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  مقدمة الزيتونة

وسط يف معهد  شؤون الشرق األيعكس كالم صموئيل بار، اخلبري يف
سرائيلياً إ، يف دراسته اليت قدمها إىل مؤمتر هرتزيليا األخري، ختبطاً هرتزيليا

ع اجليوش غري النظامية أو يف املعارك غري التقليدية، وهو حقيقياً يف قضية رد
ختبط ليس ببعيد عما تشهده الواليات املتحدة األمريكية يف املستنقع العراقي 

ومع أن بار، . حيث فشلت حىت اآلن يف القضاء على جيوب املقاومة العراقية
ع ما يسمى قدم تصوراً عملياً واصطالحياً شامالً للتجربة اإلسرائيلية يف قم

سرائيلي ، إال أنه مل خيرج عن الصورة النمطية للتحليل اإل"املنظمات اإلرهابية"

                                                 
لية لودر للحكم والدبلوماسية  كجزء من ك٢٠٠٠يا عام  أنشئت مؤسسة السياسية واالستراتيج- 1

كان اهلدف األساسي من إنشاء هذه املؤسسة هو تعزيز السياسة القومية . يا، يف مركز هرتزيلياواالستراتيج
ال، من خالل األحباث اجلادة اإلسرائيلية واإلسهام يف تطوير عملية صناعة القرار اإلسرائيلي يف هذا ا

وتتميز بتنوع جماالت البحث فيها ومشوليتها، وتوجيهها . والنقاش املباشر بني احملللني السياسيني وصناع القرار
 . حنو استشراف املستقبل يف حل املشاكل القومية اإلسرائيلية
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اليت طاملا بنيت على خلط الواقع بالكثري من املغالطات والتضليل، وكثرياً ما 
فرغم أن . جنحت إىل الشوفينية تارة وإىل تلبس شخصية الضحية طوراً

ل اليت وضعت من أجل ردع صموئيل بار مل يوارب حني قال إن احللو
غري مالئمة وغري جمدية، إال أنه حني يسري قدماً يف " املنظمات اإلرهابية"

فأوالً، يعزو بار يف أكثر مكان من دراسته . حتليله، يبدأ خبلط الوقائع واملفاهيم
، على حد تعبريه، إىل اضطرار "املنظمات اإلرهابية"يف ردع " سرائيلإ"فشل 

م بالقوانني الدولية اليت متنعها من إحلاق الضرر الفعلي لاللتزا" سرائيلإ"
باملنظمة أو بالدولة املضيفة هلا، وهي مغالطة معروفة تدحضها االعتداءات 

سرائيليني سرائيلية الغامشة على قطاع غزة ولبنان رداً على خطف اجلنود اإلاإل
ني يف قتل املدنيني من فلسطيني" سرائيلإ"الصيف املاضي، حيث متادت 

املغالطة الثانية أو . ىن التحتية يف كل من لبنان وغزةولبنانيني، وضرب الب
التضليل الثاين الذي اشتملت عليه الدراسة، يكمن يف قول بار إن الردع 

رداً على عمليات املقاومة جعلها ختفف من " سرائيلإ"القوي الذي مارسته 
طالق صورايخ القسام وترية هجماا وخاصة يف حالة محاس اليت قلّلت من إ

حملطة الكهرباء يف غزة يف معادلة مساها ضرب " سرائيلإ"بعد استهداف 
يعين انقطاع الكهرباء ساعة عن غزة، مع أن الوقائع امليدانية " قسام"صاروخ 

تشهد أن وترية إطالق صواريخ القسام مل تتأثر بالصلف الصهيوين يف 
 ويعزو صموئيل بار قسماً من الفشل .االعتداءات اليت مل توفر حجراً وال بشراً

امللتزمة بالقرارات الدولية على " سرائيل الدميقراطيةإ"يف الردع بسبب صورة 
لّت التجارب اإلسرائيلية مع هذه املنظمات على د"الردع، فكما يقول 

حمدودية جمتمٍع دميقراطي توجد فيه صحافة حرة وثقافة منفتحة على اجلدل 
م إمنا يعكس نوعاً من التربير الذي مينحه بار وهذا الكال". السياسي

لكي حتافظ على جمتمعها جمتمعاً عسكرياً يف حالة تأهب قصوى " إلسرائيل"
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وجند يف الدراسة أيضاً أن بار ال يقدر . عليه" اعتداء"دائمة للرد على أي 
عمق جتذر العقيدة اإلسالمية يف نفوس املقاومني، حني يرى أن الردع 

القوي ميكن أن يوصل رسالة للمسلم بأن اإلسالم يأمره بالقيام سرائيلي اإل
بشيء يسبب له األذى، مع أنه يعترف يف مكان آخر من الدراسة أن القدرة 
على الردع تضعف كلما كانت االجتاهات األيديولوجية، وخاصة اإلسالمية 

وأخرياً، جند بار خيطئ أيضاً حني يرى أن أحد . منها متجذرة يف النفوس
عائم الردع األساسية هي توجيه ضربات إىل السكان من أجل ختويفهم د

مع أن الوقائع امليدانية تثبت أن " لإلرهابيني"وجعلهم ميتنعون عن تقدمي الدعم 
سرائيلية عمقت مفهوم املقاومة يف نفوس الناس، فلم يعد االعتداءات اإل

المية وغري مقتصراً على املنخرطني يف صفوف التنظيمات املقاومة، اإلس
اإلسالمية، بل أصبحت املقاومة حالة عامة تعيشها اتمعات اليت ختضع 

  . لالحتالل من بشيبها وشباا وأطفاهلا ونسائها
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  ترمجة النص
عندما ال يكون هناك أي خرق واضح يف اجلدار احلديدي، عندئذ ختسر "

.  معتدلةاجلماعات املتطرفة نفوذها، وتتحول بفعل املؤثرات إىل مجاعات
وعندها فقط ميكن هلذه اجلماعات املعتدلة أن تأيت إلينا باقتراحات من أجل 

  ".تنازالت متبادلة
   ٤/١٠/١٩٢٣، "Ze'ev Jabotinsky ،"The Iron Wall زئيف جابوتنسكي 

  
  املقدمة

متثل هذه الدراسة ملخصاً لدراستني منفـصلتني حتلـالن           
 العناصر اإلرهابية غـري     النجاحات واإلخفاقات اإلسرائيلية يف ردع    

غداة االنـسحاب   (احلكومية والسيطرة عليهم منذ بداية هذا العقد        
 الثانية  االنتفاضة واندالع   ٢٠٠٠ مايو/ اإلسرائيلي من لبنان يف أيار    

مع اإلشارات ذات الصلة    )  من العام نفسه   أكتوبر/ يف تشرين األول  
ر معاجلة  ويف إطا . إىل حاالت وحوادث وقعت يف الفترات السابقة      

املوضوع هناك دراسة حالة لثالث منظمات خمتلفة، ولكنها مترابطة         
بالنسبة إىل التجربة اإلسرائيلية يف ردع اجلهـات اإلرهابيـة غـري            

  :احلكومية والسيطرة عليها
يعترب حزب اهللا من طرفاً إرهابياً غري حكومي يعمل         : حزب اهللا  .١

 بنيـة حتتيـة     ، وميلـك  )لبنان(داخل إطار دولة خمتلّة الوظائف      
اجتماعية وسياسية واسعة ودعماً حملياً واسع النطـاق داخـل          
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الطائفة الشيعية يف لبنان، وحيظى بدعم كبري من دولتني إقليميتني          
 .إيران وسوريا -
ومهـا العبـان     :املنظمات اإلرهابية الفلسطينية، فتح ومحاس     .٢

 يف بيئـة    ينـشطان  على الرغم من كوما   خيتلفان عن بعضهما    
. الـسلطة الفلـسطينية   - يف شبه دولة خمتلّة الوظـائف        واحدة

وكالمها على ارتباط وثيق بقوى خارجية متلك تأثرياً كاحبـاً أو           
األردن ومصر من ناحية، واململكة العربية السعودية       : هلماحمفزاً  

 :وإيران وسوريا من ناحية أخرى
 جهة إرهابية غري رمسيـة،  على  مثاالًتعترب حركة فتح   :فتح  - أ

 ارتباطات سياسية وتنظيمية مع الـسلطة الفلـسطينية،         الديه
 ارتباطات وثيقة مع الدول العربية املعتدلة الـيت تتمتـع        هاولدي

غـري  تتميز فتح بأـا حركـة       .  ببعض التأثري فيها   "إسرائيل"
فمـن  .  مؤلفة من عدة تيارات وخطوط قيادية      فهي،  متجانسة

. ايل حممود عبـاس   ناحية، تتضمن تياراً سياسياً ميثله الرئيس احل      
 استخدام اإلرهاب، وهو يناضل من أجل       تجنببدأ هذا التيار ب   

حتقيق أهداف احلركة من خالل العملية الـسياسية وإجـراء          
ومن ناحية أخرى، تتضمن    . "إسرائيل"مفاوضات مباشرة مع    

ظيم، وكتائب شهداء   نمثل الت " التابعة"فتح عدداً من املنظمات     
، وهي تعـيش يف صـراع       "الشعبيةجلان املقاومة   "األقصى، و 

          داخلي مع التيار الذي يؤيده عباس، وتستخدم اإلرهاب ضـد
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األجهزة تربز  ويف الوسط،   .  كوسيلة لتحقيق أهدافها   "إسرائيل"
واليت تـسيطر عليهـا      وللسلطة الفلسطينية   لفتح األمنية التابعة 

ـ       (احلركة األمـن  "وب، و بقيادة حممد دحالن، وجربيـل رج
، وأجهـزة   ١٧ي كان يعرف سـابقاً بـالقوة        الذ "الرئاسي
 .، واليت تلجأ إىل اإلرهاب بني احلني واآلخر)أخرى

 وهي حالة مناقضة ملنظمة تعمل كمنظمة إرهابية يف         :محاس  - ب
، وكمعارضة حملّية أصيلة داخـل الـسلطة        "إسرائيل"مواجهة  
 حزب اهللا يف لبنان،     وسلوكها شديد الشبه بسلوك   . الفلسطينية
جتماعية والعسكرية   برامج العمل السياسية، واال    ع بني وهي جتم 
وكما هو احلال مع فتح قبـل اتفاقيـات أوسـلو،           . اإلرهابية

تتـألف القيـادة    ". داخلية"و" خارجية"تتضمن محاس عناصر    
اخلارجية، اليت تتخذ من دمشق قاعدة هلا، من تيارات متمايزة          

سوريا، وإيران، واإلخـوان    (وأشخاص تابعني لقوى خارجية     
، وهي )املسلمون يف األردن أو مصر، واململكة العربية السعودية      

تعمل على توجيه كل من النشاط الـسياسي واإلرهـايب يف           
" الداخليـة "والعناصـر   . املنظمة يف الضفة الغربية وقطاع غزة     

يف مناطق الضفة الغربية وغزة، وهي      " جناحاً سياسياً "تتضمن  
ماس ولكنها ال تشارك    تؤمن بالنهج اإليديولوجي والسياسي حل    

وإىل . بشكل مباشر يف النشاطات اإلرهابية اليت تقوم ا املنظمة        
جانب هذا اجلناح، هناك اخلاليا العسكرية التابعة للمنظمة يف         
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الـيت  ") كتائب الشهيد عز الدين القسام    ("الضفة الغربية وغزة    
" اخلارجيـة "تعمل بطريقة مستقلة وبتوجيه أيضاً من القيـادة         

نتخابات يف مناطق السلطة الفلـسطينية      وقد أدت اال  . ماسحل
، واليت أوصلت محاس إىل     ٢٠٠٦فرباير  / اليت أُجريت يف شباط   

، إىل تغيري طبيعة العالقة بني احلركة والسلطة الفلسطينية         السلطة
حبيث أصبحت شبيهة إىل حد ما بالعالقة اليت كانت قائمة بني           

 .فتح والسلطة الفلسطينية سابقاً
  الردع والصراع غري النظامي

متيل املفاهيم اليت تستخدم يف نظريات الردع احلديثـة إىل            
التركيز على العالقة بني الدول، وعلى النتيجة النهائية للصراع، مثل          

وهـذه  . املواجهة بني اجليوش النظامية أو الرتاع النووي بني الدول        
الردع ،  إلخضاعالنظريات تطغى بطبيعتها على األوصاف التقليدية ل      

 اليت سادت منذ أيام العالقات القائمة على الردع بـني           ،والسيطرة
مثـل  (اجلهات الـيت ال متثـل دولـة         الدول وكذلك بني الدول و    

 "إسرائيل"إن العالقة بني دولة     ). املتمردين، والفدائيني، واإلرهابيني  
ـ . واملنظمات اإلرهابية غري الرمسية عالقة غري نظامية بطبيعتها        ذه وه

العالقة غري النظامية جتعل املذاهب القائمة على الردع، واليت صيغت          
من أجل العالقات بني الدول، حلوالً غري مالئمة يف العديـد مـن             

. غري أن هذه الطبيعة غري النظامية ختتلف بني حالة وأخرى         . احلاالت
كما أن لدرجة تشابه مسات املنظمـة مـع مسـات الدولـة، أو              
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نظمة ودولة ما مبصاحل خاصة بالدولة تأثرياً كبرياً        االرتباطات بني امل  
  .٢يات اليت ميكن استخدامها يف إخضاع تلك املنظمةستراتيجيف اال

  :فيما يلي سرد بالعبارات اليت استخدمناها يف هذه الدراسة  
وتعين املنع من القيام بعمل نتيجة للخوف من العواقب؛          :الردع .١

يد من ردة فعـل غـري       وهي حالة ذهنية سببها وجود خطر أك      
) أ(ونعرف الردع بأنه وضع يوجه فيه الطرف الرادع         . ٣مقبولة

ديداً بإحلاق األذية مبصاحله يف حـال       ) ب(للطرف املراد ردعه    
) أ(يعترب ضاراً مبصاحل الطرف     ) ج(بعمل معني   ) ب(قام الطرف   

) ١(وهذا الضرر إما أن يؤدي إىل       ). ب(ومفيداً ملصاحل الطرف    
وهو ما يعرف بالردع بواسطة املنع واحلؤول       ) ج(د العمل   جتمي

أو جيعل الفائدة املترتبـة علـى       ) ٢(بينه وبني حتقيق هدفه، أو      
نتقـامي  ال تربر الضرر الذي سينتج بسبب العمل اال       ) ج(العمل  

أو مـا يعـرف     ) ب(ضد الطرف   ) أ(الذي سيقوم به الطرف     
 .بالردع بالعقوبة

                                                 
رنامج عمل سياسي واملسؤولية    مستوى القيادة والسيطرة ووجود هرمية رأسية؛ ب      : أبرز هذه السمات هي    2

جتاه السكان؛ السيطرة على األرض؛ طرق التمويل؛ برامج العمـل الوطنيـة الـصرفة أو بـرامج العمـل                  
وهذه السمات ميكن أن تفسر العديد من الفوارق بني الطرق اليت تسلكها            . املتجاوزة للحدود القومية  /الدينية

وطنية مثل اجليش اجلمهوري األيرلندي إىل املنظمـات الـيت          من احلركات ال   –املنظمات اإلرهابية املختلفة    
 .تتجاوز احلدود القومية مثل تنظيم القاعدة

3 JCS Pub 1-O2- 
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/100-

20/10020gl.htm.  
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وهي ديد باسـتعمال     "): اإلخضاع دبلوماسية"أو  (اإلكراه   .٢
القوة أو عرض لقوة حمدودة دف إقناع اخلصم بالكف عـن           

نعرف اإلكراه بأنه وضع يوجه فيه      . القيام بأعمال يقوم ا أصالً    
ديداً ملصاحل الطـرف    ) ب(للطرف املُكره   ) أ(الطرف املُكِره   

عن ) ب(أو يتسبب باإلضرار ا يف حال مل يكف الطرف          ) ب(
) ب(وهو العمل الذي خيدم مصاحل الطـرف        ) د(القيام بالعمل   

) ١(ميكن أن يستند هذه الضرر إىل       ). أ(ويضر مبصاحل الطرف    
، )د(من قيامه بالعمـل     ) ب(حتييد الفوائد اليت سيجنيها الطرف      

يعاين من املساوئ املترتبة على ) ب(أي العرقلة، مما جيعل الطرف     
) د(زال عقوبة بسبب القيام بالعمـل       إىل إن ) ٢(العمل فقط، أو    

جتعل أية فوائد مترتبة على القيام به ال تستحق الـضرر الـذي             
 ).ب(على الطرف ) أ(نتقامي للطرف سينتج عن الرد اال

وباإلضافة إىل هذين التعريفني، سنستخدم التعريفات التالية         
  :اليت تركز على القنوات اليت تستخدم يف نقل الرسائل الردعية

وهو يعتمد على ديد الطرف      -الردع املباشر أو اإلكراه       
بالقيام بعمل مباشر أو تنفيذه ضد املـستهدف بـالردع          ) أ(الرادع  

وميكن أن يتم ذلك من خالل القيام بعمل فوري، أو عرقلـة       ). ب(
  ).الردع بالعقوبة(أو رد ثأري ) مثل الردع باملنع(

يعتمد علـى ديـد     وهو   -الردع غري املباشر أو اإلكراه        
على عالقة وثيقة باملـستهدف     ) ه(لطرف ثالث   ) أ(الطرف الرادع   
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الـسكان  ) ١: (وهذا الطرف الثالث ميكن أن يكون     ). ب(بالردع  
عند (الدولة املضيفة   ) ٢(، و )ب(الذين يعيشون يف أراضي الطرف      

التعامل مع العبني غري حكوميني على ارتباط بأرض معينة تقع حتت           
) ب(أو جمموعة من الدول اليت يعمل الطـرف         )  دولة سيطرة نظام 

العبني خارجيني لديهم مصاحل مـشتركة مـع       ) ٣(انطالقاً منها، و  
يف بعض األحيـان    (ولذلك فهم يتمتعون بتأثري عليه      ) ب(الطرف  

عند التعامل مـع العـبني غـري       " دولة راعية "يكون ذلك الالعب    
إحلاق ضرر  ) ١: (هوواهلدف من القيام مبثل هذا العمل       ). حكوميني
ويشلّ نشاطه  ) ب(يؤدي إىل عرقلة نشاطات الطرف      ) ه(بالطرف  

على ممارسـة   ) ه(العمالين إما بطريقة مباشرة أو عرب محل الطرف         
لكي ميتنع عن القيام بأعمال ضد الطرف       ) ب(الضغط على الطرف    

  ).أ(
ي سـتراتيج االكما سنميز يف هذه الدراسة بـني الـردع            

 يف احملافظة على الـردع      "إسرائيل"فقد جنحت   . كيوالردع التكتي 
ي يف تعاملها مع الدول ااورة بامتالكها قدرات تقليدية         ستراتيجاال

ض تلـك الـدول بـأن       اعالية على األرض، ويف اجلو، وعرب افتر      
 ردع املنظمات اإلرهابية    إال أن .  متلك قدرات غري تقليدية    "إسرائيل"

لى الردع التكتيكي من خالل القيام      يعتمد أساساً، يف حال وجد، ع     
غـري أن   . باألعمال اليومية، واليت تولّد هدفاً ردعياً يتغري باستمرار       

 صعوبة بالغة علـى     فرضالطابع غري املنسجم لألهداف من الردع ي      
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 على صعيد حريتها يف احلركة وقدرا على تطبيق مذهب          "إسرائيل"
  .رادع متماسك

وهـذه  . علق بتصورات متبادلة  يف النهاية، الردع مسألة تت      
التصورات مثقَلة باملعاين الثقافية والنفسية اخلفية، وهي متر من خالل          
عدسات التـاريخ املتداخلـة، والثقافـة، واللغـة، واملـسلَّمات           

بـالطرف  "اإليديولوجية، وأمناط التحول وتلقّي املعلومات املتعلقة       
ة قيادة الطرف املراد    والتأثريات اهلامة األخرى تتضمن نفسي    ". اآلخر

ردعه، وتعريف صناع القرار باملصاحل املعرضة للخطر، وديناميـات         
ويتعني تقييم كافة هذه التأثريات مـن       . تقييم التهديد داخل القيادة   

  .أجل التوصل إىل مناقشة مفيدة للردع
  دراسات حالة 

سنقوم يف هذه الدراسة بتحليل ثالث حاالت لـصراعات           
فـتح،   - ومنظمات إرهابية غري حكوميـة       "يلإسرائ"مطولة بني   

 دف حتديد مواطن النجاح أو الفـشل يف         -ومحاس، وحزب اهللا  
واجلدول التايل يبني   . احملاوالت اليت هدفت إىل ردع تلك املنظمات      

  :اخلصائص الرئيسية هلؤالء الالعبني
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صفة اجلهة اإلرهابية 
  غري احلكومية

  محاس  فتح  حزب اهللا

لدولـة  العالقة مـع ا   
  املضيفة

ــاة  ــشارك يف احلي ي
الربملانية؛ ويسعى إىل   
إثبات طابعه اللبنـاين    
وينكر أنه منـدوب    

  .إيراين

بقيت احلزب احلاكم   
إىل أن برزت محاس،    
وهلا مصاحل ثابتـة يف     
استمرار عمل السلطة   

  . الفلسطينية

كانت حىت وقـت    
ــزب   ــب احل قري
ــام   ــارض لنظ املع
السلطة الفلـسطينية،   
 وهي اآلن جـزء ال    

يتجزأ من الـسلطة    
الفلسطينية مزدوجـة   

  .الرؤوس
االعتماد على الدولة   

  الراعية
يعتمد بشكل مطلـق    
على إيران وخيـضع    
للنفوذ اإليراين، كما   
أنه يعتمـد بدرجـة     
كبرية على سوريا يف    
  .حصوله على املعتاد

تتمتع مبيزانيـة مـن     
السلطة الفلـسطينية   
وهي ال تعتمد علـى    

  .دولة راعية

وال مـن   تتلقّى األم 
ــدون  ــسعودية ب ال

تربطها ا،  " خيوط"
ولذلك فهي تعتمـد    

، يءعليها بعض الش  
كما حتـصل علـى     
األموال من إيران اليت    
تستفيد مـن تقـدمي     
األموال يف التأثري على    

  .املنظمة
ــل   مصادر السلطة ــع بالكام خاض

إليران وإىل املرشـد    
  .األعلى، خامنئي

يف ظل قيادة عرفات،    
كانت خاضعة متاماً   

لكن مل يعد يوجد  . هل
قطب مركزي منـذ    

  .وفاة عرفات

ظل الشيخ ياسني إىل    
حني وفاتـه القائـد     

وهي حتصل  . الروحي
على فتاواها الدينيـة    
من الشيوخ يف مصر    

  .والسعودية
ــدات  املعتقــــ

  اإليديولوجية
التـــزام بتـــدمري 

  "إسرائيل"
واحلركـة  . براغماتية

موافقة على اتفاقيات   
  أوسلو

التـــزام بتـــدمري 
  "رائيلإس"
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  صناعة القرار

  
قرارات فردية يتخذها   
نصر اهللا مع بعـض     
ــب  ــأثري للمكت الت

  السياسي

  
قرار فردي بالكامل   

ظل يف يد عرفات    –
ومنـذ  . حىت وفاتـه  

ذلك احلني، بـات     
يعتمد علـى بنـاء     

  إمجاع

  
صناعة مجاعية للقرار   
  يف املكتب السياسي

  "إسرائيل"صورة 
  

يتم مجع املعلومـات    
ن قبل  ستخبارية م اال

إيران، مث متريرها إىل    
ــزب اهللا . حـــ

استخبارات تكتيكية  
رفيعة املـستوى يف    

  امليدان

استخبارات بـديهي   
إىل جانب أجهـزة    
استخباراتية واسـعة   
االنتشار تابعة للسلطة   

  الفلسطينية

يسمح قرب احلركة   
" إسرائيل"من حدود   

يف مجع معلومـات    
استخبارية تكتيكيـة   
واستراتيجية رفيعـة   

  املستوى

  

  تأثري الثقافة والقيادة
ي ينبغي  هوم الذي يقول بأنه حىت الردع االستراتيج      بات املف 

وفقاً للخصم مقبوالً أكثر يف الدوائر الدفاعية الغربية، غري         " تفصيله"
أن األهم من ذلك هو استيعاب هذا املفهوم بتطبيقه على حـاالت            

لتـها  تتميز كافة املنظمات اليت مش    . تتضمن منظمات غري حكومية   
إما بإيديولوجية قومية   ،  هذه الدراسة بأا مدفوعة حبوافز إيديولوجية     

، أو  )مثل محاس ( سنية   ،، أو نظرة عاملية إسالمية    )مثل فتح (علمانية  
إن دور النفوذ الـديين أكـرب بكـثري يف          ). مثل حزب اهللا  (شيعية  

. املنظمتني األخريني من دور النفوذ اإليديولوجي العلماين يف فـتح         
ي حالة محاس، هناك من يقول بأن توجيه الردع إىل الـسلطات            فف
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الروحية للمنظمة يف السعودية ومصر سيكون له تأثري على قيـادة           
 يف املذهب الشيعي متلك قـدرة       "مرجعية التقليد "لكن آلية   . احلركة

وهذا مـا   . كبرية على التأثري يف سلوك منظمة شيعية مثل حزب اهللا         
نتقادات اليت وجهها   نظمة على اال  دت فيها امل  جتلّى يف الطريقة اليت ر    

فهـؤالء  . مشايخ الشيعة الكبار يف لبنان يف أعقاب احلرب األخرية        
املشايخ ينظرون إىل أنفسهم على أم بوصلة أخالقيـة لطـوائفهم           

  .ويشعرون باملسؤولية عن مصلحة الرعية
كما أن للطبيعة الدينية للهدف من الردع تأثري هام علـى             
ففي حني رمبا ال يكون املرء قادراً على معرفـة          . ة على الردع  القدر

، وبالتـايل   جتمـاعي ملعتقدات الدينية، فإن القبول اال    مدى صدق ا  
ـ     جتماعيةالضغوط اال  ول دون اإلذعـان    ، للتفسري اإلسـالمي حت

فـالردع العـسكري يعتمـد علـى اإلثبـات          . للضغوط الرادعة 
سالم أو حىت يـأمر ـا،       بأن أعماالً معينة يقرها اإل    " للمسلمني"

وبروز إيديولوجيـة   . ستعود بنتائج عكسية على مصلحتهم العامة     
الشهادة يف اجلهاد والقبول االجتماعي واسع النطاق هلـا يطـيح           

إذا كان العمل اجلهـادي     . بالنظريات العسكرية القائمة على الردع    
 ند،  يعين عمالً نابعاً من اإلميان باهللا، يتمثل يف قتال عدو ضعيف أو           

فهذا يعين أن املسلمني يعتمدون على قواهم الذاتية وال يعتمـدون           
لكن بدخول املعمعة بعكس كافة الرهانات، يثبت ااهد        . على اهللا 

  .إميانه القويل باهللا وسيكافأ بناء على ذلك
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متثّل املعتقدات اإليديولوجية لالعبني غري احلكوميني، واليت         
الرباغماتية، قوة حموريـة يف مقاومـة       تطغى على املصاحل السياسية     

كما أن احملتوى اإليديولوجي يـؤثر أيـضاً يف         . اإلشارات الردعية 
 "إسـرائيل "ففي املنظمتني، اللتني يـشكل تـدمري        . فاعلية الردع 

محـاس وحـزب    (والشهادة معتقدين أساسيَّني يف إيديولوجيتهما،      
 وحـىت إذا    .للردع أصعب من أن ميكنهما ابتالعه     " اإلذعان"،  )اهللا

كانت القيادة تدرك األمثان واحلاجة إىل االرتداع، فسوف تواجـه          
مهمة أصعب بكثري تتمثل يف تفسري أعماهلـا ألتباعهـا ولقادـا            

  .الروحيني مقارنة بقيادة ال ختلص ملثل هذه املبادئ
هناك عامل حموري يف الطريقة اليت يقرأ فيها طـرف مـا              

و وهو نوع القيادة اليت خيضع هلا       اإلشارات الردعية اليت يرسلها عد    
ذلك الطرف، وطريقة حصول تلك القيادة يف علـى املعلومـات           

وهناك بعض األسئلة البديهية اليت تربز يف هذا الـسياق          . ومعاجلتها
  :وهي
  ما هو نوع أدوات االستشعار اليت متلكها القيادة، ومن الذي يتحكم فيها؟. ١
  دة وكيف يتم التعامل معها هناك؟كيف يتم نقل املعلومات إىل القيا. ٢
ما هي أمناط االحنياز أو امليول الشخصية اليت تؤثر يف قـراءة اإلشـارات              . ٣

  والصور؟

يوجد قاسم مشترك بني احلاالت الثالث اليت قمنا بتحليلها           
عتماد القوي على مراقبة وسائل اإلعـالم        اال يف هذه الدراسة وهي   
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حمللّي كأسـاس لتقيـيمهم لنوايـا       اإلسرائيلية واجلدال اإلسرائيلي ا   
ومحاس، ويف حني أن حزب اهللا،      . لى تنفيذها  وعزمها ع  "إسرائيل"

 على اطالع مبعلومات استخبارية متلكها دولة       ،وإن يكن بدرجة أقلّ   
ية، ال يبدو أن هلذا النـوع       وميكن أن تستكمل املصادر العلن    ) إيران(

يتعلـق بعمليـات     فيما   ا على تقييما  من االستخبارات تأثري كبري   
قـادة  فامليل الشخصي الثنني من ال    . "إسرائيل"الردع اليت تقوم ا     

، كان يف االعتمـاد     عرفات ونصر اهللا  الذين قمنا بتحليل تصرفام،     
ويبدو أن اجلهـود    . ستخبارية اخلاصة على حدسهما ومصادرمها اال   

اهلادفة إىل نشر رسائل ردعية عرب محالت تنشر معلومات مـضلّلة           
  .ن صعبة عندما يستخدم القادة مثل هذا النموذجستكو

بعد أن يتم إرسال رسالة ردعية، تظهر احلاالت الـثالث            
أمهية هذا النموذج املتبع يف كل منظمة يف ممارسة مهـام القيـادة             

إن وجود خط موحد للسيطرة بني      . والسيطرة يف جناح تلك الرسالة    
والدول الراعية يسهل   القيادة والقوات اإلرهابية، وبني هذه القوات       

جوب أخذ اإلشارة الردعيـة    وبعد أن تقتنع القيادة بو    . عملية الردع 
التربيـر  (، تلجأ إىل التعامل مع كافة العوائق األخرى         بعني االعتبار 

ويف حال غياب   ). اإليديولوجي، والقيادة الروحية، والدول الراعية    
ـ  قتناع بقبول اإلش   يفقد اال  قيادة وسيطرة موحدة، رمبا    ة ارة الردعي

 ومن ناحية أخرى، أظهرت محاس      .وهذا ما حصل مع فتح    . أمهيته
وميكن . متناع عن شن هجمات   اً نسبياً مىت مت اختاذ قرار باال      انضباط
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علـى األسـلحة    " اخلارجية"تفسري ذلك بالسيطرة النسبية للقيادة      
غري أن هذه القضية تثري قضية      ). صواريخ القسام (اإلرهابية الرئيسية   

رى وهي أن التخلّص من القادة الرئيسيني غالباً ما كان مبثابـة            أخ
ففي حني أنه رفع الـثمن بالنـسبة إىل القـادة           . سيف ذي حدين  

األحياء، فقد أدى يف غالبية األحوال إىل عرقلة خط قيادم وعقّـد            
  .تنفيذ القرارات اليت تنبع من جناح الردع

ـ          نع القـرار يف    تتميز العمليات الفردية أو اجلماعية يف ص
قيادات املنظمات غري احلكومية بتأثري واضح يف استيعاب اإلشارات         

والدراسات اليت أجريناها على املنظمات الـثالث تظهـر         . الردعية
ففي حني أن   . وجود فوارق جوهرية يف عمليات صناعة القرار فيها       

فتح كانت خاضعة بشكل كامل تقريباً لياسر عرفات وحىت الفترة          
 وفاته، فقد فقدت فتح منذ ذلك احلني القدرة الفاعلـة           اليت سبقت 

ومن جهة أخرى، تعمل محاس يف ظل قيـادة         . على صناعة القرار  
مجاعية، حبيث أن لكل عضو يف املكتب السياسي مـصاحل خمتلفـة            

ويف حني أن حزب اهللا يعمل حتت قيادة مجاعيـة          . ميكن التأثري فيها  
أكثر وأكثر من قبل القيـادة      من الناحية الشكلية، فقد بات حمكوماً       

واملالحظة العامـة يف هـذه      . الشخصية ألمينه العام حسن نصر اهللا     
يف عملية صنع القرار داخل     " التعددية"الدراسة هي أن كلما زادت      

، كلمـا   )يف مقابل خط فوضوي للقيادة والسيطرة     (قيادة اموعة   
  .زادت اخليارات املتوفرة لردع فاعل
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  قوة الضعف
اد اجلانب الفلسطيين وحزب اهللا مما يوصـف يف         لقد استف   

إا القوة النـسبية    ". بقوة الضعيف "مصطلحات الردع اإلسرائيلية    
ميكـن  . الطرف القوي اليت حيتفظ ا الطرف الضعيف يف مواجهة        

يات أو علـى    اسـتراتيج عتماد على واحدة من ثالث      هلذه القوة اال  
  :تركيبة منها

 :وهذا يتم. ايا اليت يتمتع ا اخلصمحتييد املكونات الرئيسية للمز .١
من خالل التوصل إىل دفاع ملواجهة التكتيكات اليت تعترب           - أ

 حمورية بالنسبة إىل تلك املزايا، أو
من خالل إجياد ظروف متنع العدو من اسـتخدام تلـك             - ب

 . ٤القدرات اليت توفر له تلك املزايا
ـ           .٢ ان عرب إجياد وضع داخلي يف اتمع املستهدف جيعـل اإلذع

 أوجدت سياسة   .للضغوط أو التهديدات الردعية مستحيالً عملياً     
عرفات القائمة على الفوضى اخلاضعة للسيطرة يف الضفة الغربية         
وغزة يف اية املطاف حيزاً إرهابياً متعدد األقطاب يف الـضفة           

عندما . الغربية، ويف غزة بوجه خاص حيث ال يوجد ممثل واحد         
لقيادة، كان يف مقـدوره اسـتخدام       كان عرفات ميارس دور ا    

                                                 
 الفلسطيين حتدث الفوضى واألزمـات      يف احلالة الفلسطينية، مت إجناز ذلك عرب إجياد ظروف داخل اتمع           4

راجع ما كتبه اجلنرال . اإلنسانية، فيما تريد إسرائيل تنفيذ ديداا الردعية بإعادة احتالل الضفة الغريب وغزة        
 The Power of the Weak against the يفAmos Malkaاملتقاعد عمـوس مالكـا   

Weakness of Power –Asymmetric Deterrence ،) غري منشور باللغة العربيةتقرير.(  
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. نفوذه الشخصي وِمنحه املالية يف كبح مجاح اجلماعات املتنوعة        
لكن منذ رحيله، مل يعد يوجد شخص وحيد داخـل الـسلطة            
الفلسطينية لديه ما يكفي من اجلزرات الشهية والعصي الغليظـة          
للتأثري يف هذا العدد الكبري من أمراء احلرب الذين استولوا علـى            

سـتخبارات  وقد ربط ضابط رفيـع يف اال      . سطينيةالساحة الفل 
اإلسرائيلية هذا الوضع بردع اجلرمية املنظمة كمقابـل لـصغار          

إن التعامل مع الوضع األول أسهل بكثري       . ارمني غري املنظمني  
ويف احلالـة   . ٥"العـراب "مىت مت رسم صورة واضحة ملـصاحل        

شاملة للـردع ميكـن     األخرية، ال توجد طريقة لتطوير سياسة       
تطبيقها على املئات من أمراء احلرب الذين يعملـون بطريقـة           

 .مستقلة
إصدار ديدات معاكسة تشغل القوة املتفوقة وتضيق الفـسحة          .٣

 متثّل التهديـد املعـاكس يف احلالـة         .املتوفرة أمامها للمناورة  
وحقيقة اجلدال  . الفلسطينية يف إرهاب اتمع املدين اإلسرائيلي     

ائر بني اجليش اإلسرائيلي والشعب حول ما إذا كـان مـن            الد
احلكمة مواصلة عمليات القتل املستهدف وما إذا كانت تسببت         

ن هذا التهديـد   إ،  )من أجل األخذ بالثأر   (يف مزيد من اإلرهاب     
وفيما وجد النظـام اإلسـرائيلي حلـوالً        . املعاكس كان فعاالً  

مين، وخفض عدد   اجلدار األ  ("إسرائيل"لإلرهاب داخل حدود    
                                                 

 .ستخبارات العسكريةتصاالت الشخصية من اجلنرال املتقاعد عموس مالكا، الرئيس األسبق لالاال 5
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، تبنـى   )"إسـرائيل "الفلسطينيني الذين يسمح هلم بالعمـل يف        
صـواريخ  (الفلسطينيون طرقاً جديدة إلجياد ديدات معاكسة       

، بناء على النموذج الذي استخدم بنجاح من قبل حزب          )القسام
 .اهللا

، يف كل حالـة، تراجـع    "قوة الضعيف "نتج عن تشعبات      
ففي احلالـة   . ر ديد ردعي موثوق   اصدقدرة الطرف القوي على إ    

اإلسرائيلية مع كل من الفلسطينيني وحـزب اهللا، متثـل املـصدر            
 بالقواعد واالتفاقيات   "إسرائيل"يف التزام    "لقوة الضعيف "األساسي  
ستفادة من هذا   وجنح كل من الفلسطينيني وحزب اهللا يف اال       . الدولية
 استخدام القوة النارية     عن "إسرائيل"وبالتايل، فقد امتنعت    . العامل

العشوائية بالقرب من املناطق اليت يتواجد فيها مدنيون، وأُجـربت          
على تقييد عملياا العسكرية عندما يكون هناك احتمـال وقـوع           
إصابات جانبية كبرية يف صفوف املدنيني، ومل يعـد يف إمكاـا            

خمتبـئني  (استخدام األسرى كورقة مساومة عرب إبقائهم يف احلجز         
  .كما يفعل أعداؤها) واء أكانوا يف عداد األحياء أم األمواتس

  "إسرائيل"صورة 
 املصادر يف عيون اهلدف أحد      تشكل صورة الكيان الرادع     

هذه الصورة بواسـطة األجهـزة      " طالتقا"ميكن  . الرئيسية للردع 
 مـن   ستخبارية للدولة الراعية، أو ميكن بناؤها بطريقة مـستقلة        اال

. ستخبارية اليت تقوم ـا املنظمـة      علومات اال خالل عملية مجع امل   
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، مـع   "إسرائيل"وحالة حزب اهللا جتمع بني احلالتني يف رسم صورة          
يرانية، وكذلك جبمع معلوماته    قبول املنظمة بتقييمات املخابرات اإل    

ومن ناحية أخرى، تتميز محاس وفتح بأمـا        . ستخبارية اخلاصة اال
 وهو ما يسمح هلما برسم صورة       ،"إسرائيل"قريبتان من احلدود مع     

وما من شك يف أن الدور الذي تلعبـه         . يا اإلسرائيلية ا عن النو  دقيقة
  .احلرب النفسية وحرب املعلوماتية هام يف رسم هذه الصورة

يظهر دليل يف كافة احلاالت اليت قمنا بتحليلها على أن قادة             
) مهاأو غياب تصمي   ("إسرائيل"املنظمات رمسوا صورة عن تصميم      

فقـد دلّـت التجـارب      . من مدخالت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية    
اإلسرائيلية مع هذه املنظمات على حمدودية جمتمٍع دميقراطي توجـد          

فعندما يكون  . فيه صحافة حرة وثقافة منفتحة على اجلدل السياسي       
الطرف الرادع دولة استبدادية، ميكن أن تتحكم بدرجة كـبرية يف           

لكـن لـيس مـن      .  على أصدقائها وأعدائها   الصورة اليت تسقطها  
صـورة  (الضروري يف أي من احلاالت أن تعكس الصورة املسقَطة          

صورة نظام   ستقرار والعزمية أو  مع دميقراطي مرتبك يفتقر إىل اال     جمت
 "إسـرائيل "وعلى أية حال، مل تقم      . الواقع احلقيقي ) ال ميكن ردعه  

ـ    استراتيجبأية حماولة    سقَطة علـى تلـك     ية للتالعب بالصورة امل
فتراض بأنه حـىت لـو قامـت        ا أنه من املمكن اال    كم. املنظمات

 مبثل هذه احملاولة، مل تكن ستتمكن من التغلـب علـى            "إسرائيل"
وقـد أشـار بعـض      . الثقافة املفتوحة لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية    
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املشاركني يف إعداد هذه الدراسة إىل أن حمطة اإلذاعة اإلسـرائيلية           
كانت أكثر فاعلية إىل حد بعيد      ) والفارسية(باللغة العربية   اليت تبث   

  ."بإسرائيل"مجهورها العريب  ألا مل حتاول حتبيب
وبالرغم مما تقدم، فإن الصور اليت تشكلت من املـصادر             

 يف التعامل مع اهلجمـات      "إسرائيل"املفتوحة، والسياسة اليت تتبعها     
ففي ". الردع السليب "صورة  اليت تشنها هذه املنظمات، غذّت أيضاً       

احلاالت اليت تقدمت اإلشارة إليها، بـدا واضـحاً أن انـضباط            
، بصرف النظر عن األسباب املوجبـة، أوجـد صـورة           "إسرائيل"

واحملـاوالت  .  املنظمات على مواصلة هجماا اإلرهابيـة      شجعت
مثل قصف البنيـة    (املتفرقة اليت هدفت إىل استعادة الصورة الردعية        

فربايـر   /التحتية اللبنانية من أجل الضغط على حزب اهللا يف شباط         
كما أن اجلدال العام    . كانت قصرية األمد ومل جتِر متابعتها     ) ٢٠٠٠
ي عمل يوجَّه ضد الـسكان أو الدولـة          حول أ  "إسرائيل"داخل  

 ال تستطيع املواظبة    "إسرائيل"املضيفة يغذّي الصورة اليت تقول بأن       
  . على اتباع مثل هذه السياسة

يلقي احمللّلون اإلسرائيليون لألزمة اإلسرائيلية الفلـسطينية         
بدرجة أو  (اللوم على غياب الردع يف مواجهة اإلرهاب الفلسطيين         

ى صورة القيود اليت تفرضها الدميقراطية اإلسـرائيلية،        ، وعل )بأخرى
اإلسـرائيلية يف اختـاذ     ) كافة احلكومات ( وعلى طريقة احلكومات  

 كان لالنضباط الـذي حتلّـت بـه         هوبالتايل، يزعم بأن  . القرارات
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وإن كان يف املقدور تفـسريه      ( أثناء حرب اخلليج األوىل      "إسرائيل"
 بأنه نـابع مـن      ،)الذي تقبله (ي  بطريقة منطقية للشعب اإلسرائيل   

 مع العـراق وأن القيمـة       حقيقة أن الواليات املتحدة ختوض حرباً     
تأثري نفـسي علـى     ) جوم إسرائيلي ستكون ضئيلة   املضافة ألي ه  

 بدون أن ترد علـى      "إسرائيل"الفلسطينيني مفاده أنه ميكن مهامجة      
         عم . ذلك اهلجوم وأن الظروف السياسية ميكن أن متنعها من الردوز

أيضاً بأنه يف اتمعات الشرق أوسطية، خيسر الشخص أو اموعة          
اليت ال تثأر لألخطاء اليت ارتكبت يف حقها مكانتها وتصبح هـدفاً            

وحقيقة أن ضبط النفس اسـتند إىل مـربر         . للمزيد من اهلجمات  
وهنـاك  . إسرائيلي واضح يف هذه احلالة ال ون من النتيجة النفسية         

أخرى توجد يف التصرحيات العقالنية الـيت أدىل ـا القـادة           أمثلة  
لإلرهـاب ولكـن    " ال يوجد حلّ عسكري   "اإلسرائيليون بأنه أنه    

عتربت تلك التصرحيات بأـا انتحـال       ا". حلّ عملي "يوجد فقط   
ستفادة الكاملة مـن القـدرات      عذار لعدم إقدام القيادة على اال     لأل

 "إسـرائيل "كما اعترب استعداد    . العسكرية املوضوعة حتت تصرفها   
للتفاوض يف ظل إطالق النار بأنه عامل إضعاف ملصداقية الـردع           

وأخرياً، يرى الفلسطينيون يف احملاوالت اليت تقوم ـا         . اإلسرائيلي
شـتباك  تمع الدويل فيما خيتص بقواعـد اال       إلرضاء ا  "إسرائيل"

 قيـوداً متنـع     ، بأا متثّل  منفتحورغبتها يف تقدمي نفسها كمجتمع      
  . من توظيف تفوقها العسكري الواضح"إسرائيل"
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اهليمنـة  "من املكونات اهلامة للصورة الردعيـة، صـورة         
 على أا قوة استخبارية عظمى      "إسرائيل"، أي تصوير    "االستخبارية

متلك القدرة على استهداف قادة الطرف اآلخر مىت شاءت ذلـك،           
ة مناسـبات بفـضل      تعززت هذه الصورة يف عد     .والتخلص منهم 

عباس املوسوي  (تل الشخصيات الرفيعة    النجاحات اليت حتققت يف ق    
، والشيخ أمحد ياسني وعبد العزيز الرنتيسي       ١٩٩٢فرباير  / يف شباط 
، ولكنها أفـسدت تلـك      )٢٠٠٤مايو  / أيار - أبريل /يف نيسان 

حممـد  (النجاحات بفشلها يف حماوالت اغتيال شخصيات أخـرى         
  ).جنا من عدة حماوالت اغتيالضيف يف غزة الذي 

اجلدير ذكره هو أنه توجد مكونـة حموريـة يف الـصورة              
كي ري، يف كافة احلاالت، وهي تصور الدعم األم       "إلسرائيل"الردعية  

وهذا التصور  . هابر يف حماربة اإل   "إسرائيل"للسياسات اليت تتبعها    
خرية سبتمرب، وتعزز أثناء احلرب األ    /  أيلول ١١أصبح أكثر قوة منذ     

كما جتدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد دليل على أن صـورة            . يف لبنان 
 الواليات املتحدة يف العراق، والـذي       هالوضع املعقد الذي تعاين من    

على األقل بالنسبة إىل    (أضعف يف الظاهر الصورة الردعية األمريكية       
 بن الدن، مل يـضعف       أسامة وفشل الواليات املتحدة يف أسر    ) إيران

 كمكونة من مكونات الـردع      "إلسرائيل"لدعم األمريكي   صورة ا 
، غالباً مـا يفـسر تعزيـز الـردع          ومن ناحية أخرى  . اإلسرائيلي

اإلسرائيلي بأنه تعزيز لسياسة الردع األمريكي املوجهـة إىل العـامل    
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وهذا يصح بوجه خاص يف حالة احلرب اللبنانية، حيث         . اإلسالمي
ولدى العديد مـن    اإلسالمي،   تلك احلرب يف العامل      جرى تصوير 

 بأا حـرب بالوكالـة بـني        ،الالعبني اإلسالميني غري احلكوميني   
هلجوم أمريكي مستقبلي   " كعرض"الواليات املتحدة وإيران أو حىت      

  .على إيران
  العالقات بني املسارح املختلفة

 يف أية حماولـة تقـوم ـا لـردع           "إسرائيل"يتعني على     
 بعـني   أن تأخذ كلتا امـوعتني معـاً      ني أو حزب اهللا     يالفلسطين
 فقد اندلعت االنتفاضة  . ن اهلدف اإلفرادي  ، بصرف النظر ع   االعتبار

ية  يف أعقاب ما اعترب أنه هزميـة إسـرائيل         ٢٠٠٠سبتمرب  / يف أيلول 
فإن وبالتايل،  ). نسحاب اإلسرائيلي اال(على يد حزب اهللا يف لبنان       

لي ارتبط يف العديد مـن      حماوالت حزب اهللا لتحدي الردع اإلسرائي     
 "إسرائيل"احلاالت باشتعال اجلبهة الفلسطينية وتقييم حزب اهللا بأن         

  .ستمتنع عن التحرك على جبهتني يف آن واحد
متيز التأثري الردعي لألعمال اإلسرائيلية اليت استهدفت دوالً          

مثـل الفلـسطينيني يف مقابـل        (وناشطني إرهابيني غري حكوميني   
 على مقتل سـتة مـن       "إسرائيل"فردة فعل   . أنه خمتلط ب) اللبنانيني

جنودها على احلدود مع غزة، وعلى اختطاف جنـدي آخـر يف            
وبدت أا تشري إىل سياسة      مل تتوقّعها محاس     ٢٠٠٦ يونيو/ حزيران

 لدى احلكومة اإلسرائيلية    ،أو على عقلية جديدة على األقل     جديدة،  
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ب اهللا مقارنة تشبيهية بنـاء      وبالرغم من ذلك، مل يجِر حز     . اجلديدة
على هذه احلادثة حبيث يتوقّع ردة فعل إسرائيلية قاسية مماثلة بسبب           

رمبا يكون السبب يف ذلك     . القيام بعمل مماثل على اجلبهة الشمالية     
أكثـر  ) صوارخيه بعيدة املدى   ("إلسرائيل"تقييمه بأن ردعه اخلاص     

ومن ناحيـة   ). دىصواريخ القسام قصرية امل   (قدرة من ردع محاس     
أخرى، حدث تراجع حاد منذ احلرب يف لبنان يف حماوالت إطالق           

ويف حني ميكن أن يعزى ذلـك يف        . صواريخ القسام من قبل محاس    
جزء منه إىل العمليات املعرقلة اليت يقوم ا اجليش اإلسرائيلي، يبدو           

د أن ردة الفعل اإلسرائيلية يف الشمال اليت اقترنت بانطباع بوجـو          
، وصـورة الـردع     "إلسـرائيل "غطاء أمريكي مينح حرية مطلقة      

اإلسرائيلي اليت تعززت يف عيون محاس، قد دفعت هـذه اجلماعـة            
ويبدو أن هذه الصورة الردعية . اإلرهابية إىل تبني موقف أكثر حذراً

املعزَّزة كانت وراء استعداد محـاس للتفـاوض بـشأن اجلنـدي            
  .املخطوف
  أمناط الرد
عتقد مسلَّم به عاملياً تقريباً لدى األجهزة الدفاعيـة         هناك م   

متفجـر  " لـردع " وهو أنه ال توجد طريقة       "إسرائيل"واألمنية يف   
أو حىت إرهايب فردي يعـرض حياتـه خلطـر          (فردي  " انتحاري"

كما ال توجد طريقة لردع املنظمة اإلرهابية، اليت ال متلك          ). شديد
 .جة لردات فعل الطرف الرادع    ميكن أن ختسرها نتي   " أرصدة شعبية "

 ٢٦



 ية يف ردع املنظمات اإلرهابيةسرائيل التجربة اإل– ٢٤ت الزيتونة ترمجا

وباإلضافة إىل ذلك، تعرف األجهزة األمنية اإلسرائيلية حق املعرفـة          
حقيقة أن جناح املنظمة اإلرهابية يقاس بطريقة خمتلفة متاماً عن جناح           
الدولة اليت تعرضت للهجوم، حبيث أن هجوماً ناجحاً واحداً مـن           

يعترب جناحـاً كليـاً     أصل عشرة أو حىت مئة خطة تعرضت للعرقلة         
. ٦للمنظمة اإلرهابية، يف حني يبدو بالنسبة إىل الدولة أنه فشل تـام           

ية األمـر الواقـع يف ردع       اسـتراتيج " إسرائيل"ومع ذلك، تبنت    
ية على أربع دعـائم     ستراتيجرتكزت هذه اال  ا. ظمات اإلرهابية املن

رهابية الردع العسكري املباشر الذي جيرب قيادة املنظمة اإل       : أساسية
الـسلطة  (على التخفّي؛ وديد األرصدة املتأصلة للجهة املـضيفة         

؛ توجيه الردع للسكان يف البلد املضيف؛ والردع        )الفلسطينية، لبنان 
  ).سوريا(غري املباشر عرب الدولة الراعية 

  التدخل املباشر
 ،التدخل العسكري املباشر والعرقلة   ،  ال تزال الدعامة األوىل     

ب اهللا واملنظمـات    ع اإلسـرائيلي الفعلـي حلـز      متثل جوهر الرد  
نه كان للعمليات اإلسرائيلية املعرقلة ضد املنظمات       إ الفلسطينية، إذ 
 لناشطني،وعلى وجه اخلصوص القتل املستهدف لكبار ا      ،  الفلسطينية

زاً على ذلك كـان سلـسلة       واملثال األكثر برو  . تأثري رادع مؤقت  
فخـالل  . ٢٠٠٣ يف العام    "ئيلإسرا"غتيال اليت نفّذا    عمليات اال 

                                                 
ينبغي أن : " قوله حملاوريه الربيطانينيGerry Adamsنقل عن رئيس منظمة الشني فني، جريي آدامز  6

  ".ون حمظوظني مرة واحدةتكونوا حمظوظني طوال الوقت، ولكننا حباجة إىل أن نك
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 أي مستوى أن يأخذ بعـني       تلك الفترة، كان على كل نشاط على      
وهذا ما دفع القيادة    .  بأن حتركاته ميكن أن تتسبب يف وفاته       االعتبار

كما أمثرت هذه الفترة عن     . االنتحاريةيف النهاية إىل وقف اهلجمات      
  .بدء مناقشة التوصل إىل هدنة

ولـيس  " تكتيكـي " دائماً بأنـه     مثل هذا الردع يوصف     
ي الذي ميكن لدولة مبوجبـه      ستراتيجفمذهب الردع اال  . ياًاستراتيج

ي غـري صـاحل     ستراتيجإحلاق ضرر بدولة أخرى على املستوى اال      
غـري أن   . للتطبيق تقريباً عند التعامل مـع املنظمـات اإلرهابيـة         

 أن  التهديدات التكتيكية املوجَّهة ضد املنظمات اإلرهابيـة ميكـن        
  :واخلالصة اليت ستنتجها من هذا التحليل هي. توجد ردعاً مؤقتاً

عادة ما ينبع الردع التكتيكي املوجَّه ضد املنظمات اإلرهابية من           .١
يف مقابل إطالق التصرحيات واإلشارات الـيت       (أعمال حقيقية   

؛ )يسـتراتيج تشكّل جممل الصورة الردعية يف حالة الـردع اال        
عرف بأن هجوماً من أي نوع سيتـسبب        واملنظمات اإلرهابية ت  

يف مستوى معين من رد الفعل وأنه ينبغي أن تأخذ ذلك بعـني             
 .االعتبار

وهذه حال ". بردع سليب "تتسبب التصرحيات اليت ال يتم تنفيذها        .٢
ونادرة بالتأكيد  (ي بني الدول    ستراتيجنادرة يف مذهب الردع اال    

ت اهلادفـة إىل ردع     ولكنها تعترب يف احملاوال   ). يف الردع النووي  
 .اإلرهاب، ظاهرة يومية
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ويف . يبدأ الردع التكتيكي بالتالشي حال تنفيذه علـى األرض         .٣
حال مل يتم جتديده باألفعال بني احلني واآلخر، فسوف يفقـد           

ي اليت  ستراتيجوهذا بالطبع خيتلف عن مذاهب الردع اال      . فاعليته
والظـروف  تعتمد على تصور أكثر ثباتاً لقدرات الطرف اآلخر         

 .اليت رمبا يعمل يف ظلها
االعتبـارات  "ال ميكن الفصل تقريباً بني الـردع التكتيكـي و          .٤

فالقائد اإلرهايب يهدف إىل تنفيذ هجوم واحـد أو         ". العمالنية
ويف حال تلقّى إشارات تدلّ على حتذيرات قوية        . عدة هجمات 

من جانب الطرف احملارب ميكن أن حتبط جهوده، رمبا يلجأ إىل           
. يد عملياته إىل أن يأيت وقت يتراجع فيه مستوى التحـذير          جتم

ويقال بأن ذلك ليس تعبرياً عن الردع وإمنا اعتبـار تكتيكـي            
 .حمض

يعتمد الردع التكتيكي على تنفيذ التهديد يف مقابـل التعريـف            .٥
اجلوهري للردع الذي هو، كما أشرنا سابقاً، ديـد بـإنزال           

لفة األ"لنواحي األخرى، بأن    ويقال، كما هو احلال يف ا     . العقوبة
؛ والتهديد مبعاقبة جهات غـري معلومـة أشـد          "حتقارتولّد اال 

 .٧غموضاً بكثري من عقوبة تقاس بشكل يومي

                                                 
أشار أحد أعضاء الكنيست اإلسرائيلي على اطالع بالنقاشات اليت تدور يف األجهزة الدفاعية إىل أن الردع        7

فالبندقية اليت تطلق النار عند أول مواجهة تفقد أمهيتـها بالنـسبة إىل             . املتقن هو أحد عناصر الفن املسرحي     
 الطلقات ممـا    عيصبح معتاداً على مسا   " اجلمهور"والسبب هو أن    . خريةاألهداف الدراماتيكية للمواجهة األ   

 .يتسبب يف تالشي الردع
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  "للدول املضيفة"الردع املوجه 
ية إىل نقـل الـضغط      ستراتيجدف الدعامة الثاين هلذه اال      

ضيفة كمـا يف    أو شبه الدولة امل   " (املضيفة"الذي ميارس على الدولة     
عتمـاد  فالتبعية واال . إىل املنظمة اإلرهابية  ) حالة السلطة الفلسطينية  

من جانب الالعب غري احلكومي على عالقته بالـدول األخـرى           
ميكن أن يشكل قنوات هامة لردع      ) السلطة الفلسطينية (أو  ) لبنان(

وهذا ما جتلّى يف حالة فتح، عندما أدى الضغط         . الالعبني اإلرهابيني 
لى املصاحل املادية للسلطة الفلسطينية إىل جلم عناصر فتح امليدانيني          ع

وهذا ينطبق أيضاً يف الفترة اليت تلـت احلـرب          . يف بعض األحيان  
الثانية يف لبنان، عندما مسح اعتماد حزب اهللا على طريقـة عمـل             

  .الدولة اللبنانية بفرض الدولة قيوداً على اموعة الفدائية
ية بدرجة كبرية على جمموعة     ستراتيجذه اال تتوقف كفاءة ه    

املصاحل املشتركة بني الدولة املضيفة واملنظمة اليت هي اهلدف النهائي          
وكلما زادت إمكانية التمييز بني االثنني، أو كلما اقتـرب          . للردع

كيان الالعب غري احلكومي من كيان الدولة، كلما زادت إمكانية          
ـ   . ردعه تح جمموعـة دول، ومـصاحل   وعلى سبيل املثال، حتولت ف

ويف . وأرصدة جمتمعة، وبالتايل باتت مكـشوفة للطـرق الردعيـة         
احلاالت اليت قمنا بتحليلها سابقاً، يتضح أنه كان للتهديدات الفاعلة          

تأثري رادع منع   ) لبنان أو السلطة الفلسطينية   (واجلدية للدول املضيفة    
ولكـن  .  عليها ل كانت ستقدم  ااملنظمات اإلرهابية من القيام بأعم    
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واستفادت الـدولتان   .  مل تنجح يف إجياد مثل هذا الردع       "إسرائيل"
مـصلحة  ) وللغرب ("إلسرائيل"فقد كان   . املضيفتان من ضعفهما  

سياسية يف استمرار عمل السلطة الفلسطينية ولبنان لكي ال حتـدث           
فوضى عارمة عند حدودها، أو يف حالة السلطة الفلسطينية، لكـي           

م بوظائفها املدنية وتعيد بسط سيطرا على الضفة الغربية         تتولّى القيا 
وهذا ما أدى إىل تقييد أي رد إسرائيلي ميكن أن يؤدي إىل            . ٨وغزة

  .ايار هذين الكيانني
 إىل استغالهلا من أجل     "إسرائيل"القناة األخرى اليت سعت       

ـ . الردع املباشر للدول املضيفة والراعية كانت اتمع الدويل        ي فف
حني أن إدراج املنظمات نفسها يف قوائم املنظمـات اإلرهابيـة مل            
يزعج تلك الدول كثرياً، لكن لطاملا اعتربت العقوبات الدولية رادعاً          

ومت فرض مثل هذه العقوبات على الـسلطة الفلـسطينية،          . حمتمالً
لكن بدون التـزام    . وأفغانستان أيام حكم طالبان، وسوريا، وإيران     

                                                 
األراضي الفلسطينية فكرة تفكيك السلطة     " خارج"يف حني تدعم القوة اليت يف منظمة التحرير الفلسطينية و          8

، فإن القوى "قوة حمتلة"يل بوصفها الفلسطينية والسماح بانتقال مسؤولية اإلدارة املدنية للفلسطينيني إىل إسرائ
فالقادة يف فتح ينظرون إىل السلطة الفلسطينية على أا إطار عمـل            . غري متفقة على رأي   " يف الداخل "اليت  

. يف عيون اإلسرائيليني، وهم متحمسون للمحافظة عليهـا       " منظمة إرهابية "حيمي فتح من العودة إىل مرتلة       
 إمكانية حلّ السلطة - مبن فيهم رئيس الوزراء إمساعيل هنية        –ة يف محاس    ومن ناحية أخرى، أثار بعض القاد     

وعلى النقيض من ذلـك،     . الفلسطينية مبا أن إسرائيل اجم مسؤوليها املنتخبني وقواا األمنية على أية حال           
نة مـن   وقفت حركة اجلهاد اإلسالمي، اليت ال توجد لديها مصاحل يف السلطة الفلسطينية وال تتمتع حبـصا               

إسرائيل، إىل جانب فتح يف معارضة حلّ السلطة الفلسطينية، والسبب فيما يبدو تقييمها بأن وجود السلطة                
 .الفلسطينية حيميها
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مع الدويل، من املشكوك فيه أن تؤدي هذه التدابري إىل          كامل من ات  
  .نتيجة

منظمة إرهابية معينة إىل دولـة مـضيفة        " تتطور"ميكن أن     
وجتسد اعتبارات وقيود الدولة، مبا يف ذلك نظرا إىل حتليل األرباح           

وهـذا مـا    . واخلسائر املترتبة على مواصلتها القيام بأعمال إرهابية      
 السلطة الفلسطينية، ويف املستقبل يف حالة لبنان        يتضح جبالء يف حالة   

لكـن يف   . حيث ميكن أن يتولّى حزب اهللا كامل مقاليد الـسلطة         
غالبية املنظمات العربية واإلسالمية، أي ميل لوضع املنظمة اإلرهابية         
يف إطار مؤسسايت سيؤدي إىل انشقاق فيها بسبب رفض اجلماعات          

  .املنشقّة أي تعديل يف مواقفها
  ردع املوجه للسكانال

 هذه الدعامة الثالثة يف الردع اإلسرائيلي بكثرة      استخدمت    
 واإلرهابيني الفلسطينيني ومع حزب اهللا  "إسرائيل"يف املواجهات بني    

 ويشكل السعي لردع السكان بغرض منعهم مـن تـوفري           .يف لبنان 
 اإلسـرائيلي    أحد املكونات اهلامة يف الـردع      الدعم هلذه املنظمات  

ولكـن هـذه    . وبدرجة أقلّ، حلـزب اهللا    نظمات الفلسطينية،   للم
فاملنشورات اليت قامت   . احملاوالت مل حتقق سوى جناحات متواضعة     

 بإلقائها فوق غزة وجنوب لبنان مل تستطع أن حتذّر عامة           "إسرائيل"
، بوصـفها   "إلسرائيل"الناس من مستويات القصاص الذي ال ميكن        

  .ف، إنزالهدولة ملتزمة باتفاقيات جيني
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 إىل ردع اإلرهابيني من خـالل عامـة         "إسرائيل"سعت    
. السكان الذين يستضيفوم سواء على اجلبهة الفلسطينية أم اللبنانية        
. لكن هذه السياسة مل حتقق أيضاً أي جناح حقيقي يف ِكال املسرحني  

ستفادة الكاملة مـن     قدرة الدولة الدميقراطية على اال     من الواضح أن  
ر مقيدة بسبب التزاماا الدولية بقوانني احلرب وحقـوق         هذا العنص 

عندما تنطبق مثل هذه    (اإلنسان، ناهيك عن وضعيتها كقوة احتالل       
رمبا يكون سبب فشل هذه احملاوالت، باإلضافة إىل مجلـة          ). احلالة

من األسباب األخرى، حقيقة أن القيود السياسية واإلنسانية الـيت          
  . توجيه ديد جدي منعتها من"إسرائيل"تكبل 

جرى تقدمي اقتراحات من أجل ردع غري مباشر للمنظمات           
" جـدول أسـعار   "قتراحات على تقدمي    الونص أحد ا  . الفلسطينية

إلطالق صواريخ القسام من غزة عرب ربط نظام إسرائيلي لإلنـذار           
" الفجر األمحر "كان امسه الرمزي    (املبكر من الصواريخ قصرية املدى      

بـشبكة  ) Tzeva Adom ولكن غُير إىل تزيفا أدوم -شهر أدوم–
 حبيث تؤدي كل عملية إلطالق صاروخ       "إسرائيل"كهرباء غزة يف    

واستناداً إىل هـذا    . إىل انقطاع التيار الكهربائي عن غزة ملدة ساعة       
إىل تزايد الضغوط   " يكياألوتومات "االنقطاع اقتراح، ستؤدي هذ  الا

 عن إطالق صـوارخيها يف سـاعات        الشعبية على محاس لكي متتنع    
  .قتراح مل خيضع ألية مناقشة جديةاالولكن هذا . معينة
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تلعب الدعاية والعمليات النفسية دوراً حمورياً يف الردع عرب           
جرى احلديث يف املناقشات مـع      . استهداف سكان البلد املضيف   

" إسـرائيل "أن حمـاوالت    كبار الضباط األمنيني اإلسرائيليني عن      
وهو ما تفتقر إليه الـدول      (تاح والصحافة احلرة     صورة االنف  إسقاط
يف البث الناطق باللغة العربية عاد بنتائج عكسية، وأنه ميكن          ) العربية

 من الردع بطريقة أفـضل عـرب تـضخيم          "إسرائيل"خدمة هدف   
  .٩ يف حال وقع هجوم"إلسرائيل"الصورة التهديدية 

  الردع من خالل الدولة الراعية
 الرابعة هي الردع غري املباشر من خـالل الدولـة           الدعامة  
 ضد  "إسرائيل"ية الردع لدى    استراتيجوقد شكلت أساس    . الراعية

فقد شنت عمليات انتقامية    . اإلرهاب يف األيام األوىل لنشوء الدولة     
بطريقة قُصد منها محل تلـك      ) مصر، واألردن، ولبنان  (ضد الدول   

ويف هذا الـصدد، يـربز      . فيهاالدول على كبح مجاح اإلرهابيني      
أي املنظمة  (هل اموعة الوكيلة    : سؤاالن حول هذه الدعامة ومها    

دولة مضيفة  (خاضعة لسيطرة الدولة الراعية     ) اإلرهابية غري احلكومية  

                                                 
على إطالق ديدات فظة، واصفة إسرائيل      ) صوت إسرائيل (اعتادت إذاعة إسرائيل الناطقة باللغة العربية        9

ويزعم املشاركون يف إعداد هذه الدراسة      . ن يلسع عدوه حىت يقتله    ميكن يف حال جرى إيقاظه أ     " دبور"بأا  
عتذار بشكل منتظم عن األخطاء اليت تسببت يف وقـوع          بأن حاجة إسرائيل إىل التقيد بالقوانني الدولية واال       

ـ     -  اليت تبثّ باللغة العربية    ةمبا يف ذلك النشر    –إصابات جانبية يف صفوف املدنيني       ى  عاد بنتائج سلبية عل
وأشار هؤالء املشاركون إىل أنه كان يف مقدور إسرائيل عرض قضيتها على اتمع الدويل واستخدام               . الردع

يف نفس الوقت يف تعزيز صورا الردعية عرب اإلشارة إىل اسـتعدادها            ) مثل جنني وكفر قانا   (حاالت معينة   
 .يف حماربة اإلرهاب" حىت آخر املشوار"للمضي 
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أو مرتبطة ا لدرجة أن فعالية ديد املصاحل        ) حتظى باعتراف دويل  
ل الوسيلة الوحيـدة    املباشرة للمجموعة الوكيلة تتضاءل حبيث تتمث     

املتوفرة للردع يف التهديد املباشر للدولة الراعية؟ ومن جانب آخر،          
هل تعترب مصاحل اموعة الوكيلة هامة مبا يكفي بالنسبة إىل الدولة           
الراعية لتربير استهدافها بالردع حبيث حترص على عدم اإلضرار ذه          

  املصاحل؟
. يق بالدعامة الثانية  املالحظ أن هذه الدعامة على ارتباط وث        

فكلما قوي اعتماد الدولة املضيفة على اموعة، كلما ضعف تأثري          
ويف العديد من احلـاالت، تتبنـى املنظمـات         . تلك الدولة عليها  

. ية ومواقف الدولة الراعية   ستراتيجاإلرهابية غري احلكومية املصاحل اال    
اليت عملت  وهذا ما حصل يف املاضي يف حالة املنظمات الفلسطينية          

الـصاعقة بوصـفها التنظـيم      (كوكيالت مطلقات للدول العربية     
الفلسطيين حلزب البعث السوري، وجبهة التحرير العربية اليت كانت         

، وهذا ما يصح اآلن يف العالقة القائمـة         )متثّل حزب البعث العراقي   
والنمط اآلخر هلذه العالقة هو منط العالقـة        . بني حزب اهللا وإيران   

تظل سوريا داعماً سياسياً    –مع كل من حزب اهللا ومحاس       السورية  
يدولوجيا اليت تؤمن   وضامناً للتسهيالت، لكن بدون ارتباط وثيق باال      
  .ا هاتان املنظمات أو بعمليات التخطيط فيهما

 أيضاً يف احملاوالت اهلادفـة إىل       االعتباريتعني األخذ بعني      
 بالقيادة، وأمناط التقاطهـا     ردع الدول الراعية كافةَ العوامل املتعلقة     
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لإلشارات، والطرق اليت تستخدمها يف معاجلتها وإيصاهلا إىل صناع         
  .القرار فيها، وعملية صنع القرار نفسها يف تلك الدول

لكن يف النهاية، يتوقف جناح الردع علـى تـوفر أدوات             
ردعية لدى الطرف الرادع ميكنه استخدامها يف تعامله مع الـدول           

وعندما تتوفر أدوات الردع هذه، ال يعود انتقال الردع من          . الراعية
الدولة الراعية إىل الوكيل غري احلكومي حباجة إىل عمليـة معقـدة            

  .لصنع القرار
 لردع إيـران وسـوريا      "إلسرائيل"لكن اخليارات املتوفر      

فالقدرة على ردع إيران غـري متـوفرة        . حمدودة من الناحية العملية   
 وجود حدود مشتركة، ولقدرة إيران علـى ردع         تقريباً نتيجة لعدم  

ة ي باختيار اإلرهاب الدويل ضـد األهـداف اإلسـرائيل         "إسرائيل"
ويف نفس الوقت، يواجـه الـردع       . واليهودية املكشوفة يف اخلارج   

املوجه ضد سوريا العراقيل نظراً ألن سوريا ووكالءها يدركون بأنه          
ة بالدخول يف حـرب      يف املخاطر  "إسرائيل"ال توجد مصلحة لدى     

إن العالقة الردعيـة بـني      . شاملة مع سوريا بسبب أعمال إرهابية     
 وسوريا قائمة على منع سوريا من شن حـرب علـى            "إسرائيل"
مثل إغـالق   (وأية حماولة ملنع سوريا من دعم اإلرهاب        . "إسرائيل"

. تستلزم استخدام سياسة اإلكراه   ) مكاتب املنظمات اإلرهابية، إخل   
ولة للضغط على سوريا ملنع وكالئها من شـن هجمـات           وأية حما 

املعـدَّة رداً علـى     " العقوبة"إرهابية ستستدعي ختصيص جزء من      
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ولكن . عمليات حربية تقوم ا سوريا، للرد على األعمال اإلرهابية        
  .مل يسبق للحكومات اإلسرائيلية أن سلكت هذا املسار

الت للـدول   ومبوازاة حتول املنظمات اإلرهابية إىل وكـي        
إن احلريـة   . العربية وغريها، ميكن التعرف على عملية عكسية أيضاً       

املطلقة اليت منحت لتنظيم القاعدة يف أفغانستان أيام حكم طالبـان           
، وربطت بـني حركـة      "دولتهم"عكست فشل طالبان يف حكم      

طالبان والقاعدة لدرجة أن احلركة كانت على استعداد للمخـاطرة    
وهناك إشارات بأن سوريا حتت حكم      . ذا الربط بتحمل عواقب ه  

فالتصرحيات العلنية  . بشار متر يف عملية مشاة فيما يتعلق حبزب اهللا        
اليت يديل ا بشار أصبحت أكثر شبهاً بتصرحيات نصر اهللا، حبيـث         

وهذا يثري التساؤل حول    . يبدو أا تعكس مواقف حزب اهللا وإيران      
لضرورة مع ردع موجه ضد سوريا      ما إذا كانت سوريا ستتفاعل با     

  .نفسها، أم أا قد تتصرف حبذر أقل بسبب ارتباطاا حبزب اهللا
هناك درس هام ميكن استخالصه من تاريخ التفاعل بـني            

 وحزب اهللا وهو الصعوبة اليت تواجهها دميقراطية منفتحة         "إسرائيل"
ـ           م يف حتييد اجلدل الداخلي والتغيريات احلكومية عن حماولـة رس

وهذا املأزق  . الصورة الردعية اليت حتاول إسقاطها على عدو إرهايب       
يضع عبئاً على كاهل القيادة السياسية والعسكرية يتمثل يف دعـم           

  .رسالة الردع برسائل وأفعال ال إام فيها
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 إىل مـستوى هـش   "إسرائيل"وبالرغم مما تقدم، توصلت    
سطينيني على مـر    ومؤقت من الردع يف تعاملها مع حزب اهللا والفل        

وما من شك يف أن فترات اهلدوء النسيب نابعة من احلـرص            . السنني
على عدم إثارة ردة فعل إسرائيلية على هجوم إرهايب ميكن أن حييد            

مل يتم التوصل إىل هذا الردع التكتيكي       . أي فائدة ترجتى من اهلجوم    
ام الفعلي  ستخدتهديد باستعمال القوة، وإمنا باال    العرضي عن طريق ال   

للقوة مما أثار اخلوف من إعادة استخدام القوة وحـىت مـضاعفة            
ومن الصعب متييز هذا النوع من الردع عن العرقلـة،          . استخدامها

وهناك العديد من اخلرباء األمنيني اإلسرائيليني الذين يصنفونه بأنـه          
تملي زمان ومكان القيام بأعمال إرهابيـة، يف        " اعتبارات عمالنية "

ختيار بني القيام ذه األعمال مـن       ل الردع الذي يستوجب اال    مقاب
  .عدمه
  اخلامتة

أجرينا يف سياق هذه الدراسة مقابالت مع عدد من كبـار             
 "إسرائيل"املسؤولني اإلسرائيليني حول مواضيع تتعلق مبا إذا كانت         

قد طورت مذهباً شامالً لردع املنظمات اإلرهابية، وما إذا مت بـذل        
واخلالصة الـيت   .  ومنسقة إلسقاط صورة ردعية معينة     جهود واعية 

مجعناها من هذه املقابالت ومن الدراسات املوضوعية للحاالت اليت         
 مـذهباً   "إسـرائيل "حتدثنا عنها سابقاً هي أنه مل يسبق أن تبنـت           
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عسكرياً سياسياً اقتصادياً شامالً لردع املنظمات اإلرهابية، سـواء         
  .األمنية أم على املستويات احلكوميةعلى املستويات العسكرية و

يرجع ذلك جزئياً إىل الصراع الوجودي مـع املنظمـات            
 واليت تنطلق من دوافع     "إسرائيل"اإلرهابية اليت نذرت نفسها لتدمري      

. دينية ال من دوافع سياسية أو أجندة قوميـة ال تقبـل املـساومة             
ه املنظمات   هي أنه ال ميكن ردع هذ      "إسرائيل"واحلكمة املأثورة يف    

. بطريقة فعالة، ولكن ينبغي حماربتها إىل حني التمكن من استئصاهلا         
ونتيجة لذلك، فإن الناحية احلساسة من الناحية السياسية من التعامل          

 حتول دون تبني أي مذهب رمسي للردع،        "إسرائيل"مع اإلرهاب يف    
فتراض الذي يقول بأنـه ال ميكـن        ألن ذلك سيقتضي القبول باال    

وقد أشار بعض املسؤولني السابقني إىل أن       . صال تلك املنظمات  استئ
هيمنة القطاعات العسكرية واألمنية أعاقت تطوير مثل هذه السياسة         

  .املتكاملة
وبالرغم مما تقدم، رأى معظم اخلرباء وصـناع الـسياسة            

اإلسرائيليني الذين أجرينا مقابالت معهم يف سياق هذه الدراسة أن          
ة يف ردع الالعبني غري احلكوميني تتمثـل يف غيـاب           العقبة الرئيسي 

جمموعة واسعة من املصاحل الضعيفة اليت ميكن ديـدها، بعكـس           
وبالتايل، كلما محلت املنظمة اإلرهابية مسات الدولة       . مصاحل الدول 

  .وامتلكت مصاحل الدولة، كلما أصبحت أكثر عرضة للردع
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قيق مستوى   بني احلني واآلخر يف حت     "إسرائيل"لقد جنحت     
ومل يتم التوصل إليـه،     . من الردع متيز باحملدودية يف الزمان واملكان      

بعكس حالة الردع الكالسيكي، من خالل التهديد باستعمال القوة،         
كان للردع تـأثريه بعـد أن أظهـرت         . بل باستعراض هذه القوة   

 على الفور استعدادها الستخدام القوة، مث بدأ يضعف بعد         "إسرائيل"
واخلالصة إذن هي أنه من النادر أن يعتمد الردع         . وقت قصري ذلك ب 

املوجه ضد املنظمات اإلرهابية على صورة القدرة الردعية للدولـة          
ففي النهاية، تناضل املنظمات اإلرهابية بالبداهة ضد عدو أقـوى          (

. ستخدام الفعلي لتلـك القـدرة    ، ولكنه يعتمد على اال    )منها بكثري 
إنعاش إدراك القيادة اإلرهابية بـني احلـني        كما أنه من الضروري     

ونعيد صياغة  . واآلخر بأن الدولة ستستخدم تلك القدرات بالتأكيد      
عبارة مشهورة تستخدم يف وصف الردع التكتيكي، واليت تقول بأنه          

أن تتحـدث   "يتعني على احملاوالت اليت دف إىل ردع اإلرهـاب          
 ".مبصوت مرتفع، وتستخدم عصا غليظة بشكل منتظ
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