فصلناهه سياست خارجي ،سال بيست و چهارم ،شواره ;  ،پاييس 9;@A

تحول مفهوم بازدارندگي در چارچوب راهبرد امنيتي
رژيم صهيونيستي

وحيد قياسي
چكيده :ساختار سياسي رصين صْيًَيستي بِ دليل هاّيت هتفاٍت شكلگيزي كِ اساساً هبتٌي بز اشغال
ٍ تصزف سٍرهٌداًِ هعٌا يافتِّ ،وَارُ ًگزاى تْديداتي بَدُ كِ اس هحيط درًٍي ٍ پيزاهًَي ،هتَجِ آى
بَدُ است .اس اييرٍ «اهٌيت» دغدغِ اصلي هقاهات رصين صْيًَيستي طي شش دِّ گذشتِ بَدُ است.
آىّا بزاي تضويي اهٌيت خَد ،راّبزدّا ٍ ابشارّاي هتفاٍتي بِ كار بزدُاًد .در ايي هياى باسدارًدگي بِ
عٌَاى ركي هْن دكتزيي استزاتضيك رصين صْيًَيستي شٌاختِ هيشَد كِ با تَسل بِ آى ايي رصين
هيكَشد بِ ًَعي احساط آراهش ٍ ثبات دست يابد .باسدارًدگي بِ عٌَاى يك اصل اساسي در دكتزيي
استزاتضيك رصين صْيًَيستي ،بزداري اس اّداف را ًشاًِ رفتِ است كِ اس «تأهيي اهٌيت رٍسهزُ» شزٍع
هيشَد ٍ بِ «جلَگيزي اس جٌگّاي هتعارف» اس سَي ارتشّاي عزبي هيرسد ٍ سزاًجام بِ «هواًعت
اس جٌگ غيزهتعارف ٍ ٍادار كزدى هسلواًاى هٌطقِ بِ پذيزفتي هَجَديت رصين صْيًَيستي» ختن
هيشَد .اها ايي باسدارًدگي صزفاً در جلَگيزي اس جٌگّاي هتعارف بِ هَفقيتّايي رسيدُ ٍ در
ٍضعيت جلَگيزي اس تْديدات رٍسهزُ ٍ ًيش ًاگشيز ساختي كشَرّاي هٌطقِ بِ شٌاسايي اسزائيل ،با
ٍجَد بزخي دستاٍردّاي هحدٍدً ،تَاًستِ است دستاٍردّاي چشوگيزي داشتِ باشد.
در ايي هقالِ سعي بز ايي خَاّد بَد كِ با بْزُگيزي اس ًظزيِ جٌگّاي ًاهتقارى ٍ با تأكيد بز جٌگ
 33رٍسُ اسزائيل عليِ حشباهلل بِ تحَل هفَْم باسدارًدگي در چارچَب راّبزد اهٌيت رصين
صْيًَيستي پزداختِ شَد.
واژگان كليدي :رصين صْيًَيستي ،حشباهلل لبٌاى ،جٌگ ًاهتقارى ،باسدارًدگي ،اهٌيت ،راّبزد.
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مقدمه
كاٞجلؿ ٘ؾبٔي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ام مٔبٖ تأًيي آٖٕٛٞ ،اكٔ ٜجتٙيثل عفؼ
ثلتلي ٘ؾبٔي ايٗ كهيٓ ؿك ٔٙغم ٝثٛؿ ٜاًت .يه ثؾَ ٔ ٟٓايٗ كاٞجلؿ ،اتىب ث ٝلـكت
ثبمؿاك٘ـٌي  ٚثٚٝيو ٜثبمؿاك٘ـٌي ٌٞتٝاي آٖ ثٛؿ .اًلائيّيٞب أيـٚاك ثٛؿ٘ـ ثب افنايَ
لـكت ٘ؾبٔي ؽٛؿ  ٚايزبؿ تلى ؿك ٔيبٖ افلاة  ٚوِٛكٞبي ٌٕٞبئ ٝب٘ـ ٞلٌ ٝ٘ٛالـاْ
آٖٞب فّي ٝكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ُ٘ٛـ .پيلٚمي ؿك رًٞٙبي ٘ ٚ 1973 ٚ 1967ين اُغبَ
ِجٙبٖ  ٓٞايٗ تٔٛك كا ؿك ٔيبٖ ثلؽي كٞجلاٖ فلة ٔغبفؾٝوبك ايزبؿ ولؿ ٜثٛؿ و ٝأىبٖ
ُىٌتؿاؿٖ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي  ٚعتي ضلثٝمؿٖ ث ٝآٖ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ  ٚؿك ٓٛكت ٚلٛؿ ٞل
٘ٛؿ رٍٙي ،كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثل٘ـ ٜعتٕي ؽٛاٞـ ثٛؿ (لٟلٔبٖپٛك.)4 ّ ،1385 ،
تالٍ ؿائٕي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثلاي افنايَ تٛاٖ ؿفبفي ،تٟبرٕي (امرّٕٝ
عٕالت پيَؿًتب٘ ٚ )ٝثبمؿاك٘ـٌي ًجت ُـ ٜاًت و ٝايٗ كهيًٓ ،يبًت أٙيت ّٔي كا
ثلاًبى ًغٛط ؿاؽّيٙٔ ،غمٝاي  ٚثيٗإِّّي ٔغيظ أٙيتي ؽٛؿ ُىُ ؿٞـ ،ثٝعٛكي
و ٝثلٚم ٞلٌ ٝ٘ٛتغييلي ؿك ايٗ ًغٛط ،ث ٝتغً َٛيبًتٞبي أٙيتي ٘ ٚؾبٔي ؽٛاٞـ
ا٘زبٔيـ؛ ثٚٝيو ٜپي ام رً ًٙلؿ  ٚر ًٙؽّيذ فبكى ث ٝؿِيُ فٛأّي ٔب٘ٙـ
٘بِٔؾْثٛؿٖ ٘تيز ٝك٘ٚـ ّٓظ ٟٓٔ ٚتل ام  ٕٝٞؿًتيبثي ثلؽي وِٛكٞب ثُٛٔ ٝهٞبي
ؿٚكثلؿٔ ،غيظ أٙيتي ايٗ كهيٓ ؿصبك تغٛالت رـي ُـ .ثٗثٌت ك٘ٚـ ّٓظ ،تِـيـ
ا٘تفبض ٝفٌّغيٗ ٘ ٚين تغٛالت پي ام عٛاؿث ً 11پتبٔجلُ ،لايظ رـيـي ؿك ًغٛط
ؿاؽّيٙٔ ،غمٝاي  ٚثيٗإِّّي ثٚٝرٛؿ آٚكؿ و ٝثل أٙيت كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٘ين تأحيل
ٌقاُت (ا٘جبك .)5-6 ْٓ ،1388،امرّٕ ٝتغٛالتي و ٝثل أٙيت كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي تأحيل
ميبؿي ؿاُت ،ر 33 ًٙكٚمِ ٜجٙبٖ اًت .ايٗ ر ًٙإٞيتي صٍِٕيل ؿاكؿ ،صلا وٝ
كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك ع َٛتبكيؼ رًٞٙبي ؽٛؿ ام ًبَ  ٚ 1948مٔبٖ تأًيي ثلاي
اِٚيٗثبك ام ؿًتيبثي ث٘ ٝتيزٝاي پيلٚمٔٙـا٘٘ ٝبتٛاٖ ٔب٘ـ .پيَتل تٔٛك ٔيُـ وٝ
ًالطٞبي پيِلفت ٝكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ،مٔي ٝٙكا ثلاي ٌقك اكتَ ايٗ كهيٓ ث ٝيه
ثبمؿاك٘ـٌي ٔإحل فلا ٓٞولؿِٚ ،ٜي ُٔٛهثبكاٖ ُٟلٞبي ُٕبِي اًلائيُ ام ًٛي
عنةاهلل٘ ،بوبكآٔـي ًالطٞبي كٞيبة كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي كا ثٕ٘ ٝبيَ ٌقاُت .تـاْٚ
عٕالت ُٔٛىي عنةاهلل ثُٟ ٝلٞبي ُٕبِي اًلائيُ ِ٘بٖ ؿاؿ و ٝثبمؿاك٘ـٌي كهيٓ
ٟٓي٘ٛيٌتي ألي ٔغّك ٘جٛؿٔ ٚ ٜؾٔٓٛبً ؿك لجبَ رًٞٙبي ٘بٔتمبكٖ آًيتپقيل
ٔيثبُـ .اكتَ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي وٕٛٞ ٝاك ٜام لـكت كٍٞيلي ً ٚيٌتٓ ضـ ُٔٛىي
آٖ ًؾٗ ٔيٌفت ،ؿك ر ًٙاؽيل ٘بتٛاٖ ام كٍٞيلي ُٔٛهٞبي وٛتبٜثلؿ پلتبثي ام ًٛي
عنةاهلل ثٛؿ (لٟلٔبٖپٛك.)4-5ْٓ ،1385 ،
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اكتَ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثب تالٍ ثلاي اٟ٘ـاْ پبيٍبٜٞبي ُٔٛهٞبي ؿٚكثلؿ ٚ
ٔيبٖثلؿ عنةاهلل و ٝؿك اثتـا ثٌيبك ٔٛفك فُٕ ٔيٕ٘ٛؿ ،ث ٝايٗ ٚضقيت ٚاوِ٘ َٙبٖ
ؿاؿ ،أب پي ام آٖ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي تٕٔيٓ ٌلفت ث ٝپيِلٚي ؽٛؿ اؿأ ٝؿٞـ  ٚؿك 13
هٚئي ،ٝفلٚؿٌب ٜثيلٚت كا ثٕجبكاٖ  ٕٝٞ ٚثٙبؿك ِجٙبٖ كا ٔغبٓلٌٔ ٚ ٜـٚؿ ولؿ .كهيٓ
ٟٓي٘ٛيٌتي ر ًٙكا تب عـ يه ٘جلؿ ثنكي پيَ ثلؿ  ٚتٕبْ ٔملٞبي عنةاهلل ؿك ثيلٚت
كا ثٕجبكاٖ ولؿ« .فإاؿ ًيٙيٛك٘ »ٜؾٌت ٚميل ٚلت ِجٙبٖ ،كٚم ثقـ ؿكؽٛاًت آتَثي
ولؿ ،أب ُـت ر ًٙثيِتل ُـ ٜثٛؿ  ٚعنةاهلل ثلاي ٘ؾٌتيٗ ثبك ؿك  16هٚئيٝ
ُٔٛهٞبي ثب ثلؿ ثيِتل كا ثًٕ ٝت اٞـافي ؿك ٘نؿيىي عيفب ُّيه ولؿً .پي ،ثل
ُـت عٕالت ٛٞايي فّي ٝاٞـافي ؿك ِجٙبٖ ٘ ٚجلؿ مٔيٙي ؿك ٘نؿيىي ٔلم افنٚؿُ ٜـٚ ٜ
ٔتمبثالً عنةاهلل ٘ين كمٔٙـٌبٖ ثيِتلي كا ٚاكؿ ٓغ ٝٙولؿ٘ .جلؿٞبي مٔيٙي ُـيـتل
ُـ٘ـ  ٚعنةاهلل ثُّ ٝيه ُٔٛه ث ٝؿاؽُ اًلائيُ اؿأ ٝؿاؿ.
اكتَ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك  27هٚئيٞ 30 ٝناك ٘يلٚي فؽيل ٜؽٛؿ كا فلا ؽٛا٘ـ
 ٚؿك أ َٚب ٜاٚت عّٕ ٝمٔيٙي كا ٌٌتلؿٜتل ولؿ٘ .يلٞٚبي اكتَ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي يه
فّٕيبت ّٞيثلؿ كا ؿك فٕك  125وئّٛتلي ؽبن ِجٙبٖ ث ٝثٟب٘ ٝعّٕ ٝثٔ ٝغُ اًتملاك
كٞجلاٖ عنةاهلل ؿك ؿك ٜثمبؿ ،ا٘زبْ ؿاؿ٘ـ .كٚم ثقـ ،عنةاهلل ثيَ ام ُٛٔ 200ه ثٝ
ًٕت اًلائيُ ُّيه ولؿ و ٝتب آٖ مٔبٖ ُـيـتليٗ آتِجبكي فّي ٝاًلائيُ ثٛؿ .ؿك 11
اٚت كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي تٕٔيٓ ٌلفت تٕبْ ٘يلٞٚبي فقبَ  ٚفؽيل ٜؽٛؿ كا ثلاي فجٛك ام
ٔٙغمٔ ٝلمي  ٚتٔلف رٛٙة ِجٙبٖ تب عـ كٚؿؽبِ٘ ٝيتب٘ي ث ٝوبك ٌيلؿ .أب ايٗ تٕٔيٓ
مٔب٘ي اتؾبف ُـ و ٝربٔق ٝثيٗإُِّ ثلاي ثلللاكي آتَثي تالٍ ٔيولؿٕٞ .لا ٜثب ايٗ
تّمي و ٝكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثً ٝجت ًٛءٔـيليت رٛٔ ،ًٙرت وِتُٝـٖ تقـاؿ ميبؿي
ام غيل٘ؾبٔيبٖ ؿك ِجٙبٖ ُـ  ٚثـ ٖٚآٖ و ٝالمْ ثبُـ ؽٌبكت فٕـٜاي ث ٝالتٔبؿ ِجٙبٖ
ٚاكؿ آٚكؿ ٜاًت .ثٙبثلايٗ ٞفتٞ ٝب تقُّ  ٚثالتىّيفي ؿك ٔٛكؿ صٍٍ٘ٛي ا٘زبْ عّٕ ٝمٔيٙي
ث ٝيه تٕٔيٓ ٘بٌٟب٘ي ثلاي ا٘ٔلاف ام عّٕ ٝا٘زبٔيـ .ؿك  13اٚت كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي
ؿكًت پي ام ٓـٚك فلٔبٖ آغبم يه عّٕ ٝمٔيٙي تٕبْ فيبك ٘يلٞٚبي ؽٛؿ ث ٝؽبن
ِجٙبٖ ثب آتَثي ٔٛافمت ولؿ .ايٗ تٕٔيٓ ثٝكغٓ ُّيه ُٛٔ 250ه ام ًٛي عنةاهلل
ث ٝلّٕل ٚاًلائيُ اتؾبف ُـ .آتَثي ثب ًٚبعت ًبمٔبٖ ُّٔ ام  14اٚت ث ٝارلا ؿك آٔـ ٚ
اكتَ ِجٙبٖ ٕٞلا ٜثب يه ٌلٚ ٜٚيو ٜام ٘يلٞٚبي ًبمٔبٖ ُّٔ ؿك  17اٚت ؿك رٛٙة ِجٙبٖ
ٌٔتمل ُـ٘ـ.
ك٘ٚـ اٚضبؿ ؿك پبيبٖ ر ًٙثُ ٌٝ٘ٛ ٝجيؾ ٖٛعنةاهلل ث ٝؿك ٖٚاًلائيُ يه
ٔٙبمف ٝرـي كا كلٓ مؿ .اٌلصٕٔ ٝىٗ اًت ؿك ٔٛكؿ افـاؿ ؿليك عٕالت ٛٞايي ٚ
تٛپؾب٘ٝاي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثِ ٝجٙبٖ ؿك ع َٛر 33 ًٙكٚم ٜتزـيـ٘ؾل ُٛؿ ،أب
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عـالُ ٌناكٍٞبي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي عبوي ام آٖ اًت و ٝيه عّٕٛٞ ٝايي ايٗ كهيٓ
و ٝاثتـا ثلاي اٟ٘ـاْ ٘يلٚي ُٔٛىي ؿٚكثلؿ عنةاهلل علاعي ُـ ٜثٛؿ ؿك ٟ٘بيت ٔٙزل ثٝ
عـٚؿ ًٛ 15500كتي پلٚام ٘يلٚي ٛٞايي اكتَ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثلاي عّٕ ٝث ٝتمليجبً
ٞ 7000ـف ُـ .اكتَ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٞ 100ناك ٌّ ِٝٛتٛح  ٚتب٘ه ُّيه ولؿ  ٚام
ٞ 30ناك ٘يلٚي فؽيل ٜفلا ؽٛا٘ـُ ٜـ ٜث ٝر ًٙعـالُ ٞ 15ناك ٘يلٚي ؽٛؿ كا ؿك عّٕٝ
ثِ ٝجٙبٖ ٚاكؿ وبكماك ولؿ.
ٌلص ٝآٔبكٞبي ثبال غيللغقيتل ام ؿاؿٜٞبي افالُْـٌٞ ٜتٙـ ،أب ؿك ايٗ ٔـت
ُٛٔ 3970ه ام ًٛي عنةاهلل ُّيه ُـ (ًيـعٌٗ ٘ٔلاهلل ؿثيلوُ عنةاهلل ِجٙبٖ
ؿك ًؾٙلا٘ي ؽٛؿ ؿك ُٟ 31ليٛك  1385و ٝؿك رٕـ ٔلؿْ ِجٙبٖ  ٚثٙٔ ٝبًجت پيلٚمي
عنةاهلل ؿك ر 33 ًٙكٚم ٜثب كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ايلاؿ ولؿ ،افالْ ؿاُت و ٝعنةاهلل ؿك
ر ًٙثب كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٞ 12ناك ُٔٛه ثٛٔ ٝاضـ ٟٓي٘ٛيٌتٞب ُّيه ولؿ ٜاًت).
آٔبكٞبي افالُْـ ٜتّفبت تبعـي ٘بٔغٕئٗ ٌٞتٙـ .أب كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي  117تب 119
ًلثبم  37 ٚغيل٘ؾبٔي  ٚعنةاهلل ٘ين  250تب  800رٍٙز ٛكا ام ؿًت ؿاؿ (عنةاهلل
ِجٙبٖ افالْ ولؿ ؿك ر ًٙثب كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي لليت ٘ 60فل ام ٘يلٞٚبي ٔمبٔٚت
اًالٔيُ ،بؽ٘ ٝؾبٔي ايٗ عنةُٟ ،يـ ُـٜا٘ـ) .ثلآٚكؿٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛعبوي ام
وِتُٝـٖ  900تب  1191غيل٘ؾبٔي ِجٙب٘ي ٔيثبُـ (وٛكؿمٔٗٚ 5-6ْٓ ،1388 ،
.)24
ًإاَ آّي ٔلتجظ ثب ٔٛضٛؿ ايٗ ُ٘ٛتبك ايٗ اًت و٘ ٝبتٛا٘ي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي
ؿك ُىٌت عنةاهلل ؿك ر ًٙاؽيل ص ٝپيبٔـٞبيي ثل أٙيت ّٔي ايٗ كهيٓ ؿاُت ٝاًت؟
ؿك پبًؼ ث ٝايٗ ًإاَ ،فلضيٝاي ؤ ٝغلط ٔيُٛؿ ايٗ اًت و٘« ٝبتٛا٘ي كهيٓ
ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك ؿًتيبثي ث٘ ٝتيزٝاي پيلٚمٔٙـا٘ ٝؿك ٔمبثُ عنةاهلل ِجٙبٖ ثبفج تغَٛ
ٔف ْٟٛثبمؿاك٘ـٌي ؿك كاٞجلؿ أٙيتي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ُـ ٜاًت».
نظزيه ثبسدارندگي ،مالحظبت تئوريك
اؿثيبت كاٞجلؿ  ٚتئٛكي ثبمؿاك٘ـٌي ٌٌتلؿ ٜاًت ٔ ٚلٚك تٕبْ آٔٛمٜٞبي آٖ ؿك
ايٗ ٔمبِٕ٘ ٝيٌٙزـ ،ام ايٗك ٚتٟٙب ثٔ ٝجبعج ٔلتجظ ثب ثغج پلؿاؽت ٝؽٛاٞـ ُـ.
ثبمؿاك٘ـٌي الـأي اًت وٞ ٝـف ام آٖ ،ثبم ؿاُتٗ ؿِٚتٞبي ؿيٍل ام الـأبت
٘ؾبٔي ثٙٔ ٝؾٛك پلٞني ٝٙرّ ٜٛؿاؿٖ آٖ الـأبت ٔيثبُـ ( .(Freedman , 2009, p.320
ريٕن ؿٚئلتي ثبمؿاك٘ـٌي كا ثٔ ٝقٙبي ٔتمبفـ ولؿٖ عليف ٌ٘جت ث ٝايٗ وٞ ٝنيٞٝٙب ٚ
ؽغلات ؽظِٔي اعتٕبِي ا ٚام ٔٙبفـ آٖ ثيِتل اًت تقليف ٔيوٙـ (ؿٚئلتي1384 ،
ّ.)596
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آغالط ثبمؿاك٘ـٌي ث ٝتقبّٔي اُبك ٜؿاكؿ و ٝؿك آٖ يه ثبميٍل ،ثبميٍل ؿيٍل كا
تٟـيـ ٔيوٙـ تب ث ٝا٘زبْ وبك ٚيوٜاي ؿًت ٘ن٘ـ  ٚؿك ٓٛكت ا٘زبْ ثب تٙجيُ ٝـيـتلي
ٔٛارٔ ٝيُٛؿ .ثب ثٟلٌٜيلي ام ٔٙغك فمال٘يت ،ثبميٍلي وٛٔ ٝكؿ تٟـيـ ٚالـ ُـ،ٜ
ٞنيٞٝٙب ٙٔ ٚبفـ الـأَ كا ٔيًٙزـ .ث ٝعٛك وّي ،وِٛكٞب ام تٟـيـات ثبمؿاك٘ـٌي
ثلاي ٘فٛف ؿك كفتبك ؿيٍل وِٛكٞب ثٟلٔ ٜيٌيل٘ـ.
أب يىي ام ُلايظ ٔٛفميت ثبمؿاك٘ـٌي ث ٝافتجبك تٟـيـٞب ٔلتجظ اًت؛ عبَ
ًإاَ ايٗ اًت و ٝص ٝصيني تٟـيـٞب كا ٔقتجل ٔيًبمؿ؟ ٟٔٓتليٗ فٔٙل ؿك ايٗ مٔيٝٙ
لبثّيت  ٚتٛا٘بيي اًت .وِٛك ٔٛكؿ تٟـيـ ثبيـ تٛا٘بيي ا٘ىبك اٞـاف صبٍِِل كا ؿاُت ٝثبُـ
اٌل ٔـافـ لبؿك ث ٝا٘ىبك الـاْ ِٔؾْ ام ًٛي صبٍِِل (ٟٔبرٓ) ٘جبُـ ،ثبيـ ثتٛا٘ـ
ٔزبماتي كا ثل صبٍِِل تغٕيُ وٙـ ،ث ٝا٘ـامٜاي ؤٟ ٝبرٓ ث ٝايٗ تٕٔيٓ ثلًـ وٙٔ ٝبفـ
عٌّٕ٘ ٝجت ثٞ ٝنيٞٝٙبي آٖ وٕتل اًت (ليبًي .)42 ّ ،1388 ،اِجت ٝتٛا٘بيي ٘ين
وبفي ٘يٌت  ٚتٛامٖ ٔٙبفـ ٘ين فبّٔي ٔ ٟٓؿك فلآيٙـ تٕٔيٌٓيلي اًتٙٔ .ؾٛك ايٗ
اًت ؤ ٝـافـ ثبيـ ٔٙبفـ ميبؿي ؿك ٔٙبلِٛٔ ٝكؿ ٘ؾل ؿاُت ٝثبُـٕٔ .ىٗ اًت ؿُٕٗ
تٛا٘بيي ا٘ىبك يب ٔزبمات عليف كا ؿاُت ٝثبُـ أب اعتٕبَ ايٗ ٘ين ٚرٛؿ ؿاكؿ و ٝعلف
ٔمبثُ ٔٙبفـ ؽٛؿ كا ث ٝا٘ـامٜاي ؿك ؽغل ثجيٙـ و ٝث ٝؽّك ُلايظ رـيـي ؿًت ثن٘ـ تب
ؿُٕٗ كا ث ٝايٗ تٕٔيٓ ثلًب٘ـ و ٝؿك كاًتبي ٔٙبفقَ ٘يٌت و ٝث ٝر ًٙؿًت يبمؿ.
ؿفبؿ ًلمٔيٙي آُىبكتليٗ ٔخبَ ام ُلايغي اًت و ٝيه وِٛك فنْ  ٚاكاؿٜ
رـي ثلاي ر ٚ ًٙؿفبؿ ام ؽٛؿ ؿاكؿ ،عتي ؿك مٔب٘ي و ٝآُىبكا تٛامٖ تٛا٘بييٞب ث٘ ٝفـ
ايٗ وِٛك ٘جبُـ ).(Freedman , 2009, p.320
اِجت ٝؿك ايٗ ٔيبٖ ثبيـ وب٘بَٞبي اكتجبعي ٔغٕئٙي ٔيبٖ علفيٗ ٚرٛؿ ؿاُتٝ
ثبُـ و ٝام عليك آٖٞب ؿ ٚعلف ث ٝؿكن ٘ٛؿ صبَِٞبيي و ٝؿفبؿ ؿك ٔمبثُ آٖٞب ٓٛكت
ؽٛاٞـ ٌلفت٘ ،بيُ آيٙـ.
ُبيبٖ فول اًت و ٝثلؿاُت عليف ام تٛا٘بيي ٔب ثيَ ام ؽٛؿ تٛا٘بيي فينيىي
إٞيت ؿاكؿ ،پي ثبيـ ث٘ ٝغٛي ؿُٕٗ كا ٌ٘جت ث ٝتٛا٘بيي ؽٛؿ آٌبٞي ؿاؿ .ث ٝفال،ٜٚ
ثبيـ ؿُٕٗ كا ؿليمبً ام عـٚؿ الـأبت ٕٔٛٙف ٝآٌبً ٜبؽت .ثٙبثلايٗ ،اكتجبط ٚاضظ ٚ
ؿليك يه ضلٚكت اًتٞ .ل ا٘ـامٔ ٜلمي و ٝيه ٔتزبٚم اعتٕبِي ٘جبيـ ام آٖ فجٛك وٙـ،
كُٗٚتل ،ثلرٌت ٝتل  ٚثب اثٟبْ وٕتلي ٕٞلا ٜثبُـ ،اعتٕبَ ٔٛفميت ثبمؿاك٘ـٌي ٘ين
ثيِتل ؽٛاٞـ ثٛؿ .ام ًٛي ؿيٍل ،ؿِٚتي و ٝايزبؿ تٟـيـ ٔيوٙـ ،ثبيـ ؿُٕٗ ؽٛؿ كا ثب
فنْ  ٚاكاؿ ٜؽٛؿ ٔتمبفـ ًبمؿِ٘ .بٖ ؿاؿٖ فنْ  ٚاكاؿ ٜام فٙبٓل ٔ ٟٓافتجبك ؿاؿٖ ثٝ
تٟـيـٞبي ثبمؿاك٘ـٌي اًت (ليبًي.)40 ّ ،1388 ،
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ثبسدارندگي در دكتزين استزاتژيك رژيم صهيونيستي
ثٙيبٖ تئٛكي ثبمؿاك٘ـٌي ؿك كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك اٚايُ ؿ 1950 ٝٞيقٙي
ثالفبّٓ ٝپي ام ايزبؿ ايٗ كهيٓ (ؿك ًبَ  )1948تًٛظ كٞجلاٖ ًيبًي ٘ ٚؾبٔيُٝٛٔ :
ؿايبٖ 1،ؿيٛيـثٗ ٌٛكيُٗ 2،يٕ ٖٛپلم ٚ 3ييٍبَ آُِ 4ٖٛىُ ٌلفت.
ٔ ُٝٛؿايبٖ اِٚيٗ وٌي ثٛؿ و ٝث ٝثيبٖ ثٙيبٖٞبي اًبًي ًيبًت ثبمؿاك٘ـٌي
ؿك كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي پلؿاؽتِٔ .ىُ آّي و ٝؿك آٖ مٔبٖ ايٗ كهيٓ ثب آٖ ٔٛار ٝثٛؿ،
ايٗ ثٛؿ و ٝرٌّٛيلي ام ٘فٛف ٔٔل ثلاي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثلاًبى ًيبًت ثبمؿاك٘ـٌي
ٕٔىٗ ٘جٛؿ  ٚكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي تٛا٘بيي ا٘ىبك ٘ـاُتٔ« :ب ٕ٘يتٛا٘يٓ ام ا٘فزبك تٕبٔي
ِِٞٝٛب  ٚؽغٛط آة  ٚكيِٝوُٗـٖ تٕبٔي ؿكؽتبٖ رٌّٛيلي وٙيٓ».
صيني و ٝكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي لبؿك ث ٝا٘زبْ آٖ ثٛؿ تالفي ُـيـ ٔ ٚزبمات
وِٛكٞبي فلثي ؿك الـاْ ث ٝعّٕ ٝثٛؿ .ام ايٗك ٚؿايبٖ ٘تيزٔ ٝيٌيلؿ و ٝص ٖٛكهيٓ
ٟٓي٘ٛيٌتي تٛا٘بيي ٘ـاُت تب ام ؽٛؿ ؿك ٔمبثُ ٞل عّٕ٘ ٚ ٝفٛف اعتٕبِي ٔغبفؾت وٙـ،
ثٙبثلايٗ لبؿك ث ٝا٘ىبك صبَِٞب ام ًٛي ٔٔل ٘جٛؿ ِ ٚقا تالفي ث ٝفٛٙاٖ كاٞجلؿ ٔزبمات
ٔٛكؿ اًتفبؿ ٜللاك ٔيٌلفت .ثلاي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ،تأحيل تالفيرٛيي ٔغـٚؿ ثٔ ٝقبؿِٝ
ايٗ ث ٝآٖ ؿك٘ 5يٌت؛ مٔب٘ي ؤ ٝـَ ايٗ ث ٝآٖ ؿك ُىٌت ٔيؽٛكؿ ٔغلنٞبيي ثلاي
افنايَ ثغلاٖ  ٚر ًٙثٚٝرٛؿ ٔيآيـ .ايٗ ٔغلنٞب ث ٝؿ ٚؿِيُ ٚرٛؿ ؿاك٘ـ ،ا َٚايٗ
و ٝيه ثبميٍل ٕٔىٗ اًت ٚالقبً ث ٝؿ٘جبَ ر ًٙثبُـ  ٚام ايٗك ٚثؾٛاٞـ پبًؾي ُـيـتل
ام ؿُٕٗ ثٙٔ ٝؾٛك تٛريٟي ثلاي ر ًٙؿكيبفت ٕ٘بيـ؛ ؿ ،ْٚثبميٍلاٖ اٍ٘ين ٜؿاك٘ـ وٝ
فنْ  ٚاكاؿ ٜؽٛؿ كا ٕ٘بيَ ؿٙٞـ  ٚؽٛؿ كا ام ثبميٍلاٖ ٘بٕٔٔٓٔ 6تٕبين ًبم٘ـ .ثٝفال،ٜٚ
آٖٞب ٕٞضٙيٗ ٘يبم ؿاك٘ـ تب ٔغٕئٗ ُ٘ٛـ و ٝفالئٓ اكًبَُـ ٜثٚ ٝضٛط ؿكيبفت ٚؿكن
ُـ ٜاًت.
تالفيرٛيي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ام ٘ٛؿ تالفيرٛيي ٘بٔتٙبًت اًت .عٕالت
تالفيرٛيب٘ ٝفؾيٓ ٌٌ ٚتلؿٌٞ ٜتٙـ  ٚؿك تالٍ ثلاي ٕ٘بيَ فنْ  ٚاكاؿ ٚ ٜتٛا٘بييٞب
ٓٛكت ٔيٌيلؿ.
ام ً ٛي ؿيٍل ،ثبتٛر ٝث ٝاًتفبؿ ٜام مٚك ام عليك تالفيرٛيب٘ ،ٝتِـيـ ثغلاٖ ٚ
ر ًٙثٝفٛٙاٖ پبيٞٝبي ُىُؿٙٞـ ٜثبمؿاك٘ـٌي ؿك كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٍٕٞي ٔغلط ثٛؿٜ
1. Moshe Dayan
2. David Ben-Gurion
3.Shimon Pres
4. Yigal Allon
5.Tit-for-Tat
6. Irresolute
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 ٚكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك ًلتبًل تبكيؼ [ٔغـٚؿ] ؽٛؿ ث ٝافنايَ ت ٚ َٙعٕالت
تالفيرٛيب٘ ٝؿك ٔمبثُ ٌٕٞبيٍبٖ فلة ٘ ٚين ثبميٍلاٖ غيلؿِٚتي و ٝآٖ كا ث ٝصبَِ
ٔيوِٙـٔ ،تُ ًُٛـ ٜاًت ).(Freedman ,2009, pp.323-324
ثٝعٛك وّي ،ؿك ًبؽتبك ًيبًي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ايٗ تفىل ٔغلط اًت و ٝثٝ
ًجت ٔغـٚؿيت ٞبي رغلافيبيي ،رٕقيتي  ٚالتٔبؿي ؽبّ آٖ تٟـيـ ثلاي ايٗ كهيٓ ام
ٔبٞيتي «ٚرٛؿي» ثلؽٛكؿاك اًت ٔ ٚيتٛا٘ـ ٛٔ ٕٝٞرٛؿيت آٖ كا ام ٔيبٖ ثجلؿٞ .ل
رٍٙي ٕٔىٗ اًت ث ٝفٛٙاٖ آؽليٗ ٘جلؿ ،ثٛٔ ٝرٛؿيت ايٗ كهيٓ ؽبتٕ ٝؿٞـ  ٚيب
ضلثٝاي اًبًي ٚاكؿ وٙـ .فٛأُ فـْ ِٔلٚفيتٛٔ ،لقيت هئٛپّتيه ٘بٔغّٛة  ٚرٕقيت
ا٘ـن ثٕٞ ٝلأ ٜبٞيت آٔلا٘ ،ٝمٚكٔٙـا٘ ٚ ٝاُغبٌَل  ٚفمـاٖ فٕك اًتلاتويه  ٚثبالؽلٜ
ٔغبٓلًٚ ٜيـ ام رب٘ت ٌٕٞبيٍبٖ فلةٔ ،غيظ أٙيتي ٘بآكأي كا ثلاي ايٗ كهيٓ ًجت
ٌلؿيـ ٜاًت .ام ايٗك ٚتالٍ ُـ ٜتب ٘ ٝتٟٙب ٔب٘ـ آغبم ر ،ًٙثّىٔ ٝب٘ـ ام ُىٌُيلي ٞل
الـأي ثلاي عُّٕ ٝـ ٚ ٜايٗ ٔٛضٛؿ كا ام عليك يه لـكت ثبمؿاك٘ـ ٜؿ٘جبَ ٕ٘ٛؿ ٚ ٜيب
ؿك ٓٛكت ٚلٛؿ ر ،ًٙثب ا٘تمبَ ر ًٙث ٝؽبن ؿُٕٗ ً ٚيبًتٞبي تزبٚموبكا٘ ٝثب
اًتفبؿ ٜام رًٞٙبي ثلقآًب ،ثتٛا٘ٙـ تٕٟيـاتي ثلاي ٔمبثّ ٝثب ضقفٞبي ؽٛؿ (ٔخالً
فمـاٖ فٕك اًتلاتويه) ؿاُت ٝثبُٙـ.
ام ٘ؾل ثٌٗٛكيٗ ،كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثب افنايَ لـكت ٘ؾبٔي ؽٛؿ ؿك  ٕٝٞاثقبؿ
ثبيـ ث ٝوِٛكٞبي فلة ثفٕٟب٘ـ و ٝعبِت رٍٙي ث٘ ٝفـ آٖٞب ٘يٌت  ٚآٖٞب كا تِٛيك ثٝ
پقيلٍ ٚضـ ٔٛرٛؿٓ ،لف٘ؾل ولؿٖ ام ًلمٔيٗٞبي اًالٔي  ٚث ٝكًٕيت ُٙبؽتٗ
كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٕ٘بيـ .ؿك ٚالـً ،يبًت ثبمؿاك٘ـٌي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثلؿاكي اًت وٝ
يه ًٛي آٖ رٌّٛيلي ام تٟـيـات فٛكي  ٚكٚمٔلً ٚ ٜل ؿيٍل آٖ ُٙبًبيي ٔٙغمٝاي،
ثٔٛي ُـٖ  ٚتضٕيٗ ٕٞيٍِي ثمب ث ٝفٛٙاٖ يه ث ٝآغالط ؿِٚت ثلؽٛكؿاك ام عبوٕيت
اًت.
اٌلص ٝؿك صبكصٛة اٞـاف اًتلاتويه ٘ ٚؾبٔي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي كضبيت ام
ٚضقيت ٔٛرٛؿ ٔغلط ٘يٌت ،أب ثبتٛر ٝث ٝفٌُٕلايي ؽبّ ٘ؾبٔي ًيبًت كهيٓ
ٟٓي٘ٛيٌتي ،ايٗ ٌٔئّٔ ٝغلط اًت و ٝايٗ كهيٓ ٚالقبً ٕ٘يتٛا٘ـ أيـي ث ٝتغييل اًبًي
ٚضقيت ٔٛرٛؿ ام عليك ت ًُٛث ٝمٚك ؿاُت ٝثبُـ .ام آٖ رب و ٝايٗ ٌٔئّ ٝؿك ٔٛكؿ
عليفبٖ ٓـق ٕ٘ي وٙـ ،صٙـاٖ ربي تقزت ٘يٌت ؤ ٝأٔٛكيت ٔ٘ ٟٓيلٚي ٘ؾبٔي كهيٓ
ٟٓي٘ٛيٌتي ٕٛٞاك ٜايٗ ثٛؿ ٜاًت ؤ ٝب٘ـ ام ُلٚؿ رُٛ ًٙؿ٘ .ىت ٝربِت آٖ وٝ
ٞـف ثبمؿاك٘ـٌي ٘يلٚي ٘ؾبٔي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٓلفبً ثبم ؿاُتٗ افلاة ام الـاْ كٚمٔلٜ
فّي ٝؽٛؿ ؿك وّيً ٝغٛط ر٘ ًٙجٛؿ ،ٜثّى ٝفال ٜٚثل ايٗ ٞـف٘ ،يلٚي ٘ؾبٔي كهيٓ
ٟٓي٘ٛيٌتي ث ٝؿ٘جبَ آٖ ثٛؿ و ٝافلاة كا ام الـاْ ٘ؾبٔي يب عتي ا٘زبْ آٖ ؿًت ٝام
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الـأبت ًيبًي ؤ ٝتضٕٗ ٌِٛؿٖ آتَ ث ٝعليٓ ٔلمي اؿفبيي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي
ٔيثبُـ ،ثبم ؿاُت ٚ ٝؿك غيبة اثناكٞبي ًيبًي ٔؾتّف ثلاي تأحيل ٌقاُتٗ ثل كفتبك
وِٛكٞبي فلثي ،عِٛي ٘ىِيـ وٚ ٝاكؿ ثبمي ثبمؿاك٘ـٌي ُـ .ؿك ٚالـ ،ثبمؿاك٘ـٌي ٘ ٝتٟٙب
ثٔ ٝغٛك آّي ًيبًتٞبي ايٗ كهيٓ ؿك ٔمبثُ افلاة تجـيُ ُـ ٜاًت ،ثّىٝ
ًيبًتٌقاكاٖ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٕٛٞاك ٜثل إٞيت أٙيتي آٖ ؿك رجلاٖ آًيتپقيلي
اًتلاتويه ؽٛؿ تأويـ ؿاُتٝا٘ـ (أيل ُبٜولٔي.)20-21ْٓ ،1383 ،
ثٝعٛك وّي ثبمؿاك٘ـٌي ؿك صبكصٛة ًيبًت والٖ أٙيتي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي
ؿاكاي ايٗ ٚيوٌيٞب اًت:
 .1ايزبؿ يه لـكت ٘ؾبٔي ً ٚبؽتبك فّٕيبتي و ٝلبؿك ث ٝعفؼ فبّٓٝاي ميبؿ
ٔيبٖ ويفيت ر ًٙافناكٞبي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي  ٚوٕيت ر ًٙافناكٞبي افلاة ثبُـ،
 .2تغمك ثؾِيـٖ ث ٝؿًتبٚكؿٞبي رغلافيبيي عٌبةُـ ٚ ٜتضٕيٗوٙٙـٜ
ٔٙبفـ ٘بِٔلٚؿ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي (ٔٙبثـ آةٛٔ ،اضـ اًتلاتويه)،
 .3تالٍ رٟت ايزبؿ ٚضقيت ثبحجبت التٔبؿي ً ٚيبًي ثٙٔٝؾٛك تِٛيك
ٟٔبرلت يٟٛؿيبٖ،
 .4عفؼ تٛا٘بييٞبي ثبمؿاك٘ـٌي اًتلاتويه و ٝثُٙ ٝبًبيي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي
ام ًٛي ؿُٕٙبٖ آٖ ث ٝفٛٙاٖ فّٕي ا٘زبُْـ ٚ ٜپقيلٍ ُلطٞبي ّٓظ ٔيا٘زبٔـ،
٘ .5فٛف ث ٝثبماكٞبي ٔٙغم ٚ ٝتالٍ رٟت ثٟلٜثلؿاكي ام أىب٘بت التٔبؿي آٖ،
 .6ث ٝا٘غٔبك ؿكآٚكؿٖ ثبمؿاك٘ـٌي ٌٞتٝاي ثٙٔ ٝؾٛك عفؼ أٙيت وبُٔ ٚ
تأٔيٗ ٔٛرٛؿيت ؽٛؿ (ولٔي.)21 ّ ،1382 ،
جنگهبي نبمتقبرن عبمل ضعف و آسيتپذيزي رژيم صهيونيستي
ٟٔٓتليٗ اكمٍ  ٚعيبتيتليٗ ٔٙفقت وِٛكٞب ؿك ٘ؾبْ ثيٗإِّّي غيلٔتٕلون ٚ
ؽٛؿيبك ،أٙيت ّٔي اًت .ؿك يه ٘ؾبْ آ٘بكُيه و ٝفبلـ التـاك  ٚعىٔٛت ٔلوني اًت،
وِٛكٞب ثمبي ؽٛؿ كا ثل ٞل أل ؿيٍل ٔلرظ ٔيؿا٘ٙـ  ٚكفـ  ٚؿفـ تٟـيـات أٙيت كا
ٔمـْ ٔيؿاك٘ـ .عجقبً يه ٚاعـ ًيبًي و ٝثل پبي ٝاُغبَ ًلمٔيٗ ٘ ٚؾبٔيٌلي  ٚرًٙ
ُىُ ٌلفت ٝثيَ ام ٕٞتبيبٖ ؿيٍل ؽٛؿ اعٌبى ٘بأٙي  ٚتٟـيـ ٔيوٙـ .ثٙبثلايٗ ،أٙيت
ؿِٚت يٟٛؿ  ٚيٟٛؿيبٖ ًبوٗ ؿك فٌّغيٗ ٕٛٞاك ٜؿك ٓـك اِٛٚيتٞبي ًيبًت ؽبكري ٚ
أٙيتي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي للاك ؿاُت ٝاًت.
ٔبٞيت ٘ؾبٔي ـ اعالفبتي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٔ ٚغبٓل ٜآٖ تًٛظ وِٛكٞبي
فلثي وٛٔ ٝرٛؿيت آٖ كا ث ٝكًٕيت ٕ٘يُٙبؽتٙـ ،أٙيت ٘ؾبٔي كا ؿك كاٞجلؿ أٙيت
ّٔي ايٗ كهيٓ إٞيت  ٚاِٛٚيت ثؾِيـ ٜاًت؛ ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثلاي
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تأٔيٗ أٙيت ؽٛؿ  ٚؿفـ تٟـيـات ٘ؾبٔي ؽبكري ،ثب تىي ٝثل لـكت ٘ؾبٔي َُ ،ثبك ثب
ٌٕٞبيٍبٖ فلة رٍٙيـ ٜاًتُِٕ .يٗ ر ًٙكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثب افلاة ؿك  12هٚئيٝ
 2006ثب تٟبرٓ ٌٌتلؿ ٕٝٞ ٚ ٜرب٘ج ٝاكتَ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثِ ٝجٙبٖ ثٙٔ ٝؾٛك ٘بثٛؿي
عنة اهلل ثٚ ٝلٛؿ پيًٛت٘ .جلؿ تٕبْفيبكي و 33 ٝكٚم ث ٝع َٛا٘زبٔيـ  ٚثب ٓـٚك
لغقٙبُٔٛ 1701 ٝكاي أٙيت ٔجٙيثل تلن ٔؾبٕٓبت پبيبٖ پقيلفت .رٍٙي وٝ
ٟٔٓتليٗ ٞـفَ افنايَ ضليت أٙيتي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ام عليك كفـ  ٚؿفـ تٟـيـات
عنةاهلل ثٛؿ .عبَ ثبيـ ؿيـ و٘ ٝجلؿ  33كٚمِ ٜجٙبٖ ص ٝتأحيلات  ٚپيبٔـٞبي أٙيتي ثلاي
كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي  ٚأٙيت آٖ ؿاُت ٝاًت؟  ٚيب ايٗ و ٝتٟـيـات أٙيتي ٘بٔتمبكٖ
٘بُي ام ر ًٙصٍ ٝ٘ٛأٙيت ٘ؾبٔي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي كا تغت تأحيل للاك ؿاؿ ٜاًت؟
(ؿٞمب٘ي فيلٚمآثبؿي.)1386 ،
ص ٝفّّي ٔب٘ـ پيلٚمي اكتَ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثل صٙـ ٞناك كمٔٙـُ ٜـ؟
اٞـافي و ٝكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثل اًبى آٖ ٚاكؿ رُ ًٙـ ٜثٛؿ ،تب ص ٝعـ ٔغمك ُـٜ
اًت؟ آيب تٛاٖ ٘ؾبٔي عنةاهلل ٘بثٛؿ ُـ ٜاًت؟ صلا ٘يلٞٚبي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي
٘تٛاٌ٘تٙـ پلتبة ُٔٛه ث ٝفٕك اًلائيُ كا ٔتٛلف ًبم٘ـ؟ ايٗ پلًَٞب  ٚپلًَٞبي
ثٌيبك ؿيٍلي و ٝرٛاةٞبي ًبؿٜاي ؿاُت ،عبوي ام آٖ ثٛؿ و ٝكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي
٘تٛاٌ٘ت ٝثٛؿ اٞـاف تلًيٓ ُـ ٜثلاي ر ًٙثل ضـ ِجٙبٖ كا ٔغمك ًبمؿ .ام ايٗك٘ ٚبوبٔي
 ٚفـْ ٔٛفميت كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك تأٔيٗ اٞـاف ؽٛؿ ؿك ر ،ًٙضليت أٙيتي آٖ ؿك
اثقبؿ ٔؾتّف ٘ؾبٔيً ،يبًي ـ ارتٕبفي  ٚالتٔبؿي كا وب َٞؿاؿ ٜاًت
(ؽٛار.)193 ّ ،1387 ،ٝ
أب تمبثُ ٘ؾبٔي و ٝؿك ر ًٙاؽيل ؿيـُ ٜـٚ ،يوٌيٞبي ؽبٓي ؿاُت و ٝآٖ
كا اًبًبً ام تٕبْ ٘جلؿٞبي افلاة  ٚكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك ٌقُتٔ ،ٝتٕبين ٔي ًبؽت .يىي
ام ثبكمتليٗ ايٗ ٚيوٌيٞب٘ ،بثلاثليٞبي والٖ  ٚفـْ ٔٛام٘٘ ٝؾبٔي ثيٗ علفيٗ ٘جلؿ ام ٘ؾل
وٕي  ٚويفي ثٛؿ .وٕيت ثٔ ٝقٙي تقـاؿ ٘يلٞٚبي ٌّٔظ ً ٚالط ً ٚبمٚثلي رٍٙي ٔٛكؿ
اًتفبؿ ٚ ٜويفيت ثٔ ٝقٙي ٔيناٖ ٍٕ٘ٛٞي ؿك ثٟلٜٙٔـي ام فٙبٚكي پيِلفت٘ ٝؾبٔي،
تزٟينات رٍٙي ،اثناكٞبي فلٔب٘ـٞي ،وٙتلَ ً ٚبٔب٘ ٝر ًٙاِىتل٘ٚيه ثٛؿ .صٙب٘ضٝ
ٔفٛٔ« ْٟٛام٘٘ ٝؾبٔي» كا ؿك ٘ؾل ثٍيليٓ تفبٚت وال٘ي كا ٔالعؾ ٝؽٛاٞيٓ ولؿ؛
ثـيٗتلتيت ؤ ٝمبيٌ ٝثيٗ تٛاٖ  ٚعزٓ ٘يلً ٚ ٚالط ٞبي عنةاهلل ثب آ٘ض ٝعلف
اًلائيّي ؿاكؿ ،آالً ٕٔىٗ ٘يٌت .أب ثٝكغٓ ايٗ تفبٚت ،عنةاهلل تٛاٌ٘ت ثب ك ٍٚرٍٙي
٘ ٚين پبيـاكي ؽٛيَ ،پيلٚمي كا ام آٖ ؽٛؿ وٙـ .اِجتِ ٝجٙبٖ ام ٘ؾل اٌ٘ب٘ي ،التٔبؿي ٚ
ارتٕبفي ثٟبي ٍٙٞفتي پلؿاؽتٞ .ـف ٔمبٔٚت ِجٙبٖ فئّ٘ ٝجلؿ ث٘ ٝفـ ؽٛيَ ٘جٛؿ،
ثّى ٝثٙبي وبك كا ثل آٖ ٟ٘بؿ ٜثٛؿ وٍ٘ ٝقاكؿ عليف اٞـافَ كا ٔغمك وٙـ.
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ؿك ٚالـٔ ،مبٔٚت ٔي ؽٛاًت ٞني ٚ ٝٙتبٚاٖ ايٗ ر ًٙكا ثلاي ؿُٕٗ ميبؿ وٙـ
تب صٙب٘ض ٝؿك آيٙـ ٜؽٛاًت ٚاكؿ كيٌه ٘ؾبٔي رـيـي ثلضـ ِجٙبٖ ُٛؿ ،ؽٛة
فىلٞبيَ كا ولؿٜثبُـ.
ر ُِٓ ًٙام ٘ؾل عزٓ ٘يلٚي ٘ؾبٔي  ٚر ًٙافناكٞبي ث ٝوبك كفت ٝؿك آٖ،
ٟٔٓتليٗ ر ًٙافلاة  ٚكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٘جٛؿ ،ثّى ٝر ًٙاوتجل  1973رنء رًٞٙبي
ثنكي ثٛؿ و ٝؿك آٖ ثيَ ام يه ٔيّي٘ ٖٛفل ٘ؾبٔي ام ً ٝوِٛك ؿكٌيل رٚ ًٙاكؿ
ٔقلوُ ٝـ٘ـ ٘ ٚين ٞناكاٖ تب٘هٛٞ ،اپيٕب  ٚؽٛؿكٞٚبي ٘ؾبٔي ٔٛكؿ اًتفبؿ ٜللاك ٌلفتٙـ.
ٕٞضٙيٗ ،ر ُِٓ ًٙعٛال٘يتليٗ ر ًٙافلاة  ٚكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٘جٛؿ ،ثّى ٝفّٕيبت
اُغبَ ِجٙبٖ ؿك ًبَ  1982ثيَ ام ًٔ ٝب ٜع َٛوِيـ  ٚعلف اًلائيّي ؿك آٖ عـٚؿ
 100تب ٞ 125ناك ًلثبم كا (ثل عٌت ثلآٚكؿ وبكُٙبًبٖ ؿك آٖ مٔبٖ) ٚاكؿ ٘جلؿ ولؿ .ثب
ايٗ عبَ ر ُِٓ ًٙام ٘ؾل وٌت تزبكة  ٚآٔٛمٜٞب ،پلاكمٍتل  ٚپلثٟلٜتل ثٛؿ ،ميلا
ُبٞـ ٚيوٌي اكاؿٔ ٜغىٓٔ ،ـيليت ؽٛة ر ٚ ًٙوبكثلؿ ٍُلؿٞبي ٘ٛيٗ ٛٔ ٚفك رٍٙي
ؿك آٖ ثٛؿيٓ (ٕٞبٖ.)193-194 ْٓ ،
ر ًٙكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي فّي ٝعنةاهلل٘ ،جلؿي ٘بثلاثل ٘ ٚبٔتزب٘ي ٔغٌٛة
ٔيٌلؿؿ و ٝؿك ٌُٙٝ٘ٛبًي ٔٙبمفبت ؽِ٘ٛتآٔين ،ر٘ ًٙبٔتمبكٖ ثُٕٝبك ٔيكٚؿ ،ميلا
فـْ تمبكٖ ٕٝٞرب٘ج ٝثل ؿ ٚعلف ٔجبكم ٜعبوٓ ثٛؿ (ؿٞمب٘ي فيلٚمآثبؿي.)1386 ،
يىي ام ٚيوٌيٞبي ر٘ ًٙبٔتمبكٖ ،تفٛق  ٚثلتلي يه علف ر ًٙثل علف
ؿيٍل  ٚفـْ تزب٘ي  ٚتقبؿَ ثيٗ علفيٗ ٔيثبُـُ .يٜٞٛبيي و ٝؿك ر٘ ًٙبٔتمبكٖ
اًتفبؿٔ ٜيُٛؿُ ،هآفليٙئ ،ؾتُولؿٖ اكاؿ ٚ ٜاثتىبك فُٕ ؿُٕٗ ٔيثبُـ و ٝؿك
ر ًٙاؽيل ٔٛكؿ اًتفبؿ ٜعلفيٗ ؿكٌيل للاك ٌلفت .رًٞٙبي ٘بٔتمبكٖ ؿاكاي اثقبؿ
ٔؾتّفي ٔيثبُٙـ ،فـْ تمبكٖ ؿك ايٗ رًٞٙب ٔيتٛا٘ـ ٔخجت ثٔ ٝقٙي اًتفبؿ ٜثٟي ٝٙام
٘مبط لٛت  ٚتٛا٘بييٞبي ؽٛؿ  ٚيب ٔٙفي ،ثٔ ٝقٙي اًتفبؿ ٜثٟي ٝٙام آًيتٞب  ٚضقفٞبي
علف ٔمبثُ ثبُـٕٞ .ضٙيٗ فـْتمبكٖ ٔيتٛا٘ـ وٛتبٜٔـت يب ؿكامٔـت ثبُـ ؤ ٝقٕٛالً
ؿك رًٞٙب وٛتبٜٔـت اًت (ٔلون تغميمبت اًتلاتويه.)1386 ،
ؿك ر ًٙكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي فّي ٝعنةاهلل ٞل ؿٛ٘ ٚؿ فـْ تمبكٖ ٔٙفي ٔ ٚخجت
ث ٝصِٓ ٔيؽٛكؿ .ام يه ً ،ٛكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٟ٘بيت اًتفبؿ ٜكا ام ٘بثلاثلي ٚ
٘بٕٞب٘ٙـيٞبي ؽٛؿ ٌ٘جت ث ٝعنةاهلل ؿك مٔيٞٝٙبي ٔؾتّف كاٞجلؿي٘ ،ؾبٔي،
تىِٛٛٙهيه  ٚفٙبٓل  ٚاثناك لـكت ٔيوٙـ تب ث ٝپيلٚمي  ٚثلتلي ًليـ  ًُٟٚؿًت يبثـ.
ام ًٛي ؿيٍل٘ ،يلٞٚبي ٔمبٔٚت ًقي ٔيوٙٙـ تب ثب ًٛؿ رٌتٗ ام آًيتپقيلي ٘ ٚمبط
ضقف اًلائيُ ث ٝاٞـاف ٙٔ ٚبفـ آٖ ضلثٚ ٝاكؿ ًبم٘ـ  ٚأٙيت ّٔي آٖ كا ث ٝؽغل
ا٘ـام٘ـ ٟٓٔ .تليٗ  ٚثبكمتليٗ ٕ٘ ٝ٘ٛايٗ فـْتمبكٖ اًتفبؿ ٜكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ام
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پيِلفتٝتليٗ ًالطٞب ام لجيُ ثٕتٞبي ُٕٙٛٞـٛٞ ،اپيٕبٞبي ٔـكٖ  ٚثٕتٞبي فكٜاي
فٛق ٔـكٖ اًت .ام علف ؿيٍل ،عنةاهلل ثب ٞـف للاك ؿاؿٖ فٕك ُٕبَ اًلائيُ ثب
ُٔٛهٞبي وبتيُٛب  ٚاتؾبف ُيٜٞٛبي ر٘ ًٙبٔٙؾٓ  ٚصليىي ،اًتفبؿ ٜثٟي ٝٙام
آًيتپقيلي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٕ٘ٛؿ (ؿٞمب٘ي فيلٚمآثبؿي.)1386 ،
ؿك ر 33 ًٙكٚمِ ٜجٙبٖ ًغٛط فـْ تمبكٖ ؿك اُىبَ ٔؾتّفي تجّٛك  ٚتزّي
يبفت .ؿك ًغظ ٘ؾبٔي ـ كاٞجلؿي ،فـْ تمبكٖ ثٛٓ ٝكت تـٚيٗ  ٚارلاي كاٞجلؿ ٘ؾبٔي
ٔتٕبين  ٚثٝوبكٌيلي ٔتفبٚت ٔفبٞيٓ٘ ،ؾليٞٝب  ٚؿوتليٗٞبي رٍٙي ِٟٔٛؿ اًت .كهيٓ
ٟٓي٘ٛيٌتي ثٝفٛٙاٖ يه ثبميٍل ؿِٚتي ،كاٞجلؿ كايذ ٔ ٚتـا َٚو ٝاكتَ ٞبي والًيه
ثلاي ؿًتيبثي ث ٝاٞـاف ؽٛؿ ؿك رٍٟٙبي ٔتقبكف ث ٝوبك ٔيٌيل٘ـ  ٚكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي
٘ين ؿك پٙذ ر ًٙپيِيٗ ؽٛؿ ثب افلاة آٖٞب كا اتؾبف  ٚافٕبَ ٕ٘ٛؿ ٜثٛؿ كا ث ٝوبك ٌلفت.
اًتلاتوي «تؾليت لغقي» يب «اٟ٘ـاْ ٕٝٞرب٘ج »ٝو ٝام ًٛي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ث ٝوبك
ثٌتُ ٝـ ثل پبي ٝآ َٛثٙيبؿيٗ ًٙتي ص ٖٛثبمؿاك٘ـٌي ،عٕالت ثلقآًب ،ثلتلي
تىِٛٛٙهيه تٌّيغبتي  ٚر ًٙوٛتبٜٔـت اًتٛاك اًت .ايٗ كاٞجلؿ ثٙٔ ٝؾٛك ٘بثٛؿي
وبُٔ عنةاهلل ام عليك تؾليت پبيٍب٘ ٜؾبٔيً ،يبًي ،ارتٕبفي  ٚالتٔبؿي آٖ ٚ
ميلًبؽتبكٞبي التٔبؿي ـ ارتٕبفي ِجٙبٖ  ٚايزبؿ كفت ٚ ٚعِت ؿك ٔلؿْ ارلا ٌلؿيـ.
ؿك ٔلعّ٘ ٝؾٌت ،ثب پيلٚي ام فّٕيبت آٔليىب ؿك وٛم ٚ ٚٚفلاق ،عٕالت
ٌٌتلؿٛٞ ٜايي ُٛٔ ٚىي ث ٝپبيٍبٜٞبي ٘ؾبٔي عنةاهلل ٙٔ ٚبعك ُٟلي ثب ٞـف ؿك ٓٞ
وٛثيـٖ ٔمبٔٚت ٔـ٘ي ٔلؿٔي ٓٛكت ٌلفتٞ .ـف ٟ٘بيي ٔغلْٚولؿٖ عنةاهلل ام فمجٝ
ارتٕبفي آٖ ثٛؿ؛ ص ٖٛؿك اًتلاتوي ٘ؾبٔي ر ًٙصليىي ،عٕبيت ٔلؿٔي ثٔ ٝخبث ٝآثي
اًت و٘ ٝيلٞٚبي كمٔٙـ ٜثٔ ٝب٘ٙـ ٔبٞي ؿك ؿك ٖٚآٖ تغلن ؿاك٘ـ .ثٙبثلايٗ ،ايٗ كهيٓ
تالٍ ولؿ ثب اٟ٘ـاْ پبيٍبٜٞبي ارتٕبفي ـ ًيبًي عنةاهلل ايٗ اًتلاتوي فّٕيبتي كا
ؽٙخي ًبمؿ.
ؿك ٔلعّ ٝؿ ،ْٚر ًٙمٔيٙي ثلاًبى ثلتلي  ٚتفٛق تٌّيغبتي  ٚتىِٛٛٙهي
٘يلٚي مكٞي فٛق ٔـكٖ ،آتِجبكي تٛپؾب٘ ٝؿٚكثلؿ  ٚفّٕيبت وٕب٘ـٚيي آغبم ُـ .تؾليت
ٌٌتلؿٕٝٞ ٚ ٜرب٘ج ٝميلًبؽتٞبي التٔبؿي  ٚارتٕبفي ِجٙبٖ ،وِتبك ُٟل٘ٚـاٖ
غيل٘ؾبٔي  ٚآٚاكُ ٜـٖ ٘نؿيه ث ٝيه ٔيّي٘ ٖٛفل ،عىبيت ام ٞنيًٍٙ ٝٙيٗ ر ًٙثلاي
ِجٙبٖ ؿاكؿ .ام علف ؿيٍل ،اًلائيُ ٘ين ؽٌبكت ٔبؿي ٞ ٚنيٞٝٙبي غيلٔبؿي غيللبثُ
پيَثيٙي كا ٔتغُٕ ُـ .تـا ْٚعٕالت ُٔٛىي عنةاهلل ثُٟ ٝلٞبي ُٕبِي اًلائيُ
ٔٙزل ث ٝافنايَ ٘بكضبيتي ؿاؽّي  ٚوب َٞعٕبيت ام رُ ًٙـ .ضٕٗ ايٗ و ٝؿك ثلؽي
ام ثؾَٞبي ُٕبِي اًلائيُ يه ً ْٛتب ٘ٔف رٕقيتُٟ ،لٞب كا تلن ولؿ٘ـ  ٚام ًٛي
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ؿيٍل ثلؽالف ٌقُت ٝكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٘تٛاٌ٘ت ث ٝكاعتي ٚاكؿ ؽبن ِجٙبٖ ُـ ٜتب
رٟت ضلثٝمؿٖ ث ٝعنةاهلل ٔلؿْ كاٚاؿاك ث ٝتؾّي ٝكًٚتبٞب وٙـ (ٕٞبٖ).
أب ثيِتليٗ ٞني ٝٙكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثٛٓ ٝكت ٔقٛٙي ؿك لبِت ام ؿًت كفتٗ
افتجبك  ٚكٚعي ٝاكتَ ُ ٚىٌتُٝـٖ اًغٛكُ ٜىٌت٘بپقيلي اكتَ آٖ تجّٛك يبفت.
كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك ر ًٙثب ِجٙبٖ ثٞ ٝيشيه ام ًٞ ٝـف تقليف ُـ ٜؽٛؿ
يقٙي ٘بثٛؿي عنةاهلل ،اعيبي لـكت ثبمؿاك٘ـٌي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي  ٚتغييل ُلاثظ ِجٙبٖ
ؿًت ٘يبفت  ٚام ًٛي ؿيٍل عنةاهلل ثب ثٟلٌٜيلي ام ثلؿ لبثُتٛرُٛٔ ٝهٞبي ؽٛؿ وٝ
ٔيتٛاٌ٘ت عتي ام ؿاؽُ ِجٙبٖ ٘ين ُٟلٞبي اًلائيُ كا ٞـف للاك ؿٞـ ،ايٗ ٔٛضٛؿ كا
ِ٘بٖ ؿاؿ ؤ ٝبُيٗ فؾيٓ رٍٙي ايٗ كهيٓ تٛاٖ پيلٚمي ؿك رًٞٙبي ٘بٔتمبكٖ ٚ
ا٘مالثي كا ٘ـاكؿ (لٟلٔبٖپٛك.)10-11 ْٓ ،1385 ،
ام ؿاليُ ٔـيليت ؽٛة ر ًٙام ًٛي عنةاهلل ايٗ ثٛؿ وُ ٝبؽ٘ ٝؾبٔي
عنةاهلل ثٛٓ ٝكت افمي ًبمٔب٘ـٞي ُـ ٜثٛؿ .ؿك ٚالـُ ،بؽ٘ ٝؾبٔي  ٓٞث ٝؿٛ٘ ٚؿ
كمٔٙـ ٜتمٌيٓ ٔيُـ :كمٔٙـٌبٖ ٘ؾج ٝيب ؿائٕي وُٕ ٝبكُبٖ عـٚؿ ٘ 1000فل ثٛؿ .آ٘بٖ
اغّت ؿٚكٜٞبي آٔٛمُي كا ؿك ٔٛكؿ ًالطٞبي پيِلفتٌ ٝقكا٘ـ ٜثٛؿ٘ـ .ؿًت ٝؿ،ْٚ
كمٔٙـٌبٖ كًٚتبيي (كمٔٙـٌبٖ غيلؿائٕي) ثٛؿ٘ـ .ثلآٚكؿ ُٕبك آٖٞب ؿُٛاك اًت ،ميلا
اغّت ُبُٔ افلاؿ ؿاكاي اكتجبط ٘ ٝصٙـاٖ ٌٔٙزٓ ثب عنةاهلل ٌٞتٙـ.
عنةااهلل ؿك ع َٛر ًٙثب كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ،كمٔٙـٌبٖ ؽٛؿ كا ؿك ٌلٜٞٚبي
وٛصه ؽٛؿوفب ًبمٔب٘ـٞي ولؿ .ايٗ ٌلٜٞٚب ثٝعٛك ٌٔتمُ لبؿك ث ٝارلاي فّٕيبت ثٛؿٜ
 ٚثلاي ٔـتٞبي عٛال٘ي ٘يبمي ث ٝؿًتٛك ام ٔمبْٞبي ثبالتل ٘ـاُتٙـ .اٌلصً ٝيٌتٓ
پيضيـ ٜفالئٓ تٕبى كاؿيٛيي ،يه ًيٌتٓ ثٌت ٝتّفٗ ٔبٛٞاكٜاي  ٚثيًيٓٞبي ؿٚعلفٝ
ث ٝايٗ ٌلٜٞٚب أىبٖ عفؼ اكتجبط ثب ٚاعـٞبي ثبالتل كا ٔيؿاؿ .ثب ايٗ عبَ ،اؽتيبك
تٕٔيٌٓيلي ؿك مٔبٖ ر ًٙؿك صٙبٖ ًغغي ث ٝكؿٜٞبي پبييٗتل ؿاؿُ ٜـ ٚ ٜث ٝايٗ
تلتيت ٘يبم آ٘بٖ ث ٝثلللاكي صٙيٗ اكتجبعي ٔلتفـ ُـ ٜثٛؿ .ثلؽي ثل ايٗ ٘ؾل٘ـ وٝ
ًبؽتبك فلٔب٘ـٞي غيلٔتٕلون يبؿُـِ٘ ٜبٍ٘ل ؿٚك ُـٖ ام يه ًبؽتبك فٛقاِقبؿًٌّّٝ ٜ
ٔلاتجي ثٛؿ و ٝؿك ثيِتل اكتَٞبي فلثي ثلللاك اًت .وٙت پٛالن 1تغّيٌُل ٌٔبئُ
ؽبٚكٔيب٘ ،ٝثل ايٗ ٘ىت ٝتأويـ ٔيوٙـ و ٝام ِغبػ تبكيؾي «ُي ٜٛكايذ ؿك اكتَٞبي
فلثي آٖ ثٛؿ ٜاًت و ٝعتي رنئيتليٗ ٔٛضٛفبت ثبيـ ثٔ ًٌّّٝ ٝلاتت فلٔب٘ـٞي
اكربؿ ُٛؿٕٞ .يٗ أل ثبك ثيَ ام عـي كا ثل ؿ ٍٚكٞجلاٖ ٘ؾبٔي تغٕيُ ولؿً ٚ ٜجت
وٙـتلُـٖ مٔبٖ ٚاؤ َٙيُٛؿ»ٕٞ .ب٘ٙـ ٌلٜٞٚبي صليىي ِٔبث ٝعنةاهلل ؿك صضٗ،
1. Kenneth Pollack
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فلاق  ٚافغبٌ٘تبًٖ ،بؽتبك ثبمتل ايٗ رليبٖ ًيبًي ـ ٘ؾبٔي ؿك ر 2006 ًٙث ٝعٛك
ٔإحلتلي ث٘ ٝفـ آٖ تٕبْ ُـ؛ ميلا ثٚ ٝاعـٞبي كمٔي فلٓت ا٘قغبف پقيلي المْ ثلاي
ٚاوً َٙليـ  ٚتغجيك يبفتٗ ثب عٕالت كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي كا ٔيؿاؿ (ؽٛار،1387 ،ٝ
ّ.)195
جنگ ششم اعزاة و رژيم صهيونيستي و نظزيه امنيت رژيم صهيونيستي
ٔمبٔٚت ِجٙبٖ ٔٛفك ُـ پبيٞٝبي ٘ؾلي ٝأٙيت كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي كا ؿك
فلٓٞٝبي ميل ثّلما٘ـ:
 .1اكتَ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٘تٛاٌ٘ت ر ًٙكا ثب ًلفتي و ٝام آٖ ا٘تؾبك
ٔيكفت ،فئّ ٝؿٞـ  ٚثـيٗ فّت٘ ،جلؿ ث ٝر ًٙفلًبيِي پٙذ ٞفتٝاي تجـيُ ُـ.
ٔمبٔٚت ِجٙبٖ تٛاٌ٘ت ٝثٛؿ ايٗ ر ًٙكا ث ٝوِٕىِي عٛال٘ي تجـيُ وٙـ  ٚاٌل لغقٙبٔٝ
ً 1701بمٔبٖ ُّٔ و ٝؽٛاًتبك تٛلف فّٕيبت رٍٙي ثٛؿٓ ،بؿك ٕ٘يُـ ،ثبم ٓٞأىبٖ
اؿأ ٝآٖ ٚرٛؿ ؿاُت.
ؿك كٚمٞبي اِٚي ٝرً ،ًٙلاٖ ًيبًي ٘ ٚؾبٔي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثٔ ٝلؿْ ؽٛؿ
ٚفـ ٜؿاؿ ٜثٛؿ٘ـ عي صٙـ كٚم عنةاهلل كا ؿك  ٓٞثىٛثٙـ؛ ِٚي پي ام ؿٞ ٚفت ٝث٘ ٝبصبك ام
ٕٞبٖ ٔلؿْ ؽٛا َٞولؿ٘ـ فقالً ٓجل  ٚثلؿثبكي ؿاُت ٝثبُٙـ.
٘ٛيٌٙـٜاي اًلائيّي ث٘ ٝبْ داف گلداشتبين ٔي٘ٛيٌـٓ« :جل ؿك لبٔٛى مثبٖ
فجلي وّٕٝاي ٔ ٟٓاًت ِٚي ؿك ٔٛكؿ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٘ين ٔفٟٔٛي ٔ ٟٓتّمي ٔيُٛؿ.
وّٕٓ ٝجل ؿيٍل ث ٝتىيٝوالْ ٘ؾٌتٚميل ٚ ٚمكاي ٚي ً ٚلاٖ اكتَ ٘ ٚيلٚي ٛٞايي ثـَ
ُـٜاًت».
كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك ايٗ ر ًٙثٌيبك ث ٝؿكؿًل افتبؿ ،صٔ ٖٛزجٛك ُـ ثب
٘يلٞٚبيي ٘جلؿ وٙـ و ٝك ٍٚرٍٙي آ٘بٖ ثب ؿوتليٗ رٍٙي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٔجتٙي ثل
«ر ًٙثلقآًب» تفبٚت ؿاُت .ؿوتليٗ ر ًٙثلقآًبي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثـاٖ ًجت
تـٚيٗ ُـ ٜو٘ ٝيلٚي وبك رٛاٖ ربٔق ٝؿك ٍٙٞبْ ّٓظ ٌلؿا٘ٙـ ٜالتٔبؿ وِٛك اًت ٚ
ؿليمبً ٕٞبٖٞب ؿك مٔبٖ ر ًٙثٝفٛٙاٖ ٘يلٚي اعتيبط فلاؽٛاٖ ُـً ٚ ٜبؽتبك اكتَ كا
تىٕيُ ٔيوٙٙـِ .قا فلاؽٛاٖ آٖٞب ثل التٔبؿ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي تأحيل ٔٙفي ؿاكؿ .ثٝ
ٕٞيٗ فّتُٛ ،كاي ٔغـٚؿ ٚميلاٖ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك فلاؽٛاٖ ٘يلٚي اعتيبط ؿصبك
تلؿيـ ُـ ٚ ٜتٕٔيٓ ٌلفت ث ٝيه فّٕيبت مٔيٙي ٔغـٚؿ اوتفب وٙـ ٘ ٚين ٕٞيٗ
تٕٔيٓ ،تأحيل ٔٙفي ثل ؿٔ ٍٚـيليت رٌ ًٙقاُت  ٚآٖ ٘تبيذ ٘بأيـوٙٙـ ٜام ٘ؾل
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اًلائيّيٞب كا ث ٝثبك آٚكؿ .اِجت ٝايٗ كهيٓ ؿك كٚمٞبي پبيب٘ي ر٘ ًٙبصبك ُـ ثيَ ام ًي
ٞناك ًلثبم كا فلاؽٛاٖ ٔ ٚزتٕـ وٙـ (ؽٛار.)196 ّ ،1387 ،ٝ
 .2اكتَ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٔٛفك ِ٘ـ ر ًٙكا فمظ ثً ٝلمٔيٗ عليف ٔغـٚؿ
وٙـ ،ثّى٘ ٝيلٞٚبي ٔمبٔٚت تٛاٌ٘تٙـ ر ًٙكا ث ٝؿاؽُ اًلائيُ ثىِب٘ٙـُٛٔ .هٞبي
ٔمبٔٚت ثُٟ ٝلن اِؾضيل ٜؿك فٕك  70وئّٛتلي فٌّغيٗ اُغبِي كًيـ  ٚم٘ـٌي ؿك
پلك٘ٚكتليٗ ٔٙغم ٝاًلائيُ كا فّذ ًبؽتٌ .فتٙي اًت ٔزتٕـٞبي ٓٙقتي ،أبوٗ
ٌلؿٍُلي  ٚتفليغي ٘ ٚين پلٚهٜٞبي وِبٚكمي ٍٕٞي ؿك ايٗ ٔٙغمٚ ٝرٛؿ ؿاك٘ـ .فالٜٚ
ثل ايٗ ،عـٚؿ يه ٔيّي٘ ٖٛفل اًلائيّي ٘بصبك ُـ٘ـ ام ُٕبَ اًلائيُ و ٝتلاوٓ رٕقيتي
ثباليي ؿاكؿ ثًٕ ٝت رٛٙة وٛس وٙٙـ .اًلائيّيٞب ٔزجٛك ُـ٘ـ ثلاي ؿك أبٖ ٔب٘ـٖ ام
ُٔٛهٞبي ٔمبٔٚت وٕٞ ٝضٙبٖ فٕك اًلائيُ كا ثب ٘ٛاؽتي يىٌبٖ ؿك ع َٛر ًٙثٝ
آتَ ٔي وِيـ ،ث ٝپٙبٍٞب ٜثؾن٘ـ.
ٚميل ؿاكايي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي «اثلاْ ُينٍٙٞ »ٖٚبْ أضبي تٛافك٘بٔ ٝثب
ٓٙقتوبكاٖ ًٙ ٚـيىبٞبي وبكٌلي ثلاي پلؿاؽت ؽٌبكت ث ٝميبٖؿيـٌبٖ عٕالت
ُٔٛىي ُٕبَ اًلائيُ ٌفت« :تٛر ٝؿاُت ٝثبُيٓ و ٝثلاي ٘ؾٌتيٗ ثبك ر ًٙؿك ؿاؽُ
ًلمٔيٗ تغت عبوٕيت كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي رليبٖ ٔييبثـ .رًٞٙبي لجّيٍٕٞ ،ي
ثيل ٖٚام ٔلمٞبي وِٛك ثٛؿ٘ـ  ٚميب٘ي و ٝث ٝرج ٟٝؿاؽُ وِٛك ٔيكًيـ غيلٌٔتميٓ ثٛؿ
 ٚتمليجبً اعٌبى ٕ٘يُـ».
يىي ام پبيٞٝبي آّي ٘ؾلي ٝأٙيت كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثل ايٗ آُ اًتٛاك اًت
و ٝثبيـ ٘جلؿ ث ٝؿاؽُ ؽبن عليف ٔٙتمُ ُـ ٚ ٜرج ٟٝؿاؽّي اًلائيُ ام ر ًٙؿٚك
ثبُـ .ايٗ ٘ىت ٝاًبى ؿوتليٗ رٍٙي وِٛك فجلي مثبٖ اًت و ٝاؿاك ٜؿكٌيلي ٌّٔغب٘ٝ
كا ؿك ثيل ٖٚام ٔلمٞبي ؽٛيَ ثٙب ولؿ ٜاًت تب ُٟلٞب ُٟ ٚلنٞبيَ ام آًيت ٚ ٚيلا٘ي
ؿك أبٖ ثبُـ .كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك  ٕٝٞرًٞٙبيَ ثب افلاة ام ًبَ  1956تب 1967
ٔٛفك ُـ ٜثٛؿ آتَ ر ًٙكا ام ؿاؽُ اًلائيُ ؿٚك وٙـ .عتي ؿك ر٘ 1973 ًٙين رًٙ
ثً ٝلمٔيٗٞبيي ٔٙغٔل ُـ و ٝكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي آٖٞب كا ؿك ًبَ  1967اُغبَ ولؿٜ
ثٛؿ .تٟٙب اًتخٙب ُٔٛهٞبيي ثٛؿ و ٝاكتَ ًٛكي ٝكٚم ٞفتٓ اوتجل  1973ثًٛ ٝي
ُٟلنٞبي يٟٛؿيِ٘يٗ اًلائيُ ُّيه ولؿ .ؿك ٚالـًٛ ،كي ٝثب ُٔٛهٞبي «فلاي»
ًبؽت كًٚي ،ٝو 70 ٝوئّٛتل ثلؿ ؿاُت ،ؿاؽُ اًلائيُ كا ميل آتَ ٌلفت  ٚصٙـ
ُٔٛه ٘ين ث ٝثٙـك عيفب مؿ .كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٘ين ثالفبّٓ ٝث ٝارلاي آتَ كٚي
ٔغّٞٝبي افيبِٖ٘يٗ ؿِٔك (ٔب٘ٙـ ٔغّ ٝاثٛكٔب٘ )ٝوً ٝتبؿ اكتَ ًٛكي ٝؿك آ٘زب ٚالـ
اًت ،الـاْ ولؿ وٛٔ ٝرت لتُ ٓـٞب ُٟل٘ٚـ ًٛكي ُـ .أب ؿك ر،ُِٓ ًٙ
ُٔٛه ٞبي ٔمبٔٚت رـا ام ٔيناٖ تّفبت  ٚضبيقبتي و ٝث ٝؿُٕٗ ٚاكؿ آٚكؿ ،إٞيتي
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اًتلاتويه ؿاُت و ٝثيبٍ٘ل لـكت تٟـيـ فٕك اًلائيُ ثٛؿ و ٝپبُ ٝٙآُيُ وِٛك
فجليمثبٖ اًت (ٕٞبٖ.)197 ّ ،
مهمتزين نتبيج جنگ ششم :اكتَ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثؾَ ميبؿي ام
ميلًبؽتٞبي ِجٙبٖ كا ٟٔٙـْ ًبؽت .ثلؽي ام لٔجبت  ٚكًٚتبٞبي رٛٙة كا ثٛٓ ٝكت
ٔتلٚو ٚ ٝثٝآغالط «ؽب٘ ٝاُجبط» ؿكآٚكؿ .فال ٜٚثل ايٗٞ ،ناكاٖ ٘فل ام ُٟل٘ٚـاٖ ِجٙب٘ي
كا وِت ٚ ٝمؽٕي ولؿ .أب ٔقٕٛالً ؿك رًٞٙبي اكتَٞبي ٔٙؾٓ ثل ضـ كمٔٙـٌب٘ي وٝ
ُي ٜٛپبكتينا٘ي ؿاك٘ـ ،عزٓ تؾليت ٚ ٚيلاٍ٘لي  ٚتقـاؿ وِتُٝـٌبٖ ث ٝا٘ـامٔ ٜيناٖ
تغمك اٞـاف تلًيٓ ُـ ٜثلاي آٖ رٔ ًٙالن ًٙزَ ٘يٌتٞ .ـف كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي
ام ايٗ ر ًٙآماؿًبمي آٖ ؿً ٚلثبم اًلائيّي اًيلُـ٘ ٜنؿ عنةاهللٟٙٔ ،ـْ ًبؽتٗ
تٛاٖ ً ٚبؽتبك ٘ؾبٔي عنةاهلل ٔ ٚتٛلف ولؿٖ ُّيه ُٔٛه ام ؽبن ِجٙبٖ ث ٝاًلائيُ
ثٛؿ .أب ر ًٙثـ ٖٚتغمك ٞيشيه ام ايٗ اٞـاف پبيبٖ پقيلفت .ام ايٗكٔ ،ٚيتٛاٖ ٌفت
كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك ر ًٙثل ضـ ِجٙبٖ ُىٌت ؽٛكؿ ٜاًتٕٞ .ضٙيٗ٘ ،تبيذ ٚ
پيبٔـٞبي ايٗ ر ،ًٙتٟٙب ثٌٔ ٝبئُ ٘ؾبٔي ٔغـٚؿ ٕ٘يُٛؿ ،ثّى ٝفلاتل ام آٖ ،رٛا٘ت
التٔبؿي ً ٚيبًي كا ؿك ثل ٔيٌيلؿ (ؽٛار.)206-205 ْٓ ،1387 ،ٝ
 .1نتبيج نظبمي :ام ؿيـٌب٘ ٜؾبٔي٘ ،تبيذ ميل كا ٔيتٛاٖ فٛٙاٖ ٕ٘ٛؿ:
ٛٔ .1فميت كمٔٙـٌبٖ ٔمبٔٚت ؿك ثل ٓٞمؿٖ  ٚفلٚكيؾتٗ ٞيجت «ثبمؿاك٘ـٌي»
كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ام عليك پبيٕلؿي  ٚحجبت ؿك ثلاثل «اكتَ ُىٌت٘بپقيل» ٚ ٚاكؿ
آٚكؿٖ تّفبت ثٌيبك ث٘ ٝيلٞٚبي آٖ  ٚؿك ٘تيز ٝثبعُ ًبؽتٗ اًتلاتوي ٔجتٙي ثل «رًٙ
ثلق آًب».
 .2يٛكٍ عنةاهلل ث ٝفٕك وِٛك فجليمثبٖ ،كؽٌٝٙبٜٞبي ًبؽتبكي ٔ ٟٓؿك
ثبفت ربٔق ٚ ٝاكتَ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي كا ِ٘بٖ ؿاؿ .ايٗ ثٔ ٝقٙبي آٖ اًت وٝ
رًٞٙبي آتي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثٚٝيو ٜؿك ثلاثل عليفب٘ي و ٝام عنةاهلل ِجٙبٖ لٛيتل
ٌٞتٙـ ،ثٌيبك پلٞني ٝٙؽٛاٞـ ثٛؿ.
ٔ .3قُّ ْٛـ ؿًتبٚكؿٞبي علف اًلائيّي ؿك ايٗ ر٘ ًٙتيز٘ ٝبثلاثلي والٖ ٚ
فـْ ٔٛام٘ ٝلـكت ثٛؿ ٜاًت ٘ ٝثل احل فّٕىلؿ ٘يلٞٚبي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك ر.ًٙ
٘ .4يلٚي ٛٞايي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٘بتٛاٖ  ٚفبرن ؽبٞل ُـ .ايٗ ؿك عبِي اًت
و٘ ٝيلٚي ٛٞايي ثٙٔٝنِ ٝثبمٚي اًتلاتويه ٔبُيٗ رٍٙي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ،ثلاي
فئّٝؿاؿٖ ٔٛفميتآٔين ثٞ ٝل رٍٙي اًت .ثب آٖ و ٝتهته اٞـافي وٌٕ ٝبٖ ٔيكفت
٘ؾبٔي ثب ُٙـ ٘ ٚين اٞـاف غيل٘ؾبٔي ثٌيبك ميبؿي ٞـف عٕالت ٛٞايي للاك ٌلفتٙـ ،ؿك
ٟ٘بيت ،اًلائيّيٞب ٘بصبك ُـ٘ـ ٚاكؿ ر ًٙمٔيٙي پلٞنيٝٙاي ُ٘ٛـ.
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 .5ايٗ رِ٘ ًٙبٖ ؿاؿ ًيٌتٓ ٘يلٚي اعتيبط ٘ؾبٔي آٔبؿ ٜالـاْ ؿك اًلائيُ
صٚ ٝأب٘ـٌيٞبيي ؿاكؿ ،ثٝؽِٔ٘ ّٛبٖ ؿاؿ تزٟينات ّٔ ٚنٔٚبت ايٗ ٘يلٞٚب تب ص ٝعـ
٘بٟٔيبًت  ٚام ٘ؾل آٔبؿ ٍٟ٘ ٚـاكي صمـك ِٔىُ ؿاكؿ .فال ٜٚثل ايٗٔ ،قُّ ْٛـ ًيٌتٓ
آٔٛمٍ اؿٚاكي ايٗ ٘يلٞٚب تب ص ٝعـ ؿصبك ؽُّ ٘ ٚبؿكًتي اًت.
 .6تىي ٝافلاطآٔين كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثل ٘يلٚي ٛٞايي ،اكتَ مٔيٙي آٖ كا
ضقيف ًبؽت ٝث ٝعـي و ٝثٛؿر٘ ٝيلٚي مٔيٙي  ٓٞؿك ًبَٞبي اؽيل وب َٞيبفت ٝثٛؿ.
ام ًٛي ؿيٍل٘ ،بآكأيٞبي ٌٔتٕل ؿك ٔٙبعك فٌّغيٙيِ٘يٗ ثبفج ُـ ٜثٛؿ ثلؽي ام
يٍبٖٞبي ٔٙؾٓ ٘يلٚي مٔيٙي و ٝؿك آٖ ٔٙبعك ؽـٔت ٔيولؿ٘ـ ،ث٘ ٝيلٚي«پّيي
ٔغّي» تجـيُ ُ٘ٛـ ٚ ٚؽيف ٝآٖٞب ٓلفبً ٔمبثّ ٝثب رٙجَٞبي ٔلؿٔي ثبُـ  ٚثـيٗ
تلتيت ،آٔبؿٌي كمٔي ؽٛؿ كا ام ؿًت ثـٙٞـ.
 .7ضقف اعالفبتي ؿك احٙبي فّٕيبت ٘ؾبٔي ٘ ٚين ٘بٕٞبٍٙٞي يب ٕٞبٍٙٞي
٘بلْ ثيٗ ؿًتٍبٜٞبي ٘ؾبٔي  ٚاعالفبتي ث ٝؽٛثي ِٟٔٛؿ ثٛؿٕٞ .ضٙيٗ ٔقُّ ْٛـ ٘ؾبْ
ٕٞىبكي ثيٗ يٍبٖ ٞبي ٘يلٚي مٔيٙي و ٝؿك ايٗ رُ ًٙلوت ؿاُتٙـ ث٘ ٝغٔ ٛغّٛة
٘يٌت.
ٚ .8ضقيت رج ٟٝؿاؽُ اًلائيُ ٘ين عي ًبِيبٖ ٌقُت ٝتغييل ميبؿي ولؿٚ ٜ
ؿك ٘تيز ٝؿك ايٗ ر ًٙؿيٍل ٔب٘ٙـ ًبثك ٔ ٚخُ رًٞٙبي ؿيٍل ،عبِت ٘ؾبٔي ث ٝؽٛؿ
ٍ٘لفت ،ميلا ؿك ؿ ٚؿٌ ٝٞقُت ٝث ٝفّت ثبالكفتٗ افتٕبؿث٘ٝفي  ٚفـْ اعٌبى ؽغل ام
٘بعي ٝافلاة ٘ ٚين ث ٝفّت تغٛالت ثٙيبؿيٙي و ٝؿك ربٔق ٝاًلائيُ كػ ؿاؿ ،ٜرجٟٝ
ؿاؽّي عبِت ًٌتي  ٚكاعتعّجب٘ٝاي ث ٝؽٛؿ ٌلفتٔ ٚ ٝلاون تفليظ  ٚؽٍُٛقكا٘ي ٚ
٘مبط ٌلؿٍُلي ؿك ؿاؽُ اًلائيُ ميبؿ ُـ ٜثٛؿ .اعتٕبَ ؿاكؿ ر ًٙاؽيل ،كهيٓ
ٟٓي٘ٛيٌتي كا ٚاؿاك وٙـ ؿك ٔٛكؿ ٚضقيت ؿاؽّي ؽٛؿ ،ثٚٝيو ٜام ٘ؾل اعيبي ٔزـؿ
ًبٔب٘ ٝپٙبٍٞبٜٞب  ٚاًتغىبٔبت  ٚفقبَ ًبؽتٗ ًيٌتٓ تؾّي ٝأبوٗ  ...ٚث ٝثبمٍ٘لي
ثپلؿام٘ـ.
٘ .9تبيذ ٔخجت ر ُِٓ ًٙكٚعيُٟ ٝل٘ٚـاٖ فلة ٌّٕٔ ٚبٖ كا تمٛيت ولؿ ٚ
غجبكٞب كا ام كٚي ايٗ عميمت مؿٚؿ ؤ ٝمبثّ ٝثب ؿُٕٗ ُ ٚىٌتؿاؿٖ ا ٚأىبٖپقيل ٚ
لبثُ ؿًتلى اًت .ايٗ ٔٛرت تمٛيت فلٔ ًٙٞمبٔٚت ٔيُٛؿ  ٚفل ًٙٞتٌّيٓپقيلي
كا و ٝصٙـيٗ ؿ ٝٞعىٕفلٔب ثٛؿ ،وٙبك ٔيم٘ـ .ايٗ پيلٚمي ٕٞضٙيٗ ام تفللٞٝبي
٘بٔغّٛة ٔقٞجي ٔيوبٞـ و ٝؿك ؽـٔت ايـُ ٜىٌتپقيلي  ٚتٌّيٓپقيلي فُٕ
ٔيولؿ  ٚلضي ٝثنكي  ٚرٕـآٚك٘ـٌّٕٔ ٜيٗ ثٌ ٝلؿ يىـيٍل كا ام يبؿٞب ثلؿ ٜثٛؿ.
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اكتَ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي تٛاٌ٘ت ثب ثٟلٌٜيلي ام ٘يلٚي ٛٞايي ثل ضـ اٞـاف
٘ؾبٔي  ٚغيل٘ؾبٔي ٘يلٞٚبي ٔمبٔٚت ،ضقف ؽٛؿ كا رجلاٖ ٛٔ ٚام٘ ٝلـكت ؿك ر ًٙكا
و ٝؿك مٔيٗ ث٘ ٝفـ ٔمبٔٚت ثٛؿ ثلللاك وٙـ.
ُٔٛه ضـٛٞايي ًبْ ٕ٘ 7ي تٛا٘ـ ٔب٘ـ ٛٞاپيٕبٞبي رٍٙي ٔـكٖ ُٛؿ وٝ
ًلفت ثباليي ؿاك٘ـ .ايٗ ٛٞاپيٕبٞب ث ٝثبِٗٞبي علاكتي ٔزٟن٘ـ و ٝفّٕىلؿ ايٗ ُٔ ٛه
كا ٔؾتُ ٔيًبمؿِٚ ،ي ٔيتٛا٘ـ ثب ثبٍِلؿٞبيي وً ٝلفت پبييٙي ؿاك٘ـ  ٚتٛاٖ ٌٕلاًٜبمي
ُٔٛهٞبي مٔيٗ ثٛٞ ٝا كا ٘ـاك٘ـ ،ثٔ ٝمبثّ ٝثلؽينؿ .صٙب٘ض ٝعنةاهلل ثتٛا٘ـ ٔمبؿيل
ميبؿي ام ايٗ ٘ ٛؿ ُٔٛه كا تٟي ٝوٙـ ،لبؿك ؽٛاٞـ ثٛؿ ام فقبِيت ثبٍِلؿٞب ٛٞ ٚاپيٕبٞبي
ُٙبًبيي ثىبٞـ .اٌل صٙيٗ ُٔٛهٞبيي ثٚ ٝفٛك ؿك اؽتيبك ٘يلٞٚبي ٔمبٔٚت ثٛؿ ،فّٕيبت
ّٞيثلؿ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي  ٚپيبؿًٜبؽتٗ ٘يل ٚام كاٛٞ ٜا ؿك ُٟلٞبي ثقّجه ٛٓ ٚك ٚ
ؿٜٞب ٔٛلقيت ؿيٍل ثب ِٔىُ ٔٛارٔ ٝي ُـ.
 .2نتبيج اقتصبدي :عّٕ ٝكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثِ ٝجٙبٖ ٔٛرت تؾليتٞبي
فلاٚا٘ي ُـ و ٝميلًبؽتٞب  ٚالتٔبؿ ِجٙبٖ كا ٚيلاٖ ولؿ .ؿكؽٔ ّٛعزٓ ميبٖٞبي
٘بُي ام ايٗ ر ٚ ًٙتؾٕيٗ ٞنيٞٝٙبيي و ٝث ٝربي ٌقاكؿ ثيٗ ثلؽي ٌلٜٞٚبي ًيبًي
ِجٙبٖ ٘ ٚين ٔلاون ً ٚبمٔبٖٞبي التٔبؿي اؽتالف٘ؾل ٚرٛؿ ؿاكؿ .آٖٞبيي ؤ ٝيؽٛاٙٞـ
ًؾتيٞبي ايٗ ر ًٙكا ثٌ ٝلؿٖ عنةاهلل ثيٙـام٘ـ ؿك تؾٕيٗ ٞنيٞٝٙبي ٔلثٛط ثٝ
آًيتٞب  ٚؽٌبكات رٔ ًٙجبِغٔ ٝيوٙٙـ  ٚؿكثبك ٜاكلبٔي ٘نؿيه ثٔ 15 ٝيّيبكؿ ؿالك
ًؾٗ ٔيٌٛيٙـ .أب ثلؽي ؿيٍل ٔخُ «غبِت اثّٔٔٛظ» و ٝيه التٔبؿؿاٖ اًت ،ايٗ كلٓ
كا ثيٗ  3تب ٔ 4يّيبكؿ ؿالك ثلآٚكؿ ٔيوٙٙـ.
ُٛكاي «تًٛق ٚ ٝفٕلاٖ»  ٚتقـاؿي ام وبكُٙبًبٖ التٔبؿي ِجٙبٖ عزٓ
ؽٌبكت كا عـٚؿ ٔ 6يّيبكؿ ؿالك ثلآٚكؿ ولؿٜا٘ـ وُ ٝبُٔ ٔٙبمَ ٚيلاٖ ُـ٘ ٜين ٔيُٛؿ.
ميبٖٞبي غيلٌٔتميٓ ٘بُي ام تٛلف تِٛيـ ،فّذ التٔبؿي ،فلٓتٞبي ُغّي امؿًتكفتٝ
 ٚؽٌبكتٞبي فـْ وٌت ؿكآٔـ ٌ ًٓٛٔ ٚلؿٍُلي ٘ين ؿك ٕٞيٗ كلٓ ؿك ٘ؾل ٌلفتٝ
ُـ ٜاًت.
اًتبؿ «فبؿي ٓقت» ٕٞبًٙٞوٙٙـٔ ٜلون پِتيجب٘ي التٔبؿي ،ؿك ٌناكٍ ؽٛؿ
ؽغبة ث ٝكؤًبي ًبمٔبٖٞبي التٔبؿي ِجٙبٖ ٔيٌٛيـ« :ؽٌبكتٞبي ٌٔتميٓ ٚ
غيلٌٔتميٓ عـٚؿ ٔ 5/9يّيبكؿ ؿالك ثلآٚكؿ ُـ ٜؤ 5/6 ٝيّيبكؿ ؿالك آٖ ميبٖٞبي ٚاكؿٜ
ث ٝميلًبؽتٞبي وِٛك ً ٚبؽتٕبٖٞبي ٌٔى٘ٛي ،تزبكي ،أبوٗ ٓٙقتي  ٚغيل ٜاًت ٚ
ثمي٘ ٝين ٔيناٖ ميبٖٞبي غيلٌٔتميٓ ٘بُي ام ًٛؿٞبي عبُِٓ٘ـً ٚ ٜلٔبيٌٝقاكيٞبيي
و ٝا٘تؾبك ٔيكفت ا٘زبْ ُٛؿ  ٚفـْ عٔ َٛؿكآٔـٞبي ٌلؿٍُلي  ...ٚاًت».
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ؿك ٔمبثُ ،كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٘ين ٔتغُٕ ميبٖٞبي التٔبؿي وال٘ي ُـ وٝ
ُبُٔ ٔٙبمَ آًيتؿيـ ٜثل احل ُٔٛهثبكاٖ [٘يلٞٚبي ٔمبٔٚت]  ٚافنايَ ٞنيٞٝٙبي
٘ؾبٔي ،ضلك ٔإًٌبت التٔبؿي  ٚتقغيُ ثٛؿٖ آٖٞب افٓ ام ٓٙقتي  ٚتزبكي ٕٞ ٚضٙيٗ
افت ؿكآٔـ ُـيـ ؿك ٌٔ ًٓٛلؿٍُلي ٔيُٛؿ.
ًلِِىل موليب عٌيٗ ٔيٌٛيـُٛٔ« :هثبكاٖ ُٟلٞبي ُٕبَ [فٌّغيٗ
اُغبِي] ثٔ ٝـت تمليجبً صٟبك ٞفتٛٔ ٝرت اٟ٘ـاْ عـٚؿ  25وبكؽب٘ ٝؿك  60لٔجُٕ ٝبَ
اًلائيُ ُـ .عـٚؿ  75ؿكٓـ ام وبكؽب٘زبت ُٟلي ُٕبَ اًلائيُ 35 ٚؿكٓـ ام
وبكؽب٘زبت  ٚتأًيٌبت ٓٙقتي عيفب ُٕ ٚبَ عيفب تقغيُ ُـ٘ـ .ثؾَ ٌلؿٍُلي ٘ين
أٌبَ عـٚؿ ٔ 3/5يّيبكؿ ؿالك ميبٖ ؿاؿ ٘ ٚين ٔيناٖ ؽٌبكات فٕـٜاي و ٝثً ٝبؽتٕبٖٞب
ٚاكؿ آٔـ ث ٝثيَ ام ٔ 320يّي ٖٛؿالك كًيـُٛٔ .هٞبي عنةاهلل ثٞ َُ ٝناك ٔٙنَ
ؽٌبكت وّي يب رنئي ٚاكؿ آٚكؿ٘ـ».
ٔلون اعالؿكًب٘ي اِقلثي ٔيٌٛيـ :ؿك كاًتبي ثلآٚكؿ رِ ًٙجٙبٖ اكتَ كهيٓ
ٟٓي٘ٛيٌتي ٔغبِقٝاي ؿك ٔٛكؿ ٞنئ ٝٙبِي ٘بُي ام ثٝوبكٌيلي ٘يلٚي ٘ؾبٔي پلعزٓ،
ا٘زبْ ؿاؿٌ ٚ ٜناكٍ ٔلثٛط عبوي اًت و ٝعـالُ ؿٔ ٚيّيبكؿ ؿالك ـ يقٙي ٘ٔ ٝيّيبكؿ
ُيىُ (ٚاعـ پ َٛاًلائيُ) ـ ٓلف ايٗ وبك ُـ ٜاًت .كٚم٘بٔ ٝيـيقٛت اعلٛ٘ٚت
اًلائيُ ُ٘ٛت ٝاًتٞ« :ني ٝٙايٗ ر ٚ ًٙثبمًبمي اكتَ ُٕ ٚبَ اًلائيُ ،عـٚؿ 40
ٔيّيبكؿ ُيىُ يقٙي ٔ 9/1يّيبكؿ ؿالك اًت».
ر ًٙكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي فّي ٝعنةاهلل ثلاي ِجٙبٖٞ ،نيٝٙاي ًٍٙيٗ  ٓٞام ٘ؾل
تّفبت رب٘ي  ٓٞ ٚؽٌبكات التٔبؿي ؿاُتٞ .ني ٝٙآٖ ثلاي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثِ ٝغبػ
تّفبت رب٘ي وٕتلام ٔٙبثـ ٔبِي ثٛؿ ٜاًت ،أب تأحيل كاٞجلؿي ثّٙـٔـتتل آٖ ٕٔىٗ اًت
ِٔٛق عٕالت ٘بٔتمبك٘ي ثبُـ و ٝؿك آيٙـ ٜؽٌبكات ثيِتلي ؿك ثل ؽٛاٙٞـ ؿاُت.
ٞنيٞٝٙبي ؿفبفي تىٕيّي ثلاي ايٗ ر ًٙتب ًپتبٔجل  ،2006ؿك اًلائيُ ثٔ 6/5 ٝيّيبكؿ
ؿالك ثبِغ ُـ .ايٗ ٞني ٝٙاضبفي ثلاي وِٛكي و ٝثٛؿرً ٝبال٘ ٝؿفبفي آٖ ثلاًبى ثل٘بٔٝ
ؿك ًبَ ٔ 2006قبؿَ ٔ 8يّيبكؿ ؿالك  ٚؿك ًبَ ٔ 2007قبؿَ ٔ 8/2يّيبكؿ ؿالك ثٛؿ،
ثٌيبك ميبؿ اًت (ٕٞبٖ.)211-209 ْٓ ،
 .3نتبيج سيبسي٘ :تبيذ ث ٝثبك آٔـ ٜام رٛٔ ُِٓ ًٙرت وِٕىَٞبي
ًيبًي ثيٗ اعناة ٌ ٚلٜٞٚبي ًيبًي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ُـ  ٚؿيـٌبٜٞبي ثٌيبكي
ؿكثبك ٜآيٙـ ٜكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي  ٚايٗ و ٝايٗ كهيٓ صٍ ٝ٘ٛثبيـ ثب ِٔىالت ايٗ ٔٙغمٝ
كٚثٝكُٛ ٚؿٔ ،غلط ُـ ؤ ٝيتٛاٖ ايٗ ؿيـٌبٜٞب كا ؿك ً ٝؿًت ٝرٕـثٙـي ولؿ:
 .1ثلؽي ٔقتمـ٘ـ ثٟتل اًت كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ث ٝوِٛكي فبؿي ؿك ٔٙغمٝ
تجـثُ ُٛؿ  ٚام تىئ ٝغّك ثل لـكت ٘ؾبٔي ؿك تقبُٔ ثب فلةٞبي پيلأ ٖٛؽٛؿ ؿًت
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ثلؿاكؿِ .قا رليب٘ي ؿك اًلائيُ ُىُ ٌلفت ؤ ٝقتمـ اًت ثبيـ پيِٟٙبؿٞبي ًٛكي ٝكا ثب
ٍ٘بٔ ٜخجت ٍ٘ليٌت  ٚث ٝآٖ پبًؼ ؿاؿ عتي اٌل ث ٝليٕت ؿًت ثلؿاُتٗ ام ثّٙـيٞبي
رٛالٖ ثبُـ .ثلاًبى اًتـالَ آٖٞب٘ ،يلٚي ٘ؾبٔي ؿيٍل لبؿك ٘يٌت ث ٝتغٕيُ «ثب
ُلٚط اًلائيّي» ثل ؿيٍلاٖ ثپلؿامؿ .آ٘بٖ اؽٟبك ٔيؿاك٘ـ اٌل كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثتٛا٘ـ
ًٛكي ٝكا كاضي وٙـ ايٗ وبك ام يه ً ٛثبفج ثيثليًٚبٔبٖ ُـٖ ٓٞپيٕب٘ي ًٛكي ٝثب
ايلاٖ ٔيُٛؿ  ٚام ًٛي ؿيٍل ،ث٘ ٝمَ عبٔي  ٚپِتيجبٖ ًٛكيٌ٘ ٝجت ث ٝرٙجَٞبي
ٔقبكٕ فٌّغيٗ  ٚعنةاهلل ،پبيبٖ ؽٛاٞـ ؿاؿ .رليبٖ ٓبعت ايٗ فىل ؿك عبَ عبضل ؿك
تٕٔيًٓبمي ًيبًي ؿك ؿاؽُ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٘فٛف  ٚتأحيلي ٘ـاكؿ.
 .2ؿيـٌب ٜؿٔ ْٚقتمـ اًت ٞل آ٘ض ٝكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٘تٛاٌ٘ت ؿك رُِٓ ًٙ
ٔغمك ًبمؿ ،ثبيـ ؿك ٘ٛثتٞبي ثقـي ٔغمك ُٛؿ  ٚكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثبيـ ثلاي آٖ وبك
آٔبؿُٛ ٜؿ .ثٙبثلايٗ ،ثبيـ ك٘ٚـ ر ًٙهٚئي ٝكا ٔٛكؿ ثلكًي للاك ؿٞـ ،آٔٛمٜٞب  ٚتزبكة
المْ كا ام آٖ اًتؾلاد وٙـ  ٚضقفٞب  ٚاُتجبٞبت كا ؿك آيٙـٔ ٜلتفـ ًبمؿ .ايٗٞب
ٔقتمـ٘ـ و ٝكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثبيـ ٘يلٞٚبي ؽٛيَ كا كٚمآٔـ ًٛ٘ ٚبمي وٙـ ٚ
ؿًتٍبٜٞبي اعالفبتي ؽٛؿ كا فقبَتل ًبمؿ .ثٕٞ ٝيٗ فّت ام ٕٞبٖ ٔبٜٞبي ٘ؾٌت پي
ام رٞ ًٙل ام ٌبٞي ايٟٛؿ إِٚلت [٘ؾٌتٚميل ٚلت اًلائيُ]  ٚثلؽي ام ٚميلاٖ اٚ
ًؾٗ ام ؿٚك ثقـي ر ًٙثب عنةاهلل ٔيٌفت ٚ ٝايٗ اتفبق كا لليتاِٛلٛؿ ٔيؿاٌ٘تٙـ
ألي و ٝپي ام ٚي ؿك ؿٚكاٖ ٘ؾٌتٚميلي ٘تب٘يب٘ ٛٞين تب ث ٝعبَ اؿأ ٝيبفت ٝاًت.
ٓبعجبٖ ايٗ ٍ٘لٍ ٔقتمـ٘ـ و ٝكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي تغُٕ ٞيش ُىٌتي  ِٛٚوٛصه كا
٘ـاكؿ  ٚفلةٞب ٘ين رن مثبٖ مٚك صيني ٕ٘يفٕٟٙـ.
٘ .3ؾل ًٔٛي ٌٞ ٓٞت ؤ ٝيٌٛيـ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي فٕالً ؿك ثلاثل عنةاهلل
ُىٌت ٘ؾبٔي ؽٛكؿ ٜاًت  ٚآ٘ز ٝام پيبٔـٞبي ٔٙفي ايٗ ُىٌت ٔيوبٞـ ،پِتيجب٘ي
لٛي آٔليىب ام كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي اًت.
آٖٞب ٔقتمـ٘ـ ر ًٙثبفج تضقيف  ٚكينٍ ٞيجت  ٚلـكت ثبمؿاك٘ـٌي كهيٓ
ٟٓي٘ٛيٌتي ُـ ٜاًت  ٚام ألٚم ث ٝثقـ ؽيّيٞب رلأت ؽٛاٙٞـ ولؿ ث ٝوِٛك فجليمثبٖ
ؿًتؿكامي وٙٙـِ .قا صبكٜاي رن تغىيٓ ٓٞپيٕب٘ي ثب وِٛكٞبي غلثي ثٚٝيو ٜثب آٔليىب
٘يٌت .ؿك ايٗ صبكصٛة ٞيش فيجي ٘ـاكؿ و ٝكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي عتي ؽٛاٞبٖ پيًٛتٗ ثٝ
پيٕبٖ ٘بتُٛ ٛؿ تب أٙيت ٛٔ ٚرٛؿيت وِٛك فجليمثبٖ كا عفؼ وٙـ .ايٗ أل ٔٛرت
ثبمؿاك٘ـٌي ٞل وِٛك فلثي ؽٛاٞـ ُـ و ٝث٘ ٝجلؿ ثب كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٔيا٘ـيِـ.
ثـُ ٖٚه ،ر ُِٓ ًٙفلٔب٘ـٞبٖ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي كا ٚاؿاك ؽٛاٞـ ولؿ ؿك
تئٛكيٞبي ؽٛيَ و ٝعي ؿٚكاٖ ٌقُت ٝثـاٖ ٔتىي ثٛؿٜا٘ـ ،تزـيـ٘ؾل وٙٙـٕٞ .يٗ
ثبفج ؽٛاٞـ ُـ ؿوتليٗ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثبتٛر ٝث٘ ٝتبيذ ايٗ رُ ًٙىُ ً ٚبمٜ
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رـيـي پيـا ٕ٘بيـ  ٚؿك ٞل فلضي ،كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٌنيٞٝٙبي ؿُٛاكي كا ؿك ثلاثل
ؽٛؿ ؿاكؿ .ثـيٗ تلتيت و ٝيب ثبيـ افتلاف وٙـ لـكت  ٚت ًُٛث ٝمٚك ،ؿيٍل كاٜعُ
ؿكؽِب٘ي ثلاي عُ ِٔىالت ٘يٌت ِ ٚقا ثبيـ ث ٝعمٛق ِٔلٚؿ ّٔت فٌّغيٗ افتلاف
وٙـ  ٚثپقيلؿ و ٝفٌّغيٙيٞب ثبيـ يه وِٛك ٚالقي ٓ ٚبعت عبوٕيت ؿاُت ٝثبُٙـ وٝ
لـى پبيتؾت آٖ اًتٕٞ .ضٙيٗ ثبيـ ثلؽٛكؿ ٔخجتي ثب لغقٙبًٔ 194 ٝبمٔبٖ ُّٔ وٙـ
و ٝعك ثبمٌِت ثلاي پٙبٙٞـٌبٖ فٌّغيٙي ٔبيُ ث ٝثبمٌِت ث ٝوِٛكُبٖ لبئُ ُـٜ
اًت .فال ٜٚثل ايٗ ،ثبيـ ثّٙـي ٞبي رٛالٖ كا ؤ ٝتقّك ثًٛ ٝكي ٝاًت تلن وٙـ  ٚام
ثبلئب٘ـ ٜمٔيٗٞبي اُغبِي ِجٙبٖ ثيل ٖٚكٚؿ  ٚم٘ـا٘يبٖ فلة كا ام م٘ـاٖٞبي ؽٛيَ
آماؿ وٙـ (ٕٞبٖ.)213-211 ْٓ ،
ثبسدارندگي :مجنبي اسبسي استزاتژي امنيت رژيم صهيونيستي
ام مٔبٖ تأًيي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ،ثبمؿاك٘ـٌي ثٝفٛٙاٖ يىي ام ًتٖٞٛبي
ؿوتليٗ أٙيتي ايٗ كهيٓ ٔغلط ثٛؿ ٜاًت .صبَِٞبي أٙيتي و ٝكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك
ًبَٞبي اؽيل ؿك ٓغٙٔ ٝٙغمٝاي  ٚثيٗإِّّي ثب آٖ ٔٛارُ ٝـ ٜوبكولؿ ايٗ ًت ٖٛكا ثٝ
ٔقلٕ آمٔبيَ ٌقاكؿ ٜاًت.
تب ر ًٙؿِ ْٚجٙبٖ ،كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ث ٝا٘ـامٜاي ث ٝلـكت ٘ؾبٔي ؿًت يبفتٝ
ثٛؿ و ٝايٗ تٛا٘بيي كا ؿاُت و ٝؿك ٞل ر ًٙتٕبْفيبكي ث ٝپيلٚمي ثلًـ  ٚؿك ٘تيزٝ
لبؿك ثٛؿ تب ؿك ٔمبثُ ٌٕٞبيٍبٖ فلة ؽٛؿ ثبمؿاك٘ـٌي ايزبؿ ٕ٘بيـ ،أب ام علف ؿيٍل
٘بتٛاٖ ثٛؿ تب ام ايٗ ٔنيت ؽٛؿ ؿك ٔٙبلِبت وٛتبٜٔـت ؿك ٓغ ٝٙفٌّغيٗ ِ ٚجٙبٖ ثٟلٜ
ثجلؿ .عبَ ًئٛاَ ايٗ اًت و ٝآيب ٔقبؿِ ٝثبمؿاك٘ـٌي ٕٞضٙبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ يب ايٗ وٝ
ٔيتٛا٘ـ ام ٘ ٛثٙب ُٛؿ  ٚايٗ و ٝص ٝصيني پي ام ر ًٙؿِ ْٚجٙبٖ تغييل يبفت ٝاًت؟ آيب
كاٞجلؿ ثبمؿاك٘ـٌي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي پي ام ر ًٙؿِ ْٚجٙبٖ ٕٞضٙبٖ ٔقتجل اًت؟
ٔقبؿِ ٝثبمؿاك٘ـٌي ثيٗ يه ؿِٚت  ٚيه ٌل ٜٚيب ًبمٔبٖ غيلؿِٚتي ٔقٕٛالً ٘بٔتمبكٖ اًت
ؿكن ايٗ فـْ تمبكٖ ٌٔتّنْ تٛر ٝث ٝؿ٘ ٚىت ٝاًت:
« .1ضقف علف لٛي» ـ ٘بتٛا٘ي ام ا٘تمبَ ٘يلٚي ثبِم ٚ ٜٛيه ٔنيت آُىبك
اًتلاتويه ث ٝيه ثبمؿاك٘ـٌي ٔإحل؛
« .2لـكت يب لـكتٕٙـي علف ضقيف» ـ تٛا٘بيي علف ضقيفتل ؿك ايزبؿ
لـكت وبكولؿي و ٝا ٚكا لبؿك ٔيًبمؿ تب ؿك ٔمبثُ علف لٛيتل ثبمؿاك٘ـٌي ايزبؿ ٕ٘بيـ
).(Malka, 2008, p.1
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عبَ ثبيـ ؿيـ و ٝؿك صبكصٛة ر ًٙكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي فّي ٝعنةاهلل ؿك ًبَ
 ،2006صلا علف لٛيتل ٘تٛاٌ٘ت ٝاًت ؿك ٔمبثُ علف ضقيفتل ثبمؿاك٘ـٌي ايزبؿ ٕ٘بيـ
 ٚؿك ٟ٘بيت ام وٌت ٘تيزٝاي پيلٚمٔٙـا٘ ٝفبرن ثٕب٘ـ؟
ؿك پبًؼ ث ٝلـكت كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ،پيِلفتٞب  ٚلبثّيتٞبي رـيـ عنةاهلل
ؿك ٘ ّٝٞٚؾٌت ٔجيٗ ثبمؿاك٘ـٌي ٘بٔٛفك كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك ٔمبثُ رًٞٙبي ٔتقبكف
ٔيثبُـ؛ ثـيٗ ٔقٙي و ٝعنةاهلل ثب ثٟلٌٜيلي ام تزلثيبت رًٞٙبي ٌقُتُٙ ٚ ٝبًبيي
٘مبط ضقف ؿُٕٗ ؿكٓـؿ ثلآٔـ كاٞجلؿ ثبمؿاك٘ـٌي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي كا ث ٝصبَِ
ثىِـ .ام ايٗك ،ٚؿ ٚاثناك ٚكاٞجلؿ رـيـ كا تًٛق ٝؿاؿ :يىي ُٔٛهٞبي مٔيٗ ث ٝمٔيٗ،
ؿيٍلي رًٞٙبي صليىي .ر 33 ًٙكٚم ،ٜثبمٌ ٛوٙٙـ٘ ٜبتٛا٘ي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك
ٔمبثّ ٝثب ايٗ ؿ ٚاثناك  ٚكاٞجلؿ رـيـ اًت .ؿك ٕٞبٖ عبَٔ ،مبٔٚت عنةاهلل ؿك ٔٛارٟٝ
ثب كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي و ٝثب ٚرٛؿ ٔغـٚؿيتٞبي عنةاهلل ث ٝارلا ؿك ٔيآٔـٔ ،يتٛا٘ـ ثٝ
يه كاٜعُ ٘بٔتمبكٖ ٌ٘جت ؿاؿُٛ ٜؿ (ثٚٝيو ٜپلتبة ُٔٛهٞبي وبتيُٛب  ٚآًيتمؿٖ ثٝ
م٘ـٌي ُٟلي).
پيِلفت عنةاهلل ؿك مٔيً ٝٙالطٞبي ؿٚك ثلؿ  ٚعزٓ ثيًبثمُٛٔ ٝهٞبي
وبتيُٛب ،اثتـا ام تزلث ٝفٛكيً ٝبَ  2000مٔب٘ي و٘ ٝيلٚي ٛٞايي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي
ميلًبؽتٞبي ع ٝٔٛثيلٚت كا ٔٛكؿ ٞـف للاكؿاؿ٘ ،بُي ٔيُٛؿ.
عنةاهلل ام ايٗ ٔقبؿُِ ٝىٌُلفت ٝو ٝؿك آٖ ؿُٕٗ لبؿك ثٛؿ ث ٝثيلٚت عّٕٝ
وٙـ ِٚي عنةاهلل ٘بتٛاٖ ام عّٕ ٝث ٝيىي ام ُٟلٞبي ٔ ٟٓكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثٛؿ،
٘بؽِٛٙؿ ثٛؿ ،أب ؿك رٛالي ٔ 2006ب ُبٞـ تالٍٞبي عنةاهلل ؿك ٕ٘بيَ تٛا٘بييٞبي
ؿٚكثلؿ ؽٛؿ ثٛؿيٓ يقٙي پي ام عٕالت كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ث ٝع ٝٔٛثيلٚت ،ايٗ عنةاهلل
ثٛؿ وُٟ ٝلٞبي عيفبٞ ٚ 1بؿكا 2ؿك اًلائيُ كا ٔٛكؿ ٞـف ُٔٛهٞبي ؽٛؿ للاك ٔيؿاؿ.
ؿك رج ٟٝفٌّغيٙيٞب ٘ين فّٕيبت اًتِٟبؿي ثٝفٛٙاٖ اثناكي اًتلاتويه ؿك
پبًؼ ث ٝتٛا٘بييٞب  ٚلبثّيتٞبي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي  ٚؿك پبًؼ ث ٝعٕالتي و ٝكهيٓ
ٟٓي٘ٛيٌتي فّي ٝفٌّغيٙيٞب ٓٛكت ٔيؿاؿ ،لبثّيتٞبي اًلائيُ كا ؽٙخي ٔيولؿ.
ام ايٗكٔ ٚيتٛاٖ ٌفت ؤ ٝغـٚؿوٙٙـٜٞبي فقبِيتٞبي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ام
الـأبت ٔإحل ضـثبمؿاك٘ـٌي ٘بُي ٔيُـ يقٙي الـأبتي و ٝثبمؿاك٘ـٌي كهيٓ
ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك ٔمبثُ آٖٞب وبكآيي ٘ـاُت ).(Ibid, p.17
ثب ايٗ آٚبف ،كاٞجلؿ أٙيتي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي و ٝثب ٞـف عفؼ  ٚثمبي
ٔٛرٛؿيت ايٗ كهيٓ ؿكؽبٚكٔيب٘ ٝؿك صبكصٛة تئٛكي ثبمؿاك٘ـٌي تـٚيٗ ُـ ٜثٛؿ ثب ٚلٛؿ
1. Haifa
2. Hadera
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رًٞٙبي  33كٚم ٜؿك ِجٙبٖ  ٚر 22 ًٙكٚم ٜؿك غن ٜثب صبِِي اًبًي ٔٛارُ ٝـ .كهيٓ
ٟٓي٘ٛيٌتي  ٓٞؿك ر 33 ًٙكٚم ٜفّي ٝعنةاهلل ِجٙبٖ ؿك ًبَ  ٓٞ ٚ 2006ؿك رًٙ
 22كٚم ٜغن ٜؿك پبيبٖ ًبَ  ٚ 2008اٚايُ ًبَ  2009ث ٝؿ٘جبَ ٘بثٛؿي عنةاهلل ٚ
عٕب ى  ٚام ثيٗ ثلؿٖ ٔمبٔٚت ؿك ًلاًل ٔٙغم ٝثٛؿ أب آ٘ض ٝؿك ٔيـاٖ فُٕ اتفبق افتبؿ،
ٔتنِنَ ُـٖ كاٞجلؿ أٙيتي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي  ٚفلٚپبُي ثبمؿاك٘ـٌي ايٗ كهيٓ ؿك
ٔٙغم ٝثٛؿ ،ص ٖٛكهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٘ ٝؿك ِجٙبٖ  ٝ٘ ٚؿك غن ٜث ٝاٞـاف ؽٛؿ ٘لًيـ.
كه9يٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك تزبٚم ثِ ٝجٙبٖ ؿك ًبَ  ٚ 2006ؿك تزبٚم ث ٝغن ٝ٘ ٜتٟٙب ٔٛفك
ِ٘ـ ضليت أٙيتي ؽٛؿ كا افنايَ ؿٞـ ثّى ٝايٗ تزبٚمٞب أٙيت ايٗ كهيٓ كا  ٓٞام ِغبػ
٘ؾبٔي ٓٞ ،ام ِغبػ التٔبؿي  ٓٞ ٚام ِغبػ ارتٕبفي ٔٛكؿ تلؿيـ للاك ؿاؿ )الجبَ،1385،
ْٓ  .)58-57ثـ ٖٚتلؿيـ ثب ٘بوبٔي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك ُىٌت ٔمبٔٚت ؿك ِجٙبٖ ٚ
غن ٜلبثّيت ثبمؿاك٘ـٌي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿك ٔٙغم ٝثٝعٛك رـي ثب صبَِ ٔٛارُ ٝـ.
٘بتٛا٘ي ام ُىٌت عنةاهلل ؿك ر 33 ًٙكٚم ،ٜكٞجلاٖ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي كا آٖ
صٙبٖ ٍ٘لاٖ ولؿ ٜثٛؿ و ٝايٟٛؿ إِٚلت ٘ؾٌتٚميل ٚلت ،پي ام پبيبٖ ر ًٙثٝكغٓ
پيلٚي ايٗ كهيٓ ام كاٞجلؿ اثٟبْ ٌٞتٝاي ،ثٝعٛك فّٙي  ٚثٛٓ ٝكتي كًٕي افالْ ولؿ وٝ
كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثٕت اتٕي ؿاكؿ .ثـ ٖٚتلؿيـ فـ َٚام ًيبًت اثٟبْ ٌٞتٝاي ٚ
آُىبكًبمي تٛاٖ ٌٞت ٝاي ايٗ كهيٓ ،ثـيٗ ٔٙؾٛك ثٛؿ تب ٔٛام٘ ٝلـكتي كا و ٝپي ام
ر 33 ًٙكٚم ٜث٘ ٝفـ عنةاهلل  ٚث ٝضلك كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي تغييل ولؿ ٜثٛؿ ،ؿٚثبك ٜثلللاك
وٙـ .أب ثٝكغٓ ايٗ الـاْ ام ًٛي كٞجلاٖ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ،ثبك ؿيٍل ٔمبٔٚتي ؿيٍل ؿك
ُلايغي وبٔالً ٔتفبٚت ثٚ ٝلٛؿ پيًٛت ص ٖٛعٕبى ث ٝؿِيُ ٔغبٓلٛ٘ ٜاك غن ٜؿك
ُلايغي ثٔ ٝلاتت ؿُٛاكتل ام عنةاهلل للاك ؿاُت  ٚثٝكغٓ ثٕجبكاٖٞبي ٚعِيب٘ ٝؿك ٘ٛاك
غن ٚ ٜاًتٕلاك ٔغبٓل ٜفٌّغيٙيٞب ،ايٗ كهيٓ ٘تٛاٌ٘ت ث ٝاٞـاف ؽٛؿ ثلًـ ايٗ أل
احجبت ٔيوٙـ و ٝثبمؿاك٘ـٌي ٌٞتٝاي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ،وبكآيي ؽٛؿ كا ام ؿًت ؿاؿٜ
اًت )ٕٞبٖ.)60 ّ ،

تحول هفهوم بازدارندگي در چارچوب راهبرد اهنيتي رشين صهيونيستي  @A?

نتيجهگيزي
كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي پي ام رًٞٙبي ٔتقـؿ ثب وِٛكٞبي فلثي ث ٝايٗ ٘تيزٝ
كًيـ ٜثٛؿ و ٝثٙٔ ٝؾٛك عفؼ ٔٛرٛؿيت  ٚثمبي ؽٛؿ صبكٜاي رن تمٛيت ثبمؿاك٘ـٌي ايٗ
كهيٓ ؿك ثلاثل وِٛكٞبي فلثي ٔٙغم٘ ٝـاكؿ.
ثـ ٖٚتلؿيـ ُتبة وِٛكٞبي فلثي ام ؿٞ ٝٞفتبؿ ٔيالؿي ث ٝثقـ ثلاي أضبي
للاكؿاؿٞبي ّٓظ ثب ايٗ كهيٓ وبكآيي  ٚلبثّيت ثبمؿاك٘ـٌي ايٗ كهيٓ كا ؿك ٔمبثُ ايٗ
وِٛكٞب ِ٘بٖ ٔيؿاؿ؛ ص ٖٛايٗ وِٛكٞب ث ٝايٗ ٘تيز ٝكًيـ٘ـ ؤ ٝمبٔٚت  ٚر ًٙؿك
ٔمبثُ كهيٕي لـكتٕٙـ وبكي ثيٟٛؿ ٜاًت  ٚثٙبثلايٗ ثبيـ ثب ا٘تؾبة ٌنيّٓ ٝٙظ ثب ايٗ
كهيٓ ث ٝاٞـاف ؽٛؿ كًيـ (ٕٞبٖ).
أب پيلٚمي ٔمبٔٚت ؿك ِجٙبٖ  ٚغن ٜلـكت ثبمؿاك٘ـٌي  ٚأٙيت كهيٓ
ٟٓي٘ٛيٌتي كا ثٝعٛك رـي ث ٝصبَِ وِيـٔ .مبٔٚت عنةاهلل ِجٙبٖ ٘ ٚبوبٔي اكتَ
كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ام ُىٌت آٖ ؿك ًبَ ٔ 2006يالؿي ٔ ٚمبٔٚت ٔلؿْ فٌّغيٗ ؿك
آغبم ًبَ  2009ؿ ٕٝ٘ٛ٘ ٚك ُٗٚثلاي ٘بتٛا٘ي ايٗ كهيٓ ؿك ثلاثل ٔمبٔٚت  ٚام ثيٗ كفتٗ
لبثّيت ثبمؿاك٘ـٌي آٖ ٔيثبُـ.
ك ُٗٚاًت آ٘ضٛٔ ٝرت ُـ تب كٞجلاٖ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ٘تٛا٘ٙـ كاٞجلؿ
ٔٛفمي ؿك ثلاثل عنةاهلل  ٚعٕبى اتؾبؿ ٕ٘بيٙـ ٔغبًج ٚ ٝاكميبثي غّظ آٖٞب ام
لبثّيتٞبي عنةاهلل  ٚعٕبى ثٛؿ :ايخبك  ٚام ربٌٖقُتٍي رٛا٘بٖ ِجٙب٘ي  ٚفٌّغيٙي
ٔجٙبي اكميبثي كا ام ٔغبًجًٛ ٝؿ  ٚميبٖ ٔبؿي ؽبكد ولؿ  ٚفبُٔ ؿيٍلي و ٝؽبًتٍبٜ
ٔقٛٙي ؿاكؿ  ٚصٙـاٖ ثب ٔقيبكٞبي ٔبؿي لبثُ ًٙزَ ٘يٌت كا ٚاكؿ ٔغبًج ٝولؿ.
كٞجلاٖ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثل ايٗ ثبٚك ثٛؿ٘ـ و ٝثب ؿاُتٗ اكتِي ٔزٟن ثً ٝالطٞبي كٚم
 ٚؿاُتٗ ًالطٞبي ٌٞتٝاي ،ث ٝكاعتي ٔيتٛا٘ٙـ ؿٌ ٚل ٜٚوٛصه كا و ٝفبلـ تزٟينات
ٔـكٖ مٔيٙي ٛٞ ٚايي ٌٞتٙـ ،ؿك فلٕ صٙـ كٚم ٘بثٛؿ ًبم٘ـ أب ايٗ ٔغبًج ٝوبٔالً غّظ
ام وبك ؿك آٔـ .ميلا كٞجلاٖ كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ثٞ ٝيشٚر ٝپيَثيٙي ٕ٘يولؿ٘ـ ؤّ ٝتي
عبضل ُٛؿ ث ٝؽبعل ؿفبؿ ام ًلمٔيٗ ؽٛؿ ٞل ثٟبيي كا ثپلؿامؿ  ٚؿًت ث ٝالـأبت
تٟٛكآٔين  ٚغيللبثُ پيَثيٙي ثن٘ـ و ٝؿكن آٖ ثب ٔغبًجبت ٔبؿي أىبٖپقيل ٘يٌت
)ٕٞبٖ .)61 ّ،رِ ًٙجٙبٖ ،پيبٔـٞبي وٛتبٜٔـت  ٚثّٙـٔـت ٔتقـؿي ثل ٔٙغمٝ
ؽبٚكٔيب٘ ٝؽٛاٞـ ٌقاُت .لـكت ثبمؿاك٘ـٌي كهيٓ ٟٓي٘ٛيٌتي ؿيٍل ثٔٝخبثُ ٝجغي ثل
ًل افلاة ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ .ايٗ وِٛك ٕٞضٙبٖ صٙـ پبكٔ ٚ ٜتفلق ؽٛاٞـ ٔب٘ـ  ٚآّيتليٗ
مٔي ٝٙاتغبؿ  ٚارٕبؿ٘ؾل ٔمبثّ ٝثب افلاة ٌ ٚلٜٞٚبي اًالٌْلا ؽٛاٞـ ثٛؿ
(لٟلٔبٖپٛك.)14ّ ،
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