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أحمد زكريا اخلنسا @

الـشــرق االوسـط واخللـيج يف
عـــــــــــالــــم مــــتـغــــيـــــــــــر
ــــيـل)
( إيـــــــــــــران -اســـــــــــــرائـ ـ

يف مقاالت سابقة كنا حتدثنـا عن قرب هناية األحادية القطبـية للواليات املتحدة االمريكية .
وإن هذه النهـاية سترتك فـراغا كبـريا  ،اذ ليس هنـالك من أي دولة يف العـامل متلك القوة
العسكرية املوازية أو حتى القريبة مـن القوة االمرييكية وخاصة يف املجال البحري  ،وهناية
االحادية املتوقـع سيؤدي اىل فراغ ستملؤه الـدول االقليمية القويـة عرب فرض نفوذها عىل
جوارها االقليمي  ،قبل ان حيـاول بعضهم (روسيا –الصني )فرض نفـوذها عامليا اذا كان
ذلك ممكنـا يف ذلك الوقت .هذا الـوضع سيؤدى اىل نشـوء عامل متعدد االقـطاب مل يتحدد
شـكله بعد ولكنه آخـذ يف التشكل حـاليا  .هـذا العامل بحـاجة اىل وقت والكـثري من املعارك
الناعمة واخلشنة لـتشكله ،وهنالك الكثري من التفاصيـل الواجب االتفاق عليها وهذا لن يتم
بدون معارك ناعمة وخشنة حول العامل لتثبيتها .
سنتحدث يف هذه الدراسـة عن دولتني مرشحتني لتكونا قطبني إقليميتني يف الرشق االوسط
واخلليج  :ايران وارسائيل  ،واملخاطر والتحديات التي تواجههام واملتوقع ان تواجههام.

اجلمهورية االسالمية يف ايران

(*) بـاحث لـبنـاني يف
الشؤون االستراتيجية
.

اجلمهوريـة اإلسالمية اإليرانية هي دولة تقع يف غـرب آسيا  .قبل ذلك كانت تعرف ببالد
فارس  .إال أن إيران هو االسم الذي يستخدم يف السياقات السياسية رسميا .
إيران البلد الثـامن عرش يف العامل من حـيث املساحة  ،فمـساحتها تبلغ  1648195كم،2
ويبلغ عـدد سكان إيران نحـو  80مليون نسمـة  .إيران بلد ممـيز بسبب أمهيـة موقعها
اجليوسيايس كنقطة التقاء ثالث جماالت آسيوية (غرب آسيا ووسطها وجنوهبا)  .حيدها
من الشامل أرمينيا وأذربـيجان وتركامنستان  .وتطل إيـران عىل بحر قزوين (وهو بحر
داخيل حتده كـازاخستان وروسيـا)  .وحيدها من الرشق أفـغانستان وبـاكستان  ،ومن
اجلنوب اخلليج وخليج عامن  ،ومن الغرب العـراق ومن الشامل الغريب تركيا  .طهران هي
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العاصمة  ،وأكرب مدينة يف البالد وفيها الوسط السيايس والثقايف والتجاري والصناعي لألمة
 .تعترب إيـران قوة إقليمية  ،وحتتل مـركزا هاما يف أمن الـطاقة الدوليـة واالقتصاد العاملي
بسبب أحتـياطاهتـا الكبرية من الـنفط والغاز الـطبيعي  ،حيـث يوجد يف إيـران ثاين أكرب
احتياطي من الغاز الطبيعي يف العامل ورابع أكرب احتياطي مؤكد من النفط.
إيران هي موطن لواحدة من أقدم احلضـارات يف العامل  .أول ساللة حاكمة شكلت يف إيران
خالل اململكة العيالمية يف  2800قبل امليالد  .انترشت اللغـة الفارسية والثقافة الفارسية يف
مجيع أنحاء اهلضبة اإليرانية  .وقد أكدت السالالت اإليرانية مبكرا عىل االستقالل اإليراين،
وهذه السالالت هي الدولة الطاهرية والدولة الصفارية والسامانيون والبوهييون .
إيـران هي أحد األعـضاء املؤسـسني ملنظمـة املؤمتر اإلسالمـي  ،وحركة عـدم االنحياز
وأوبك .النظام السيايس يف إيران  ،استنادا إىل دستور عام  ،1979يضم العديد من اهليئات
اإلدارية املرتابطة بشكل معقد  .أعىل سلطة يف الدولة هو املرشد األعىل  ،واإلسالم هو الدين
الرسمي والفارسية هي اللغة الرسمية .
اجلغرافيا
إيران هي الـدولة الثـامنة عـرش من حيث املـساحـة يف العامل  ،حيـث تبلغ مسـاحتها
 1648195كم . 2مساحتها تساوي تقريباً مساحة اململكة املتحدة  ،وفرنسا  ،وإسبانيا ،
وأملـانيا جمتمعـة  ،أو أكثر إىل حد مـا من أالسكا أكرب واليـة أمريكية من حيـث املساحة .
حدودها مع أذربيجـان هي ( 380كم) (مع والية نـاخيتشيفـان األذربيجانيـة املعزولة
( 179كم) وأرمـينيـا ( 35كم) إىل الـشامل الغـريب  ،وبحـر قــزوين من الـشامل ،
تركامنسـتان ( 992كم) إىل الشامل الرشقـي  ،باكستان ( 909كـم) وأفغانستان (936
كم) إىل الرشق  ،تـركيا ( 499كم) والعراق ( 1458كم) إىل الغرب  ،وأخريا يف مياه اخلليج
وخليج عامن إىل اجلنوب .
تتكون إيران من اهلضبـة اإليرانية باستثناء سواحل بحـر قزوين وحمافظة خوزستان .
وهي إحدى دول العامل األكثر جبلـية  ،هتيمن عليها املناظر الطـبيعية اجلبلية الوعرة التي
تفصل بينـها خمتلف النطاقات مثل األحواض املـنفصلة واهلضاب  .اجلزء اجلبيل الغريب
هو األكثر سكانـاً ،مع نطاقات مثل القوقاز ،زاغـروس وجبال الربز ،وجبل دماوند  ،وهو
أيضا أعىل جبل يف غرب اوراسيا اعتبارا من جبال هندو كوش .
يغطي اجلزء الشاميل من إيران الـغابات املطرية الكثيفة تدعى  Shomalأو أدغال إيران .
يتألف اجلـزء الرشقي يف معظـمه من أحواض صحـراوية مثل دشت كـافري  .وتقع أكرب
صحراء يف إيران يف اجلـزء الشاميل األوسط من البالد  ،ودشـت لوط يف الرشق مع بعض
البحريات املاحلة  ،وذلك ألن سالسل اجلبال مرتفعة جداً متنع وصول غيوم املطر إىل هذه
املناطق  .يوجد سهول واسعة فقط عىل طول ساحل بحر قزوين وعىل الطرف الشاميل من
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اخلليج ،حيث تـقع حدود إيران عىل مـصب هنر شط العـرب وتنترش الـسهول عىل طول
الساحل املتبقي من اخلليج ومضيق هرمز وخليج عامن .
الرتكيبة السكانية
يبلغ عدد سكان إيران حاليا من حوايل  80مليـون نسمة  ،يشكل املسلمون معظم السكان
وهناك أقلـيات دينية أخرى من بينهـا البهائيني  ،املندائيني  ،الـزرداشتيني  ،اليارسانيني ،
اليهـود واملسيحيـني .إضافة لعـرقيات خمتلفـة كاألكراد والـرتكامن والبلوش واألرمن
والعرب وغريهم ويرتكزون يف شامل غرب إيران وجنوب غرب إيران .
الديانة
 %98من اإليـرانيني مسلمـون  ،حوايل  %89من الشـيعة و  %9من السنـة  ،ويشري موقع
اليس آي إيه إيل أن حوايل  %95-90من املسلمني يف إيـران من الشيعة و %10-5منهم من
السنة  ،ينترش اتباع املـذهب اإلسامعييل يف إيران و باإلضافة إىل املسلمني تضم إيران أكرب
األقليـات من غري املسلمني من أتباع الطـائفة البهائية و ينتـرش أتباع هذه الطائفة يف مجيع
أنحاء املجتمعـات الصغرية يف إيران  ،معظـم البهائيني هم من أصل فـاريس ،باإلضافة إىل
عدد منهم من بني األذريني و األكـراد  .أما بالنـسبة ألتباع الـديانة املسـيحية فهي تضم
حوايل  250000مـن األرمن و حوايل  32000مـن األشوريني  ،وعـدد قليـل من الروم
الكاثوليك  ،والكنيسة األنغليكانية  ،وكذلك مـن الكنيسة الربوتستانتية الذين تم حتويلهم
من قبل املبرشين يف القرون الـسابقة  .إن اليهودية هـي من األديان املعرتف هبا رسميا يف
إيران  .باإلضافـة إىل املسيحية واليهوديـة فإن الزرادشتية هـي ديانة أخرى معرتف هبا
رسميا يف إيران ،عىل الرغم من أن أتباع هذا الدين أعدادهم يف إيران .
النظام السيايس
يعتمد النظام السيـايس يف اجلمهورية اإلسالمية عىل دستور عام  . 1979وتتشكل الدولة
من املرشد األعىل للثـورة اإلسالمية والذي تـناط به مسؤوليـة االرشاف عىل السياسات
العامة يف اجلمهوريـة اإلسالمية كام يتوىل قيادة القوات املسلحة واالستخبارت  ،وينتخب
املرشد األعىل من قبل جملس خرباء القيادة  .ييل املـرشد رئيس اجلمهورية والذي ينتخب
باالقرتاع الشعبي املبارش ويرتأس جلسات جملس الوزراء ويشكل احلكومة .
النظام االنتخايب  :جتري انتخابات رئاسية تعددية كل  4سنوات ويتم اختيار أو استبعاد
املرشحـني لالنتخابات الرئاسية من قبل أجهزة الرقابة اإليرانية  ،وحيق للرئيس اإليراين
أن جيدد مـرة واحدة فقـط ال أكثر  ،عىل غـرار جملس صيـانة الـدستور هنـاك جملس
الـشورى اإليراين وهـو يمثل مجيع طـوائف الشعب  .ويعتـرب الويل الفقيـه يف إيران هو
احلـاكم األعىل للبالد  ،وال يتم انتخابه عن طريق االقـرتاع احلر املبارش بل يتم انتخابه عن
طريق جملس خرباء القيادة الذي ينتخبه الشعب .
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السياسة اخلارجية والقوات املسلحة
تعلن ايـران ان هدفها هـو إقامة نظـام عاملي جديـد يقوم عىل السالم العـاملي والعدالة .
وتستنـد عالقات إيـران اخلارجيـة عىل مبدأيـن اسرتاتيجيني  :الـقضاء عىل الـتأثريات
اخلارجية يف املنطقة والسعي نحـو اتصاالت دبلوماسية مـكثفة مع البلدان النامية ودول
عدم االنحـياز  .إيران تقيم عالقـات دبلوماسيـة تقريبا مع مجيع أعـضاء األمم املتحدة ،
باستثـناء إرسائيل التي ال تعـرتف إيران هبا منـذ الثورة اإلسالميـة  .ومنذ عام ، 2005
أصبح الربنـامج النووي اإليراين مـوضوع خالف مع الغرب  ،و هلـذا قام جملس األمن
الـدويل بفرض عقوبات ضد إيران و عىل الرشكات املرتـبطة هبذا الربنامج  ،وبالتايل تعزيز
عزلتهـا االقتصادية عىل الساحة الدويل  .تم إبـرام االتفاق بني ايران والدول الغربية يؤكد
عىل سلمية املرشوع النووي االيراين واخضعوا ايـران بموجبه عىل اكثر اجراءات املراقبة
تشددا  .تم رفع العقـوبات الدوليـة عن ايران بينام استـمرت امريكا بتـخفيف العقوبات
وليس الغـائها حـسب االتفاق النـووي بحجج متعددة  ،اذ ان الـرفع الكامل للعقـوبات
سيؤدي اىل انطالقة رسيعة جـدا لالقتصاد االيراين ال ترغب به امريكـا طاملا حيث هنالك
الكثري من امللفـات املختلف عليها اىل ان ألغت امريكا االتفـاق النووي من جانب واحد رغم
عدم اخالل ايران بأي من التزاماهتا يف هذا االتفاق .
مجهـورية إيران اإلسالميـة لدهيا نوعـان من القوات املسلـحة :القوات النظـامية جليش
اجلمهورية اإلسالمية اإليـرانية ،بتعداد إمجايل يبلغ حوايل  545000جندي  .إيران لدهيا
أيضا حوايل  350000فرداً يف قوة االحتياطي بحيث يبلغ املجموع حوايل 900000جندي
مـدرب  .إيران لدهيا قوات شبه عـسكرية من املتطوعـني  ،هي احلرس الثوري التي تضم
حوايل  90000فـرد بدوام كامل  ،يف اخلدمة الفعلية يرتدون الزي الرسمي  .وما يصل إىل
 11مليـون رجل وامرأة هم أعـضاء يف البـاسيج الذين حيـتمل أن يستـدعون للخـدمة؛
تقديرات  GlobalSecurity.orgأن إيـران قد تعبئ ما يـصل إىل مليون رجل .هذا من
شأنه أن يكون من بني أكرب عـدد من قوات التعبئة يف العامل  .ويف عام  ، 2007مثل اإلنفاق
العـسكري اإليراين مستـوى أدنى بكثري من دول اخلليج العـربية  .وتستنـد السياسات
العسكرية اإليرانية عىل الردع .
منـذ الثورة اإلسالميـة قامت إيران بـتطوير صـناعتها العـسكرية اخلـاصة للتغلب عىل
احلـصار الغريب  ،فأنتـجت أسلحة خاصة هبـا مثل ناقالت اجلنود املـدرعة والصواريخ
املوجهـة والغواصات والسفن العسكـرية  ،وأنظمة الرادار وطائـرات هليكوبرت وطائرات
مقاتـلة  .ويف السنوات األخرية  ،أبرزت اإلعالنـات الرسمية لتطـوير أسلحة مثل احلوت ،
كوثـر  ،زلزال  ،فتح  ، -110شهـاب -3وصواريخ سجـيل  ،وجمموعـة متنـوعة من
الطـائرات بدون طيـار  .ومتتلك إيران أكرب جممـوعة متنوعـة من الصواريخ البـالستية

45
اإليرانيـة األكثر تقدمـا  ،ويعترب حالـيا صاروخ "والفجـر  "3الذي يعتمـد عىل الوقود
السائل والذي تم تطويره واملنتج حمليا الصاروخ األكثر تطوراً تنتجه إيران .
االقتصاد
النفـط والطاقة  :حتتل إيران املرتبة الرابعة يف العامل من حيث حجم االحتياطي من النفط
والغـاز .وقد انخفضت كفاءة البنية الـتحتية الصناعية عىل نحـو متزايد  ،بسبب احلصار
االقتـصادي الذي أدى إىل ختلف تكنـولوجي  ،ويف عام  2005تـم حفر آبار استكـشافية
جديدة  ،حيث عادت وارتفعت معدالت اإلنتاج .
يف عـام  ،2004كانت نـسبة كبـرية من احتياطـي الغاز الطبـيعي يف إيران غري مـستغلة .
وأصـبحت إيران الـبلد الثـالث يف العامل يف حتـويل الغاز إىل سـوائل بسبـب تطويـرها
تكنولـوجيا التحويل حمليـاً  .وباإلضافة إىل ذلك عـدد من املحطات الكهرمـائية اجلديدة
وتبسيـط التقليدية العـاملة بالفحم والـنفط وأطلقت حمطات القـدرة املركبة إىل 33000
ميجـاوات  .ويف عام  ،2004افتتحت إيران أول حمطـات طاقة الرياح والـطاقة احلرارية
األرضية  ،وأول حمطة للطاقة الشمسية احلرارية .
الوضع اجليواسرتاتيجي اليران :
ان ايران تعترب من اهم الدول االسرتاتيجية يف املنطقة لالسباب التالية :
 عدد السكـان يف ايران هو مـن االعىل يف املنطقة فهـو اكثر من ضعف العـدد يف اململكةالعربـية السعودية وقـريب من تركيا وحـوايل نصف سكان باكسـتان  .تعتمد ايران عىل
طاقة الشـباب االيراين املنتج املـدرب يف مجيع نواحي االنتـاج ( .تعتمد تركـيا عىل طاقة
الشبـاب الرتكي املنـتج املدرب يف مجيـع نواحي االنتـاج  ،بينام تـعتمد املـملكة العـربية
السعودية عىل االجانب اعتامدا رئيـسيأ يف الكثري من جماالت العمل واي انسحاب للعاملة
االجنبية (تسعة ماليني عامل ) سيؤدي اىل شلل كامل يف معظم القطاعات).
 مساحـة ايران االكرب يف املنـطقة وهي مرتامـية االطراف ذات تـضاريس ومـناخاتمتعددة تـؤهلها لالكتفـاء الذايت يف الغذاء وهي تـعترب من اكثر الـبالد وعورة مما جيعل
السيطرة عليها شبه مستحيلة.
 مصـادر املياه  :ان ايران من الـدول القليلة يف املنـطقة التي متلك مصـادر للمياه تكفيحـاجتها عىل االقل ومعظم منابع االهنـار هي منابع ايرانية وبـالتايل ال ختضع للتهديدات
اخلارجية ألمنها املائي (متاثل تركيا  ،اما السعودية فاهنا تعاين من فقر مائي وتعتمد عىل
حتلية مياه البحر لتامني حاجاهتا ) .
 مصـادر الطاقة  :اصدرت رشكة بـريتيش برتوليوم الربيطـانية والتي تعدّ من كربياتالرشكـات الكتشاف واسـتخراج النفط يف العـامل تقريرهـا السنوي الـسادس والستني
بعنوان "نظـرة يف احصاء الطاقـة العاملية لعـام "2017فطبقا الحدث تقـديرات للرشكة
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ارتفع احتيـاطي ايران النفـطي وقللت من احتيـاطي الغاز  .حتتل إيـران املرتبة االوىل يف
احتياطي الغاز واملرتبة الرابعـة يف احتياطي النفط يف العامل(.اململكة العربية السعودية من
الدول املصدرة للنفط والغاز ومتتلك احتياطات ضخمة  ،تستورد تركيا  %90من حاجاهتا
من النفط والغاز) .
التعليم والبحث العلمي  :إيران بذلت جهـودا ضخمة خالل العقدين املاضيني لتصبح"قـوة عظمى" يف البحث العلمي حتتـل حاليا املرتبة األوىل يف الـرشق األوسط تليها تركيا
والسعوديـة ثم أخريا إرسائيل .ان إنتاجية ايران يف جمـال البحث العلمي والتنمية ارتفعت
بـدرجة هائلة إذ تضاعف إنتاج إيران يف هذا املجال يف العام  2016بام نسبته  5610باملئة
مقارنة باملستوى الذي كانت عليه يف العام  . 1996هذا التقدم تم بالرغم من وجود حصار
خانق نـتيجة للعقـوبات الغربـية املفروضـة عليها والـصعوبة يف جـذب وإغراء العلامء
والباحثني األجانب والتفاعل العلمي مع مراكز االبحاث حول العامل .
الصناعة  :ان احلصار الذي فرضه الـغرب عىل ايران ساعد ايران يف انشاء صناعات يفجماالت خمتلفة يف حمـاولة لالكتفاء الذايت  .مع تطور البحث العلمي وتطبيقه يف الصناعة
حتسنت املنتجـات االيرانية واصبحت بمـواصفات عاملية واسعـار منخفضة حيث املواد
االولية ،التقنيات  ،اليد العاملة بمعظمها ايرانية  .ان املنتجات االيرانية تستطيع املزامحة يف
االسعار والنوعية ولكن احلصار االمريكـي يعيق بشدة التبادل التجاري مع طهران الذي
يعتمد عىل التحويالت البنكية .
الصناعـة العسكريـة :حققت ايران االكتفـاء الذايت يف الكثري من جمـاالت الصناعاتالعسكـرية وخاصـة يف جمال الصواريخ املخـتلفة وبتقنيـات متطورة  ،ممـا جعلها قوة
اقليمية كربى حيسب حساهبا (.تركيا متتلك صناعة عسكرية متطورة ولكنها جزئية حيث
تقـوم بتصنيع اجزاء من بعض املـعدات املستعملة يف اسلحـة احللف االطليس  ،السعودية
متتلك صناعة عسكرية تعتمد عىل انتاج بعض الذخائر وبعض الصناعات التجميعية ) .
املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي :تقع ايران:
•يف قلب مركز الطاقة العاملي حيث يرتكز اكرب خمزون للنفط والغاز يف العامل .
•هي نقطة الوصل بني سنـة الرشق االوسط واخلليج وبني سنة اسيـا الوسطى وهذا
شديد االمهية لروسيا والصني واالحتاد االورويب .
•إنّ مضيق هرمـز والذي متر عربه  %35مـن جتارة النفط املنقـولة %20 ،من جتارة
النفط العاملية 17 (،مليون برميل نفط يف اليوم ،يتواجد يف حضن البعد اإليراين).
•ممر لطريق احلرير .
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الـتوازن االجتامعي  :تعجّ منـطقة الرشق االوسط واخلليـج واسيا الوسطـى بالتنوعالـديني ،املذهبي ،العرقي  ،القبـيل مع تاريخ طويل من النزاعات الـدموية بينهم مما جيعل
انفجار هذه الرصاعـات جمددا ممكنا اذا هتيأت الظروف املنـاسبة  .ايران اكثر هذه الدول
ثباتـا عىل الصعيد الداخيل (وقد اثبت التاريخ احلديث فشل الغرب وبعض العرب يف تثبيت
ازمات داخلية بالـرغم من االمكانيات الضخمة التي وضعت هلذا اهلدف لعرشات السنني)
لالسباب االساسية التالية:
• االكثرية من االصول الفارسية وهذا يضعف اخلالفات القومية .
• االكثريـة املطلقة من املسلمني ومـن املذهب الشيعي وهذا يـضعف اخلالفات الدينية
واملذهبية .
• ايران امرباطـورية مدنيـة قديمة ال تـاثريات قبلية يف الـسياسة فـيها وهذا يضعف
اخلالفات القبلية .
• الشعـب االيراين متقبل تـارخييا لآلخـر (االمرباطوريـة الفارسيـة عرب التاريخ مل
تفرض عىل الدول املحتلة اي ضغوط لتغيري ديانتها اومذهبها ) وهذا يضعف اخلالفات
الناجتة عن تاريخ دموي بني االقليات .
تركيا تعاين من مـشكلة اقليات ال تعرتف هبا الدولة الرتكية وهي مشاكل دينية (مع االرمن
املسيحيـني) ،مذهبية (مع العلويني) ،عرقيـة(مع االكراد واالرمن)  ،اجتامعية(بني املتدينني
والعلامنيني) وهـذه املشاكل اىل تصاعد مستمر لوجود مشاريع لتقسيم تركيا  ،بينام تعاين
السعوديـة من مشاكل مذهبية (بني الوهابية والفرق االسالمية االخرى عىل راسهم الشيعة
املتمركزون يف منـاطق انتاج النفط) ،قبليـة (النظام االجتامعي يف السعـودية هو نظام قبيل
ينتج النزاعات يف ما بني القبائل وخاصة مع انخفاض قدرة الدولة يف رشاء الوالءات وتسوية
املشاكل بينهم ) ،اجتامعية (بني املتشددين وغري املتشددين).
كام اسلفنا سابقا فان ايـران متتلك كامل القدرات التي تؤهلها لتكون قطبا يف املنطقة وهي
ليست بحاجة اىل احد الستمرارها يف دورها .
املخـاطرواحللـول االسرتاتيجيـة :ان معظم املـخاطر املـحيطة بـايران هي خمـاطر غري
وجوديـة (باستثناء املـشكلة الكردية )بـسبب جتربة وفشل مجـيع املحاوالت عىل انواعها
لتهـديد االمن القومي االيـراين  ،ومتزيقها  ،عرب اثـارة مجيع انواع االضطرابـات العرقية
واملذهبية والـداخلية واالقتصـادية واالجتامعيـة  ،بام فيها شن احلـرب املبارشة (احلرب
العراقية-االيـرانية التي استعمل فيهـا ضد ايران مجيع انواع االسلحـة بام فيها االسلحة
الكـيميائيـة  ،وقد سانـد العامل كله العـراق ومل يستطع إسقـاط ايران) وخالل ربع القرن
املايض قـامت الدول املعـادية اليران فـرادى ومجاعات بـمحاوالت جديـة لتهديـد الوحدة
االيرانية والسقاط نظام احلكم واستهلكت امكانيات ضخمة لذلك لكنها فشلت  .إن حصول
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مجيع االقـليات عىل حقوق املواطنـة والعيش حسب ادياهنم ومـذاهبهم بدون اي تدخل من
الدولة (إذ ان االمرباطورية الفارسية هي االمرباطورية الوحيدة يف التاريخ التي مل تتدخل يف
الشؤون احلياتيـة والدينية للشـعوب التي حتتلها ) أوجد نـوعا من السلم االهيل يف ايران .
كذلك فان حاجة العامل للغاز ووجود كميات ضخمة منه يف ايران(االوىل أو الثانية يف احتياط
الغاز حسب حـسب إختالف املصادر) وايران حاليا ال تصدر اال نـسبة قليلة من امكانياهتا
الغازية مما جيعل مستقبل ايران كمصدر للطاقة اىل العامل امر ال يمكن اعاقته طويال .
املخاطر األساسية التي هتدد ايران :
العقوبات االمريكـية واحلصار االقتصادي  :ان العقوبـات االمريكية الغري مسبوقة عىلايران مل تكن لتحصل هبذه الرضاوة لـوال انتصار ايران وحمدودية الوقت املتبقي المريكا يف
املنطقة ،فهي بحاجة اىل تفـامهات اقليمية رسيعة مع ايران قـبل خروجها القريب من املنطقة
والتفرغ لرتتيـب وضع امريكا اجلنوبية قبل بداية الـصدام احلتمي بني البيض الربوتستانت
والالتني الكاثـوليك يف داخل امريكا ذاهتـا  .فأمريكا تـرغب بالدرجـة االوىل ان تتعهد ايران
بحامية املصالح االمريكية يف املنطقة وعىل استمرار سيطرة الرشكات االمريكية عىل آبار النفط
والغاز وخـاصة ابقاء سيطـرة أرامكو كرشكة امريكـية عىل ابار النفط والغـاز يف السعودية
الواقعـة يف مناطق ذات اغلـبية شيعيـة  .ان اوضاع دول اخلليج املـعتمدة كليـا عىل احلامية
االمريكيـة سيعاين من فراغ اسرتاتيجي وتغيريات داخليـة يف انظمة احلكم هناك  ،خاصة ان
االنسحاب سيكون رسيعا ومفاجئ (اذ ان امريكا تأمل بالعودة كالقوة االحادية يف العامل بعد
اعادة ترتيب وضعها الداخيل بشكل جذري وسـيطرهتا عىل مصادر الطاقة يف منطقة اخلليج
اساسية يف هذه العودة)وهذه التعهدات ال تستطيع تقديمها اال ايران الدولة االقوى .ان ايران
تستطيع بالتعاون مع روسيا والـصني االستمرار يف الوضع االقتصادي احلايل لفرتة طويلة
،اطول بكثري من قـدرة امريكا يف فرض هذه العقوبات  .كـذلك فان أوروبا ستكون بحاجة اىل
النفط والغاز االيراين يف املستقبل خاصة مع ضعف اآلمال بنفط وغاز البحر املتوسط .
قيام امريكا بحـرب شاملة عىل ايران  :ان هذا االمـر صعب جدا ان مل يكن مستحيال ،النه ال تستطيع اي قـوة عىل االرض احتالل ايران فهي بالد واسعة شاسعة من اكثر بالد
العامل وعورة تتمتع بقـوات عسكرية متمـرسة وباعداد ضخمـة  .كذلك فإن تلك احلرب
ستؤدي اىل إهنـاك امريكا كلياً قبل هناية احلرب بحـد ذاهتا (اال اذا ارادهتا حرباً نووية ) .
أما القيـام بعملية عسكريـة حمدودة فان تاثريها عىل ايـران سيكون حمدودا ولن تتحمل
املصالح االمريكية وحلفاء امريكا يف املنطقة الرد االيراين .
قيـام صدام دموي بـني االصالحيني واملحافظـني  :وقد حصل ما يـشبه ذلك يف مرحلةسـابقة وادى اىل ازمة داخل ايران تم جتاوزها واعـادة هذه االزمة يف الوقت احلايل لن تؤدي
اىل تغيريات الن هنالك تشارك يف السلطـة بني االصالحيني واملحافظني ولن خياطر اي فريق
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هبز االمن الـقومي للحصـول عىل سلطة اضـافية لـن تكون كبرية يف ظل االوضـاع املحلية
واالقليمـية والدوليـة وترشح ايران بقـوة لتكون احـد اقطاب املنـطقة (لقد حـاولت امريكا
والـسعوديـة وعدد مـن الدول االستفـادة من االوضاع االقـتصاديـة التي متر هبـا ايران
واستعـانت باملخـزون االسرتاجتي من العـمالء للقيام بـاعامل شغب يف الكثـري من املناطق
االيرانية سنة  ،2018لكن عدم وجود جهة سياسية لالستفادة من اعامل الشغب والفوضى
لتحويلها اىل ثورة انتهت هذه االعامل بدون اي تاثري عىل النظام السيايس يف ايران) .
 قيـام دولة كردية :يف سوريا كبـداية ثم تبدأ يف تركيا بـدعم غريب اهلدف منها تقسيمتركيـا واشغال تركيا يف رصاع طويل مع الـدولة الكردية اجلديدة الـتي ستؤثر يف تركيا ،
سوريا  ،العراق  ،ايران وهذا هو اخلطر االكرب واجلدي عىل ايران .
ان االتفـاق النووي املـوقع مع الدول الكـربى هو اعرتاف دويل بقـدرات ايران النـووية
واهليتها كقطب يف املنطقة  .هنالك خماطر ستواجه ايران يف تثبيت دورها كقطب اقليمي يف
منطقـة حتتوي عىل عدد من القوى ذات قدرات كبرية (باكـستان –السعودية –تركيا ) ،
وللمحافظة عليه فإن هذا حيتاج اىل عدد من اخلطوات :
تـثبيت حلفاء اقوياء يف الدول املحيطة :عىل ايران تثبيت حلفاء اقوياء هلم مصداقية يفحميطها االقليمي ملساعدهتا يف االزمات .
زيادة النمو السكاين  :الديموغرافيـا ال ترحم .فايران بحاجة اىل زيادة النمو السكاينلسد الفجوة السـكانية مع جارهتا باكستان والـتفوق السكاين عىل تركيا(واهداف اخرى
تتعلق بـاستدامة القـوة العسكريـة واالقتصاديـة) (خالل رئاسة خـامتي دعي الشعب
االيـراين اىل حتديد النسل  .اآلن يدعو املرشد الشعب االيراين اىل زيادة النمو السكاين(يف
مايو  ، 2014أشارت وكالة مهر اإليرانية إىل أن املرشد اإليراين عيل خامنئي  ،أبلغ جممع
تشخيص مصـلحة النظام  ،بأن الـسياسة السكـانية جيب أن تعتمد عىل حـيوية ونشاط
رشحية الشباب مع زيادة معـدل اإلنجاب  ،وتذليل العقبات أمـام الزواج وتسهيل تكوين
العوائل وزيادة األوالد وتقليل سن الزواج ودعم األرس الشابة لتوفري مستلزمات احلياة .
ويف سبتمرب  ،2016عاد املرشد اإليـراين وكرر نفس االسرتاتيجية الـسكانية  ،وطرحها
عىل جممع تشخيص مصلحة النظـام  ،مشدداً عىل رضورة تشجيع الزواج وزيادة اإلنجاب
حتى يكون املجتمع اإليراين جمتمعاً شابا.
زيادة النـاتج القومي  :ان ايران بحـاجة اىل زيادة النـاتج القومي لكي تـستطيع القيامباعباء القطبية ولتخلفها عن جارتيها تركيا والسعودية  .ان ايران تتمتع بكل االمكانات التي
تؤهلها لنمـو رسيع ومستدام (قال هـنري كيسنجر يف احـدى مقابالته ان ايران هي صني
القرن الواحد والعرشين ) والنمو السكاين هو احد اساسيات النمو العايل املستدام باالضافة
اىل وجود االمكانيات اهلائلة الكامنة يف باطن االرض من مصادر الطاقة واملعادن .
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إسرائيل
ظهـرت دولة إرسائيل حـديثاً عـىل أرايض فلسطني التـارخيية بـعد عام 1948م ،وتقع يف
الرشق األوسط يف غرب آسيا عىل الضفة الرشقية للبحر املتوسط .حتدها لبنان من الشامل
وسـوريا من الشـامل الرشقي واألردن من الرشق ومـرص من اجلنوب الغـريب ،كام أهنا
حتتل الضفة الغربية املحـاذية لألردن (هيودا والسامرة يف املصطلح اإلرسائييل الرسمي)
يف الرشق وقطـاع غزة (مع إدارة جزئيـة من السلطـة الوطنيـة الفلسطينـية) يف اجلنوب
الغريب بمحاذاة البحر األبيض املتوسط ومرص مسيطرة بذلك عىل كامل مساحة فلسطني ،
كام حتتل جزئيًا مرتفعات اجلـوالن السورية وحتتل كل ذلك منذ حرب  1967.يبلغ عدد
سكـاهنا  8.010.000نسمـة[ معظمهم ( )%76من اليـهود .وهي الدولـة الوحيدة ذات
أغلبية دينية هيـودية يف العامل  .وهبا أيـضا أقليات عربـية ومسيحية ودرزيـة وسامرية
وغريها من األقليات الدينية والعرقية .
دولة إرسائيل احلديثة ،التي طالبت احلركة الصهيونية بظهورها منذ أواخر القرن التاسع
عرش ،كان أساسها فكرة أرض إرسائيل التوراتية والتي هي واحدة من املواضيع الرئيسية
لليهوديـة ألكثر من ثالثة آالف سنة  .بعد احلـرب العاملية األوىل أقرت عصبة األمم وضع
فلسطني حتت االنـتداب الربيطاين مـن أجل إجياد وطن قومي للـشعب اليهودي  .يف عام
 1947أقرت األمم املتحدة تقسيم فلسطني االنتـدابية إىل دولتني  -هيودية وعربية  .رغم
رفض جامعة الدول العربية للخطة  ،قامت دولة إرسائيل عىل أساس أعالن  14أيار 1948
التايل العالن إستقالهلا وتوسعت حدودها خارج قرار تقسيم فلسطني .
جغرافياً
تعترب احلدود السياسية إلرسائيل واحدة من أكثر األمور املثرية للجدل عامليا فهي مل تعلن
حدودها الـرسمية بالكـامل منذ إنشـاءها عام  . 1948وأجزاء احلـدود املتفق عليها بني
إرسائيل والدول املجـاورة هلا هي احلدود مع مرص (التي متر بني منطقتي سيناء والنقب)
ومقطعـني من احلدود مع األردن (يف وادي عربة ويف مرج بيـسان) ،والتي تم حتديدها يف
أعقاب توقيع معـاهديت السالم .يف سنـة  2000طلبت إرسائيل من األمم املـتحدة حتديد
احلدود بيـنها وبني لبنان ،وانسحبت قواهتا من اجلنوب اللبناين حسب التعليامت الدولية
(ما يـسمى اخلـط األزرق) .ويف شهر آب  2005أعلـنت إرسائيل اخلط األخـرض املحيط
بقطاع غزة حدودا هلا.
منـذ ان نشأت دولة إرسائيل وإىل يـومنا هذا ،كانـت طرفاً من أطراف النـزاعات اإلقليمية
وبخاصّة مع مرص وسوريا ولبنان واألردن والفلسطينيني.
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احلكومة والسياسة
القدس هي عـاصمة إرسائيل وفق قانـون أقره الكنيست يف متـوز من عام  1980بيد أنه
جتدر اإلشارة إىل أن مجـيع سفارات الدول ذات العـالقة مع إرسائيل توجـد يف مدينة تل
أبيـب بينام توجد يف القدس سفـارة الواليات املتحدة األمريكيـة وبعض القنصليات لدول
كرتكيا واململكة املتحدة وفرنسا وغريها .
أساس القانون  :إرسائيل مل تتبنى دستورا رسميا  .فبالرغم من أن إعالن الدولة دعى إىل
إقرار دستور بتاريخ ال يتجاوز  1أغسطس  ،1948وإصدار رئيس احلكومة املؤقتة دافيد
بن غوريون آنذاك أمرا ينص عىل استمرار رسيان مفعول قوانني االنتداب الربيطاين بام ال
يتعارض مع التغيري الناشئ عن إقامة الدولة وحتديده للجمعية التأسيسية املنتخبة كجهة
منوط هبا وضع الدستـور وإقراره  ،إال أن هذه املهمة مل تنفـذ .وما زال األمر املذكور مع
تعـديالته املفصلة يف أمر أصول احلكم والقانـون الصادر عن جملس الدولة املؤقت يف 19
مـايو  1948سـاري املفعول حتـى هذا اليـوم  .ومع ذلك ،فإن الـكنيسـت  ،أي الربملان
اإلرسائييل  ،سن قـوانني أساسية كـأدوات قضائية بـديلة للدستـور ،والتي تنظم أعامل
الـسلطات وحقـوق اإلنسان يف بعـض املجاالت  ،ولكن عـدم وجود دستـور كامل وعدم
وضوح أفضلـية القوانني األساسية عىل القوانني العـادية جترب املواطنني واملؤسسات عىل
التـوجه للمحكمة العليا لتفـسري النظام القانوين يف الكـثري من حاالت الغموض مما جيعل
مكانة املحكمة العليا أقوى من املقبول يف دول أخرى.
املؤسـسات احلاكمة  :تعرّف إرسائيل نفـسها عىل أهنا دولة ديمقراطيـة برملانية متعددة
األحـزاب بشكل مماثل لألنظمة الديمقراطية يف أوروبا الوسطى  .أي أن املؤسسة املركزية
هي الربملان الـذي يلعب دور املجلس الـترشيعي كام ينـتخب أعضاؤه احلكـومة ورئيس
الدولة ويراقب أعامل املـؤسسات احلكومية .يـطلق عىل الربملان اإلرسائييل اسم الكنيست
(أي املجمع) .
حيق جلمـيع املواطنني الـذي بلغ عمرهم  18عـاما أو أكثـر والذي يقيـمون داخل حدود
إرسائيل لعام  1948واجلـوالن واملقيمني يف املستـوطنات يف الضـفة الغربيـة التصويت
للكنيست  ،بـينام ال حيق التصويت يف الكنيـست لسكان الضفة الغـربية وال سكان قطاع
غزة وذلك منذ إحتالهلا عـام  1967وحتى اليوم  .بعد االنتخابـات العامة ينتخب أعضاء
الكنيست اجلـديدة رئيسـا حلكومة جـديدة من بني األعـضاء ويمنحـون له فرتة معينة
لتشكيل حكومته  ،ثم يقر أعضاء الكنيست احلكومة بالشكل الذي يقرتحه رئيسها املنتخب
 ،وتصنف بعض اجلهات إرسائيل عىل أهنا يف مـقدمة النظم الديمقـراطية يف منطقة الرشق
األوسط ،لكن هـذه الديمقراطية ترضرت صورهتـا كثريا بإعالن منظامت غري حكومية أن
إرسائيل دولة عنرصية الرتكاهبا جرائم إبادة مجاعية بحق الشعب الفلسطيني .

52
العالقات اخلـارجية  :إرسائيل تقيم عالقات دبلـوماسية مع  157دولة ( 156من 192
األخرى األعضاء يف األمم املتحدة ،فضال عن الكريس الرسويل) .كانت الصداقة الوثيقة مع
الواليـات املتحدة املحور األسايس للسياسة اخلارجية اإلرسائيلية لعدة عقود  .ومنذ إنشاء
دولة إرسائـيل يف  1948حتى الثـورة اإليرانيـة وسقوط ساللـة هبلوي يف  ،1979ظلت
إرسائيل وإيران حتتفـظان بعالقات وثـيقة  .وكانـت إيران الدولـة الثانيـة ذات األغلبية
املسلمـة التي اعرتفت بـإرسائيل كدولـة ذات سيادة بعـد تركيـا  .ويف منتـصف القرن
العرشين ،نفذت إرسائـيل برامج واسعة النـطاق للمعونـة األجنبية والتعلـيم يف أفريقيا ،
وأوفدت خرباء يف الزراعة وإدارة املياه والرعاية الصحية .
رفض االعرتاف  :تعترب العالقات الدبلومـاسية بني إرسائيل والدول العربيـة مسألة حساسة
داخل الـرأي العام من الطرفني  ،يف الوقت احلارض ،فـإن ما جمموعه  32من الدول األعضاء يف
األمم املتحدة ال تعرتف بـدولة إرسائيل أو ال تقيم معهـا عالقات دبلوماسيـة بصورة عامة أو
جـزئية منها الـدول العربية (ويـستثنى منـها مرص واألردن)؛  10أعضاء آخـرين يف منظمة
التعاون اإلسالمي  :أفغانستان وإنـدونيسيا وإيران وباكسـتان وبنغالدش وبروناي وتشاد
ومايل وماليزيا والنيجر ،باالضافة اىل بوتان وكوبا وكوريا الشاملية.
وال يعدّ اعرتاف الدول العربية بدولة إرسائيل أمراً مفروغا منه إذ عارض مجيعها تأسيس
الدولة وحتـى حاولت احليلولة دونه عن طريق التدخل العسكري  .وكانت مرص أول دولة
عربية تعرتف بدولة إرسائيل رسميا عندما قام الرئيس املرصي أنور السادات بزيارة إليها
يف نوفمرب 1977م .
التشكيك العـريب يف رشعية إرسائيل  :ادعت احلركـة الصهيونية يف بـداية القرن العرشين
الرشعية يف الوجود عىل أرض فلسطني التارخيية من عدة نقاط أمهها:
اإلدعاء بأن اليهود حكموا فلسطني منذ ما يقارب  3آالف عام.اضطهاد اليهود ورضورة وجود وطن خاص هلم.اإلدعاء بأنه جيب عىل أبناء البرشية االعرتاف بوعود الكتب املقدسة لليهود.وترفض نسبة كبرية من الشعوب العربية هذه االدعاءات وترى من وجهة نظرها إرسائيل
كـدولة حمتله ال رشعية هلا و ذلك ألن الظروف التـي تأسست فيها إرسائيل كانت ظروف
وقع فيها العـرب حتت احتالل أجنبي غاشم (بريـطاين) كان موالياً للحـركة الصهيونية
(طـالع :وعد بلفور) و لقيام دولـة هيودية عىل حساب حق الـشعب العريب الفلسطيني يف
تقرير مصرية عىل أرضه  .وترجع حالة الرفض العريب للوجود اإلرسائييل بسبب الغرض
الذي قامت من أجله الـدولة يف املقام األول حيث ينص دسـتور إرسائيل الغري مكتوب عىل
أهنا الوطن القومي لليهود وهي بذلك تكون الدولة الوحيدة يف العامل التي ينص دستورها
عىل أهنا وطن قومي لديانة بعينها  .ويف املقابل فإن إرسائيل ترصح بأهنا دولة ديموقراطية
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عىل غـرار الديموقراطيات الغـربية العلامنية التي تعتمـد مبدأ املساواة بني املواطنني ذوى
الديانات املختلفـة يف حق امللكية جلميع األطياف الـدينية التي تسكنـها فال حتابى فصيل
ديني معني بوصف البالد وطن قومي له دون األخـرين  .كام قامت إرسائيل بعد أن حدث
تبـدل واضح يف الديموغـرافيا عىل األرض يف ظل احلرب بني العـرب واليهود أسفرت عن
النكـبة الفلسطينيـة  .ويعتقد الكثري من العـرب واملسلمني أنه قد تـم إبادة الكثري من املدن
والقرى الفلسطينية وقتها لطرد وترهيب العرب ودفعهم ملغادرة أراضيهم وبالدهم جلعل
الدولة الـصهيونية الوليدة دولة ذات أغلبية هيـودية  ،وذلك بمباركة من املحتل الربيطانى
وخيـانة من أطراف عـربية كانت مـوالية للمـحتل  .ويستدل العـرب عىل ذلك بأن أصبح
سكان تلك املدن والقرى الجئني يف الضفة الغربية وقطاع غزة .
ولـذلك يعتقد العـرب أن إرسائيل ما هي اال ثيـوقراطية دينـية راديكاليـة متخفية يف رداء
الديموقراطـيات الغربية العلامنية  .و تـستمر حالة االحتقان الـدائمة بني الطرفني بسبب
أرصار إرسائـيل عىل اعتبار الصـهيونية حـركة غري عدائيـة للديانـات األخرى وال تنتهك
حقوق املواطن العـريب املسلم يف أن تكون له نفـس األرض كوطن قومي أيـضا  .ونتيجة
للحرب الدينية التي بدأهتا إرسائيل عىل تلك األرض  ،ووجود عدد كبري من الضحايا العرب
الذين قـضوا جراء مواجهات مسلحة مع إرسائيل (- 1973 - 1967 - 1956 - 1948
 )2009- 2006 - 1982تسـتعر العـداوة بني العـرب و إرسائيل عىل أسـاس ديني أو
حتـديدا بني املسلمني والصهاينة (هيودا كانـوا أم مسيحيون بروتستانت) الذين يرون يف
إرسائيل أهنا حتقق نبؤات توراتية يف هناية الزمان .
ويستنـد املشككون يف رشعيـة إرسائيل كدولة هيـودية عىل أرض فلسطـني التارخيية اىل
إنعدام الـوجود املنـظم لليهـود عىل األرض إال منذ مـا يقارب  200عـام ،يف حني سكن
املسلمون فلسطني منذ عهد خليفة املسلمني الثاين عمر بن اخلطاب .
املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية
قوات الـدفاع اإلرسائـيلية :معـظم اإلرسائيليني فـوق سن  18يتم جتنـيدهم يف اخلـدمة
العسكرية اإللزامية مبارشة بعد إكامهلم مرحلة الثانوية العامة  ،وتكون فرتة اخلدمة للذكور
ثالث سنوات وسنتني لإلناث  .وبعد انتهاء اخلدمة للذكور يوضعون يف سلك االحتياط حتى
عمر األربعني  ،ويستثنى عـرب إرسائيل من اخلدمة العسكريـة ما عدا الدروز  ،ويبلغ تعداد
اجليش اإلرسائييل مـا يقارب  168.000فرداً ويبلغ احتـياطي اجليش حوايل الـ 408.000
فرداً ،وتتشكل قوات الدفاع من اجليش اإلرسائييل والقوة اجلوية والبحرية .
وقد تـشكلت هـذه القوات عـام  1948م وتكونـت أساسـا من منـظامت غري رسمـية
(ميليشيات) عىل رأسها منـظمة اهلاجاناه  ،ويتفرع عن قوات الدفاع اإلرسائيلية ما يعرف
بشعبة االستخبارات العسـكرية وتعرف اختصاراً بآمـان التي تتعاون بدورها مع جهاز
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األمن الداخيل اإلرسائييل(شاباك) ووكالة االستخبارات اإلرسائيلية (موساد) .
ويعد اجليش اإلرسائييل من أكـثر اجليوش تطورا عىل صعيد الـتدريب والتجهيز العسكري
والـتقنية املستخدمـة  .وتقوم إرسائيل بتصنيع العـديد من قطعها احلربـية وينقسم فيلقها
التصنيعـي بني تصنيع خـالص وبني إضافـة تطويـرات عىل األسلحة املسـتوردة  ،وتعد
الواليات املـتحدة األمريكية الرشيك الرئييس إلرسائيل يف املجال العسكري حيث من املقدر أن
تبلـغ قيمة املساعدات األمريكية إلرسائيل بني عامي  2008م  2017 -م ما يقارب 30مليار
دوالر  ،وتنتج إرسائيل دبابات املريكافـا وبارجات ساعر  5وهي النسخة التي تلت بارجات
سـاعر  4.5وتم إنتاج  3سفن من هـذا الصنف حتى اآلن  ،فقد أنـتجت إرسائيل وبمساعدة
أمريكية نظام القـبة احلديدية املضـاد للصواريخ قصرية املدى ومنـظومة صواريخ السهم
املضاد للـصواريخ الباليستية ،هذا إضـافة إىل اعالن إرسائيل امتالكها ألسلحة دمار شامل
عبارة عن رؤوس نووية.بعد تـرصيح مردخاي فعنونو يف عام  1986وترصيح أوملرت عام
 . 2006اال ان التجربـة اثبتت حمدودية فعـالية هذه املنظـومات مع متكن صواريخ مفردة
وبدائيـة الصنع من غزة الـوصول اىل شامل وجنوب تل ابـيب علام ان معظم رادارات هذه
االنظـمة مركزة عىل غزة الهنا التهـديد االسايس حاليا  ،فكيف سـتتمكن هذه املنظومات من
محاية ارسائيل من مئات الصواريخ يف وقت واحد من جبهات متعددة.
يعـود تاريخ اهتامم إرسائـيل بإنتاج الـسالح املتطور حمليـا إىل فرتة حرب السـويس عام
 1956حيث بدأت بتكـوين قاعدة صنـاعية أساسيـة تطورت بعدهـا إىل مؤسسة إرسائيل
لصناعات الطريان والفضاء  .وتنتج حالياً العديد من آالت احلرب  ،من ضمنها طائرات دون
طيار تستخـدم لالستطالع وكذلـك رضب مواقع عن بعد  .وتقـوم بتصديـرها إىل روسيا
وتركيا وأملانيا وفرنسا وكندا  .تستخدم كندا وأسرتاليا تلك الطائرات يف أفغانستان .
االقتصاد
االقتـصاد اإلرسائييل من أكثـر االقتصادات تنـوعا عىل مسـتوى الرشق األوسط وشامل
أفـريقيا ودخل الفرد يف إرسائيل من أعىل الدخول يف العامل حيث يبلغ حوايل  28الف دوالر
ويعـتمد االقتصاد عـىل صناعة التكنـولوجيا ومعـداهتا وكذلك عىل الزراعـة والسياحة ،
فإلرسائيل باع طويل يف جمـال الصناعات عالية التقنيـة والربجميات املتنوعة وتوجد عىل
أراضيها العديد من رشكات تصنيع احلواسيب وبرجمياهتا اإلرسائيلية أو العاملية من مثل
مايكـروسوفت وإنتل وكذلك رشكات االتصـاالت من مثل موتوروال .وتعترب إرسائيل من
الـدول الرائدة يف جمـال اعادة استخـدام املياه وحتليـة املياه وتقـليل االعتامد عىل موارد
الطـاقة اخلارجية  .الركيزة الثانية لالقتصاد اإلرسائييل هي الزراعة حيث تعد إرسائيل من
أكثر الـدول ذات االكتفاء الذايت يف املجال الـزراعي وتقوم بتصديـر الفائض الزراعي من
خرضوات وفواكه إىل دول العامل املختلفة  .كذلك فان السياحة تشكل مصدرا مهام للدخل
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القومي حـيث تزخر إرسائيل بالعديد من نقاط اجلـذب السياحي الديني ومثال ذلك حائط
املبكـى وكنيسـة القيامـة وقبة الـصخرة وغريهـا الكثري والتـارخيي مثل جبـل مسادا
والـعالجي كالبحر امليت حيث بلغ عدد السياح القادمني إىل إرسائيل عام  2008م حوايل 3
مليون سائح كذلك تعدّ جتارة وتصدير األملاس موردا مهام يف االقتصاد اإلرسائييل وفوق
هذا وذاك فإن إرسائيل تتلقى دعام ماديـا كبريا من الواليات املتحدة األمرييكية حيث يقدر
الدعم املـادي املخصص إلرسائيل خالل العـرش سنوات القادمـة بحوايل  30مليار دوالر
أمريكي  ،ويعد اإلحتاد األورويب الرشيك الرئييس إلرسائيل عىل املستوى التجاري.
السكان
كشفت مـعطيات صادرة عن دائرة اإلحصاء املركـزية اإلرسائيلية ،حول السكان يف البالد
عشية عـام  ،2018النقاب عن أن عدد الـسكان يف إرسائيل بلغ  8.8مليـون نسمة ،حيث
سجلت نحو  180ألف والدة خالل العام . 2017
ويستدل من املعطيات أن  8.79مليـون نسمة يعيشون يف إرسائيل %74 ،منهم من اليهود
يشكلون 6.5مليون نـسمة%20.9 ،من العرب  1.8مليون نسـمة ،لكن هذا املعطى يشمل
الفلسطينيني يف القدس املحتلة الـذين يقدر عددهم بأكثر من  300ألف نسمة ،والسوريني
يف هضبة اجلـوالن السورية املحـتلة الذين يقـدر عددهم بأكـثر من  20ألفا .و %4.5من
جنسيات أخرى.
ووفقا لبيـانات املكتـب املركزي لإلحـصاء لعام  ،2017ولـد نحو  180000طفل ،فيام
أضيف للتعـداد السكاين حـوايل  27000مهاجر جـديد وحوايل  10000مهـاجر آخر.
وهؤالء هـم مواطنون مهاجرون وأشخاص هاجـروا بموجب قانون الدخول إىل إرسائيل.
وباإلضافة إىل ذلك ،خالل السنة احلالية ،تويف  44000شخص.
ودلـت املعطيات ،أن حـوايل  27إلف شخص هاجـر إىل إرسائيل هذا العـام .وكانت الدول
الرئيسية التي وصـل منها املهاجرون اجلدد خالل العام املايض روسيا  %27.1وأوكرانيا
 %25.5وفرنسا  %13والواليات املتحدة .%9.8
ويستدل من حتليل البيـانات واملعطيات ،وجود فرق كبري يف الزيادة الطبيعية بني السكان.
ففي حني أن  %86مـن الزيادة بني اليهـود كانت بسبـب الزيادة الطبـيعية ،فإن  %94من
الزيادة يف عدد السكان العرب كان أيضاً بسبب الزيادة الطبيعية.
ويف املجتمعـات واجلنسيات األخـرى كانت الزيـادة الطبيعيـة  ،%23والسبب يف ذلك هو
اهلجرة .ووفقا للمكتب املركزي لإلحصاء ،فإن أولئك هم الذين بقوا يف إرسائيل بعد انتهاء
تصاريح عملهم ،والذيـن وصلوا كسائحني وظلـوا يف إرسائيل للعمل أو مع أرسهم ،حتى
بعد انتهاء التأشرية السياحية.
أظهرت النتائج األولية للتعـداد العام الثالث ،أن عدد الفلسطينيني داخل حدود عام 1967
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بلغ أربعة ماليني و 780ألفـا ،إضافة إىل  1.5ملـيون داخل اخلط األخرض ،بـزيادة مليون
فلسطيني خالل السنـوات العرش األخرية؛ وهي أرقام تفزع االحتالل اإلرسائييل الذي يزعم
أن له األغلبية ويدعو ليهودية إرسائيل.
ويف التفاصيل ،تـشري نتائج التعـداد يف عام  2017أن من بني السكـان مليونني و 881ألفا
و 687نسمة يف الضفـة الغربية بام فيهـا القدس املحتلة ،ومليونـا و 899ألفا يف قطاع غزة
الذي سجل ثالث أعىل نسبة سكانية يف العامل.
ويف ما يتعلق بالرتكيب العمري ،فإن املجتمع الفلسطيني ما زال جمتمعا فتيا ،حيث إن نسبة
األطفال ما دون  18عامـا أصبحت تشكل  ،%47يف حني بلغت نسبـة األفراد من ستني عاما
فأكثر  %5من إمجايل عدد السكان ،فيام بلغ متوسط حجم األرسة . 5.1
وكشفت رئيسة جهاز اإلحصاء عن وصـول معدل البطالة إىل  %26.3وترتكز يف قطاع غزة
بنسبة  %47و %12يف الضفة ،وترتفع نسبة البطـالة بني فئة الشباب اخلرجيني ،لكن نسبة
األمية انخفضت إىل أقل من .%4
وكان تقـرير لإلدارة املدنيـة لالحتالل اإلرسائييل كشف عـن تساوي عدد الـسكان العرب
واليهود يف فلسطني التارخييـة غرب هنر األردن.وبحسب التقرير الذي تم عرضه عىل جلنة
اخلارجية واألمن التابعـة للكنيست ،فإن نحو مخسة ماليـني فلسطيني يعيشون يف الضفة
الغربية وقطاع غزة ،باإلضافة لنحو  1.5مليون يعيشون داخل اخلط األخرض.
ويشري التقرير إىل أن عدد اليهود يف املقابل مساوٍ ملجموع هذا العدد ،إذ يصل إىل  6.5ماليني
نسمة.
بلغت نسبـة األرس الفلسطيـنية التي تعـود ملكية املـسكن فيها ألحـد أفراد األرسة حوايل
 %84.6يف عـام  ،2017بواقع  %85.4يف الضفة الغربـية و %83.2يف قطاع غزة ،يف حني أن
نسبة األرس التي تعيـش يف مساكن مستأجرة يف فلسطني بلغت  %8.3أرسة ،بواقع  %9.4يف
الضفة الغربية و %6.5يف قطاع غزة.
قـدّرت الوكالة الـيهودية ،أعداد اليـهود يف العامل بحوايل  14مليـون و 700ألف نسمة ،يعيش
غالبيتهم خارج إرسائيل ،وبخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اإلرسائـيلية ،عن الوكالـة اليهودية (غري حكـومية) ،قوهلا إن 6.6
مليون من اليهود يعيشون يف إرسائيل ،وإن  5.7مليون يعيشون يف الواليات املتحدة األمريكية.
وأشارت الوكالـة اليهودية اىل أن فرنسا حلت ثالـثا يف عدد اليهود بعد إرسائيل والواليات
املتحدة حيث يعيش فيها  453ألف هيودي ،تليها كندا ( 391ألفا)  ،بريطانيا ( 290ألفا).
وأشارت الوكـالة اليهودية اىل أن من بني اليهود الـذين يعيشون خارج إرسائيل هناك أقل
من  4500هيودي يعيشـون يف دول عربية بينهم ألفان يف املغرب وألف يف تونس وأقل من
 500يعيشون يف كل من اليمن وسوريا ومرص.
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وذكرت أن  8500هيودي يعيشون يف إيران و 15ألف هيودي يعيشون يف تركيا.
ولفتت الوكالـة إىل وجود جاليات هيوديـة صغرية للغاية ال يتعدى عـدد أفرادها املائة ،يف
نحو  93دولة.
بعـض املخـاطـر الـتي هتــدد ارسائيـل :ان وضع ارسائيـل حيمل عــدد كبـري من
املخاطرالوجودية امهها :
ان ارسائـيل مع كل حماوالهتـا ال زالت مكروهـة من الشعـوب العربيـة واالسالمية ،وبالـرغم من العالقـات اخلفيـة بني ارسائيل والـكثري ان مل يكـن معظم القـادة العرب
واملسلـمني وحماوالت التـطبيع  ،اال ان الشعـوب العربيـة واالسالمية ال تـزال ترفض
التطـبيع معها  .الحظنـا ان التطبيع مع ارسائيل يف الفـرتة االخرية وصل اىل مرحلة اعالن
التحـالف مع بعض االنـظمة  ،اال ان احلـادثة التي حـصلت يف املسجـد االقصى (وضع
اجليـش والرشطة االرسائيلية اجهزة مراقبـة عىل ابواب املسجد االقصى) ادت اىل احتقان
كبري يف الشارع العريب واالسـالمي ضد ارسائيل والتطبيع معها(واسباب اخرى ال جمال
لذكرها) بعدها مل نعد نسمع شيئ عن التطبيع لفرتة من الزمن  .ان عدد اليهود يف ارسائيل
حوايل  6.5مليـون يعادهيا مليار مسلـم جيعلها يف خطر وجودي دائم  .ان اعالن ارسائيل
دولة هيودية يعني ان ال مستقبل وال وجود لغري اليهود فيها  .مع وجود حوايل  6.5مليون
فلـسطيني يف متـاس مبارش مع الـدولة اليهـودية (يملـك حوايل  %75منهم مـساكنهم )
ويـتكاثرون بوترية ارسع كثريا من اليهود فسيصبح الـيهود قريبا اقلية يف بحر فلسطيني
وليس عريب  .ان احلل الوحيد ارسائيليا هو هتجري الفلسطينيني من الضفة الغربية وقطاع
غـزة واخلط االخرض اىل امـاكن بعيـدة كسينـاء والسعـودية الن وضـعهم عىل احلدود
االرسائيلية اجلديدة ال حيل املـشكلة  .هذا السيناريـو لن يتم هبدوء وسيحدث الكثري من
الصدامات الدموية التي ستهز العامل وستعيد حالة العداء مع الدولة االرسائيلية.
ان عدم قدرة ارسائيل عىل احلسم يف اي من مناطق الـقتال حوهلا (غزة  ،لبنان حيث حزباهلل ،سوريـا  ،ايران) وتنـامي هذه القـوى يف الكثري من املـجاالت  ،وخاصـة يف الصواريخ
اضعف كثريا من دور ارسائيل يف املنـطقة (اذ وجدت ارسائيل لتكون رشطي املنطقة واملؤدب
لكل ممـانع للسيطـرة الغربيـة فيها)  .هـنالك ثالثة اطـراف تستطيع اصـابة كل شرب من
ارسائيل  ،بينام الرابعة تستـطيع رضب العاصمتني السياسـية واالقتصادية (القدس –تل
ابيب )  ،ومع صغر وحمدودية االهداف االسرتاجتية يف ارسائيل فيمكن تدمري مجيع املواقع
االسرتاجتية يف ارسائيل خـالل ايام اذا شنت االطراف االربعة هجوما شامال منسقا يف وقت
واحد وباملقابل فان الرد االرسائييل سيكون حمدودا اذا استعمل السالح التقليدي فقط .
انخفاض اهلجرة اليهودية  :ان دولة ارسائيل انشئت اساسا بواسطة املهاجرين وذلكيف فـرتة حساسة حـيث سعت املنظامت اليهـودية لالستفادة مـن احلرب العامليـة الثانية
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وتعـرض املدنيني يف مجيع انحـاء العامل اىل خماطـر عالية بـام فيهم اليهود القـناع اليهود
بـاالنتقال اىل دولـة ارسائيل ذات املخاطـر االقل باالضافـة اىل اقناعهـم باالسباب الـدينية
(اهلجرة اىل ارض امليعاد) .حاليـا تعاين ارسائيل من انخفاض التنافـسية يف االقامة داخلها
السباب كثرية امهها املخاطـر االمنية واالسرتاجتية ما يؤدي اىل هجرة عكسية  .ان اي عمل
عـسكري يرضب املناطق االرسائيليـة الداخلية بعنف كام هيـدد حزب اهلل سيؤدي اىل هجرة
هيودية كبرية حيث اكثر من ربع اليهود االرسائيليني يملكون جنسية اخرى ستودي اىل خلل
يف النظام الديمـغرايف والصناعي حيث اعـداد كبرية من هؤالء من النخب العلمـية والثقافية
العليـا يف املجتمع االرسائييل  .كذلك حـسب احصاءات الوكـالة اليهوديـة الرتكيز االسايس
لليهود يف العامل هـو يف ارسائيل وامريكا ،اما يف باقي العـامل فان االرقام ليست كبرية بحيث
تؤدي هجرهتم اىل تغري الزيادة الـسكانية العربية عىل اليهودية  .ان اهلجرة الوحيدة املؤثرة
هي هجـرة املاليني من امريكـا وهذا لن حيـدث اال يف حال حصـول حرب اهليـة يف امريكا
ومشاكل كربى يف اوروبا يف الوقت عينه (احلرب بني الكاثوليك والربوتستانت ).
ان اخطر ما يواجه ارسائيل سـياسيا ،هو تراجع التـاثري اليهودي يف العامل واساس هذاالتـاثري هو قدرة اللويب اليهـودي عىل التحكم باصوات اليهـود وجتيريها يف ضفة واحدة
متيل الكفة ويربح مـن ترضى عنه ارسائيل  .لـذلك كنا نجد مجيع الـسياسيني يف الغرب
يشيدون بارسائيل طمعا باصوات الـيهود  .هذا اصبح من املايض  ،حاليا ان الكتلة الناخبة
االسالميـة هي اضعاف مضاعفة الكتلـة الناخبة اليهودية يف الغـرب وبالتايل يكفي تنظيم
صفوف النـاخبني حتى نجد مجيع السـياسيني يف الغرب مع القضايـا العربية  ،وخاصة
القضيـة الفلسطـينية (هـولندا كـانت يف الستيـنيات اكثـر بلدان اوروبـا عداء للـقضية
الفلسطينية ودعام الرسائيل حاليـا رئيس الربملان اهلولندي من اصول مغربية واحلكومة
اهلولندية هي اول دولة اوروبية اعرتفت بـالدولة الفلسطينية التي اعلنها حممود عباس).
ان ارسائيل تعيـش عىل التربعات والدعم العسكـري االمرييكي ولكن االقتصاد االرسائييل
يعيش من التجـارة مع اوروبا  ،واي عزل الرسائيل من اوروبا كام حصل مع دولة جنوب
افريقيـا يف اواخر حكم البيض هـو مقتل الرسائيل واهنيار اقتـصادي يتبعه اهنيار داخيل
وهجرة معاكـسة رسيعة تنـهي الكيان االرسائييل بـدون رصاصة واحـدة (ان استمرار
اخللل الـديمغرايف احلايل سـيؤدي اىل تساوي عـدد املسلمني وعدد املـسيحيني يف االحتاد
االورويب حوايل عـام  ،2050مع فارق ان الكـتلة االسالميـة ذات اكثريـة شابـة وكتلة
مسيحية ذات اكثرية هرمة وبالـتايل التوجه السيايس لالحتاد االورويب سياخذ باالعتبار
مـصالح ومشاعر اجلالية االسالمية فيه واال ستغري هـذه اجلالية السلطات احلاكمة هناك
بصوهتا االنتخايب احلاسم ).
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اخليارات االسرتاتيجية االرسائيـلية :تعي ارسائيل هذه املخاطـرجيدا لذلك فهي تعمل
عىل التايل :
 زيـادة املسافـة بني املسلمـني واالوروبيني  :تعمل ارسائيـل عىل زيادة املسـافة بنياملسلمـني واالوروبيني عرب صدامـات دموية يف اوروبـا  ،وهنالك احتـامل كبري ان تكون
ارسائيل هي وراء العمليات الدموية لداعش يف اوروبا  .ان قراءة حركة قيادات داعش تثبت
ان هذه القيادة ليسـت غبية وهي عىل مستوى عال من التخطيط فام الذي تستفيد منه هذه
القيادة بفتـح النار وتنفيذ عمليات انتحاريـة يف اوروبا يف الوقت الذي كانت اوروبا تسهل
وتدعم حركة املقاتلني (املجاهدين االسالميني حسب زعمهم ) باملعلومات واملال والسالح
وتسهيل الدعوة جلميع الرجال وتسهيل وصوهلم اىل جبهات القتال وهو يشء ال يفعله اال
احللفاء فلامذا يرد داعش عىل مساعدة اوروبا له بتفجريات يف اوروبا .
ان الوضع احلايل غري قـابل لالستمرار فـالكتلة االسالميـة يف ازدياد وداعش اصبحتايامه معدودة واالنـتحاريون سـيقومون بـرد فعل ولكن لن يـستمروا طـويال (الذئاب
املنفـردة سيقل عددها ) وسيعود الوئـام بني الكتلة االسالمية واالوروبيني فامذا ستفعل
ارسائيل  .من املتوقع ان تعمل ارسائيل عىل اآليت :
•استمرار داعش وخالياها النائمة ألطول وقت ممكن بكل الطرق املمكنة.
•استمرار اشعار االوروبيني خاصة والغربيـني عامة باخلطر من املسلمني وان كل مسلم
قد يكون او يصبح داعشيا.
•العمل عىل تقسيم العامل العريب واالسالمي بكل الوسائل .
•العمـل عىل التفرقة بني املذاهب االسالمـية وخاصة السنيـة (الكتلة االسالمية يف اوروبا
معظمها سني) (فرق تسد)فال تعد هذه الكتلة تتفق عىل يشء فاذا رأت مجاعة رايا ولوكان
صحيحـا إرتأت اخرى عكـسه(هذا ما يعـلمنا إياه الـتاريخ االسالمي يف أوج الرصاع بني
السنة والشيعة عند قيام االعالم بالرتكيز عىل ما يفرقهم ال عىل ما جيمعهم  .هذا بالضبط
ما حدث حيث تم فـتح املنابر ،واملحطات لعتاة املتطرفني من الطرفني لنرش اسوأ الروايات،
واالحـاديث الصحيحة والغـري صحيحة  ،وتفسري الـصحيح منها بغري سـياقه التارخيي
فيعطى معـنا خمتلفا يـزيد اخلالف والنزاع .فال يشء يـمنع احضار عتـاة املتطرفني بني
املذاهـب وفتح املحطات الفضائيـة هلم ويبدأون بتكفري بعضـهم البعض بسبب خالفاهتم
الفقهيـة  ،وينتقل هـذا اىل الشـارع كام حصـل يف العرش سنـوات املاضـية بني الـسنة
والشيعـة.علام ان هذا االمر يتنـاسب مع املصلحة االمريكيـة واالوروبية التي ال جتد من
مصلحتها وجود كتـلة فاعلة موحدة يف اوروبا متتلك التـاثريالقوي يف السياسات الدولية
جتاه الرشق االوسط واخلليج .
-هتـجري الفلسطينيني من الـضفة الغربية وغـزة واعالن ارسائيل دولة هيودية :ان اعالن
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القـدس عاصمـة دولة ارسائـيل من قبل امريكـا ادى اىل هنايـة حل الدولـتني اذ لن تقبل
ارسائيل بوجود دولة فلسطينية يف الضفة الغربية وغزة لعدة اسباب امهها :
•ان الضفة الغربية هي هضبة تشق ارسائيل يف الوسط باستثناء رشيط رفيع وترشف عىل
الـساحل االرسائـييل وعىل تل ابيب وعـىل الكثري من املـراكز االقتـصاديـة والعسكـرية
االسرتاتيجية االرسائيلية .
•ان الضفة الغربية حتتوي عىل قسم اسايس من املياه املستخدمة يف ارسائيل وهي مالصقة
للقدس العاصمة املعلنة لدولة ارسائيل .
•ان الزيادة الـسكانيـة للفلسطـينيني التي تفـوق الزيادة الـسكانيـة لليهود هـي قنبلة
ديمغرافية ستنفجر يف وجه ارسائيل يوما ما وستجد نفسها حماطة ببحر من الفلسطينيني
الذين يريدون العودة اىل ارضهم كام حيدث اليوم مع اهل غزة.
•ان قطـاع غزه ذات كثافة وزيادة سكانية خمـيفة وال متلك من املوارد لدولة مستقرة هي
قنبلـة جاهزة للـتفجري وتستطيع رضب الـعاصمتني السـياسية واالقتـصادية (تل ابيب
والقدس) بالصواريخ .
ان التجربة االرسائيلـية مع لبنان حيـث قيل "ان لبنان يكفيه فـرقة موسيـقية ارسائيلية
الحتالله" واصبح حاليا اخلطر االكرب عىل ارسائيل واكثر ما ختشاه ارسائيل  .ارسائيل لن
تقبل بـدولة او وجود فلـسطيني عىل حـدودها وهي عنـدما تفاوض تقـدم اقل مما يقبل
املـفاوض الفلسـطيني به مهام كـان ما يقبل به لـذلك لن يتم االتفـاق عىل حل هنائي عرب
املفاوضات .ان ارسائـيل لن تقبل خسارة الضفـة الغربية كارض ارسائـيلية وال تستطيع
استيعاب السكان املوجـودين للخلل الديمغرايف الذي سـيهدد مستقبل ارسائيل عىل املدى
البعيد  .إن ارسائيل ستحاول نقل فلسطينيي غزة اىل سيناء وفلسطينيي الضفة الغربية اىل
سيـناء او االردن او الـسعوديـة .حيث ال تـريد ارسائـيل اي متاس مـبارش مع الـدولة
الفلسطينية اجلديدة وان كل احللول املطروحة ستهدد وجود االردن ككيان .
ان الدولة االرسائيلية مـؤلفة من اعراق ومذاهب خمتلفـة هي أرضية خصبة للرصاعاتخاصـة مع انخفاض املوارد امهها الرصاع القائم بني الـيهود املتشددين والعلامنيني الذي
هو مـن االخطار املستقبلـية التي ستهدد وجـود ارسائيل حيث يشكك اليهـود املتشددين
بيهودية الكثري من العلامنيني وهم يملكون السلطة لتحديد من هو هيودي .
ان دولة ارسائيل تعاين من انسداد االفق االسرتاتيجي وهي ال متلك حلوال سهلة ملشاكلها
الوجودية العـديدة (هي مل تستطع حـل مشكلة محاس يف غـزة وسقوط الصواريخ عىل
ضـواحي تل ابيب يف اذار  2019وهو دليل عىل فقدان ارسائيل قدرة املبادرة والردع وهي
ستدخل مـرحلة االهرتاء عىل مجـيع املستويـات السياسـية والعسكـرية واالقتـصادية
واالجتامعية خاصة انه لـيس هنالك قادة كبار يمكن لالرسائيليني ان يتجمعوا حوهلم) ان
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الـشعب االرسائييل هو شعب من املهـاجرين من مجيع انحاء العـامل ال جيمع بينهم سوى
اهنم هيود ومع انتهاء القادة الـيهود يف ارسائيل من زمن بناء الدولة ،وبعـد هناية نتنياهو
سيدخل املجـتمع االرسائييل يف احزاب صغرية متصارعة  ،تصبح معها ادارة البالد صعبة
للغـاية) لذلك جيب االستمرار يف دعم قوى املامنـعة واملقاومة ملنع صفقة العرص والضغط
عىل ارسائيل واملساعدة يف اهنـيار ارسائيل من الداخل .ان التغريات العـاملية القادمة وتغري
املحيط االسرتاتيجي للدولة االرسائيلية جيعل وجودها يف خطر وتدمريها ليس مستحيال .
اخلامتة :
كام تبني سابقا ان هنالك تغريات جذرية يف التوازنات العاملية  ،وصعود قوى عاملية(الصني
–روسيا-اهلند) وهبوط قوى متسك القـرار العاملي حاليا(امريكا –االحتاد االورويب-
اليابان ) سيؤدي اىل ظـهور عامل متعدد االقطاب (يف طور التشكل) ومل تتضح بعد معامل
هذا العامل والقوانني الناظمة له خاصة انه سيحكم العامل للخمسني سنة املقبلة.
األمور التي حتتاج للبحث :
 حتديد القوى العاملية الكربى (االقطاب العامليني ).شكل جملس ادارة العـامل اجلديد والقـوانني الناظمـة ملعاجلة اخلالفـات (هل سيكونكمجلس ادارة له رئيس (امريكا) ام جملس متساو احلقوق(طاولة مستديرة).
حتديد القوى االقلـيمية الكربى (االقطاب االقليميني )وهـذا املوضوع سيكون موضوعرصاع كبري يف العامل ويف منطقتنا وخاصة لتحديد زعيم العامل السني الذي سيكون قطبا .
حتديد احلدود االقليمية لكل قطب .حتـديد املناطق التي تعترب جزء من االمن القومي لكل قطب املمنوع من االقطاب االخرينالتدخل فيها .
حتديد املناطق املسموح الرصاع عليها وآليات الرصاع املسموح استعامهلا .النظام املايل العاملي اجلديد .ما سـبق عناوين كربى  ،الـتفاهم عليهـا سيستلـزم الكثري من القـوة الناعمـة واخلشنة ،
وسياخـذ الكثري من الوقت  .قـد حتدث مفاجـآت حيث ان الرصاع بني دولتـني مؤهلتني قد
يـؤدي اىل حتطيم بعضهـا البعض وبالتـايل ظهور دولة ثـالثة كقطـب (الرصاع السعودي
الـرتكي قد يؤدي اىل تفتت الدولتني فتصبح مـرص هي زعيمة العامل االسالمي السني واحد
االقطاب االقليميني ).
ان العامل ينتقل من مرحلة اىل مرحلة اخـرى جديدة ستغري شكل احلكم  ،والنظم احلاكمة
يف العامل لفرتة طويلـة من الزمن  ،مما حيتم عىل الدول التحسب والتخطيط اجليد واحلكيم
خلطواهتا الن االخـطاء يف وقت التغيري قد تكون مميـتة .وقد أثبت الربيع العريب ان ارادة
الشعوب واحلكمة يف االدارة يستطيعان افشال املشاريع الكربى .

