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 :الممخص
القكمية الييكدية كخصكصية دينية تكراتية تممكدية كتاريخية كانت        

المرتكز األىـ لمشركع الدكلة الييكدية منذ القرف التاسع عشر، كقد مثمت 
الربط الجدلي لمصياينة األكائؿ بيف الجغرافيا بمعنى األرض كالمقصكد ىنا 

فمسطيف( مف جية، كبيف الديف كالتاريخ مف جية أخرل.  -الميعاد )ارض 
كخالؿ النصؼ األكؿ مف القرف الماضي تحكؿ ىذا المشركع مف مجرد 
مشركع أيديكلكجي قكمي إلى مشركع استيطاني صييكني إحاللي في 
فمسطيف العربية، قمب المجاؿ الحيكم لمنطقة المشرؽ العربي، اذ نشأت 

مى حيز جغرافي سياسي يغطي مساحة فمسطيف الدكلة الييكدية ع
التاريخية، كيمتمؾ القكة لمتحكؿ إلى مشركع جيكسياسي يضمف التفكؽ 
كالسيطرة عمى المجاؿ الحيكم العربي، كيرتكز ىذا المشركع عمى أربع 
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Abstract: 

Jewish nationalism as a biblical, Talmudic and historical 

specificity was the most important pillar of the Jewish 

state project since the nineteenth century, and it 

represented the dialectical relationship of the first 

Zionists between geography and the meaning of the land 

and what is meant here (Promised Land - Palestine) on 

the one hand, and religion and history on the other hand. 

During the first half of the last century, this project 

turned from a mere ideological national project to a 

Zionist settlement project in Arab Palestine, the heart of 

the vital field of the Arab Mashreq region, where the 

Jewish state arose on a geopolitical area covering the 

historical area of Palestine, and has the ability to 

transform into a geopolitical project that guarantees 

Excellence and control over the Arab biosphere, this 

project is based on four points: the Euphrates in the east 

(Mesopotamia), the Nile in the west (Egypt), the 

Mediterranean in the west (Bilad al-Sham), and the Red 

Sea in the (Arabian Peninsula) 

   

  

Keywords: 

Israel 

ISIS 

Geopolitical 

 

 

©Authors, 2021, College of 

Education for Humanities  

University of Anbar. This is 

an open-access article under 

the CC BY 4.0 license 

(http://creativecommons.org/li

censes/by/4.0/). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)ّْٖٖ ) 
 

 المقدمة
نما كفؽ  الجغرافية المساحية )إلسرائيؿ( لـ تتحدد كفؽ معطيات طبكغرافية ثابتة، كا 
معطيات أيديكلكجية دينية كتاريخية ظيرت في األدبيات السياسية لزعماء الحركة الصييكنية، 

تاريخيان كليس مجرد كطف قكمي لمييكد، كتشير إلى )أرض إسرائيؿ التاريخية( باعتبارىا حقان 
كمف ىذا المنطمؽ فاف الدكلة الييكدية المعاصرة ما ىي إال إعادة بناء لدكلة كانت مكجكدة في 
التاريخ القديـ، كىذا ال يتكافؽ مع المنطؽ، فككف الييكد كانت ليـ دكلة في زمف ما ال يعني 

اندثرت منذ زمف بعيد، كليس حتميان أف تعكد بالضركرة أف تعكد إلييـ ىذه الدكلة، ألنيا ماتت ك 
إلى الحياة في الكقت الحاضر، عمى األقؿ في نفس المكاف القديـ، ألف العالقات كالمكازيف 
البشرية كالطبيعية قد تغيرت تمامان. كمصطمح أرض إسرائيؿ التاريخية حسب ما يراه الزعماء 

نما يتجاك  ز ذلؾ، فالعمـ اإلسرائيمي يتميز بخطيف الصياينة ال يكتفي بدكلة فمسطيف كحدىا كا 
أزرقاف متكازياف مف األعمى كاألسفؿ يشيراف إلى الحمـ الصييكني بالدكلة الكبرل التي تمتد ما 
بيف ىذاف الخطاف األزرقاف نيرم الفرات في العراؽ كالنيؿ في مصر، ليذا ال تكجد خريطة 

طعان ترسيـ حدكد دكلتيـ المزعكمة أك محددة )إلسرائيؿ( كيرفض السياسيكف الصياينة رفضان قا
كضع أية خريطة رسمية كاضحة لمكقعيا الجغرافي مف الدكؿ المجاكرة ليا ألف ذلؾ يتعارض 

 مع حمميـ الكبير.
كعمؿ ميندسك الجغرافية الجيبكلتيكية الصياينة عمى تنفيذ مخطط إنشاء دكلتيـ 

اـ النكاة أك القمب لمدكلة، كىذا الذم الييكدية بثالث مراحؿ، تمثمت المرحمة األكلى بإنجاز قي
% مف مساحة فمسطيف التاريخية، ٖٕبعد حرب حزيراف كاحتالؿ ما نسبتو  ُْٖٗحصؿ سنة 

كالمرحمة الثانية تجمَّت بإنجاز الغالؼ الضركرم لمقمب، كىذا الذم تحقؽ في أعقاب حرب 
المصرية كىضبة باحتالؿ قطاع غزة كالضفة الغربية فضالن عف جزيرة سيناء  ُٕٔٗسنة 

الجكالف السكرية كجزء مف جنكب لبناف، أما المرحمة الثالثة فيي في طكر اإلنجاز كال تزاؿ 
تمثؿ األكلكية في األجندة الجيكبكلتيكية اإلسرائيمية، كتعمؿ جاىدةن بالتعاكف مع القكل الكبرل 

رحمة مف خالؿ زرع كعمى رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية لتييئة المنطقة لتقبُّؿ ىذه الم
كتشجيع عكامؿ التفرقة كالتشتت كبما يؤدم إلى القضاء عمى فكرة القكمية العربية. كتسعى 
)إسرائيؿ( كمف خمفيا الكاليات المتحدة لتحقيؽ أىدافيا عبر تكظيؼ التطرؼ الديني كالمذىبي 

محميِّيف تحت  كالعرقي كآيديكلكجيات األقميات باستخداـ كسائؿ مختمفة، منيا استخداـ العبيف
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مصطمح الحرب بالككالة أك القكة الناعمة، كىذا الدكر مثَّمو تنظيـ داعش )الدكلة اإلسالمية في 
 العراؽ كالشاـ( ك)تنظيـ الدكلة اإلسالمية كالية سيناء( في منطقة الدراسة ما بيف الفرات كالنيؿ.

 مشكمة البحث 
اضي كالحاضر في جغرافية اليكـ ىناؾ ما يزيد عمى األلفي سنة تفصؿ ما بيف الم

فمسطيف التاريخية، كالعامؿ الزمني لو تأثيره المطمؽ عمى المكاف، كال يعني ذلؾ أف المكاف 
يمكف أف يتغير، كلكف العالقات التي تحكـ المكاف ىي التي تككف عرضة لمتغيير، فالدكؿ 

اىر اقتصادية التي كانت مكجكدة سابقان قد اختفت كحمَّت محميا قكل جديدة، فضالن عف مظ
كسياسية كاجتماعية كتكنكلكجية اختمفت عما كاف في الماضي؛ كأف انقطاعان تاريخيان جغرافيان 
اقتصاديان حضاريان سالليان يفصؿ تمامان بيف ما كاف في الماضي كما ىك حاصؿ في فمسطيف 

يـك كعالقات اليكـ؛ لذلؾ فإف الجغرافية السياسية لفمسطيف الحالية يجب أف ترتكز عمى كقائع ال
الشعكب كالدكؿ داخؿ المنطقة كخارجيا. كالسؤاؿ المطركح ىك إلى أم مدل كاف المكاف 
االستراتيجي )فمسطيف( الذم اختارتو الصييكنية مرتبطان بتاريخ الييكد الديني القديـ، كما مدل 

لمحفاظ  ارتباطو بإيجاد حؿ لممشكمة الييكدية في أكركبا. كماىي األساليب كالكسائؿ المعتمدة
عمى أمف ككجكد )إسرائيؿ( كمجاليا الحيكم، ككيؼ تـ تكظيؼ تنظيـ داعش في المخططات 
الصييكنية باستيداؼ دكؿ الممانعة لممشركع الصييكني ما بيف النيؿ كالفرات. كما ىي حقيقة 

 ىذا المشركع كاألىداؼ التي يسعى لتحقيقيا، كالدكر األمريكي الداعـ لو. 
 فرضية البحث 

تبنَّت الكاليات المتحدة األمريكية مشركع تجزئة المنطقة العربية ككضعت الخيطط لقد 
اإلستراتيجية لتحقيؽ ذلؾ، كمثَّمت الفكضى الخالقة التي شيدتيا المنطقة العربية كما يسمى 
بالربيع العربي بداية مرحمة التطبيؽ الفعمي ليذا المشركع الذم سعى لتفجير المنطقة بحركب 

عممت عمى إضعاؼ دكؿ المنطقة كفتحت الطريؽ كاسعان أماـ  ية كمذىبيةطائفية كقكم
التدخالت الخارجية كنيب كتدمير مقدرات الدكؿ التي كانت تتبنَّى محكر الممانعة لممشركع 

)مف النيؿ إلى الفرات( الحمـ الصييكني الذم نجده يتطابؽ إلى حد ما مع  أمريكي -الصييك
د(، إذان كال المشركعيف يرتبطاف بالمكاف، كما تدمير العراؽ المشركع الداعشي )باقية كتتمد

كسكريا كالسعي لتدمير دكلة مصر إال حمقات متتابعة إلنياء المشركع القكمي كالنظاـ العربي 
 كسيادة )إسرائيؿ( عمى المنطقة برمَّتيا. 
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 أهداف البحث 
 ييدؼ البحث إلى بياف المكضكعات التالية:

صييكني، كأىـ األىداؼ التي يسعى لتحقيقيا في طبيعة كأبعاد المشركع ال .ُ
 المنطقة العربية؟

إلى أم مدل استطاع الفكر االستعمارم الصييكني تضميؿ العقكؿ كتحكيؿ  .ِ
 الديف إلى جنس أك عرؽ أك قكمية، كتحقيؽ االندماج بيف الييكدية كديف في شعب؟

فكر االعتبارات التي جعمت مف الييكد الصياينة جزء ميـ في صياغة ال .ّ
السياسي األمريكي، لتأخذ العالقة بيف الطرفيف صيغة تكافمية لـ يسبؽ ليا مثيؿ، كانعكاس 

 ذلؾ عمى المنطقة العربية؟ 
األبعاد التي جعمت مف التنظيمات اإلرىابية التي تعتمد الخطاب الديني  .ْ

اتت األمريكية، كخطر تمؾ التنظيمات التي ب –المتطرؼ كسيمة لتحقيؽ األىداؼ الصييكنية 
 مخترقة عمى مستقبؿ المنطقة العربية، كخاصة تنظيـ داعش االرىابي؟

  منهجية البحث 
اعتمد الباحث المنيج التحميمي الذم يقكـ عمى دراسة القكل السياسية لتحميؿ أم 
مكضكع سياسي، كىذا المنيج يعمؿ عمى تقسيـ القكل داخؿ الدكلة إلى مجمكعة مككنات 

كالسياسة كالمجتمع كالجيش، كمدل ارتباط ىذه المككنات بالظاىرات منيا: الجغرافيا كاالقتصاد 
السياسية البارزة. كما اعتمد الباحث أيضان المنيج التاريخي الذم ييتـ بفيـ مشكالت الماضي 
كتككيف خمفية تحميمية لممشكمة في الكقت الحاضر، كىذا المنيج ييمقي الضكء عمى التاريخ 

اليب التي اعتمدتيا في ضـ أقاليـ جديدة إلى حدكدىا الحالية السياسي لمدكلة كنمكىا كاألس
 بضكء الظركؼ الطبيعية كالحضارية لممنطقة.

  هيكمية البحث 
انقسمت الدراسة إلى ثالثة محاكر، حيث عالج المحكر األكؿ استراتيجية الييكد عندما 
كانكا مجمكعات دينية متناثرة في مناطؽ العالـ المختمفة كانطالقان مف أكركبا إلى تحقيؽ ذاتيـ 
. أما  بدكلة استيطانية في فمسطيف، كالظركؼ التي ساعدت في إنشاء كطنيـ القكمي المزعـك

لثاني فقد تناكؿ بالبحث كالتحميؿ التكظيؼ الصييكني لتنظيـ داعش اإلرىابي لتحقيؽ المحكر ا
أىدافو كنظريتو )الدفاع بالعمؽ( مف خالؿ إضعاؼ جكاره الجغرافي كدكؿ الممانعة التي تعيؽ 
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ىدفو االستراتيجي كالديني بدكلة تمتد جغرافيان ما بيف النيؿ كالفرات. فيما عالج المحكر الثالث 
ؿ التي استيدفيا تنظيـ داعش )العراؽ كسكريا كمصر( كىي التي تشكؿ عائقان رئيسيا بكجو الدك 

 الحمـ الييكدم إمبراطكرية )إسرائيؿ( مف النيؿ إلى الفرات.   
 أواًل: استراتيجية اليهود من الشتات إلى تحقيق الذات.

مييـ قديمان لقد استغؿ الييكد التشابو الشكمي التاريخي بيف االضطياد الذم كقع ع
كحديثاى لمدعكة إلقامة دكلتيـ الييكدية كالتخمص مف أسباب االضطياد، كرغـ أف االضطياد 
الذم كقع عمييـ قديمان يختمؼ كمان كنكعان عف اضطيادىـ في العصر الحديث؛ فقديمان كاف 

ياتيا التمييز الذم كقع عمييـ حضاريان بحتان، أما ىجرتيـ الحديثة إلى فمسطيف فأسبابيا كتكج
تختمؼ جذريان عف اليجرة القديمة، فالييكد عاشكا مكزَّعيف عمى مختمؼ دكؿ العالـ شرقان كغربان، 
كليس ليـ تجمُّع حضارم في مكافو محدَّد، لذلؾ فاالضطياد الذم تعرضكا لو في أكركبا 

نما حربان اقتصادية بينيـ كبيف األكركبيِّيف في البمداف التي ع اشكا ليست أسبابو حضارية كا 
 .   (ُ)فييا، مما ساعد كثيران في استيدافيـ كدفعيـ لمبحث عف كطف جديد بعيدان عف االضطياد

 الدولة اليهودية. .8
إف الديف كالسياسة ليسا عمى نفس الخط كلكف قد يككف ىناؾ تداخالن بيف 
المصطمحيف، فالقيـ التي يعطييا الديف قد تصبح ىي نفسيا القيـ المتَّبعة داخؿ النظاـ 
السياسي، كقد تعمؿ بعض الفئات الدينية عمى استخداـ سمطات الدكلة لتعميـ قيميـ الدينية 

. ككجكد الدكلة (ِ)كما أف القيـ التي يؤسسيا النظاـ السياسي قد تأخذ أحيانان كثيرة صبغة دينية
عمى العبرية كاف كسيبقى قائمان عمى مبدأ ديني مستندان عمى أساطير مزعكمة في التكراة، تؤكد 

قداسة األرض كالشعب كالرب كبالنتيجة قدسية العرؽ الييكدم، كأنيـ شعب اهلل المختار، ككؿ 
مقت لخدمة بني إسرائيؿ؛ إذ كرد في التممكد )أف اهلل خمؽ األمييِّف ليركبيـ  األعراؽ األخرل خي

أيضا شعب اهلل المختار فإذا نفؽ منيـ حمار ركبكا حماران آخر( ككذلؾ جاء في سفر التثنية 
)كؿ مكضع تطأه أخامص أقدامكـ يككف لكـ مف البرية كلبناف. مف النير الكبير نير الفرات 
إلى البحر األقصى يككف تخمكـ، ال يقؼ إنساف في كجكىكـ، فإف الرب إليكـ يمقي ذعركـ 

ضافةن إلى العامؿ الديني فقد ارتبطت  .(ّ)كرىبتكـ عمى كؿ األرض التي تطؤكىا كما كعدكـ( كا 
ة الصييكنية بعامؿ التاريخ الذم سجؿ حمالت عديدة مف االضطياد كالقتؿ لمييكد في الحرك

أكركبا عمى كجو التحديد، كقد استغؿ أحد مؤسسي ىذه الحركة )مكزس ىاس( ىذا العامؿ 
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اليجرة الييكدية إلى األراضي الفمسطينية بداية ك  .(ْ)ليجمع شمؿ الييكد في دكؿ العالـ المختمفة
رف التاسع عشر كانت تيدؼ إلى إقامة دكلة )إسرائيؿ( الكبرل عمى أرض الميعاد ثمانينيات الق

كما يدَّعكف، كطرد سكانيا األصمييف كبناء ىيكميـ المزعكـ عمى أنقاض المسجد األقصى. 
استنادان إلى النصكص التكراتية  ُّٕٗحدكد )إسرائيؿ( كما كاف يراىا )بف جكريكف( سنة ك 

 تضـ خمسة مناطؽ ىي:
 ة شماؿ إسرائيؿ الغربي: كتمتد في جنكب لبناف حتى نير الميطاني.منطق .أ 
 الضفة الغربية. .ب 
 فمسطيف ككما أسماىا )أرض االنتداب البريطاني(. .ج 
 منطقة جنكب سكريا. .د 
 سيناء. .ق 

كقد استند المشركع الصييكني عمى فكرة ييكدية الدكلة إلقامة الدكلة العبرية في 
المؤتمر األكؿ لمحركة الصييكنية الذم عيقد في سكيسرا فمسطيف؛ فقد طالب المجتمعكف في 

بكطف قكمي لمييكد، ككاف تيكدكر ىرتزؿ مؤسس الحركة الصييكنية  ُٕٖٗ)مدينة بازؿ( سنة 
، ُٖٔٗيحمـ بدكلة ييكدية، كقد جعميا اسمان لكتابو )الدكلة الييكدية( الذم أصدره سنة 

. كما تستند أغمب (ٓ)ي المجتمعات األخرلكاعتبرىا المأمف الكحيد لعنصرىـ كعدـ ذكبانو ف
الجماعات الييكدية الدينية إلى نصكص تممكدية كتكراتية في اليجرة كاالستيطاف في فمسطيف، 
كترل في ذلؾ كصيةن مف كصايا دينيـ كمقدمة لظيكر المسيح المخمِّص، كىذه المفاىيـ تعكد 

د اعتبر أحد خاماتيـ )مكشيو بف إلى الفترة التي سبقت ظيكر الحركة الصييكنية بقركف؛ فق
نجماف( القدس ىي أرض )إسرائيؿ( كىي مركز تأدية كتنفيذ الكصايا الدينية، كعممية جمع 
الييكد في أرض )إسرائيؿ( يعد فريضةن دينية تكازم جميع الفرائض التي نصت عمييا التكراة؛ 

ة أخرل مف كما يمثؿ أيضان مكضكع شراء األراضي في فمسطيف )أرض إسرائيؿ( فريض
الفرائض المقدسة التي كرَّثيا نبي اهلل يعقكب ألبنائو مف بعده، كأف عممية خالص الييكد لف 
حياء المغة العبرية في ىذه األرض كتعميرىا؛ بؿ أف الحاخاـ  يكتمؿ إال باالستيطاف كا 
)كاليشر( ذىب إلى أبعد مف ذلؾ في رؤيتو بأف الخالص لف يتـ بمجرد مراعاة الكصايا 

. (ٔ)نية في أرض الشتات، بؿ يجب أف يتحقؽ باالستيطاف في األرض المقدسة كالعمؿ فيياالدي
كقد تيرجمت ىذه االدعاءات إلى قكانيف استيطانية في )إسرائيؿ( اليكـ، كىذه القكانيف ال يكجد 
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ما يماثميا في أم بمدو مف بمداف العالـ المعاصر، كمنيا قانكف الجنسية كقانكف العكدة الذم 
ح كؿ ييكدم في أم بمدو مف بمداف العالـ الحؽ باليجرة إلى )إسرائيؿ( كلو الحؽ بالحصكؿ يمن

عمى الجنسية )اإلسرائيمية( بمكجب قانكف الجنسية، كفي مقابؿ ذلؾ فقد اشترط قانكف الجنسية 
ىذا ستة شركط لمتجنس تجعؿ مف الصعب عمى سكاف البالد الشرعييف مف الفمسطينييف 

سية؛ كيرل ساسة )إسرائيؿ( إف ىذه القكانيف ىي حقكؽ الستئناؼ الييكد الحصكؿ عمى الجن
 .(ٕ)كضعيـ القانكني الذم أينتزع منيـ قبؿ ألفي سنة كعكدتيـ إلى كطنيـ األصمي 

ككاف لفكرة ييكدية الدكلة األثر الكبير عمى المكاطنيف العرب داخؿ الخط 
قانكف يمكف مصادرة أراضييـ ألف األخضر)إسرائيؿ( أك كؿ مف ىك غير ييكدم؛ كبمكجب ال

شرط المكاطنة ال ينطبؽ عمييـ، كبذلؾ فقد تـ مصادرة العديد مف أراضي العرب الفمسطينييف، 
كتبديؿ تسميات المناطؽ التي تحمؿ اسماءن عربية بأسماء عبرية، كمنع العرب مف السكف في 

ه اإلجراءات يمكف المناطؽ الييكدية لممحافظة عمى طابعيا الييكدم. في مقابؿ كؿ ىذ
التساؤؿ عف مصير العرب في الدكلة الييكدية، كىؿ ستقبؿ )إسرائيؿ( التعايش معيـ، خاصةن 
نيا تعمـ بازديادىـ المستمر بما يمتمككف مف خصكبة النسؿ كعدـ اتخاذىـ إجراءات تحديد  كا 

دكلتيـ كما نسميـ، بما قد يجعؿ منيـ مشكمة ديمكغرافية كأغمبية مستقبالن مما ييدِّد نقاء 
يزعمكف، كما ىي اإلجراءات التي سيقكمكف بيا إذا حصؿ االعتراؼ العالمي بييكدية 

 . (ٖ)دكلتيـ
 الصهيونية السياسية والصهيونية الدينية. .0

إف مصطمح الصييكنية مشتؽ مف كممة صييكف التي فسَّرىا الييكد بأف ليا معافو 
مؾ إسرائيؿ أك الممؾ األعظـ؛ أما المعنى ثالثة: فالمعنى األكؿ يدؿ عمى أنيا مدينة اإللو م

الثاني فيك اسـ لحصف أسماه النبي داكد عميو السالـ في مدينة القدس، أما الثالث فيك اسـ 
. كالصييكنية بشكؿ عاـ ليا بعداف األكؿ ديني كالثاني (ٗ)لجبؿ يقع شرؽ مدينة القدس 

 سياسي:
كترتبط بأمميـ في ىي معتقد لمييكد الركحانييف،  الصهيونية الدينية: .أ 

الخالص عمى يد المخمِّص الذم سيأتي في آخر الزماف كيحكـ العالـ ليسكد العدؿ كالرخاء، 
كىي بعيدة عف أم برنامج سياسي، كارتباطيـ بصييكف ىك ارتباط ديني مف خالؿ الصالة 

د مف كأداء الطقكس الدينية التي يؤمنكف بيا. ككانت اليجرة إلى فمسطيف كالعيش فييا ال ييع
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أعماؿ الدنيا بؿ يعتبر عمالن مف أعماؿ اآلخرة إذا ما عممنا إف الييكدية األرثكذكسية تؤمف بأف 
نما تأتي بأمر الرب الذم سيحدِّدىا بطريقتو، كىي  العكدة إلى فمسطيف ليست فعالن بشريان كا 

    تمنع أية محاكلة بالعكدة الجماعية إلى فمسطيف كتعدَّىا ىرطقة كتعجيؿ بالنياية. 
لقد كضع عدد مف رجاؿ الديف الييكد كتابان دينيان أسمكه )التممكد( كأصبح في نظرىـ 
كتابان مقدسان تكازم أىميتو كتاب التكراة كنيجان تسير عميو الجماعات الييكدية كرابطان بيف 
الييكدية كقكمية كديانة، كال فارؽ بيف المشركعيف في الفكر الييكدم المعاصر؛ كيحتكم كتاب 
التممكد نصكصان كعبارات عنصرية ال حصر ليا ضد الشعكب األخرل، كىذا الذم ساىـ في 
اضطيادىـ مف المجتمعات األكركبية، فضالن عف أف التممكد يعطي الحاخامات قيمةن عميا عند 
الييكد تعمك عمى قيمة اهلل عز كجؿ، كأف النصكص التممكدية ىي بمثابة الدستكر كالمرجع 

. كتجدر (َُ)اهلل أمر بمكجب ىذه النصكص أف تككف فمسطيف ليـ كحدىـ األعمى ليـ، كأف
اإلشارة إلى أف عدد كبير مف مؤسسي الحركة الصييكنية في بداية األمر لـ يككنكا مف 
المتدينيف بؿ كانكا عممانييف، كيأتي في مقدمتيـ مؤسس الحركة )تيكدكر ىرتزؿ( الذم حاكؿ 

الدينية في سعيو لنشر أفكاره الصييكنية إلنشاء كطف  قدر المستطاع االبتعاد عف التعاليـ
قكمي لمييكد في أرض فمسطيف؛ بؿ أف ثمة خالؼ كبير بيف الييكد المتدينيف كالييكد 
العممانييف، لذلؾ سعى مفكرك الصييكنية إليجاد حالة مف التقارب بيف الفريقيف، تطبيقان لنص 

الييكد المتدينيف كابتعادىـ عف الفكر الصييكني يحرِّـ مخالفة الحاخاـ كلعدـ إثارة  (ُُ)تممكدم
الحديث، رغـ اتفاؽ الطرفيف عمى أف فمسطيف تمثؿ حقان تاريخيان ليـ، كىي بكابة لبناء دكلة 
)إسرائيؿ( الكبرل. كما أف عددان كبيران مف الحاخامات كأتباعيـ كانكا معارضيف لفكرة 

كىي بذلؾ تبتعد عف الفكر الديني كالتعاليـ الصييكنية كيعتقدكف بأنيا تمثؿ الفكر الالىكتي، 
التممكدية، كلذلؾ سعى )تيكدكر ىرتزؿ( إلزالة جميع العراقيؿ بيف الفريقيف في خطابو خالؿ 

)نحن ال يخطر لنا ببال أن نهمل مقدار شبر من عندما قاؿ  ُٕٖٗالمؤتمر الصييكني سنة 
، كبذلؾ فقد اتفؽ سيع نطاقها(تعاليمنا الدينية التي حصمنا عميها، بل العكس نسعى لتو 

 . (ُِ)الفكر الييكدم الديني كالفكر الصييكني في كيفية إنشاء كطف قكمي لمييكد
إف ظيكر الحركة الصييكنية إلى حيز الكجكد كاف ال  الصهيونية السياسية: .ب 

يتعدل العاطفة كالحنيف، لكف شكميا العممي السياسي كالفمسفي الكاضح األىداؼ كالمعالـ أخذ 
كانتخابيـ  ُٕٖٗيتبمكر بعد المؤتمر الييكدم األكؿ الذم عيقد في مدينة بازؿ السكيسرية سنة 
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ية الييكدية، الذم يطرح مفيـك الييكد بأنيـ شعب قبؿ )تيكدكر ىرتزؿ( رئيسان لممنظمة الصييكن
أم شيء، كىـ شعب كاحد في كؿ بمداف العالـ، كقد تعرَّضكا لالضطياد في كؿ مكاف كزماف، 
كما أنيـ ال يمكف أف يندمجكا مع األمـ التي يعيشكف فييا، مما يستكجب إقامة دكلة ليـ 

ميمان بالنسبة لتيكدكر ىرتزؿ في تمؾ الفترة، فقد يتجمع فييا ييكد العالـ أجمع؛ كلـ يكف المكاف 
كانت عدة أماكف مقترحة، ككانت فمسطيف إحدل األماكف المحتممة كتأتي بالدرجة األكلى 

كما ظيرت  (.ُّ)الجتذاب الييكد، بما تمثمو مف قدسية كتقميد ديني لمصمحة ىذه الحركة
بشكؿ كبير في تييئة الظركؼ دعكات دينية كسياسية جديدة في القرف التاسع عشر ساىمت 

المناسبة لكالدة الصييكنية السياسية كلعبت دكران كبيران في تشجيع ىجرة الييكد إلى فمسطيف، 
ككاف مف أشد المتحمسيف ليذا األمر كزير خارجية بريطانيا آنذاؾ كرئيس كزرائيا فيما بعد 

ييكدية سيككف مصدر  الذم كاف يرل أف قياـ دكلة Lord Palmerston)المكرد بالمرستكف )
قكة لمسياسة البريطانية، كما ساىمت معتقدات البركتستانت التي تؤمف بالعكدة الثانية لممسيح 
نشاء مممكة األلؼ عاـ كما جرل مف تيكيد كعبرنة البركتستانتية في قبكؿ بريطانيا  كا 

اتيجية لمصييكنية السياسية. كالساسة البريطانيكف كانكا يدرككف أىمية فمسطيف اإلستر 
لمصالحيـ في منطقة المشرؽ العربي، كقد ساىمت الخمفية الدينية التي تؤمف بقصص 
كتفسيرات العيد القديـ العبرية في تحريؾ المكاقؼ السياسية لتبنَّي مشركع إنشاء كطف قكمي 

في ىذا السياؽ، إذ  ُُٕٗ/ِ/ُُلمييكد في فمسطيف؛ كيأتي كعد بمفكر كزير خارجية بريطانيا 
كجية نظر الحركة الصييكنية السياسية عندما أنكر كجكد الشعب العربي الفمسطيني تبنَّى 

 .(ُْ)كأشار إليو بالطكائؼ المقيمة في فمسطيف مف غير الييكد
 المجال الحيوي )إلسرائيل(. .3

تعتبر المساحة مف أىـ العناصر المكانية التي يجب اعتمادىا في معيار قكة الدكلة، 
جاؿ الحيكم ألم إقميـ سياسي، فالمساحة تحدد اإلمكانيات المادية لما ليا مف أبعاد في الم

لمدكلة، فضالن عف تأثر كزف الدكلة كسمككيا السياسي بالحيز الذم تشغمو كما يجاكرىا مف 
أقاليـ سياسية، كىي بذلؾ أم مساحة الدكلة عرضة لتغيرات مستمرة عمى مر الزماف. كيمثِّؿ 

كجية نضر الجيكبكلتيكيا عامؿ إيجابي بما لو مف مركنة اتساع مساحة أم إقميـ سياسي مف 
في تكفير ميزة الدفاع في العمؽ كاستدراج العدك إلى الداخؿ، كتشتيت قكتو ككسب الكقت 
كتنظيـ الصفكؼ كالقياـ باليجكـ المضاد، كما أنيا تعطي فرصة كبيرة في إبعاد المراكز 
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ف مصادر التيديد القريبة مف الحدكد؛ إذان الصناعية الحيكية كالمنشآت االقتصادية بعيدان ع
اتساع المساحة يتناسب طرديان مع قكة الدكلة، فكمما ازدادت مساحة الدكلة ازدادت قكتيا 

التي مرَّت عمى احتالؿ الكياف الصييكني . كمف خالؿ تتبع األحداث (ُٓ)كالعكس صحيح
الغاصب لألراضي الفمسطينية يتبيف أف أطماعو لـ كلف تتكقؼ عند تمؾ الحدكد، بؿ يسعى 
إلقامة دكلة دينية ييكدية كبرل عاصمتيا القدس كتمتد أطرافيا ما بيف النيؿ كالفرات، خريطة 

 (. ُرقـ )
 لكبرى من النيل إلى الفرات( الحمم اليهودي. دولة إسرائيل ا8خريطة رقم )

 
مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى، سعدكف شالؿ ظاىر، التطبيؽ العنصرم     

لنظرية المجاؿ الحيكم: دراسة في الجغرافية السياسية، مجمة البحكث الجغرافية، العدد 
 .ُِٗ، صََِْالخامس، 

حدكد اآلمنة( لذلؾ عممت الدكائر الصييكنية العسكرية كاألمنية بإيجاد مفيكـ )ال
لمتغمُّب عمى عامؿ صغر المساحة الذم تعاني منو الدكلة المزعكمة، فضالن عف التغمغؿ في 
مجاؿ حيكم آخر كاالستيالء عمى مساحات أكبر مف أراضي الدكؿ العربية المجاكرة لمكصكؿ 
إلى أقرب مانع صناعي أك طبيعي؛ كبيذه اإلستراتيجية يسعى ىذا الكياف الغاصب لتمزيؽ 

منطقة إلى كانتكنات طائفية كعرقية بإتباعو سياسة تقكـ أىدافيا عمى تكجيو ضربات مفاجئة ال
لدكؿ الجكار الجغرافي، ثـ التيدئة ريثما يتـ ابتالع ما قضمو كال بأس مف رفع شعارات السالـ 

كتستند )إسرائيؿ( في ذلؾ .(ُٔ)في الكقت الذم يجرم فيو ترتيباتو لتكجيو الضربة التالية كىكذا
مف خالؿ مبدأ دفع الحدكد إلى ( The advanced Powerعمى معيار )القكة المتقدمة 
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األماـ، كالذم يقكـ عمى أف أية قكة يمكف أف تتقيقر في حالة عدـ تقدميا إلى األماـ، كأية 
شنَّت )إسرائيؿ(  دكلة ال تنمك في النكاحي الجغرافية كالبشرية كالعسكرية تنيار تدريجيان. لذا

حركب عدكانية تكسعية متتالية كؿ  فترة عقد مف الزماف، فقد كانت جكلتيا األكلى سنة 
، أما ُّٕٗ، كالرابعة سنة ُٕٔٗ، كالثالثة سنة ُٔٓٗ، ثـ كانت الجكلة الثانية سنة ُْٖٗ

 .(ُٕ)في لبناف  ُِٖٗالخامسة فكانت سنة 
اتيا أف يككف حدكد دكلتيا في أرض كالحركة الصييكنية منذ نشأتيا لـ تضع في حساب

فمسطيف ىدفان نيائيان، كما ىي إال بدايةن لمخطط استراتيجي بعيد المدل ضمف خطة متكاممة 
تكفؿ القكل االمبريالية تطبيقيا، كتمتد مساحتيا إلى شبو جزيرة سيناء مركران ببالد الشاـ كصكالن 

يؽ فكرة الحدكد اآلمنة اعتمادان عمى إلى غرب العراؽ، بما يحقؽ نظرية المجاؿ الحيكم كتحق
القدرة عمى الردع مف خالؿ الجيكزية بتكجيو الضربة الكقائية أكالن. كلتحقيؽ ىذا األىداؼ 
كضع صناع القرار السياسي اإلسرائيمي في حساباتيـ ضركرة تحقيؽ أربع قفزات أك مراحؿ 

 تتمخص في اآلتي:
لقمب السياسي كحد أدنى لممجاؿ المرحمة األكلى: كىي البداية بتحقيؽ منطقة ا .ُ

صيدا شماالن،  –الحيكم اإلسرائيمي أك نقطة الكجكد، كتشمؿ المنطقة الكاقعة بيف جبؿ الشيخ 
 أريحا جنكبان شماؿ البحر الميت. –كيافا 

المرحمة الثانية: كفي ىذه المرحمة يتـ تحقيؽ المجاؿ الحيكم بشقيو  .ِ
 دكلة الفمسطينية.االقتصادم كالسياسي كيستيدؼ جميع أراضي ال

المرحمة الثالثة: تيعنى ىذه المرحمة بتحقيؽ المجاؿ الحيكم التاريخي أك ما  .ّ
يسمى بحسب ادعاء الييكد ميمؾ داكد كسميماف أك فمسطيف الكبرل كالتي تمتد ما بيف النيؿ 

 كالفرات.
المرحمة الرابعة: المجاؿ الحيكم االستراتيجي كاألمني كيشمؿ أراضي فمسطيف  .ْ

كشبو جزيرة سيناء كدكلتي سكريا كلبناف كجزء مف قبرص، بما يؤمف قدراي كافيان مف األمف 
 .  (ُٖ)كالدفاع في العمؽ 

كىذه اإلستراتيجية ال بد أف تكاجييا عقبات، كمنيا ما يحدده المخططكف اإلسرائيميكف 
بعقيدة التكحيد ككحدة الشعكب اإلسالمية كنسبة الخصكبة العالية، فضالن عف االمتداد المكاني 
لمعالـ اإلسالمي كمكارده الالمحدكدة، مما ييحتِّـ عمى المياجـ العمؿ عمى تفكيؾ ىذا العالـ 
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طيعو إلى كيانات دينية طائفية كعرقية مف خالؿ استغالؿ نقاط الكىف التي تعاني منيا كتق
شاعة الفتف كاألحقاد كضرب عناصر القكة في جسد األمة  األمة العربية كاإلسالمية كا 

كقد استطاع الييكد أثناء تنفيذ اإلسالمية بكؿ الكسائؿ، كمحاربة العقيدة اإلسالمية مف داخميا. 
جراءات تطبيع كىمية كبمساعدة كاستغالؿ استراتيجيت يـ ىذه تنكيـ األمة بمعاىدات سالـ كا 

المنظمات الدكلية، كأغمب األنظمة الحاكمة بجميع مؤسساتيا السياسية كاالقتصادية كالعسكرية 
 .(ُٗ)كالتعميمية كاإلعالمية بما يحقؽ أىدافيـ

 الفرات(.ثانيًا: التوظيف الصهيوني لداعش في مشروعه )من النيل إلى 
مؤسس الحركة الصييكنية األكؿ تيكدكر ىرتزؿ كصاحب كتاب )الدكلة الييكدية( قاؿ 

سأعمؿ عمى إنشاء إمبراطكرية بني صييكف  ُٖٕٗفي مؤتمر بازؿ لمحركة الصييكنية سنة 
سرائيؿ ستككف  بعد ثالثة عقكد مف اآلف، كسيتحقؽ ىذا عف طريؽ ضرب اإلسالـ باإلسالـ، كا 

لى الفرات كىي باقية كتتمدد؛ إذان ال يمكف أف يككف ىذا الشعار الذم اعتمدتو دكلة مف النيؿ إ
الحركة الصييكنية )بأنيا دكلة باقية كتتمدد( كىك ذات الشعار الذم يرفعو تنظيـ داعش 
اإلرىابي كىك الدكلة اإلسالمية )باقية كتتمدد( كأف يككف جاء ذلؾ بمحض الصدفة، بؿ أف 

رتزؿ أك ىدفو بضرب اإلسالـ باإلسالـ، أم ضرب اإلسالـ صاحب ذلؾ ينـ عف تحقيؽ حمـ ى
الرسالة المحمدية ذات األىداؼ اإلنسانية السامية العميا النبيمة بإسالـ منتحؿ مزيَّؼ ال يقترب 
مف اإلسالـ الحقيقي إال باالسـ، مف أجؿ زرع بذكر االنشقاؽ كاالنقساـ المذىبي كالطائفي بيف 

بيف األدياف األخرل كمرحمة أكلى، ثـ العمؿ عمى خمؽ الظركؼ  المسمميف لتشكيو صكرتيـ
 المناسبة لمتدخؿ في شؤكنيـ بشكؿ مباشر كزيادة عكامؿ االنشقاؽ كالتفكؾ. 

 من هي داعش وما هي أهدافها. .8
داعش ىك اختصار ألسـ تنظيـ )الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ( كذلؾ بجمع 

ات اسميا الكامؿ، كيتداكؿ ىذا االسـ في مناطؽ نفكذىا األحرؼ األكلى مف كؿ كممة مف كمم
في العراؽ كسكريا، ككصفت نفسيا بالدكلة كقسَّمت مناطؽ سيطرتيا بكاليات متعددة كجعمت 
لكؿ كالية حاكمان يتصرؼ بشؤكنيا. كداعش ىك تنظيـ مسمح يعمف أف ىدفو إعادة الحكـ بمبدأ 

يتبنَّى الفكر الجيادم السمفي التكفيرم؛ كلقد  الخالفة اإلسالمية كتطبيؽ شريعتيا، كما أنو
الكثير مف التساؤالت التي يعدَّىا  َُِْأثارت القدرات التي ظير بيا التنظيـ خاصة بعد سنة 

البعض ألغازان أك أسراران بضكء االنتصارات العسكرية الخاطفة التي حقَّقيا عمى خصكمو، 
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يار أمامو بشكؿ سريع كخاطؼ في محافظة كمنيا ىزيمتو لمجيش النظامي العراقي عندما ان
نينكل كمدف عراقية أخرل، ككذلؾ الحاؿ مع الجيش السكرم في محافظات شرؽ الفرات؛ كقدرة 
ىذا التنظيـ أك كفاءتو لـ تتكقؼ عند المجاؿ العسكرم، بؿ كاف يمتمؾ مستكل متقدـ في 

و عمى المعمكمات عف المجاؿ األمني كالعمؿ أالستخبارم باحترافية عالية كدقيقة بحصكل
أىدافو كحماية قياداتو العميا؛ ككذلؾ الحاؿ في الجانب االقتصادم أصبحت لو مكارد مالية 
كبيرة جدان يتفكؽ بيا عمى جميع التنظيمات اإلسالمية الجيادية األخرل قاطبةن، مما يعطي 

نجاح  أم مشركع أك تصكران أف ىناؾ جيازان خفيان محترفان ىك مف يدير نشاطاتو األساسية كا 
عمؿ تنظيمي مؤسسي يقـك بو. كلـ تقؼ قدرات التنظيـ عند ىذا الحد، بؿ فاقت قدرتو في 
المجاؿ اإلعالمي كتكظيؼ شبكات االنترنيت في التجنيد كالتعبئة كالدعاية جميع التنظيمات 
رىابو  األخرل أك حتى الجيات الحككمية لبعض الدكؿ، فقد كاف ينتج أفالمان عف عممياتو كا 

. كؿ ذلؾ مكَّنو كجعمو الالعب األكبر في (َِ)بجكدة كتقنية عالية كبالمغتيف العربية كاالنجميزية
سكح الجياد العالمي؛ كقد حظي التنظيـ باىتماـ إعالمي كاسع بعد احتاللو لممكصؿ في 

عالنو لمخالفة اإلسالمية كالتكسع عمى حساب مناطؽ أخرل؛ كما كاف َُِْحزيراف سنة  ، كا 
بالقتاؿ كالتكحش كالتطرؼ بالتعامؿ مع معارضيو كأسراه، أف باتت أخباره تغطي ألسمكبو 

االىتمامات العالمية، مما منحو زخمان إضافيان كجاذبية لدل الشباب العربي كاألجنبي عمى حدو 
 .(ُِ)سكاء

ف الفكضى التي عصفت بالمنطقة العربية كاإلسالمية في العقديف األخيريف لـ تأتي   كا 
شراؼ مباشر مف قبؿ الدكائر  مف فراغ أك بدكف بكاعث كمحركات بؿ جاءت بتخطيط كا 

الصييكنية التي تتمركز في أركقة صناعة القرار في كزارة الدفاع األمريكية كجياز المخابرات 
(CIA ككزارة الخارجية كأجيزة اإلعالـ، كمراكز النفكذ كالييمنة عمى أسكاؽ الماؿ كمكاقع )

المنتشرة في جميع بقاع العالـ؛ فعممت عمى إثارة الحركب كالنعرات الطائفية التأثير األكربية 
كالقكمية كتيجير السكاف األصمييف الذيف سكنكا ىذه المنطقة منذ آالؼ السنيف، كؿ ذلؾ كاف 
يصب في مصمحة العديد مف الدكؿ سكاء كانت القريبة منيا أك البعيدة، كالمستفيد ىك 

، كىنا ال نريد الحديث عمى المستفيديف اآلخريف بؿ يتناكؿ بحثنا )إسرائيؿ( بالدرجة األكلى
بالدرجة األساس المستفيد الرئيسي. لذلؾ عمؿ ىذا المستفيد كبتدخؿ مباشر مف الكاليات 
المتحدة األمريكية كبدعـ كتنسيؽ مع األطراؼ المستفيدة األخرل بخمؽ تنظيـ داعش ليككف 
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نعة كالدافعة لكؿ دكؿ العالـ إلعالف الحرب عميو إرىابو كتكحشو أحد أىـ األسباب المق
باعتباره خطران ييدد البشرية جمعاء. كتأكيدان ليذا المعنى فقد كصؼ أستاذ القانكف الدكلي في 
جامعة الينكم )فرانسيس بكيؿ( تنظيـ داعش بػأنو )عممية االستخبارات السرية األمريكية( كالتي 

. كبدأ العمؿ عمييا باستغالؿ بعض الشباب (ِِ)تيدؼ لتدمير العراؽ كالدكؿ المجاكرة
السطحييف كالجيمة المندفعيف الذيف ليـ تطمعات بالحصكؿ عمى دكر ميـ في الحياة، كميما 
كاف ىذا الدكر شريران قائمان عمى عمميات القتؿ كالتدمير كحتى بقتؿ أنفسيـ مف خالؿ القياـ 

أدمغتيـ. لذلؾ تـ استقطاب أغمب ىؤالء بعمميات انتحارية، بعد أف تعرَّضكا لعمميات غسيؿ 
مف دكؿ العالـ المختمفة كتنظيميـ بإشراؼ قادة التنظيـ الذيف يرتبطكف بدكائر مخابراتية متعددة 
ككؿ حسب غرضو كأىدافو، كلذلؾ تجد أغمب ىؤالء القادة ال يمكف رؤيتيـ أك مقابمتيـ مف 

 قبؿ أعضاء التنظيـ الصغار.     
 رب بالوكالة والقوة الناعمة.داعش بين مفهومي الح .0
. يشير ىذا المعنى إلى أف ىناؾ قكل دكلية أك إقميمية كبيرة الحرب بالوكالة .أ 

تسعى إلى الييمنة عمى منطقة صراع معينة، كىذه القكل تتجنب الصداـ المباشر مع العدك 
لذلؾ تعمؿ المفترض في تمؾ المنطقة، فضالن عف تجنُّبيا لمتكاليؼ المادية كالبشرية العالية، 

ىذه القكل عمى تسميح العبيف محميِّيف لمقتاؿ بدالن عنيا، كىي حرب قد تستمر لفترة طكيمة 
كليس فييا أحيانان غالب أك مغمكب، حيث يكجد نفكذ لدكلة كبيرة في دكؿ صغيرة ليا قيمة 

لذلؾ تمجأ اقتصادية كجغرافية كاستراتيجية، كالدكلة الكبيرة تدعـ القكل المسمحة المعارضة فييا، 
إلى ىذا الخيار لتجنب التكاليؼ البشرية كاالقتصادية العالية، فضالن عف تحاشي المسؤكلية 
الدكلية كتبعاتيا، خاصة في حالة ارتكاب انتياكات كبرل لمقانكف الدكلي اإلنساني، مما ييبعد 

خضكع  . كتستكجب الحرب بالككالة(ِّ)الدكلة الداعمة عف أية مسؤكلية قانكنية بشكؿ مباشر
الطرؼ المقاتؿ إلى الجية الخارجية التي تمكلو كالتي تتحكـ في صياغة اإلجراءات الميدانية، 
كليا الييمنة عمى تصعيد القتاؿ أك تيدئتو بؿ إيقافو إذا لـز األمر. كمف شركط المككِّؿ أف 

مف يككف بعيدان جغرافيان بشكؿ نسبي عف منطقة الصراع، فضالن عف قيمة الفائدة المرجكة 
. كىكذا مثَّؿ داعش ىذا النمكذج مف الحرب بالككالة، إذ قاتؿ كدمر (ِْ)تمكيؿ ىذه الحرب

مقدرات الدكؿ التي قاتؿ فييا تنفيذان لمصالح دكؿ معادية استخدمتو بصكرة مباشرة أك غير 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)ْٖٗٔ ) 
 

مباشرة لتنفيذ أجنداتيا في الدكؿ التي تستيدفيا كمف تمؾ الدكؿ المعادية )إسرائيؿ( تنفيذان 
 شركعيا االستعمارم )مف الفرات إلى النيؿ(.لم

)بأنها القدرة عمى الجذب ال عن ىي كما عرَّفيا جكزيؼ نام  القوة الناعمة: .ب 
طريق اإلرغام والقهر والتهديد العسكري والضغط االقتصادي، وال عن طريق دفع الرشا 

التقميدية األمريكية  وتقديم األموال لشراء التأييد والمواالة كما كان يجري في االستراتيجيات
. كتيعد التكنكلكجيا السياسية األداة (ِٓ)بل عن طريق الجاذبية وجعل اآلخرين يريدون ما تريد(

الحقيقية لمحرب الناعمة، كاالنتقاؿ مف الميداف الحربي إلى الميداف الناعـ، كبدالن مف الضغط 
أم عف طريؽ  عمى األنظمة كالحككمات كالجيكش مف أعمى، يككف الضغط مف األسفؿ،

الناشطيف المحمييف أك بكاسطة منظمات المجتمع المدني، لتككف بديالن عف الحركب العسكرية 
ذات الكيمؼ العالية كالعمؿ السياسي كالدبمكماسي الطكيؿ األمد، كيككف الميداف ىك المدف 

يدؼ، كالشكارع العامة. كتتـ إدارة التحركات عف بعد بكاسطة ناشطيف مف أبناء البمد المست
كبذلؾ تحكلت المعبة مف اعتماد الالعبيف أك الفاعميف الحككمييف )الدكؿ، الجيكش، األحزاب 
كالمؤسسات التقميدية( إلى الفاعميف غير الحككمييف كالشبكات الدينية كالقكمية كمنظمات 
المجتمع المدني كالشخصيات الناشطة. كتتـ عممية السيطرة عمى ىؤالء الذيف يسمَّكف بالنخبة 

% ، كضمف ىذه النسبة تكجد نخبة ُكفي العادة ال تزيد نسبتيـ في أم مجتمع ما نسبتو 
% مف الكاحد بالمائة مف النخبة، ُالنخبة التي أيضا ال تزيد نسبتيا عف الكاحد بالمائة 

كتمتحؽ غالبية الرأم العاـ باتجاىات نخبة النخبة، كبذلؾ يكفي لمطرؼ المستفيد أف يتالعب 
بجزء معيف مف نخبة النخبة لدفع الرأم العاـ نحك سيناريكىات كاتجاىات  بطريقة ناجحة

 . (ِٔ)محددة لتنفيذ مشاريع سياسية معدة سمفان 
 مقاربة جيوسياسية في نشأة داعش و)إسرائيل(.  .3

إف أم باحث يحاكؿ أف يستيدؼ في دراستو نشأة الكياف الصييكني كداعش 
 نشأة الكيانيف كمف خالؿ المظاىر التالية:سيكتشؼ بال شؾ كجكد تشابو كبير في كجكد ك 

الفمسفة الدينية التي نشأت عمييا )إسرائيؿ( قامت عمى فكرة  الفمسفة الدينية: .أ 
)إلو( ممتـز بشعبو مميز كأرضو مكعكدة )أرض كنعاف(، كما كرد في نصكص العيد القديـ، 

فناء كالييكد بحسب النصكص الدينية مطالبيف باحتالؿ أرض الغير )أرض كنعاف ( بالقكة كا 
أىميا الشرعييف، كلتبرير ىذا الفعؿ تـ طرح الديف كقضية الكعد ألإلليي إلقامة الكطف القكمي 
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، كبالمثؿ (ِٕ)المزعكـ لمييكد في أرض الميعاد كتشجيع الييكد لميجرة إليو مف كؿ بقاع العالـ
بر عدد ممكف مف كانت نشأة كياف داعش بضركرة إقامة دكلة الخالفة اإلسالمية التي تضـ أك

التابعيف، فضالن عف تشجيع المتطرفيف في العالـ لميجرة إلى أراضي دكلة الخالفة تمؾ في 
العراؽ كالشاـ، مف ىنا كاف التطابؽ في النظريتيف الداعشية كالصييكنية إلقامة الدكلة الدينية 

 بكجكد أرض كشعب كسمطة دينية.    
الكيانيف بتخطيط كدعـ القكل الغربية. نشأ : الدور الغربي في نشأة الكيانين .ب 

فالكياف الصييكني كاف نتاج سياسة بريطانيا االستعمارية في المنطقة كمف ثـ الكريث 
االستعمارم )الكاليات المتحدة األمريكية( كباعتراؼ الدكؿ الغربية األخرل كاالتحاد السكفيتي 

يد مف الباحثيف يرل أف نشأة آنذاؾ القطب الثاني كالقكة العظمى المنافسة، كما أف العد
)إسرائيؿ( انعكاسان لمتجربة األمريكية ككف البمديف كانا نتاجان لحقبة االستعمار كاليجرات 

. أما الكياف الداعشي فكاف نتاج السياسة األمريكية بإتباع استراتيجية (ِٖ)المتنكعة مف الناس
مجاؿ أماـ المنظمات اإلرىابية إسقاط األنظمة كىدـ الدكؿ كتفكيؾ مؤسساتيا األمنية لفسح ال

 كمنيا داعش لمسيطرة عمى مقدراتيا.
ىناؾ تشابو كبير في الشعارات لكال الكيانيف، ففي الكقت : شعارًا وهدفًا واحداً  .ج 

الذم ترفع فيو )إسرائيؿ( شعار )أرضؾ يا إسرائيؿ مف الفرات إلى النيؿ( دكف أف يككف ىناؾ 
ر ييكدم في المنطقة لف يككف مف شعب اهلل حدكد كاضحة المعالـ، كأف كؿ ما ىك غي

المختار كىك مف األغيار، لذلؾ فكؿ ما يقع ضمف حدكد الدكؿ العربية ييعد عدكان ليا كتتكسع 
عمى حسابو. كبنفس المعنى ترفع داعش شعار )باقية كتتمدد(، كأنيـ ىـ الفرقة الناجية ككنيـ 

النصكص الدينية التي تنسجـ مع منيجيـ  يمثمكف اإلسالـ الحقيقي، كلجأكا إلى األخذ بظكاىر
فتـ تفسيرىا بما ال ينسجـ ظاىره مع حقيقة تمؾ النصكص الدينية نتيجة لعدـ فيميا فيمان 

 . (ِٗ)صحيحان 
لىتىًجدىفَّ أىشىدَّ النَّاًس عىدىاكىةن ) كتابو في اهلل يقكؿداعش و)إسرائيل( عالقة سالم:  .د 

 ىـ مسمـ لكؿ األكؿ العدك يككف النص ىذا خالؿ مف يفى أىٍشرىكيكا(،لِّمًَّذيفى آمىنيكا اٍليىييكدى كىالَّذً 
لى ك)إسرائيؿ( إنشائو منذ داعش بيف العالقة أف لمعياف يتجمى كلكف الييكد،  عالقة ىي اآلف كا 
 عمميات كؿ رغـ ميـ عسكرم عمؿ أم بينيما العالقة تاريخ في يسجؿ كلـ ككئاـ سالـ

 إلعالف كالحقان  سابقان  كالمبنانييف كالسكرييف الفمسطينييف ضد ()إسرائيؿ بيا قامت التي العدكاف
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 غير أك إسالمية كانت سكاء البمداف جميع في يقاتؿ التنظيـ كىذا المزعكمة؛ الخالفة دكلة
 تحرير أف داعش تنظيـ قادة يدَّعي إذ )إسرائيؿ(، باستثناء كأكركبا أمريكا في إسالمية،
 المرحمة في األقؿ عمى المقدس جيادىـ أكلكيات مف ليست ىي الفمسطينية األراضي
كما إف التنظيـ يعمف إف قتالو لمييكد يأتي الحقان لقتاؿ المرتدَّيف مف الحكاـ الذيف  (َّ)الحالية

أم مقاتمة العدك القريب بدايةن ثـ العدك البعيد)االحتالؿ عينيـ االستعمار عمى بالد المسمميف، 
 في كجكد لو ليس اإلسرائيمي المحتؿ يصبح الفقيي التفسير ىذا كفي الحقان، اإلسرائيمي(

 الممارسات. عف فضالن  كخطاباتو داعش أدبيات
استخدـ كال الكيانيف أساليب متشابية في اإلرىاب كالتشريد  تشابه األساليب: .ق 

برا كالقتؿ غيمة لمتخمص مف أم عدك، فقد ارتكبت عصابات الياجانا الصييكنية مجازر ص
كشتيال مخمفةن كرائيا الجئيف فمسطينييف باآلالؼ كىذه إحدل الكسائؿ كاألساليب التي تقررىا 
بركتكككالتيـ ككتبيـ الدينية المقدسة. كذلؾ ارتكب تنظيـ داعش أقبح المجازر في المناطؽ 

 .(ُّ)التي كاف يسيطر عمييا مخمفان كرائو عددان ال بأس بو مف الالجئيف العراقييف كالسكرييف 
شعاران متشابيان،  مما سبؽ يتضح أف )إسرائيؿ( كداعش بدأكا بدعـ كاحد، كرفعكا

كاستيدفكا نفس العدك كاألرض، كىذا يعطي مؤشران إلى الدكر الكظيفي لكالىما في تفتيت 
كاستنزاؼ المجتمعات العربية كاإلسالمية، كنيب ثركاتيا كحضاراتيا، كبال شؾ فأف مف 

افيتو كيرفع نفس الشعار، فال يمكف بأم حاؿ مف األحكؿ أف يستيدؼ نفس العدك كجغر 
 .يستيدفكا بعضيـ البعض

 ثالثًا: جغرافية االستهداف.
ال شؾ أف الزعماء الصياينة يتصكركف أف فمسطيف بحدكدىا الحالية ال يمكف أف 
تتسع لكؿ ييكد العالـ، لذا كانت خططيـ تستيدؼ التكسُّع ألبعد مدل ممكف داخؿ األراضي 
العربية كذلؾ سيتـ تدريجيا. كمنطقة الدراسة )مف الفرات إلى النيؿ( كاف ليا أثران كبيران في رؤل 
كسمككيات كتصكرات القكل الدكلية كاإلقميمية كاستراتيجياتيا األمنية المتعددة األطراؼ، إذ 

كما  أصبحت ىذه المنطقة مف أكثر المناطؽ تكتران في العالـ كخصكصان في السنكات األخيرة؛
اتسمت سياسة )إسرائيؿ( تجاه منطقة الجكار الجغرافي العربي بالتكجس كالقمؽ، كبناءن عمى 
ذلؾ رأت مف الضركرم العمؿ عمى ضماف أمنيا اإلقميمي )جغرافيان كسياسيان كاقتصاديان(، ككاف 

في لزامان عمييا أف تدفع بالمخاطر التي تشكؿ تيديدان لمستقبميا ككجكدىا في المنطقة كتقؼ 
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كجو تنفيذ مخططاتيا اإلستراتيجية كتحقيؽ حمميا التكراتي )إسرائيؿ الكبرل مف الفرات إلى 
النيؿ(، كلذلؾ عممت عمى نقؿ المعركة إلى أعماؽ قد تككف بعيدة عف حدكدىا الجغرافية، بعد 

نيا(، أف ربطت استراتيجيتيا ىذه باستراتيجيات القكل الكبرل )الكاليات المتحدة األمريكية كبريطا
زت قدراتيا باالستفادة مف الدعـ الذم كانت تحصؿ عميو مف أمريكا كالدكؿ الغربية  كما عزَّ

. كتعتمد )إسرائيؿ( في استراتيجيتيا عمى نكعيف مف العمالء: (ِّ)لترابط المصالح في المنطقة
كيعتقد النكع األكؿ يقدـ خدماتو مف أجؿ الماؿ، كالنكع الثاني كىك األفضؿ الذم يتـ استدراجو 

أنو يحقؽ أىدافو التي ىي أصالن أىداؼ العدك، كقد تـ تكظيؼ تنظيـ داعش الذم ضـ في 
صفكفو كال النكعيف الستيداؼ عدد مف الدكؿ العربية كالتي يطمؽ عمييا دكؿ الممانعة 

 لممشركع الصييكني كىي كؿ مف )العراؽ، سكريا كمصر(. 
 العراق. .8

حقيقي ألمنيا تجمَّى بتطكير العراؽ لقدراتو شعرت )إسرائيؿ( بتيديد  َُٗٗبعد عاـ 
العسكرية كخاصة أسمحة الردع كالصكاريخ بعيدة المدل، مما دعاىا إلى اإلسراع بترتيب مشيد 
احتاللو كتدمير قكتو العسكرية كاالقتصادية بتعاكف أمريكي مباشر؛ كبعد االحتالؿ أصبح 

ريكي، كمرجع ىذا التداخؿ ىك ضغط تداخؿ المصالح كاضحان بيف ما ىك إسرائيمي كما ىك أم
المكبي الييكدم داخؿ الكاليات المتحدة كتأثيره في قرار غزك العراؽ لجعؿ الدكلة الييكدية أكثر 

. ككانت اإلستراتيجية (ّّ)أمانان، كليس كما يضف البعض أف ىدؼ الغزك ىك البتركؿ
المنطقة كخصكصان اإلسرائيمية عدَّت العراؽ مف أىـ العقبات التي تضر بمصالحيا في 

مشركعيا الجيكبكلتيكي )مف الفرات إلى النيؿ(، كقد كصؼ رئيس الكزراء اإلسرائيمي األسبؽ 
)بأنه من أكثر دول العالم تسمحًا بعد الدول العظمى، وان أمريكا )إسحاؽ رابيف( العراؽ 

 (َََِ. كمع مجيء المحافظيف الجدد سنة )وحدها من تمتمك القوة العسكرية لتحجيمه(
الذيف تبنَّكا تكجيات اليميف المتطرِّؼ في )إسرائيؿ( تجاه العراؽ كالمنطقة العربية، أدت 
)إسرائيؿ( دكران ميمان كمحكريان في تحريض مؤسسات صنع القرار السياسي في اإلدارة األمريكية 
عمى احتالؿ العراؽ باستخداـ كسائؿ متعددة منيا اإلعالـ الذم ساىـ بشكؿ فعاؿ في نشر 

زاعـ كالتقارير الكاذبة كاإلشاعات بعالقة العراؽ مع تنظيـ القاعدة، ككذلؾ إنتاج أسمحة الم
 .(ّْ)ُٖٗٗالدمار الشامؿ كقدرتو عمى استخداميا بمجرد مغادرة لجاف التفتيش الدكلي سنة 
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كما مثؿ احتالؿ العراؽ دفعان ميمان كجديدان لمعديد مف المشاريع اإلسرائيمية ألجؿ 
مشركع الشرؽ األكسط الكبير ك)إسرائيؿ مف الفرات إلى النيؿ( كفقان لاللتزاـ  تحقيقيا، كمنيا

األمريكي بأمف )إسرائيؿ( كمشاريعيا التكسعية. كيرل مؤلؼ كتاب )داعش في العراؽ كالشاـ 
كالثكرة السنية الجديدة( )باتريؾ كككبيرف( إف احتالؿ العراؽ جعؿ منو دكلة ضعيفة كغير 

كتنيش في جسدىا الطائفية، كيعاني شعبيا مف التيميش كالفساد مستقرة تعاني الفشؿ 
كاإلقصاء، كىذه الظركؼ ىي التي ساعدت تنظيـ داعش في استثمار الغضب الكامف في 
النفكس لدل بعض األطراؼ لترسيخ كجكده في مناطؽ غرب العراؽ كالتمييد لمسيطرة عمى 

استقطاب مقاتميف إسالمييف متشدديف المدف العراقية مف خالؿ حشد المقاتميف مف الداخؿ ك 
مجيزيف كمدرَّبيف مف األجانب، مما جعؿ التنظيـ أكثر قكةن  كتنظيمان كفاعميةن حتى مف 
الجيكش النظامية؛ كالسؤاؿ الذم يتبادر إلى الذىف ىنا ىك: مف أيف حصؿ التنظيـ عمى ىذه 

كا إلى ىنا بعد أف قدمكا مف األسمحة المتطكرة كالحديثة ككيؼ تمكَّف مقاتمكه األجانب أف يصم
مختمؼ بقاع العالـ قريبيا كبعيدىا؟ أال يكجد مف تكلَّى تمؾ الميمة؟ كبالنتيجة استطاع تنظيـ 
إرىابي في فترة كجيزة مف السيطرة عمى رقعة جغرافية تمتد ما بيف شماؿ كشرؽ سكريا إلى 

ء مف محافظة ديالى شماؿ كغرب العراؽ في محافظات نينكل كصالح الديف كاالنبار كأجزا
 . (ّٓ)ككرككؾ كتيديد العاصمة بغداد، ال بؿ استقالؿ العراؽ كمستقبمو كىكيتو

كلمكاجية خطر ىذا التنظيـ شكَّمت الكاليات المتحدة تحالفان جديدان كأعمنت الحرب عمى 
اإلرىاب المنتشر في العراؽ كالمنطقة، كبدا ىذا التحالؼ منذ بداية تشكيمو مرتبكان كغير 

اسؾ كال يمتمؾ استراتيجية كاضحة مما فسح المجاؿ أماـ داعش ليرسِّخ احتاللو لممدف متم
ككضع خططو لمكاجية أية عممية تستيدؼ إخراجو مف تمؾ المدف، كأكَّد ذلؾ الجنراؿ 
األمريكي )ديمبسي( في شيادتو أماـ لجنة القكات المسمحة لمجمس الشيكخ بتاريخ 

بحكا أكثر ميارة في القتاؿ كاستخداـ األجيزة االلكتركنية أف مقاتمي التنظيـ أص َُِْ/ٗ/ُٔ
كالقدرة عمى المناكرة كالتخفِّي كسط السكاف كعدـ تنقميـ في أرتاؿ طكيمة أك رافعيف راياتيـ، مما 
يجعؿ مف الصعكبة استيدافيـ كسط المدف كالسكاف، كىذه المكاقؼ المتتابعة كالتغيير المستمر 

ة لمكاجية التنظيـ، كبطء اإلجراءات المتخذة كغمكضيا كاستمرار في اإلستراتيجية األمريكي
الصراع الذم يغذِّم العنؼ مع استمرار تدمير المدف العراقية، كؿ ذلؾ لو دالالتو بأف 
قة إلعادة  المستيدىؼ ليس التنظيـ بحد ذاتو، كما ىك إاٌل كسيمة مف كسائؿ الفكضى الخالَّ
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يدة تصب في مصمحة الكاليات المتحدة كحميفتيا تشكيؿ المنطقة كفؽ أسس كمخطَّطات جد
 .(ّٔ))إسرائيؿ(

كمف خالؿ متابعة األحداث التي سبقت كلحقت سيطرة تنظيـ داعش عمى مناطؽ 
شماؿ كغرب العراؽ يمكف مالحظة أف اإلستراتيجية األمريكية كانت تيدؼ في جانب ميـ 
منيا إلى جعؿ العراؽ كسكريا ساحة مركزية لمحاربة اإلرىاب، مما يكفِّر ليا المسكِّغ القانكني 

مصالحيا اإلستراتيجية كتنفيذان التفاقيات الدفاع المشترؾ التي  لمتدخؿ بداعي الحفاظ عمى
 أبرمتيا مع دكؿ المنطقة، كتحقيؽ أىداؼ حميفتيا المدلمة )إسرائيؿ(.  

 سوريا. .0
تحتؿ سكريا مكقعان جغرافيان كسياسيان متميزان يتفكؽ عمى قدراتيا البشرية كاالقتصادية؛ 

زت مكانتيا الدكلية كاإلقميمية مف خ الؿ الممفات التي تعاممت معيا؛ كلكف مع تغيُّر كعزَّ
المعطيات  اإلستراتيجية اإلقميمية كالدكلية أصبحت سكريا في مشكمة تركت ثقميا عمييا كمثَّمت 
تيديدان كبيران لكجكدىا، ال سيما أف العالـ الجديد ال يسمح لدكلة بحجـ سكريا أف تمعب دكران 

. كلقد حرصت (ّٕ)يتجاكز أطر المنظكمة اإلقميمية الفاعمةسياسيان كأمنيان فاعالن خارج حدكدىا 
الكاليات المتحدة عمى التدخؿ في األزمة السكرية ألسباب استراتيجية في مقدمتيا ضماف 
التفكؽ كالييمنة لمكياف الصييكني، كما اإلرىاب إال سياسة مكشكفة جاءت تحت ذريعة 

رات ما يسمى )بالربيع العربي( التي عمَّت مجابية األنظمة التسمطية في المنطقة، كاستغالؿ ثك 
المنطقة كمنيا منطقة الدراسة إلدارة التغيير بافتعاؿ صراعات حرفت ىذه الثكرات عف 
قة كتييئة المنطقة لتقبؿ الخرائط الجديدة  مساراتيا الحقيقية كالعمؿ عمى تشجيع الفكضى الخالَّ

تغذية الصراعات الدينية كالطائفية  المرسكمة ليا كفؽ المصالح األمريكية كالصييكنية عبر
. كتطكرت األزمة السكرية كتعقَّدت كتشابكت أسبابيا كأبعادىا تأثران بمشاريع الربيع (ّٖ)كالعرقية

لت سكريا إلى بؤرة لمجيادييف المتطرفيف الذيف قدمكا إلييا مف كؿ حدبو  العربي، كتحكَّ
عش الثقؿ األكبر في ىذا الصراع، ككانت كصكب، كؿه لوي أجنداتو كأىدافو؛ كلقد مثَّؿ تنظيـ دا

القكل اإلقميمية كالدكلية حاضرةن عمى خط األزمة مف خالؿ مساندة كؿه منيا لطرؼو مف ىذه 
. كبدأت األزمة السكرية بتكتر (ّٗ)األطراؼ، أما بالدعـ السياسي أك العسكرم أك المادم

التركية كتحكليا إلى مدل خطير بعد الحمؼ العسكرم بيف )إسرائيؿ(  –العالقات السكرية 
كتركيا، إذ نظرت سكريا إلى ىذا الحمؼ بأنو ييدؼ إلى أف تككف بيف فكي كمَّاشة، كيشكؿ 
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منيا القكمي، كفي ضغطان استراتيجيان كبيران عمييا في كافة المجاالت، فضالن عف تيديده أل
المقابؿ استخدمت الحككمة التركية كجكد عناصر حزب العماؿ الكردستاني عمى األراضي 

 السكرية كرقة ضغط عمى الحككمة السكرية باعتبارىـ مصدر تيديد لألمف القكمي التركي. 
كاستمرار األزمة السكرية سكاء كاف في ظؿ النظاـ البعثي أك بدكنو ستككف معادلة 

لت سكريا إلى جكار جغرافي ضعيؼ ليا التكاز  ف اإلقميمي تميؿ لمصمحة )إسرائيؿ(، إذ تحكَّ
تيدِّده العصابات المسمحة كعمى رأسيا داعش، مما يجعؿ منو ىدفان سيالن لمتقسيـ عمى أسس 
نياء طرؼ ميـ مف أطراؼ الممانعة في كجو المشركع اإلسرائيمي  طائفية كعرقية كاثنيو، كا 

. كما أعطى كجكد داعش عمى األراضي السكرية كالقكل المتطرفة (َْ)لنيؿ()مف الفرات إلى ا
األخرل، فضالن عف الصراعات الدكلية كاإلقميمية كتحالفات النظاـ السكرم المتشعبة مؤشران 
عمى أف المشيد السكرم سيستمر لفترة طكيمة قادمة محككمان بصراعات داخمية مع انعداـ 

اإلقميمية كالدكلية في الشأف السكرم، مما يخمؽ المبرر )إلسرائيؿ( االستقرار كزيادة نفكذ الدكؿ 
ضـ المزيد مف األراضي في العمؽ السكرم كمناطؽ عازلة حفاظان عمى أمنيا القكمي، ككما 

. إذ استقطب الصراع في سكريا دكالن إقميمية كأخرل دكلية عارضت (ُْ)حصؿ مع الجكالف
يراف، كلكؿ طرؼو مف ىذه  النيج األمريكي في سكريا، كمنيا ركسيا االتحادية كالصيف كا 

األطراؼ أسبابو كمصالحو الخاصة، كفي ظؿ ىذه التجاذبات لـ تكف الكاليات المتحدة حريصة 
عمى إيجاد تسكية سياسية لممشكمة، بؿ إف اشتداد الصراع كاف يمثِّؿ ليا فرصة لزيادة تدخميا 

قميم ية عسكريان كتعميؽ خالفاتيا السياسية، مف خالؿ اإلشراؼ عمى أطراؼ معينة داخمية كا 
كىي كانت تتبنَّى منذ البداية مكقفان معاديان لمنظاـ السكرم، كشرعنت تدخميا كتسميح ما أسمتو 
)المعارضة المعتدلة(، في الكقت الذم تعمف فيو سعييا إليجاد حمكالن سياسية؛ كفي مقابؿ ذلؾ 

السكرم )إيراف كحزب اهلل المبناني( فضالن  فإنيا تغاضت عف التدخؿ اإلقميمي الداعـ لمنظاـ
عف غض الطرؼ عف تدفُّؽ السالح كالمقاتميف مف مختمؼ التكجيات، كمنيـ مف استقطبتيـ 
داعش كالنصرة إلعطاء الصراع طابع مذىبي كطائفي بحيث تككف ىناؾ حالة مف التكازف 

، كبالتالي استمرار كالشعكر المتبادؿ لدل كؿ األطراؼ بقدرتو عمى حسـ المعركة لصالحو
 .(ِْ)عممية القتؿ كالتدمير المتبادؿ مما يميد الطريؽ ألم سيناريكىات جديدة 

 مصر. .3



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)َّْٗ ) 
 

إف )إسرائيؿ( تعمـ أنيا في جانب الديمكغرافيا كسعييا لتجميع الييكد في الدكلة 
الييكدية المنشكدة لف يصؿ عدد سكانيا في أقصى األحكاؿ إلى عشريف مميكنان في الفترة 

مة المنظكرة، كبذلؾ ستككف أية دكلة عربية مجاكرة أك بعيدة أكثر عددان منيا بالسكاف، المقب
فكيؼ الحاؿ مع مصر التي قد يتجاكز عدد سكانيا المائة مميكف في األمد القريب؛ لذلؾ 
سيتعيَّف عمى )إسرائيؿ( أف تككف قمقة كمحاصرة كتضع الخطط الالزمة لمكاجية ىذا التيديد 

ا الذاتي، كىي مف ىذا المنطمؽ تعمؿ جاىدةن لتجزئة المنطقة إلى كيانات في إطار دفاعي
صغيرة أك دكالن ضعيفة محدكدة الفاعمية كتمزِّقيا الصراعات المختمفة كالطائفية كاالثنية 

 كمشاكؿ الحدكد كغيرىا، كىذا التصكر يحقؽ )إلسرائيؿ( عدة أىداؼ منيا:
 بناء المنطقة عمى أساس ديني أك طائفي. .أ 
تككف )إسرائيؿ( الكياف األقكل كالمسيطر عمى المنطقة، بما تتمتع بو مف  أف .ب 

 تقدـ تكنكلكجي كاقتصاد مستقر.
يككف )إلسرائيؿ( القدرة عمى تكسيع مجاليا الحيكم عبر دكؿ الجكار  .ج 

الجغرافي التي ستككف عبارة عف دكالن قزمية ال تمتمؾ القدرة عمى الكقكؼ بكجو المد 
 .(ّْ)الصييكني

المخططات الصييكنية التي كًضعت لتجزئة مصر كتحكيميا إلى كيانات ككانت 
 صغيرة عمى أيسس دينية كطائفية تقكـ عمى النحك التالي:

الدكلة القبطية التي تمتد مف جنكب بني سكيؼ إلى جنكب أسيكط ثـ تتسع  .أ 
اصمة غربان لتضـ الفيكـ كتمتد في خط صحراكم شماالن ليربطيا في اإلسكندرية التي ستككف ع

 ىذه الدكلة. كىكذا يتـ فصؿ باقي مصر عف اإلسالـ األفريقي غربان كجنكبان.
دكلة البربر كتشمؿ الجزء الجنكبي الممتد مف صعيد مصر إلى شماؿ  .ب 

 السكداف )بالد النكبة( كتككف عاصمتيا أسكاف.  
 دكلة مصر اإلسالمية كتشمؿ المتبقي مف مصر الكبرل. .ج 
نطقة سيناء ضمف ىذه التقسيمات كالتي يمكف مالحظة عدـ التطرؽ إلى م .د 

خيطِّط ليا أف تككف ضمف النفكذ الصييكني ليستكعب شرؽ الدلتا، بحيث تككف حدكدىا 
الغربية مف جانب فرع رشيد كترعة اإلسماعيمية مف الجانب اآلخر، كىكذا يتـ كضع الحمـ 

 . (ْْ)التاريخي لمييكد مف النيؿ إلى الفرات مكضع التنفيذ.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)َْْٗ ) 
 

عالـ اإلسرائيمي )أكديد بنكف( كىك أحد كبار الساسة في الخارجية اإلسرائيمية كقد أكد ال
)تجزئة مصر وتحويمها إلى وحدات جغرافية مستقمة، هو الهدف ىذه اإلستراتيجية بقكلو 

ذا تمت تجزئة مصر فان دواًل ُأخرى أكثر بعدًا لن  السياسي اإلسرائيمي منذ الثمانينات... وا 
ية. وعنَدئذ َستكون هناك في مصر الُعميا دولة نصرانية، وعددًا من تظل في صورتها الحال

الدول الضعيفة التي ال تمتمك إال قدرة محدودة، بدياًل عن الدولة المركزية الحالية، وهذا هو 
التطور المنطقي الذي نعرفه في األمد البعيد، وقد تأخر بسبب اتفاقية السالم لسنة  

8191)(ْٓ). 
 جزيرة سيناء ( شبه0خريطة رقم )

 
 المصدر: عمؿ الباحث باالعتماد عمى خريطة صماء

% مف مساحة مصر ٔبمعدؿ  ِألؼ كمـ ُٔكسيناء ىي شبو جزيرة تبمغ مساحتيا 
الكمِّية، كىي تبدك كمثمث منتظـ بصكرة أك بأخرل تقع في أقصى الشماؿ الشرقي المصرم، 
كأىميتيا ال تنطمؽ مف ككنيا تمثؿ مكقعان جغرافيان متميزان يقع عمى البحريف المتكسط كاألحمر، 

القدـ بربطيا قارتي آسيا كأفريقيا، بقدر أىميتيا كأرض مباركة ليا بعدان  أك تاريخيا المكغؿ في
دينيان، كثركات باطنية متعددة كسكاحؿ بحرية فريدة ال تنافسيا أية بقعة أخرل مف العالـ؛ كىي 
ط أنظار  تمثؿ  رصيدان استراتيجيا مصريان مف النفط كالغاز كالمعادف األخرل، مما جعميا محى

كما إنيا تمثؿ عمقان استراتيجيا مصريان يتصؿ بالمخاكؼ األمنية عمى  ية كالدكلية؛ القكل اإلقميم
( مائتي كيمك متر، فضالن عف  ََِحدكدىا الشرقية مع )إسرائيؿ(، كالتي تمتد لمسافة )

إشرافيا عمى قناة السكيس التي تيعد كاحدةن مف أىـ الممرات التجارية العالمية، انظر خريطة 
 (. ِرقـ )
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، ككانت ترفض االنسحاب منيا إال ُٕٔٗد احتمت )إسرائيؿ( جزيرة سيناء سنة كلق
 –في حالة ضماف أىدافيا اإلستراتيجية كاألمنية باعتبارىا جزءان مف اتفاقية السالـ اإلسرائيمية 

، ككمنطقة عازلة بينيا كبيف مصر، كما تعارض أم ُٖٕٗالمصرية )كامب ديفيد( سنة 
 ف يخؿ بالتكازف االستراتيجي فييا إال مف خالؿ التنسيؽ معياكجكد عسكرم مصرم يمكف أ

. كىذًه الظركؼ جميعيا تصب في فكرة إعادة احتالؿ سيناء التي لـ تغب يكمان عف (ْٔ)
األجندة اإلستراتيجية اإلسرائيمية، كلكف ىذه الرغبة كانت رىنان بمكازيف القكل الدكلية كاإلرادة 

إسرائيؿ( تتحيف الفرصة المناسبة لتحقيؽ ىذه الرغبة في المصرية بالدفاع عنيا. كستبقى )
ضكء نتائج قدرتيا عمى تجزئة الدكلة المصرية، كعندما تككف مكازيف القكل في صالحيا 
بتكافؽ الدكؿ الكبرل. فسيناء جزء ثابت متجذر في الفكر الييكدم التكسعي ليا القدرة عمى 

اب سكاف غزة الذيف بدأ يضيؽ بيـ القطَّاع استيعاب المزيد مف المياجريف الييكد أك استيع
المكتظ أك قد تككف الكطف البديؿ لمفمسطينييف في ظؿ )مشركع البدائؿ اإلقميمية لفكرة دكلتيف 

كمف أجؿ كؿ ىذه المخططات كالمشاريع تحكلت سيناء إلى مركز لمجيادييف  .(ْٕ)لشعبيف(
بمختمؼ مسمياتيـ كخاصةن داعش التي استغمت ظركؼ المنطقة الجغرافية كاالقتصادية كتذمر 
السكاف مف سياسات التيميش كالحرماف التي مارستيا الحككمات المصرية المتعاقبة، كبدالن مف 

لقريب )الكياف الصييكني(، كانت تتكجو إلى صدكر أبناء البمد مف تكجيو بنادقيـ إلى العدك ا
الجيش كالقكل األمنية المصرية، كأصبحت سيناء خاصرة مصر الضعيفة التي ينفذ منيا 
األعداء لتحقيؽ مشاريعيـ التكسعية في المنطقة. كفي الفترة األخيرة كخالؿ ما أيطمؽ عميو 

ي شبو جزيرة سيناء كتجدَّدت معيا العمميات اإلرىابية )الربيع العربي( تجدَّدت االضطرابات ف
بسبب تدفؽ األسمحة التي يزعـ أنيا قدمت مف ليبيا في المرحمة التي تمت حكـ القذافي، 
كتطكرت أىـ الجماعات اإلرىابية )أنصار بيت المقدس( إلى تنظيـ فرعي محمي لمقاعدة ثـ 

ية سيناء( الذم أظير نفسو بأنو تنظيـ معادم كال -تحكلت الحقان إلى )تنظيـ الدكلة اإلسالمية
لمكياف الصييكني، إال أف الكاقع أثبت إف أىدافو كأغمب عممياتو كانت تركز عمى مصر 
كالمصرييف. كاآلف بعد أف خسر التنظيـ أغمب مكاقعو في األراضي العراقية كالسكرية كبعدما 

لدمار كزرع بذكر الشقاؽ كالكراىية أنجزه مف مياـ في تدمير بنيتيا التحتية كنشر الفكضى كا
فييا، أصبحت جزيرة سيناء الكالية الكحيدة المتبقية لو، كىي المالذ الكحيد كالمناسب لبقايا 

 التنظيـ مف الجبيات األخرل، كالمرجح أنيا ستككف النقطة المحكرية التالية.    
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 النتائج:
 تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

سرائيؿ عمى أرض بعينيا؛ كبينما قبؿ العرب تدريجيان يقكـ النزاع بيف ا .ُ لعرب كا 
بفكرة تقسيـ األرض كتكالت تنازالتيـ في ظؿ مشركع األرض مقابؿ السالـ، فإف الفكر 

يقـك  أنو اإلسرائيمي ال يجد تعارضان منطقيان بيف عرض السالـ كاستخداـ القكة المسمحة، كما
لذم فيو شعب إسرائيؿ، كتشكَّمت فيو شخصيتيـ عمى أساس أف أرض )إسرائيؿ( ىي المكاف ا

 الدينية كالسياسية، كعمى ىذه األرض أقامكا أكؿ كياف ليـ كتـ منحيـ سفر األسفار. 
الحركة الصييكنية منذ نشأتيا لـ تضع في حساباتيا أف يككف حدكد دكلة بني  .ِ

بعيد المدل  صييكف في أرض فمسطيف ىدفان نيائيان، كما ىي إال بداية لمخطط استراتيجي
ضمف خطة متكاممة تكفؿ القكل االمبريالية تطبيقيا، كتمتد مساحتيا إلى شبو جزيرة سيناء 
مركران ببالد الشاـ كصكالن إلى غرب العراؽ بما يحقؽ نظرية المجاؿ الحيكم كتحقيؽ فكرة 

ائية الحدكد اآلمنة، اعتمادان عمى القدرة عمى الردع مف خالؿ الجيكزية بتكجيو الضربة الكق
 أكالن.

إف كجكد دكلة )إسرائيؿ( قائمان عمى عامؿ ديني أساسو األساطير المزعكمة  .ّ
في التكراة كمنيا أف الييكد ىـ شعب اهلل المختار كالتي تؤكد عمى قدسية األرض كالرب 
كالشعب كبالتالي قداسة العرؽ الييكدم، ككؿ ماعدا ذلؾ ال تككف لو قدسية كىـ مخمكقكف 

 ؿ كمنيـ المسممكف كالنصرانيكف كالكثنيكفلخدمة بني إسرائي
تعد مصمحة )إسرائيؿ( كأمنيا في المنطقة مصمحة أمريكية أساسية، نظران  .ْ

ألىميتيا اإلستراتيجية كمكقعيا الجغرافي المتميز الذم يجعؿ منيا قاعدة انطالؽ رئيسية في 
)إسرائيؿ( كالكاليات  جميع االتجاىات كسيكلة الكصكؿ إلييا بحران عبر البحر المتكسط. كترتبط

المتحدة األمريكية بركابط عقائدية كثقافية، فضالن عف الدكر الذم تؤديو كسائؿ اإلعالـ 
كأصحاب المصالح الييكدية ببناء بيئة سياسية تضغط باتجاه تبنِّي المصالح الييكدية كدكلة 

ارة الغربية داخؿ )إسرائيؿ( مف قبؿ السياسييف كالقادة األمريكاف، باعتبارىا امتدادان لمحض
سالمي تعده معادو ليا.  مجتمع عربي كا 

كجكد تشابو كبير في كجكد كنشأة الكياف الصييكني كتنظيـ داعش؛ فالفمسفة  .ٓ
الدينية التي قامت عمييا )إسرائيؿ( بالزعامة كالسيطرة عمى العالـ مف خالؿ دعكة الحركة 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)َْٕٗ ) 
 

لميعاد كتشجيع الييكد لميجرة إليو الصييكنية إلقامة الكطف القكمي المزعكـ لمييكد في أرض ا
مف كؿ بقاع العالـ؛ كبالمثؿ كانت نشأة كياف داعش بإقامة دكلة الخالفة اإلسالمية التي تضـ 
أكبر عدد ممكف مف التابعيف، فضالن عف تشجيع المتطرفيف في العالـ لميجرة إلى أراضي دكلة 

اف الغاية مف نشأة ىذا التنظيـ ىك  الخالفة تمؾ في العراؽ كالشاـ. كىذا ما يعطي مؤشران عمى
 لتكظيفو لخدمة األىداؼ الجيكبكلتيكية كالسياسية لمكياف الصييكني في المنطقة العربية.

لقد مثؿ احتالؿ العراؽ دفعان ميمان كجديدان لمعديد مف المشاريع اإلسرائيمية  .ٔ
ى النيؿ( كفقان ألجؿ تحقيقيا كمنيا مشركع الشرؽ األكسط الكبير ك)إسرائيؿ مف الفرات إل

ف احتالؿ العراؽ جعؿ منو دكلة  لاللتزاـ األمريكي بأمف إسرائيؿ كمشاريعيا التكسعية. كا 
ضعيفة كغير مستقرة تعاني الفشؿ كتنيش في جسدىا الطائفية، كيعاني شعبيا مف التيميش 
كالفساد كاإلقصاء، كىذه الظركؼ ساعدت تنظيـ داعش في استثمار الغضب الكامف في 

 لدل بعض األطراؼ لترسيخ كجكده في مناطؽ غرب العراؽ. النفكس
كجكد داعش عمى األراضي السكرية كالقكل المتطرفة األخرل، فضالن عف   .ٕ

الصراعات الدكلية كاإلقميمية الناتجة عف تحالفات النظاـ السكرم المتشعبة، أعطى مؤشران عمى 
أف سكريا ستعيش فترة قادمة طكيمة محككمة بصراعات داخمية مع انعداـ االستقرار كزيادة 

دكلية في الشأف السكرم مما يؤدم لخمؽ المبرر إلسرائيؿ لضـ المزيد نفكذ الدكؿ اإلقميمية كال
مف األراضي في العمؽ السكرم كمناطؽ عازلة حفاظان عمى أمنيا القكمي ككما حصؿ مع 

 المحتؿ. الجكالف
إف فكرة إعادة احتالؿ سيناء لـ تغب يكمان عف األجندة اإلستراتيجية  .ٖ

ان بمكازيف القكل الدكلية كالقدرة كاإلرادة المصرية بالدفاع اإلسرائيمية، كلكف ىذه الرغبة كانت رىن
عنيا، كستبقى )إسرائيؿ( تتحيَّف الفرصة المناسبة لتحقيؽ ىذه الرغبة في ضكء نتائج قدرتيا 

 عمى تجزئة الدكلة المصرية، كعندما تككف مكازيف القكل في صالحيا بتكافؽ القكل الكبرل.
  االحاالت

  
 

                                                 

كالجيكبكليتيكا، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، محمد رياض، األصكؿ العامة في الجغرافيا السياسية  .ُ
 .ّّ، صَُِْالقاىرة، 
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