المشهد العسكري واألمني اإلسرائيلي
بين تحديات البيئة اإلقليمية و "الميليشيوية" الداخلية
أنطوان شلحـت

مدخل
يعالج املشهد العسكري واألمني اإلسرائيلي لهذا العام جوانب عديدة مع التركيز على
جانبني مهمني نعتقد أنهما سوف يساهمان في تشكيل هذا املشهد في السنوات املقبلة.
اجلانب األول يتعلق بالتحوالت الداخلية في اجليش اإلسرائيلي والتي تعمل على الدفع
قدم ًا مبا يطلق عليه هذا الفصل البعد امليليشــيوي في اجليش اإلســرائيلي ،أما اجلانب
الثاني فيتعلق بتغير التحديات العسكرية واألمنية في البيئة اإلقليمية إلسرائيل عالوة على
حتوالت في التقديرات اإلسرائيلية جلوهر التهديدات التي ستواجهها في السنوات املقبلة.
بالنسبة للجانب األول ينطلق املشهد احلالي من حتوالت تتعلق بعالقة اجليش اإلسرائيلي
مــع املجتمــع اليهودي اإلســرائيلي ومركباته املختلفــة والتي تفجر اجلوهــر املكبوت في
اجليش املتعلق باملركب امليليشيوي له والذي ُكبت عام  ،1948نحو تأسيس جيش عصري
يحدث قطيعة مع امليليشــيات العســكرية اليهودية في فترة الييشوف ،اال إن هذا املكبوت
في اجليش اإلســرائيلي ظل ينتظر حلظة تفجره .وقد شــكل العام املاضي عاما مهما في
ســيرورة تعزيز اجلوهر امليليشــيوي في اجليش اإلسرائيلي ،ظاهرا في األحداث التالية،
وهي بال شك مرتبطة مع سيرورات أكبر وضاربة في التاريخ حدثت قبل ذلك:
 أوال :محاكمة اجلندي إليئور أزاريا الذي قتل الفلسطيني اجلريح عبد الفتاح الشريف،حيث عززت هذا القضية واحملكمة البعد امليليشــيوي في اجليش ،فالعامة باتت تلعب
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أسفرت فكرة جيش الشعب عن
جــيــش يتعلق مــصــدر شرعيته
بــالــرضــوخ لمطالب الشعب في
بلورة منظومته القتالية.
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دورا كبيــرا فــي التأثير على توجهات اجليش ،وتصاعــدت املطالبة بأن يالئم اجليش
نفسه للمنظومة القيمية التي تسود في املجتمع اإلسرائيلي ،وهي منظومة ذات طابع
عنصري عدائي للوجود الفلسطيني.
 ثانيــا :تأثيــر حاخامــي الصهيونية الدينية علــى اجليش ومطالبتهم إياه بأن ينســجم معالتوجهات والتشــريعات الدينية ،خاصة وأن أبناء الصهيونية الدينية بات لهم وجود كبير
ومؤثر في مفاصل املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية ،وظهر ذلك مؤخرا في معارضة حاخامي
الصهيونية الدينية املؤثرين مشروع اجليش دمج النساء بشكل أكبر في الوحدات القتالية،
ومطالبتهم اجلنود عبر فتوى دينية برفض اخلدمة العسكرية في هذه الوحدات.
 ثالثا :حتول فكرة جيش الشــعب إلى جيش يتعلق مصدر شــرعيته بالرضوخ ملطالبالشــعب فــي بلورة منظومته القتالية ،حيث باتــت كل مجموعة حتاول التأثير على قيم
اجليش وتوجهاته القتالية مبا يخدم توجهاتها األيديولوجية ،وتشــكل هذه العالقة بني
الشــعب واجليش املبني على فكرة جيش الشعب توجها قد يؤدي باألخير إلى مالءمة
منظومته القتالية وأوامر إطالق النار بحســب املزاج الشــعبي .مبعنى أن فكرة جيش
الشــعب باتت تتحول من نقطة قوة اجليش اإلســرائيلي إلى نقطة ضعفه خاصة وأن
النخب األشــكنازية التقليدية القدمية التي قادته انســحبت من مواقعها في املؤسسة
العسكرية وفتحت املجال أمام قواعد اجتماعية جديدة قريبة أكثر من اليمني ترى في
اجليش مؤسسة عليها أن تنسجم مع توجهاتها الفكرية واأليديولوجية.
أما اجلانب الثاني الذي بات يؤثر على املؤسســة العســكرية اإلســرائيلية فهو العامل
اخلارجي والذي يتحدد بتغير خارطة التهديدات األمنية والعســكرية إلســرائيل ،وتصور
إسرائيل املختلف لهذه التهديدات .وميكن إجمالها في النقاط التالية:
 أوال :ال تــزال املؤسســة العســكرية تعتبر اخلطر علــى اجلبهة الشــمالية املتمثل فيحــزب اللــه اخلطر األكبر واألهم على األمن القومي اإلســرائيلي .وتشــير التقديرات
اإلســرائيلية إلى أن حزب الله طور في الســنوات األخيرة من منظومته الصاروخية
التي تقدر بعشرات اآلالف من الصواريخ ،عالوة على حتسني منظومته القتالية التي
اكتســبها في احلرب األهلية في ســورية ،وبرغم التصورات اإلسرائيلية لهذا التهديد
في معادلة احلروب غير املتســاوية (جيش منظم مقابل ميليشــيا عســكرية متطورة)
فإن التصورات اإلســرائيلية جتمع على أن انشــغال حزب الله في احلرب الدائرة في
ســورية يؤجل أي صراع بني الطرفني ،لكن في الوقت ذاته تشــير التقديرات إلى أنه
في أي حرب مقبلة بني إسرائيل وحزب الله سوف يكون اجليش اللبناني طرفا فيها،
وستكون حربا مدمرة للبنان على صعيد البنية التحتية.

 ثانيــا :على اجلبهة اجلنوبية تواجه املؤسســة العســكرية واألمنية اإلســرائيلية حتديني:األول يتمثل بحركة حماس ،والثاني يتمثل في «والية سيناء» في سيناء ،وهو تنظيم تابع
لداعش .وتواجه إســرائيل اخلطر الثاني ضمن تنســيق مع مصر .أما بالنســبة حلماس
فهناك إجماع تقريبا بني اخلبراء اإلســرائيليني وحتى السياســيني اإلسرائيليني على أن
احلرب املقبلة مع حماس يجب أن تكون األخيرة ،حيث أن على إسرائيل أن حتسم هذه
املعركة حتى لو اضطرت إلى احتالل قطاع غزة ،غير أن هذه املسألة تبقى محل تقديرات
سياســية أيضا ،فإســرائيل ترى في الوضع احلالي على املســتوى السياسي مريحا لها
تســتطيع من خالله إدارة سياســتها جتاه الفلسطينيني في حالة االنقسام .وظهر تهديد
األنفاق كتهديد مركزي سيطر على السجال اإلسرائيلي في العام املاضي ووصل ذروته
في تقرير مراقب الدولة الذي حمل املؤسســتني السياســية احلاكمة والعسكرية مسؤولية
اإلخفاق في حتديد حجم خطر األنفاق ومعاجلته.
 ثالثا :التحدي على مستوى اقتراب احلرب السورية من احلدود ،فإسرائيل باتت أكثرقلقا من اقتراب احلرب إلى حدودها ،ومن بناء مواقع متقدمة إليران وحزب الله على
احلــدود فــي هضبة اجلوالن ،وجاءت زيارة نتنياهو لروســيا في شــهر آذار ،2017
تأكيدا على هذه املخاوف.
 رابعــا :حتاول إســرائيل تطوير منظومة الــردع جتاه البيئة اإلقليميــة عموما وجتاهايران خصوصا ،وعلى الرغم من أن التهديد العسكري التقليدي إلسرائيل قد تراجع
في الســنوات األخيرة بعد اندالع الثورات العربية ،إال إن إســرائيل ال تزال تعزز من
قدراتها التقليدية ذات الطابع الردعي ،ومتثل ذلك في شراء طائرات الشبح األميركية
ووصول أول طائرتني الى ســاح اجلو اإلســرائيلي ،وبنــاء منظومة الغواصات ذات
القدرة على حمل رؤوس نووية وجتديد أســطول الغواصات اإلسرائيلية ،حيث تطمح
إسرائيل إلى االستحواذ على ست غواصات متقدمة ،وبات سالح الغواصات يشكل
بالنســبة إلسرائيل الذراع االستراتيجية الطويلة بعد سالح اجلو على املدى القصير
والذراع األهم إستراتيجيا على املدى البعيد.
تداعيات «الهزة» في سورية
ظل املشــهد األمني -العسكري اإلسرائيلي عام  2016متركزا في تداعيات ما أسمته
إســرائيل «الهــزة اإلقليمية» والتي طاولت دوال مركزية في الشــرق األوســط في مقدمها
ســورية كما ســبق أن طاولت مصر .وبقيت عني إســرائيل تراقب جبهتني -اجلنوبية مع
قطاع غزة والشمالية مع لبنان -ال ميكن ألحد أن يتوقع احتماالت اشتعالهما ،كما برهنت
جوالت قتال سابقة فيهما.

هناك إجماع تقريبا بين الخبراء
اإلسرائيليين وحتى السياسيين
على أن الحرب المقبلة مع حماس
يجب أن تكون األخيرة.

ب ــات س ــاح الــغــواصــات يشكل
بــالــنــســبــة إلســـرائـــيـــل الــــــذراع
االستراتيجية الطويلة بعد سالح
الجو على المدى القصير ،والــذراع
األه ــم إستراتيجيا على المدى
البعيد.

ظل المشهد األمني -العسكري
اإلسرائيلي عام  2016متركزا في
تداعيات ما أسمته إسرائيل «الهزة
اإلقليمية» والــتــي طــاولــت دوال
مركزية في الشرق األوسط.
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وفيما يتعلق باحلرب األهلية الدائرة في ســورية انحصر االهتمام األمني -العســكري
اإلســرائيلي في محورين :األول -اســتخدام القوة العســكرية الروســية في ســورية مبا
يشكله ذلك من دعم إليران وحزب الله ومبا قد يح ّد من حرية العمل اإلسرائيلية؛ الثاني-
مالحقة أي شحنات أسلحة إلى حزب الله في لبنان تصفها إسرائيل بأنها كاسرة للتوازن
بني اجلانبني.
وفيما بدأت تلوح إشــارات إلى احتمال التوصل إلى تســوية بشأن سورية سارعت إسرائيل
إلى إشهار «خطوطها ا ُ
حلمـــر» في هذا الصدد ،وفي طليعتها ضمان عدم بقاء وجود عسكري
إيراني في سورية بعد التسوية .وكان هذا هو هدف آخر لقاء عقده رئيس احلكومة اإلسرائيلية
بنيامني نتنياهو مع الرئيس الروسي فالدميير بوتني بالتزامن مع االنتهاء من كتابة هذا الفصل،
وكان جزءا من عدة لقاءات جمعت الزعيمني خالل الفترة األخيرة.
ويعتقد رئيس شــعبة االستخبارات العسكرية في اجليش اإلسرائيلي («أمان») ،اللواء
هيرتســي هليفــي ،فــي ســياق أحدث تقييــم أمني قدمه إلــى جلنة اخلارجيــة واألمن في
الكنيســت فــي أوائــل آذار  ،2017أن حــزب الله وحركة «حماس» غيــر معنيني مبواجهة
عسكرية مع إسرائيل في املرحلة احلالية.
وبحســب هليفي ،فإن حزب الله بات محبط ًا جد ًا بســبب عدد القتلى الكبير الذي سقط
مــن بــن مقاتليه في احلرب األهلية الدائرة في ســورية وأصبح مــن الصعب عليه جتنيد
مقاتلني جدد إلى صفوفه باإلضافة إلى أن جزء ًا من عناصره أصبحوا في سن  60عام ًا.
وقال أيضا إنه في حال دخول حزب الله في مواجهة عسكرية مع إسرائيل فسيحدث هذا
بعد انتهاء القتال في ســورية .وح ّذر من احتمال أن يشــارك جيش لبنان إلى جانب حزب
الله في أي حرب مستقبلية يخوضها هذا األخير ضد إسرائيل.
كما ح ّذر هليفي من أن الوضع في املناطق الفلســطينية احملتلة قابل لالنفجار بســبب
انعدام أي أفق سياســي ،وأشــار إلى أن قطاع غزة يعيش أوضاع ًا إنســانية واقتصادية
صعبــة .وأكــد ضرورة الدفــع قدم ًا بالتطويــر االقتصادي في املناطق الفلســطينية حتى
التوصل إلى تسوية سياسية بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
1وتطــ ّرق رئيس شــعبة «أمــان» إلى تقرير مراقب الدولة اإلســرائيلية حــول عملية «اجلرف
الصامد» العسكرية التي قام اجليش اإلسرائيلي بشنها في قطاع غزة في صيف  ،2014فقال
إنه من دون التقليل من تهديد األنفاق ،فهي ال تشكل تهديد ًا حقيقي ًا على دولة إسرائيل.
وغــداة تقييمــات هليفي هذه قالت مصادر أمنية إســرائيلية رفيعة لصحيفة «معاريف»
إنه في حال نشوب حرب أخرى مع إسرائيل في منطقة احلدود الشمالية سيقاتل اجليش
اللبناني إلى جانب حزب الله.
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ووفقا لتقدير هذه املصادر ،فإن اجليش اللبناني تعاظم بشــكل كبير خالل الســنوات
األخيــرة وحصل على وســائل قتالية عديــدة في اجلو والبر والبحر مــن عدة مصادر في
مقدمها الواليات املتحدة وفرنسا والسعودية .وأكدت أنه في الوقت الذي كان الدافع لهذا
التعاظم هو محاربة اإلرهاب اجلهادي السلفي في لبنان ،فإن النتيجة الناجمة عنه متثلت
بتحســن قــوة هذا اجليش وازدياد قدرته على خوض قتال ضــد جيش نظامي على غرار
اجليش اإلسرائيلي نظر ًا إلى أنه أصبح ميتلك وسائل تتيح له إمكان إحلاق أضرار بهذا
اجليش األخير مثل صواريخ دقيقة مضادة للدبابات .وأشــارت املصادر نفســها إلى أن
هذا اجليش يخضع إلمرة الرئيس اللبناني ميشــال عون الذي بات يتعاون مع حزب الله
وأعرب عن تأييده له ،كما شــ ّدد على أن وجود ســاح بحيازة حزب الله ال يعتبر مشــكلة
2
بالنسبة إلى لبنان لكون هذا السالح عام ًال مهم ًا في الدفاع عن هذا البلد وسيادته.
في غضون ذلك اســتمر الســجال داخل إســرائيل فيما إذا كان حزب الله حفر أنفاق ًا
حتت احلدود في الشمال على غرار األنفاق التي حفرتها حركة حماس في قطاع غزة.
وذكــر أحــد احملللني 3أنه خالل العام الفائت اســتدعى رئيــس األركان غادي أيزنكوت
مرتني اجليولوجي والعقيد احتياط يوسي لنغوتكسي ،للتشاور معه في مسألة هذه األنفاق.
وقبل  12عام ًا شغل لنغوتسكي منصب مستشار رئيس األركان آنذاك موشيه يعلون في
موضوع محاربة تهديد األنفاق.
ويؤكد احمللل أن لنغوتســكي معروف في اجليش جيد ًا ،وهو حذر منذ أكثر من عشــرة
أعوام املســتويات السياســية والعســكرية من خطر ما يجري حتت األرض في اجلنوب.
والسيناريوهات التي رسمها ،مثل خطف جنود ومحاوالت خطف جنود ،وعمليات هجومية
تقوم بها حماس بواسطة األنفاق  -حتققت .وسمع رئيس األركان منه أقوا ًال عن اجلنوب
وأيضــ ًا عن الشــمال .ويعتقد لنغوتســكي أن ما هو مطلوب اليــوم هو حتويل األنظار في
االجتاه املعاكس ،أي نحو حدود لبنان.
ويقول لنغوتكســي« :إن تهديد األنفاق من هذه احلدود ال يقل خطورة عن التهديد من
اجلنوب .وببســاطة ،من غير املمكن عدم وجود أنفاق هناك .هذا أمر من الســهل تنفيذه
نســبي ًا .وهو يشــكل أداة محتملة يســتطيع العدو بواســطتها االحتفاظ بعنصر املفاجأة.
صحيــح أنهــا أداة ال ميكــن أن حتقــق االنتصار في احلــرب ،لكنها قــادرة على إحداث
فوضى جدية لدينا ،ويعلم حزب الله أننا حتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى حلول مناســبة
في اجلنوب ،لذا ال يوجد أي سبب يجعله ال يحاول حتدينا بواسطة األنفاق في الشمال».
يتحــدث لنغوتكســي وخبراء آخرون عن «قدرات موجــودة ومؤكدة للحزب في حفر األنفاق
في مناطق  -تشــبه من الناحية اجليولوجية وتتطابق مع تضاريس األرض في احلدود بيننا

استمر السجال داخــل إسرائيل
فيما إذا كان حزب الله حفر أنفاقًا
تحت الحدود في الشمال على غرار
األنفاق التي حفرتها حركة حماس
في قطاع غزة.
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العميد احــتــيــاط د .مئير إل ــران:
استمرار الهستيريا بشأن مشكلة
األنفاق  ،يكشف ضعف الجمهور
اإلسرائيلي ويشجع العدو على
المبادرة إلى شن هجمات موجهة
ضد قلب العمق المدني.
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وبني لبنان» .وهم يذ ّكرون بأنه «على ما يبدو حفر حزب الله واستخدم أنفاق ًا على احلدود مع
سورية ،كما حفر شبكة أنفاق في جنوب لبنان أيض ًا كجزء من منظومة قتالية ضد إسرائيل».
حسن حزب الله شبكة أنفاقه القتالية في املناطق املفتوحة وفي القرى
ومنذ حرب لبنان الثانية ّ
الشــيعية في جنوب لبنان .والتقدير اليوم هو أن احلرب املقبلة مع احلزب ســتكون مصحوبة
بهجوم بالصواريخ وقذائف املدفعية على اجلبهة اخللفية في إسرائيل حيث من املتوقع سقوط
أكثــر مــن  1000رأس متفجر يومي ًا عليها ،ومصحوبة مبحاولة حزب الله نقل جزء من القتال
إلى أرض إســرائيل ،واحتاللها ،وأيض ًا الســيطرة على مواقع في قلب مســتوطنات ،وضرب
شريان املواصالت في الشمال ،وحتى خطف رهائن.
ويتابــع احمللــل :يتحــدث نصر الله منذ أكثر من ســبع ســنوات عن «احتــال اجلليل» .ففي
نظره بضع «صور انتصار»  -ولو موقتة -ملقاتلي حزب الله داخل األراضي اإلســرائيلية كافية
بالتأكيد .فهل نفق أو أنفاق هي السبيل الذي سيحاول بواسطته حزب الله حتقيق هذا الهدف؟
ليس هناك جواب قاطع لدى أحد في اجليش اإلسرائيلي ،وال لدى الهيئات االستشارية
للجيش في هذه املسألة .ويجب أن تكون فرضية عمل اجليش اإلسرائيلي أنه توجد أنفاق
على الرغم من عدم وجود معلومات أو إثباتات على وجودها.
عاد موضوع األنفاق إلى صدارة املشــهد األمني -العســكري في ضوء التقرير الذي
أصدره مراقب الدولة اإلســرائيلية حول احلرب اإلســرائيلية األخيرة على غزة («اجلرف
الصامد») والذي انتقد فيه أداء املجلس الوزاري اإلسرائيلي املصغر للشؤون السياسية-
األمنية (الكابينت) وال سيما في كل ما يتعلق بالتعامل مع تهديد األنفاق.
وثمة شبه إجماع بني اخلبراء األمنيني اإلسرائيليني ،كما بني مسؤولي األجهزة األمنية
(راجع تصريحات رئيس شعبة «أمان» أعاله) على أن تهديد األنفاق ليس استراتيجيا.
وأبــرز هــؤالء د .مئير إلران ،وهو عميد فــي االحتياط ومدير برنامج اجلبهة املدنية في
«معهد دراسات األمن القومي» ،ونائب سابق لرئيس شعبة االستخبارات العسكرية.
يرى إلران أنه فيما يتعلق بالتهديدات األمنية ،وخالف ًا للماضي ،لم تعد دولة إســرائيل
تواجه تهديدات وجودية بكل معنى الكلمة .وبرأيه ،رمبا ميكن تعريف اســتمرار الصراع
مع الفلسطينيني بأنه تهديد وجودي ،وثمة من ي ّدعي أن حتقيق البرنامج النووي اإليراني
ميكن أن يشكل خطر ًا وجودي ًا .ويدور جدل إسرائيلي عام حول هذين املوضوعني.
باإلضافة إلى ذلك ،ثمة الئحة طويلة من تهديدات اســتراتيجية تواجه إســرائيل .ومع
ذلك ،ال تشــكل األنفاق  -ســواء في اجلبهة ضد حماس أو في اجلبهة ضد حزب الله -
جــزء ًا مــن هذه الفئة برأيه .من الواضح أن منظومــة األنفاق الهجومية تنطوي على خطر
إذا لــم تقــف في وجهها منظومة دفاعية مناســبة .ويجري حالي ًا ،رمبــا بعد فوات األوان

بنــاء منظومــة تتألف من عائق معقد ،على قاعدة الســياج الــذي يغلف قطاع غزة ،بتكلفة
تتعــدى  3مليــارات شــيكل .وهنا يطرح الســؤال :هل هــذا هو الهــدف الصحيح إلنفاق
هــذا املبلــغ الضخم؟ وهل في إمكان ذلــك أن مينع بصورة محكمة تهديد ًا مباشــر ًا على
املستوطنات احملاذية للسياج؟ .وهل قصف هذه املستوطنات في الشمال أو في اجلنوب،
تهديد وجودي أو استراتيجي؟ اجلواب عن ذلك هو :كال .إن ح ًال منهجي ًا صحيح ًا لتهديد
املســتوطنات القريبة من الســياج هو مزيج من وجود عسكري مع إخالء مدنيني منها عند
بدء االشتباكات العسكرية.
ويؤكد هذا اخلبير أن التركيز على مشكلة األنفاق الهجومية التي حركها من جديد تقرير
املراقب ،يســيء إلى مصالح حيوية لدولة إســرائيل .وهو يح ّول انتباه املسؤولني السياسيني
واجلمهــور عن التهديدات االســتراتيجية احلقيقية واألكثر خطورة ،وميكن أن يشــكل وهم ًا
خطر ًا بأن احلل التقني ملشكلة األنفاق سيحل مشكلة غزة ،التي ستبقى معنا كقنبلة موقوتة
استراتيجية خطرة فع ًال .عالوة على ذلك ،فإن استمرار الهستيريا بشأن مشكلة األنفاق التي
تشــكل بالتأكيد حتدي ًا مباشــر ًا لســكان «غالف غزة» ،يكشــف ضعف اجلمهور اإلسرائيلي
ويشجع العدو على املبادرة إلى شن هجمات موجهة ضد قلب العمق املدني.
ويجمــل هــذا اخلبير بقوله :أنا مع التعاطي اجلــدي واملتوازن مع خطر األنفاق ،وضد
تصويرها كتهديد استراتيجي أو وجودي.4
فــي ضــوء هــذه املواقف من تقريــر مراقب الدولة فإنــه لم يحظ بالكثير مــن العناوين
البــارزة .لكن احمللل العســكري لصحيفــة «هآرتس» عاموس هرئيل أكــد أن الصعوبات
التي ســتواجهها إســرائيل في مواجهات مســتقبلية في غزة وخاصة في لبنان ،ال تزال
على حالها .وبشأن هذه النقطة بالذات من املفيد برأيه االنتباه إلى موقف عضو املجلس
الوزاري املصغر الوزير نفتالي بينيت (رئيس «البيت اليهودي») ،الذي تبنى مراقب الدولة
وجهــة نظره في خالفه مــع رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو فــي قضية األنفاق الهجومية
فــي القطــاع .وبينما يبدو بينيت على الصعيد السياســي متحمســ ًا لفرض وقائع أحادية
على األرض حتى لو بثمن محتمل هو الدخول في مواجهة مع دول أوروبية وإحراج إدارة
دونالد ترامب ،فإن مواقفه في املســائل العســكرية أكثر تعقيد ًا .وأكثر من مرة يعبر عن
شــكوكه في املواقف التي تقدمها القيــادة األمنية ويرفض تبني رؤيتها كخالصة ال ميكن
االعتراض عليها.
وقــال بينيــت لصحيفــة «هآرتــس»« :إن مالحقة مطلقــي الصواريخ خــال احلرب هو
تقريبــ ًا مهمة مســتحيلة -وأنــا أقول هذا بصفتي خبيــر ًا في اصطيــاد الصواريخ» .في
حــرب لبنــان الثانية ( متوز  )2006كان بينيت ضابط ًا في االحتياط وتولى قيادة قوة من
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بينيت :يجب أن نقول للبنانيين
وللعالم منذ اآلن« :إذا أطلق حزب
الله صاروخًا على الجبهة الداخلية
في إسرائيل ،فــإن هــذا يجب أن
يعني إعادة لبنان إلى زمن العصور
الوسطى».

وحدة النخبة التي أرســلت إلى عمق األراضي في جنوب لبنان وعمل على مطاردة خاليا
مطلقــي الصواريــخ في حزب الله .يقول« :عندما كنا نتحرك في منطقة معينة ،كان إطالق
الصواريــخ منهــا يتضاءل ،لكن اخلاليا املســؤولة عــن إطالق الصواريخ كانت ببســاطة
تتحرك قلي ًال إلى الوراء شما ًال».
منذ ذلك احلني م ّر  11عام ًا تعلم حزب الله خاللها كيف يســتعد للمعركة بصورة أكثر
تطــور ًا .وأضــاف« :لقد نقل احلزب مطلقي الصواريخ من احملميات الطبيعية ومن املواقع
فــي األماكــن املفتوحــة ،إلى داخل املناطق املبنية والكثيفة ســكاني ًا .ال تســتطيع محاربة
الصواريخ باملالقط .وإذا لم تصل إلى البيت الذي يوجد فيه مطلق الصواريخ نفسه ،فإنك
لن تكون فعا ًال -وعدد املنازل التي يجب الوصول إليها كبير جد ًا».
وتابــع« :بعــد تســريحي من اخلدمة العســكرية قرأت جميــع ما ُكتب عن هــذه احلرب.
وأدركت متأخر ًا أن احلدث األبرز فيها جرى في اليوم األول منها عبر احملادثة الهاتفية التي
جرت بني إيهود أوملرت وكونداليزا رايس» .فقد طلبت مستشارة األمن القومي للرئيس بوش
من رئيس احلكومة عدم املس بالبنية التحتية للدولة اللبنانية واستجاب هو لطلبها .وفي رأي
بينيت أدى ذلك إلى القضاء على احتمال انتصار إسرائيل في هذه احلرب.
ويشــير بينيت إلى أهمية حتميل اجليش اللبناني مســؤولية أي مواجهة مع "حزب الله:
«يقدم لبنان نفسه كدولة تريد العيش بهدوء وال متلك أي تأثير على أعمال حزب الله .لكن
حالي ًا احلزب ممزوج بلبنان الدولة ذات الســيادة ،فهو جزء من الســلطة ،وبحســب رئيس
اجلمهوريــة اللبنانيــة ،هــو جــزء من قواتها األمنية .لقد خســر احلزب حقــه في أن يكون
تنظيم ًا مارق ًا» .وفي رأي بينيت هذه النظرة يجب أن تشــكل موقف إســرائيل الرســمي.
وتابع« :املؤسســات اللبنانية ،والبنى التحتية ،املطار ،محطات الطاقة ،وطرق املواصالت،
وقواعــد اجليــش اللبنانــي -كل هذا يجب أن يكون أهداف ًا مشــروعة للهجوم إذا نشــبت

احلــرب .ويجــب أن نقول هــذا للبنانيني وللعالم منذ اآلن .وإذا أطلــق حزب الله صاروخ ًا
على اجلبهة الداخلية في إسرائيل ،فإن هذا يجب أن يعني إعادة لبنان إلى زمن العصور
الوســطى» .ويتابع« :احلياة في لبنان حالي ًا ليســت سيئة باملقارنة مبا يحدث في سورية.
يجب على مواطني لبنان مبن فيهم الســكان الشــيعة أن يفهموا أن هذا ما ينتظرهم إذا
ورطهم احلزب العتبارات خاصة به أو بطلب من إيران».

ويشــير هرئيل إلى إن وجهة النظر التي يعرضها بينيت ليســت جديدة متام ًا ،ففي العام

 2008أي بعــد عامــن علــى احلرب األخيرة فــي لبنان ،عرض قائد املنطقة الشــمالية آنذاك
(ورئيــس األركان اليوم) غادي أيزنكــوت «عقيدة الضاحية» ،وحتدث عن تدمير هائل للمباني
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في املناطق املؤيدة حلزب الله (كما جرى على نطاق صغير في مربع الضاحية الشــيعية في
بيــروت خــال احلرب) ،وذلك كأداة ردع للحزب من أجل تقصير أمد احلرب .في تلك الســنة
اقتــرح اللــواء (في االحتيــاط) غيورا أيالند ضــرب البنى التحتية احلكوميــة في لبنان خالل
احلرب ،لكن حتى اآلن لم يجر تبني وجهة النظر هذه كسياسة إسرائيلية ال علن ًا وال سر ًا.
وبرأيــه تكشــف تصريحات بينيــت محاولة عضو بــارز في املجلس الــوزاري املصغر
(ومنافــس سياســي بارز لنتنياهو) لتحويل وجهة النظر هذه إلى سياســة رســمية .وفي
الواقــع ،فــإن حالة التعادل التي حققتها إســرائيل في القتال فــي غزة في عملية «اجلرف
الصامد» أقنعت بينيت بصحة وجهة نظره .فهناك أيض ًا وافقت حماس على وقف إطالق
النار بعد  51يوم ًا من القتال وبعد أن دمر ســاح اجلو أبراج ًا ســكنية كان يقطنها كبار

مسؤولي احلركة.

5

التهديدان األمنيان األبرز – األكثر ترجيحًا واألخطر
يقرر عاموس يدلني ،في تقييم وضع إســرائيل االســتراتيجي باالســتناد إلى مر ّكبات
ميزان األمن القومي اإلســرائيلي ،أن «إســرائيل قوية من ناحية عســكرية» وأن «التهديد
العســكري املباشر عليها قد تضاءل بدرجة كبيرة» ،وخاصة «إزاء واقع التراجع املستمر
فــي التهديــد احملدق بهــا من جانب الــدول العربية املجاورة» ونشــوء «رقعة من املصالح
املشــتركة بني إســرائيل والعالم العربي الســنّي» ،بالتوازي والتزامن مع «إعاقة املشروع
النووي اإليراني» بفعل االتفاق مع الدول الكبرى.
وفي املقابل ،يشــير إلى تطورات ســلبية حتصل في بيئة إسرائيل االستراتيجية،
في مقدمها :تدهور مكانة الواليات املتحدة وصورتها في منطقة الشــرق األوســط؛
اســتخدام القوة العســكرية الروســية في ســورية مبا يشــكله ذلك من دعم إليران
وحــزب اللــه ،قد يح ّد من حرية العمل اإلســرائيلية؛ اســتمرار اجلمــود في العملية
السياسية بني إسرائيل والفلسطينيني ،فيما يغذي اإلحباط والتحريض املتصاعدان
فــي الســاحة الفلســطينية ،منذ خريف العــام « ،2015إرهاب األفراد ،الســكاكني
والدهس»؛ استمرار التدهور في العالقات بني إسرائيل وأوروبا ،إلى جانب تراخي
سجلت احلمالت
التضامن الداخلي وتع ّمق الشــروخ في املجتمع اإلســرائيلي .كما ّ
ضد شــرعية قادة اجليش اإلســرائيلي ومحاوالت ج ّر اجليش إلى مواجهة سياسية

يقرر عاموس يدلين ،في تقييم
وضـــع إســرائــيــل االســتــراتــيــجــي
 ،أن «إســرائــيــل قوية مــن ناحية
عسكرية» وأن «التهديد العسكري
المباشر عليها قد تضاءل بدرجة
كبيرة».

ذرى سلبية جديدة.
ووفق يدلني فقد أدت قوة إســرائيل العسكرية ،مناعتها االقتصادية وضعف خصومها
املنشــغلني بأزماتهم احلادة إلى جعل احلرب ضد إســرائيل في مرتبة هامشية من جدول
6
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نجحت إسرائيل في عدم التدخل
في الحروب المجاورة ،وفي عدم
االنجرار إلى حرب واسعة.
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أعمــال املنظومــة اإلقليمية .كذلك املنظومة الدولية ،التي تشــهد صراعات ومواجهات بني
القوى العظمى وتعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية ،هي أقل اهتمام ًا اليوم مبمارسة
الضغوط السياسية على إسرائيل ،مما مينحها (إسرائيل) مهلة زمنية استراتيجية .تطبيق
االتفــاق النووي بني إيران والــدول العظمى ،والذي يقلص في املدى القصير من املخاطر
احملدقة بإســرائيل والناجمة عن املشــروع النووي اإليراني ،قد أدى أيضا إلى حتســن
قدرتها على مواجهة التحديات األمنية الفورية.
وبرأي يدلني :السؤال املركزي هو ـ هل تستغل إسرائيل هذه املهلة الزمنية االستراتيجية
بصورة صحيحة ،في املديني القريب واملتوســط ،بغية بناء قدرتها على مواجهة التحديات
األكثر خطورة واملتوقع ظهورها في املدى البعيد؟
ويتابــع أنــه بالنظر إلى ما ســلف وبالتأســيس عليه ،تبقــى التهديــدات األمنية األبرز
التي تواجه إســرائيل ،بشــأن انفجار صدام عنيف خالل الفترة املقبلة ،محصورة بصورة
أساسية في جبهتني اثنتني :جولة أخرى من املواجهة العسكرية مع حماس في قطاع غزة
ـ وهو ما يصفه بأنه «السيناريو األكثر ترجيح ًا»؛ واندالع مواجهة عسكرية مع حزب الله
عند احلدود مع لبنان ـ وهو ما يسميه «السيناريو األخطر ،بالطبع».
ورغم اســتمرار حزب الله في مســاعي التعاظم وتعزيز قدراته العسكرية ،حتى أصبح
ميثل تهديدا اســتراتيجيا جدي ًا إلســرائيل ،ورغم استثمار حماس موارد كبيرة في ترميم
قدراتها العسكرية وتعزيزها ،إال أن وضعية إسرائيل االستراتيجية عموما تتيح لها حرية
غير مسبوقة في املبادرة إلى عمليات عسكرية هدفها حماية مصاحلها األمنية وتقييد قدرة
خصومها على التعاظم النوعي.
ويجدر أن نتوسع في قراءة تقييم يدلني املتعلق بغزة ولبنان:
 حماس وقطاع غزة :يرى يدلني أنه استمر تدهور الوضع االجتماعي ـ االقتصاديفي قطاع غزة وتشــتد الضائقة في مجاالت حيويــة ،في مقدمتها مجاالت املياه،
الصحة ،الصرف الصحي والطاقة ،والتي قد تتفاقم إلى أزمة إنســانية خطيرة.
وبرأيه دفع إدراك هذا التطور املتوقع إلى إحداث تغيير في السياسة اإلسرائيلية
حيــال قطــاع غزة ،فتبنت توجها يصفه بأنه أكثر ليبرالية في كل ما يتعلق بحركة
البضائع والناس من قطاع غزة وإليه« ،بيد أن االنفتاح في هذا السياق ال يزال
محدودا بسبب اخلشية من تعاظم قوة حماس وبناء قوتها العسكرية ،ولذا فليس
فــي ذلــك ما يغير املســار نحــو أزمة خانقة يصبــح الطريق منها نحــو االنفجار
العنيف قصيرا جدا» ،على ح ّد تعبيره.
ويقول« :من املهم ،بشــكل خاص ،إجراء حوار مع اإلدارة اجلديدة في الواليات

املتحــدة والتوصــل معهــا إلى بلــورة تفاهمات بشــأن إمكانية جتنــب الصدام
العســكري احملتمــل في قطــاع غزة ،واملرهون ـ إلى حد كبير ـ بقدرة إســرائيل
العســكرية ،إلــى جانب التباحث مع حليفاتهــا وأصدقائها في املنطقة وخارجها
بغيــة وضــع وتنفيذ برنامج خاص لتالفي حدوث كارثة إنســانية في قطاع غزة،
ثــم ترميمه .كما يقتضي اجلهد لتحقيق االســتقرار فــي قطاع غزة إجراء حوار
متواصل مع دول وجهات مختلفة ،مثل مصر ،السلطة الفلسطينية ،دول اخلليج،
تركيا ،الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي .وفي إطار حوار كهذا ،يتعني النظر
فــي أفــكار مختلفة ،من ضمنها بناء ميناء في غزة ،نقل أنبوب الغاز إلى القطاع
وإقامة منشآت لتحلية املياه في املنطقة».
وفي هذا السياق يكتب ما يلي« :ينبغي أن تشدد االستعدادات العسكرية على ضرورة
تقصير مدة املعركة احلربية ومحاولة استكشاف املفاجآت التكتيكية واملنظومية التي
قد تعمد حماس إليها في املعركة املقبلة ،ثم االستعداد لها .ومن املهم ،أيضا ،إيجاد
حل عملياتي وناجع ملســألة األنفاق والراجمــات ،مبا يتجاوز اإلجنازات املتحققة في
مجــال مواجهــة القذائف .وفي هذا الســياق أيضا ،ينبغي للمنــاورة البرية أن تكون
جاهزة ،كجزء منتظم وحيوي من صندوق األدوات العملياتي .املناورة البرية والنيران
املوجهــة مــن اجلــو ال ترمي ،بالضرورة ،إلــى احتالل غزة ،وإمنا إلــى توجيه ضربة
قاصمة ،ح ّد التدمير الكلي ،للذراع العسكرية حلركة حماس».
 «حزب الله» ولبنان :إزاء تعاظم قوة محور إيران ـ حزب الله الراديكالي في ســورية،بدعم روســي ،يتعني على إسرائيل ،بحسب ما يؤكد يدلني ،إدارة املخاطر ومعاجلتها
مبنظــور املــدى البعيد ،وفي مركزه احلزم في معاجلة تعاظم قوة هذا احملور والتطلع
إلى إزالة التهديد الناجم عنه على اجلبهة الشمالية .وينبغي للسياسة اإلسرائيلية أن
تشــمل مساهمة محسوبة ومتعقلة في إفشال احملور الراديكالي ،منع إيصال أسلحة
ميس بإســرائيل ،منع متركز
نوعيــة إلــى حزب الله ،جباية ثمــن باهظ من أي طرف ّ
عناصر إرهابية عند حدودها ،توثيق العالقات مع السنّة املعتدلني في ما وراء احلدود
ومواصلة تقدمي الدعم اإلنساني لهم.
ويبقــى احتمــال التصعيد الرئيســي واألخطر هو ضد حزب الله ،علــى ما يقول ،وهو
ناجم عن اإلجراءات التي تتخذها إســرائيل لوقف شــحنات األســلحة التي يتم إرســالها
إلى هذا التنظيم ،وعن محاولته الرامية إلى إنشــاء منظومة عســكرية وقواعد إرهابية في
هضبــة اجلــوالن ـ وهي محاولة قد تتكلل بالنجاح على هامش احلرب في ســورية ،أو في
حال حتقيق نظام األســد انتصارا واضح ًا .ولذا« ،يتعني على إســرائيل إعادة النظر في

»تقوية المحور الراديكالي الذي
تقوده روسيا وإيــران في سورية،
بالتعاون مع حزب الله ،هو تطور
اســتــراتــيــجــي ســلــبــي بالنسبة
إلسرائيل».
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إذا ما تمكنت إسرائيل من توجيه
ضربة جدية لحزب الله وتعريض
مكانته في لبنان للخطر ،فستكون
إســرائــيــل مــلــزمــة بــاالســتــعــداد
لمواجهة تطور يتمثل في تدخل
عسكري إيراني مباشر؟
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سياســتها في هذا املجال بصورة دائمة ،بهدف مواصلة وقف نقل األســلحة النوعية إلى
هذا التنظيم وتقليل مخاطر التصعيد إلى احلد األدنى املمكن .كما يتعني على إســرائيل،
أيضا ،االستمرار في جمع املعلومات االستخباراتية عن مك ّونات القوة املركزية لدى حزب
الله ،لكي متتلك القدرة على توجيه ضربة استباقية و /أو شل وحتييد املنظومات النوعية
التي في حيازته ،في غضون فترة وجيزة جدا منذ انطالق املعركة .وعلى إسرائيل ،أيضا،
إعــداد خطة بشــأن البنــى التحتية الوطنية في دولــة لبنان وعدم فصلها عــن حزب الله،
إلى جانب تطوير قدرة املناورة البر ّية ـ من خالل الدراســة الدائمة ملميزاتها ولدورها في
احلسم ،العيني (املعركة العينية) واالستراتيجي».
ويضيف يدلني ،في هذا السياق« :ينبغي االنتباه ،إلى أن إليران اليوم ـ خالفا للماضي
ـ قــوات كبيــرة في ســورية ،مبوافقة صامتة مــن جانب الدول الغربية وبتعاون نشــط من
جانب روسيا .وإذا ما متكنت إسرائيل من توجيه ضربة جدية حلزب الله وتعريض مكانته
في لبنان للخطر ،فســتكون إســرائيل ملزمة باالســتعداد ملواجهة تطور يتمثل في تدخل
عســكري إيراني مباشــر ،بواســطة قوات كبيرة ،أو من خالل «متطوعني» شــيعة بقيادة
ســتواجه إســرائيل قيود ًا تترتب علــى وجود القوات
وتوجيــه إيرانيني .وخالفا للماضي،
ِ
الروسية في سورية ،غالف النيران التي تطلقها منظومات الدفاعات اجلوية الروسية التي
تغطي ســماء لبنان وإسرائيل والتعاون االســتخباراتي واالستراتيجي بني روسيا وحزب
اللــه .ويجــدر بإســرائيل أن تتقصى ،ثم أن تبلور ،قبل انــدالع املواجهة وليس في خضم
القتال ،قوانني اللعبة املناســبة مقابل الروس في حال وقوع املواجهة مع حزب الله .ومن
املهــم ،أيضا ،اســتنفاد أية مســاهمة روســية ممكنة في جلم حزب اللــه وإيران وفي منع
7
التصعيد غير املرغوب».
بحســب شــيفطان ،تضررت إســرائيل في احللبة الدولية من جراء معطيات أساســية
سلبية ،ناجمة برأيه عن تخاذل الواليات املتحدة وأوروبا ،ومن جراء األضرار التي أحدثتها
الهزة اإلقليمية .وقد شــملت هذه املعطيات تكريس ومتأســس املشروع النووي العسكري
اإليراني حتت كنف االتفاق مع الدول الســت العظمى ،وضياع فرصة حتقيق الســام مع
الفلســطينيني ،والفوضى في ســورية ،والدعم الروســي لنظام األســد ،وتسلح حزب الله
املكثــف مبنظومــات متطورة ،وإصرار حماس االنتحاري .وفي احلســاب االســتراتيجي
العــام ،ثمة تعويض عن هذه األمور كلها بتضعضــع وتفكك الدولتني األكثر راديكالية في
معاداة إســرائيل  -العراق وســورية  -على نحو يزيل عن جدول األعمال إلى فترة غير
قصيــرة ،تهديــد ًا تقليدي ًا ذا أبعــاد وجودية .أما اخلطر النــووي اإليراني وبرغم خطورته
البالغة ،فأمام إســرائيل نحو عقد كامل من الزمن لالســتعداد والتحضير مبا يتيح إمكان

مواجهــة هــذا التهديــد مبعطيات أفضل بكثير .وحتى في حال تبــدد الردع حيال حماس
وحزب الله ،فسيكون هذان التهديدان قابلني لالحتواء.
ولكن األهم من هذا كله مبا ال ُيقاس ،على ما يؤكد شــيفطان ،هو التحســن البارز في
مكانة إســرائيل اإلقليمية واإلدراك العميق لدى جميع اجلهات املعنية وذات األهمية ملدى
قوتها وصدقيتها وإصرارها .ويؤكد أن التحالف االستراتيجي مع مصر بقيادة السيسي
يعادل في أهميته جميع الوجهات السلبية التي ورد ذكرها .فبالرغم من التوقعات القامتة
بشــأن اقتصادهــا ،ما تــزال مصر هي الدولــة العربية األكثر أهمية واســتقرار ًا واملركز
الوحيــد املؤهل إلنشــاء قوة إقليمية منظمــة ضد الراديكاليني الذيــن تقودهم إيران .كما
أن العالقات احلميمة مع األردن ،وتقاطع املصالح الواســعة مع العربية الســعودية ودول
اخلليج األخرى ومع املغرب ،تعزز هذه الوجهة.
ويجمل شــيفطان :إن ما مت منعه أو تقليصه أو احتواؤه ال يقل أهمية عما مت إجنازه.
ففي الشــمال جنحت إســرائيل في جتنب التدخل في ســورية ،إلى جانب احملافظة على
حدود هادئة في اجلوالن وتقليص عنيف وحاد وحازم ،في نقل األسلحة الكاسرة للتوازن
إلــى حــزب الله .وفي اجلنوبُ ،أجهضت محاولة حماس ج ّر مصر ،من خالل جتنيد الرأي
العــام العربي ،إلى مواجهة مع إســرائيل ،بل شــكلت عملية «اجلــرف الصامد» (العدوان
اإلســرائيلي علــى قطاع غزة فــي صيف  )2014منوذج ًا جيد ًا للشــراكة االســتراتيجية
بني إســرائيل ومصــر .وحتى الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان جلــم أخير ًا كراهيته
8
وتهجماته ضد إسرائيل وجتنب املواجهة املباشرة معها بصورة منهجية.
قبــل كل هــذه التقييمات حــ ّدد أربعة من قــادة اجلبهات في دائرة البحوث في شــعبة
االســتخبارات العســكرية («أمــان») أن األنفاق فــي غزة ،موجة «اإلرهــاب» في الضفة،
عمليات «داعش» واحلرب األهلية في سورية ،تعاظم حزب الله ومستقبل املشروع النووي

في ايران ،استقرار احلكم في مصر وفي األردن – كل هذه هي أهم التحديات التي ترافق
في السنوات األخيرة الشرق األوسط وإسرائيل ،والتي جتمع بينها ميزة بارزة للغاية هي
«انعدام اليقني» .وقال احمللل العسكري يوآف ليمور إن املسؤولني عن محاولة تبديد انعدام
اليقني هذا ،أو على األقل إيضاح بعض مؤشراته ،هم رجال االستخبارات .فهم املطالبون
بأن يقدروا ماذا ســيكون ،وأن يضعوا بنية حتتية للرد التنفيذي والسياســي اإلسرائيلي.
وأشــار إلى أن قادة اجلبهات في دائرة البحوث في شــعبة االســتخبارات العسكرية هم:
ع ،رئيس الساحة الفلسطينية؛ ش ،رئيس الساحة اللبنانية؛ ر ،رئيس ساحة دول املنطقة

والقوى العظمى؛ وأ ،رئيس الســاحة الشــمالية – الشــرقية (ســورية ،العــراق وإيران).
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وأضــاف :في املاضي كانت في شــعبة «أمــان» جبهات أكثر ،ولكــن التغييرات اإلقليمية
ومتغيرات إضافية أخرى مثل عالم السايبر واضطرارات امليزانية أدت إلى املبنى احلالي
الذي تكون فيه أربع جبهات (وواحدة أخرى فنية) مسؤولة ،عمليا ،عن كل العالم.
وق ــع ــت إس ــرائ ــي ــل والـ ــواليـ ــات
المتحدة ،فــي واشنطن يــوم 14
أيلول  ،2016على االتفاقية الجديدة
بشأن المساعدات العسكرية ـ
األمنية األميركية إلسرائيل ،وذلك
بعد أشهر طويلة من المفاوضات
الشاقة.

9

اتفاقية مساعدات عسكرية جديدة مع الواليات المتحدة
وقعــت إســرائيل والواليــات املتحدة ،في واشــنطن يوم  14أيلــول  ،2016على االتفاقية
اجلديدة بشأن املساعدات العسكرية ـ األمنية األميركية إلسرائيل ،وذلك بعد أشهر طويلة من
املفاوضات الشاقة التي شهدت حاالت كثيرة من الصعود والهبوط ،برسم العالقات املتوترة
بني رئاســة احلكومة اإلسرائيلية واإلدارة األميركية ،رغم أن املصالح االستراتيجية الكبرى
املشتركة لكال الدولتني هي التي حتسم وحسمت األمور في نهاية املطاف.
وتنص االتفاقية اجلديدة ،التي يسري مفعولها لعشر سنوات ابتداء من العام ( 2018بعد
انتهاء مفعول االتفاقية احلالية ،التي تســري حتى نهاية العام  )2017على أن تقدم الواليات
املتحدة األميركية إلسرائيل مساعدات أمنية ـ عسكرية بقيمة  38مليار دوالر خالل السنوات
العشر املذكورة ( 2018ـ  ،)2027مبعدل 8ر 3مليار دوالر في السنة الواحدة.
كما تنص ـ في رسالة تعهد مرفقةُ ،ألزِ م نتنياهو بالتوقيع عليها ـ بأن ال تتقدم إسرائيل
خالل الســنوات العشــر املذكورة بأي طلب جديد إلى الكونغرس للحصول على مساعدات
إضافية ،كما كان يحصل في السابق تكرارا ،وعلى أنه إذا ما حصل هذا وأقر الكونغرس
حتويل أي مبالغ مساعدات إضافية إلى إسرائيل (حتت ضغط مجموعات اللوبي اليهودي
فــي الواليــات املتحــدة) ،فعندئذ تقوم إســرائيل ـ وفق رســالة التعهد التي ُألــزِ م نتنياهو
بالتوقيع عليها ـ بإعادة جميع هذه املبالغ إلى وزارة اخلارجية األميركية.
وتنص االتفاقية اجلديدة أيضا على ما اشــترطه البيت األبيض :خالل ســت ســنوات
(منذ بدء ســريان مفعــول االتفاقية اجلديدة ،في  )2018ينتهي مفعول التســوية اخلاصة

تنص االتفاقية الجديدةعلى أن
تقدم الواليات المتحدة األميركية
إلســرائــيــل مــســاعــدات أمــنــيــة ـ
عسكرية بقيمة  38مليار دوالر
خــال عشر سنوات بمعدل 8ر3
مليار دوالر في السنة الواحدة.

التــي أتاحت إلســرائيل حتويل جــزء من أموال املســاعدات األميركية (النقدية) ،بنســبة
3ر %26إلى شواكل لكي تستطيع أن تشتري بها بضائع ومعدات من الصناعات األمنية
اإلســرائيلية ،إلى جانب اســتخدام جزء آخر ،بنســبة  ،%13لشــراء وقود للطائرات .هذه
التســوية ســينتهي مفعولها وســيتم إلغاؤها ،تدريجيا ،بحيث يتم اســتخدام جميع أموال
املســاعدات األميركية (النقدية) لشــراء معدات وجتهيزات أميركية ،من الواليات املتحدة،
دون القدرة على حتويل أي مبلغ منها إلى شواكل.
ودحــض احمللل االقتصــادي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ،ســيفر بلوتســكر 10ما
تباهى به ديوان نتنياهو واملقربون منه بأن اتفاقية املساعدات اجلديدة «ستمنح إسرائيل
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مبلــغ 8ر 3مليار دوالر في الســنة ،مقابــل 1ر 3مليار في االتفاقية الســابقة» ،مؤكدا أن
«احلقيقــة هــي أن االتفاقيــة اجلديدة تعكس انخفاضا في املســاعدات ،وليــس ازديادا»
وموضحــ ًا أن هــذا ما يثبته «ارتفاع جــدول الغالء في الواليات املتحــدة ،إلغاء الزيادات
اخلاصة وتقليص املساعدات النقدية».
وفــي دحض ادعاء نتنياهو واملقربني منه بأن اتفاقية املســاعدات اجلديدة «هي األكبر
من نوعها في تاريخ الواليات املتحدة» ،أكد بلوتسكر أنه «ادعاء غبي متاما» ألن الواليات
املتحدة تقدم مساعدات عسكرية للدول األوروبية األعضاء في حلف «الناتو» بقيمة سنوية
تزيد عن  100مليار دوالر! وأضاف أن «شــهر ًا واحدا من القتال في الكويت بني 1990
و 1991كلــف دافــع الضرائب األميركــي ،بالقيمــة احلقيقية ،أكثر من تكلفــة عقد كامل
من املســاعدات العســكرية إلســرائيل»! وقال :ميكن االدعاء هنا ،في الرد على مثل هذه
احلــاالت ،أن احلديث ال يجري عن مســاعدات أمنية لغرباء ،وإمنا عن مصروفات للدفاع
عن الواليات نفســها وحماية مصاحلها .وإال ،ملا كان الكونغرس ،بصفته املعبر عن إرادة
الشعب األميركي ،قد صادق عليها .ولكن هذا االدعاء نفسه ،ميكن استخدامه هنا أيضا،
في ما يتعلق بإســرائيل« :الواليات املتحدة جتني من مســاعداتها األمنية إلسرائيل فوائد
ذاتية كبيرة تعادل ،في التعريف ،حجم املســاعدات كلها .وكما هو متبع في العالقات بني
الدول ،فهي مجرد صفقة تبادلية وليست عمل خير وإحسان»!
تشــمل االتفاقية اجلديدة قسمني اثنني :املساعدات العينية ،أي بالتجهيزات العسكرية
األميركيــة وبالنفــط األميركي ،واملســاعدات النقدية (باملال) ،أي بالــدوالرات التي ميكن
حتويلها إلى شواكل بصورة ح ّرة .وكلما كانت درجة احلرية في استخدام أموال املعونات
أكبــر ،كانــت الفائــدة االقتصاديــة احلقيقية منها أكبــر .ولذلك ،فإن املســاعدات العينية
(باملنتجات) هي أقل قيمة من املساعدات النقدية (املالية).
في االتفاقية احلالية (القدمية) ،مر ّكب املساعدات النقدية لالستخدامات األمنية احمللية
من قبل حكومة إسرائيل («أموال التحويل» ،أي الدوالرات التي ميكن حتويلها إلى شواكل
في إســرائيل) كان يشــكل  %27من مجموع املســاعدات ،بينما كان مر ّكب املســاعدات
العينيــة (املعدات العســكرية والنفط املســتوردة مــن الواليات املتحدة) يشــكل  %73من
مجموع املســاعدات .أما فــي االتفاقية اجلديدة ،فقد انخفض مر ّكب املســاعدات النقدية
(أموال التحويل) إلى نحو  %18فقط من رزمة املســاعدات في البداية ،على أن يؤول إلى
اإللغاء التام الحقا ،وهو ما يقلل من قيمة رزمة املساعدات كلها بصورة حادة .ومن أجل
تعويض إســرائيل عن هذه اخلســارة الكبيرة ،كان ينبغي زيادة حجم املســاعدة السنوية
مببلغ  40مليون دوالر في السنة ،وهو ما لم يحصل.

اعــتــبــر المحلل االقــتــصــادي في
صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت»،
سيفر بلوتسكر أن االتفاقية
الــجــديــدة تعكس انخفاضا في
المساعدات ،وليس ازدي ــادا كما
يدعي نتنياهو ومقربوه.

145

تقـريـر "مـدار"

2017

وفي اإلجمال ،كما يوضح بلوتسكر ،لكي تكون االتفاقيتان (القدمية  /احلالية واجلديدة)
متساويتني من حيث الفائدة االقتصادية املرجوة إلسرائيل ،كان على االتفاقية اجلديدة أن
تضمن إلسرائيل مساعدة مببلغ إجمالي يصل إلى  46مليار دوالر خالل السنوات العشر
القادمة (ابتداء من  .)2018لكن الرزمة احلقيقة التي تضمنها االتفاق اجلديد ( 38مليار
دوالر) تقل عن ذلك بـ  8مليارات دوالر ،تشكل  .%18وهي نسبة االنخفاض الذي حصل
في حجم املساعدات األمنية األميركية إلسرائيل خالل العقد الالحق.
قضية محاكمة الجندي قاتل الشريف :أبعاد ميليشيوية في الجيش اإلسرائيلي؟
تعتبر محاكمة اجلندي في جيش االحتالل إليئور أزاريا الذي اتهم وأدين بقتل الشاب
الفلســطيني عبد الفتاح الشــريف في اخلليل حتى وهو مشــلول احلركة وال يشكل خطرا
على أحد ،من احملاكمات املهمة التي انعكست على مكانة اجليش في املجتمع اإلسرائيلي،
وميكن لها أن تشكل نقطة حتول في تقاطعات اجليش املختلفة مع هذا املجتمع .ويبدو أن
محكمة أزاريا كشفت عن سؤال مهم فحواه :هل اجليش اإلسرائيلي هو جيش عصري أم
ميليشيا عسكرية؟ .وهذا النقاش ال يتعلق ببنية اجليش ،وطريقة انتخاب ضباطه وخططه
احلربية وأمناط تدريباته ،فهي كلها تدل على أن اجليش اإلســرائيلي هو جيش عصري،
وإمنا يتعلق مبركب مهم وهو مصدر شرعية اجليش اإلسرائيلي ومصدر إلهام أفراده.
وفي واقع األمر ،كشفت محاكمة أزاريا الكثير من الصدوع في هذا املركب.
يختلف اجليش العصري عن امليليشــيا العسكرية في مركب الشرعية ومصدر اإللهام
في عدة مناح ،ففي اجليش يكون الفرد منصاعا لألوامر العسكرية التي حتدد استعمال
العنف وهي لوائح تتعلق في الغالب باخلطر الذي يهدد الفرد العســكري أو خالل إجراء
مهمة عســكرية ،أما في امليليشــيا فإن الفرد يكون خاضعا أليديولوجيا هي التي حتكم
اســتعمال العنــف في امليدان .في اجليش العصري يكون مصــدر إلهام الفرد هو املهمة
املتعلقة باملنظومة السياســية املنتخبة والتي حت ّدد أهداف املؤسســة العسكرية بناء على
تــدارس األخطــار والتهديــدات العامة ،ويكون مصــدر األوامر هو القائــد الذي يتواجد
فوقه ضمن تراتبية عســكرية هرمية واضحة ،أما في امليليشــيا فإن الفرد يكون خاضعا
ملنظومــة قيادية غيــر منتخبة بل لقيادة أيديولوجية تضع أهداف امليليشــيا بناء على تلك
األيديولوجية ،ويكون قائد امليلشيا مصدر األوامر ،الذي يتمتع بالكاريزما ومصدر إلهامه
هو قوته األيديولوجية وجاذبيته الفكرية والشخصية .عالوة على ذلك ففي امليليشيا يكون
للعالقات الشــخصية دور في حتديد اإليقاع العام داخل احلركة امليليشــيوية بينما يكون
العقد السياسي هو الذي يحدد توجهات وإيقاع العمل داخل اجليش العصري.
146

تقـريـر "مـدار"

2017

كشفت قضية إليئور أزاريا أن هناك بعدا ميليشيويا في اجليش اإلسرائيلي ،ورمبا أن
محاكمة أزاريا هي مؤشر لهذا البعد وليست إنتاجا له.
بــدأ النقــاش حول موضوع أزاريا .وفق الرواية اإلســرائيلية فــي آذار  ،٢٠١٦عندما
حــاول شــابان فلســطينيان من اخلليــل القيام بعملية فــي تل الرميــدة ،مت فيها مت طعن
أحد اجلنود ،جرى إطالق النار على الشــابني الفلســطينيني ،حيث أدى اطالق النار إلى
استشــهاد أحد الشــباب ،أما الشاب الثاني ،عبد الفتاح الشريف ،فقد أصيب بالعيارات
الناريــة التــي أطلقهــا اجلنود ،إال إنه لم ميــت ،بل أصيب إصابات حرجة أدت إلى شــل
حركته دون أن تقتله ،وبعد مرور الوقت وبعد أن مت اإلعالن أن احلدث قد انتهى من حيث
العملية العســكرية ،جاء جندي من وحدة «كفير» ،لم يكن شــريكا في احلدث منذ بدايته،
وأطلق النار على رأس الشاب عبد الفتاح الشريف مما أدى إلى قتله .خالل هذه األحداث
كانــت كاميــرا املواطن الفلســطيني من اخلليل عماد أبو شمســية من منظمة «بتســليم»
تصور هذه األحداث ،وأدى نشر شريط الفيديو إلى اندالع سجال ونقاش وصراع داخل
إسرائيل لم يشهد له اجليش مثيال من قبل.
أظهرت قضية أزاريا الكثير من ميزات اجليش اإلسرائيلي والتحوالت التي حدثت على
عالقة اجليش مع املجتمع اليهودي ،وكشفت البعد امليليشياوي فيه.
ميكن القول إن البعد امليليشيوي في اجليش اإلسرائيلي تطور مع كونه جيش الشعب،
ففكــرة جيــش الشــعب حتمل في داخلهــا تداخال كبيــرا بني اجليش واملزاج السياســي
والفكري في املجتمع ،وقد حتولت فكرة جيش الشعب من فكرة حاملة للجيش اإلسرائيلي
إلى عبء عليه كجيش عصري ،في دولة يجب أن يرتبط فيها اجليش باملستوى السياسي
الــذي فوقــه وباملنظومة القانونية التي حتكمه .حتول املزاج الشــعبي إلى عامل مؤثر على
اجليــش وعلى توجهاتــه وطريقة تعاطيه مع األمور ،وأصبح التهديد بعدم إرســال األبناء
إلى اجليش عامال في الضغط على اجليش التخاذ مواقف تنســجم مع توجهات الشــعب،
وهو ما يســمى الطابع الشــعبوي للخطاب الشــعبي الذي مييز أيضا املستوى السياسي
في إســرائيل ،فإذا كانت القيادة أصبحت شــعبوية انسجاما مع الشعب ،فلماذا ال يكون
اجليش مثلها ١١.وقد كتبت عضو الكنيســت تســيبي ليفني في ســياق محاكمة أزاريا أن

تعتبر محاكمة الجندي القاتل
إلــيــئــور أزاريـــــا مــن المحاكمات
المهمة التي انعكست على مكانة
الجيش في المجتمع اإلسرائيلي.

هــذه األيام تشــهد صراعا بني احلقيقة والكذب ،بني القيــم والفوضى ،بني جيش أخالقي
١٢
وبني جيش يتصرف حسب مزاج العامة.
فــورا بعــد نشــر الفيديو في العالم خرج وزيــر الدفاع في حينه موشــيه يعلون وقائد هيئة
األركان العامــة غادي أيزنكوت ببيان أولي يشــجبون فيه إطــاق النار ،مؤكدين أن ما قام به
هذا اجلندي ال ينسجم مع أخالقيات اجليش اإلسرائيلي ،ووصف يعلون احلدث بأنه يدل على
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تحولت فكرة جيش الشعب من
فكرة حاملة للجيش اإلسرائيلي
إلى عبء عليه كجيش عصري.
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مظاهر تب ّهــــم .وقد أشــار احمللل العســكري عاموس هرئيل إلى أن ما دفع وزير الدفاع هو
خوفه من تأثير هذه القضية على ســلوكيات اجلنود اإلســرائيليني ،واخلوف من التصعيد الذي
قد يلحق نشــر هذا الفيديو في املجتمع الفلســطيني ١٣.بعد إعالن موقف وزير الدفاع حتديدا
(حيــث تراجــع أيزنكوت عن حدة موقفه بســبب الضغــط وأعلن في بداية نيســان أن اجلندي
بريء حتى تثبت ادانته) ،بدأ حراك شعبي وسياسي داعم للجندي ،فقد اتصل رئيس احلكومة
بنيامني نتنياهو بعائلة اجلندي وش ّد على أياديها ،وجتند سياسيون من املعارضة (وزير الدفاع
احلالي أفيغدور ليبرمان في حينه) واالئتالف (غالبية الوزراء وأعضاء االئتالف) لدعم اجلندي
ومهاجمــة يعلــون على موقفه الذي اعتبروه تضحية باجلندي وتركــه لوحده في املعركة .وأدت
قضية أزاريا (بشــكل مباشــر وغير مباشــر) إلى اإلطاحة بوزير الدفاع السابق يعلون وتعيني
ليبرمــان مكانــه ،حيث دعم أعضاء من الليكود و"البيت اليهــودي" تعيني ليبرمان وزيرا للدفاع
ألسباب كثيرة من بينها موقف يعلون من قضية أزاريا.
على أي حال كشــفت قضية أزاريا مجموعة من الصراعات داخل اجليش اإلســرائيلي
وعالقته مع القيادة السياسية والشعب ،كما ذكرنا تعتبر القضية فقط تعبيرا عنها وليس
إنتاجا لها ،ففي املاضي تعرض جنود إســرائيليون للمحاكمة في قضايا شــبيهة بقضية
أزاريــا ،إضافــة إلــى جنــود لم يتــم محاكمتهم ،ولكن قضايــا أولئك اجلنــود الذين متت
محاكمتهم بســبب قتل فلســطينيني بدون ســبب لم تثر هذه االحتجاجات التي كانت في
قضيــة أزاريــا ،وهــذا يعنــي أن العامــة وخطابهم الشــعبوي لم يعد مســتعدا أن يعطي
اجليــش ونخبــه أن يقــود هذه املســائل بشــكل منفرد ومســتقل ،ولم يعد يقبــل تبريرات
القيادة العســكرية أو السياســية حول أهمية هذه اإلجراءات للحفاظ على صورة اجليش
اإلسرائيلي ،لذلك فإن محاكمة أزاريا كانت نقطة مفصلية في هذه املسألة ،وتتمثل في أن
الشــعب يريد من اجليش أن يتصرف ويفكر بشــكل شعبوي مثله ،خاصة وأن قيادات في
اجليش اإلســرائيلي خرجت في الســنوات األخيرة وحذرت من خطورة التدهور األخالقي
في املجتمع اإلسرائيلي ،مثل نائب رئيس هيئة األركان يائير غوالن الذي حذر خالل كلمة
له في ذكرى احملرقة النازية من أن املؤشــرات العنصرية في املجتمع اإلســرائيلي تشــبه
تلك املوجودة في املجتمع األملاني عشــية صعود النازية ١٤.وقد هاجمته قيادات سياســية
ميينيــة مبــن في ذلــك رئيس احلكومــة نتنياهو الذي اعتبرها تســفيها للكارثــة ١٥.وكذلك
تصريحــات رئيــس هيئة األركان الذي قال قبل قضية أزاريــا بوقت طويل إنه ال يريد من
اجلندي اإلسرائيلي أن يفرغ بندقيته في فلسطينية حتمل مقصا ١٦.وردا على ذلك اعتبرت
نائبة وزيرة اخلارجية اإلســرائيلية من الليكود تسيبي حوتوبيلي أقوال قائد هيئة األركان
هجوما عدائيا سياســيا على إســرائيل على املستوى الدولي ،حيث أنه يتم اتهام إسرائيل

بالضبط بهذه األفعال ،وإلى جانب هذه اإلدانات من اليمني خرج مرة أخرى وزير الدفاع
١٧
يعلون كما فعل في السابق ودعم أقوال غوالن.
أمــا الصــراع الثاني فهــو الصراع الطبقي والطائفي بني الشــرقيني واألشــكنازيني،
وهو أيضا يدل على حتوالت مير بها اجليش اإلســرائيلي داخليا وفي عالقته مع الشــعب
أو اجلمهــور .ففــي خضم النقاش حول قضية أزاريا ،كان هنالك نقاش أكثر شراســة لم
يظهر بحدة في وســائل اإلعالم اإلســرائيلية (في اعتقادنا عمدا وليس عفوا) وإمنا بقي
علــى صفحــات التواصل االجتماعي ،وهو أن أزاريا يهودي من أصول شــرقية ويســكن
فــي مدينــة فقيرة وهي الرملة ،حيث اتخذته النخب األشــكنازية فــي اجليش ككبش فداء
لتحسني صورتها في العالم .وقد صرح ناشطون شرقيون ،حتى الذين ال يدعمون ما قام
به اجلندي ،بأن ما حدث هو متييز في تطبيق القانون بســبب األصل الشــرقي للجندي،
وأن هناك الكثير من األحداث الشبيهة لم يتعرض فيها اجلنود ملثل هذا التعامل كما كان
١٨
مع أزاريا.
واعتبرت نوعا بورشطاين أن قضية أزاريا كشفت عن التراتبية في اجليش والصراع
الطبقي فيه ،فالذين وقفوا ضد أزاريا ومع محاكمته هم النخب األشــكنازية القدمية التي
انضم لها يعلون ،بينما وقف الشرقيون إلى جانب أزاريا ألنهم اعتقدوا أن محاكمته بهذه
١٩
الطريقة كانت بسبب كونه شرقيا.
ويشير رامي كمحي إلى أن املظاهرات التي خرجت لدعم أزاريا ضد اجلهاز القضائي
وقيادة اجليش والتي تكونت من الشــرقيني أبناء الطبقات الدنيا في مدن التطوير واملدن
الفقيــرة مثــل الرملة ٢٠،تكشــف الصراع الطبقــي احلقيقي أو املتخيل فــي اجليش وبينه
وبني قطاعات في املجتمع تنأى عن البعد امليليشــيوي فيه .فقد كشــفت القضية أن اليهود
األشــكنازيني العلمانيــن اليســاريني قد تخلوا عن اخلدمة في اجليــش في الوحدات التي
فيها احتكاك مع السكان الفلسطينيني أو فيها أعمال شاقة مثل احلراسة ،وإمنا يفضلون
اخلدمة في الوحدات االعتبارية مثل السابير ،والوحدات االستخباراتية النخبوية وغيرها،
وتبقــى العمليــات الشــرطية واحلدوديــة على أرض الواقــع من نصيب الشــرقيني وأبناء
الطبقات الضعيفة .وقد أشار اخلبير اإلسرائيلي في عالقة اجليش باملجتمع ،يغيل ليفي،
إلــى أن اجليــش حتول إلى جيش طبقي-طائفي ٢١.وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة
هــذه االدعــاءات إحصائيــا وواقعيــا ،فإن الصورة التي ُرســمت أو مت رســمها هي هذه
الصورة التي تساهم في جتنيد الداعمني للجندي أزاريا على أساس طائفي والتي صبت
غضبها على النخبة القيادية العسكرية ،لدرجة أن العامة التي دعمت أزاريا رفعت شعار
رفض التجنيد للجيش بعد إدانة أزاريا في احملكمة العسكرية في تل أبيب.
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عالوة على ذلك ،كشــفت قضية أزاريا هيمنة قطاعات جديدة على اجليش اإلســرائيلي
أحدثت قطيعة مع النخب القدمية والتقليدية التي قادت املؤسسة العسكرية في إسرائيل،
حيث أن قضية أزاريا كشــفت عن رغبة اليمني اجلديد في إســرائيل في إحكام الســيطرة
علــى اجليــش ،وبالــذات على قيمه ،وإدخال مصادر شــرعية وإلهام جديــدة له مثل الدين
واأليديولوجيــا الشــعبوية .وقد كان وقــوف غالبية أعضاء االئتــاف احلكومي إلى جانب
اجلنــدي واملطالبــة بإعطائه عفــوا بعد ادانته بعــام ونصف ،وإظهار اجليــش أو حتديدا
نخبه بأنها تنكل بالعائلة "املســكينة" دليال على الرغبة في جعل اجليش يتصرف كما يريد
العامــة ،وكمــا يرغب اليمني اجلديد منه ذلك .وقد جاء تهديد البعض بعدم التجنيد للجيش
إذا لم يحدث األخير تغيرا في توجهاته دليال على النظرة التي يريدها العامة من اجليش،
ميليشيا عسكرية تفعل ما تشاء .وقد كشفت تقارير صحافية إحدى أوجه امليليشيوية في
قضية أزاريا ،فخالل األحداث في اخلليل ظهر التأثير الذي يلعبه املستوطنون على اجلنود
وضبــاط اجليش ،حيــث يخضع اجلنود في بعض األحيان ألوامر املســتوطنني ،ورغم أن
هــذه احلقيقة ليســت جديدة إال إن قضية أزاريا بينت بشــكل واضــح هذا الواقع ،والذي
يكشــف عن البعد امليليشــيوي في اجليش اإلســرائيلي املتمثل في اخلضــوع ألوامر من
٢٢
قيادات أيديولوجية مثل املستوطنني ومساعدتهم على التنكيل بالفلسطينيني.
شــارك الكثيــر مــن الضباط واجلنــراالت في االحتياط بنقد ســلوك اجليــش خالل قضية
أزاريــا ،وجتند قســم منه للشــهادة لصالح أزاريا فــي احملكمة ،مثل اجلنــرال عوزي دايان،
والذيــن ركــزوا نقدهم للجيش بادعاء أن األخير ال يقدم احلماية للجنود إذا ارتكبوا مخالفات
ســموها مخالفات تنفيذية ال قيمية ،أو أخالقية ،وثانيا ادعوا أن محاكمة أزاريا ســوف متنع
اجلنــود مــن القيــام بإطالق النار وقت اخلطــر خوفا من محاكمتهم من جهــة وتخلي اجليش
عنهم من جهة أخرى ،وقد فنّد اجليش ذلك بأسلوب ميليشيوي عبر نشر إحصائيات عن عدد
الفلســطينيني الذين قتلهم اجليش بعد محاكمة أزاريا ،ليثبت أن القضية لم تؤثر على دافعية
اجلنود في اســتعمال الســاح ضد فلســطينيني .وال شــك في أن إحصاء اجلثث الفلسطينية
٢٣
الثبات غياب تأثير محكمة أزاريا على اجليش هو تفكير وسلوك ميليشيويان واضحان.
وســاهمت قضية ومحاكمة أزاريا في إحداث تصدعات في قدسية اجليش اإلسرائيلي
أكثــر مــن أي حدث آخر .وتنضم قضية أزاريا لقضايا أخرى تواجه اجليش اإلســرائيلي
تدفع به أكثر وأكثر نحو اإلطار امليليشيوي ،فإلى جانب قضية أزاريا نفسها فهي أخرجت
الناس للتظاهر ضد اجليش ومصادر شــرعيته والعقيدة العســكرية التي يحملها والكود
األخالقي الذي يرفعه ،وخالل املظاهرات التي كانت خارج احملكمة العسكرية في تل أبيب
هتف املتظاهرون عبارات حتريضية ضد رئيس هيئة األركان ،وهي املرة األولى في تاريخ
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اجليــش التــي يتــم التحريض الدموي على رئيــس هيئة أخالل إشــغاله املنصب ،في تلك
املظاهرة هتف املشــاركون "غادي احذر رابني يبحث عن صديق" ،واعتبرت تقارير أن ما
حدث في محاكمة أزاريا شرخ في املجتمع حول مكانة اجليش ودوره.
سبق أن قلنا إنه إلى جانب قضية أزاريا ،ظهرت قضايا أخرى عبرت عن التوجه امليليشيوي
الذي يتجه نحوه اجليش اإلســرائيلي ،ويحاول األخير مقاومتها ،ليس دائما بنجاح كبير كما
حدث مع قضية أزاريا .فمثال يحاول حاخامو الصهيونية الدينية منع دمج النساء في الوحدات
القتاليــة ،ومنــع التجربــة األولى لدمجهن في ســاح الدبابــات ،ونزع الشــرعية عن منظمات
حقوقية إسرائيلية تنتقد اجليش وممارسته في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل منظمة "لنكسر
الصمت" .هذه األمور كلها تدل على تعزيز األبعاد امليليشــيوية في اجليش اإلســرائيلي والتي
تنمو على أرضية أن اجليش هو "جيش الشعب" ،اذن فليكن كما تطالب به العامة.
إجمــال
عالــج املشــهد العســكري واألمني اإلســرائيلي جوانب عديدة من خــال التركيز على
جانبني مهمني ســوف يســاهمان في تشكيل هذا املشهد في السنوات املقبلة :األول يتعلق
بالتحوالت الداخلية في اجليش اإلسرائيلي والتي تعمل على تكريس ما أطلق عليه الفصل
البعد امليليشيوي في اجليش اإلسرائيلي ،والثاني بتغير التحديات العسكرية واألمنية في
البيئة اإلقليمية إلسرائيل عالوة على حتوالت في التقديرات اإلسرائيلية جلوهر التهديدات
التي ستواجه إسرائيل في السنوات املقبلة.
بالنســبة للجانب األول مت الكشــف عن حتوالت تتعلق بعالقة اجليش اإلســرائيلي مع
املجتمع اليهودي اإلســرائيلي ومركباته املختلفة والتي تفجر اجلوهر املكبوت في اجليش
اإلســرائيلي املتعلق باملركب امليليشــيوي له والذي ُكبت عام  ،1948نحو تأســيس جيش
عصــري يحــدث قطيعة مع امليليشــيات العســكرية اليهوديــة في فترة الييشــوف ،اال إن
هــذا املكبــوت ظل ينتظر حلظة تفجره .وقد شــكل العام املاضي عاما مهما في ســيرورة
تعزيز اجلوهر امليليشيوي في اجليش اإلسرائيلي .وقد ظهر البعد امليليشيوي في أحداث
عــدة أبرزهــا محاكمة اجلنــدي إليئور أزاريا الذي قتل الفلســطيني اجلريــح عبد الفتاح
الشريف ،وتأثير حاخامي الصهيونية الدينية على اجليش ومطالبتهم اجليش بأن ينسجم
مــع التوجهات والتشــريعات الدينية ،خاصة وأن أبنــاء الصهيونية الدينية بات لهم وجود
كبير ومؤثر في مفاصل املؤسســة العسكرية اإلسرائيلية ،وظهر ذلك مؤخرا في معارضة
حاخامي الصهيونية الدينية املؤثرين مشروع اجليش دمج النساء بشكل أكبر في الوحدات
القتالية ،ومطالبتهم اجلنود عبر فتوى دينية برفض اخلدمة العسكرية في هذه الوحدات.
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أما اجلانب الثاني الذي بات يؤثر على املؤسســة العســكرية اإلســرائيلية فهو العامل
اخلارجي والذي يتحدد بتغير خارطة التهديدات األمنية والعســكرية إلســرائيل ،وتصور
إسرائيل املختلف لهذه التهديدات .وميكن إجماله في النقاط التالية:
 أوال :ال تزال املؤسســة العســكرية تعتبــر اخلطر على اجلبهة الشــماليةاملتمثل فيحزب الله اخلطر األكبر واألهم على األمن القومي اإلســرائيلي .وتشــير التقديرات
اإلســرائيلية إلى أن حزب الله طور في السنوات األخيرة من منظومته الصاروخية
التي تقدر بعشرات اآلالف من الصواريخ ،عالوة على حتسني منظومته القتالية التي
اكتســبها في احلرب االهلية في سورية ،ورغم التصورات اإلسرائيلية لهذا التهديد
في معادلة احلروب غير املتســاوية (جيش منظم مقابل ميليشــيا عسكرية متطورة)
فإن التصورات اإلســرائيلية جتمع على أن انشــغال حــزب الله في احلرب الدائرة
في سورية يؤجل أي صراع بني الطرفني ،لكن في الوقت ذاته تشير التقديرات إلى
أنه في أي حرب مقبلة بني إسرائيل وحزب الله سوف يكون اجليش اللبناني طرفا
فيها ،وستكون حربا مدمرة للبنان على صعيد البنية التحتية.
 ثانيــا :علــى اجلبهة اجلنوبية تواجه املؤسســة العســكرية واألمنية اإلســرائيليةحتديــن :األول يتمثــل بحركــة حمــاس ،والثانــي يتمثل فــي "والية ســيناء" في
ســيناء ،وهو تنظيم تابع لداعش .وتواجه إســرائيل اخلطر الثاني ضمن تنسيق
مع مصر .أما بالنســبة حلماس فهنالك اجماع تقريبا بني اخلبراء اإلســرائيليني
وحتى السياسيني اإلسرائيليني على أن احلرب املقبلة مع حماس يجب أن تكون
األخيرة ،حيث أن على إســرائيل أن حتســم هذه املعركــة حتى لو اضطرت إلى
احتــال قطــاع غزة ،غير أن هذه املســألة تبقى محل تقديرات سياســية أيضا،
فإســرائيل ترى في الوضع احلالي على املســتوى السياسي مريحا لها تستطيع
من خالله إدارة سياستها جتاه الفلسطينيني في حالة االنقسام.
 ثالثا :التحدي على مستوى اقتراب احلرب السورية من احلدود ،فإسرائيل باتتأكثر قلقا من اقتراب احلرب إلى حدودها ،ومن بناء مواقع متقدمة إليران وحزب
الله على احلدود في هضبة اجلوالن ،وجاءت زيارة نتنياهو لروسيا في شهر آذار
 ،٢٠١٧تأكيدا على هذه املخاوف.
 رابعا :حتاول إسرائيل تطوير منظومة الردع جتاه البيئة اإلقليمية عموما وجتاهايران خصوصا ،وعلى الرغم من أن التهديد العســكري التقليدي إلســرائيل قد
تراجع في السنوات األخيرة بعد اندالع الثورات العربية ،إال إن إسرائيل ال تزال
تعزز من قدراتها التقليدية ذات الطابع الردعي.
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