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املشهد األمني 
د. أمل جّمال

مدخل
يهدف هذا الفصل إلى فهم الواقع األمني والعسكري اإلسرائيلي لعام 2009، 
والى استشراف التحوالت العميقة واإلستراتيجية التي حصلت في مفهوم إسرائيل 
التهديدات  هذه  على  واإلستراتيجي  العسكري  الرد  وآليات  األمنية  للتهديدات 
من  العسكري  املشهد  جزء  كل  يعالج  أجزاء  سبعة  على  الفصل  ويتوزع  وحتليلها، 

زاوية مختلفة كالتالي:
• والعسكرية- 	 األمنية  وأبعادها  وإسقاطاتها  مغازيها  غزة:  على  احلرب  أوال: 

سياسة  وجهت  التي  اإلسرائيلية  االعتبارات  أهم  إلى  التطرق  سيتم  حيث 
اجليش العسكرية وامليدانية واإلعالمية. و سياسة احلصار التي تتبعها اسرائيل 
وأهدافها. إضافًة لذلك، نوضح كيفية تطبيق استنتاجات احلرب على لبنان 
في صيف 2006 خالل احلرب على غزة، وخصوًصا كل ما يتعلق مبحاوالت 
حتسني العالقة بني القصف اجلوي واملواجهة األرضية. كما نتطرق إلى تقرير 
غولدستون، وموقف اجليش منه، ومحاوالت مواجهته، واالعتراض الذي 
أبداه اجليش واملؤسسة األمنية بشكل عام على إقامة جلنة حتقيق مستقلة لفحص 

تصرفات اجليش خالل احلرب على غزة.
• ثانيا: التحديات األمنية للمؤسسة العسكرية ووهن نظرية الردع-  نتطرق 	

إلى التحديات األمنية والعسكرية التي تواجهها اسرائيل ونعرج على النقاش 
هذا  وفي  األمنية.  الردع  نظرية  مفهوم  في  اجلارية  التحوالت  حول  القائم 
القدرة العسكرية للدفاع عن األمن  السياق نلقي نظرة على موضوع تطوير 
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املدني اإلسرائيلي والذي متثل في تطوير ما سمي »القبة احلديدية« للوقاية من 
الهجوم الصاروخي. كما نتطرق إلى تدريبات اجليش اآلخذة في التوسع في 
املناطق املسكونة من أجل تطوير قدراته العسكرية بعد اإلخفاق الذي برز في 

احلرب على لبنان بصيف 2006.
• التحضيرات 	 تتالءم  عسكريا«-   مواجهته  وآليات  اإليراني  »التهديد  ثالثا: 

العسكرية ملواجهة ما تعتبره القيادة اإلسرائيلية اخلطر اإليراني وتطوير آليات 
عسكرية مع االحتياجات امليدانية في حال أخفقت األمم املتحدة أو القوى 
العظمى من ردع إيران واحلد من تطوير مشروعها النووي، كما سيتم التطّرق 
لتطوير طائرات دون طيار طويلة املدى وإلى التدريبات العسكرية اجلوية في 

هذا اإلطار.
• الله-السياسات 	 وحزب  الفلسطينية   الـمنظمات  تسليح  مواجهة  رابعا: 

والعمليات العسكرية التي يقوم بها اجليش اإلسرائيلي، خصوًصا سالح اجلّو 
وسالح البحرية من أجل مواجهة ما يدعى محاوالت التسلح من قبل حزب 
الله وحماس. ويتم التطرق في هذا السياق للطوق األمني العسكري الذي 
تضربه إسرائيل على سواحل غزة وسواحل لبنان للحّد من تهريب األسلحة 

بواسطة البحر أو اليابسة.
• وتركيا-تدهور 	 إسرائيل  بني  والعسكرية  اإلستراتيجية  العالقات  خامسا:   

على  األخيرة  السنة  في  وتركيا  إسرائيل  بني  الودية  الدبلوماسية  العالقات 
خلفية احلرب اإلسرائيلية على غزة ينعكس على نوعية العالقات اإلستراتيجية 
زالت  ما  العالقة  هذه  معالم  أن  من  الرغم  على  الطرفني.  بني  والعسكرية 
غامضة، إال انه من املمكن مالحظة احملاوالت احلثيثة لوزير الدفاع اإلسرائيلي 
للعمل على احلفاظ على عالقات ودية تضمن إلسرائيل العائدات االقتصادية 
التركي،  واجليش  اإلسرائيلية  العسكرية  الصناعات  بني  القائمة  للتعاقدات 
هذا  سيحاول  العسكرية.  التدريبات  في  الشراكة  على  اإلبقاء  تضمن  كما 
القسم استشراف مستقبل هذه العالقات بناء على املصالح املشتركة القائمة 

بني الطرفني.
  سادسا: التحوالت االجتماعية في بنية اجليش وتأثيرها على عالقاته مع بعض 	•

املؤسسات الدينية- رغم  أن التحوالت في البنية االجتماعية للجيش اإلسرائيلي 
ال تتعلق بسنة 2009 وحدها، إال أنها تشكل عامال مهمًا في صياغة وبلورة 
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التعليمية، خصوًصا تلك  عالقة مؤسسة اجليش مع بعض املؤسسات الدينية 
املوجودة في األراضي الفلسطينية احملتلة. كما يتطرق القسم الى األصوات 
فيما  اجليش  تصرفات  على  املعترضة  اإلسرائيلي  اليمني  صفوف  في  املتزايدة 

يتعلق بسياسات االستيطان.
• سابعا: إجمال- ننهي هذا الفصل مبحاوالت الربط بني مجريات األحداث 	

والتطورات األمنية والعسكرية للعام 2009، والتطورات املمكنة على الساحة 
العسكرية واألمنية اإلسرائيلية في املستقبل.

احلرب على غزة: إسقاطاتها وأبعادها األمنية والعسكرية
ما زالت إسرائيل جتد نفسها في مأزق امني وعسكري حقيقي رغم خوضها حلربني 
متتاليتني خالل عامني. إذ رغم أن إسرائيل تبدو في حربها على غزة كمن طّورت من  
قدراتها التكنولوجية وإمكانياتها العسكرية، وكمن استفادت من بعض إخفاقات 
أنها تبدو مع ذلك غير قادرة على تخطي املأزق االستراتيجي  صيف 2006، إال 
الذي تعيشه، وهو عدم قدرتها على ترجمة القوة العسكرية إلى قوة ردع فاعلة. 
وفيما عدا إعادة إسرائيل تأكيد قدرتها على املفاجأة والسيطرة على مجريات احلقل 
خالل  من  للحرب  اإلعالمية  التغطية  ضبط  على   قدرتها  إلى  إضافة  العسكري، 
منع دخول وسائل اإلعالم إلى ساحة املعركة  وإلزامها باالكتفاء باملعلومات التي 
الواضح وجود فرق  يبدو من  باسم اجليش اإلسرائيلي،1  املتحدث  قبل  تتوفر من 
التي متلكها إسرائيل من جهة وبني  العسكرية  التكنولوجية  شاسع بني اإلمكانيات 
قدرتها على ترجمة هذا التفوق إلى رادع عملي من  جهة أخرى. إذ بالرغم من أن 
اخلسائر في صفوف الفلسطينيني كانت كبيرة وأن اخلسائر املادية كانت باهظة، إال 
أن استمرار املقاومة الفلسطينية في القطاع في إطالق الصواريخ خالل احلرب على 
جنوب إسرائيل وحتويل العمق إلى جزء ال يتجزأ من اجلبهة طوال فترة احلرب يشير 
التقليدية،  بالوسائل  املواجهة  حسم  على  اإلسرائيلي  اجليش  قدرة  محدودية  إلى 
ويشكل حتواًل جذرًيا في نوعية التهديدات التي تواجهها اسرائيل بشكل عام واملؤسسة 
العسكرية بشكل خاص. إذ يبدو أن استخدام إسرائيل لقوتها العسكرية بشكل ال 
يتوازن مع حجم التهديد يؤدي إلى إضعاف قدرتها على صناعة »توازن رعب«، كما 
يؤدي إلى تقوية قدرة املقاومة على استعمال قدراتها الضعيفة نسبيا لزعزعة األمن في 
املجتمع اإلسرائيلي.  وقد اشار في هذا السياق عوزي أراد، مستشار األمن القومي 
في حكومة نتنياهو منذ أيار 2009، إلى أن احلرب على لبنان أفقدت اسرائيل عامل 

يؤدي استخدام إسرائيل لقوتها 
العسكرية بشكل ال يتوازن مع 
حجم التهديد إلى إضعاف 

قدرتها على صناعة »توازن رعب«
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الردع، وشدد على ضرورة  بنائها موضحا انه  »في حال شاهد العدو أنه توجد في 
إسرائيل حالة تأهب إلعادة بناء اجليش وجاهزيته والى خلق حتول جذري، من اجل 
شد الهمم، وإذا شوهد وزير الدفاع يتراكض من أجل إعادة بناء األجهزة، فان هذا 

قد يساهم في اعادة بناء الردع.«2 
لقد لقيت أقوال أراد، التي عكست عمليا اإلحساس العام في إسرائيل بعد احلرب 
على لبنان، آذانًا صاغية في املؤسسة العسكرية والسياسية. وقام اجليش على أثرها 
بعملية واسعة إلعادة البناء والتدريب في محاولة جادًة الستعادة هيبته وقوة ردعه. 
وقد اعترف اراد ان عملية »إعادة قوة الردع ستكون صعبة جًدا«. مضيفا بان اثباتها 
يتطلب »ان نبرهن أن لدينا قوة عسكرية للضرب.« ليبشر بهذا بالنوايا اإلسرائيلية 
لشن هجوم عسكري ولو من باب إعادة الهيبة للجيش، وهو ما حدث فعال عند البدء 
بشن احلرب على قطاع غزة في كانون األول  2008 ،  والتي من املهم التوقف عند 
أهم العوامل التي أدت إليها،  ولو باقتضاب، من أجل فهم تطورات العام 2009 

من الناحية األمنية والعسكرية3.

العوامل الداخلية 
احلرب على لبنان وإخفاقاتها: أدخلت احلرب على لبنان اجليش اإلسرائيلي . 1

في حالة من احلرج خاصة في ظل إخفاقه في حتقيق األهداف اإلستراتيجية 
والتكتيكية التي وضعت له. إذ دلت كل املؤشرات في إسرائيل على أن اجليش 
يبحث عن جتربة عسكرية جديدة تكون فيها نسبة النجاح عالية من أجل ترميم 

ثقة املجتمع اإلسرائيلي به وباملؤسسة األمنية كما تعزيز ثقته هو بقدراته.
على . 2 الصواريخ  سقوط  استمرار  أدى  إسرائيل:  جنوب  في  األمني  الواقع 

اجل  من  احلكومة  على  السياسية  الضغوطات  تكثيف  إلى  إسرائيل  جنوب 
اتخاذ قرار بتغيير الوضع هناك.  ومبا أن اجليش اإلسرائيلي طاملا تغنى بكونه 
تأتي من  قيادته  كبيرا من  أغلبية جنوده وجزءا  أن  جيش األمة، وخصوًصا 
من  أي  اسرائيل4،  جنوب  في  السكانية  للتركيبة  مشابهة  سكانية  قطاعات 
اليهود الشرقيني من الطبقات اإلجتماعية الدنيا، كان ال بد من القيام بعملية 

عسكرية تعيد اللحمة بني املجتمع واجليش.
الظروف السياسية اإلسرائيلية الداخلية: شكلت الظروف السياسية الداخلية . 3

الوزراء  رئيس  كان  إذ  غزة.  على  للحرب  الظروف  تهيئة  في  مهمًا  عامال 
إنهاء فترة حكمه، وكان  يرغب بشدة   ايهود أوملرت على عتبة  اإلسرائيلي 

 أدخلت احلرب على لبنان 
اجليش اإلسرائيلي في حالة 

من احلرج خاصة في ظل 
إخفاقه في حتقيق األهداف 

اإلستراتيجية والتكتيكية
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في ترميم الضرر الذي حلق بصورته بعد إخفاقات احلرب على لبنان صيف 
2006. من جهة أخرى كان وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك ووزيرة 
اخلارجية تسيبي ليفني في مأزق، فمستقبلهما السياسي مرتبط بالقرارات التي 
يجب أن تتخذ بشأن احلالة األمنية في اجلنوب، خصوًصا ألن االنتخابات 
البرملانية كانت في األفق. وقد اتفقت املصالح السياسية لباراك وليفني في 
تلك اللحظة،  إذ بدت احلرب على غزة مضمونة من الناحية السياسية ألنها 
تظهرهم على أنهم قادرون على اتخاذ قرارات مصيرية حاسمة من أجل الدفاع 
عن أمن إسرائيل، وعلى املدى البعيد على أنهم قاموا باخلطوة الصحيحة من 
الناحية النفسية إلعادة الثقة للمجتمع اإلسرائيلي ورأب الصدع بني املجتمع 
واجليش. وقد أيّد كل من باراك وليفني احلرب ودفعا اليها مستغلني وضعية 
أوملرت الضعيفة والواقع الدولي، خصوصًا آخر أيام الرئيس األميركي جورج 

بوش االبن في البيت األبيض.

العوامل اخلارجية
 وجود نافذة دبلوماسية أميركية: لعب الواقع السياسي األميركي دوًرا مهًما . 1

في التخطيطات األمنية واإلستراتيجية اإلسرائيلية، فالواليات املتحدة كانت 
الرئاسية كانت قد جرت  االنتخابات  أن  انتقالية، حيث  موجودة في حالة 
في تشرين الثاني من العام 2008 ومت انتخاب رئيس أميركي جديد، األمر 
الذي حّد من رغبة الرئيس األميركي جورج بوش االبن في اتخاذ مواقف 
تعاكس مواقفه التاريخية املنحازة إلسرائيل. من هذا املنطلق حتدثت احلكومة 
اإلسرائيلية عن نافذة دبلوماسية ميكن استغاللها من أجل تنفيذ خطط عسكرية 
ال ميكن التوقع كيف ميكن أن تتم بعد دخول الرئيس املنتخب باراك أوباما إلى 
البيت األبيض. على هذا األساس أوقفت إسرائيل احلرب من جانب واحد 

قبل أداء اليمني الدستورية للرئيس اجلديد في الواليات املتحدة.5
الفلسطينية . 2 السلطة  بني  اخلصام  لعب  املأزوم:  الداخلي  الفلسطيني  الواقع 

بزج  األخيرة  أملت  حيث  اإلسرائيلية  االعتبارات  في  مهًما  دوًرا  وحماس 
السلطة الفلسطينية في وضع محرج، خصوًصا أن القيادة اإلسرائيلية أكدت 
كما  وإمنا حرب على حماس  قطاع غزة  ليست حربًا على  احلرب  أن  على 
روجت لها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية. وأتت عمليات إطالق الصواريخ 
على مدن جنوب إسرائيل من قبل املقاومة الفلسطينية كذريعة ممتازة تعطي 

حتدثت احلكومة اإلسرائيلية 
عن نافذة دبلوماسية ميكن 
استغاللها من أجل تنفيذ 
خطط عسكرية ال ميكن 

التوقع كيف ميكن أن تتم بعد 
دخول الرئيس املنتخب باراك 

أوباما إلى البيت األبيض
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في  اجلماهيري  بالدعم  حتظى  أن  املمكن  من  عسكرية  لعملية  »الشرعية« 
بناًء على االدعاء أن إلسرائيل احلق في  التفهم الدولي،  إسرائيل، وبعض 

الدفاع عن نفسها.

نتائج احلرب على غزة  6
أهم  والى  واسقاطاتها،  غزة  على  حلرب  نتائج  أهم  إلى  اجلزء  هذا  في  نتطرق 
اإلشكاليات السياسية والعسكرية التي كشفت عنها، وتأثيرها على االستراتيجيات 

العسكرية املستقبلية إلسرائيل: 

نتائج مباشرة للحرب 
أوال- إجبار حماس على منع إطالق الصواريخ من غزة وحتميلها مسؤولية األمن 
في غزة:  مت حتديد هدف احلرب على غزة من قبل احلكومة اإلسرائيلية على أنها تأتي 
»لضرب حكم حماس من أجل خلق واقع أمني أفضل على املدى البعيد، حول غزة، 
ومن أجل تقوية الردع وتخفيف إطالق الصواريخ قدر اإلمكان«7. ويبدو واضًحا 
من حتديد الهدف أن البعد السياسي للحرب يستبق البعد األمني العسكري املباشر. 
يدل هذا على أن حكم حماس في القطاع هو املستهدف، على أنه الذي يقف خلف 
عن  املطلقة  املسؤولية  يتحمل  ولذلك  اسرائيل،  جنوب  باجتاه  الصواريخ  إطالق 
األحداث. وقد استعملت اسرائيل كل اآلليات الدعائية من أجل ترسيخ هذه املقولة 
التي حتولت في اخلطاب العام اإلسرائيلي الى مقولة عامة، ملخصها أن احلرب الدائرة 
في اجلنوب هي مع حماس وليست موجهة ضد سكان القطاع. كان لهذا الترويج 
هدف استراتيجي بجانب الهدف الدعائي، وهو حتميل حماس كل املسؤولية عن 
احلالة األمنية في املنطقة وإلزامها على التصرف حسب قوانني الردع العسكرية، التي 
حتاول إسرائيل فرضها. وقد أتى حتديد الهدف العسكري للحرب »بتخفيف إطالق 
الصواريخ قدر اإلمكان« من أجل إظهار محدودية قدرة اجليش اإلسرائيلي على منع 
إطالق الصواريخ بشكل كامل. ولكن األهم من ذلك هو محاولة الربط بني السلطة 
السياسية، النظرية األمنية والتطورات امليدانية. وإذا ما نظرنا الى العام 2009 نرى 
أن احلرب على غزة جنحت في زج حماس في زاوية املسؤولية األمنية وخلق حالة 
جديدة من الردع متنعها من السماح بتدهور األوضاع األمنية في املنطقة الى احلالة 
التي سبقت احلرب. ومع أنه من السابق ألوانه اجلزم بنتائج احلرب، اال أن األشهر 
األخيرة تدل على أن إطالق الصواريخ من غزة بات الشاذ عن القاعدة، وتعبيرًا عن 
حالة عدم انضباط وليس القاعدة نفسها. لهذا الواقع اجلديد أهمية كبيرة بحيث أن 

نرى أن احلرب على غزة جنحت 
في زج حماس في زاوية املسؤولية 
األمنية وخلق حالة جديدة من 

الردع متنعها من السماح بتدهور 
األوضاع األمنية في املنطقة الى 

احلالة التي سبقت احلرب.

إسرائيل ثبتت مسؤولية حماس 
على األمن في قطاع غزة، 

وبالتالي مأسست الشرخ القائم 
بني السلطة الفلسطينية  في 

الضفة الغربية وحماس في قطاع 
غزة، وحولت القطاع إلى كيان 

سياسي شبه مستقل
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إسرائيل ثبتت مسؤولية حماس على األمن في قطاع غزة، وبالتالي مأسست الشرخ 
القائم بني السلطة الفلسطينية  في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة، وحولت 
اسرائيل  أهداف  أحد  أن  القول  نافل  كيان سياسي شبه مستقل. ومن  إلى  القطاع 
اإلستراتيجية هو تعميق الهوة بني القطاع والضفة الغربية ملا في ذلك من أبعاد سياسية 
ودبلوماسية. من هذا الباب تأتي األحاديث اإلسرائيلية في أوساط ميينية مقربة من 
احلكومة احلالية عن وجود دولة فلسطينية في قطاع غزة تعبر عن نوع من حق تقرير 
عن  الشرعية  حجب  أجل  من  اإلسرائيلية  السياسة  أتت  وقد  الفلسطينية.8  املصير 
قيادة حماس في القطاع أواًل، وتعميق الشرخ بني الضفة والقطاع ثانيًا ملا في ذلك 
ما  بكل  تراوغ  زالت  ما  التي  األمنية اإلسرائيلية،  املؤسسة  من خدمة إلستراتيجية 
يتعلق باملسؤوليات األمنية في األراضي الفلسطينية وحتاول فرض واقع أمني إقليمي 
تتعهد من خالله الدول احمليطة باألراضي الفلسطينية باملسؤولية األمنية، وذلك من 
أجل ضمان أمن إسرائيل. أتى في هذا السياق اعتراض اسرائيل على مطلب الرئيس 
الفرنسي الذي وصل اسرائيل في الـ 5 كانون الثاني 2009 لوقف إطالق النار. كما 
رفضت احلكومة اإلسرائيلية طلب وزراء خارجية فرنسا واجلمهورية التشيكية التي 
كانت ترئس االحتاد األوروبي وقف إطالق النار، وذلك ألنه بحسب رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي من شأنه املّس بالنظام األمني اجلديد الذي تتوق إليه إسرائيل، والذي 

يتضمن التزامات إقليمية ودولية لضمان أمن إسرائيل.9
ثانيا- وضع مصر حتت األمر الواقع، وإجبارها على اتخاذ خطوات لضبط احلدود: 
حاولت إسرائيل خلق وضع أمني وسياسي يلزم مصر باتخاذ خطوات من شأنها 
أن حتول األخيرة إلى املسؤولة عما يجري في القطاع. وبالرغم من عدم جناح هذه 
اتخاذ  على  وأجبرتها  الواقع،  األمر  حتت  مصر  وضع  الى  أدت  أنها  إال  اخلطوة، 
دوًرا  تلعب  وأن  الفلسطينية،  املصرية-  احلدود  تثبيت  إلى  تهدف  عملية  خطوات 
مهًما في محاربة ظاهرة تهريب السالح الى القطاع من خالل مراقبة احلدود وإغالقها 
بشكل محكم يحد من ظاهرة األنفاق، التي استعملت بحسب املخابرات اإلسرائيلية 

لتهريب السالح من شبه جزيرة سيناء الى القطاع.10
ثالثا- تدويل منع تهريب السالح الى غزة . مارست إسرائيل الضغوطات من أجل 
تدويل قضية منع وصول السالح الى قطاع غزة، كما فعلت أو على األقل حاولت أن 
تفعل في احلالة اللبنانية. وإذا ما جنحت اسرائيل في لبنان فقد حققت مكسًبا واضًحا 
بعد احلرب على غزة متثل مبا سمي »مذكرة التفاهم« مع الواليات املتحدة حول منظومة 

 أدت احلرب على غزة الى 
وضع مصر حتت األمر الواقع، 

وألزمتها باتخاذ خطوات عملية 
لتثبيت حدودها مع غزة 
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شمال  حلف  لقوى  املسؤولية  وحتميل  غزة،  إلى  األسلحة«  »تهريب  على  الرقابة 
األطلسي مبصادقة أوروبية في مراقبة شرق البحر املتوسط والبحر األحمر وخليج 

عدن في مسعى دولي ملراقبة، واحلد من، وصول األسلحة إلى قطاع غزة.11 

نتائج غير مباشرة 
أوال:  تطبيع احلصار على غزة: جنحت إسرائيل رغم عدم حتقيق مآربها اإلستراتيجية 
في حتويل حصارها للقطاع إلى حقيقة. فمنذ انتهاء احلرب على غزة أواسط كانون 
الثاني 2009 ما زال اجليش اإلسرائيلي يتحكم بكل ما يحدث في محيط قطاع غزة 
احلاالت  في  إال  الدولي،  والدعم  املؤن  وصول  ومينع  والبري،  والبحري  اجلوي 
اخلاصة. ويهدف هذا احلصار إلى العقاب اجلماعي وإخضاع أهل القطاع وإذاللهم 
املنطقة من جهة، وبسبب عدم  لسياسات حماس في  التصدي  وذلك بسبب عدم 
أخرى.  جهة  من  األمني،  املستوى  على  القطاع  إلشكالية  اسرائيلي  جواب  توفر 
من  متنصلة  احلصار  باملسؤولية عن  واملقاومة  اسرائيل حماس  تتهم  الباب  من هذا 
على  الواقع  هذا  فرضت  وقد  سواء12.  حّد  على  واإلنسانية  األخالقية  مسؤوليتها 
كل القوى اإلقليمية وعلى الساحة الدولية. فاحلصار على غزة أصبح أمرًا اعتياديا 
ال يحظى بتغطية إعالمية تذكر بالرغم من أنه مستمر بكل قسوته، ويجبي ضحايا 

بشكل يومي.
املعادية مع احلفاظ  املواجهة في األماكن  للتدريب على  ثانيا: استخدام احلرب 
على سالمة اجلنود:  جاءت العملية العسكرية املركبة في القطاع كنوع من التدريب 
العسكري للجيش اإلسرائيلي على القتال في األماكن املعادية واملأهولة مع احلفاظ 
قوات  على  يتفوق  بأنه  اجليش  معرفة  خلفية  على  هذا  وجاء  أفراده،  سالمة  على 
مواجهة  على  القادرة  الثقيلة  العسكرية  املعدات  متلك  ال  التي  الفلسطينية  املقاومة 
اآلليات العسكرية. هدف اجليش من خالل خطته امليدانية احلفاظ على حياة جنوده 

ومنع تكرار ما حدث خالل احلرب على لبنان. 
ثالثا: تبني عقيدة الضاحية كمركب أساسي في احلرب : هدف اجليش اإلسرائيلي 
إلى خلق حالة ذعر وهلع في صفوف الفلسطينيني، واستعمال كم يفوق الالزم من قوة 
السالح، ليس بهدف إظهار قدراته العسكرية فقط، وإمنا بهدف إظهار استعداده تكبيد 
الفلسطينيني خسارة فادحة في األرواح واملنشآت على غرار ما سمي »عقيدة الضاحية« 
التي استعملها خالل قصفه للضاحية اجلنوبية لبيروت في صيف العام 200613. وقد 
شكلت هذه السياسة جزًءا مهًما حاول اجليش واملؤسسة األمنية من خاللها تهديد 

احلصار على غزة أصبح أمرًا 
اعتياديا ال يحظى بتغطية 

إعالمية تذكر بالرغم من أنه 
مستمر بكل قسوته، ويجبي 

ضحايا بشكل يومي
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كل من يفكر بتبني إستراتيجية استنزاف إسرائيل من خالل استهداف مدنها، وعلى 
رأس املقصودين بهذا التهديد غير املباشر، كانت القوى األمنية واملقاومة في الضفة 
الغربية، خصوًصا أن سياسات إسرائيل جتاه قطاع غزة كانت تقصد ليس املقاومة 
في القطاع فقط، وإمنا كل من يفكر في استعمال نفس طرق املواجهة مع إسرائيل 
في الضفة الغربية14. وكما كانت لالنسحاب اإلسرائيلي أحادي اجلانب من غزة في 
صيف العام 2005  أبعاد إستراتيجية على الضفة الغربية من الناحية اإلسرائيلية،  
كذلك احلرب وإستراتيجيتها وآلياتها كانت حتمل رسالة موجهة لكل قوى املقاومة 
القتل  اإلسرائيلية وعمليات  القوات  أنزلته  الذي  الدمار  أن  إذ  الغربية.  الضفة  في 
املعتمد من خالل استهداف املدنيني، كان يقصد أيضا الضفة الغربية والدول العربية 
املجاورة وقوى املقاومة فيها. وأتت هذه اإلستراتيجية التدميرية كمركب أساسي في 
النظرية العسكرية اإلسرائيلية في املعارك غير املتوازنة، وذلك لفرض عقلية الردع 
املألوفة في الصراعات العادية على املنظمات العسكرية غير النظامية والتأسيس مليزان 

رعب جديد في مواجهتها.

اإلشكاليات العسكرية التي كشفتها احلرب
قصور اجليش النظامي في املواجهة مع قوى غير نظامية: من املمكن رؤية احلصار 
كآلية للتغطية على العجز اإلسرائيلي في توفير حل للتهديدات األمنية التي تطرحها 
واهرب«،  »اضرب  تكتيكات  تستعمل  والتي  النظامية،  غير  العسكرية  املنظمات 
وبالتالي ال ميكن مواجهتها بشكل مباشر. وحتدث عن هذا النوع من التهديد، العديد 
من منظري املؤسسة األمنية اإلسرائيلية الذين أكدوا على إشكالية خلق حالة ردع 
اعتيادية مع قوى عسكرية غير نظامية، وذلك ألنها ال تلتزم بقوانني اللعبة النظامية 
وتستعمل  مختلفة،  أماكن  من  تقاوم  ألنها  مباشر  بشكل  مواجهتها  الصعب  ومن 
آليات خفيفة ميكن نقلها بسرعة من مكان الى آخر. كما أنها تقاوم من خالل محيط 
هذه  غزة  على  احلرب  أظهرت  والتغطية15.وقد  املخبأ  لها  يوفر  داعم  اجتماعي 
اإلشكالية التي واجهت اجليش اإلسرائيلي الذي تتوفر لديه كل املعدات واآلليات 
العسكرية املتطورة. إذ لم تتصرف املقاومة الفلسطينية في القطاع كما كان متوقًعا، 
وذلك لتراجع أغلبية املقاومني الى مخابئهم كما هو مألوف في حروب العصابات، 
الشيء الذي أبقى اجليش اإلسرائيلي دون عدو واضح. من هذا الباب أتت التحركات 
العسكرية اإلسرائيلية لضرب املنشأة املدنية وزّج املواطنني في أتون احلرب دون تردد 
لتوصيل رسالة مردها أن اجليش لن يرضخ حلرب العصابات ولن يقبل قوانني اللعبة 

أتت التحركات العسكرية 
اإلسرائيلية لضرب املنشأة املدنية 
وزّج املواطنني في أتون احلرب دون 

تردد لتوصيل رسالة مردها أن 
اجليش لن يرضخ حلرب العصابات 

ولن يقبل قوانني اللعبة 
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التي تفرضها املقاومة، وأن له أدواته ملواجهة هذا الواقع اجلديد، الشيء الذي أدى 
الى خروقات بشعة للقوانني الدولية ولتجاوزات القانون الدولي اإلنساني وقواعد 
احلرب، األمر الذي انعكس في تقرير مندوب األمم املتحدة للتحقيق بجرائم احلرب 

ريتشارد غولدستون، الشيء الذي نأتي عليه الحًقا.
احلرب  نتائج  أهم  من  املواجهة:  جبهة  من  جزء  الى  اإلسرائيلي  العمق  حتول 
اإلسرائيلية على غزة حتول العمق اإلسرائيلي إلى جزء ال يتجزأ من ساحة املعركة، 
وانعكاس هذا التحول في اإلستراتيجيات األمنية اإلسرائيلية. كان أحد أعمدة نظرية 
األمن اإلسرائيلي في السابق نقل ساحة املعركة الى أرض العدو وإنهاء احلرب في 
أسرع وقت ممكن، وذلك لعدم قدرة اسرائيل حتمل خسائر كبيرة باألرواح، ولصغر 
اإلسرائيلية.16  األراضي  داخل  العسكرية  املناورة  تتيح  التي  اجلغرافية  املساحات 
لقد صمد هذا املفهوم للنظرية األمنية اإلسرائيلية على مدار سنوات طويلة، إال أن 
الصاروخية  القدرات  تطور  وخصوًصا  اإلقليمية  الساحة  على  اجلارية  التحوالت 
خصوًصا  بإسرائيل،  احمليطة  الدول  ولدى  النظامية  غير  العسكرية  املنظمات  لدى 
بعد احلرب على لبنان واحلرب على غزة، أدت إلى استيعاب اخلطر اإلستراتيجي 
كانت  وقد  مواجهتها.  يجب  ضعف  نقطة  الى  السكاني  العمق  حتويل  في  الكامن 
احلرب على غزة االمتحان األخير لهذا التحول، حيث أنه بالرغم من القدرات البدائية 
للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إال أنها جنحت في الوصول الى العديد من املدن 
اإلسرائيلية مثل سديروت وعسقالن واملجدل وبئر السبع، وإلى شّل احلياة العامة 
التفكير  فإن  محدودة،  الفلسطينية  للمقاومة  العسكرية  القدرات  كانت  وإذا  فيها. 
العسكري اإلسرائيلي بدأ يتحول إلى أخذ نقطة الضعف هذه بعني االعتبار، الشيء 
الذي انعكس في املصطلحات املستعملة في اخلطاب األمني اإلسرائيلي واحلديث 
ليس فقط عن »املناعة القومية« )حوسن ليئومي( وإمنا عن »املناعة املدنية« )حوسن 
العمل  ومنظمات  احمللي  احلكم  منظمات  رؤية  في  التفكير  بدأ  حيث  ازراحي(، 
األهلي-املدني كجزء ال يتجزأ من القدرة العسكرية والصمود في الضغوطات وقت 
احلرب17. من هذا الباب أتى التفكير وعقد املؤمترات وكتابة التقارير حول موضوع 
املناعة املدنية، كما أتى في تقارير معهد رئوت.18  مت تدرب قوات األمن الداخلي 
اإلسرائيلي  العمق  على  كبير  هجوم  مواجهة  على   2009 حزيران  في  اإلسرائيلي 
يوقع إصابات بني املدنيني، وذلك من أجل رفع جاهزية مؤسسات احلكم احمللي 
واملنظمات املدنية ملواجهة أخطار ممكن أن حتصل في املستقبل19. وقد شمل التمرين 
تدريبات على هجوم من اجلنوب اللبناني ومن اجلنوب في قطاع غزة، وهبة شعبية 

أهم نتائج احلرب اإلسرائيلية 
على غزة حتول العمق اإلسرائيلي 

إلى جزء ال يتجزأ من ساحة 
املعركة، وانعكاس هذا التحول 
في اإلستراتيجيات األمنية 

اإلسرائيلية
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للفلسطينيني في الداخل واشتركت فيه قوى الشرطة، واجليش وجنمة داوود احلمراء 
ومت  الوطنية.  الطوارئ  وسلطة  احلكومية  واملكاتب  اإلطفاء  وقوى  واملستشفيات 
التدريب على سقوط صواريخ في أماكن سكنية ووقوع إصابات. كما مت التدريب 
على حالة هلع جراء هزة أرضية ممكن أن حتصل، وعلى وقوع صواريخ في منطقة 

املفاعل النووي في دميونا.
إن هذه التدريبات داللة قاطعة على التحوالت اجلارية على مفهوم األمن القومي 
اإلسرائيلي، حيث أن اجلبهة املدنية أصبحت عبًئا أمنًيا يجب التعامل معه كجزء ال 
يتجزأ من النظرية األمنية اإلسرائيلية، وبعكس ذلك املفارقة بني قوة اجليش اإلسرائيلي 
العسكرية من جهة ونقطة ضعفه األمنية في مواجهة أخطار تهدد اجلبهة الداخلية من 
جهة أخرى. وعلى هذه اخللفية بدأت الصناعات العسكرية اإلسرائيلية تطوير أجهزة 
عسكرية قادرة على التصدي للهجمات الصاروخية على اجلبهة الداخلية، املوضوع 

الذي سنتطرق له بشكل منفصل الحًقا.

إسقاطات  أهم  من  كان  مستقبلية:  مالحقة  من  واملخاوف  غولدستون  تقرير 
قبل جلنة حقوق  احلقائق من  الدولي وإقامة جلنة تقصي  الذهول  احلرب على غزة 
اإلنسان لألمم املتحدة. لقد لقي تعيني اللجنة اعتراضًا إسرائيليا ومقاطعة تامة من 
قبل احلكومة واجليش ولم يكن هناك أي ظهور رسمي إسرائيلي أمام اللجنة، ولم 
توفر لها معلومات من قبل مؤسسات حكومية أو رسمية أخرى مما أضعف موقف 
اسرائيل. كما أن كون رئيس اللجنة شخصية قانونية مرموقة ويهودي األصل سّد 
الطريق على اتهامها بعدم املهنية أو معاداة إسرائيل، إضافة الى ذلك كون أعضاء 
معالم  التقرير وحتديد  الشرعية في صياغة  أعطاها  مهنيني، كل ذلك  فنيني  اللجنة 
القرارات العسكرية اإلسرائيلية التي وصفها التقرير بأنها »تصل الى جرائم حرب 
ورمبا بشكل أو بآخر جرائم ضد اإلنسانية«، وقد جزم التقرير بأن العملية العسكرية  
»استهدفت سكان غزة بأسرهم« من أجل »معاقبة« السكان. واعتبر التقرير استمرار 

احلصار وإغالق املعابر عقوبة جماعية متثل جرمية ضد اإلنسانية.

تقرير غولدستون وإسقاطاته على املؤسسة العسكرية 
اإلدعاءات  وانتقد  احلرب،  أيام  أول  في  الشرطية  املنشأة  قصف  التقرير  هاجم 
اإلسرائيلية بأن الشرطة الفلسطينية كانت جزءًا من القوات املقاتلة حلماس. ورأى 
التقرير أن الهجوم على قوات الشرطة وقتل 99 شرطًيا وتسعة مدنيني يعتبر خرقًا 

اجلبهة املدنية أصبحت عبًئا أمنًيا 
يجب التعامل معه كجزء ال يتجزأ 

من النظرية األمنية اإلسرائيلية



110

مثل  املدنية  للمنشات  املتعمد  للقصف  التقرير  ونوه  اإلنساني20.  الدولي  للقانون 
الفسفورية على  بالقنابل  الوفاء  القدس ومقر األونروا وقصف مستشفى  مستشفى 
أنها خطيرة، ولم تكن حريصة على حماية املدنيني21. وأوضح التقرير أن اجليش 
اإلسرائيلي استهدف املدنيني دون متييز، الشيء الذي يتعارض مع أقوال اجليش ويشكل 
خرًقا واضًحا للقانون الدولي. وأوضح التقرير التناقضات في الشروح اإلسرائيلية 
وبنّي أن املعايير التي استعملها اجليش من أجل املوازنة بني املردود العسكري والثمن 

اإلنساني لم تستوِف الشروط املطلوبة بحسب القانون الدولي22.
الوفاة ال تشكل  بأن حاالت  البعثة  قائاًل: »تسلم  التقرير  السياق جزم  وفي هذا 
جميعها انتهاكات للقانون اإلنساني الدولي. فمبدأ التناسبية يقر بأن األعمال التي 
تسفر عن إزهاق أرواح مدنيني قد ال تكون خارجة عن القانون إذا توافرت شروط 
صارمة معينة. وما يجعل تطبيق مبدأ التناسبية صعًبا بخصوص الكثير من األحداث 
القادة  وأقوال  اإلسرائيلية  املسلحة  القوات  أفعال  أن  هو  البعثة،  فيها  حققت  التي 
العسكريني والسياسيني قبل وأثناء العمليات تشير إلى استناد تلك األحداث بشكل 
عام إلى سياسة معتمدة قوامها ممارسة القوة غير املتناسبة املوجهة ليس إلى العدو، 
بل إلى »الهياكل األساسية الداعمة له«. ويبدو من الناحية العملية أن املقصود بذلك 
هم السكان املدنيني«23. وأضاف التقرير بأنه »يتضح من األدلة التي جمعتها البعثة أن 
تدمير منشآت التزويد بالغذاء، وشبكات املياه واملرافق الصحية، ومصانع اخلرسانة، 
والوحدات السكنية، كانت نتيجة لسياسة مقصودة ومنهجية انتهجتها القوات املسلحة 
اإلسرائيلية«24. ومن أهم استخالصات التقرير هو البند 1935 القائل: »خلصت 
البعثة، من احلقائق التي جمعتها، الى ان القوات املسلحة اإلسرائيلية ارتكبت في 
غزة اخلروق اجلسيمة التالية التفاقية جنيف الرابعة: القتل العمد، التعذيب أو املعاملة 
الالإنسانية، والتسبب عمًدا في معاناة شديدة أو أضرار بليغة باألبدان أو بالصحة 
والتدمير الهائل للممتلكات، دون أن تكون هذه األعمال مبررة بضرورة عسكرية، 
كما أنها متت بشكل غير مشروع وبشكل مفرط. وباعتبار هذه األفعال خروًقا خطيرة 

فإنه تنشأ عنها مسؤولية جنائية فردية«.

املؤسسة العسكرية والتعامل مع تقرير غولدستون : تباين في الردود
أدى نشر تقرير غولدستون في 15 أيلول من العام 2009 إلى ردود فعل متباينة 
ضربة  أنه  على  وأكد  القانونية،  التقرير  أهمية  من  قلل  من  فهنالك  إسرائيل،  في 
إعالمية قوية إلسرائيل ليس أكثر25  في حني أشار آخرون إلى اخلطأ الفادح في قرار 

املعايير التي استعملها اجليش من 
أجل املوازنة بني املردود العسكري 

والثمن اإلنساني لم تستوِف 
الشروط املطلوبة بحسب القانون 

الدولي
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احلكومة بعدم التعامل مع جلنة التحقيق، معتبرين أن هذا القرار داللة على االعتراف 
باجلرم26. وأسرع طاقم قانوني بقيادة ايهود كينان، املستشار القانوني لوزارة اخلارجية 
التعامل معه دولًيا. وانعكس  بتقدمي تقرير قانوني حول تقرير غولدستون وكيفية 
املوقف الرسمي في التصدي له ونعته بالتخاذل وعدم املصداقية واالنحياز لصالح 
الفلسطينيني27. وقد أكد التقرير الدولي املعلومات التي تقدمت بها منظمات حقوقية 
اعترافات من جنود إسرائيليني شاركوا في احلرب على غزة،  بناء على  إسرائيلية 
والذين اعترفوا بأن اجليش انتهك احلقوق األساسية للسكان املدنيني الفلسطينيني، 
واستعملهم كدروع بشرية من أجل احلفاظ على اجلنود28. وبأن اجلنود اإلسرائيليني 
احتجزوا مدنيني وعذبوهم ومنعوا عنهم املاء ملدة طويلة. وقد نشرت صحيفة هآرتس 
العديد من أقوال اجلنود الذين صرحوا بأن اجليش لم يراع حقوق اإلنسان األساسية 
في العديد من احلاالت. 29 ونشرت الصحيفة الشكاوى التي تقدم بها العديد من 
اجلنود الى اجلهاز القضائي للجيش حول جتاوزات قانونية وتعامل غير إنساني مع 

مواطنني فلسطينيني.
تقرير  على  الشرسة  واإلعالمية  الدبلوماسية  بالهجمة  إسرائيل  تكتف  ولم 
غولدستون والتقليل من شأنه لتتوجه )وعلى رأسها رئيس الدولة، شمعون بيريس(، 
إلى قيادات الدول الغربية والواليات املتحدة من أجل احلؤول دون وصول التقرير الى 
مجلس األمن الدولي وسد الطريق على حتويله الى قاعدة قانونية يتم استعمالها لتقدمي 

شكاوى ضد قياديني سياسيني وأمنيني وعسكريني اسرائيليني في دول مختلفة. 

آثار تقرير غولدستون امنيا؛ 
مخاوف في صفوف القادة من مالحقة قضائية: البعد األول هو التخوفات . 1

التي أبداها بعض الضباط والقادة اإلسرائيليني الذين امتنعوا عن السفر الى 
خارج اسرائيل كي ال يتم اعتقالهم في دولة تسمح مؤسساتها القضائية بتقدمي 
لوائح اتهام على جرائم وقعت ضد اإلنسانية في أماكن مختلفة من العالم. 
وقد روجت معلومات في الرابع عشر من كانون األول 2009، بأن وزيرة 
اخلارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني مطلوبة لدى شرطة لندن وذلك 
بسبب تقدمي الئحة اتهام ضدها على خلفية كونها مسؤواًل رفيع املستوى إبان 
احلرب على غزة30. وأدى اخلبر الى ضجة سياسية وإعالمية كبيرة في إسرائيل 
وفي خارجها. وقد عكست هذه الضجة الضائقة الدبلوماسية والقانونية التي 
وقعت فيها اسرائيل نتيجة تقرير غولدستون الذي حملها املسؤولية املباشرة 
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عن جرائم حرب اقترفت ضد الفلسطينيني في قطاع غزة. وقد توجه العديد 
من الضباط الى وزارة اخلارجية للتشاور معها إذا ما كان باستطاعتهم السفر 
الى اخلارج دون اخلوف من أن يتم اعتقالهم في دول أوروبية أو أخرى. في 
هذا السياق، كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو صرح عن نوايا 
إسرائيل »العمل على مالءمة قوانني احلرب الدولية للحرب على اإلرهاب«31. 
وأوصى رئيس احلكومة وزارة اخلارجية ووزارة العدل ووزارة الدفاع بالعمل 
على مبادرة دولية تضغط لتغيير القوانني الدولية املتخصصة باحلرب، وذلك 
لكي تتم مالءمتها للحالة اخلاصة للحرب على اإلرهاب. ومتت هذه التوصية 
في خضم النقاش القائم حول تقرير غولدستون وكيفية التعامل معه. وقد 
أوصت احلكومة بإقامة وحدة خاصة في وزارة العدل ملواجهة الدعوات التي 

ترفع ضد قياديني اسرائيليني في اخلارج32. 
معارضة اجليش إقامة جلنة حتقيق خارجية : عارض اجليش اإلسرائيلي إقامة . 2

أية جلنة خارجية للتحقيق في أحداث احلرب، وادعى أنه قام بكل التحقيقات 
الالزمة. وأبلغ في هذا السياق قائد األركان بأنه إذا كانت هنالك جتاوزات 
قانونية أو أخالقية خالل احلرب فهي ضئيلة وقد مت كشفها والتعامل معها 
أية جلنة  بالشكل املطلوب33. وقال في هذا السياق قائد أركان اجليش: إن 
حتقيق من خارج اجليش تعني ضربة قوية للمعنويات في اجليش، مدعًيا بأنه ال 
يوجد جيش أكثر أخالقية من اجليش اإلسرائيلي34. وقد تغلبت أقوال رئيس 
األركان على موقف رجاالت القانون الكبار في إسرائيل الذين ادعوا بأن جلنة 
حتقيق مستقلة هي اإلمكانية الوحيدة إلنقاذ اسرائيل من الضائقة الدولية التي 
وقعت فيها، وهي الضمان الوحيد لعدم وصول تقرير غولدستون الى احملكمة 
الدولية في هاج، إال أن قوة املؤسسة األمنية في الضغط واإلقناع هي التي 
تغلبت وبقي حتقيق اجليش في وقائع احلرب املرجعية الوحيدة للتعامل مع تقرير 
غولدستون، الشيء الذي يعكس ضعف املؤسسة السياسية والقضائية أمام 
النخبة واملؤسسة األمنية والعسكرية. وعلل املستشار القضائي العسكري، 
أبيحي مندلبليط عدم االستجابة لتقرير غولدستون، مقلاًل من شأنه، ورفض 
ألعمال  التحقيق  جلان  إقامة  إن  قائاًل:  اجليش  خارج  من  حتقيق  جلنة  إقامة 
عسكرية أتت نتيجة ضغوطات داخلية وليس نتيجة  ضغط دولي، ولذلك 
تعتبر إقامة جلنة حتقيق إسرائيلية لتفحص تصرفات اجليش سابقة خطرة. من 
جهة أخرى، تدمغ إقامة جلنة حتقيق من خارج اجليش برؤية شمولية سلبية، 

عارض اجليش اإلسرائيلي إقامة 
أية جلنة خارجية للتحقيق في 

أحداث احلرب، وادعى أنه قام بكل 
التحقيقات الالزمة.
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بحسب رأيه، ألن كل ما هنالك حاجة للقيام به هو التحقيق بتجاوزات ممكنة 
موقعية.35 وكان واضحًا للمؤسسة العسكرية أن هنالك دعمًا واضحًا ملوقفها 
استطالعات  بينت  كما  اإلسرائيلي-اليهودي  املجتمع  قطاعات  أغلبية  في 
الرأي، حيث أن 68% من اجلمهور اإلسرائيلي عارض إقامة جلنة حتقيق من 

خارج اجليش.36 
لتقرير . 3 آخر  بعد  للتقرير:  القانوني  اجلانب  مع  التعامل  اجليش  محاوالت 

مع  اجلدي  التعامل  اإلسرائيلي  اجليش  محاوالت  في  انعكس  غولدستون 
التهديدات القانونية الناجتة عن التحوالت في املؤسسات واملنظمات القانونية 
أينما  احلرب  مجرمي  مبحاسبة  املتعلقة  الضغوطات  حدة  وارتفاع  الدولية، 
كانوا. وفي هذا السياق أصدر رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي غابي اشكنازي 
قواعد وتعليمات جديدة من شأنها رفع مستوى تواجد املستشارين القانونيني 
في اجليش وفي وحداته القتالية37. وعلى الرغم من أن هذه التعليمات لم 
املستشار  موقف  قبل  أشكنازي  أن  إال  الضباط،  بعض  على  مقبولة  تكن 
اجلنوبية،  املنطقة  قائد  بدعم  مندلبليط، وحظي  أبيحي  للجيش،  القضائي 
يوآب جاالنط إبان احلرب على غزة، اللذين ادعيا بأنه يجب على اجليش 
اجليش  وأخالقية  بقانونية  العالم  وإقناع  الدولية  للتحوالت  نفسه  مالءمة 
قائًما من  الذي كان  الوضع  يغير  القرار اإلسرائيلي لم  اإلسرائيلي. إال أن 
قبل، والذي ينعكس بتواجد املستشارين القضائيني في قواعد اجليش على 
مستوى الفرق الكبيرة وليس في الوحدات امليدانية كما هو احلال في بعض 
الدول الغربية أو في اجليش األميركي. وبالرغم من تواجد مستشارين قضائيني 
في الوحدات العسكرية اإلسرائيلية في السابق، اال أن تدخلهم وقت املعركة 
كان ضئياًل جًدا، الشيء الذي حدا بالقيادة العسكرية اتخاذ خطوات معينة 
أن  اجليش  تصرفات  من  ويتضح  الشأن.  بهذا  األوامر  توضيح  الى  تهدف 
الكثير من التدريبات لقيادته العليا يتضمن دورات في القانون الدولي وقوانني 
احلرب. كما يعمل املستشار القضائي للجيش جاهًدا مبرافقة وزارة اخلارجية 
املتحدة لإلقناع بوجود  املتحدة واألمم  الواليات  على إجراء محادثات في 
احلاالت  في  خصوًصا  باحلرب،  املتعلقة  الدولية  القوانني  تغيير  إلى  حاجة 
التي يتم فيها القتال مع قوى عسكرية غير نظامية تفعل من داخل املجمعات 
العراق وأفغانستان  السكنية. ويستغل اجليش اإلسرائيلي حالة احلرب في 

من أجل تدعيم مواقفه38. 

 أصدر رئيس أركان اجليش 
اإلسرائيلي غابي اشكنازي قواعد 

وتعليمات جديدة من شأنها 
رفع مستوى تواجد املستشارين 

القانونيني في اجليش وفي وحداته 
القتالية  
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عن  الكشف  عمقت  غزة  على  احلرب  أن  التنبيه  من  بد  ال  اجلزء،  هذا  إلجمال 
مجموعة من  االزمات التي يواجهها اجليش اإلسرائيلي، وهي:

 أزمة نظرية الردع:  على الرغم من أن اجليش جتاوز أغلبية إخفاقات احلرب على 
أن اخلصم في حالة احلرب على غزة  إال  فينوغراد،  توصيات جلنة  بناًء على  لبنان 
مختلف في نوعيته وفي قدراته عن اخلصم اللبناني، أو أي خصم آخر ليس محاصًرا 
ملدة أعوام وله عمق اجتماعي واقتصادي وعسكري قوي. فاحلرب على غزة حرب 
محددة بحسب األهداف التي وضعت للجيش من قبل القيادة السياسية، إضافًة لذلك 
القدرات  اخلناق على  إلى تضييق  القطاع  إسرائيل على  تفرضه  الذي  أدى احلصار 
العسكرية للمقاومة الفلسطينية وحّد من إمكانيات أدائها العسكري. لذلك تشكل 
حرب تشمل أكثر من قوة مقاومة واحدة وعلى أكثر من جهة، ويتم فيها استعمال 
املدنية  اجلبهة  تستهدف  الصنع،  فلسطينية  الصواريخ  من  أكثر  متطورة،  صواريخ 
اإلسرائيلية، تشكل حتدًيا كبيًرا من الصعب التكهن بدالالته اآلن. من هذا الباب، 

أتى، كما ذكرنا، االستعمال املفرط للقوة. 
أزمة احلفاظ على حياة اجلنود وتأثيرها على التقدم في املعركة من جهة وعلى 
حياة الفلسطيني املدني من جهة أخرى:  تبنى اجليش في احلرب على غزة منط مواجهة 
حربية تضمن احلفاظ على جنوده وعدم خوضهم معارك من املمكن أن تؤدي إلى 
آليات  استعمال  القتالي  نتائج هذا اخلط  أرواحهم. وقد كان من  كبيرة في  خسائر 
عسكرية واقية وثقيلة أدت إلى تقدم بطيء على أرض املعركة، التي كانت اصال مأهولة 
باملدنيني. ترجم اخلوف على حياة اجلنود باستباحة حياة املدنيني الفلسطينيني، وهو ما 
اعتبره بعض املعلقني اإلسرائيليني  ثمنًا أخالقيًا كبيرًا في صفوف اجليش وقيادته39. 
من هذا الباب ممكن أن نرى أن نوعية التعاقد بني اجلنود وأهاليهم من جهة واملؤسسة 
العسكرية من جهة أخرى مرهونة بالثقة املتدنية للمجتمع اإلسرائيلي بالقيادة السياسية 
للدولة، وبعدم جاهزية املجتمع اإلسرائيلي دفع ثمن إنساني عال للدفاع عما ميكن 
أخرى  جهة  من  العسكرية  القيادة  أكدت  ضروري40.  غير  أو  مجد  غير  يعتبره  أن 
على أنها مستعدة أن تدفع ثمًنا باهًظا على املستوى الدولي من أجل استعادة قدرة 
الردع للجيش، وإعادة ثقة اجلنود باجليش وثقة املجتمع املدني بقدرته على إعطاء 
حلول عسكرية ملعضالت أمنية واستراتيجية وقت احلاجة، وبأن ما ينقص كان قيادة 
مهنية وعازمة على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها صائبة وقت احلاجة. وقد انعكس 
هذا التحول في وزارة الدفاع وفي رئاسة أركان اجليش مبجرد االنتقال من عهد عمير 
بيرتس ودان حالوتس إلى إيهود باراك وغابي اشكنازي. يبقى أن نذكر أن التغيرات 

أكدت القيادة العسكرية  على أنها 
مستعدة أن تدفع ثمًنا باهًظا 
على املستوى الدولي من أجل 
استعادة قدرة الردع للجيش، 

وإعادة ثقة اجلنود باجليش وثقة 
املجتمع املدني بقدرته على إعطاء 

حلول عسكرية ملعضالت أمنية 
واستراتيجية
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الشخصية ميكن أن تلعب دوًرا مهًما من املستوى املهني واملعنوي، ولكنها ال تغّيب 
التهديدات واملخاطر القائمة خصوًصا وأن خصم اسرائيل آخذ بالتطور والتحول 
أيضًا. الشيء الذي نالمسه عند احلديث عن التطورات اجلارية في صفوف حزب الله 
اللبناني من جهة، وتعاظم قوة إيران من جهة أخرى. ومن هذا الباب يجب التنويه 
إلى أن التعظيم القائم في إسرائيل »للتهديد« األمني اخلارجي، خصوصًا اإليراني 
يأتي لكي يعيد ترسيخ رضوخ املجتمع اإلسرائيلي ملواقف وسياسات اجليش ورفع 
سقف االستعداد للتضحية ملواجهة ما يروج له كتهديد وجودي، وإعادة بناء عقيدة 
»الال استحالة«، التي طاملا شرعنت احلروب والعمليات العسكرية اإلسرائيلية على 

مدار العقود السابقة.   

التحديات األمنية للمؤسسة العسكرية اإلسرائيلية ووهن نظرية الردع
تشير التحليالت اإلستراتيجية واألمنية القائمة في إسرائيل إلى حتول في نوعية 
التهديدات األمنية التي تتعامل معها إسرائيل. وفيما حتدثت نظريات األمن اإلسرائيلية 
سابقا عن تهديد كياني ناجت عن تواجد إسرائيل ضمن  طوق من الدول املعادية التي 
ال تقبل وجودها41، وبنت على أساس ذلك نظرية األمن اإلسرائيلية  التي تعتمد 
على قوة اجليش النظامي وتدريبه وحنكته، فان هذه النظرية بدأت بالتغير خصوًصا 
مبواجهة  التهديد  أولى  جهة  من  تصاعد   فقد   . األولى  الفلسطينية  االنتفاضة  بعد 
داخلية بني اجليش ومن يقع حتت سيطرته املباشرة سواء أكان هؤالء محسوبني على 
منظمات املقاومة الفلسطينية أم على املجتمع الفلسطيني بأكمله. ومن جهة أخرى 
تصاعدت قدرات منظمات عسكرية غير نظامية على شاكلة حزب الله أو حماس 
هاون ومعدات  ومدافع  بواسطة صواريخ  اإلسرائيلي  املدني  العمق  استهداف  في 

عسكرية خفيفة أخرى42.
كما ارتفع عدد الصواريخ التي بحوزة دولة عربية مجاورة إلسرائيل وازداد مداها، 
خصوًصا في سورية وإيران، الشيء الذي تعده إسرائيل يشكل تهديًدا أمنًيا أرادت 
املؤسسة األمنية العسكرية اإلسرائيلية التعامل معه على مستويات عدة. وقد جنحت 
كل من سورية والعراق في السابق في تطوير قدرات عسكرية صاروخية قادرة على 
ما  بأكمله،  اإلسرائيلي  األمن  تهديد  وبالتالي  إسرائيل  في  نقطة  إلى كل  الوصول 
النظر في مسألة األمن الوجودي الذي كانت تعمل اسرائيل جاهدًة  اقتضى إعادة 
لتحقيقه من خالل الترافق بني رفع سقف الردع األمني اإلسرائيلي، وإخراج قوى 
عربية أساسية من حلقة الصراع من خالل معاهدة سالم منفردة، كما كان احلال مع 

التعظيم القائم في إسرائيل 
»للتهديد« األمني اخلارجي، 

خصوصًا اإليراني يأتي لكي يعيد 
ترسيخ رضوخ املجتمع اإلسرائيلي 

ملواقف وسياسات اجليش ورفع 
سقف االستعداد للتضحية ملواجهة 

ما يروج له كتهديد وجودي
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مصر واألردن ومنظمة التحرير الفلسطينية. إال أن حالة عدم االستقرار في املنطقة 
وتطور معادالت دولية مبنية على توازنات قوى استراتيجية متقلبة، خصوًصا تطور 
ذات  النظامية  غير  العسكرية  املنظمات  قوى  وتدعيم  اإليرانية  السورية  العالقات 
التوجهات األيديولوجية الدينية في املنطقة، خصوًصا حزب الله وحماس، أضعفت 
والعسكرية  األمنية  التهديدات  وأبقت  اإلقليمية،  اإلسرائيلية  األمنية  اإلستراتيجية 
إسرائيل  أن  من  وبالرغم  قائمة.  املباشرة  وغير  املباشرة  والتكتيكية  اإلستراتيجية 
جنحت في حتقيق توازنات أمنية وعسكرية تضمن لها قدرة الردع وقدرة املبادرة والرد 
في حاالت الصدام، إال أنها كرست جهدًا وموارد كبيرة لتطوير قدرات تكنولوجية 
الردع  باالتساع في قدرة  الثغرات اآلخذة  العدو، وسّد  استباق  لها  جديدة تضمن 

العسكرية على املستوى اإلستراتيجي والتكتيكي.

اخلطر الصاروخي ومنظومة الدفاع متعددة الطبقات
أتى رد الفعل اإلسرائيلي على هذه التطورات من خالل تطوير القوة الدفاعية، 
خصوًصا العمل على منظومة دفاع مضادة للصواريخ مبنية على منط عمل بطاريات 
صواريخ الباتريوت األميركية ولكنها تعمل على مستويات مختلفة وتعطي أجوبة 

على تهديدات متنوعة.
سنوات  منذ  اسرائيلية  صاروخية  دفاع  شبكة  لتطوير  الدؤوب  العمل  بدأ 
التسعينيات. كما بذلت الصناعات التكنولوجية والعسكرية اإلسرائيلية جهدًا كبيرًا 
في تطوير منظومة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية طويلة ومتوسطة األمد مع تعاظم 
التهديدات األمنية اآلتية من منطقة اخلليج العربي خصوًصا التهديد العراقي والحًقا 
اإليراني. ولكن بعد احلرب على لبنان في صيف العام 2006 واحلرب على غزة 
في شتاء 2008 ازدادت احلاجة اإلسرائيلية لتطوير درع صاروخية متكاملة تضمن 
صواريخ  من  وتهديدات  باليستية  صاروخية  تهديدات  مقابل  إسرايل  عن  الدفاع 
متوسطة األمد ومن صواريخ بدائية مثل صواريخ القسام التي استعملتها »حماس« 

خالل احلرب عى غزة.
وحتدث وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك في هذا السياق عن أهمية استكمال 
»منظومة الدفاع متعدد الطبقات« من أجل أن »مننع أية جهة كانت وضع عالمات 
استكمال منظومة  القريبة  السنوات  في  باراك: »علينا  كياننا«43. وقال  سؤال على 
الدفاع متعددة الطبقات من القبة احلديدية ملواجهة صواريخ القسام وحتى صواريخ 
احليتس املتطورة من أجل توفير إجابة للتهديدات القريبة والبعيدة على حّد سواء«44. 

العمل على منظومة دفاع مضادة 
للصواريخ مبنية على منط عمل 

بطاريات صواريخ الباتريوت 
األميركية ولكنها تعمل على 

مستويات مختلفة وتعطي أجوبة 
على تهديدات متنوعة
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وتعكس هذه األقوال اجلهد التكنولوجي والعسكري املبذول لتطوير إجابة عسكرية 
على التهديدات الصاروخية اآلخذة باالزدياد. كما تبني هذه األقوال الرؤية األمنية 
واإلستراتيجية اجلديدة إلسرائيل، حيث أن جهًدا كبيًرا يبذل من أجل توفير حماية 
للمدنيني في حالة احلرب من جهة، ورفع سقف الردع اإلسرائيلي من جهة أخرى، 
وذلك من خالل إبراز القدرات التكنولوجية املتطورة والقيام بإعادة الهيبة للجيش 
وسالح اجلو وسالح البحرية من خالل القيام بعمليات عسكرية ذات ميزات معقدة، 
البحر  أو االستيالء على سفينة في عرض  السودان  قافلة عسكرية في  مثل ضرب 

املتوسط، ادعت إسرائيل أنها حتتوي على أسلحة متوجهة الى لبنان.
وعلى الرغم من املعلومات حول جناح الصناعات العسكرية اإلسرائيلية من إنهاء 
تطوير منظومة الدفاع الصاروخية »القبة احلديدية«، أتت بعض املعلومات لتقلل من 
مدى جناح هذه املنظومة في توفير حماية شاملة من جهة، ولعدم قابلية استعمالها في 
مواجهة الصواريخ البدائية التي تستعمل من قبل بعض املنظمات العسكرية في قطاع 
غزة، وذلك بسبب الثمن الباهظ  لكل صاروخ مضاد. الشيء الذي يفقد املنظومة 

أهميتها الفعلية.45 

تطوير القدرات العسكرية للحرب في املناطق املسكونة
إن أحد املهمات التي حاول اجليش اإلسرائيلي القيام بها هي إجراء تدريبات ميدانية 
واسعة لتعميق القدرات اللوجستية والعمل املشترك بني وحداته املختلفة. وقد متيز 
العام 2009 بكثرة التدريبات خصوًصا على مستوى فرق املشاة، التي انغمست في 

تطوير قدراتها في خوض املعارك واحملاربة في املناطق املأهولة بالسكان.
أتت هذه التدريبات على خلفية جتربة احلرب على لبنان، ومن ثم احلرب على 
غزة، حيث اضطر جنود اجليش اإلسرائيلي الى دخول قرى ومناطق مكتظة بالسكان. 
وذكرت صحيفة »هآرتس« أن اجليش اإلسرائيلي رفع مستوى التدريبات العسكرية 
وعددها في املناطق املأهولة في صفوف وحداته املقاتلة، وفي وحدات االحتياط، 
وذلك حتسًبا لوقوع حرب تضطر فيها هذه الوحدات إلى القتال في مناطق مسكونة. 
وقد حتدث الضباط واجلنود عن أن جتاربهم القتالية في احلرب على غزة كانت نقطة 
انطالق لتدريب اجلنود وإعطائهم اإلحساس مبا يجب القيام به وقت املعركة. ومت 
احلديث في هذا السياق عن املعدات الشخصية اجلديدة التي يحصل عليها كل جندي 

عند دخوله إلى حقل املعركة، مثل الدروع الواقية ونواظير الرؤية في الليل.

متيز العام 2009 بكثرة التدريبات 
خصوًصا على مستوى فرق املشاة، 
التي انغمست في تطوير قدراتها 
في خوض املعارك واحملاربة في 

املناطق املأهولة بالسكان
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أظهرت تقارير صحافية أن اجليش اإلسرائيلي أخذ يتدرب على احلرب في املناطق 
املسكونة في القرى العربية الفلسطينية الواقعة في منطقة املثلث داخل إسرائيل46. 
وقد قام اجليش بالتدّرب على اقتحام بيوت وتطويق مناطق مكتظة بالسكان في قرى 
املثلث، الشيء الذي يظهر نوايا اجليش ليس من الناحية احلربية فقط، وإمنا من ناحية 
توجهاته نحو السكان العرب-الفلسطينيني الذين ما زالوا يعتبرون "تهديًدا أمنًيا" 

و»طابوًرا خامًسا« في إسرائيل.
3- عـلى الـرغم من التقـــليل من عدد احلواجز العسكرية اإلسرائيليــة خــالل العــام 
العام  خــالل  منها  إضافي  عدد  إلزالة  نتنياهو  حكومة  نوايا  عن  واحلـديث   2008
2009، 47  إال أن املؤسسة العسكرية  استمرت في تطويق األراضي الفلسطينية في 
الضفة الغربية من خالل إكمال بناء اجلدار الفاصل من جهة واحلفاظ على عدد كبير 
من احلواجز من جهة أخرى. وقد استمر اجليش اإلسرائيلي في اقتحام املدن والقرى 
في الضفة الغربية والقيام باعتقاالت لقياديني اعتبرهم اجليش »تهديدًا« لألمن، وذلك 
في سياق سياسة احلكومة اإلسرائيلية للعمل على مداواة التحدي األمني والسياسي 
»السالم  حتقيق  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  أسماه  ما  خالل  من  الغربية  الضفة  في 
االقتصادي«، الذي يضمن االستقرار ويقلل من احلاجة للمواجهات العسكرية وميكن 
في الوقت نفسه من االستمرار في سياسات االستيطان. إال أن هذه السياسات أدت 
إلى تصاعد التقارير عن إمكانية اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة، الشيء الذي أدى إلى 
ضغوطات من قبل اجليش على احلكومة لتجديد احملادثات السلمية مع الفلسطينيني 
إلعطاء متنفس سياسي للتهديدات األمنية القائمة.48 ومن املهم التنويه إلى اخلالفات 
القائمة في وجهات النظر بني املؤسسة العسكرية وجهاز األمن العام )الشاباك( بكل 

ما يتعلق بإمكانية اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة.49    

  التهديد اإليراني وآليات مواجهته العسكرية
النووي اإليراني يقلق املؤسسة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية،  ما زال املشروع 
مؤسسات  اهتمام  ويشد  والسياسية،  العسكرية  للقيادة  الشاغل  الشغل  ويشكل 
األبحاث األكادميية ووسائل اإلعالم على حّد سواء. مع تولي حكومة نتنياهو السلطة 
في آذار 2009  حددت احلكومة، وعلى رأسها نتنياهو، بأن املشروع النووي اإليراني 
يشكل تهديًدا مباشًرا إلسرائيل، ما  يحتم التعامل معه بجدية وعلى كل املستويات. 
وقد أبقى نتنياهو الباب مفتوًحا أمام كل اخليارات مبا في ذلك اخليار العسكري املتمثل 

في هجوم عسكري على املنشأة النووية اإليرانية.

في مواجهة امللف اإليراني: 
نتنياهو يبقي كل اخليارات 
مفتوحة  مبا فيها اخليار 

العسكري
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إال أن السياسة اإلسرائيلية جتاه املشروع النووي اإليراني بقيت رهًنا لالعتبارات 
الرئيس  وكان  الشأن50.  هذا  في  املتحدة  الواليات  تبديها  التي  واملواقف  الدولية 
األميركي حدد بأنه مستعد حملادثات بني الهيئة الدولية للطاقة الذرية وإيران من أجل 
الوصول إلى اتفاق يكون مرضًيا جلميع اجلهات، ويضمن عدم الوصول إلى صدام 
عسكري من شأنه تفجير الوضع في املنطقة، مع أنه نوه أن كل اإلمكانيات ما زالت 
على الطاولة من منظور أميركي51.  وقال أوباما: » تريد الواليات املتحدة للجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية أن تأخذ مكانها الطبيعي في املجتمع الدولي. لكم احلق ولكن هذا 
يأتي مع مسؤوليات حقيقية، وبأن هذا املكان ال ميكن أن يتحقق بواسطة اإلرهاب 
والسالح، وإمنا بواسطة عمليات سلمية تبرهن عظمة شعب إيران وحضارته« 52. 
وفي محادثاته مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي في واشنطن عارض الرئيس األميركي 
حتديد مدة زمنية للمفاوضات الدبلوماسية مع إيران حول مشروعها النووي، الشيء 
الذي تعارض مع الضغوطات التي حاولت إسرائيل ممارستها من أجل دفع املجتمع 
الدولي وعلى رأسهم الواليات املتحدة التخاذ خطوات فعلية لفرض عقوبات على 
إيران، أو حتى اتخاذ خطوات عسكرية جتاهها53. وقد أتت أقوال الرئيس الفرنسي 
نيكوالي ساركوزي في اجتماع الدول الصناعية املتطورة في شهر متوز 2009 عن 
أن هجومًا إسرائيليًا عسكريًا على إيران »سيؤدي إلى كارثة« لتضع حّدا للهجمات 
اإلسرائيلية وللتهديدات، دون أن تقلل من الدور الفاعل الذي يجب على املجتمع 

الدولي لعبه من أجل طمأنة إسرائيل54. 
ومن  إيران  من  »الكياني«  اخلطر  إظهار  إلى  تهدف  التي  احملاوالت  استمرت 
جهات  انتقدت  وقد   . اإلسرائيلية  الساحة  على  النووي  مشروعها  في  االستمرار 
وإيران،  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بني  جتري  التي  احملادثات  إسرائيلية 
وحذرت من استغالل طهران لهذه احملادثات من أجل التقدم في مشروع تخصيب 

اليورانيوم55.
 ووجهت اجلهات املراقبة للوضع اإليراني االنتقادات للدولة الغربية بعدم اتخاذ 
باملجتمع  التالعب  إيران  محاوالت  من  احلد  أجل  من  وواضحة  فعالة  خطوات 
الدولي، واستغالل كل الفرص من أجل حتقيق مآربها. وجزمت التقارير اإلسرائيلية 
اليورانيوم  تخصيب  على  عازمة  إيران  أن  إلى  تشير  الدالئل  كل  بأن  قاطع  بشكل 
ساعية للوصول إلى قدرة نووية عسكرية56. وقد حتدث رئيس املخابرات العسكرية 
في اجليش اإلسرائيلي اجلنرال عاموس يدلني عن اخلطر النووي اإليراني مشيرًاً إلى 
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ثالثة مستويات من التطور يجب أن تأخذ بعني االعتبار عند احلديث عن إيران57. 
دورانها.  أكملت  يدلني(  )بحسب  التي  التكنولوجية«  »الساعة  األول هو  املستوى 
املستوى الثاني هو  »الساعة الدبلوماسية« والثالث هو »ساعة ثبات احلكم«. وادعى 
يكفي  الذي  املخصب  اليورانيوم  من  1700كغم  جمع  في  جنحت  إيران  أن  يدلني 
اليورانيوم اإليراني مخصب بنسبة %4.5  لصناعة قنبلة ذرية واحدة. وأضاف أن 
وهناك حاجة لتخصيبه ليصل إلى 33% على األقل. وأتت هذه املعلومات »الدقيقة« 
في خضم مسعى إسرائيلي يهدف إلى إثبات تورط إيران في مشروع نووي عسكري. 
وفي هذا السياق تطرقت اجلهات املخابراتية اإلسرائيلية إلى املنشأة النووية لتخصيب 
اليورانيوم التي كشفت عنها إيران في أيلول 2009 في قم. على أنها منشأة واحدة من 
ضمن العديد من املنشآت السرية التي لم تفضحها إيران بعد، ولم تعلن عنها للمنظمة 
الدولية للطاقة الذرية58. وصرحت جهات إسرائيلية أن اعتراف إيران بوجود هذه 
املنشأة أتى بعد أن حتققت السلطات اإليرانية من أن أمر املنشآت قد انكشف وال بد 
من استباق التقارير املخابراتية الغربية على خلفية بدء احملادثات اإليرانية مع املنظمة 
الدولية للطاقة الذرية وانعقاد مؤمترها السنوي أواخر أيلول 2009 ويوم انعقاد مؤمتر 

الـ G 8 الذي يتداول الشأن اإليراني59.
وحاولت إسرائيل استغالل االضطرابات واملظاهرات في إيران بعيد االنتخابات 
البرملانية والرئاسية في شهر حزيران من أجل تعظيم اخلطر اإليراني املتمثل في توجهات 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد، الذي فاز في االنتخابات، وتسليط األنظار 
اإليراني  املجتمع  يهدد  وإمنا  فقط،  العالم  أمن  يهدد  ال  قمعًيا  دكتاتوًرا  كونه  على 
أيًضا.60 وعلقت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على العنف الذي تستعمله قوات حفظ 
األمن اإليرانية لكسر شوكة املعارضة التي وصفت بالدميقراطية، والتي يجب دعمها 

من أجل إجراء تغيير جذري في إيران.61
إن السياسة األمنية اإلسرائيلية جتاه إيران في العام 2009 لم تتغير بشكل جذري 
على الرغم من تراجع التهديدات العسكرية املباشرة. واستمرت املؤسسة العسكرية 
واألمنية والسياسية اإلسرائيلية في نعت إيران بالتهديد الكياني إلسرائيل، وأكدت 
على أن إيران تسعى إلى إبادة إسرائيل، وعلى حق األخيرة في الدفاع عن نفسها 
بكل الوسائل. إال أن الذي ميز العام 2009 هو أن النوايا اإلسرائيلية املعلنة لضرب 
املنشأة النووية اإليرانية لم تعد سيدة املوقف، وذلك بعكس املعلومات التي سربت 
بهذا اخلصوص خالل العام 2008. ويعود التغير في التوجه اإلسرائيلية إلى عدة 

حاولت إسرائيل استغالل 
االضطرابات واملظاهرات في 

إيران بعيد االنتخابات البرملانية 
والرئاسية في شهر حزيران من 

أجل تعظيم اخلطر اإليراني

الذي ميز العام 2009 هو أن 
النوايا اإلسرائيلية املعلنة لضرب 

املنشأة النووية اإليرانية لم 
تعد سيدة املوقف، وذلك بعكس 

املعلومات التي سربت بهذا 
اخلصوص خالل العام 2008
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عوامل نذكر أهمها، وهي:
بعد . 1 األقل  على  املعلنة  األميركية  اخلارجية  اإلستراتيجية  في  التحوالت 

السياسية  الساحة  من  االبن  بوش  جورج  السابق  األميركي  الرئيس  خروج 
ودخول الرئيس األميركي احلالي، باراك أوباما  إلى البيت األبيض مع بداية 
العام 2009. وكان أوباما أوضح بأن استراتيجيته الدبلوماسية تختلف عن 
استراتيجية سابقه، وفتح األبواب على مصراعيها لبناء عالقة جديدة مبنية 
على االحترام املتبادل مع العالم اإلسالمي مبا في ذلك إيران. وكان توجه 
احللول  إمكانيات  أمام  األقل  على  القصير  املدى  على  الباب  أقفل  أوباما 
العسكرية للخالفات مع إيران، الشيء الذي حّد من حرية احلركة  إلسرائيل، 

وقلل من أهميتها في احلسابات اخلارجية والعسكرية األميركية.
انعكاسات احلرب اإلسرائيلية على غزة ومضاعفاتها والنقمة الدولية والشعبية . 2

على إسرائيل وجتاوزاتها. لقد بات من الواضح أن االنتقادات الدولية للعملية 
العسكرية في غزة أضعفت من موقف إسرائيل الدولي وأثرت على مكانة 
لنشر  كان  وقد  العاملية.  واإلعالمية  السياسية  األجندة  في  اإليرانية  القضية 
في  اإلسرائيلية  األمنية  املؤسسة  انشغال  في  الكبير  األثر  غولدستون  تقرير 
الدفاع عن نفسها، وعدم قدرتها على اإلقناع في حال تراجع مستوى الثقة 

الدولية مبعلوماتها ومعطياتها، مبا في ذلك ما يتعلق بإيران.
ارتقاء نتنياهو وحكومته إلى السلطة بعد االنتخابات اإلسرائيلية في شباط . 3

2009 والتركيبة اليمينية لهذه احلكومة، الشيء الذي أدى إلى تدهور معني 
في العالقات مع اإلدارة األميركية اجلديدة وإلى التراجع في مستويات التنسيق 
األمني املعلن على األقل. فحكومة نتنياهو تفتقر إلى الثقة واملصداقية وجتد 
نفسها معزولة دولًيا نسبة لسابقاتها، الشيء الذي يضعف قدرتها على التأثير 

على القرارات الدولية.
سياسة . 4 على  والصني،  روسيا  خصوصًا  العظمى،  الدول  بعض  اعتراض 

حازمة جتاه إيران، والتأكيد على أن معاجلة القضية اإليرانية يجب أن تكون 
بطرق دبلوماسية. وقد سافر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو إلى 
روسيا سرًا في أوائل شهر أيلول 2009 ليجري محادثات مع القادة الروس 
حول نوايا روسيا بيع إيران صواريخ متطورة مضادة للطائرات – S300 - من 
النووية اإليرانية في حال  املنشأة  شأنها أن حتد قدرة إسرائيل على مهاجمة 

 أبقت إسرائيل على سياساتها 
األمنية املتمحورة في التهديد 

الوجودي اإليراني، واستعملت كل 
املعلومات املتوفرة من أجل إبقاء 
القضية اإليرانية على الساحة 

الدولية،
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بزيارة  الروسي دميتري مدفيدف  الرئيس  اعترف  عزمت على ذلك.62 وقد 
نتنياهو في مقابلة مع ال-CNN، وصرح بأنه ال نوايا إسرائيلية للهجوم على 
الثانية  نتنياهو  أيران.63 واستمرت محاوالت الضغط اإلسرائيلية في زيارة 

إلى روسيا في شهر شباط 2010.
اإلجنازات التكنولوجية اإليرانية املتمثلة في تطوير صواريخ هجومية ودفاعية . 5

قدراتها  إثبات  في  اإليرانية  العسكرية  الصناعية  املؤسسة  وجناح  متطورة، 
العلمية، الشيء الذي يشكل قوة ردع أمام أي هجوم إسرائيلي محتمل. على 
الرغم من ذلك أبقت إسرائيل على سياساتها األمنية املتمحورة في التهديد 
الوجودي اإليراني، واستعملت كل املعلومات املتوفرة من أجل إبقاء القضية 
اإليرانية على الساحة الدولية، مطالبة بضغوطات ومقاطعة، موحية أن إمكانية 

هجوم إسرائيلي على املنشأة الذرية اإليرانية ما زالت واردة.64
أتى تقرير االستخبارات األميركية في أواخر تشرين الثاني 2009 حول تكثيف 
الوجود البحري للقوات املسلحة اإليرانية في اخلليج الفارسي، ليشير إلى اخلطوات 
العسكرية املتخذة في منطقة اخلليج حتسبًا ملواجهة عسكرية ممكنة على خلفية عدم 

التقدم في احملادثات الدبلوماسية بني إيران واملنظمة الدولية للطاقة الذرية.65 
نشرت مجلة دير شبيغل األملانية في أواخر كانون الثاني 2010  أن تقريرًاً مخابراتيًاً 
الشأن  في  اإليرانية  والتطورات  النوايا  يكشف  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  قدم 
الذري، مبينًا أن إيران عازمة على تطوير قنبلة ذرية صغيرة احلجم من أجل اإلسراع 
في مشروعها النووي العسكري.66 أتى تقرير املنظمة الدولية للطاقة الذرية في الثامن 
عشر من شباط 2010 ليشحن الوضع الدولي واحلملة اإلسرائيلية بشحنة جديدة 
من املعلومات التي تتسم بالشك بأن إيران ترافق مشروعها الذري املدني بفعاليات 
وخطوات غايتها تطوير قدرات ذرية عسكرية. ويشمل التقرير جزءًا سمي »اجلوانب 
العسكرية املمكنة« للمشروع الذري اإليراني، والذي شمل كل املعلومات التي مفادها 
أن إيران قامت بخطوات تثير الشك بأن مشروعها النووي يتضمن جوانب عسكرية، 
مثل التجارب على مولدات التفجير املتوالية التي تستعمل في القنابل النووية وجتارب 

لليورانيوم املعدني الذي يتم حشوه في رؤوس الصواريخ. 
لقد مت تفسير هذه املعلومات على أنها البراهني القاطعة بأن إسرائيل هي املهددة 
الرئيسية من املشروع النووي اإليراني، الشيء الذي أعاد التعامل مع الشأن اإليراني 
إلى  أميركيني  املتوالية ملسؤولني  الزيارات  الدولية، خاصًة على خلفية  الساحة  إلى 

بعد انتهاء احلرب على غزة، حيث 
حاولت إسرائيل أن تعمل بشكل 

منفرد ولكن بدعم دولي للحّد من 
ما سمته تهريب األسلحة إلى غزة
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إسرائيل في مطلع العام 2010، مثل زيارة رئيس أركان القوات املسلحة األميركي، 
مايكل ميالن في شباط والذي أشار إلى اخلطر الكامن في هجوم إسرائيلي محتمل على 

إيران، الشيء الذي عكس وجود مثل ذلك االحتمال على الساحة اإلقليمية.67 
الطائرات دون طيار  لطاقم من  اجليش  استالم  إسرائيل معلومات حول  نشرت 
اجلديدة التي طورتها الصناعات العسكرية اإلسرائيلية والتي مبقدورها التحليق في 
اجلو مدة عشرين ساعة وحمل خمسة أطنان من املواد املتفجرة. وأجريت مقابالت 
مع القائمني على هذه الطائرات من أجل ترسيخ فكرة أهميتها في مواجهة مستقبلية 
ممكنة، حيث ذكر املختصون اإلسرائيليون قدرتها على الوصول إلى ما يسمى في 
إسرائيل دول »احللقة الثالثة«، أي إيران.68  وأتت هذه املعلومات على غرار منط قائم 
في إسرائيل، من أجل تدعيم نوايا إسرائيل مواجهة التهديد اإليراني بشتى الوسائل، 
وخلق حالة رعب دائم من أجل الضغط على احملافل الدولية التخاذ خطوات جادة 

جتاه املشروع النووي اإليراني.

 تطوير العمل العسكري اإلسرائيلي في احمليط اإلقليمي
لطاملا كانت اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية مبنية على ما يسمى »الضربات 
الوقائية«، أي الهجوم العسكري على »العدو« حتسًبا لضربته  أو للحد من قدراته 
العسكرية أو اإلثنني مًعا. وقد قامت إسرائيل بتسديد ضربات كهذه على مستويات 
مختلفة. كان أشهرها في السنوات األخيرة الهجوم على ما ادعت إسرائيل أنه مفاعل 

نووي سوري في منطقة دير الزور في شهر أيلول 2007 69.
وقد عبرت إسرائيل بهذه السياسة العسكرية عن قدرتها على قطع الطريق على 
أي عدو كان يهدد أمنها أو من شأنه أن يطور قدرة عسكرية تخل بالتوازن العسكري 
اإلقليمي الذي يجب أن يكون لصاحلها. وقد قامت إسرائيل بالعمل الدبلوماسي 
الفعال من أجل احلد من قدرة الدول التي تعتبرها معادية على شراء أسلحة هجومية أو 
دفاعية من شأنها أن تخل بقدرة إسرائيل على التحكم مبحيطها اجلوي أو البحري.

أخذت هذه السياسة العسكرية بعًدا خاًصا في العام 2009 بعد انتهاء احلرب على 
غزة، حيث حاولت إسرائيل أن تعمل بشكل منفرد ولكن بدعم دولي للحّد من ما 
سمته تهريب األسلحة إلى غزة. وقد فرضت إسرائيل طوقًا بحرًيا وجوًيا وبرًيا على 
غزة من أجل حتقيق هذا الهدف، وقامت بتحريك قواتها اجلوية والبحرية على مدار 
الساعة وفي مناطق مختلفة. كان من أكثر الفعاليات العسكرية اخلارجية والتي لم 
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يتم االعتراف بها بشكل رسمي )إال أنه مت نشر معلومات حولها لم تنكرها اجلهات 
الرسمية اإلسرائيلية(، هي القصف اجلوي لقافلة من الشاحنات في السودان ادعت 
اجلهات اإلعالمية التي اعتمدت على تسريبات من داخل سالح اجلو اإلسرائيلي أنها 
كانت حتمل أسلحة متجهة نحو شبه جزيرة سيناء ليتم تهريبها إلى قطاع غزة.70 وقد 
البعد اجلغرافي  بأنها مركبة ومعقدة بسبب  العملية  وصفت املصادر اإلعالمية هذه 
من جهة، وبسبب احلاجة للمرور مبحاذاة دول ليست ودودة مع الدولة العبرية. كما 
ادعت املصادر اإلعالمية نفسها أن سالح اجلو اإلسرائيلي قام بعدة هجمات كهذه 

بقيت قيد الكتمان، ولم يكشف عنها بشكل رسمي.
قام سالح البحرية اإلسرائيلي في 10 من تشرين الثاني 2009 باالستيالء على 
سفينة »فرانكوب« التي كانت تبحر في عرض البحر املتوسط71. وقد ادعت إسرائيل 
أن هذه السفينة إيرانية وكانت حتمل أسلحة ومعدات عسكرية متوجهة إلى حزب 
الله72. وقد مت التعرض للسفينة في عرض البحر بعيًدا عن شواطئ إسرائيل، الشيء 
التعرض  الطريقة من  أن هذه  الصحافيني اإلسرائيليني  ادعاء بعض  إلى  أدى  الذي 
للسفن غير ناجحة، وهي نوع من لعب دور شرطي املرور في البحر، وأن أهمية 

االستيالء على السفينة هي إعالمية أكثر منها عسكرية73.
وطرأ تطور مهم في عالقات إسرائيل العسكرية مع حلف شمال األطلسي، حيث 
مت االتفاق على أن تنضم سفينة مقاتلة بحرية إسرائيلية إلى قوات احللف املرابطة في 
البحر املتوسط. وقد اعتبرت هذه اخلطوة تطوًرا مهًما في عالقات إسرائيل مع احللف، 
حيث انضم ممثل عن سالح البحرية اإلسرائيلية للعمليات التي يقوم بها احللف مبشاركة 
سفن وغواصات وطائرات من أجل تطبيق قرارات األمم املتحدة ملنع تهريب أسلحة 

الدمار الشامل، وللحّد من تهريب أسلحة ملنظمات إرهابية74. 
وأتى انخراط إسرائيل في عمليات احللف ليقوي العالقات بني الطرفني، وليعطي 
إسرائيل نوًعا من الشرعية لعمليات اختطاف السفن املتوجهة إلى لبنان أو إلى شواطئ 
غزة ويصبغها بصبغة احلرب على »اإلرهاب«، الذريعة التي تستعملها إسرائيل من 

أجل تضييق احلصار املفروض على شواطئ غزة.
ال بد من التنويه في هذا السياق إلى التحول في لغة التهديدات اإلسرائيلية جتاه 
لبنان واالنتقال من تهديد حزب الله من أجل احملافظة على توازن الرعب معه إلى 
حزب  به  يقوم  عمل  أي  عن  املسؤولية  وحتميلها  اللبنانية  واحلكومة  الدولة  تهديد 
إلى  وحتوله  احلكومي  االئتالف  إلى  احلزب  دخول  بعد  وذلك  إسرائيل،  اجتاه  الله 
شريك في السلطة الشرعية اللبنانية. وأتت هذه التهديدات لتعميق تأثير الردع على 

طرأ تطور مهم في عالقات 
إسرائيل العسكرية مع حلف شمال 

األطلسي، حيث مت االتفاق على 
أن تنضم سفينة مقاتلة بحرية 

إسرائيلية إلى قوات احللف املرابطة 
في البحر املتوسط.
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احلكومة  بني  القائم  التقارب  على  وللتأثير  الشمالية  الساحة  في  األمنية  التطورات 
اللبنانية والسورية، والتعاظم املتجدد للتأثير السوري في لبنان.75 وقد كشف حزب 
الله عن الفعاليات االستخباراتية اإلسرائيلية في اجلنوب اللبناني، من خالل كشف 
معدات استكشاف تابعة للجيش اإلسرائيلي بالقرب من قرية حولة، والتي جرت 
اعترافًا إسرائيليًا باستمرار جمع املعلومات ما دام حزب الله يشكل تهديدًا عليها.76 
كما مت اعتقال مجموعة من املواطنني والعسكريني اللبنانيني الذين اتهموا بالتعاون 
مع إسرائيل، الشيء الذي عكس احلرب الباردة والتهديدات املتبادلة بني إسرائيل 

من جهة وحزب الله واحلكومة اللبنانية من جهة أخرى.    

حتديات التحوالت في العالقات العسكرية
اإلسرائيلية – التركية ومضاعفاتها

نيتها عدم إشراك  تركيا في احلادي والعشرين من تشرين األول 2009  أعلنت 
سالح اجلو اإلسرائيلي في التدريبات العسكرية التي جتري كل سنة على األراضي 
األناضول« من أهم  الذي يدعى »نسر  السنوي  التدريب  التركية.77 وقد كان هذا 
وأميركي وقوات  إسرائيلي  باشتراك  التركية  اجلوية  القوات  التي جتريها  التدريبات 
إيطالية من حلف شمال األطلسي. وخالل هذا التدريب تتم املناورات اجلوية على 
احلدود السورية والعراقية واإليرانية، ويتم التدريب على الهجوم اجلوي والتصدي 

لصواريخ مضادة للطائرات والتزود بالوقود في اجلو.
وقد مت إعالم إسرائيل بعدم مشاركتها بالتدريبات بضعة أيام قبل ابتداء التدريبات 
التي ألغيت على خلفية محاوالت تركيا إعادة النظر في العالقات مع إسرائيل بسبب 
احلرب على غزة.78 من جهة أخرى حاولت تركيا التقليل من أهمية املوضوع محاولة 
التي  املتحدة  أوروبا والواليات  إسرائيل في  التوتر مع أصدقاء  التخفيف من حدة 

انتقدت التصرف التركي ووصفته بغير املسؤول79.
رئيس  على  الضغوطات  خلفية  على  أتت  التي  التركية  اخلطوة  هذه  وعكست 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، التدهور في العالقات الدبلوماسية التركية 
– اإلسرائيلية على خلفية االنتقادات التركية لتصرفات إسرائيل خالل احلرب على 
القنابل  تفجرت  عندما  جانًبا  وقف  »العالم  أن  التركي  اجلانب  أوضح  وقد  غزة. 
في  إسرائيل  مشاركة  ميكن  ال  ولذلك  غزة«  في  األبرياء  األوالد  على  الفوسفورية 
تدريبات عسكرية في تركيا80. وكانت هذه اخلطوة استمراًرا للموقف التركي احلازم 
الذي أبداه رئيس الوزراء التركي جتاه الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس في كانون 
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الثاني 2009 خالل املؤمتر االقتصادي العاملي في دافوس81. وكان رئيس الوزراء 
التركي هاجم بيريس وحمله مسؤولية قتل األطفال في غزة.

والتنسيق  الدبلوماسية  العالقات  وتراجع  التركي  اإلسرائيلي  التوتر  خلفية  على 
التقارب  ليعكس  التركي-السوري  العسكري  التدريب  أتى  البلدين  بني  العسكري 
احلاصل بني البلدين. وقد صرح وزير الدفاع السوري، علي حبيب أن سورية وتركيا 
أجريتا تدريبًا عسكريًا مشتركًا في ربيع العام 2009 وأن البلدين قررا إجراء تدريب 
عسكري إضافي في القريب العاجل82. وأتى هذا التصريح كداللة على التحوالت في 
التعاقدات الدولية، خصوًصا في سجل العالقات السورية – التركية – اإلسرائيلية. 
– التركية إلى اشتداد التوتر بني البلدين من  وأدى تدهور العالقات اإلسرائيلية 
جهة، وإلى حتسني عالقات تركيا مع جيرانها على احلدود الشرقية؛ إيران والعراق 
وسورية من جهة أخرى، الشيء الذي أدى إلى ردود فعل إسرائيلية شديدة اللهجة 
اإلسالمية،  أيديولوجيتها  خلفية  على  العالقات  بدهورة  التركية  احلكومة  اتهمت 
فشل  بسبب  وذلك  جديد،  من  اإلقليمية  قوتها  بناء  التركية  احلكومة  ومحاوالت 

احملادثات التركية األوروبية لدخول تركيا إلى االحتاد األوروبي.
وأعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو عن قلقه من تدهور العالقات 
اإلسرائيلية التركية ومن التقارب القائم بني تركيا وإيران وسورية83. وعلى الرغم 
من أن القيادة السياسية اإلسرائيلية حاولت التقليل من حجم اخلالفات، إال أن دعوة 
السفير التركي وإهانته من قبل نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي، داني أيالون، عكس 
الصورة احلقيقية للقلق والسخط اإلسرائيليني جتاه تركيا التي طاملا اعتبرت في إسرائيل 

كحليفة إستراتيجية في املنطقة84.
بحسب التطورات احلاصلة بني الدولتني، وخصوًصا أن هنالك دعمًا جماهيريًا 
وبسبب  التركي،  الرسمي  املوقف  مع  عسكرًيا  وتضامًنا  التركية  احلكومة  ملوقف 
تعنت احلكومة اإلسرائيلية بكل ما يتعلق باحلصار املفروض على غزة وعدم اكتراثها 
التركية-اإلسرائيلية  العالقات   تعود  أن  التوقع  الصعب  التركية، من  باحلساسيات 
إلى سابق عهدها على املدى القصير. على الرغم من أن ذلك ال يعني أنه ال توجد 
إلسرائيل وتركيا مصالح إستراتيجية مشتركة في املنطقة تبقي العالقات بني املؤسسات 
األمنية في البلدين عالقات حميمة. عدا عن ذلك ما زالت الصفقات العسكرية بني 
إسرائيل وتركيا سارية املفعول، حيث أن إسرائيل تعتبر مصدرًا مهمًا الستيراد وترميم 
األسلحة في تركيا. كما توجد مصالح إقليمية مشتركة بني الطرفني خصوصًا فيما 

من الصعب التوقع أن تعود 
العالقات  التركية-اإلسرائيلية
 إلى سابق عهدها على املدى 

القصير

 أوضحت األبحاث األكادميية 
أن اجليش اإلسرائيلي حتول 
مع الوقت إلى جيش تنتمي 

أغلبية ضباطه إلى مجموعتني 
اجتماعيتني أساسيتني: اليهود ذوو 
األصول الشرقية من جهة واليهود 

املتدينون من جهة أخرى
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عرف بالتعاون املشترك في التعامل التركي مع الشأن الكردي والتعامل اإلسرائيلي 
مع الشأن الفلسطيني. 

 التغيرات االجتماعية في بنية اجليش: العالقة املأزومة بني اجليش 
والقيادات الدينية املتطرفة في مستوطنات األراضي احملتلة

شهد عام 2009 تأزمًا في عالقة اجليش مع شرائح إسرائيلية مهمة لطاملا مدته 
بالقوى البشرية املطيعة، وهي شرائح املتدينني –القوميني، خصوًصا الذين يسكنون 
املستوطنات في األراضي الفلسطينية احملتلة. كانت اإلشارة األساسية لهذه األزمة 
في  الدينية  املدارس  أهم  إحدى  رئيس  ملميد،  إليعازر  الديني  احلاخام  تصريح 
منهم  األوامر في حال طلب  اجلنود رفض  أن على  الفلسطينية احملتلة،  األراضي 
إخالء املستوطنات اليهودية في األراضي احملتلة85. وأتى هذا التصريح على خلفية 
احملاوالت غير اجلادة للجيش إخالء بعض املستوطنات اجلديدة، والتي تسمى في 

اخلطاب اإلسرائيلي باملستوطنات »غير القانونية«.
تعكس هذه األزمة التي أدت إلى إعفاء املدرسة الدينية التي يرئسها احلاخام ملميد 
من االتفاقات القائمة مع اجليش، حيث أن طالب هذه املدارس يخدمون في اجليش 
مدة معينة ويقضون باقي املدة في الدراسة، التحوالت القائمة في القاعدة االجتماعية 
للجيش اإلسرائيلي86. لقد أوضحت األبحاث األكادميية أن اجليش اإلسرائيلي حتول 
مع الوقت إلى جيش تنتمي أغلبية ضباطه إلى مجموعتني اجتماعيتني أساسيتني: 
اليهود ذوو األصول الشرقية من جهة واليهود املتدينون من جهة أخرى87. إن هذا 
التغيير في القاعدة االجتماعية بدأ منذ عقود، ولكنه بدأ يأخذ أبعاًدا مهمة على مستوى 
اعتراض  يكن  السياسية واالجتماعية األخرى. ولم  املؤسسات  اجليش مع  عالقة 
احلاخام ملميد على سياسة اجليش جتاه املستوطنات أو مجمل األراضي الفلسطينية 
إال انعكاسا للمواقف املتجذرة عند العديد من قيادات الشرائح االجتماعية املتدينة، 
والتي بحسب كل الدراسات توفر مجموعة كبيرة من الضباط للجيش. وقد فجرت 
أزمة احلاخام ملميد مسألة الشرعية والسلطة في اجليش، حيث ادعى احلاخام ملميد 
أن مرجعية اجلنود والضباط املتدينني في اجليش يجب أن تكون من حاخاماتهم في 
املدارس الدينية التي ينتمون إليها، الشيء الذي يتعارض بشكل مباشر مع التراتب 
السلطوي في اجليش والطاعة والوالء املطلوب من اجلنود لضباطهم. وبالرغم من 
اخلدمة  وقت  تقاسم  حول  املتعاقدة  الدينية  املدارس  في  احلاخامات  من  الكثير  أن 

إن ارتفاع عدد اجلنود وخصوًصا 
الضباط من القطاعات املتدينة 

والشرقية املتدينة لها أثر كبير على 
عالقات اجليش باملجتمع، وعلى 
عملية اتخاذ القرارات في اجليش.
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العسكرية مع اجليش لم ينضموا إلى احلاخام ملميد، إال أنه ساد استياء شديد من 
إقدام وزير الدفاع، إيهود باراك، على إخراج املدرسة الدينية التي يرئسها احلاخام 
ملميد من االتفاق مع اجليش. وكان بعض احلاخامات هددوا بنزع الثقة عن وزير 
الدفاع ومن يؤيده في حال مت فصل العالقة بني اجليش واحلاخام ملميد88. وتدخل 
في هذا املوضوع العديد من القيادات السياسية والدينية، إال أن اجليش برئاسة رئيس 
األركان، غابي أشكنازي فرض موقفًا واضحًا ال يقبل التأويل، وهو أن سلطة ضباط 
اجليش على جنودهم هي مطلقة، وال ميكن قبول أي تنافس على هذه السلطة، حتى 

وإن أتت ممن يعتبرهم اجلنود كقيادتهم الدينية.
بالرغم من أن قضية احلاخام ملميد حلت بإعفاء مدرسته الدينية من اإلتفاق ما 
دام  يرأس املدرسة، إال أن األزمة تعكس تطورات آخذة بالتفاقم، حيث أن شرائح 
اجتماعية محددة آخذة برفع صوتها في اجليش، وآخذة بالتحكم بتصرفاته أو على 
األقل احملاولة لتوجيه قراراته بحسب ما ترتئيه مالئًما. من هذا الباب نأتي على فهم 
بتصرفات  يتعلق  ما  الفلسطينية احملتلة، خاصة كل  تصرفات اجليش في األراضي 
الفلسطينية،  واملدن  القرى  على  بالهجمات  املتمثلة  االنفالت  وحالة  املستوطنني 
واستباحة احلرمات العامة واخلاصة، وقتل املدنيني واالعتداء عليهم بشكل دائم. 
فإذا كان ضباط اجليش وجنوده ينتمون إلى املجموعات والشرائح االجتماعية نفسها 
التي ينتمي إليها املستوطنون، فكيف من املمكن أن نتوقع أن يكون اجليش الشرطي 
احلارس على أمن السكان الفلسطينيني املستهدفني من قبل املستوطنني، خصوًصا إذا 

كانت هذه الشرائح  تعتبرهم أعداء يجب طردهم أو أسرهم أو احتقارهم!
إن ارتفاع عدد اجلنود وخصوًصا الضباط من القطاعات املتدينة والشرقية املتدينة لها 
أثر كبير على عالقات اجليش باملجتمع، وعلى عملية اتخاذ القرارات في اجليش. فما 
دام هنالك تقبل اجتماعي لكون اجليش الذراع الشعبية للحفاظ على أمن إسرائيل، 
وما دامت األغلبية الساحقة من املجتمع، مبا في ذلك املتدينون، تقبل سلطة اجليش 
العليا على اجلنود خالل فترة خدمتهم العسكرية، فإن القطاعات االجتماعية املتنفذة 
في اجليش واملتمثلة فيه ستحدد سياساته املستقبلية، وهذا ما نراه وسنراه في املستقبل. 
ومبا أن هذه القطاعات على وجه التحديد هي األكثر تشدًدا وتطرًفا سياسيًا وعقائدًيا 
فسيكون لها تأثير على التعيينات الداخلية في صفوف اجليش، وبالتالي على توجهات 
اجليش بكل ما يتعلق مبفهوم األمن القومي، واملتطلبات الالزمة للحفاظ عليه، مبا 

في ذلك على املفهوم اجلغرافي.
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اإلجمال
مبحاوالت  بدأ  وقد  واألمنية،  العسكرية  بالتطورات  حافاًل   2009 عام  كان 
استراتيجيًا  تهديدًا  تعتبره  ما  مواجهة  في  الردعية  قدرتها  الستعادة  قوية  اسرائيلية 
على أمنها واملتمثل باستهداف املناطق املدنية بواسطة صواريخ تطلق من بعيد من قبل 
قوى عسكرية غير نظامية، والتي من الصعب مواجهتها بواسطة منظومات عسكرية 
عادية. ومن املمكن اإلدعاء أن املواجهة العسكرية غير املتوازنة والتي تتميز باستعمال 
صواريخ بدائية تطلق من أماكن مختلفة، مبا في ذلك من مناطق مأهولة، حتول إلى 
أحد أهم التهديدات األمنية التي تشغل املؤسسة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية. على 
هذه اخللفية أتت احلرب على غزة والتي هدفت الى خلق نوع جديد من توازن الردع، 
مبني على ترهيب وتخويف املدنيني، وجعلهم يدفعون الثمن األساس في مواجهة 
قوى عسكرية غير نظامية، بناًء على الفرضية بأنه على املجتمع املدني التصدي لهذه 

القوى من أجل جتنب دفع الثمن األساسي للحرب.
قدرات  من  احلّد  على  عزمها  إظهار  غزة  على  احلرب  خالل  إسرائيل  حاولت 
صواريخ.  حرب  أو  عصابات  حرب  بواسطة  باستنزافها  نواياهم  وجلم  أعدائها 
وجنحت إسرائيل في احلد من ذلك، على الرغم من أنها لم تستطع وضع حد كامل 
إلطالق الصواريخ. فمنذ إنهاء احلرب على غزة في السابع عشر من كانون الثاني 
2009 أطلقت بعض الصواريخ الى األراضي اإلسرائيلية، إال أن حماس لم تتحمل 
املسؤولية عنها. وقد أنهت إسرائيل احلرب بشكل أحادي اجلانب من أجل جتنب 
االعتراف بحماس واملفاوضة معها على شروط إنهاء املعركة، مخلفة وراءها دمارًا 

عارمًا في املنشآت، وما يتجاوز ال1400 شهيد فلسطيني وآالف اجلرحى.
أبعاد استراتيجية مهمة، وهو جهد إسرائيل  له  العام 2009 بتطور إضافي  متيز 
من  للوقاية  الطبقات  متعددة  دفاع  منظومة  بتطوير  األقل  على  اجلزئي  وجناحها 
صواريخ باليستية طويلة األمد، صواريخ متوسطة األمد وصواريخ بدائية وقصيرة 
األمد. وبالرغم من التشكيك في هذه املنظومة، ما زالت املؤسسة األمنية العسكرية 
منهمكة بتطوير قدراتها الدفاعية واحلفاظ على قدراتها الهجومية من أجل إعادة قدرة 
الردع جتاه اخلارج والثقة بالنفس عند املجتمع في الداخل. وقد دفعت اسرائيل ثمن 
هذه السياسات باهًظا، يتمثل ذلك في تقرير غولدستون ومضاعفاته. إال أن القيادة 
واالختالفات  اخلالفات  بعض  من  الرغم  وعلى  اإلسرائيلية  واألمنية  العسكرية 
الداخلية، ما زالت تبدي موقفها احلازم في التصدي لكل ادعاء أو محاسبة محلية أو 
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دولية على تصرفاتها وأفعالها. وعلى الرغم من أن معظم الدول واملؤسسات احلقوقية 
العاملية انتقدت إسرائيل، وعلى رأسهم احلليفة اإلستراتيجية في املنطقة، تركيا، إال 
الدبلوماسية  العالقات  وتلعب  إسرائيل.  في  املوقف  التعنت سيد  نرى  زلنا  ما  أننا 
اإلسرائيلية، خصوًصا في بعض الدول األوروبية والواليات املتحدة، حيث  يستشري 
اإلدعاء اإلسرائيلي بأن ما قامت به في غزة مبني على حقها في الدفاع عن نفسها، 

تلعب هذه العالقات دوًرا مهًما في حتصني املوقف اإلسرائيلي. 
من هذا الباب نرى أن ما مييز العام 2009 هو بناء احلصن اإلسرائيلي على املستوى 
العسكري والدبلوماسي من أجل الدفاع عن املواقف والسياسات اإلسرائيلية، والتي 
أخذت بعًدا أكثر تطرًفا وحدًة بعد دخول احلكومة اجلديدة الى السلطة في شهر آذار 
2009. وتعمل هذه احلكومة على تكريس قوتها من أجل شرعنة مواقفها وقراراتها 
بواسطة أذرعتها الدبلوماسية، الشيء الذي كما يبدو يحقق جناًحا على الرغم من 
بعض العقبات. وإحدى الدالالت الواضحة للنجاح اإلسرائيلي هي تهميش االهتمام 
املعارض  الفلسطيني  املوقف  في  املمكن  التغير  عن  احلديث  غولدستون،  بتقرير 
للمفاوضات، والتسريبات اإلخبارية حول االستعداد املبدئي الفلسطيني للتفاوض 
بشكل غير مباشر، الشيء الذي تستعمله إسرائيل من أجل حذف كل اإلدعاءات 
ضد احلكومة اإلسرائيلية، والضغط من أجل العفو عن ما فعلت باسم احلاجة إلجناح 
»مفاوضات السالم«. وتأتي تصريحات ممثل الرباعية الدولية، توني بلير حول جناح 
املبعوث األميركي جورج ميتشل في إقناع الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيني بالعودة 

إلى طاولة املفاوضات في هذا السياق.89 
وروجت إسرائيل لقرار وزراء اخلارجية العرب الذي يشرعن بحسبها احملادثات 
الفلسطينية- اإلسرائيلية بوساطة أميركية في اجتماعهم في الثالث من آذار 2010، 
لفتح  أتى  العرب  اخلارجية  وزراء  قرار  أن  اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل  وادعت 
األبواب إلجراء محادثات غير مباشرة يتم النظر إليها على أنها آلية أساسية لتخفيف 
املواقف  في  التدهور  خلفية  على  خصوصًا  إسرائيل،  عن  الدولية  الضغوطات 
اإلسرائيلية بعد احلرب على غزة.90 ومن منظور إسرائيلي من الالزم النظر إلى هذه 
التطورات على أنها توفر إلسرائيل الشرعية الدولية ومتنحها صفة االعتدال، املقوم 
الذي هي بحاجة ماسة إليه من أجل احلصول على دعم إستراتيجي بكل ما يتعلق 
مبا تعتبره إسرائيل املوضوع األهم، أال وهو التهديد اإليراني، الذي تريد إسرائيل 

تفكيكه أو حسمه في أقرب وقت ممكن. 
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