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 عات الجبهة الداخلية "عقب اخيل" كيان العدوتصد  

 مقدمة: - 1

جر مئـات افقـد  ـ .ديـة إننيـة دـادرةمنـ  تسسيسـع علـى تعد   في دولـة الييـاا الصاصـبقام التشكيل االجتماعي 
وأعــراقهم المختلفــةم ولــم يجمــع بيــنهم ســو  جــامع  تبــاا الديادــة اليهوديــة مــن بقــاا األرم ب قافـاتهمأاأللـو  مــن 

ب بزيـادة م مـا تسـب  تباا ديادـات أخـر  ريـر اليهوديـةأمليها أعراق أخر  بل و ت رمأل المجتمع في وتشك   .الدين
وعموديــا  بدرجــة م يــرةم  يــ   ا  أفقي ــو ــ ا االدقســام يــ  ب  الييــاا. ننــي والــديني فــي مجتمــعا اإلد والتنــو   ــ ا التعــد  

ك ـر ألوا ويشـك   منياليهـود الشـرقيراديم والمـزرا يم مـن دا يـةم أ  عموديا  من عرقين أساسيين  ما السـفال يتشك  
 % مــن يهــود40 ىو ــم اليهــود الصر يــوا ويشــكلوا  ــوال يمم واالشــكنا  الييــاا % مــن اليهــود فــي مجتمــع60مــن 

 شـرقيوا فال .فـى الدولـة العبريـة العليـا والحساسـة  نـا  صـراا مريـر بـين  ـاتين الفئتـين  ـوص المناصـباليياا. و 
بالمائـــة  70 ـمـــا الـــأ ممـــن المناصـــب العليـــا فقـــ  بالمائـــة 30عـــوا بحـــوالى رلبيـــة ليـــنهم يتمت  دهـــم األأ مـــن ررمبـــال
  .ا و الصر ي يمخر  فيتمتع بها االشكنا  األ

السياسـية والفيريـة هـات ق بالتـاري  والتوج  ة تناقضات كبيـرة بـين  ـاتين الفئتـين علـى وجـع التحديـد تتعل ـونم   
ل مــن  ــوالي دةم فهــو يتشــك  علــى أســع متعــد   ا  أفقي ــ الفسيفســائي المجتمــع ــ ا  كمــا ينقســم .بــل والطائفيــة الدينيــة

مـــن   ـــ ا المجتمـــع لكمـــا يتشـــك   ع.% منـــ79ل اليهـــود % مـــن المســـيحيينم فيمـــا يشـــك  2% مـــن المســـلمينم و15
ل العــرد داخــل المجتمــع اإلســرائيلي ويشــك   .%25-20% م والمتدينــة بنســبة 80-75الفئــات العلماديــة بنســبة 

ل اليهـود ويشـك   رم.بقـاا األ شـت ى % مـن االمهـاجرين اليهـود مـن79% من السكاا فيمـا يشـكل  20,8 ى وال
% مـــن المجتمـــع م فيمـــا 12,7 ى(  ـــوال1998-1989) بـــين عـــامي المهـــاجروا  ـــدي ا مـــن االتحـــاد الســـوفيتي

ننـــي والـــديني علـــى أ ـــزاد م ويتـــو ا  ـــ ا التنـــوا اإل% 1,3 ىأنيو يـــا  ـــوالل الفالشـــا و ـــم المهـــاجروا مـــن يشـــك  
 .ا  رئيس ا  سياسية ودينية وطائفية مختلفةم تزيد على خمسة عشر  ز 
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بتراكيبع في النظام السياسي إلى اتجا ات يسارية ويمينية وال ينفي ذلك بالطبع  يسرائيلاإلوينقسم المجتمع 
ـــر و  ـــكجـــود التوجهـــات الوســـطية أو ري ا ام ريـــر أا الصـــفة الســـائدة والمـــانرة فـــي النظـــام السياســـي  ـــي  ـــ ذل

عمــل  عامــة ويم ــل  ــزد التيتــل ) الليكــود(  عامــة التيــار اليمينــي بكــل تراكيبــعم فيمــا يم ــل  ــزد ال .اااالتجا ــ
ن طــواص العقــود ال النــة األولــى مــالييــاا . وقــد ســيطر اليســار علــى النظــام السياســي فــي التيــار اليســار  والوســ 

-1994باسـت ناء فتـرة إسـحاق رابـين)  ةاألخيـر  ودعمر الدولةم فيما سيطر اليمين على القرار السياسـي فـي العقـ
 هات اليمين في الشئوا الخارجية. ومع اقترادظا  وقريبا  من توج  (م والتي كاا التوجع اليسار  فيها متحف  1995

  من منطلقاتع المختلفةم سـواء علـى قاعـدة العـرق أو يبر    ا التباين واالختال الييااادتخابات ديابية في  كل
األ ـــزاد اليمينيـــة  وتصـــط    .األفيـــار األيديولوجيـــة وأالطائفـــة أو مكـــاا الهجـــرة األصـــلي أو الحـــزد السياســـي 

 .ما تيوا علمادية العلمادية منها والدينية في مواجهة األ زاد اليسارية التي عادة  

ة أ مها: اإلقرار بحق وسيادة مفهـوم تـداوص السـلطة بـين ويقوم النظام السياسي في إسرائيل على قواعد عد   
قو  المجتمع المختلفةم واعتمـاد النظـام الحز ـي واليوتـة الحز يـة فـي ديـل أصـوات النـاخبين والتشـكيل البرلمـاديم 

إلصـاء  تم   لينم 1999و1996لمرتين  من الشعب ومستقل    مباشر   اعتماد ادتخاد رئيع الحكومة بشكل   فيما تم  
ر األ زاد الصصيرة لها تسنير في صناعة القرار وإعطاء ال قة للحكومةم مـا يـوف   ا  إ. و  لك ففيما بعد   ا النظام

ــالييــاا ويســما النظــام السياســي فــي  .لهــا باســتمرار فرصــة المشــاركة السياســية الواســعة ل األ ــزاد والقــو  بتيت 
)إسـرائيل  ل  زد المهاجرين الروسى أسع دينية أو عرقية أو فيرية أو  تى متطرفةم ول لك تشك  السياسية عل

 ال .…ل األ زاد العر يةم واأل زاد ذات الطابع الشرقيل الحزد الديني شاسم وتتشك  م وتشك  بيتنا(

 بــــالظلمم  يــــ  يشــــعر العــــرد المســــلموا  الييــــااتشــــعر األعــــراق والطوائــــ  فــــي بــــالررم مــــن كــــل شــــيء 
بهـم  والـز    العامـة والمسيحيوا بظلم واضطهاد اليهود لهـمم ومحاولـة اسـتبعاد م مـن الحيـاة السياسـية اإلسـرائيلية

ـــة المتعلقـــة بـــالتعليم  ـــةم وعـــدم اعتبـــار مصـــالحهم ومســـتقبل أبنـــائهم فـــي أدظمـــة إدارة الدول فـــي خادـــة أعـــداء الدول
ع  ــاالء بــررم ادتمــاء عــدد مــنهم لأل ــزاد الصــهيودية الرئيســة كمــا ال يتمت ــ والخــدمات الصــحية والبلديــة ورير ــام

م ويطلــب مــنهم الخــرو  مــن اجتماعــات ةصــب الو اريــابالمناصــب العليــا إال مــا دــدرم ويســتبعدوا عــادة مــن المن
فـي األراضــي المحتلـة عــام  األمــن فـي الينيســم عنـدما يجـر  الحــدي  عـن العــرد الفلسـطينيينو لجنـة الخارجيـة 
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. كمـا أا المتـدينين علـى مقاليـد الحكـم   عر اليهـود الشـرقيوا بسـيادة العنصـر الصر ـي االشـكنا  فيمـا يشـم 1967
ل يشــعروا باســـتهتار العلمــاديين المســـيطرين علــى مقاليـــد الحكــم بالـــدين والشــعائر الدينيـــةم وال يقبــل  ـــاالء تـــدخ  

ا بخطورة كبيـرة إلـى تزايـد دفـوذ النظام القضائي في وق  أو منع بعض ممارساتهم الدينيةم فيما ينظر العلماديو 
ر الدولـة مـن جهـةم وي يـر الضـصائن الدينيـة اليامنـة مـن جهـة م وتطـو  ر علـى تقـد  ا يـان  المتدينين فـي المجتمـع مم ـ

ر القـادة السياسـيوا  ـ   و  مأخر م وللمرة ال ادية في العقدين األخيرين يتواجع الجادباا فـي الشـوارا و شـكل خطـر
ل فـي األ ـزاد الدينيـة ال تتـدخ   النظام العام في البالدم وقـد كـاا االدطبـاا السـائد أا  من ادعكاسات تفاقمع على 

الدينيــــة  م الــــديني فــــي المــــدارسيالسياســــة وتيتفــــي بــــبعض المطالــــب المتعلقــــة بتطبيــــق الشــــعائر الدينيــــة والتعلــــ
اآلخــرين فـــي  اتخامـــل الواســـع للحاخــام األكبــر والحاتزايـــد التــدخ   ام ريــر أا العقـــدين األخيــرين شــهد)يشــيفوت(

صـبا لهـم أمم و  عمهـ  د    على "رم إسرائيل"أتوجيع الرأ  العام دحو ادتخاد واختيار اليمين ال   يحافظ على 
 .القائم هات اليمينية المتطرفة في النظام السياسي اإلسرائيليدور في دعم التوج  

تزاص تحمل الي ير مـن المفاجـ ت فـي مجـاص والدينية في إسرائيل ال  ننية و  لك يمكن القوص أا التعددية اإل
الخال  والصراا بينهام ولـئن دجـا النظـام السياسـي اإلسـرائيلي القـائم علـى الفلسـفة الديمقراطيـة الصر يـة بـا تواء 

ك ـر مـن قـرار أا  إلـى تـحة منهـا ال يحا ادـدالا المواجهـات ور مـا المسـل  إاقم له ه االختالفـات والنزاعـات فـأ  تف
ـتهور متطر  خ ه  عيم ميت   التزايـد المسـتمر فـي التوجهـات  ة فـي لـل    تفر ه التناقضات اإلننيـة أو الدينيـةم خاص 

تجـدر اإلشـارة . فـي  ـ ا السـياق سـواء اليمينية سواء في األ زاد الدينية أو العلمادية اليمينية واليسارية على  د   
 فرديـة علـى قضـاياالمسـتوطنين كيز معظـم م و و تر لليياا الجبهة الداخلية إلى تصي ر اجتماعي آخر  اصل في

 ـ ا التصييـر و م ل الرفاه والسكن والصحة والتعليم والبنية التحتيـة والمواصـالتم ولـيع علـى قضـايا أمنيـة. ذاتية 
  و أ د أسباد الضص  الشعبي المتزايد المطالب بخفض ميزادية األمن وتقليص  جم قوات الجيش. 

 :مظاهر الضعف وتداعياتها - 2

 عحـدود ا مـف مطويلـة الحـدوددولـة صـصيرة المسـا ة و  "سـرائيل"إ تبـدو العسـكريةالجيوسـتراتيجية  النا يةمن 
 كيلـومترا.  70و مـع لبنـاا  كيلـو متـرا 79و مـع سـوريا  اكيلو متر  212ومع مصر  اكيلو متر  360 تمتد ردااأل

 و التالي. بشكل ال يتناسب مع صصر المسا ة فه ه  دود طويلة جدا  
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ـــال تتح لصــــاروخية مــــام الضــــر ات اأة جبهــــات وال تســــتطيع الصـــمود طويلــــة علـــى عــــد   ا   ر ــــ "ســــرائيل"إل م 
 ذا كادـم طويلـةإال تستطيع مواجهة  رد العصابات و ي . سرائيلىوالهجمات على الجبهة الداخلية والعمق اإل

مــع  متــداخل بشــكل  يضــا وجــود الســكاا الفلســطينين أال دنســى و  م2006عــام  مــع  ــزد ه صــلم لمــا   األمــد
 300مليوا و  يلى  والإضافة ماليين باإل 4 يوالالقطاا  فعدد سكاا الضفة و  ية. سرائيلإلاالجبهة الداخلية 

ذا مـا وإ مسرائيلينبالمائة من عدد السكاا اإل 22الى يشكلوا  و و  "سرائيل"إل  فلسطينى يعيشوا داخل  دود أ
 .ور كبير جدا  سرائيل دإفسيكوا للعرد داخل قومي دشب صراا 

وم يـــرة جـــدا  للمخـــاو  والمشـــا نات  الجبهـــة الداخليـــة اإلســـرائيلية إلـــى جبهـــة مواجهـــة مركزيـــةلقـــد تحولـــم 
تتفـوق عليهـا مـا الجبهـات الحدوديـةم بـل ر   ال تقل  أ ميـة وخطـورة عـن  السياسية والعسكرية واألمنية بحي  باتم

 العـدوها الجبهـة لهجمـات صـاروخية مك فـة أننـاء الحـرود التـي شـن    ـ ه م. وينبع ذلك من تعـر  بعض األ ياا
 را  الفصــائل الفلســطينية فــي قطــاا رــزةم إضــافة إلــى العمليــات التفجيريــةم ومــاخ  ضــد ضــد  ــزد ه فــي لبنــاا و 

ــالد عم وأ يادــا إطــالق الــطعــن و العمليـات  الضــفة الصر يــة. يضــا   فــيفلســطينيوا  مقــاوموا    انــارم التــي ينف 
 .الييااصواري  من سيناء باتجاه جنود  م بين  ين وآخرمحةة مسل  لك إطالق تنظيمات جهادي  إلى ذ

 ــزد هم علــى ضــرد ال ســيما مــن قــدرة منظمــات معينـةم  الييــااتتزايــد المخــاو  فـي فـي الســياق دفســع و 
في البحر  منصات استخرا  الصا  اليياا المحتل دا يك عن إمكادية ضرد في قلببنى تحتية ومواقع  ساسة 

 وتحسين دقتها.لد  الحزد نم عن تطوير القدرات الصاروخية المتوس م في أعقاد تقديرات تحد  

تـاد  إلـى تصيـرات اجتماعيـة وديموررافيـة جاريـة وتعادي الجبهة الداخليـة لـد  العـدو اإلسـرائيلي أيضـا  مـن 
لـــد   ســـاا دائـــرة الفقـــروات  تفـــاقم بال اآلخـــ ة الطبقيـــة بينهـــا الفجـــوات االقتصـــادية إ ـــداث تصيـــرات بنيويـــة جو ريـــة

ق تتعل ـو  والمتـدينين والعلمـاديين بين اليمـين واليسـار العقائدية التي تزداد عمقا  والخالفات  م والفجواتالمستوطنين
 مستقبل مناطق الضفة الصر ية.إ اء الفلسطينيين و  إ اءاألساس بالسياسة التي ينبصي إتباعها في 
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ـأ  إمكادية لتحديـد رايـات قوميـة ي   بالتالي   ه الخالفات تمنع  الييـاا  فـي مسـتوطنينع عليهـا معظـم الجم 
الشـــعور بو ـــدة المصـــير والهـــد  وتراجـــع  اإلجمـــاا الـــوطني المزعـــوم اد  إلـــى ت كـــلالصاصـــبم األمـــر الـــ   يـــ

 .والوطني التضامن االجتماعيو التالي إلى  تك المشتر م 

فــي ضــوء إخفــاق المســتو  السياســيم ومــن خلفــع بالتفــاقم ســرائيلية بــدأت تصــد عات الجبهــة الداخليــة اإللقــد 
سـريعا م  م أ  معركـةمهـا للجمهـور اإلسـرائيلي بحسـم المعركـةادقطعيجيش اال تالصم في الوفـاء بالتعهـدات التـي 

عكســم وقــد . والمقاومــة الفلســطينية وفــي ضــوء اســتمرار تعــر م العمــق اإلســرائيلي لســقو  صــواري   ــزد ه
اإلســرائيليين مـــن الحكومـــة  المـــدديين  الـــة االســتياء التـــي بـــدأت تنتشــر فـــي صــفو مــرارا  إلســـرائيلية الصــح  ا

وأشـارت بـالعمق إلـى المشـاكل في لبناا وفلسطين  األمنية والعسكرية والجيشم ومن طريقة تعاطيهما مع األ مة
ء ال   تمنحـع للمسـتويين السياسـي التي تعاديها الجبهة الداخلية وادعكاس   ا الواقع على صمود ا وعلى الصطا

م "معاريف"يفة . وقاص المراسل العسكر  لصحوفلسطين بشكل  خاص والعسكر  في مواصلة العدواا على لبناا
لــى إصـصاء أكبــر مــن إديويـور م  نــا  جبهـة أخــر  تحتـا   باإلضـافة إلــى"إدــع  فـي  ــ ا المجـاص عميـر ر ــابورت

الداخلية. فحتى قبل أا ي عر  عن المدديين الي يرين ال ين أصيبوا في دا ية الماسسة األمنيةم أال و ي الجبهة 
. صــحيا أا مــلملت جمــات الياتيوشــام بــدأت تتــراكم إشــارات فــي قيــادة الجبهــة الداخليــة إلــى أا الجمهــور بــدأ ي

طويلة  لفترةعم ولين الصعو ة في البقاء في المالجئ أو خار  البيم الجبهة الداخلية تظهر صمودا  فوق المتوق  
المدير العام لو ارة الدفاا الجديـد اللـواء اال تيـا  رـابي أشـكنا   ". وأضا  ر ابروت أا "كه هم تعطي إشاراتها

تعر   على  ـ ه الصـعو ة المتزايـدة لـد  الجبهـة الداخليـة مـن مصـدر أوص عنـدما التقـى فـي الشـماص مـع ر سـاء 
ع أشكنا   تعليماتع لزيادة المساعدات التي  المجالع المحلية. وفي ضوء األ مات الي يرة التي تعر   عليهام وج 

سـيما كــدموام فــي  الياتبــة قـم. وتطر  "بــالهلعمها علمــاء الـنفع فــي قيــادة الجبهـة الداخليــة للسـكاا المصــابين يقـد  
م إلى أ مية الجبهة الداخلية في تحديد االدتصارم مشيرة  إلى أا الرأ  العـام اإلسـرائيلي  ـو "يديعوت أ رودوت"

دموا أا الــــرأ  العــــام . وأضــــافم كــــأم ال مــــن ســــيحدد مــــا إذا كادــــم  ــــ ه الحــــرد دصــــرا  بالنســــبة إلــــى إســــرائيل
د طولهــام و ــو الــ   سيحســمم علــى مــا يبــدوم مــا إذا د أ ــدا  الحــردم و ــو الــ    ــد   ــو الــ    ــد  "اإلســرائيلي 

 نـا  دقـاش جمـا ير   قيقـي.  لـيعو  مود اآلا لد  المحللين والصـحافيينكادم قد  ققم أ دافها. النقاش موج
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 نــا  جنــا ات وجنــود ا تيــا  مجن ــدوا للمعركــةم وال يــزاص مئــات اآلال  فــي المالجــئ. كــل  ــ ه األمــور ت يبــم 
أيضــا م فــي افتتا يتهــام مشــاكل  " ــ رتع"لــ  الــدماا كمــا اعتــاد شــاروا القــوص. وتناولــم صــحيفة  تــى اآلا خ

قائـــد قيـــادة الجبهـــة الداخليـــةم اللـــواء "تعبير ـــا. وقالـــم إا  وا لهـــرم بحســـبالجبهـــة الداخليـــة التـــي بقيـــم مـــن د
  عنــدما تــدو   صــافرة ن شــرو ا  وتعليمــات للتصــر  إســحاق ريرشــوام بعــ  للســرائيليين بكــر اس كبيــرم يتضــم  

نة. قيادة الجبهـة الداخليـة والسـلطات مسـتعدة وجـا زة كـل أيـام السـنة  اإلد ارم في المالجئ وفي األماكن المحص 
. "أقوياء فـي الجبهـة الداخليـةم منتصـروا علـى الجبهـة"م كتب ريرشوام منها  دي ع بشعار: "الطوارئ ألوضاا 

ى الير اسم وال سيما أولئك الـ ين تصـف حوه بينمـا  ـم محشـوروا فـي المالجـئ فـي من تلق  "وأضافم الصحيفة أا 
نم أا كــل الهــرم الســلطو م مــن الشــماصم يجــد صــعو ة فــي الموافقــة علــى أقــواص المواســاة والتهدئــة  ــ ه. فقــد تبــي  

رئــيع الــو راء  تـــى قيــادة الجبهــة الداخليـــة دفســهام بــل  تـــى المستشــارين القــادوديين والمحاســـبين فــي الـــو ارات 
وجـــد ادعـــدام ". و حســـب  ـــ رتع "الحيـــاة فـــي شـــماص الدولـــة يشـــل      مك  ـــ الحكوميـــةم لـــم يكودـــوا مســـتعدين لهجـــوم  
ـنةم والمالجـئ لـم تعـد كمـا كادـم سـابقا  الجهو ية تعبيره في المجـاالت كلهـا: ا لمبـادي العامـة الحيويـة ريـر محص 

و ــدت ريــر صــالحة للبقــاء فيهــا ألك ــر مــن بضــع ســاعاتم وأجهــزة تزويــد الميــاه والصــ اء والمواصــالت العامــة 
 عوا اآلا أدهــم كــادوامــام ضــص  األ ــداث. وقــادة الجــيش يــد  والعنايــة بالعــائالت التــي دمــرت منا لهــا ال تصــمد أ

يعرفـــوا كـــل الوقـــم أا  ـــزد ه يجمـــع الســـالذ البعيـــد المـــد م الـــ   مـــن شـــسدع أا يضـــرد المراكـــز الســـكادية 
ا ينبصـيم فـي التحصـين وفـي سـت مر  تـى القليـل مم ـ يرات بعض المجـادين مـن ذلـكم لـم ياليبر . ولين ررم تح

العسـكريةم إعـالا  الـة طـوارئ  الحملـة المالجئ. وفضال  عن ذلكم فقد رفض رئيع الو راءم عشية القرار بشن  
  قيـــادة طـــوارئ و اريـــة لـــدفع العنايـــة بـــالمواطنين قـــدما . النتيجـــة: إ ســـاس مضـــن  بـــسا القيـــادة  جـــرت ولـــم يال ـــ

السـكاا الـ ين يـدفعوا الـ من البـا ظ ينقسـموا الـى قسـمين: ذا  الضـعي  جـدا م "أا  " ـ رتع". وتر  "هورالجم
ر أمـره لـى تـدب  إلى مركز البالد واضطر إإدساديةم وذا  ال   وصل رو  رير العالق من دوا  ماية أو في ل

الــة ة فع  بقــواه ال اتيــة. ولــو كادــم  الــة طــوارئ قــد أ علنــم فــي الوقــم المناســبم ليــاا ممكنــا  تفعيــل شــبكات مددي ــ
رة واالستجابة ومضمودة قادوديا م إلدارة تسجيل مرت با  ."األقل ى البعض من ا تياجاتها علىلإت للعائالت المهج 
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 لـرئيع شـعبة اإلسـتخبارات العسـكرية منسـو ا   ا   م وسائل إعالم إسرائيلية مقطعا صوتي  سر  في السياق دفسع 
إا الفـوارق اإلجتماعيـة " :وقـاص جيش اإل تالصم اللواء  ارتسي  اليفيم ادتقد فيع األوضاا الداخليةفي  األسبق

شـــير بعـــض تو  ."اإلر ـــاد اإلســـالمي”دـــة بمـــا وصـــفع بــــمقار  "والطبقيـــة فـــي إســـرائيلم أخطـــر علـــى أمنهـــا القـــومي
والـــد أ ـــد قتلـــى جـــيش اإل ـــتالص فـــي إ ـــد  مـــع د يعـــود للقـــاء جمـــع  ـــاليفي الحـــدي  المســـر   المصـــادر إلـــى أا  

شخصـي عـن موضـوعات عديـدةم  ث رئيع اإلستخبارات العسكرية بشـكل  وخالص اللقاء تحد   العمليات العسكرية.
ومــن بــين تلــك القضــايا إدهيــار منظومــة الديمقراطيــة فــي  علــى المســتو  الرســمي. دفســها الصــورةبطر هــا  ال يـتم  

مـن الصـعب للصايــة "وقـاص إدـع هـام والفـوارق اإلجتماعيـة والطبقيـة الواضـحة فـي مجتمعوتفشـي الفسـاد  "مإسـرائيل"
د وأعـــر  ."ســـنوات فـــي لـــل األوضـــاا االجتماعيـــة الحاليـــة 10معرفـــة كيـــ  سيصـــبا المجتمـــع اإلســـرائيلي بعـــد 

ومــد  االدهيــار الــ   يشــهده  ــ ا  الســائدة فــي الييــاا  ــاليفي عــن ادزعاجــع الشــديد إ اء األوضــاا االجتماعيــة
عميـق إ اء  ـ ه القضـايا أك ـر  المجتمعم وسياسات اإلستقطاد التي باتم واضحة للعياام وقاص إدع يشعر بقلق  

 بك ير من قلقع من العمليات التي يصفها باإلر ابية.

ـــة صـــحيفة  ـــلروا وطبقـــا   ـــد أ ـــد قتلـــى جـــيش اإل ـــتالصم رئـــيع االســـتخبارات  ارتع العبريـــةم فقـــد دعـــ ي وال
م  ووقتهــا كـــاا 1993العســكرية لجلســة إل يــاء ذكــر  دجلـــع الــ   ســق  خــالص معــار  فـــي جنــود لبنــاا عــام 

كريةم ث  اليفي لـيع بوصـفع رئيسـا لالسـتخبارات العسـوخالص الجلسة تحد   الجند  القتيل يخضع إلمرة  اليفي.
أخبرتيم أدني لـن "ومع ذلكم جاء في التسريب قوص  اليفيم . ينتمي لجيش اال تالص بصفة عامة ولين بوصفع

ا أك ر ما يقلقني في دولة إسرائيلم ليسم اإلعتداءات اإلر ابية وليـن إأتحدث عن االستخباراتم ولينني أقوص 
يليين تراجـع للصايـةم وأا تلـك الحقيقـة م يـرة للقلـق مسـتو  تـراب  اإلسـرائ"وأضـا  أا  ."المجتمع اإلسرائيلي دفسـع
التسـريبات مـا  ـو متعـار  عليـع داخـل  ـ ه األجهـزةم  يـ  ال يتطـرق   ـ هوتخـال   ."أك ر بك ير مـن اإلر ـاد

و ـ لك  رئيع االستخبارات فـي الصالـب إلـى قضـايا مـن شـسدها أا تيشـ  مـد  التنـاقض مـع المسـتو  السياسـي.
  وائتالفـع اليمينـي المتطـر   دتنيا و ما أدها وضعم رئيع  كومة اال تالصيرةم ال سي  ة كبتركم التسريبات ضج  

 في مس ق.
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 ؟نقاط قوة لدى الكيانهل من  - 3

 تـى دفهـم  قيقـة الييـاا علـى مـا  ـي عليـع البـد  لنــا مـن النظـر إلـى الجوادـب التـي تعتبـر بم ابـة دقـا  قــوة 
ليبـر  القواسـم المشـتركة اإعـادة تـرميم ن مـن التي تـتمك  فيع  ي ا البنية الديمقراطية المستقرة لديعم ومن أبر  ا أ

ولقــــد  ققــــم الديمقراطيــــة  .لــــة علــــى المصــــالا الفئويــــة والحز يــــةمصــــلحة المجتمــــع والدو  المفضــــية إلــــى تــــرجيا
ـــ ســـتة الماضـــية بالفعـــلاإلســـرائيلية خـــالص العقـــود ال ـــة  يـــة  تـــى فـــي لـــل  زا  مـــن  ـــ ه الديمقراطدمطـــا  متمي  التركيب

ــــ االســــتيطادية االجتماعيــــة ليــــن العوامــــل الخارجيــــة المتزايــــدة فــــي التــــسنير علــــى المجتمــــع  .دة والمتناقضــــةالمعق 
مــع العــالم العر ــيم وتقديمــع  المتصيــرة ق بمســتقبل الييــاا السياســي وعالقاتــعاإلســرائيلي وعلــى األخــص فيمــا يتعل ــ

دا   ل مــدخالت جديــدة تصــب فــي خادــة عــدم االســتقرارلقضــية الشــعب الفلســطينيم باتــم تشــك   وســطيلحــل   مجــد 
 قراطي اإلســرائيلي خاصــة فــي لــل الفشــل الــ   ســاد تجــارد اليمــين واليســار فــي وضــع  ــد   و داخــل النظــام الــديم

سـتيطادي اليهـود    واإلر اد في المجتمـع االكما أا تصاعد وتيرة التطر   .عقود ستةله ه المشكلة على مد  
 مكمـا  صـل فـي مقتـل إسـحاق رابـين ملبردـامج سياسـي اسـتخدام السـالذ لوضـع  ـد    وفي المدا اليبر  إلـى  ـد  

فــي التنبــا بمســتقبل الديمقراطيــة اإلســرائيلية والنظــام السياســي  صــعو ة ة وقــوة  ــ ه المــدخالت فــييزيــد مــن  ــد  
  .اليياا ذاتع

دسيجا  متجادسا  ينطبق عليع  تمعهال مجاألعراق عن المنطقةم وال يشك  كياا رريب ال قافات و  "إسرائيل"إا 
عـم علـى فيـرة األرم تجم  شـت ى أدحـاء  نات صصيرة من مجتمعات وشعود متعـددة فـيإدها عي   .وص  الشعب

دم م وتاري  قـديم محـدود الزمـاا فـي مواجهـة التـاري  الواسـع المتجـد  أخر   أدياا ب لدين ضد  االرتصاد والتعص  
د فـة تجاو  ـا الزمــاا والمكـاام وأداء متمــر  ة متخل  يرة عاصـفة تحــي  بهـا الــدماء مـن كـل مكــاام وأفيـار رجعي ــومسـ

م ــل  ــ ه الوضــعية ال و  .م وعلــى النظــام الــدولي والقــادوا والقــرارات الدوليــةومعاصــر دســاديإعلــى كــل مــا  ــو 
تعطي فرصة كبيرة لنجاذ النظام السياسـي فـي ا تـواء الخالفـات الداخليـة فتـرة طويلـة مـن الـزمن بـالررم مـن أا 

م ولـــئن كـــاا القيـــاس علـــى دمـــاذ  لمجتمعـــات أخـــر  ا  دســـبي   الماضـــية يعتبـــر طويـــلالســـتة النجـــاذ خـــالص العقـــود 
ة وجــوده فــي المنطقــة طبيعــة تشــكيل الييــاا السياســي وجدلي ــكــالمجتمع األميركــي مــ ال  فــإا العوامــل الخارجيــة و 

ـ يرشـا البنيـة  تـع الخاصـةم األمـر الـ  د عـدم دقـة القيـاس فـي  التضفي الي ير من المعطيات علـى واقعـع وتاك 
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التــسنير بعاديــة لــع م ودجــاذ العوامــل الخارجيــة الم  فــي  ــاص تقــد   عــاجال  أو آجــال   الدفجــارالييــاا لاالجتماعيــة فــي 
م إضــافة إلــى تزايــد التميــز االجتمــاعي والتبلــور السياســي المســتوطنين األمــن العــام والشخصــي للمهــاجرينعلــى 

 .على شكل  كم ذاتي واسع أو ريره الييااالعر ي داخل  مجتمعلل

م تعتبر الجبهة الداخلية اإلسرائيلية بم ابة عقب اخيل اليياا الصهيوديم لما يشو ها من  على ضوء ما تقد 
إ اء الداخلي  اإلجماا دقطة المجتمع اإلسرائيليخاصة بعد أا فقد ناقضات وصراعات ودقا  ضع م نصرات وت

 يـ   والضـمور الت كلفي  ةخ واآل المرجوة منها السياسيةكما إ اء الصايات واأل دا   الصهيودية المعاصرة قيم
 تـى بـات مـن  بـين اليهـود والعـرديتزايد عمق الشروخ والتوترات بين مجموعات سـكادية مختلفـةم أبر  ـا الشـرخ 

ة سـرطادية.  ـ ه التـوترات والشـروخات ن أسـباد مـو  ي سموا بـ"عرد اسرائيل" يوصفوا مـن قبـل اليهـود بـسدهم رـد 
ع الجمهــور يتطل ــ فــي  ــينم الييــاا - للدولــة ئــعأا الجمهــور اليهــود  ينســب للجمهــور العر ــي ادعــدام وال أيضــا  

" بحســب دولــة جميــع مواطنيهــا" مــا يســم ى إلــى " عنصــريةيهوديــة"مــن  ائمــةالق العر ــي إلــى تصييــر طبيعــة الدولــة
االقتصـادية  –ق بـالفجوة االجتماعيـة تتعل ـ أيضـا   . و نـا  أسـباد أخـر  تعبيرات قادة السلطة الفلسطينية الرسمية

 واإلدمــاء يرق بــالتطو كــل مــا يتعل ــمتخل فــة جــدا  لنا يــة  قيقــة أا البلــدات العر يــة بقيــم م ــل بــين اليهــود والعــرد 
 واالست مار.

 

 :لجبهة الداخلية وخطر المقاومة اإلسالميةا - 4

ســرائيليين إلــى أا  ــزد ه م يســرائيل كــاتعم اإلدولــة الييــااطمــسا و يــر االســتخبارات والطاقــة ال ريــة فــي 
 التهـا إع ريـر قـادر علـى د ـأبمعنـى  "مالدولـة العبريـة"بكل ما يملك من قدرات وإمكادـات ال يم  ـل تهديـدا  وجوديـا  لــ

ســرائيل حــاق ضــرر كبيــر بالجبهــة الداخليــة إللإا الحــزد قــادر علــى أ مضــا  كــاتعأمــع ذلــكم و  مــن الوجــود.
 و بنيتها التحتية القومية والمطارات والمرافئ ومصادر الطاقة.

رتسـليا السـادس لقيم في اليـوم ال الـ  لمـاتمر  أ  جاء في سياق اليلمات التي    ام سرائيليكالم الو ير اإل
ا مم ـ ا  وضـو ك ـر أكلمـة كـاتع جـاءت  ا  أ ال  إهة للسا ة اللبناديـة. من رسائل التهديد الموج   عشرم التي لم تخل  
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لقدرات  زد ه العسكريةم ستضطر للعمل بقوة كبيرة ضد لبنـاا كـي  م دتيجة  "سرائيل"إا ألى إشار أذ إسبقهام 
لضــرر علــى الجبهــة الداخليــة. ة الحــرد وتقلــيص اة بتقصــير مــد  هــا معني ــد  أو  تحــوص دوا خــوم  ــرد اســتنزا م

مــين العــام لحــزد ه األســما ة للبنــاام وسنشــهد خاللهــا مقتــل )  ــائال   الحــرد المقبلــة ســتجلب دمــارا  "ا أوقــاص 
 ." على  د    عمعالسيد  سن( دصر ه

جديدة في مقابل  زد ه ررم   والهام دشود مواجهة شاملةأ اتعم بعد توصيفع للحرد المقبلة و واستبعد ك
فـي إمكـاا  ـ ه الحـرد  (. لينـع اسـتدر  بـسا  2006عشر سنوات على الحـرد الماضـية )تمـو   أك ر من مرور

 بل الطرفين.بتدائية من ق  إدتيجة  ادث موضعيم من دوا رربة  "تد رجا  "ا تنشب أ

لقـى كلمـة فـي أبـدورهم  اء عـاموس رلعـادمسـرائيليةم اللـو مـن اإلمنية في و ارة االاأل –رئيع الهيئة السياسية 
 ا  ألــى إوتنــامي قدراتــع الصــاروخية. ولفــم  ة ــزد ه العســكري إمكاديــات د فيهــا علــى تعــالمشــد   دفســع المــاتمر

لى إ ضافة  إسلحة الستخدامهم  مم أوا( يطوروا يراديدهم )اإلإذ إيواصلوا تزويده بالسالذ الحدي م يراديين اإل"
لــ  أك ــر مـن مئـة أام فـي السـا ة اللبناديـةم فـي  ـو ة الحــزد اآل"ضـا : أو  ."بحــزد هسـلحة خاصـة أتطـوير 

تهديد مركز  يستلزم من  ودها دقطة ضع  لدينام و  اسرائيلية التي يعد  هة دحو الجبهة الداخلية اإلصاروخ موج  
ا ألـــى إلفـــم رلعـــاد . و "لـــى اســـتخبارات ممتـــا ةإ ضـــافة  إمين جا زيـــة واســـتعداد خاصـــينم ســـرائيلي تـــسالجـــيش اإل

يراا لتسليا  زد إعاما. فحافزية  15 تى لو استمر  الهدوء السائد على الحدود )مع لبناا(م  و  دوء خادا"
اتم ررـم ادشــصالهم فـي المواجهــة الحاليـة فــي يـمكادإمـوا بــ لك و كـل مـا لــديهم مـن قــوة و م و ــم يقو ه عاليـة جـدا  

 ."سرائيلكبر إليراا  ي التهديد األ"إا أد رلعاد على م وضمن   ا السياقم شد  "سوريا

د المقبلـة ا الحـر ألـى إ بـدوره شـار مـن علـى منبـر  رتسـلياأسرائيلي السابقم موشيع يعلوام من اإلو ير األ
 كبيرا   وعددا   في مواجهة  ركة  ماس في قطاا رزةم ستيوا قاسية وستجبي نمنا   يضا  أفي مواجهة  زد هم و 

د ماميـة لـد  القـوات المقاتلـة. وشـد  الجبهـة األفـي  يضـا  أفي الجبهـة الداخليـة المدديـةم و  نسرائيلييمن الضحايا اإل
مـر قـدراتهما لليـوم الـ   يصـدر فيـع األدفسـهما و أاا كال الجادبينم  زد ه و ركة  مـاسم يعـد   ا  أيعلوا على 

 كمة قدرات عملياتية.سرائيليم و ما يطوراا قدراتهما العسكريةم مع مراإلبالمواجهة في مقابل الجيش ا
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م يتسـحاق  رتسـوام القـادة "المعسـكر الصـهيودي"فـي الينيسـمم رئـيع   ر رئـيع المعارضـةمن جادبـعم  ـ   
ا المواقـ  الصـادرة عـن أحرد لخطورة   ه التصريحات. وقاص  ة بالطالق التصريحات الملو  إسرائيليين من اإل

ا تصــدر عــن أفـــالحرد ليســم لعبــة وال يجــو  "عــن اســتخفا م م  الحكــوميين عــن الحــرد المقبلــة تــن المســاولين
  عـن اليلمـات قـد تـاد  ". وقـاص: "خ وا قرارات رير محسو ةفوا برعودة ويت  شخاص في موقع المساولية يتصر  أ

  ."شعاص دار كبيرة دحن في رنى عنهاإلى إطريق الخطس 

ـد علـى أا  بعـد يـوم تـزداد األصـوات اإلسـرائيلي ة الرسـمي ةم مـن الم سـ ا  يوم م التـي تاك  تويين األمنـي  والسياسـي 
ـنط ي طل   العسكر   دظرية الحسم قـوا عليـع السريع للحرد من قبل الدولة العبري ة بات في خبـر كـاا. وأا  دظريـة م 

ع الدولة العبري ةم دافيد بن روريوام القائلة  إا  إسرائيل يجب أاط تحسم الحرود ضد  العرد في تل أبيبم ماس  
م أصبحم رير ذبسرعة   المسـاولوا فـي تـل  ر  وي ق صلة في   ه األي ام. اتفائقة  ومنع ادتقالها للعمق اإلسرائيلي 

ص من دمر  العقيدة القتالي ة لبن روريوام وذلك في  رد لبناا ال اديـةم عنـدما  أبيب أا   زد ه اللبنادي  كاا أو 
ــن مــن تطويــل أمــد الحــردم التــي اعتقــد قــادة تــل د   بالصــواري  شــماص إســرائيلم  تــى مــا بعــدم بعــد  يفــام و  تمك 

أا  إســرائيل  ـي التــي بــدأت بالم طالبــة بقـرار  دولــي   لوقــ  الحــرد  ا  م علمــا  يومــ 34ب بسد هــا ســتيوا دز ــة  إلـى أبيـ
ــا يوجــد مســتقبل و يــر المالي ــة اإلســرائيلي  الســابق و عــيم  ــزد  المــ كورة. )يــش عتيــد(م يــائير لبيــدم و ــو الم رش 

ق بالفســادم بــات فــي الفتــرة ام األخيــر بتنفيــ  مخالفــات جنائي ــة تتعل ــهــالفــة بنيــامين دتنيــا و فــي  ــاص ات    لخاألقــو 
م مــع  خدمــة  عســكري ة  فــي  ال  التشــديد علــى أا  ماضــيع ال يشــمل إاألخيــرة ي حــاوص إقحــام دفســع فــي المجــاص األمنــي 

ــد م حلــل    عــاموس  ارئيــل. صــحيفة ) ــ رتع( العبري ــةمالشــاوا العســكري ة فــي  صــحيفة جــيش اال ــتالصم كمــا أك 
يات والتهديدات السياسي ة واألمني ة التـي ت واجـع إسـرائيلم والـ   دظ مـع مركـز أبحـاث  لبيدم شار  في ماتمر التحد 
د  فيهـا علـى أد ـع ال يـامن بتعريـف مصـطلا الحسـمم  م التابع لجامعة تل أبيـبم وألقـى محاضـرة  شـد  األمن القومي 

ب لعوامـل ال النـة التـي وضـعها بـن روريـوا فـي سـنوات الخمسـين مـن القـرا الماضـي: إلـى جادـو و وا د من ا
ـرم الفتـ ـد قا ا  الـردا واإلدـ ار الم بك  ئمـة  فــي إلـى أا  قضــية  سـم الحـرد بسـرعة  مـن قبـل الجــيش اإلسـرائيلي  لـم تع 

وقـاص لبيـد  دي  و ركـة  مـاس الفلسـطيني ة.فـي الم واجهـات الم سـتقبلي ة ضـد   ـزد ه اللبنـا ا  الفترة الحالي ةم وتحديد
 بالحر  الوا دم إا  مصطلا الحسم ال   عرفناه في الماضي لم يع د سار  المفعوص في   ا العصرم علـى  ـد   
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م بنيــامين دتنيــا وم التصــريا بــع : و ــو تعبيــره. عــالوة علــى ذلــكم فإد ــع قــاص مــا يخشــى رئــيع الــو راء اإلســرائيلي 
م بفضل  التهديد الوجود   على" إسرائيل  اص من العالم بعد ادهيار الجيش السور   ولجم البردامج النوو   اإليرادي 

وأك د في المحاضـرة  ."( والجمهوري ة اإلسالمي ة في إيراا1+5فاق ال   تم  التوقيع عليع بين مجموعة الدوص )االت  
م ت واجــع إســرائيل سلســلة   ــا عــن التهديــد الوجــود   طويلــة  وكبيــرة  مــن التهديــدات اإلر ابي ــةم عينهــا علــى أد ــع عوض 

م بحســب ا  عــن الدولــة العبري ــة وعزلهــا دولي ــ وادهيــار عــدد  مــن الــدوص العر ي ــةم باإلضــافة إلــى عمليــة دــزا الشــرعي ة
م و ا ـ  بـار  و  تعبيره. على صلة  بما سل م رأ  يفتـاذ شـابيرم و ـو ضـاب  سـابق فـي سـالذ الجـو  اإلسـرائيلي 

مــن القــومي اإلســرائيلي  ورئــيع بردــامج الميــزاا العســكر   فــي الشــرق األوســ م فــي دراســة  فــي معهــد أبحــاث األ
 جديــدة  دشــر ا المعهــد أا   ــزد ه مــن أفضــل الجيــوش فــي الشــرق األوســ م والتهديــد األخطــر علــى إســرائيل.

د ةم و ـو يحـرص علـى علـى أسـراره العسـكري ا  جي ـديفتـاذ علـى أا   ـزد ه دجـا بصـورة  عام ـة  فـي الحفـا   وشد 
يـل الـ   د شـر يتـيا لنـا . ومـع ذلـكم القلا  م وما  و منشور عنع كجيش قليـل جـدةم والح ر وأمن المعلوماتالسري  

المقاومـــة "ا  أوتـــابع قـــائال   عـــاء أا  ـــزد ه  ـــو جـــيش مـــن أفضـــل الجيـــوش فـــي الشـــرق األوســـ .د  القـــوص واإل
ــدر   ــي جــيش مــنظ   "اإلســالمي ة ــمم م  جي ــدة . إد هــا جــيش اســتخلص العبــر مــن المواجهــات مــع  ز بصــورة  دم ومجه 

 ــةم ومليئــة بالحافزيــةم وصــا ب رةم وقــو  بشــرية م در  إســرائيلم و نــى دفســع بصــورة  ذكي ــة م ولديــع تجهيــزات متطــو  
م وف عقيــدة قتاليــة مميــزة. يلــق ولفــم إلــى أا  مشــاركة  ــزد ه بالقتــاص فــي ســوري ةم إلــى جادــب الجــيش الســور  

م وقتالع كتفالقدس  وتجر ة  قتالي ة  لم يكتسبها من قبل. كل   ا  ر لع عتادف  إلى كت  مع الجيش الروسيم و  ا  اإليرادي 
ة  الــ   يقــ  اليــوم مقابــل الجــيش اإلســرائيلي  ودولــة   ــ ام بــرأ  شــابيرم جعــل مــن  ــزد ه التهديــد األك ــر شــد 

ا ال يكوا  زد ه القوة العسـكرية األكبـر التـي مإد ع ر    سرائيلي  قائال  وأضا  البا   اإل إسرائيل بصورة  عام ة .
د أتهد   دا  وتدريب ا  د ع القوة العسكرية األك ر تصميمد إسرائيلم لين من الماك  نـع علـى أا  قتالـع في الوقم عي . وشد 

ات فــي تعـالم قوتـعم وامــتال  منظومـات سـالذ لـم تيــن لديـع مـن قبــلم م ـل الـدبابات ومنظومــ فـي سـوري ة سـا م
م كما اكتسب خبرة  كبيرة  ودوعي ـة  فـي تشـصيل  ـ ه األسـلحة والمنظومـات. لـى ذلـكم قـاص باإلضـافة إ الدفاا الجو  

م مـن جيـوش  مهني ـة م في إدارة المعـار  و ظـي بـالتعل   ا   زد ه اكتسب تجر ة  معتبرة  جدا  أالبا   اإلسرائيلي  
مم خل ص إلى ل اليوم التهديد العسكر   األخطر علـى الدولـة العبري ـةم  ا   زدأالقوصم  و ناء  على ما تقد  ه ي شك 

 بحسب تعبيره.
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ــة قضــايا جو ريــة ق بإمكاديــة تعزيــز عناصــر القــو يتعل ــفيمــا فــي الســياق دفســع و  ة لــد  المقاومــة وتحفيز ــا نم 
ويـــد القـــدس ته ينتهكهـــا العـــدو الصـــهيودي وتلقـــى صـــد   منفـــرا  مـــن قبـــل الـــرأ  العـــام العر ـــي واإلســـالمي م ـــل 

والبنـاء علـى  الـة التعـاط   موالـدعم لـنهج المقاومـة عـاط شسدع أا يزيد من الت السرطادي مم ا من واالستيطاا
والتسييد لد  ك ير من دوص أمريكا الجنو ية وأورو ا خصوصا  لد  الشعود والبرلمادـات وتوليفهـا للضـص  علـى 

والـ   يخـدم دهـج المقاومـة أيضـا  ـي واسـترجاا الحقـوق. المواق  الرسمية لتلك الدوص بما يخـدم دهـج المقاومـة 
شــة السياســات اإلســرائيلية ومــن ضــمنها التشــديد علــى  وادعــدام األمــل أمــام الحلــوص والمســارات التفاوضــية المتو  

 يهودية الدولة والوطن البديل وعدم عودة لالجئين.

اإلســرائيلية فــي العقــد ودصــ   تحليــل التحــوالت التــي لهــرت فــي دظريــة األمــنوالمال ــظ أد ــع مــن خــالص 
 العــدواا علــى قطــاا رــزةم ادتقلــم دظريــة األمــن االســرائيلية مــن مر لــة الحــرد ضــد   صاألخيــرين وتطبيقاتهــا خــال

 إســم م و ــو مــا يطلــق عليــع فــي أدبيــات العلــوم السياســيةعصــابي ة ةمــات عســكري  مــة إلــى  ــرد منظ  جيــوش منظ  
رائيلية دفسها تدريجيا  مع   ا النم  الجديد من الحرود وخاصـة كي فم دظرية األمن اإلس وقد  رد العصابات.

أ طلـق علـى و . 2006م ووصلم ذروة التيي   خـالص  ـرد لبنـاا ال اديـة عـام 2000بعد ادتفاضة األقصى عام 
ر  ــ ه الحــرود فــي األدبيــات اإلســرائيلية " ــرود إســرائيل الجديــدة" لتمييز ــا عــن الحــرود القديمــة. وررــم التطــو  

ة في  رو ها الجديدة دحو تطوير منظومـة قتاليـة متياملـة على دظريتها األمني   دائم   بشكل   "إسرائيل"حدنع ال   ت
م "صـــورة هـــا لـــم تســـتطع أا تحســـم  ر ـــا  وا ـــدة مـــن  رو هـــا الجديـــدةم أو أا تقـــد  د  أ لهـــ ا النـــوا مـــن الحـــرود إال  

تطبيـق منظومتهـا الجديـدة خـالص  "إسـرائيل"لـم  او لقـد يها اإلسـرائيليوا للجمهـور اإلسـرائيلي. ادتصار" كمـا يسـم  
م وتعتمـد  ـ ه النظريـة علـى معاقبـة السـكاا المحليـين لـدعمهم للمقاومـةم  2014عـام علـى رـزة  االخيـرة الحرد

  ماية سكاا دولة اال تالص من صواري  المقاومة. دفسع وفي الوقم

 رتهــا بعــد  ــرد لبنــااة التــي طو  الحــرد "دظريــة الضــا ية" و ــي النظري ــ تلــك خــالص "إســرائيل"اســتعملم لقــد 
في   داث دمار كبير في المناطق المددية لمعاقبة شعب المقاومةم وقد فشلم   ه النظريةإلى إم وتهد  ال ادية
 الضـــص  الـــدولي علـــى الجـــرائمو ســـكاا الق بصـــمود ك يـــرة منهـــا مـــا يتعل ـــ م ألســـباد  أيضـــا   فـــي قطـــاا رـــزةو  لبنـــاا
 "إسـرائيل"دقـا  ضـع   ا  أا المقاومـة. ومـن  نـا يمكـن القـوص تهـا فـي ردفاعلي   مبة على   ه النظريةم وعـدالمترت  
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مـات عسـكرية ومنهـا علـى سـبيل الم ـاص: فشـلها فـي ردا منظ   ةتنطبق على دقا  ضعفها في كل  رو ها الجديـد
لحرودم وفشلها في إدهاء المعار  بسرعة فشلها في  سم معار  في   ا النوا من او ام و يحميها سكادها المددي

 دهايتها. طبيعةبعد بدايتهام فإسرائيل قد تبدأ الحرد ولينها ال تسيطر على 

 

 تجربة الحروب السابقة: – 5

ــ لييــاا العــدولم الحر ــاا األخيرتــاا علــى رــزة مدرســة شــك   ق بالمخــاطر التــي قــد تصــيب فــي كــل مــا يتعل 
مــن رـزة دهايــة  ــرد  الــ   أطلـق "فجـر"ويعتبــر صــاروخ  .عليهـا التـي تتســاق اء الصــواري  الجبهـة الداخليــة جـر  

ــ "ريشــوا لتســيوا "نمــاذ  علــى ذلــكم إذ أصــاد مبنــى فــي أ ــد ال 2012فــي العــام  "عمــود الســحاد" ر طابقــا  ودم 
م نــرهم وأوقــع قتلــى وإصــابات فيــع. وقــد بي  الصــاروخ لــو أصــاد بيتــا  أقــدم منــع لــدم   فيــع. وأشــار الخبــراء إلــى أا  

الحر اا األخيرتاا علـى رـزة أ ميـة اإلدـ ار للسـكاام وأ ميـة الوقايـة عبـر التواجـد فـي أمـاكن آمنـةم ليـن ذلـك ال 
و حسـب الحلقـة  ة جبهـات.اء ادفجـار الوضـع علـى عـد  ة دوا ا تماص وقـوا قتلـى وإصـابات ودمـار جـر  يحوص البت  

م " ــزد ه" ــوص مخــاطر الحــرد المقبلــة مــع  و مأميــر بو بــ "واال"مــن تقريــر المراســل العســكر  لموقــع ال ال ــة 
ــ د إذا بورــم الجــيش اإلســرائيليم ولــم يكــن  ــو البــادئ بــالحرد. ولهــ ا فــإا فــإا اال تمــاص اآلدــ  الــ كر سيتجس 

م وضـرد منظوماتـع الصـاروخية فـي أرجـاء " ـزد ه"ستعد ألا يكـوا البـادئ فـي مهاجمـة الجيش اإلسرائيلي ي
 و نا  خشية في الماسستينم العسكرية والسياسـية اإلسـرائيلية مـن أال   الجنود اللبنادي.لبناام مع التركيز على 

المضـــادة للصـــواري  داجعـــة فـــي  مايـــة اإلســـرائيليين فـــي المر لـــة األولـــى مـــن  "القبـــة الحديديـــة"تيـــوا منظومـــة 
عـــــدم المســـــاس ز علـــــى ســـــترك   "القبـــــة الحديديـــــة"ن أا الحـــــرد. ومـــــن النقاشـــــات األوليـــــة بـــــين الماسســـــتين يتبـــــي  

بالمنظومــات الحيويــة للجــيش اإلســرائيليم فضــال عــن المنشـــ ت الحساســة للدولــةم م ــل شــركة اليهر ــاء والميـــاه 
 ومصادع خليج  يفا.

وفي المناورة الشتوية األخيرة لقيادة الجبهة الداخليةم جـر  التـدرد علـى سـيناريو ات معالجـة إصـابات فـي 
م وكميـة األضـرار واإلصـابات التـي وقعـم  2006عـام  لبناا ال اديةعشرات المواقع دفعة وا دة. وكادم  رد 
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م قد دفعـم إلـى توسـيع طـواقم اإلدقـاذ والطـوارئ. و ـدال  مـن فصـيلي إدقـاذ فـي تلـك الحـردم توجـد كياا العدوفي 
 عشرات اآلال  من جنود اال تيا . عن اال تياطية التي تضم    اليا  أر ع كتائب إدقاذ دظاميةم فضال  

م أا " العبر  واال"ورام الردوم موقع أبلغ قائد لواء اإلدقاذ في قيادة الجبهة الداخلية العقيد يية اخر  من دا 
الحـرد لـن تيـوا  ـرد تقنيـات داريـةم إذ أا "هـة الحدوديـة والجبهـة الداخليـةم وز بين الجبالحرد المقبلة لن تمي  

مـا أيضـا  فـي أدواعهـام فق  في  جم الـ خائر وإد  ىم ليع  جم اإلطالقات الصاروخية سيكوا كبيرا . و  ا سيتجل  
أ د األخطار  و أا يتعامل المدديوا مع الحرد المقبلة كما تعـاملوا مـع عمليـة "اص إا . وق"و دها ومد  دقتهاو 

الجـــر  الصـــامدم إذ ر مـــا يفيـــر الجمهـــور بـــسا الحـــرد المقبلـــة  ـــي  ـــرد تقنيـــات داريـــةم يـــتم خاللهـــا إطـــالق 
ضها مضادات الصواري م وتسير الحيـاة كالمعتـاد مـن دوا عراقيـلم خصوصـا فـي وسـ  صواري م وتقوم باعترا

عمـل  " ـزد ه" حسـب الردو فـإا   و  ."ر: النيـراا سـتيوا أدقم أشـد وأقـو  الدولة. وأدا أفهم الخطر بشـكل مصـاي
ه الـدرس مـن م  ـزد فقـد تعل ـ"جو ر  من   رد لبناا ال اديةم  ن قدراتع بشكل  على معالجة دقا  ضعفعم و س  

ــ. و ــو لــيع مصفــال   2006 ــرد العــام  اال  . لقــد خلــق منظومــة متنوعــة تعــر  كيــ  تطلــق النيــراا. و ــ ا كــاا فع 
محدود في  رد لبناا ال اديةم  ي  كاا خطسه أدع لم يعمل على ما بعد  يفا. فقد قضم إسـرائيل علـى  بشكل  

أدوات فـي ترسـادتع )بعـدما دمـر سـالذ الجـو  لديـع  قـا   خطر ما بعد  يفام ما جعل   ا التهديد فاررـا م ولـم يكـن
صواري  فجر في بداية الحرد(. لين  زد ه بعـد ادتهـاء الحـرد ا ـتم بهـ ه النقطـة. لقـد عمـل  ـزد ه علـى 
معالجــة دقــا  ضــعفعم ودحــن دعــر   اليــا  أا بمقــدوره الوصــوص إلــى كــل أرجــاء الدولــة. و ــو يفهــم أدــع إا بــدأ 

 ."سو  يكوا دجا ع أكبرفةم بضر ة ديراا كبير 

م  ي األبرا  السكنية في تل أبيب "واال"فق تقرير م و " الداخلية أيضا  إسرائيلجبهة " إ د  دقا  ضع إا  
ومحيطها. وقد أشار الردو إلى أا قواتع ستعمل وفق اعتبارات باردةم وضمن جدوص أولويـات واضـا. وفـي كـل 

قليميـة اإلمراقبـة الو ـدة  شـل  فـي حسـب التقريـرم ب اديـةم ولـم يفلـام فـي  ـرد لبنـاا ال " ـزد ه" ـاوص  لقد  اص
ـفـي لسالذ الجو اإلسرائيليم وأيضـا   ة تقـدير فـي إسـرائيل ضـرد بـار تجنيـد القـوات اال تياطيـة بالصـواري . ونم 

استخلص العبرم و و سيحاوص ضرد و دات إمداد وقواعد سـالذ الجـو وتشـويش  ركـة القـوات  " زد ه"سا ب
البدايـةم وأا يفـرم علـى   ال م بما في ذلك ضرد مراكز التجنيد. والهد  واضـا: تحقيـق  ـد  معنـو  منـشما



 
30/11/2017  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(52رقم )                  

    
       
 

18 
 

ـ وضعإدهاء القتاص بسرعة من م "إسرائيل" صـلية  " ـزد ه"ع ضع . وال تسـتبعد قيـادة الجبهـة الداخليـة أا يوج 
ــا يشــ صــواري  دحــو أبــرا  عزرائيلــي أو معســكر  يئــة األركــاا فــي تــل أبيــب ك ل ضــر ة معنويــة كبــر  للجــيش مم 

 .والمدديين على  د  سواء

ومحاولـة مواجهتهـا بطـرق  األساسـية فحـص المخـاطرتة يحاوص الجيش اإلسرائيلي منـ  مـد  من دا ية  أخر  
عدا منظومـات الـدفاا الفعـاص التـي سـتحمي "ع أد   في   ا الصدد م م"واال"مختلفة. وقاص مصدر عسكر م لموقع 

قواعــد الجــيش اإلســرائيليم قمنــا فــي الســنوات األخيــرة بعمــل كبيــر فــي مجــاص التطــويرم والطاقــة البديلــة و مايــة 
 ." و السلو  القتالي للقوات د  في النهاية أفضل الر  و منظومات القيادة والسيطرة. 

بقصــــد تقلــــيص  جــــم  " ــــزد ه"ولــــي علــــى أ ــــدا  لتركيــــز جهــــده األ أيضــــا   ويجهــــد الجــــيش اإلســــرائيلي
يهــد  لتقلــيص اإلصــابات  بمخــزوا الصــواري . و ــالتوا   تقــود قيــادة الجبهــة الداخليــة جهــدا   اإلطالقــات والمــع  

أك ر من نل  اإلسرائيليين يعيشوا من دوا  مايةم و  ا  و نا يظهر أا   خاذ القرارات.واألضرار ودعم عملية ات  
نلــــ   والواقــــع أا   ن تــــو يعهم ودقلهــــم إلــــى مالجــــئ إقليميــــة ومواقــــ  تحــــم األرم.يتضــــم  معطــــى مقلــــقم ألدــــع 

ــ فقــ  اإلســرائيليين فــي الحــرد  المنــاطق "إســرائيل"مم لــديهم رــر  آمنــة وأقــل مــن ال لــ  لــديهم مالجــئ. وقــد قس 
طــرا م وفــي األخيــرة علــى رــزة إلــى خطــرةم وأقــل خطــرا . و كــ ا فــإا إيــالت ومنــاطق الضــفة الصر يــة بــين األقــل خ

رــوش داا )تــل أبيــب اليبــر ( وخطــو  المواجهــة فــي الشــماص و يفــا ومنطقــة الجنــودم  م منطقــةالمقابــل كادــ
فـي المئـة مـن الصـواري  سـتطلق علـى تـل  80المدا اليبيرة تحم خطر أكبـرم  يـ  التقـدير  ـو أا  خصوصا  

 أبيب اليبر .

م قــاص إا خطـــر " ــزد ه"فـــإا مصــدرا  سياســيا  يعــر  جيـــدا   إلــى أدـــع فــي كــل  ــاصم "واال"ويشــير تقريــر 
ليع بين كل أعدائنا في العالم العر ي أ د يفهمنا م ل )األمـين "عب وال يجب االستهادة بع. وأضا  الحزد ص

السيد  سن( دصر ه. لقد ال ظ أا الجبهـة الداخليـة  ـي دقطـة ضـع  إسـرائيلم و ـو  سما ة العام لحزد ه
و ذلـكم وينبصـي لمـواطني إسـرائيل اجتيـا   ـاجز سـيكولوجيم وفهـم أا  ـ ا خطـر جـد م لـيع واضـحا  جع دحـات  

 ."دمتى يتجس  
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 :خاتمة

م أا  كياا العدو الصهيودي ليع قضاء  وقدرا  محتوما  على   ه األمـة يصـنع  لقد تبي ن لنا من خالص ما تقد 
قــدرات التــي ال تقهــر بــل  ــو أشــبع مــا يكــوا ببيــم لهــا مصــير ا البــائع واألســود وال  ــو صــا ب اإلمكاديــات وال

ـدة وواعيـة أل مي تهـا وقـدراتها ومكادتهـا بـين األمـم.  العنيبوت فيما لو أدركنا كي  دتعامل معع كامـة عريقـة ومو  
بتعبيـــر  آخـــر إا  قـــوة عـــدودا تنبـــع مـــن ضـــعفنا وســـوء اســـتخدامنا لطاقاتنـــا البشـــرية والماديـــة والرو يـــة وادســـحاق 

ينيـــة والمعنويـــة والماديـــة أمـــام قـــو  االســـتيبار العـــالمي الخادمـــة للصـــهيوديةم والتـــي تـــدم ر وجوددـــا شخصـــيتنا الد
و ياتنا وتنهب نرواتنا وتير س المتخلفين والمتواطئين في مواقع السـلطة عنـددا. وإ اء  ـ ا الواقـع المريـر البـد  لنـا 

المجـاص أمـام لهـور أضـواء األمـل أمـام أعيننـا مـن بنـاء اسـتراتيجية دفاعيـة وقائيـة تحمـي مسـتقبل أجيالنـا وتفـتا 
 و  ا اليمكن أا يكوا إال  إذا كر سنا خطة عمل تقوم على اعتبارات وقناعات أساسية من أبر  ا ما يلي: 

ء القــو  السياســية والنخــب القاســم المشــتر  الصــالا اللتقــا ا تشــك الات ها مــا تــزاالأا فلســطين وقضــي   - 1
ــأساســا  لتوج   اأيضــا  ليكودــ اام والصــالحالعر يــة دةم دوا الــدخوص فــي هــات وسياســات  ــ ه القــو  باســتراتيجية مو  

 وتستنزفها. الشريفة الرافضة لل ص واال تالص خالفات وصراعات بينية تنهك قو  األمة

فــة أقــل كل ا نمـن المواجهــة إلدهــاء اال ـتالص اإلســرائيلي لألراضــي العر يـة والفلســطينية المحتلــة ي عـد  إ  - 2
م وأا دجـاذ والفيريـة معع علـى الصـعد الماديـة والسياسـية واألمنيـة "السالم"بك ير من نمن بقائع وتوقيع اتفاقات 

ع دحـو ي عدُّ مدخال  أساسيا  لتحقيق االستقرار في البالد العر ية والتوج   بالمقاومة   ه المواجهة في إدهاء اال تالص
 . ت المحرومة والمظلومةللمجتمعا التنمية والبناء النهضو  اليبير

تفعيــل  نع ذلــك مــنالــدعوة إلــى توســيع مفهــوم النضــاص وتعميقــعم وتطــوير أدوات المقاومــةم ومــا يتضــم   - 3
ــأوراق القــوة الدبلوماســية   ينع للمحــاكم الدوليــةم وتقــديم دعــوات ضــد الجــيش والحكومــة اإلســرائيليمــن خــالص التوج 

م وخاصــــة واللبنــــادي الفلســــطيني ين  ــــا بحــــق الشــــعباي ارتيبعلــــى جــــرائم الحــــرد والجــــرائم ضــــد اإلدســــادية التــــ



 
30/11/2017  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(52رقم )                  

    
       
 

20 
 

بالبرلمادـــات  ال  االســـتيطاا والتهويـــد والقتـــل الممـــنهجم والعمـــل ليســـب المزيـــد مـــن دعـــم الـــرأ  العـــام الـــدولي ممـــ   
 واإلعالم ووسائل القوة الناعمة )التواصل االجتماعي( للضص  على سياسات  كوماتها. 

 يم والنظريات األمنية العر ية في ضـوء التحـوالت التـي طـرأت علـى المفهـوم الدعوة إلى مراجعة المفا - 4
 اإلسرائيلي لألمنم ودراسة تجارد المواجهة اإلسرائيلية مع المقاومة في كل من لبناا ورزة. 

هاتــع السياســيةم بوصــفع د ر اه وتوج  فــي جصرافياتــع المختلفــةم وتعــد   لمقــاومالــدعوة إلــى تضــافر الفعــل ا - 5
ايا العر يـــة ة األساســـية لمواجهـــة اال ـــتالص اإلســـرائيلي ولتطـــوير الموقـــ  العر ـــي والـــدولي لصـــالا القضـــالرافعـــ

 الحصار عن رزة.  وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وفك   واإلسالمية وخاصة القضية الفلسطينية األم

ماعــات وجاليــاتم الــدعوة إلــى رفــع كافــة أدــواا الحصــار والتضــييق علــى الشــعب الفلســطيني أفــرادا  وج - 6
وتشـــجيع مكوداتـــع المختلفـــة علـــى االدخـــرا  فـــي المشـــروا الـــوطني الفلســـطينيم وتقـــديم الـــدعم اليامـــلم و كافـــة 

 أشكالعم للشعب الفلسطيني تحم اال تالص لتحقيق الصمود واستمرار المقاومة. 

متيامـــل علـــى مقـــاوم ص إلـــى بردـــامج وطنـــي ات أوســـلوم والتحـــو  يـــص مـــن قيـــود اتفاقالـــدعوة إلـــى الـــتخل   - 7
فــي  مختلــ  الصــعدم وخاصــة السياســية واألمنيــة والعســكريةم وإعطــاء األولويــة للجهــود الراميــة إلدهــاء االدقســام

والعمــل لبنــاء الو ــدة الوطنيــة علــى أســع وطنيــة وديمقراطيــة وشــراكة سياســية  قيقيــةم والعمــل  جبهــات المقاومــة
 مية والدولية للقضية الفلسطينية. األبعاد العر ية واإلسال واستنهام على استعادة

ة أشـكاص العالقـات أو التنسـيق األمنـيم فلسـطينيا  وعر يـا م مـع سـلطات اال ـتالص الدعوة إلى وق  كاف   - 8
لخدمـة المشـروا جبهـة المقاومـة العريضـة الممتـدة مـن طهـراا إلـى لبنـاا اإلسرائيليم والتنسيق بدال  من ذلك مع 

 . " والصهيودية العالميةائيلإسر "ومواجهة  التحرر   الوطني

م وسـوريا القو  اإلقليمية الداعمة للقضية الفلسطينيةم خاصة إيـراا عم والتنسيق الدعوة إلى االستفادة - 9
م الخاضعة للنفوذ األميركـي والصـهيودي واالبتعاد عن سياسة المحاور واالدقسامات بين القو  اإلقليمية والعر ية

 لمقاومة على الصعيد اإلقليمي واإلسالمي والدولي. ا يساعد في تدعيم موق  امم  
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التفاعل الجما ير  المتصاعد لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومتعم وخاصة في أورو ا االستفادة من  - 10
 تفعيل   ا الدور وتطويره. و وأمريكا الجنو يةم 

دجـا ات إي الفلسطيني والعر ي في اسـت مار أسباد إخفاق األداء السياس ومعالجة الدعوة إلى دراسة - 11
 في مواجهة العدواا.  اللبنادية والفلسطينية المقاومة

ـــب والتطـــر    – 12 ـــة لـــتخل ص الشـــعود العر يـــة مـــن أســـباد تخل فهـــا الخطيـــرة خاصـــة التعص  الـــدعوة الملح 
السـيما تـداوص السـلطة  والفوضى وتيفير اآلخر واالدفتاذ على متطل بات العصـر وخصوصـياتع اإلدسـادية الراقيـة

 وفقا  لالدتخابات الحرة بعد التخل ص من األدظمة الديكتاتورية راعية الظلم والفساد والتخل   والعمالة لألجنبي.

 


