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აბსტრაქტი 

 

 

კვლევა შეეხება ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ფორმირების 

პროცესს, სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვების პერიოდში. ჩემი მიზანია, 

წარმოვაჩინო ის ძითადი ფაქტორი თუ ფაქტორები, რომლეთაც მნიშვნელოვანი როლი 

ითამაშეს ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბებაზე. შესაბამისად 

ჰიპოთეზა ფორმულირებულდა შემდეგნაირად - ,,მუდმივი საფრთხის შეგრძნება“, 

რომელიც უშულაოდ უკავშირდებოდა ისრაელის სახელმწიფოს ეგზისტენციურ 

არსებობას, იყო უპირველესი ზეგამვლენი ფაქტორი ისრაელის ეროვნული 

უსაფრთხოების პოლიტიკის ფორმირების პროცესზე.  

კვლევა არის შერეული ხასითის, გამომდინარე იქედან, რომ გვხდება, როგორც 

რაოდენობრივი, ისე თვისობრივი კვლევის ელემენტები. თუმცა ძირითად მეთოდად 

გამოყენებულია ე.წ ,,სამაგიდო კვლევის’’ პრინციპი, რომელიც გულისხმობს 

აღნიშნული თემის ირგვლივ შემქნილი სამეცნიერო ლიტერატურის საფუძვლიან 

შესწავლასა და ანალიზს. 

კვლევის პროცესმა საშუალება მომცა დამედო გარკვეული სახის შედეგები. რაც 

იმეორებს, კვლევის ჰიპოთეზაში გამოთქმულ მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ 

ისრაელის სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ფორმირების 

პროცესში წარმართველი როლი შეასრულა ,,მუდმივი საფრთხის შეგრძნებამ“ ებრაელ 

ხალხში, რაც განპირობებული იყო მძიმე ისტორიული გამოცდილებითა და არაბული 

ქვეყნებიდან მომდინარე საფრთხით. 
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Abstract 

 

 

The survey is about the process of forming National Security Program of Israel in the course of 

gaining National Independence. My goal is to highlight the key Factors which played main role 

in that process. Therefore Hpothesis is formulated as follows – “constant feeling of danger” due 

to the existentialism affiliated to Israel’s state was the crucial aspect determining the process of 

forming Israel’s national security program. 

The survey itself is of mixed nature and based upon quantitative as well as qualitative elements. 

Though the principle of exploring and analyzing scientific literature around the subject with 

thorough is the major method used in survey.    

The process of surveying enabled me get certain results,  bringing more validation to the essence 

of hypothesis that the leading role played while Israel’s national security program was the 

“constant feeling of danger” of Jewish people because of harsh historical experience and 

exposure to the danger stemming from Arabic countries. 
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