإلخوان منها قبل
الصعود لسدة الحكم.
نشط وزير الخارجية المريكي السابق كيسنجر قبل التوقيع علي اتفاقية كامب ديفد ،من اجل
تقريب وجهتي النظر السرائيلية والمصرية من خالل المفاوضات ،وقد تم توقيع ثالث اتفاقيات
بين مصر واسرائيل بوساطة كيسنجر كمقدمة لتوقيع اتفاقية السالم ،فقد اختص التفاق الول
بوقف اطالق النار في العام  ،1123والثاني في العام 1124الذي تناول وضع قوات دولية في
سيناء والفصل بين الجيشين المصري والسرائيلي وفي العام  1125تم توقيع اتفاق اطار او
التفاق النتقالي وهو الهم بالنسبة إلسرائيل حيث أنه اسس الي أن النزاع في الشرق الوسط ل
ُيحل بالوسائل العسكرية وانما بالطرق السلمية وبعد توقيع التفاق النتقالي أعرب اسحاق رابين
رئيس الوزراء السرائيلي السابق ،عن ارتياحه لتوقيع التفاق معتبره أخرج مصر من دائرة الصراع
العسكري مع اسرائيل ودفعها الي الشروع في التوجه نحو اتفاق سالم شامل من منطلق قناعة
الرئيس المصري السابق انور السادات أنه ل يمكن استرجاع سيناء من خالل الحرب في ظل قوة
اسرائيل العسكرية القادرة علي ردع أي قوة عسكرية عربية (كام.)7002،

كانت معاهدة كامب ديفيد التي وقعها الرئيس السابق أنور السادات ورئيس الوزراء السرائيلي
السابق ميناحم بيغن في  1121حدثاً مهماً في تاريخ الشرق الوسط فهذه التفاقات واكبها
مفاوضات مطولة استمرت ما يقارب السنة والنصف مهدت الطريق لتوقيع اتفاقية السالم في
138

/21اذار مارس 1121بين مصر واسرائيل ،ولتحدث تغير في العالقات المصرية السرائيلية
وانتقالها من الصراع الي السالم (كوانت ،0222 ،ص.)2

فقد وقعت مصر اتفاق السالم مع اسرائيل الذي تعترف بموجبه كل دولة بحق الستقالل السياسي
والسيادة والعيش بسالم للدولة األخرى ،وتمتنع الدولتان عن حل النزاعات بالقوة ويتم حلها بالطرق
السلمية وبذلك تنتهي حالة الحرب ويحل محلها سالم عادل وشامل ودائم اساسه ق اررات مجلس
المن  242و  ،331ويلتزم الطرفان بعدم صدور اعمال عنف من اراضيهما تهدد الطرف
الخر ،ويمتنعان عن التنظيم أو المساعدة أو المشاركة في افعال الحرب أو العنف ،ويتعهد
الطرفان بتقديم المسؤولين عن هذه الفعال للمحاكمة كما يمتنع الطرفان عن الدخول في أي
التزامات تتعارض مع التفاق( اتفاقية السالم العربية االسرائيلية علي موقع وزارة الخارجية االسرائيلية).

أوال"  :اتفاقية كامب ديفد ونتائجها المباشرة علي اسرائيل وتأثيرها علي االمن القومي المصري.
سعت اسرائيل منذ وجودها في المنطقة العربية تحقيق هدفها الستراتيجي وهو العتراف بوجودها
من قبل الدول العربية ،وبالفعل حصلت اسرائيل علي هذا العتراف بمجرد التوقيع علي معاهدة
كامب ديفد والتي اعترفت مصر بموجبها بدولة اسرائيل دون مقابل سوى عودة سيناء شكلياً
للسيادة المصرية ،اما اسرائيل فقد حققت اعتراف مصر بحق اسرائيل في السيادة والستقالل
السياسي ،واعتبار أي مواجهة مع اسرائيل تقوم بها مصر تعاقب عليها قانونياً ،فبذلك تم تحييد
اكبر دولة عربية مجاورة إلسرائيل من دائرة الصراع المسلح واجبارها علي تطبيع العالقات
القتصادية والتجارية معها الذي فتح المجال امام اسرائيل إلقامة عالقات اقتصادية مع دول كانت
تقاطع اسرائيل اقتصادياً( حسين ،7007،ص.)527-522
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كانت ردود الفعل متباينة وقوية منذ التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين الجانبين المصري
والسرائيلي ،فكثيرون في العالم العربي يرون ان اتفاق كامب ديفيد أو اتفاق السالم كما يحب
البعض أن يطلق عليه هو سبب نكبات الشعب الفلسطيني والمصري ،أما السرائيليون فينظرون
اليها بإيجابية ويسعون باستمرار للحفاظ عليه ،ويشير كونت في كتابه كامب ديفيد بعد عشرة
سنوات ،ان كامب ديفيد يشير الي الستخدام الوسع الي عملية التفاوض بين مصر واسرائيل
والتي بدأت في مطلع السبعينيات والتي توجت في اتفاقية السالم في  26مارس أذار  1121وهذا
يعبر عن رغبة الرئيس السابق انور السادات في اعطاء الولوية للمصالح القومية المصرية
ولستعادة سيناء باستخدام مسار سلمي بخالف لتوافق الرأي العربي بشأن اسرائيل ،فقد نظر
السادات الي مصلحة مصر وأمنها القومي بمنظور خاص به كشخص ل يهتم بالبعد العربي
القومي للصراع العربي السرائيلي (كوانت ،0222 ،ص.)07

وفي المقابل نظرت اسرائيل الي اتفاقية كامب ديفيد مع مصر بأنها تحول هام في مفهومها المني
نحو الستفراد بالدول العربية كالً علي حدة واخراج مصر من الصراع ،واتاحة المجال امام
اسرائيل بتوسيع نطاق عملها ضد دول عربية اخري ،علي سبيل المثال العملية العسكرية علي
لبنان ،اجتياح الجنوب عام  1122وحرب لبنان  1112وضرب المفاعل النووي العراقي في العام
1111وتوسيع

المستوطنات(كام ،7007،ص.)020

يؤكد عصمت سيف الدولة انه ل يمكن اعتبار اتفاقية كامب ديفيد قضية اقليمية وأنها قضية
عربية قومية من صميم قضية العرب في تحرير وطنهم من اسرائيل ،وأن مصر هي القاعدة التي
اعتمد عليها عبد الناصر في قيادة الثورة العربية وتحديد أعداء المة العربية ،فالهدف من اتفاق
كامب ديفيد محاصرة مصر وعزلها عن أمتها (سيف الدولة ،0220 ،ص.)2
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وأشار يهودا بن مئير المحاضر في جامعة بار ايالن السرائيلية الي أن اتفاق السالم مع
مصر(اتفاق كامب ديفيد) كان انطالقة في تحول مفهوم المن السرائيلي ،وانطالقة استراتيجية
في عالقات مصر الخارجية مع الدول العربية ولمصلحة أمن ووجود اسرائيل ،وأن مناحيم بيغن
اصاب باتخاذه هذا القرار بعكس المعارضين لالتفاق الذين ل يرون فيه أنه غير من مكانة
اسرائيل الستراتيجية ،بالرغم من أنه أبعد مصر عن دائرة الحرب مع اسرائيل ،ويقول يهودا بن
مئير" إن اتفاق كامب ديفيد أتاح إلسرائيل القيام بالعديد من المور التي ليس من السهل كان
عليها عملها في وضع أخر مثل ضرب العراق( بن مئير ،7002 ،ص.)75

ويقول عمر التلمساني في مجلة الدعوة في مقال بعنوان" اسلوب المفاوض المصري اطمع فينا
اسرائيل" ل كانت الدنيا ول كانت الحياة اذا رضينا بما تفعله اسرائيل بهذا التعنت والستعالء،
الذي ل ولن يرجى من وراءه صلح ول سالم" ويؤكد التلمساني في مقاله ،معارضة حركة الخوان
المسلمين لتفاقية كامب ديفيد انطالقا من فهمهم لطبيعة اسرائيل المخادعة وقدرتها علي التحلل
من كل ما قالته أو وقعت عليه في تلك المعاهدات (التلمساني،0220 ،ص .)5

ويؤكد عمر التلمساني رفض حركة الخوان المسلمين فكرة التفاوض او التفاقيات الموقعة مع
اسرائيل فيقول في جريدة الدعوة في مقال بعنوان القدس دائماً وابداً حتي تعود" لماذا اعطيناهم
المنية الكبرى التي ما كانوا يتمنون سواها وهي العتراف بوجودهم رسمياً؟ ان كل المبررات التي
قيلت لتبرير ما حصل قد تكون مقبولة عند البعض وان لم نكن منهم ولكن الحقوق المغتصبة لن
تنال بالصفح والتسامح ،ولكنها تسترد باإلعداد والستعداد والتقشف والحرمان والتضحية بكل
شيء ،فليمت الماليين ولكن فلتبقي الكرامة

(التلمساني ،0220 ،ص.)50
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ويعود مرة اخري عمر التلمساني يؤكد رفض ومعارضة حركة الخوان المسلمين لتفاقية كامب
ديفيد في مقال نشرته مجلة الدعوة في العام 1111بعنوان مصيبتنا أهي من اسرائيل أم من
حكامنا المسلمين؟ بقوله" عقدت معاهدة السالم مع اسرائيل وعارضناها من أول يوم ألنها كانت
ر من جميع نواحيها( التلمساني ،0220 ،ص.)5
ومازالت ش اً

ويؤكد علي نفس المر المرشد العام السابق لحركة الخوان المسلمين محمد حامد ابو النصر
معتب اًر أن أي تنازل عن شبر من فلسطين خيانة وأن الرضي بكيان دخيل يقاسمنا ارضنا هو افدح
الخيانة وليس ألحد الحق في إجازة ذلك التنازل(ابو النصر.)5 ،0222،

اما المرشد العام السابق لحركة الخوان المسلمين محمد مهدي عاكف قال "أن حركة اإلخوان
المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة ،يرفضون معاهدة كامب ديفيد علنا وعمليا ،وأن
الحركة وذراعها السياسي ل يعترفان بالعصابات الصهيونية من األساس كي يعقدوا معهم
معاهدات فنحن ل نعترف بالعصابات الصهيونية من األساس لكي نعقد معها اتفاقات ،وليس لها
لدينا غير مقاومة شرسة حتى ان ينصرفوا من بالدنا"(سالم.)7007،

يتضح موقف حركة الخوان المسلمين من اتفاق كامب ديفيد بانه موقف رافض ومعارض
لالتفاقية ،واخر أخذ الجانب الشرعي وتحريم التعامل مع اليهود واسرائيل ،من منطلق رفض حركة
الخوان المسلمين لوجود اسرائيل علي اعتبارها عدو السالم والمسلمين في كل الرض
السالمية ،وخاصة ارض فلسطين التي اعتبرتها حركة الخوان المسلمين أرض وقف اسالمي ل
يجوز ألي كان التنازل عنها أو التفريط بشبر منها ،وأنه يجب محاربة اليهود حتي تحرير
فلسطين.
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وكان موقف حركة الخوان المسلمين من التفاقيات القتصادية مع اسرائيل قبل وصولها لسدة
الحكم ل يختلف كثي ار عن موقفها من اتفاقية كامب ديفيد ،فقد وقعت اتفاقية المناطق المؤهلة
(اتفاق الكويز) بين مصر واسرائيل في العام 2004م والتي تفتح السواق المريكية من دون
تحديد حصص او فرض رسوم جمركية امام المنتجات المصنعة في(المناطق الصناعية المؤهلة )
في مصر على أن ل تكون نسبة المكونات المصنعة محليا اقل من  % 35وان تحتوى على
 % 11.2من المكونات السرائيلية( اللجنة المصرية لمناهضة االستعمار.)7005 ،

حيث أكد نواب حركة الخوان المسلمين في البرلمان المصري علي أن هذه التفاقية تمثل خطورة
حقيقية على األمن القومي المصري؛ ألنها أولً تعد أول اتفاقية اقتصادية وصناعية مع اسرائيل،
التفاق الذي وقعته مصر والعدو الصهيوني إلنشاء أربعة
فقد قال الدكتور حمدي حسن "أن
َ
ٍ
عقود من الزمن
مناطق للتجارة الحرة المعروفة باتفاقية الكويز ،يحقق ما كان يسعى إليه العدو منذ
سياسيا
اقتصاديا عبر اختراق القتصاد المصري ،بعد أن سيطر عليها
للسيطرة على المنطقة
ً
ً
عقب اتفاقية كامب ديفيد ،والتي نرى آثارها الضارة على المنطقة وانفراد الكيان الصهيوني وحده
بتقرير مصير دول وحكومات المنطقة ،والقول بأن هذه التفاقية ستنعش القتصاد المصري قول
ٍ
سببا إلنعاش القتصاد المصري؛ ولن
مجاف للواقع ،والحقيقة إذ ل يمكن لهذه التفاقية أن تكون ً
تحقق الرخاء والرفاهية للمواطن المصري الذي ُبشر بذلك منذ توقيع معاهدة السالم منذ  30سنة،
ولم يأت الرخاء المزعوم حتى اآلن" (جمال.)7002 ،

أما النائب محفوظ حلمي عضو لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان المصري وأحد القيادات العمالية
المصرية في قطاع النسيج قال" إن هذه التفاقية تهدف في األساس إلى اختراق الصهاينة

143

للصناعة المصرية ،وأن تكون مصر هي بوابة الصهاينة للعالم العربي في مقابل أن يكون الكيان
الصهيوني هو جواز المرور للصادرات المصرية ألمريكا"(محمد.)7005 ،

المطلب الثالث
موقف حركة االخوان المسلمين من اسرائيل واالتفاقيات الموقعة معها في فترة حكم
الرئيس السابق محمد مرسي.
وصول حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لحركة الخوان المسلمين الي سدة حكم مصر ممثالً
في الرئيس المصري السابق محمد مرسي ،فتح الباب امام العديد من التساؤلت حول رؤية حركة
الخوان المسلمين إلدارة الدولة المصرية وخاصة ادارة العالقات الخارجية مع اسرائيل والوليات
المتحدة المريكية ،والتي تناولناها في المطلب السابق وبينا مواقف الحركة من اسرائيل والتفاقيات
الموقعة معها قبل وصولهم الي سدة حكم مصر ،فقد راقب الكتاب السرائيليين التطورات
والحداث في مصر باهتمام بالرغم من تباين اآلراء و التقديرات العربية والسرائيلية علي حد
السواء في مستقبل العالقات المصرية السرائيلية.
فقد رأي الجنرال اإلسرائيلي المتقاعد عاموس يادلين ان الثورات العربية رفعت شعارات الحرية
والعدالة ولم ترفع هذه الثورات شعارات مضادة لتفاقيات السالم مع إسرائيل ولكنه اشار الي أنه ل
يجب استبعاد تأزم العالقة مع دول (الربيع العربي) وخاصة مع مصر وحذر صانعي القرار في
اسرائيل من التدخل في ما يحدث وان يستعدوا الى اسوء الحتمالت في ظل صعود
اإلسالميين(حيدر ،7000،ص.)2-2

 عاموس يادلين :رئيس جهاز االستخبارات العسكرية (امان) بين عامي  2116وحتى  2111تولى قسم االستخبارات في سالح الجو
اإلسرائيلي في عام  1998وصل الى رتبة جنرال فى العام  2112وتم تعيينه رئيسا للكليات العسكرية.
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وحذر مارك هلر

15

من أن التهديد األكثر خطورة أمام إسرائيل هو ظهور األنظمة اإلسالمية التي

تعمل من منطلق ديني يقضى بعدم التسليم بوجود دولة إسرائيل وأنها اذا استلمت سدة الحكم لن
تكترث لميزان القوى القائم في المنطقة وسوف تنجر هذه األنظمة الى خطوات تصعيدية على
عكس نظام حسنى مبارك الذى قال البعض عنه صديق إسرائيل وفى الحقيقة انه رأى مصلحة
مصر الوطنية تقتضى بوجود عالقات طبيعية ومستقرة مع الوليات المتحدة األمريكية وكنتيجة
لذلك مع إسرائيل(هلر ،7007،ص.)50

أما غيو ار ايالند رأي أن تغيير نظام الحكم في مصر الى نظام إسالمي لن يهدد أمن إسرائيل
وعلى العكس لن يحدث تغير جوهري على سياسة الحكام الجدد عن سياسة مبارك ،وأن أي نظام
سوف يحكم مصر ليس أمامه أي خيارات سوى المحافظة على اتفاقيات السالم مع إسرائيل
وعالقات تبادلية في كافة المجالت وذلك من منطلق الوضع القتصادي في مصر المرتبط
بالمساعدات األمريكية ،وأن كل التوقعات المحتملة ليس المواجهة العسكرية مع
مصر(ايالند ،7000،ص.)2

قال مائير داغان في ما يسمي (بمؤتمر الرئيس بيرس ابن ال10عام)" أن اسرائيل امامها فرصة
نادرة لتقيم تحالفات في المنطقة ،حيث رأينا قوة صاعدة في مصر لم نعتقد أننا سنرى مثلها ،ولكن
إذا نظرنا إلى ممارسات الرئيس محمد مرسي فهو يبذل أقصى جهده لعدم المس بالتفاقيات مع
إسرائيل" ( دغان.)7002،

 مارك هلر :باحث في معهد االمن القومي اإلسرائيلي وكان رئيس المعهد سابقا ،حصل على الماجستير في الدراسات الشرق اوسطية
والدكتوراه في العلوم السياسية ،متخصص في دراسات الشرق االوسط
 غيورا ايالند :يحمل رتبة لواء متقاعد في الجيش اإلسرائيلي عمل فى اماكن عديدة ونفذ مهمات خاصة عديدة ضد الشعب الفلسطيني
خالل وجوده في الجيش اإلسرائيلي تقاعد في عام  2113وتم تعيينه كرئيس مجلس االمن القومي  .كاتب وباحث فى الشئون االمنية
فى معهد االمن القومي اإلسرائيلي وله العديد من الكتابات والمشاريع االمنية واهما مشروع ايالند
 مؤتمر الريس االسرائيلي  :هي مبادرة من رئيس إسرائيل شيمون بيريز ،ومعهد تخطيط السياسات الشعب اليهودي ،الذي يهدف إلى
مناقشة االتجاهات والعمليات التي من شأنها أن تؤثر على حياة سكان إسرائيل والشعب اليهودي والعالم بأسره
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اذاً قبل البدء في فهم العالقة المصرية السرائيلية في ضوء مرحلة حكم محمد مرسي لمصر وان
كانت قصيرة نسبياً( وهنا تجدر الشارة الي دخول متغير دخيل علي الدراسة وهو أحداث 30يوليو
 2013التي ادت الي سقوط حكم الرئيس السابق محمد مرسي) يجب التطرق الي اإلشارات
والتطمينات التي بعثت بها حركة اإلخوان المسلمين الي الغرب والوليات المتحدة األمريكية علي
وجه الخصوص قبل انتخابات الرئاسة المصرية.
والتي بدأت في العام 2005حسبما كتب ثروت الخرباوي القيادي في حركة الخوان المسلمين
سابقاً في كتابه سر المعبد عن اكتشافه لرسالة من منسق العالقات المريكية مع اإلخوان في
أمريكا الي خيرت الشاطر الذي يطلق عليه المريكان الرئيس أو الكبير في الرسالة ،والتي تفيد
بتطمينات المريكان لإلخوان بمساعدتهم في الوصول للحكم في مصر وازالة حكم مبارك بشرط
قبولهم بوجود اسرائيل والحفاظ علي التفاقيات الموقعة معها وخاصة اتفاقية كامب ديفيد ،انطالقا
من ادراك امريكا أن حركة الخوان المسلمين اصبحت اقوي األحزاب السياسية في مصر واكثرها
تأثي ار علي المستوي الجماهيري والشعبي ،ويؤكد الخرباوي أنه بعد عامين من هذه الرسالة أدلي


نص الرسالة

«»Dear B
السالم عليكم ورحمة هللا  ،تحياتي وأشواقي لجميع األخوة ،أما بعد.
كانت الجهود التى بذلها دكتور برونلى أثراً طيبا ً فى تقريب وجهات النظر ،وظهر لي مستر إيريلى متعتنا إال أنى أوضحت لألصدقاء
اآلتى:
• لن نغير خريطة المنطقة السياسية.
• نتعهد بالحفاظ على كل المعاهدات واالتفاقيات (أبدى األصدقاء سعادتهم بتصريحات المرشد عن إسرائيل وقالوا عنهHe is « :
. »respectable man
• نقبل وجود إسرائيل بالمنطقة ( وقالوا إنه ينبغى أال ننظر إلى إسرائيل كما تنظر إلينا ،فال هى محظورة وال نحن محظورون) .
• أوضحت لهم إصرارانا على أن تقوم اإلدارة األمريكية بدعم التحول الديمقراطى بالمنطقة ،وقد ظهر لهم من نتائج المرحلة األولى أننا
أصحاب الرصيد الجماهيرى .
وأوضح األصدقاء  :سعادتهم بجرأتنا فى تناول قضية الحوار مع أمريكا وأن التناول كان واقعياً ،إال أنهم أبدوا استياءهم من مسألة أن
الحوار ينبغى أن يتم عبر وزارة الخارجية المصرية ،وقالوا :إننا ينبغى أن نتخلص من هذه النغمة .
• أوصوا بطرح مسألة الحوار مع أمريكا على أوسع نطاق حتى تصبح أمراً واقعياً ،وقتها لن يبحث الناس عن شرعية الحوار ،ولكنهم
سيبحثون عن نتائج الحوار.
• يجب أن يقدم اإلخوان الحزب ،وأن يكون هذا خالل عام ،وسيمارس األصدقاء ضغوطا ً على الحكومة للموافقة عليه .
• تدعيم الحوار مع الحزب الوطنى ،والتنسيق معه فى القضايا الكلية ،وال مانع من االختالف فى الفرعيات .
• ضرورة الحفاظ على الكيان الحاكم ،وعدم خلخلته دستوريا ً أو شعبياً ،وعدم المساعدة فى أى تجمع يسعى إلى إحداث خلخلة للنظام .
وينتظر األصدقاء سفر الدكتور العريان إلى بيروت فى النصف األول من ديسمبر ،إلكمال الحوار ،وإن لم يتم سيحضر إليكم صحفى
أمريكى وسيقدم نفسه تحت اسم «جون تروتر» بوكالة « »s.o.mمطلوب منه أن يجلس مع الشاطر ومحمود عزت.
حامل الخطاب األخ حسان وهو من السودان ،أرجو عدم الثقة بأى شخص من  catrوالسالم عليكم ورحمة هللا  ،أخوكم H.a
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عصام العريان بتصريح صحفي لجريدة الحياة اللندنية قال فيه " إن الخوان إن وصلوا للحكم
سيعترفون بإسرائيل وسيلتزمون باتفاقيات السالم معها(الخرباوي،7007 ،ص.)050-022

وفي قراءة تحليلية لخطاب الرئيس المريكي باراك أوباما الموجه للعالم السالمي من جامعة
القاهرة المصرية في العام  2001تتضح نوايا الدارة المريكية في بداية الفعل الحقيقي مع القوي
والحركات السالمية السياسية من اجل ايصالهم للحكم وانهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك،
فقد تحدث أوباما في خطابه بلغة عاطفية تالمس مشاعر المسلمين بشكل عام وتحمل رسائل
واضحة بشكل خاص لحركة الخوان المسلمين ،فقد فرق أوباما بين الجماعات السالمية
المتطرفة التي قامت بهجمات ال11من سبتمبر ،والتي هي حسب قوله "تسيء لإلسالم والمسلمين
وهي اقلية من المسلمين ول يمثلون رؤية السالم تجاه أمريكا" وبين القوي السالمية المعتدلة.
وقال اوباما "طالما كانت عالقاتنا تحكمها خالفاتنا مع المسلمين المتطرفين سنعمل علي نهاية
هذه الخالفات لذا جئت هنا الي القاهرة للبحث عن بداية جديدة بين الوليات المتحدة المريكية
والعالم السالمي مبنية علي الحترام المتبادل والمصالح المشتركة ويجب ان يتداخال مع بعضهما
البعض ويتقاسمان مبادئ العدالة والتقدم والتعايش المشترك(خطاب الرئيس االمريكي باراك أوباما،
التلفزيون المصري).

كما بادرت بعض وسائل العالم المريكية بالدفاع عن حركة الخوان المسلمين ،حيث اعتبرت
مجلة foreign affairsأن جماعة الخوان هي الضمان القوي ضد التطرف والرهاب وأن
التحاور معها يحقق المصالح المريكية لتالقي مصالح الطرفين في مجالت متعددة وطالبت
المجلة المسؤولين عن صنع القرار المريكي بإقامة الحوار مع الحركة من خالل ممثليها المقيمين
في الغرب(علي ،7000،ص. )270
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ولم ينكر محمد الكتاتني عضو مكتب اإلرشاد بالجماعة ورئيس الكتلة البرلمانية لإلخوان
المسلمين بمجلس الشعب ،موقفه من الخطاب بانه ايجابي ويمكن التعامل مع مضامينه وما
حمل من رسائل واضحة لحركة الخوان المسلمين التي تمثل اإلسالم المعتدل الذي تحدث عنه
أوباما بقوله" الخطاب احتوى على إشارات إيجابية ،ل يمكن الحكم عليها قبل أن نرى ملموسها
على أرض الواقع" ( الكتاتني.)7002 ،

وفي اليام الولي من ثورة 25يناير طالبت واشنطن الحكومة المصرية في بيان علني ،بالتوقف
عن استخدام العنف ضد المتظاهرين ومطالبة الرئيس المصري السابق حسني مبارك باتخاذ
خطوات اصالحية ملموسة بلغة حادة وعنيفة ،كما قدم اللواء عمر سليمان تقري ار حذر فيه الرئيس
مبارك من أن الدارة المريكية عازمة علي اسقاط حكمه ،وان اتصالت الدارة المريكية مع
حركة الخوان المسلمين بدأت تأخذ منحي جدي منذ توقيع اتفاق الدوحة في العام  2002بين
يوسف القرضاوي والسيد طارق رمضان نيابة عن الخوان مع مارك مولين ومارتن اندك عن
الدارة المريكية الذي يتضمن التزام حركة الخوان المسلمين باحترام اتفاقيات كامب ديفيد حال
وصولها الي السلطة في مصر(بكري ،7002،ص.)55-52

أن الرئيس السابق مبارك أدرك أن أمريكا تخلت عنه بعد رفضها
ويؤكد محمد حسنين هيكل َ
حضوره لخطاب أوباما في جامعة القاهرة في العام 2001حيث كان خطابه يحمل رسالة واضحة
الي القوي السالمية المعتدلة والمتمثلة في حركة الخوان المسلمين (هيكل)7002،

كما أن موقف حركة الخوان المسلمين كان واضحاً من بداية الثورة المصرية أنها لن تدخل في
أي جدل يقلل من فرصتها في الوصول للحكم ،الذي بدا واضحاً في كيفية تعامل الحركة مع
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فعاليات النكبة اذ كانوا حذرين ان يدخلوا في صدام مع المجلس العسكري ،وبعد حصول حركة
الخوان المسلمين علي اغلبية اصوات مجلس الشعب والشوري بعثوا برسائل واشارات الي الغرب
وعلي رأسهم الوليات المتحدة المريكية تؤكد عدم رغبتهم في تغيير اتفاقية كامب ديفد وفي
المقابل تأرجح موقف الخوان من قضية فلسطين قبل سقوط مبارك وبين اعتمادها موقفاً براجماتياً
يعتمد علي عدم الدخول في صراع مع المجلس العسكري والمريكان الي ان فاز محمد مرسي
رئيساً لمصر ،وقيامه بإحالة بعض قيادات المؤسسة العسكرية الي التقاعد ،المر الذي ادي الي
ابعاد المؤسسة العسكرية عن واجهة الدارة السياسية (هالل ،7002،ص .)72

يتضح من ذلك أن التغيرات التي حدثت منذ وصول حركة الخوان المسلمين لسدة الحكم في
مصر ،كانت تستوجب تغيرات جوهرية في السياسة الخارجية المصرية وفي مفهوم أمنها القومي
التي كانت الحركة تعتبره مهان ومنتهك بسبب سياسة وادارة الرؤساء السابقين لمصر وخاصة فيما
يتعلق باحترام اتفاقية كامب ديفيد.
فقد اعتبر شلومو بروم فوز حركة الخوان المسلمين بأغلبية مقاعد البرلمان المصري وفوز محمد
مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية يعطي الرئيس صالحيات واسعة وقوة في اتخاذ الق اررات
الفردية ،الذي يتوجب تغيير في السياسة الخارجية المصرية وخاصة مع اسرائيل التي يهمها ثالث
قضايا رئيسية في العالقة مع مصر وهي:
أوال تخوف اسرائيل من تحول مصر الي دولة معادية تمس اتفاقية السالم مع اسرائيل او تلغيها.
ثانيا تخوف من تحول سيناء الي منطقة ارتكاز للهجمات العدائية ضد اسرائيل ينطلق منها
الجماعات الجهادية والمنظمات الفلسطينية.
 النكبة مصطلح فلسطيني المقصود به احتالل لفلسطين وتشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج أراضيه عام .1191
شلومو بروم :جنرال اسرائيلي متقاعد والباحث في معهد دراسات األمن القومي االسرائيلي.
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ثالثا أن يقوم النظام المصري الجديد بدعم حركة حماس في غزة.
ويشير بروم أن مرسي لن يكون منسجما مع اسرائيل ولن يقيم عالقات وحوار معها كما كان في
عهد الرئيس السابق حسني مبارك ،ويقول بروم" اإنه من الصعب أن أصدق بأن حكومة اإلخوان
المسلمين تعتبر أن إلغاء معاهدة السالم بين مصر واسرائيل سيصب في صالحهم ألن التبعات
ستكون ثقيلة على مصر ،إذ تربط مصر عالقات مع الغرب باإلضافة إلى المساعدات التي
تتلقاها من الغرب ،كما أن الستثمارات في مصر ستتأثر تلقائيا جراء أي زعزعة لتفاقية السالم،
وان اسرائيل بعيدة عن الدخول في حالة من العداء مع نظام حركة الخوان ومحمد مرسي الذي
صرح هو نفسه عندما كان في لقاء مع وزيرة الخارجية المريكية أنه سوف يلتزم بالتفاقيات
الموقعة مع اسرائيل" (بروم ،7007 ،ص.)77

واكد عبداهلل زيدان رئيس الكتلة النيابية لحزب الحرية والعدالة أن الرئيس محمد مرسى ملتزم
بالتفاقيات والمعاهدات السابقة الموقعة مع إسرائيل بما يحقق مصالح الشعب المصري ،وأن
العالقة بين مصر واسرائيل تقوم على الحترام المتبادل لالتفاقيات السابقة (سالم.)7007،

وقبل فهم موقف الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد فوزه في النتخابات الرئاسية حري بنا
العودة الي لقاء محمد مرسي بصفته المتحدث الرسمي باسم حركة الخوان المسلمين علي قناة
القدس الفضائية في برنامج اتجاهات بتاريخ 11أذار مارس 2010قال فيه " الصهاينة ل حق لهم
في ارض فلسطين ول العصابات الصهيونية التي جاءت الي ارض فلسطين بمساعدة امريكا
وغيرها من دول العالم ،ويجب أن نستمر دائماً علي ذات الثقافة ،أن الصهاينة ليس لهم حق في
أرض فلسطين ،ول مكان لهم عليها " وقال " يجب مجابهة الكيان الصهيوني علي كل المستويات
الشعبية والرسمية ،ولذلك يجب قطع جميع العالقات من أي نوع كانت مع هذا الكيان الغاصب
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المجرم المدعوم من أمريكا ،ويجب على الشعوب مقاطعة البضائع السرائيلية ول لتطبيع العالقات
مع اسرائيل" (محمد مرسي علي قناة القدس الفضائية.)7000/2/02

وفي موقف اخر للرئيس المصري السابق محمد مرسي من اسرائيل ،الذي كشفت عنه صحيفة
يديعوت احرنوت الس ارئيلية في عددها الصادر بتاريخ 31تموز يوليو ،2012حيث كشفت فحوي
الرسالة التي ارسلها للرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس ،يشكره علي رسالته التي كان قد بعثها له
يهنأه بفوزه في انتخابات الرئاسة وبمناسبة شهر رمضان ،وقد وصفت الصحيفة السرائيلية الرسالة
بأنها فاجأت بمضمونها القيادة السرائيلية ووصفتها برسالة نادرة من الصداقة الحميمة مرسلة من
النظام الجديد في القاهرة ،هذا نصها حسب صحيفة يديعوت احرنوت "فخامة الرئيس بيرس
:اشعر بعميق الشكر على الرسالة التي وجهتموها الي مهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وانني أنتهز هذه الفرصة ألؤكد لكم بانني سأبذل قصارى جهدي إلعادة عملية السالم في
الشرق االوسط الى مسارها الصحيح وذلك من اجل تحقيق السالم واالمن واالستقرار لكل شعوب
المنطقة بما فيها الشعب االسرائيلي”(صحيفة يديعوت احرنوت.)7007،

وقد أرسل الرئيس المصري السابق محمد مرسي خطابا في 11تموز يوليو 2012الي الرئيس
السرائيلي شمعون بيرس لعتماد السفير المصري في اسرائيل عاطف سالم وهذا نص الخطاب.



 انظر النص االصلي في المالحق.
*انظر المالحق :نص الرسالة االصلي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
رئيس الجمهورية

محمد مرسي

رئيس دولة إسرائيل

صاحب الفخامة السيد شيمون بيريز

عزيزي و صديقي العظيم ..لما لي من شديد الرغبة في أن أطور عالقات المحبة التي تربط لحسن الحظ بلدينا،
قد اخترت السيد السفير عاطف محمد سالم سيد األهل ،ليكون سفي ار فوق العادة ،ومفوضا من قبلي لدي
فخامتكم ،وان ما خبرته من إخالصه وهمته ،وما رأيته من مقدرته في المناصب العليا التي تقلدها ،مما يجعل
لي وطيد الرجاء في أن يكون النجاح نصيبه في تأدية المهمة التي عهدت إليه فيها .والعتمادي على غيرته و
على ما سيبذل من صادق الجهد ،ليكون أهل لعطف فخامتكم و حسن تقديرها  ،أرجو من فخامتكم أن تتفضلوا
فتحوطوه بتأييدكم و تولوه رعايتكم و تتلقوا منه بالقبول و تمام الثقة ما يبلغه إليكم من جانبي و ال سيما إن
كان لي الشرف بأن أعرب لفخامتكم عما أتمناه لشخصكم من السعادة لبالدكم من الرغد
صديقك الوفي  ..محمد مرسي

يتضح من هذه الرسالة أن ما كانت تطلقه حركة اإلخوان المسلمين من تصريحات وما تتخذه من
مواقف وشعارات تجاه اسرائيل ،يعبر عن تناقض وعدم انسجام بين الفكر والممارسة في فكر
الحركة وأهدافها المعلنة ،فهي استخدمت هذه الشعارات لخدمة مصالحها وأهدافها في الوصول
للسلطة ،ولكن ما تبدو عليه الصورة من المواقف التي اتخذتها حركة اإلخوان في كل القضايا بأن
مصر لن تشهد تحول جذري في السياسة الخارجية ومفهوم أمنها القومي تجاه اسرائيل عن تلك
التي كان يتخذها نظام الرئيس السابق حسني مبارك .هذا ما أكده التناقض والختالف في
المواقف لمحمد مرسي عندما كان الناطق الرسمي باسم حركة الخوان المسلمين من علي قناة
القدس والذي دعي فيه لمجابهة اسرائيل علي كافة المستويات وقطع العالقات معها من أي نوع
كانت هذه العالقات ،وبين موقفه رئيساً لمصر ،بإقامة عالقات رسمية دبلوماسية مع اسرائيل
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وقبوله باحترام كافة التفاقيات الموقعة مع اسرائيل والعتراف بوجودها ،كما تعبر هذه الرسالة
عن ورغبة مرسي الجادة في تطوير عالقات المحبة التي تربط البلدين ،وتعهد أن يبذل السفير
الجديد صادق جهده ،طالباً من بيريز أن يشمله بعطفه وحسن تقديره ،كما أن الكلمات المستخدمة
في الرسالة " عزيزي وصديقي ،صديقكم الوفي ،كان لي الشرف ،وأتمني لكم ولبالدكم الرغد" لها
دللت وابعاد سياسية ونفسية ل تعبر عن صيغة دبلوماسية بروتوكولية تجاه دولة نكن تجاهها
العداء الديني والوطني ،فهذا يعبر عن تحول موقف حركة الخوان المسلمين من اسرائيل من
الموقف المعادي لوجودها علي اساس ديني الي موقف الصداقة والمصلحة المشتركة.

المطلب الرابع
حرب  7007ضربة عسكرية لغزة ورسالة امنية لنظام محمد مرسي
بدأت إسرائيل الحرب على قطاع غزة في  14تشرين الثاني نوفمبر  2012حيث اطلق عليها
الجيش السرائيلي عمود السحاب ،والتي استمرت ثمانية ايام ،باغتيال قائد الجناح العسكري لحركة
المقاومة السالمية "حماس" أحمد الجعبري فقد اتخذ المجلس الوزاري المني السرائيلي المصغر(
توصل إسرائيل ومصر إلى مسودة
الرغم من
ا
الكابنيت) قرار الغتيال والحرب علي غزة على ا
اتافاق بشأن التاهدئة مع فصائل المقاومة الفلسطيناية ،رغم التقدير الستخباري السرائيلي أن حماس
غير معنية بمواجهة ذات وتيرة مرتفعة ( صحيفة هآرتس العبرية.)7007،

فقد شنت اسرائيل الحرب علي قطاع غزة تحت أهداف علنية ل تحمل في مضمونها بعداُ أمنياً
جديداً من الناحية الستراتيجية ،لكون األهداف التي اعلن عنها وزير الدفاع السرائيلي ايهود براك
انحصرت في تقليل أو منع اطالق الصواريخ من غزة وتحسين الواقع المني لسكان المستوطنات
المحاذية لقطاع غزة وتعزيز قوة الردع السرائيلي ،بالرغم من أن اسرائيل لم تبحث تغيير موازين
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القوى العسكرية بين المنظمات الفلسطينية واسرائيل ،فالكفة من هذه الناحية راجحة لصالحها،
وبالرغم من ان الجيش والمستوى السياسي السرائيلي يناسبهما الهداف التي وضعها وزير الدفاع
ايهود باراك مع بدء الحرب المسماة عمود السحاب ال أن اسرائيل أرادت تحقيق أهداف غير
معلنة أهمها اختبار السالم السياسي الذي بات علي سدة الحكم في عدة بالد عربية وأهمها حركة
الخوان المسلمين في مصر(نحاس ،7007،ص.)022-025

وكتب ألوف بن المحلل السياسي لصحيفة هآرتس السرائيلية في عددها الصادر في
2012/11/22ان أهداف اسرائيل الغير معلنة من الحرب علي قطاع غزة ،أن تصبح حماس
تحافظ علي الهدوء علي حدود قطاع غزة كما يحافظ حزب اهلل علي الحدود اللبنانية ،ونقل حركة
حماس من المثلث الشيعي الي المربع السنى المعتدل ويؤكد الوف بن ان مفهوم الردع السرائيلي
يحقق نتائج بعيدة المدي علي خيارات حماس في البقاء في الحكم مقابل الهدوء وأن الهدف
الخر يتماشى مع المفهوم المني" الحرب الستباقية" التي تحمل رسالة اختبار لحكم الرئيس
اإلخواني محمد مرسي الذي فضل مصلحة مصر علي اليديولوجيا الداعية الي تدمير اسرائيل،
والحفاظ علي اتفاقية السالم مع اسرائيل برعاية حركة الخوان المسلمين ،وحسب رأي بن أن
اسرائيل حققت أهدافها هذه من خالل توقيع اتفاق التهدئة برعاية مصرية(بن.)7007 ،

واكد عوديد سيقال المحلل السياسي في القناة السرائيلية الثانية أن الرئيس المصري السابق محمد
مرسي ابلغ وزيرة الخارجية المريكية هيالري كلنتون انه اذا اقدمت اسرائيل علي عملية عسكرية
برية تجاه قطاع غزة يكون اتفاق السالم المصري السرائيلي في خطر ،وانه رفض الحديث مع
نتنياهو خالل المفاوضات علي التهدئة ،وأشار الي ان اتفاق التهدئة حقق إلسرائيل أهم اهداف
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الحرب وهو اتضاح موقف نظام الحكم في مصر بتوجهه نحو المصالحة مع اسرائيل ل العداء
وانه اقصي ما فعله ل يتجاوز فعل النظام المصري السابق( سيقال.)7007،

وقد اشار محمد حبيب في كتابه الخوان المسلمون بين الصعود وتأكل الشرعية الي نص اتفاق
التهدئة الذي تم التوصل اليه برعاية مصرية والذي يتضمن(:حبيب ،7002،ص.)25

اول :تقوم اسرائيل بوقف كل العمال العدائية في قطاع غزة ب ار وجوا.
ثانياً :تقوم الفصائل الفلسطينية بوقف كل العمال العدائية من قطاع غزة تجاه اسرائيل ،بما في
ذلك اطالق الصواريخ والهجمات عبر الحدود.
ثالثاً :فتح المعابر وتسهيل حركة الشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان والتعامل اجراءات
تنفيذ ذلك بعد 24ساعة.
رابعاً :يتم تناول القضايا األخرى اذا ما تم طلب ذلك.
وتشمل اليات التنفيذ ما يلي:
 حصول مصر علي ضمانات من كل الطراف باللتزام.
 التزام كل طرف بعدم القيام بأي اعمال من شأنها الخروج عن هذه التفاهمات وفي حال
وجود أي مالحظات يتم الرجوع لمصر باعتبارها راعية للتفاهم.
يتضح من البعاد السياسية والعسكرية للحرب علي غزة في العام  ،2012أنه لم يحدث تحولت
في مفهوم المن السرائيلي المتعلق بالحرب الستباقية ومفهوم الردع ،فقد كانت الحرب عسكرياً
موجهة ضد غزة وسياسياً موجهة ضد النظام الجديد في مصر ،وفي كال التجاهين استطاعت
اسرائيل ان تحقق اهدافها ،بتوقيع اتفاق تهدئة طويل المد وبشروط جديدة برعاية مصرية في عهد
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الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي اعتبر المقاومة المسلحة من قطاع غزة عمل عدائي
تجاه اسرائيل وتلتزم حماس بمالحقة اي فصيل او مجموعة تخترق التهدئة التي ستستمر خمسة
سنوات قابلة للتجديد ،وتعهد الرئيس المصري بوقف تهريب السالح من سيناء الى غزة وعدم
اطالق الصواريخ من غزة الى اسرائيل.
ويشير الجنرال المتقاعد اودي ديكل الي ان (اسرائيل) سعت الي تعزيز مفهوم المحاور في المحيط
العربي والسالمي من خالل التفاهم الموقع بعد حرب غزة  2012والذي يعزز المحور السني في
العالم العربي في مواجهة المحور الشيعي والذي تمثل في ايران وحزب اهلل والنظام السوري اما
المحور السني يتمثل في مصر حركة الخوان المسلمين وتركيا والسعودية ،وان حماس سوف
تضطر الي ان تختار بين المحور الذي يقدم السالح والمال وهو ايران وبين المحور الذي يشكل
حصانة وسيادة علي غزة وباباً مفتوحاً علي العالم(ديكل.)7007،

وبالفعل اختارت حركة حماس محور المال والتسوية السياسية السني ( قطر تركيا مصر) وتخلت
عن محور المقاومة ايران حزب اهلل وسوريا.
فقد تبين للقيادة السرائيلية بعد الحرب علي غزة في العام 2012أن مصر لم تؤدي سوى دور
الوسيط الذي قام به الرئيس السابق حسني مبارك وهذا ما اعتبره القادة السرائيلين انجاز
استراتيجي ،وان الحرب(عمود السحاب) اثبتت ان حركة الخوان المسلمين لم تخرج لمساعدة
حركة حماس ،وانها لم تكن الدرع الواقي لها ،فهي بدلً من ان تتخذ خطوة عدائية ضد اسرائيل
فترة الحرب علي غزة ادت دور الوسيط بين

الطرفين(نحاس ،7002 ،ص.)050
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المبحث الثاني
متطلبات إسرائيل األمنية في ظل صعود حركة االخوان المسلمين في مصر للحكم
سعت اسرائيل الي تحديد متطلباتها المنية في وقت كانت ثورة 25يناير المصرية تسير علي
خطي الثورة التونسية وقد اقتربت من تغيير نظام الحكم في مصر ،فقد ادرك القادة السرائيليين
وصناع السياسة فيها ان الشرق الوسط يتجه نحو تغيرات جوهرية تستلزم رسم استراتيجيات شاملة
وجديدة في التعامل مع هذه المتغيرات فكان انعقاد مؤتمر هرتسيليا الحادي عشر من اهم محطات
رسم السياسة المستقبلية ووضع تصورات الستراتيجية المنية الجديدة لمرحلة صعود السالم
السياسي لسدة الحكم في دول ما يسمي بالربيع العربي وخاصة مصر التي تعتبرها اسرائيل اهم
دولة عربية تمتلك مقومات التأثير علي المن القومي السرائيلي.

المطلب االول
القراءة االمنية للثورات العربية من منظور مؤتمرات هرتسيليا.
يعتبر مؤتمر هرتسيليا السنوي بمثابة العقل الجمعي الستراتيجي الذي يرسم السياسة المنية
إلسرائيل من خالل نقاش عميق لكافة الوضاع والمستجدات السياسية والمنية المحيطة بإسرائيل.
أوال"  :قراءة في مؤتمر هرتسيليا الحادي عشر حول ميزان المناعة واالمن القومي في اسرائيل.
عقد مؤتمر هرتسيليا الحادي عشر في بداية الشهر الثاني من العام  2011وتزامنا مع وصول
الثورة المصرية الي ذروتها من تحقيق التغيير لنظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك ،فقد
انشغل المؤتمر بنقاش اوراق عمل المؤتمر المتعلقة بالعملية السياسية السرائيلية الفلسطينية
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وبمدي تأثرها بالثورات العربية وما قد تفرزه من تحولت اقليمية ،فقد تطرقت الوثيقة التنفيذية
للمؤتمر أنه يجب قطع الطريق علي القوى السالمية الراديكالية من الصعود لسدة الحكم في دول
ما يسمي بالربيع العربي وتعزيز دور القوى السالمية

المعتدلة(عياش ،7000،ص.)2

وكتب انطوان شلحت أنه حسب وثيقة مؤتمر هرتسيليا الحادي عشر ،ل يبدو أن التحول في
ميزان القوى الدولية والضطرابات السياسية التي تسود منطقة الشرق األوسط يعززان موقف
إسرائيل الدولي ووضعها الستراتيجي على المستوى اإلقليمي ،وان اسرائيل تعمل علي إعداد عقيدة
سليمة لألمن القومي وسياسة خارجية عملية تعمل على تحويل هذه التقلبات لمصلحة إسرائيل،
بحيث تساعد على تعزيز موقفها على الصعيدين اإلقليمي والدولي(شلحت.)7000،

فقد عبرت تسيبي لفني في كلمتها امام المؤتمر عن غموض يكتنف المرحلة الحالية ،وبأنه ل أحد
يستطيع التنبؤ إلى ما ستؤول إليه األوضاع في المحيط العربي وخصوصا دول الطوق ،و عبرت
عن تخوف إسرائيلي إزاء مستقبل الدولة على المستوى الشعبي والرسمي ،وان اسرائيل بعد ثالثون
عاما من السالم مع مصر ،ل زالت محاطة باألعداء وتتعرض لعملية تجريد من الشرعية ،وعليه
فإنها ترى أن الوضع يدفع باتجاه انعدام اليقين الممزوج بالخوف ،وانه بالرغم من عدم اليقين علي
قيادة اسرائيل ان نتخذ ق اررات مصيرية بحجم التغيرات المحيطة بإسرائيل ،رغم وجود قيادة مترددة
قد تسبب الخطر لمستقبل اسرائيل(لفني ،7000،ص.)0

أكد شمعون بيرس نفس المخاوف من الحداث الحاصلة في مصر ،والذي اعتبرها نتيجة طبيعية
لحالة الفقر وانتشار البطالة والوضع القتصادي المتردي فقد قال بيرس أن "األحداث الدراماتيكية
في الفترة األخيرة في مصر تظهر الحاجة إلى تحرير األجندة اإلقليمية من الصراع اإلسرائيلي
الفلسطيني ،ويجب القيام بذلك في أسرع وقت ،ألن الصراع مستغل في غير صالح جميع
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األطراف" وطالب القيادة السرائيلية بالتعجيل بالعودة إلى مفاوضات السالم مع الجانب
الفلسطيني(بيرس ،7000،ص.)7

فقد عبر داني روتشلد في تقديم وثيقة مؤتمر هرتسيليا الحادي عشر أن الشرق الوسط يسير
علي رمال متحركة في ظل اكتساب الجماعات السالمية المتطرفة الشرعية السياسية بدعم من
ايران خالل العقد الماضي ،الذي يستوجب قطع الطريق علي القوي السالمية المتطرفة حسب
ادعائه في الشرق الوسط والذي يمثل الهم الستراتيجي المشترك لدي الغرب وما تبقي من
النظمة العربية المعتدلة واسرائيل ،وانه يجب صياغة استراتيجية دولية مشتركة تقوم علي ثالث
ركائز متداخلة ومتزامنة وهي(روتشلد ،شتاينر،7000،ص ).5

اولً :احتواء القوي الرجعية والراديكالية في المنطقة من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية ان
اقتضي المر.
ثانياً :رعاية عملية النتقال التدريجي التي تتم وفق مراحل محددة في الدول العربية وفي الشرق
الوسط.
ثالثاً :تجهيز اطار اقليمي تتولي ادارته القوي الغربية بالشتراك مع القوي المعتدلة في المنطقة من
اجل دفع عملية السالم بين العرب واسرائيل.
ثانيا :مؤتمر هرتسيليا الثاني عشر" اسرائيل في عين العاصفة"
عقد مؤتمر هرتسيليا الثاني عشر لميزان المناعة والمن القومي السرائيلي في العام 2012
بعنوان (في عين العاصفة -إسرائيل والشرق األوسط)،في ظل احداث متسارعة ومتداخلة في

 داني روتشلد :جنرال اسرائيلي متقاعد من الجيش االسرائيلي في العام  ،1111رئيس معهد السياسات واالستراتيجية ( هرتسيليا)
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العالم شكلت نقطة تحول استراتيجي في العالم العربي ،كما أوجدت واقع متغير محيط بإسرائيل،
في ظل تراجع الدور المريكي في منطقة الشرق الوسط وتنامي قوي عالمية اخري والتي تمثلت
في الزمة القتصادية العالمية والحداث و الحتجاجات الجماهيرية في العالم العربي وكان من
ابرز الموضوعات التي ناقشها المؤتمر الخطر النووي اليراني و تنامي قوة ايران وتأثيرها علي
التيارات السالمية الصاعدة في ظل الثورات العربية

التي ادت الي تحول الشرق الوسط الي قاعدة لإلسالم

المتطرق حسب ادعاء روتشلد وشتاينز ،بانه وضع حداً لتطبيع العالقات بين الدول العربية و اسرائيل ،وان الهزة الجماهيرية
في الدول العربية تثبت أن التغيرات في المنطقة ليست دوما متوقعة وان وتيرة التغيير قد تكون اسرع من قدرة اسرائيل علي

الستعداد لمواجهتها(روتشلد ،شتاينر،7007،ص .)7

واعترض رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق دان حالوتس ،علي أن إيران تشكل تهديدا
وجوديا على إسرائيل ،لكنه لم يعبر عن معارضته لهجوم ضدها .وقال حالوتس إن "إيران نووية
تشكل تهديدا خطيرا ،لكن ليس تهديدا وجوديا .واستخدام تعابير كهذه هو أمر مضلل .واذا كانت
الغاية من ذلك توجيه رسالة بشن هجوم ضد إيران فإن هذا خطأ" ،وقال ايضاً أن "خيار ممارسة
القوة هو مخرج أخير وينبغي تنفيذه فقط في حال عدم وجود خيار بديل وأن ينفذه آخرون .لكن في
حال اضطررنا إلى شن هجوم فإنه يتعين علينا تنفيذ ذلك بشكل يفوق توقعات الطرف اآلخر
بكثير"(حالوتس.)7007،

كما قدم اهارون فركش رئيس شعبة الستخبارات اإلسرائيل "امان"



سابقاً تصو اًر يعتبر صعود

الحركات السالمية للحكم في بعض الدول العربية مفيد إلسرائيل وانه في صالحها لن ذلك


رئيس هيئة األركان العامة ال 11لجيش الدفاع اإلسرائيلي وعمل في هذا المنصب من يونيو  2005حتى فبراير  2002وكان في

السابق قائد القوات الجوية اإلسرائيلية ونائب رئيس األركان .وكان حالوتس رئيس األركان األكبر عم اًر للجيش اإلسرائيلي .وقد اشرف

على خطة فك الرتباط وعلى حرب لبنان الثانية.
 شعبة االستخبارات العسكرية المعروفة باسم( أمان) وهو االختصار الشائع لالسم العبري آجاف هموديعين (بالعبرية:אגף
המודיעין) هي جهاز تابع لهي ئة أركان الجيش اإلسرائيلي ،وهي أكبر األجهزة االستخبارية وأكثرها كلفة لموازنة الدولة .وحسب
القانون اإلسرائيلي فإن جهاز أمان مسؤول بشكل أساسي عن تزويد الحكومة بالتقييمات اإلستراتيجية التي على أساسها تتم صياغة
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حسب قوله سوف يفضي الي تفتيت المنطقة العربية الي دويالت تبشر برسم خريطة جديدة للشرق
الوسط وتتحول المنطقة العربية الي ثالثين

دولة(فركش ،7007 ،ص.)1

لخص رئيس مؤتمر هرتسيليا الثاني عشر رؤية المؤتمر بنظرة المؤتمرين الي تأثير الثورات
العربية علي تركيبة وشكل المنطقة العربية وخاصة بعد صعود حركات السالم السياسي لسدة
الحكم في بعض الدول العربية حيث قال " لم نعد نري شرق اوسط جديد بل شرق اوسط مختلف"
وحسب رؤية روتشلد للشرق الوسط الجديد انه يحمل دللت الديمقراطية والمصالحة وتسوية
الصراع العربي السرائيلي ،اما الشرق الوسط المختلف فهو تعبير حذر يشير الي شعور بعدم
اليقين الذي يميز تنبؤات الباحثين والسياسيين السرائيليين وخاصة بعد فشلهم في توقع حدوث
الث ورات العربية ،واكد روتشلد علي أن غالبية الباحثين في المؤتمر أجمعوا علي أن هيمنة
الحركات السالمية علي المشهد السياسي في العديد من الدول العربية وباألخص في مصر ،قد
يقود الي تداعيات خطيرة علي المن القومي السرائيلي وتقوية مشروع الجبهة السالمية الموحدة
ضد اسرائيل ،والكثر ترجيحاً حسب هذه الفوضى في الجوار القليمي إلسرائيل وتحول بعض
الدول العربية الي دول فاشلة تستغلها الجماعات السالمية المتطرفة لتهديد المن القومي
السرائيلي( روتشلد ،7007،ص .)2:1

ثالثا :مؤتمر هرتسيليا الثالث عشر ،ميزان المناعة واالمن القومي االسرائيلي.
عقد مؤتمر هرتسيليا الثالث عشر في  2013/3/14-11بعنوان "نظرة الي المام" حيث ناقش
اوراق عمل ومداولت تركزت حول مستقبل حكم حركة الخوان المسلمين في مصر ،وسوريا ما
بعد السد ،وفرص توجيه ضربة عسكرية إليران ومدي تأثيرها علي حركة حماس في غزة وحزب
السياسات العامة للدولة ،بالذات على صعيد الصراع مع األطراف العربية .وتعتمد أمان على التقنيات المتقدمة إلى جانب المصادر
البشرية في الحصول على معلوماتها االستخبارية التي توظفها في صياغة تقييماتها اإلستراتيجية.
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اهلل في لبنان ،حيث حذرت أوراق المشاركين في المؤتمر من خطورة تراجع قوة الوليات المتحدة
في المنطقة ،مقابل صعود قوى إقليمية معادية إلسرائيل ،التي تجد نفسها معزولة استراتيجيا ،ول
تجد من تعتمد عليه في مواجهة األخطار التي تحيط بها ،كما باتت إسرائيل عبئاً استراتيجيا على
الوليات المتحدة ،خاصة مع تصاعد النتقادات ضدها في العالم ،ما يعني أنها منيت بفشل
دبلوماسي ذريع(الملخص التنفيذي للمؤتمر.)7002،

فقد اشار يسرائيل ألتمان إلى أن صعود حركة الخوان المسلمين للحكم في مصر ،أدى إلى
حدوث صراع على الهوية بين السالميين والليبراليين حسب وصفه والذي من شأنه أن يؤثر على
األوضاع السياسية والقتصادية في مصر ،واعتبر التمان أن سياسة اإلخوان المسلمين ستؤدي
الي تدهور السياسة في مصر بسبب سياساتهم التي تعتمد على عدم إشراك بقية القوى السياسية
في شئون الحكم والتي ستؤدي عاجال أم آجال إلى فقدان الحكم ،وأوضح قائال "إنهم يسيطرون
على مراكز النفوذ في الدولة وأبرزها اإلعالم ،والبرلمان ،والسلطة القضائية ،وهم ل يشاركون قوى
المعارضة بهذا ،وهذا خطأهم األكبر" كما برر ألتمان استنتاجه بأن الدعم األمريكي لإلخوان
المسلمين في مصر آخذ في التراجع مشي ار إلى أن واشنطن فضلت في البداية دعم اإلخوان
المسلمين خشية من التيارات السلفية في مصر ،مثل حزب النور (فهد.)7002،

أما بوعاز غانور مدير المعهد الدولي لسياسات مكافحة اإلرهاب ،فقد قال" نحن في حرب عالمية
ثالثة ولكن لنعرف ذلك ،هذه الحرب ل يوجد بها جنود انها حرب الفكار ،حرب علي الدين وبين
الديان ،أن صعود اإلسالميين للحكم في مصر أفقد إسرائيل شبكة امان مهمة ،لسيما بعد رحيل
مبارك الذي كان بمثابة حامي للحدود اإلسرائيلية مع سيناء ،مضيفا أنه حتى لو كان اإلخوان
المسلمين في مصر ل يدعمون اإلرهاب فان فكرهم من شأنه أن يبعث من جديد أشد موجات
 يسرائيل ألتمان :باحث مشارك في معهد السياسة واالستراتيجية التابع لمركز هرتسليا
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اإلرهاب ضد إسرائيل ،اننا نقف فوق قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في أي
لحظة(غانور،7002،ص.)7

فقد أشار افيف كوخافي إلى أن اإلخوان المسلمين يحاولون تطبيق الشريعة اإلسالمية كنظام حكم
في مصرُ ،مرجحاً ذلك إلى الصالحيات التي تم منحها لألزهر الشريف في الدستور الجديد في
الوقت الذي يتم فيه سجن الصحفيين ،ورأى كوخافي أن ما يحدث حاليا في الشرق األوسط يعزز
من وجود اإلخوان المسلمين ،إل أنه ينذر بمالمح ثورة أخرى ،فالمواطنون مصابون باإلحباط ول
يشعرون بتغير في امور حياتهم أو انهم يسيرون نحو الفضل(كوخافي ،7002،ص.)2-5

وشدد الجنرال احتياط داني ياتوم رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي السابق ،علي وجود قلق إسرائيلي
شديد من صعود اإلسالميين لسدة الحكم في بلدان الربيع العربي ولسيما في مصر ،معتب ار أن
سقوط مبارك المعتدل ،مثال ضربة قوية ألمن إسرائيل ،محذ ار من أن هناك خط ار شديدا يتهدد
مصير اتفاقية السالم اإلسرائيلية مع مصر(ياتوم.)7002،

المطلب الثاني
موقف الكتاب والباحثين االسرائيليين من الثورة المصرية
راقب الكتاب والباحثين اإلسرائيليين أحداث ثورة 25يناير عن كثب بعد إسقاطها لنظام الرئيس
السابق حسني مبارك ،كما اثار صعود السالم السياسي لسدة الحكم في مصر مخاوف اسرائيل
المنية ،وأوجد حالة من التباين بينهما في المواقف من "الربيع العربي" ،حيث سارع الكثير منهم
الي تسمية التغيرات في الدول العربية بالشتاء السالمي ،فقد كتب البروفسور موشيه ماعوز ،أن
قوة التيارات والحركات السالمية السياسية منها واليديولوجية في الشرق الوسط تزايدت في ظل
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عاصفة الثورات العربية وفَرق بين السالم السياسي وبين السالم المتشدد الذي يدعو الي اقامة
الخالفة السالمية وتطبيق الشريعة كقانون للحياة ،واكد علي أن صعود القوي والحركات
السالمية بعد الثورات العربية اوجد حالة من الختالف بينها علي ضوء تلك اليديولوجيا
السالمية المتطرفة حسب ادعاء ماعوز يمكن أن نتوقع نظام عدائي في مصر تجاه اسرائيل،
وأن السيناريو األسوأ ان يتبني هذا النظام النموذج اليراني ،كما ان هناك تيار اسالمي براغماتي
قوي داخل حركة الخوان المسلمين يتمثل في الرئيس المصري السابق محمد مرسي ،الذي ينتهج
تطبيق الديمقراطية السالمية علي النمط الغربي ،لذا ل يمكن توقع السياسة الخارجية لمرسي،
رغم أنه بدأ بخطوات تشير الي أنه براغماتي تجاه الغرب واسرائيل(ماعوز،7002 ،ص .)5-7

فقد اتفق غالبية الكتاب والمحللين السرائيليين علي أن العالقات المصرية السرائيلية غامضة
ومبهمة في ظل فوز حركة الخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة والبرلمان وان الديمقراطية
الحقيقية التي سعي المصريين الي تطبيقها في مصر بعد زوال حكم حسني مبارك قد تكون سبب
في هدم العالقات الدبلوماسية بين اسرائيل ومصر ،فإسرائيل تتخوف من التحول الديمقراطي
الحقيقي في مصر وتدرك انها ستكون الخاسر الساسي من تطبيق الديمقراطية الشعبية في
مصر(بروم ،7007،ص.)020

اما مارك هيلر فقد رأي ان الحداث والضطرابات التي جرت في بعض الدول العربية ليست
متجانسة وليست من نوع واحد رغم انها جميعا يطلق عليها ما يسمي الربيع العربي ،فقد قال في
المؤتمر الخامس لمعهد المن القومي السرائيلي" إن التهديد الكثر خطورة علي اسرائيل هو
ظهور قوى وحركات اسالمية متطرفة أي النظمة التي تعمل من منطلق ديني عميق يقضي بعدم
التسليم بوجود دولة اسرائيل ،وأنها اذا استلمت الحكم لن تكترث لميزان القوى العسكري القائم في
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المنطقة ،او انهم قد ينجروا في مغامرة تصعيدية" واشار هيلر الي امكانية اتساع ظاهرة الدولة
الفاشلة التي ل يوجد بها نظام مركزي الذي سيغير موازين القوي القليمية ،وعلي ضوء ذلك الفهم
طالب هلر القيادة السرائيلية بتحديد التهديدات التي تواجه اسرائيل جيدا والستعداد لها بتعزيز
امكانيات القوة والردع(هيلر.)7007،

وفي تعليق ايهودي يعاري علي الورقة المقدمة من مارك هيلر في المؤتمر بعنوان الربيع العربي
واثره علي اسرائيل قال "إن ما يسمي الربيع العربي هو في الساس عاصفة رملية مشبعة بالدماء
وهو اقرب الي ان يكون هزة ارضية او انفجار بركاني انه اعصار مستمر سيرافقنا لوقت طويل"
واشار ايعاري الي ان صعود حركة الخوان المسلمين بشعار السالم هو الحل يشير الي انهم ل
يعرفون كيف يديرون الحكم الذي بدا واضحا من خطابات الرئيس السابق محمد مرسي ،واكد انه
علي اسرائيل ان تستعد لفتح ملف اتفاق السالم مع مصر وخاصة الملحق العسكري وان تكون
جاهزة للرد بان " نقول اننا علي استعداد إلعادة دراسة موضوع انتشار قوة مصرية غير منقولة
مثل تشكيل من المدرعات او قوات مضادة للطائرات في سيناء (ايعاري.)7007،

وأشار تقرير مدار الستراتيجي للعام (2013المركز الفلسطيني للدراسات السرائيلية) الي تزايد
القلق السرائيلي من تدهور الحالة المنية في سيناء ودخول القوات العسكرية المصرية الي سيناء
التي من المفترض ان تبقي منزوعة السالح وفق ما ورد في الملحق العسكري لتفاقية كامب ديفد،
علي الرغم من التأكيدات والتطمينات المصرية الرسمية التي تفيد ان مصر تحترم اتفاقياتها وأن
أي تعديل عليها سوف يتم من خالل الطرق القانونية والمشروعة ،ويشير التقرير الي أن اسرائيل
ادركت ان سيناء لم تعد منطقة أمنية عازلة بين إسرائيل ومصر حسب اتفاقية كامب ديفد التي
تعتبرها اسرائيل ركيزة أمنها القومي ،وأنه يجب مراجعة موقفها من الملحق العسكري لالتفاقية علي
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ضوء عدم استبعاد عودة العمليات ضد اسرائيل من سيناء حسب التقدير السرائيلي الذي يري
ضرورة اشراك غزة في الترتيبات المنية المتعلقة بسيناء في أي تعديالت مقترحة لالتفاق ،وما
حدث بالفعل ان حكومة مصر واسرائيل وحكومة حماس في غزة عملت معاً علي مواجهة التهديد
السلفي من خالل التنسيق المني الوسع بين الطراف الثالثة وملء الفراغ في سيناء واعادة
الستقرار الي اكثر منطقة حيوية من الناحية المنية بالنسبة لألمن القومي المصري واألمن
القومي السرائيلي(نحاس ،7002 ،ص.)052:051
اشار افريم عنبر مدير مركز بيغن-السادات لألبحاث الستراتيجية في دراسة بعنوان الثورات في
العالم العربي والمن القومي السرائيلي ،الي ان العالم العربي اصبح غير قادر علي خوض حرب
تقليدية ضد اسرائيل ألنها اصبحت غالبية الدول العربية تعاني من اشكاليات داخلية صعبة
وصلت حد الصراعات الدموية في منافسة علي الحكم والسلطة ،وبالتالي لن تستطيع تشكيل
ائتالف عسكري ضد اسرائيل أو بناء قوة تشابه القوة العسكرية السرائيلية ،ورغم ذلك اكد علي ان
اسرائيل قلقة علي مستقبل اتفاق السالم مع مصر الذي اعتبره انبار أهم الركائز المنية إلسرائيل
التي شلت قدرة العرب علي فتح حرب ضد اسرائيل ومكنتها من التعامل المني بأريحية فيما
يتعلق باتفاقيات نزع السالح في سيناء والذي يري فيها المصريون بانها مساس لسيادة مصر علي
اراضيها(انبار،7007،ص .)00

اما ايلي فودة محاضر في الجامعة العبرية في القدس قال " ان الربيع العربي فرصة تاريخية
إلسرائيل ،والفرصة تعني الخيارات الجيدة أو اللحظات المناسبة التي يمكن ان تمكننا من فعل
شيء ما لتحقيق هدف معين ،لذا علي القيادة السرائيلية استغالل هذه الفرصة واتخاذ ق اررات هامة
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تخدم اسرائيل وامنها القومي علي المدي البعيد وخاصة ان ما يحدث في الدول العربية يشكل هدنة
مع اسرائيل ،يجب استغاللها لتدوم الي البد(فودة،7007 ،ص .)5

يتضح مما سبق أن رأي الكتاب والباحثين السرائيليين ذهب باتجاه اثارة خوف الغرب من الثورات
العربية ومن صعود السالم السياسي الي سدة الحكم في مصر بشكل خاص وقلق علي مستقبل
العالقات المصرية السرائيلية واتفاق السالم بين مصر واسرائيل ،رغم ان بعض الباحثين لم يروا
ان النظام المصري الجديد سوف يختلف عن سابقه وقد اكدت غالبية الدراسات واراء الباحثين
علي ضرورة اهمية تعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يحقق مصالح (اسرائيل) ،واحباط أي نشاط
معادي لإلسرائيل ،وزيادة من استعدادات الجيش العسكرية والتكنولوجية ،وتزويده بالمعلومات
الستخبارية الدقيقة والموضوعية ،فقد سعت اسرائيل لختالق اكذوبة المخاطر الذي يهدد كيانها
ووجودها من صعود حركات السالم السياسي لسدة الحكم امام الرأي العام الغربي وفي المحافل
الدول ية ،إن إسرائيل تولي أهمية للمواقف الفكرية والشعارات التي ترفعها التيارات السياسية المختلفة
في العالم العربي وضمنها الحركات اإلسالمية ،لكن مما ل شك فيه أن المعيار األساس الذي
علي أساسه تقيم القيادة المنية والسياسية في إسرائيل خطورة هذا التيار السياسي أو ذاك يستند
إلي مدي اقترابه من تحقيق نهضة اقتصادية و تفوق عسكري وتكنولوجي يؤسس لتعاظم القوة
العسكرية ،ولكنها في ظل الصورة النمطية السائدة عن الحركات اإلسالمية في الغرب ،فإنه
سيكون من السهل عليها التحريض علي الثورات العربية والتضخيم من حجم الخطر الذي يحيط
بها وبأمنها القومي أمام العالم الغربي.
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رؤية المؤسسة االمنية االسرائيلية لحكم االخوان المسلمين في مصر في عهد مرسي
شكلت الثورات العربية بشكل عام وفوز محمد مرسي برئاسة مصر محور القرير الستخباراتي
السنوي التابع لشعبة الستخبارات "امان" حيث عبرت المؤسسة المنية السرائيلية عن مفاجئتها
من حدوث الثورة في مصر ونجاحها في إسقاط الرئيس المصري حسني مبارك ،فقد اعتقدوا أن
نظام مبارك مستقر ،وأن مبارك سيورث الحكم لبنه جمال أو لعمر سليمان ،كما لم تكن مفاجأة
إسرائيل من اندلع الثورة فقط ،لكنها جاءت من الشكل الذي جرى به إسقاط مبارك أيضا ،فضال
عن رد فعل أمريكا وأوروبا عند تخليهما عن مبارك فقد تمسك كل من جهاز المخابرات العسكرية
(أمان) وجهاز الموساد ،حتى اندلع الثورة ،بالتقييم الذي أكد "أن نظام الحكم في مصر مستقر
وأنه ل يوجد عليه خطر آني" ولم تفشل إسرائيل في توقع حدوث الثورة فقط ،وانما فشلت ايضا في
قراءة الواقع وتفسيره عندما بدأت الثورة ،فقد أكد رئيس جهاز المخابرات العسكرية (أمان) الجنرال
أفيف كوخافي ،بعد مرور عدة أيام على بدء المظاهرات الجماهيرية ،أنه "ل توجد خشية على
استقرار الحكم في مصر وفشل أيضا رئيس جهاز المخابرات العسكرية األسبق أهرون زئيف
فركش في قراءة الواقع إذ أكد في مقابلة له مع راديو إسرائيل أن فرص نجاح الجيش المصري في
قمع المتظاهرين المصريين وفي استعادة النظام والهدوء ووضع حد للمظاهرات ،مرتفعة
للغاية(محارب ،7000 ،ص.)1

عملت الستخبارات العسكرية في العام  2012علي اعادة مراجعة لموقفها وتقديرها لمستقبل
الثورات العربية من منظور أمنها القومي علي اعتبار أن الثورات العربية احدثت تغيير جوهري
وجذري باتجاه اعادة انتاج بيئة جديدة مليئة بالتهديدات لآلمن القومي السرائيلي ،وقد نظرت
التقارير الستخباراتية السرائيلية الي العالقات المصرية السرائيلية بأهمية بالغة بعد سقوط
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الرئيس السابق حسني مبارك وفوز مرشحي التيارات السالمية بأغلبية مقاعد البرلمان وفوز محمد
مرسي رئيساً لمصر ،بل اعتبرت ان ما حدث في مصر اكبر مما قدرت الجهزة المنية
السرائيلية ،ورغم ذلك تراهن (اسرائيل) في مستقبل عالقاتها مع مصر علي استمرار اللتزام
بالتفاقيات الموقعة بين البلدين وعلي عدم حدوث تحول جذري في الموقف المصري من العالقة
معها(نحاس ،7007،ص.)055
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الخالصة
حاول الباحث في هذا الفصل تتبع وتحليل متطلبات (اسرائيل) المنية في ظل صعود حركة
الخوان المسلمين الي سدة الحكم في مصر بعد ثورة 25يناير ،فقد راقبت (إسرائيل) األحداث
والتطورات السياسية والميدانية في الدول العربية بشكل حثيث منذ لحظة تطورها في تونس وسقوط
حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ،كما أولت اهتماماً خاصاً بمتابعة ثورة 25يناير
المصرية ،حيث وصل اهتمامها إلي حد التأثير في سياق مجريات األحداث ،رغم فشل الجهزة
المنية السرائيلية في ان تتوقع حدوث الثورة المصرية ،الذي فرض على القادة اإلسرائيليين
السياسيين واألمنيين التشاور مع مراكز الدراسات واألبحاث األمنية في (إسرائيل) وتحديد متطلباتها
األمنية في ظل وصول حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لحركة الخوان المسلمين لسدة
الحكم في مصر ،ممثالً بالرئيس السابق محمد مرسي .فقد أجمع غالبية الكتاب والباحثين
السرائيليين علي أن حالة من والضبابية تشوب تحليل مستقبل العالقات السرائيلية المصرية
وخاصة مستقبل اتفاقية كامب ديفيد من منطلق تحليلهم لرؤية موقف حركة الخوان المسلمين من
اسرائيل المستوحى من البعد األيديولوجي الشرعي ،حيث عبرت حركة اإلخوان المسلمين في
أدبياتها وكتاباتها منذ المرشد األول حسن البنا عن مكانة وأهمية فلسطين في فكر الحركة ،وأولت
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي مكانة واسعة في خطابها التحريضي والسياسي حتى العام ،2011
حيث اعتبرت الحركة إسرائيل العدو األكثر خط اًر علي األمة العربية بشكل عام وعلي الشعب
الفلسطيني والمصري بشكل خاص ،فقد دعت لمحاربة ونقض كافة التفاقيات القتصادية
والسياسية الموقعة مع إسرائيل وقطع العالقات الدبلوماسية معها من منطلق شرعي.
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إل ان هذا الموقف ظل من الناحية النظرية التحريضية العلنية حتي سقوط حكم الرئيس السابق
حسني مبارك أداء للتعبئة الجماهيرية لصالح الحركة مقابل السلطة الحاكمة في مصر خالل
ثمانية عقود ،بالرغم من أن قيادة حركة الخوان المسلمين عملت في الخفاء لفترة من الزمن علي
بعث رسائل تطمينيه للغرب وخاصة الوليات المتحدة األمريكية تشجعهم علي تسهيل الطريق
لإلخوان للوصول الي الحكم علي اعتبارهم يمثلوا اكبر حركات اإلسالم السياسي المعتدل ،وبالفعل
فقد استجابت الدارة المريكية لهذه التطمينات وبدأت التصالت العلنية معهم في العام 20005
ادراكاً من الدارة المريكية ان نظام الرئيس حسني مبارك لم يعد قادر علي خدمة مصالحهم ،في
اطار المشروع األمريكي بتمكين حركات اإلسالم السياسي المعتدل في الوطن العربي بما سمية
بعد ذلك (الربيع العربي) .فكانت (إسرائيل) المستفيد األكبر من هذا المشروع وأن ادعائها بأن
صعود اإلسالم السياسي للحكم في الدول العربية يضعها في خطر حقيقي ويهدد وجودها ،ضمن
لها استمرار زيادة تأييد الغرب لها وزيادة الدعم المادي والمني من الوليات المتحدة المريكية
باعتبارها تقوم بدور وظيفي في الشرق الوسط.
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خاتمة الدراسة
لعبت ظروف تأسيس دولة اسرائيل على حساب الرض الفلسطينية والعربية ،وتشريد الشعب
الفلسطيني ،دو ار بار از في صياغة مفهومها األمني ،انطالقا من إدراك القادة السرائيليين الى
القيود المكونة لنظرية المن المتمثل في البعد الجغرافي والديمغرافي بالمقارنة مع الكثرة السكانية
للدول العربية ،فقد ظلت هذه القيود تحكم صياغة تلك المفهوم وترسم سياساتها الستراتيجية ،فعلى
ضوء هذه القيود صاغ القادة السرائيليين الردود المنية التي تمثلت بمرتكزات قامت عليها العقيدة
العسكرية والسياسية من أهما الحفاظ على وجود الدولة السرائيلية والتفوق العسكري على جميع
الدول العربية وردعها من خالل الحرب الستباقية والردع باستخدام القوة المفرطة ،و بالعتماد
الذاتي علي القوة العسكرية.
المتغيرات الدولية
مر المفهوم األمني اإلسرائيلي بتحولت عبر مراحل ومحطات عديدة استنادا الى
ا
واإلقليمية المحيطة ،إل أنها لم تكن على جوهر المفهوم األمني المتمحورة في الحفاظ على
وجودها ،بقدر ما كان على األدوات التي تنفذ هذا المفهوم ،فقد عملت اسرائيل علي تحديد
متطلباتها المنية في ظل صعود اإلسالم السياسي للحكم في بعض الدول العربية وخاصة صعود
حركة الخوان المسلمين لسدة الحكم بعد ثورة 25يناير ،والتي اثار تأسيسها جدل بين الباحثين
والكتاب ،حيث تبنت مبادئ وأهداف غامضة في إطار دور وظيفي ،فقد اتسمت عالقة الحركة
بالسلطة الحاكمة بالتأييد والدعم في بداية األمر ومن ثم المحاباة والمهادنة وانتهت بالصراع كما
نافست وصارعت من اجل السلطة حتى وصلت إلى سدة الحكم.
راقبت (إسرائيل) األحداث والتطورات السياسية والميدانية في الدول العربية بشكل حثيث منذ
لحظة تطورها في تونس وسقوط حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ،كما أولت اهتماماً
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خاصاً بمتابعة ثورة 25يناير المصرية ،حيث وصل اهتمامها إلي حد التأثير في سياق مجريات
األحداث ،رغم فشل الجهزة األمنية اإلسرائيلية في توقع حدوث الثورة المصرية ،الذي فرض على
القادة اإلسرائيليين السياسيين واألمنيين تحديد متطلباتها األمنية في ظل وصول حزب الحرية
والعدالة الذراع السياسي لحركة الخوان المسلمين لسدة الحكم في مصر ،ممثالً بالرئيس السابق
محمد مرسي .فقد أجمع غالبية الكتاب والباحثين اإلسرائيليين علي أن حالة من والضبابية تشوب
تحليل مستقبل العالقات السرائيلية المصرية وخاصة مستقبل اتفاقية كامب ديفيد من منطلق
تحليلهم لرؤية موقف حركة الخوان المسلمين من (اسرائيل) المستوحى من البعد األيديولوجي
الشرعي ،فقد اعتبرت الحركة (إسرائيل) العدو األكثر خط اًر علي األمة العربية بشكل عام وعلي
الشعب الفلسطيني والمصري بشكل خاص ،ودعت لمحاربة ونقض كافة التفاقيات القتصادية
والسياسية الموقعة معها وقطع العالقات الدبلوماسية معها من منطلق شرعي.
إل ان هذا الموقف ظل من الناحية النظرية التحريضية العلنية حتي سقوط حكم الرئيس السابق
حسني مبارك أداء للتعبئة الجماهيرية لصالح الحركة مقابل السلطة الحاكمة في مصر خالل
ثمانية عقود ،بالرغم من أن قيادة حركة الخوان المسلمين عملت في الخفاء لفترة من الزمن علي
بعث رسائل تطمينيه للغرب وخاصة الوليات المتحدة المريكية تشجعهم علي تسهيل الطريق
لإلخوان للوصول الي الحكم باعتبارهم يمثلوا اكبر حركات السالم السياسي المعتدل ،وبالفعل فقد
استجابت الدارة المريكية لهذه التطمينات وبدأت التصالت العلنية معهم في العام 2005ادراكاً
من الدارة المريكية ان نظام الرئيس حسني مبارك لم يعد قادر علي خدمة مصالحهم ،في اطار
المشروع المريكي بتمكين حركات السالم السياسي المعتدل في الوطن العربي بما سمية بعد ذلك
(الربيع العربي) فكانت (إسرائيل) المستفيد الكبر من هذا المشروع حيث هولت من حجم المخاطر
التي تواجه أمنها القومي ووجودها بهدف ضمان تدفق الدعم المادي والعسكري لها.
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نتائج الدراسة
توصلت الدراسة الي العديد من االستنتاجات منها:
-0أنه لم يحدث تحولت جوهرية علي مفهوم المن السرائيلي في ظل ما يسمي بالربيع العربي
بشكل عام وفي ظل صعود السالم السياسي لسدة الحكم في مصر ممثالً في حزب الحرية
والعدالة الذراع السياسي لحركة الخوان المسلمين.
-2أن (اسرائيل) وضعت استراتيجيتها المنية علي اساس اشغال واقحام الجيوش العربية في
السياسة الداخلية لهذه الدول ،مما يسبب في اضعافها وتشتيت قدراتها العسكرية وخاصة الجيش
السوري والجيش المصري علي اعتبار انهما يمتلكان عقيدة عسكرية معادية إلسرائيل .فهذا الهدف
ليس بجديد فقد عملت اسرائيل علي احراز تفوق عسكري وتكنولوجي للجيش السرائيلي في مقابل
الجيوش العربية مجتمعة بل عملت علي اضعاف الجيوش العربية وتقويض قدراتها العسكرية.
-3أن حالة الخوف والقلق التي عبرت عنها إسرائيل من صعود السالم السياسي لسدة الحكم في
بعض الدول العربية وخاصة في مصر كان هدفها من تضخيم وتهويل حجم الخطر الذي يهدد
أمنها القومي ووجودها كدولة وظيفية في المنطقة ،استمرار وزيادة الدعم والمساعدات الدولية لها.
-4أن (اسرائيل) سعت الي تعزيز دور المحور السني المعتدل المتمثل في مصر ،تركيا ،وقطر،
السعودية ،علي حساب المحور الشيعي المعادي لها والمتمثل في ايران سوريا وحزب اهلل ،واخراج
حركة حماس من هذا المحور الي المحور المعتدل.
-5أن اتفاقية كامب ديفيد اإلسرائيلية المصرية تشكل جوهر العالقة بين مصر واسرائيل التي تري
فيها ذخر استراتيجي لستراتيجيتها المنية وألمنها القومي وأن هذه التفاقية لن تتضرر من
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وصول حركة اإلخوان المسلمين لسدة الحكم رغم معارضتها لها قبل وصولها للحكم بدواعي
شرعية .وأن التصال والتنسيق األمني بين البلدين سوف يستمر مادام حكم الخوان قائماً.
 -6أن العالقات السرائيلية المصرية لن تتأثر بشكل سلبي في ظل استمرار حكم الخوان لمصر
وان العالقة بين البلدين سوف تتطور بشكل ايجابي ،إن لم تبقي علي ما كما كانت عليه فترة حكم
الرئيس السابق حسني مبارك.
 -2ان حركة الخوان المسلمين نشأت في ظروف غامضة وبأهداف ضبابية غير واضحة
المقاصد منذ لحظة تأسيسها وحتي وصولها لسدة الحكم ،وانها سعت للوصول الي سدة الحكم
مثلها مثل أي حزب سياسي آخر ،بالرغم من انها ادعت انها ل تسعي للوصول للسلطة وانها
جماعة دعوية تدعوا الي نشر تعاليم السالم بالكلمة الحسنة والموعظة.
 -1أن ما اتخذته حركة الخوان من تصريحات ومواقف وشعارات تجاه اسرائيل ،عبر عن تناقض
وعدم انسجام بين الفكر والممارسة

في فكر الحركة وأهدافها المعلنة ،فهي استخدمت هذه

الشعارات لخدمة مصالحها وأهدافها في الوصول للسلطة.
 -1أن اسرائيل اكثر ما يقلقها علي أمنها القومي هو تحول الدول العربية بشكل عام ومصر
بشكل خاص الي دولة ديمقراطية حقيقية يكون فيها الشعب هو مصدر السلطة والقرار في تحديد
طبيعة عالقاتها مع اسرائيل
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في الستقرار السياسي في العالم العربي ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث الستراتيجية ،أبو ظبي،
اإلمارات العربية المتحدة.



بروم ،شلومو( )2012ثورات الربيع العربي في عيون اسرائيلية ،ترجمة ،اكاديمية افاق الدولية ،مؤسسة
العالم العربي للدراسات والنشر ،الدقي ،مصر.



بسيوني ،رضا( )2011كواليس الثورة ،دار الفاروق لالستثمارات الثقافية ،الجيزة مصر.
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بشرى ،طارق( )1122الحركة السياسية في مصر،1152-1145الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة
 ،مصر.



البكري ،مصطفي( )2013الجيش والخوان اسرار خلف الستار ،ط ،5الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة،
مصر.



بن مئير( )1111صناعة ق اررات المن الوطني في اسرائيل ،ترجمة ،عقيلي ،بدر ،دار الجليل للنشر
والدراسات والبحاث الفلسطينية ،ط ،1عمان ،الردن.



البنا ،حسن( )1141مجموعة رسائل اإلمام حسن البنا ،المؤسسة السالمية للطباعة والنشر ،بيروت،
لبنان.



البنا ،حسن( )1166مذكرات الدعوة والداعية ،مركز الزهراء لإلعالم العربي.



البنا ،حسن( )2002مجموعة رسائل اإلمام حسن البنا ،دار الدعوة للطبع والنشر ،السكندرية ،مصر.



بهاء ،أحمد( )1116تحديات المن القوم العربي في العقد القادم ،منتدى الفكر العربي ،عمان ،الطبعة
األولى.



بورجا ،فرانسوا ،ت .زكري ،لورين( )2001اإلسالم السياسي صوت الجنوب ،ط ،2دار العالم الثالث،
القاهرة  ،مصر.



تاج الدين ،أحمد( 25 )2012يناير ثورة شعب ،الهيئة العامة لالستعالمات ،القاهرة  ،مصر.



تمام ،حسام()2010اإلخوان والنظام المصري :امتحان النتخابات البرلمانية شروط العبور السياسي،
أوراق المتابعة السياسية،العدد ،31مبادرة اإلصالح العربي.



تمام ،حسام( )2013اإلخوان المسلمون سنوات ما قبل الثورة ،ط 2دار الشروق القاهرة ،مصر.



توفيق ،سعد( )2000مبادئ العالقات الدولية ،دار وائل للنشر ،عمان ،الردن.



جواد ،سعد :،الشريف ،محمود .تقديم ،البرصان ،أحمد ،صقر ،محمد .ت ،وأخرون( )2000التوجهات
الغربية نحو اإلسالم السياسي في الشرق الوسط ،مركز دراسات الشرق الوسط ،عمان ،األردن.



حبيب ،محمد( )2013الخوان المسلمون بين الصعود والرئاسة وتآكل الشرعية ،سما للتوزيع والنشر،
القاهرة ،مصر.



حرب ،جهاد( )2001األمن القومي الفلسطيني محاولة في فهم التحديات ،المركز الفلسطيني للبحوث و
للدراسات الستراتيجية ،سلسلة كتب الرؤيا العدد(:)1رام اهلل ،فلسطين.



الحكيم ،سليمان()1116عبد الناصر واإلخوان ،مرك از لحضارة العربية لإلعالم والنشر ،الجيزة ،مصر.



حماد ،مجدى( )2011السالم اإلسرائيلي استراتيجية الهيمنة ،ط:1باحث للدراسات ،بيروت ،لبنان.



حمدان ،حمدان( )1113شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان ،الجزء الرابع ،دار الهالل.



حمد ،ابراهيم( )1116تاريخ ونظريات العالقات الدولية ،ط ،2غزة ،فلسطين



الحنفي ،الحنفي()1111الدين والثورة في مصر ،1111-1152مكتبة مدبولي ،القاهرة  ،مصر.
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الخرباوي ،ثروت( )2013سر المعبد األسرار الخفية لجماعة اإلخوان المسلمين ،دار نهضة مصر
للنشر ،القاهرة مصر.



خلف اهلل ،محمد ،وآخرون( )1111الحركات اإلسالمية المعاصرة في الوطن العربي ،مركز دراسات
الوحدة العربية  ،جامعة المم المتحدة ،بيروت ،لبنان



خيري ،مسعد( )2011حزب الحرية والعدالة الرؤية والمضمون ،بداية للنشر والتوزيع ،المهندسين،
مصر.



دريفوس ،روبرت( )2010لعبة الشيطان ،ترجمة ،عبد الرازق ،مصطفي ،رفيق ،أشرف ،مركز دراسات
السالم والغرب.



الدلنجاوي ،عثمان( 2011)2012عام الثورة ،دار الجمهورية للصحافة ،القاهرة ،مصر.



ذياب ،زهير ،حيدر ،عزيز ،خليفة ،احمد ،وآخرون( )1116دليل إسرائيل العام ،ط ،2مؤسسة الدراسات
الفلسطينية  ،رام اهلل ،فلسطين .



ربايعة ،غازي ( )1113الستراتيجية السرائيلية للفترة  ،1110-1162ط،1مكتبة المنار ،الزرقاء،
الردن.



ربيع ،حامد( )1114نظرية المن القومي العربي والتطورات المعاصرة للتعامل الدولي في منطقة الشرق
األوسط  ،دار الموقف العربي.



ربيع ،فوزى( )2012الحركات السالمية في مصر من محمد على الى ثورة 25يناير،دار العتصام ،
القاهرة  ،مصر.



رمضان ،عبد العظيم()1113اإلخوان المسلمون والتنظيم السرى ،ط ،2الهيئة المصرية العامة للكتاب،
القاهرة ،مصر.



زهر الدين ،صالح(  )2012الحركات واألحزاب اإلسالمية وفهم اآلخر ،دار الساقي ،بيروت ،لبنان.



سعيد ،رفعت( )1122قادة العمل السياسي في مصر رؤية عصرية حسن البنا ،مكتبة مدلولي ،القاهرة،
مصر.



سوفير،أرنون،هركافى ،يهوشفاط( )1112الكمية والنوعية في الستراتيجية السرائيلية ،ج ،2ط،1ترجمة
وكالة المنار للصحافة والنشر المحدودة ،نيقوسيا  ،قبرص .



سيبوني ،غابرييل ،أيفن ،شموئيل .واخرون( )2011الستراتيجية العسكرية السرائيلية ضد حماس وحزب
اهلل ،ترجمة :عدنان ابو عامر ،ط ،1مركز باحث للدراسات الفلسطينية والستراتيجية  ،بيروت ،لبنان.



سيف الدولة ،عصمت(  )1110هذه المعاهدة رسالة الي مجلس الشعب المصري حول معاهدة كامب
ديفد ،دار المسيرة ،بيروت ،لبنان.



الشاعر ،ناصر الدين( )1111اوراق في الفكر والسياسة السالمية الفلسطينية المعاصرة ععملية السالم
الفلسطينية –السرائيلية وجهة نظر اسالمية ،مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ،نابلس ،فلسطين.
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شعبان ،احمد( )1113الستراتيجية العسكرية السرائيلية عام  ،2000ط ،1سيناء للنشر ،القاهرة ،
مصر.



شهيب ،عبد القادر( )2011الساعات األخيرة في حكم مبارك ،دار اخبار اليوم للنشر ،القاهرة ،مصر.



طويل ،محمد( )2010اإلخوان في البرلمان ،المكتبة اللكترونية ،كتب عربية .



ظواهري ،أيمن( )1111الحصاد المر اإلخوان المسلمين في ستين عاماَ،ط ،2مركز الفجر لألعالم.



عبد الحليم ،محمود(  )1114الخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ ،الجزء الول ،ط ،5دار الدعوة
للطبع والنشر ،اإلسكندرية ،مصر.



عبد اهلل ،ثناء ،إبراهيم ،حسنين ،وآخرون()2002العرب إلى أين ؟مصر إلى أين انتخابات
2000ومؤشرات التطور السياسة في مصر ،سلسلة كتب المستقبل العربي ،العدد ،21مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.



عبد الناصر ،وليد(  )2001التيارات السالمية في مصر ومواقفها تجاه الخارج من النكسة الي المنصة،
دار الشروق ،القاهرة ،مصر.

عساف ،محمود( )1113مع المام الشهيد حسن البنا ،مكتبة عين شمس ،القاهرة ،مصر.


عشماوي ،على( )2006الخوان المسلمين -مذكرات على عشماوي اخر قادة التنظيم السرى ،مركز ابن
خلدون للدراسات ،مصر.



العشماوي ،محمد( )1116اإلسالم السياسي،ط ،4مكتبة مدبولي الصغير ،القاهرة  ،مصر.



علي ،عبد الرحيم( )2011الخوان المسلمون قراءة في الملفات السرية ،و ازرة الثقافة ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،القاهرة مصر.



العناتى ،خليل ،وآخرون( )2012ثالثون عاما على حكم مبارك ،ت ،عبد العاطى ،محمد ،مركز الجزيرة
للدراسات ،قسم البحوث ،قطر.



عودة ،جهاد ،البرعى ،نجاد ،أبو سعده حافظ()2001النتخابات البرلمانية المصرية المسار ومعضالت
وتوصيات للمستقبل ،مؤسسة مردريش ناومان ،المكتب اإلقليمي للشرق الوسط وشمال افريقيا ،مجموعة
المتحدة محامون ،



العوضي ،هشام( )2001صراع على الشرعية اإلخوان المسلمون ومبارك  ،2002-1112مركز
دراسات الوحدة العربية ،سلسلة أطروحات الدكتورة ،العدد 24بيروت ،لبنان.



غازي ،خالد( )1114أنبياء وقتلة ،ستار برس للطباعة والنشر ،الهرم ،مصر.



الفاعوري ،احمد()2011التحولت القليمية والعربية واثرها على نظرية المن اإلسرائيلي في الفترة
(،)2012-2006رسالة ماجستير :جامعة اشرق الوسط.



فهمي ،جورج( )2012انتخابات الرئاسة المصرية  2012إعادة إنتاج يوليو  ،1152أوراق المتابعة
السياسية ،مبادرة اإلصالح العربي.
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قدورة ،عمر( )1112شكل الدولة  ،الطبعة الولى ،مكتبة مدبولي ،القاهرة  ،مصر.



كعوش ،يوسف(  )1112الدروس المستفادة من الحروب العربية السرائيلية ،1116-1142جمعية
عمال المطابع التعاونية ،عمان ،الردن.



كلوب ،عرابي( )2011األمن الشامل المفهوم المقومات التنمية المجالت ،الطبعة األولي ،مكتبة
ومطبعة دار الرقم ،غزة ،فلسطين.



كوانت ،وليام(  )1111كامب ديفد السياسة وصنع السالم ،ترجمة ،صايغة ،حازم ،دار المطبوعات
الشرقية ،بيروت  ،لبنان.



كوانت ،وليام( )1111كامب ديفد بعد 10سنوات ،مركز الهرام للترجمة والنشر ،مؤسسة الهرام،
القاهرة ،مصر.



كوبر،أفى ،هركافي ،يهوشفاط وأخرون(  )1116الكمية والنوعية في الستراتيجية اإلسرائيلية ،ج:1ط :1
ترجمة وكالة المنار للصحافة والنشر المحدود ،نيقوسيا ،قبرص.



لبنان.



مبارك ،هشام( )1115اإلرهابيون قادمون دراسة مقارنة بين موقف اإلخوان المسلمين وجماعات الجهاد
من قضية العنف( ،)1114-1131مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية ،القاهرة ،مصر.



محارب ،محمود ( ) 2011عملية صنع ق اررات األمن القومي في إسرائيل وتأثير المؤسسة العسكرية
فيها ،مركز الزيتونة للدراسات والستشارات ،بيروت.



محمود ،خالد( )2002افاق المن اإلسرائيلي الواقع والمستقبل  ،مركز الزيتونة للدراسات والستشارات
،بيروت،



محمود ،مصطفي( )1112السالم السياسي والمعركة القادمة ،أخبار اليوم للطباعة ،القاهرة ،مصر.



مرتضى ،احسان( )2003أألمن القومي اإلسرائيلي في تطوراته المفهومية والعمالنية ،مركز باحث
للدراسات ،لبنان.



المشاط ،عبد المنعم( )1113األمن القومي العربي أبعاد ومتطلبات ،معهد البحوث والدراسات العربية
،مصر .



المصري ،محمد( )2001نظرية األمن اإلسرائيلي ،الطبعة األولى ،سلسلة كتاب الرؤيا العدد ،2المركز
الفلسطيني للبحوث والدراسات ألستراتيجية ،رام اهلل فلسطين.



مصطفى ،هالة( )1116الدولة والحركات اإلسالمية المعارضة بين المهادنة والمواجهة في عهد السادات
ومبارك ،مركز المحروسة للنشر والخدمات ،القاهرة ،مصر.



مليشتاين،مايكل ،2011:شرق اوسط قديم جديد وانعكاساتها على اسرائيل ،ترجمة :مركز الزيتونة
للدراسات والستشارات ،بيروت لبنان.
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منصور ،جوني ،نحاس ،فادى( )2001المؤسسة العسكرية في اسرائيلع تاريخ  ،واقع ،استراتيجيات
وتحولت ،مدار ،المركز الفلسطيني للدراسات السرائيلية ،رام اهلل ،فلسطين.



منصور ،كميل .ر.ت فراج ،خالد ن .ر .ت )2011( :دليل اسرائيل العام ،2011مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،ط ،1رام اهلل ،فلسطين .



مؤتمر السنوي لمعهد المن القومي اإلسرائيلي الخامس،2012:التحديات المنية التي تواجه اسرائيل في
القرن الحادي والعشرين -البحث عن فرص في محيط صاخب ،ترجمة مركز الترجمة لحركة الجهاد
اإلسالمي.



نقرة ،التهامي( )1110المفهوم الحديث لألمن الشامل ومدى ارتباط الرقى الجتماعي باألمن الوطني،
المركز العربي للدراسات المنية والتدريب ،الرياض  ،السعودية .



نعمة ،كاظم( )1121العالقات الدولية ،جامعة بغداد كلية القانون والعلوم السياسة ،بغداد ،العراق.



هرتسوغ ،حاييم( )1113الحروب العربية الس ارئيلية  ،1112-1141ت ،الرفاعي ،بدر ،سيناء للنشر،
مصر.



هالل ،جميل( )2013الصراع العربي-السرائيلي في ضوء المتغيرات العربية والقليمية ،مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،لبنان.



هالل ،على الدين( )2006تطور النظام السياسي في مصر  ،2005-1105كتب عربية للنشر والتوزيع
اللكتروني.



هيئة العامة لالستعالمات المصرية(ب ت) يوميات ثورة 25يناير حرية ديمقراطية عدالة اجتماعية،
دراسات وأبحاث ،الهيئة العامة لالستعالمات المصرية ،القاهرة ،مصر.



والي مصطفى(  )2001أمن اسرائيل الجوهر واإلبعاد ،مركز المارات للدراسات والبحوث الستراتيجية
،العدد55:ابو ظبى ،المارات العربية المتحدة .



وصيفي ،على( )2010الخوان المسلمين بين البتداع الديني والفالس السياسي ،دار المشارق للنشر،
مصر.



يوسف ،السيد(  )1112اإلخوان المسلمين هل هي صحوة إسالمية ،الجزء الرابع الجماعات وحركة
التحرر الوطني ،مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر ،المعادي ،مصر.



يوسف ،السيد( )1111اإلخوان المسلمون وجذور التطرف الديني واإلرهاب في مصر ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،القاهرة  ،مصر.
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رسائل وأطروحات الجامعية


منصور ،عالء( )2013االمن القومي اإلسرائيلي وانعكاساته على عملية السالم مع الفلسطينيين
 ،7000-0220رسالة ماجستير ،جامعة الزهر ،غزة ،فلسطين



دبعى ،رائد( )2012أساليب التغيير السياسي لدى حركات اإلسالم السياسي بين الفكر والممارسة
"اإلخوان المسلمين في مصر نموذجا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح ،فلسطين.



دلول ،احمد()2012اإلصالح السياسي لدى حركة اإلخوان المسلمين في مصر في ضوء المتغيرات
المحلية واالقليمية ،7007-0220رسالة ماجستير غير منشورة ،إشراف د/رياض األسطل ،جامعة
األزهر بغزة ،فلسطين.



ابو رايدة ،أحمد( )2013صعود الحركات االسالمية في البرلمانات العربية" دراسة حالة اإلخوان
المسلمين في مصر" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اشراف د/صالح أبو ختلة ،جامعة األزهر ،غزة ،
فلسطين.



شبيب ،منيب( )2003نظرية االمن االسرائيلية في ظل التسوية السلمية في الشرق االوسط واثرها
على عملية التحول السياسي واالقتصادي للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة في الفترة
( ،)7007-0220رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،نابلس ،فلسطين.

الدوريات والمجالت


البنا ،حسن( )1136من صور الخلود في كتاب اهلل فلسطين والحبشة في اية واحدة ،جريدة الخوان
المسلمون ،العدد 11السنة الرابعة.



التلمساني ،عمر(  )1110اسلوب المفاوض المصري أطمع فينا اسرائيل ،مجلة الدعوة ،السكندرية،
مصر.



التلمساني ،عمر( )1110القدس دائماً وابداً حتي تعود ،مجلة الدعوة ،السكندرية ،مصر.



التلمساني ،عمر( )1111مصيبتنا أهي من اسرائيل ام من حكامنا المسلمين ،مجلة الدعوة ،العدد
الثاني والستون ،السنة الحادية والثالثون" ،"436السكندرية ،مصر.



حسين ،حسين( )2012معاهدة السالم المصرية االسرائيلية 0222وأثرها علي دور مصر االقليمي،
مجلة دراسات داريخية ،العدد .112،111



حيدر ،رندة .محررة( )2011مختارات من الصحف اإلسرائيلية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت،
لبنان.



دوح ،خالد( )2011ثورة 75ينايرفى بر مصر محاولة للفهم السيسيولوجي ،المستقبل العربي العدد
 ،312مركز دراسات الوحدة العربية.
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أبوسكين ،حنان( )2011الصعود السياسي لإلخوان المسلمين االنتخابات البرلمانية ،مجلة الديمقراطية،
العدد  ،45مؤسسة الهرام  ،القاهرة ،مصر.



سليمان ،منذر( )2001نحو إعادة صياغة مفهوم االمن القومي العربي ومرتكزاته،

نشرة كنعان

اللكترونية ،السنة الثامنة ،العدد .1544


شحاته ،سعيد( )2002االنتخابات البرلمانية في مصر7001االنتخابات البرلمانية المصرية في
الميزان ،مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية ،اللقاء السنوي السابع ،أكسفورد ،مدرسة
الدراسات الشرقية واإلفريقية  ،جامعة لندن.



شعبان ،خالد( )1111النظرية االمنية االسرائيلية ،سلسلة دراسات وتقارير مركز التخطيط الفلسطيني،
عدد  ،13الدائرة السرائيلية  ،غزة  ،فلسطين .



شلحت،انطوان .ترجمة()2001مؤتمر هرتسيليا ميزان المناعة واالمن القومي ،أوراق اسرائيلية،
العدد()4مدار المركز الفلسطيني للدراسات السرائيلية ،طباعة :مؤسسة اليام ،رام اهلل ،فلسطين.



صالح ،محسن()2012اإلمام حسن البنا والقضية الفلسطينية.



ي  ،7007/7000قضايا راهنة،
عبد ربة ،احمد( )2011األحزاب
ّ
المصرية وانتخابات البرلمان المصر ّ



عياش ،سعيد( )2010نظرية اسرائيل االمنية وسياستها الخارجية ،تقرير صادر عن معهد ريئوت

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،معهد الدوحة.

اإلسرائيلية للتخطيط الستراتيجي  ،ترجمة مدار ،المركز الفلسطيني للدراسات السرائيلية ،اوراق اسرائيلية
،العدد(،)51رام اهلل  ،فلسطين.


عياش ،سعيد( )2011اسرائيل امام منعطفات حاسمة ،الملخص التنفيذي لمؤتمر هرتسيليا الحادي
عشر ،اوراق اسرائيلية ،العدد ،54مدار المركز الفلسطيني للدراسات السرائيلية ،رام اهلل ،فلسطين.



عياش ،سعيد .ترجمة ( )2010تحدى نزع الشرعية تهديد مصير إلسرائيل ،تقرير صادر عن معهد
ريئوت اإلسرائيل للتخطيط الستراتيجي ،سلسلة أوراق اسرائيلية العدد( )21مدار المركز الفلسطيني
للدراسات السرائيلية ،طباعة :مؤسسة اليام ،رام اهلل ،فلسطين.



عياش ،سعيد .ترجمة )2004(.مؤتمر هرتسيليا ميزان المناعة واالمن القومي الخامس ،سلسلة أوراق
اسرائيلية العدد( )21مدار المركز الفلسطيني للدراسات السرائيلية ،طباعة :مؤسسة اليام ،رام اهلل،
فلسطين.



عياش ،سعيد .ترجمة )2002(.مؤتمر هرتسيليا ميزان المناعة واالمن القومي الخامس ،سلسلة أوراق
اسرائيلية العدد( )40مدار المركز الفلسطيني للدراسات السرائيلية ،طباعة :مؤسسة اليام ،رام اهلل،
فلسطين.
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غلبر ،يوءاف .وآخرون ،اعداد ،شاحت ،انطوان( )2002الحرب أوال وأخرا! الخطة الخماسية للجيش
اإلسرائيلي ،7007سلسلة اوراق اسرائيلية ،العدد ،42:المركز الفلسطيني للدراسات السرائيلية (مدار) رام
اهلل ،فلسطين.



لطفي ،صالح( )2012اإلمام الشهيد حسن البنا والقضية الفلسطينية ،مركز الدراسات المعاصرة،



ليكين ،روبرت ،بروك ،ستيفن()2002اإلخوان المسلمين المعتدلين ،مجلة فورين أفيرز ،ترجمة ،مركز
الزيتونة للدراسات والستشارات ،عمان  ،األردن.



محارب ،محمود( )2011اسرائيل والثورة المصرية ،سلسلة تقييم ،مركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات ،الدوحة ،قطر.



محارب ،محمود( )2013سياسة الغموض النووي اإلسرائيلية الخلفية واألسباب واألهداف ،مجلة
سياسات عربية(العدد،)2المركز العرب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة  ،قطر.



مركز كارتر لمتابعة النتخابات المصرية( )2012التقرير النهائي لمركز كارتر لمتابعة االنتخابات
البرلمانية المصرية.



مصري ،محمود( )2001نظرية االمن اإلسرائيلي ،المركز الفلسطيني للدراسات الستراتيجية ،رام اهلل،
فلسطين.



معتوق ،ناظم( )2011أثر العوامل السياسية في حركات التغيير في العالم العربي ،قسم التاريخ ،كلية
اآلداب  ،جامعة البصرة ،العراق.



معهد الجمهوري الدولي( )2005تقييم االنتخابات البرلمانية لعام  7005في مصر.



نحاس ،فادي ،ابو سيف ،عاطف ،واخرون ،تحرير ،غانم ،هنيدة( )2012المشهد االمني والعسكري،
تقرير مدار الستراتيجي ،المشهد السرائيلي  ،2012مدار المركز الفلسطيني للدراسات السرائيلية ،رام
اهلل ،فلسطين.



نحاس ،فادي ،تحرير ،غانم ،هنيدة( )2013المشهد االمني العسكري ،تقرير مدار الستراتيجي
،2013مدار المركز الفلسطيني للدراسات السرائيلية ،رام اهلل ،فلسطين.



نحاس ،فادي ،واخرون( )2012المشهد االمني والعسكري ،تقرير مدار الستراتيجي،2012تحريرغانم،
هنيدة ،مدار المركز الفلسطيني للدراسات السرائيلية ،رام اهلل ،فلسطين.



نصر ،حامد( )1111اإلخوان المسلمون  ..واعالن الدولة الفلسطينية ،مجلة لواء اإلسالم السنة
التاسعة العدد ،43القاهرة ،مصر.



نصر ،حامد( )1111العشرون الثالثة في عمر جماعة االخوان المسلمين ،جريدة لواء السالم ،العدد
الرابع ،السنة الثالثة والربعون.
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يوسف ،ايمن( )2010قراءة في تحوالت نظرية االمن اإلسرائيلي بعد حرب لبنان الثانية -7001
،7002مجلة دراسات العلوم النسانية والجتماعية ،المجلد ،32العدد(،)1دراسات الجامعة الردنية ،
عمان  ،الردن.



اللجنة المصرية لمناهضة الستعمار( )2004مشروع استعمار لمنطقة الشرق األوسط الكبير ،جريدة
العربي ،القاهرة ،مصر.



خاف اهلل ،محمد ،وآخرون( )1111الحركات السالمية المعاصرة في الوطن العربي ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.

مصادر عبرية


أنبار ،إفرايم ( )2011الثورات في العالم العربي واألمن القومي اإلسرائيلى ،معهد المن
القومى،اسرائيل .ענבר ,אפרים :1122 .מהפכות בעולם הערבי והישראלי לביטחון הלאומי,
המכון לביטחון לאומי ,ישראל.



انبار ،افريم( )2012الثورات العربية واالمن القومي االسرائيلي ،مركز بيقن-السادات للبحوث
الستراتيجية ،جامعة بار ايالن ،رمات قان ،اسرائيل .אפרים ,וורד ( )1121מהפכות בעולם הערבי
והביטחון הלאומי של ישראל ,המרכז פגאני  -סאדאת ,אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן ,ישראל.



أيفن ،شموئيل( )2011اقتصاد األمن القومي اإلسرائيلي في ضوء التحديات االمنية و االجتماعية،
تقييم استراتيجية إلسرائيل ،معهد بحوث المن القومي اإلسرائيلي– جامعة تل أبيب ،إسرائيل .אבן،
שמואל( )1122כלכלת הביטחון הלאומי של ישראל נוכח אתגרים ביטחוניים וחברתיים،
המכון למחקרי ביטחון לאומי.



ايالند ،غيو ار ()2011االضرابات في الشرق االوسط ،التقدير االستراتيجي ، ،المجلد ،14العدد،2:
معهد دراسات المن القومي اإلسرائيلي  .איילנד ،גיורא ،1122:הטלטלה במזרח התיכון וביטחון
ישראל ،עדכן אסטרטגי ،כרך  ، 21גיליון ،1המכון למחקרי ביטחון לאומי.



بروم ،شلومو( )2012مصر بعد فوز محمد مرسي في االنتخابات ،معهد المن القومي السرائيلي،
تقدير استراتيجي ،تقييم الستراتيجية ،المجلد ، 15العدد  .2ברום،שלמה( )1121מצריםאחרי ניצחון
מחמד מורסי בבחירות،מכון למחקרי הביטחון הלאומי،עדכן אסטרטגי ،כרך  ،21גיליון . 1



بن مائير ،يهودا( )2001االعتبارات الشخصية في اتخاذ القرار بن غوريون في كامب ديفد ،مركز
تراث بيغن .القدس ،בן-מאיר ،יהודה()2001שיקולים אישיים בהכרעותיו של מנהיג בכלל ושל
מנחם בגין ،מרכז מורשת בגין ،ירושלים.



بيرس ،شمعون( )2011كلمة الرئيس االسرائيلي في مؤتمر هرتسيليا .פרס ,שמעון( )1122דברי
הנשיא בכנס הרצליה.
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جوزنسكى ،جويل.مارك ،هلر ،واخرين( )2012سنة على الربيع العربي واالثار االقليمية والعربية،
معهد دراسات المن القومى،اسرائيل .יואל גוז'נסקי ומרק הלר ,עורכים )2012(،שנה לאביב
הערבי השלכות אזוריות ובינלאומיות  ،המכון למחקרי ביטחון לאומי.



حالوتس ،دان( )2012اسرائيل في قلب العاصفة ،مؤتمر هرتسيليا ال .2014/2/12.22החלוץ ,דן
( )1121ישראל בלב הסערה ,בכנס הרצליה .21.112121121



روتشلد ،داني ،شتاينر ،تومي( )2012اسرائيل في قلب العاصفة ،مؤتمر هرتسيليا الثاني عشر ،معهد
السياسات الستراتيجية .רוטשילד ,דני שטיינר ,טומי( )1121ישראל בלב הסערה ،כנס הרצליה



שנים עשר ,מכון למדיניות אסטרטגית.
روتشيلد ،داني ،شتاينر ،تومي )(2011المراحل الحاسمة إلسرائيل -العالم والشرق األوسط في حالة
اضطراب– Tommy(2011) Critical Junctures for Israel،Steiner،Danny،.Rothschild
.World and Middle East in Turmoil



سيبونى،غابرئيل()2012عالقات مصر واسرائيل في ظل االحداث االمنية في سيناء ،معهد المن
القومي ،اسرائيل .סיבוני ،גבי:1121.יחסי ישראל מצרים על רקע אירועים ביטחוניים בחצי־
האי סיני ،המכון למחקרי ביטחון לאומי ،ישראל.



شبتأى ،شاى ()2010مفهوم االمن اإلسرائيلي –تحديث المصطلحات األساسية ،تقرير استراتيجي،
المجلد ،13العدد:2اسرائيل.שבתאי ،שי :1121.תפיסת הביטחון של ישראל —עדכון מונחי יסוד,
עדכן אסטרטגי ،כרך  ، 21גיליון  ,1ישראל



شبتأى ،يشاى()2010ادراك االمن اإلسرائيلي ،تقدير موقف استراتيجي ،معهد المن القومي اإلسرائيلي،
تل ابيب ،اسرائيل.שבתאי،שי،1121:תפיסת הביטחון של ישראל،עדכן אסטרטגי،המכון ישראלי
לביטחון לאומי ،תל אביב ,ישראל.



شلوم ،زاخى( )2011بناء قوة الردع االسرائيلية المستقلة .الستم اررية مقابل التغيير ،مجلة نظم،
العدد ،341صادرة عن و ازرة الدفاع اإلسرائيلي .שלום ،זכי( )1122בניית כוח ההרתעה העצמאי
של ישראל :המשכיות מול שינוי ،מערכות ،בית ההוצאה לאור של צה”ל



صحيفة يديعوت احرنوت( )2012الرئيس المصري يرسل برسالة لبيرس " يتمني السالم للمنطقة"
2014/2/21עיתון ידיעות אחרונות( )1121נשיא מצרים באיגרת לפרס" :מקווה לשלום
באזור"()http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4262789,00.html




صحيفة يديعوت احرنوت العبرية 1116/6/11 ،עיתון ידיעות אחרונות עברית.2921122881 ,
عميت ،مائير( )2011اإلخوان المسلمين في العالم العربي ،معهد المعلومات حول

الستخبارات

واإلرهاب.מית،מאיר(  )1122האחים המוסלמים בעולם הערבי ،מרכז המידע למודיעין ולטרור.


غانور ،بوعاز( )2013نحن في وسط حرب عالمية ثالثة ،مؤتمر هرتسيليا الثالث عشر .גנור،
בועז( )1121אנחנו באמצע מלחמת העולם השלישית ،אנחנו באמצע מלחמת העולם השלישית.
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القناة السرائيلية الثانية .2012/6/25،הערוץ השני של מדינת ישראל .112121121 ,علي
الرابطhttp://www.mako.co.il/news-military/israel/Article-
0ce14c333732831018.htm


فركش ،اهارون( )2012اسرائيل في عين العاصفة ،مؤتمر هرتسيليا الثاني عشر ،ميزان المناعة
والمن القومي ،פרקש ,אהרון ( ,)1121ישראל בעין הסערה ,בכנס הרצליה שנים עשר .האיזון
של מערכת החיסון והביטחון הלאומי בישראל.



كام ،افرايم()2001تغير مكانة اسرائيل في عيون العالم العربي ،تقييم استراتيجي ،معهد دراسات المن
القومي اإلسرائيلي ،اسرائيل.קמ ،אףרימ،1118:השיןוי במקומה של שראל בעיןי העולמ הערבי،
עדכן אסטרטגי ،המכון למחקרי ביטחון לאומי ،ישראל



كام ،افرايم ،شلومو بروم ،واخرون()2012مستقبل السالم بين اسرائيل ومصر ،تقييم استراتيجي
اسرائيلي للعام  ،2013-2012معهد المن القومي السرائيلي ،جامعة تل ابيب ،اسرائيل .ק
ם،אפרים( )1121עתיד השלום בין ישראל למצרים،הערכה אסטרטגית ,המכון הישראלי
לביטחון לאומי ,אוניברסיטת תל אביב،ישראל.



كوخافي ،افيف( )2013مداخلة رئيس شعبة االستخبارات في مؤتمر هرتسيليا الثالث
عشر،כוכבי،אביב( )1121סקירת ראש אמ"ן כנס הרצליה שלוש עשרה.



ليش ،غور( )2010نحو استراتيجية امنية جديدة _نصر غير حاسم ،مجلة نظم من اصدارات جيش
الدفاع اإلسرائيلي ،تل ابيب ،اسرائيل .ליש،גור( )1121לקראת תפיסת ביטחון חדשה_ ניצחון ללא
הכרעה ،הוצאת מערכות צה``ל ،תל אביב ,ישראל.



ليفني ،تسيفي( )2011كلمة رئيس المعارضة في مؤتمر هرتسيليا .לבני ،ציפי( )1121דברי יו"ר
האופוזיציה בכנס הרצליה.



ماعوز ،موشيه()2013االسالم السياسي والربيع العربي ،المركز السرائيلي للسياسة خارج المنطقة.
מעוז،משה( )1121האסלאם הפוליטי והאביב הערבי،המכון הישראלי למדניות חוצ אזורית.
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