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 ترمجة دراسة:
 إسرائيلالدروس املستفادة من حرب الفلسطينيني على 

 

 Lessons from the Palestinian 'War' against Israelالعنوان األصلي: 
 مؤسسة واشنطن لدراسات الشرق األدىن 46رقم  Policy Focusاملصدر: 

 7002التاريخ: كانون الثاين/ يناير 
 ترمجة: الزيتونة

* * * 
 يق الزيتونة:مقدمة وتعل

هكذا جيب أن "كره موشيه يعلون الفلسطينيني يف سن مبكر، ومنذ سن العاشرة اشتهر بتحطيمه رؤوس القطط، وقوله 
  ، فَأطلق عليه لقب "بوغي"، أي الذاببة."نفعل ابلعرب

مستوطنة  واعرتض يعلون على مناهج التعليم؛ "ألهنا ال تشتمل على مواد حتريضية ضد العرب"، واشرتك يف إنشاء
 "يعلون"؛ وأصبح يُدعى "بوغي يعلون". إىل"يعلون" يف غور األردن، مث قرر تغيري اسم عائلته 

 1541، قرَّر العيش فيها ألنه اعتربها أرضاً "حمررًة". ويف عام 1542، وبعد احتالل أراضي 1590ولد يعلون يف عام 
 كان يعترب االستيطان مهمة مقدسة، مع أنه علماين.   التحق ابجليش ضمن لواء املشاة "انحال"، مث ترك اجليش ألنه

؛ شهد رفاقه أنه كان يتعمَّد إطالق النار على الفالحني املصريني يف احلقول، وقد قتل 1521اجليش بعد حرب  إىلعاد 
  (.70/4/1552ية ابللغة العربية سرائيلعدًدا منهم جرَّاء ذلك )وفًقا لإلذاعة اإل

ني، برتبة ضابط، وشارك يف عمليات الوحدة اخلاصة بسالح املظليني "سيريت هتساحننيم". ومن لواء املظلي إىلمث انضم 
أصبح قائًدا للواء  17خالل عمله توىل مهمة اغتيال عدد من قادة منظمة التحرير يف أورواب. وبعد اجتياح لبنان عام 

رية األركان"، ويف نفس الوقت حصل على مت تعينه قائًدا لوحدة "سيريت متكال"، أي "س 1512املظليني. ويف عام 
 رتبة عميد. إىلشهادة البكالوريوس يف العلوم السياسية، مث متَّت ترقيته 

فلسطيين مقابل  1000بعد ذلك، ُعني قائًدا لقوات جيش االحتالل يف الضفة الغربية؛ حيث صرَّح أنه ال يرتدَّد يف قتل 
 (.79/9/1551ي سرائيل التلفزيون اإلإنقاذ حياة طفل يهودي واحد )القناة األوىل يف

 1556ويف عام  يتوجب اخلالص منها. إسرائيلوصرح يعلون أكثر من مرة أن اتفاقيات أوسلو "كارثة" على مستقبل 
ُعني قائًدا لقاعدة التدريبات يف قاعدة "بتساليم" يف صحراء النقب، وبعد ذلك توىل رائسة شعبة االستخبارات العسكرية 

 رتبة لواء، مث ُعني قائًدا للمنطقة الوسطى يف اجليش.  إىلت ترقيته "أمان"، ومتَّ 
تعيينه  7007 / يوليويف متوز اً يف هذا املنصب حىت أُعلن رمسيِ  لرئيس هيئة األركان، وظلَّ  اً ُعنيِن انئب 7000ويف عام 

نية، وقد نُقل عنه قوله: "لو افرتضنا أن يعلون من أبرز املنادين بتفكيك السلطة الفلسطي رئيسًا هليئة أركان اجليش. ويُعدِ 
للفلسطينيني حقًّا يف هذه البالد فهل ميكن أن يتنازل املرء جملموعة من املتخلفني؟! إهنم ال ينتمون للجنس البشري". 

 ."لدراسات الشرق أوسطيةالسالم الدويل ل معهد"يف حالياً مستشاراً  يعلون ويعمل
 ".إسرائيلالدروس املستفادة من احلرب الفلسطينية على " هاراسته حتت عنوان مضلل مسِ دم قدِ 
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ما يزال هو وجيشه سنة، يف قتل أبنائه،  12ألكثر من  جتاهل فيها يعلون حقيقة أن الشعب الفلسطيين الذي اشرتك هو،
 .1542عام  إسرائيليالحقوهنم داخل قراهم ومدهنم وأراضيهم اليت احتلتها 

االنسحاب من األراضي اليت احتلتها، وعقدت  إىل، 767ي، مبوجب القرار سرائيلش اإلومع أن األمم املتحدة دعت اجلي
. 11/5/1551وسلو من أجل إقامة دولة فلسطينية عليها خالل مخس سنوات من اتريخ توقيع االتفاقية يف أاتفاقات 

 إسرائيل ترفضه وتتجاهل تطبيقه.حىت هذا، مل تزل 
 إىل، والسماح بعودة الالجئني 1542النسحاب من األراضي اليت احتلتها يف العام متلك القناعة اب إسرائيل، ،ولو أهنا

بناء اجلدار العنصري، وملا دعمت بقاء وتكاثر املستوطنات فيها، وملا بقي يعلون، نفسه، يستنتج  إىلما جلأت بيوهتم، لن 
 7000ني، منذ أيلول/ سبتمرب يسطين"الدروس" لإلمعان يف قتل املدنيني؛ فأظهرت اإلحصاءات أبن عدد القتلى الفل

 751ألفاً و 17سنة، و 11أعمارهم عن  طفالً تقلِ  517، منهم 224آالف و 6حنو  إىل، تصل 7004ولغاية هناية 
منهم داخل السجون  900آالف و 10يزال  معتقل، ما 149ألفاً و 61 إىلآالف معاق، إضافة  4جرحياً، من بينهم 

ية يف نشر الدمار واخلراب، حيث سرائيلما أمعنت آلة احلرب اإلولن ، ات النساء واألطفالمئ والزانزين، من بني هؤالء،
خالل الست سنوات املاضية من  الفلسطيين، قتصادقدرت اإلحصاءات أبن األضرار املباشرة وغري املباشرة على اال

 ريكي. ألف دوالر أم 700مليون و 941مليار و 14قد بلغت حنو  ،71/5/7004 إىل 75/5/7000
ية لكي يطوق الضفة الغربية من جهاهتا األربع، سرائيلكلم، ختطط له القيادة اإل  201واجلدار؛ الذي يبلغ طوله حوايل 

يون. حيث ال توجد مربرات أمنية من جهة الشرق، عند حدود سرائيلبشكل يتناىف مع املربرات اليت يسوقها الساسة اإل
عى ليضم املستوطنات ويفصل املناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، ويقتطع الضفة مع األردن. ويتلوى داخلها كاألف

ية. وقد بلغ قتصادية، ومبا يقوض األوضاع االجتماعة، مستهدفًا اإلضرار ابحلياة االياألراضي الزراعية عن األماكن السكن
من أراضي الضفة. فهل ما  %10، أي ما نسبته حنو ²كلم  999جمموع األراضي اليت استوىل عليها اجلدار ما يزيد عن 

ه يف سياق اسرتاتيجية ".. أفضل ألن يعلون نفسه عدِ  ،حرتازًا أمنياً؟ ابلتأكيد الازال من املمكن تسمية هذا اإلجراء، 
نع خصيصاً حدود، مبا يعين أبن اجلدار إجراء صُ  إىلاهلجوم"!!. ليس هذا فقط، بل خشي يعلون أن يتحول هذا اجلدار 

ق اجليش و"اجلنود القادمون" أي املستوطنون على الفلسطينيني متهيداً "للتسفري الكبري" وبعد ذلك يطبن  من أجل التضييق
 على األرض. 

ون أبنفسهم للدفاع عن بيوهتم وأهلهم، يف مقاومة االحتالل،  ومع العلم، أبن الفلسطينيني يستخدمون احلجارة ويضحِ 
على أرضهم، خاصة أن األمم املتحدة أقرت أبن من حق الشعب كحق كفله هلم القانون الدويل، لتقرير مصريهم 

أشار يعلون أبنه بدأ يوجه جيشه ليقتل املدنيني . وقد الفلسطيين أن يكون حراً مستقاًل يتمتع ابلسيادة وله دولته املستقلة
ي( لتدمري البيوت ، واألابتش14، واستخدم سالح الطريان احلريب )أف 7007يف بيوهتم وهم انئمون يف أسِرهتم، منذ 

املريكافا ومدفعية امليدان اليت استخدمها القتحام القرى واملدن. هذه هي املناطق اليت كان من  إىلعلى ساكنيها، إضافة 
نتهاء من قضااي وسلو لالأ)املوعد الذي حددته اتفاقيات  1551املفرتض أن يكون جيشه قد انسحب منها منذ العام 

 ة الفلسطينية(!!قامة الدولإاحلل الدائم، و 
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العاملي". مع أن  اإلرهابكما حاول، بشكل حثيث، وضع املقاومة الفلسطينية ضمن إطار واحد، مع ما أطلق عليه "
مقاومة الفلسطينيني قد بدأت منذ أن تبلور مشروع االستيطان الصهيوين على أرض فلسطني، وظهرت مقاومته لالحتالل 

ي احتالل سرائيل، عندما استكمل اجليش اإل1542تصاعدت بعد حرب على شكل هِبات وانتفاضات وثورات، مث 
ي لفلسطني، سرائيلأرض فلسطني التارخيية. وابلتايل فإن املقاومة الفلسطينية مرتبطة بشكل مباشر بوجود االحتالل اإل

 وهي مستمرة ما دام االحتالل مستمراً.
* * * * * 

ة. ويف إسرائيل موجة جديدة من اهلجمات الفلسطينياليهودية، واجهت يف التاسع والعشرين من أيلول، عشية رأس السنة 
ة انتحارية ومئات اهلجمات ييون أكثر من مئة وأربعني عملسرائيل، واجه اإلاإلرهابموجة غري مسبوقة من العنف و 

 ةسبعني ابملائكثر من أحتفهم ) لقوا يإسرائيل ةألٍف ومائكثر من يون الفلسطينيون عليهم. أاإلرهابالصاروخِية اليت شِنها 
وخالل . 1مخسة وعشرين ألف عملية إرهابية خمتلفةكثر من أ وسبعة آالف ومثامنائة شخص ُأصيبوا يف، (مدنيني منهم

 االنتقاميةعمال األ الثالثني ألفًا أغلبهم خالل ح حوايلرن لوا وجُ تن فلسطيين قُ  ةأربعة آالف ومائكثر من أالفرتة نفسها، 
 . 2يةسرائيلاإل
زاع. من جهة ـيون مل يستقِروا على اسم للنسرائيلينما أطلق الفلسطينيون على احلرب "انتفاضة األقصى" فإن اإلوب
حرابً مِرت وال تزال متِر يف الكثري من التطِورات. وكال اجلانبني يف الصراع غرِيوا ابستمرار  تهايون يرتِددون يف تسميسرائيلاإل

إال أن اهلجمات  . وابلرغم من أن الفرتة احلالية تشهد هدوءًا نسبِياً 7000 التكتيكات واالسرتاتيجيات منذ عام
حىت سرتاتيجية والسياسية للحرب الدروس االر فرصة هامة لتقييم وفِن واخلمود احلايل للقتال ي الفلسطينية ال زالت مستمرة.

. يف الوقت احلاضر حيث يواجه العامل الغريب ي الفلسطيين فإِن هلذه احلرب دالالت أبعدسرائيلوبعيداً عن املسرح اإلن. اآل
يني يف العراق، واهلجمات يف القريب املاضي يف األردن ومصر واليت تربهن اإلرهابكية تواجه ي"اجلهاد العاملي"، الفنرق األمر 

 باإلرهاية على سرائيل، كل هذا يتقاسم الدروس أن احلرب اإلاإلرهابنه حىت األمم اإلسالمية ليست آمنة من أ
جندي ك التجربةمن  سبعة وثالثني عاماً على تستند  اليت -الدراسة هذه الفلسطيين هو أكثر أمهية من أي وقت مضى. 

 .ستكشف تلك الدروست - لجيشلي وقائد إسرائيل

 الفلسطيين اإلرهابظهور خطر 
ابراك عن عزمه على التوصل  يهودإ، أعلن 1555يونيو عام / حزيران 70يف  إسرائيلمباشرة بعد انتخابه رئيسًا لوزراء 

تنتهي الفرتة يف أيلول من عام  -اتفاق سالم مع سوراي وتسوية هنائِية مع الفلسطينيني خالل مخسة عشر شهرًا  إىل
بينما توقف املسار  7000أبريل / لألسف مل يتمِكن من حتقيق نواايه فاملسار السوري توِقف يف نيسان. 1 7000

 .7000يوليو / ات كامب ديفيد يف متوزاجتماععد فشل الفلسطيين واهنار أخرياً ب

                                                 
َذت من موقع وزارة إسرائيلوأربعة عشر  ة، ألف ومائ7004حزيران سنة  10حىت  - 1 للعالقات اخلارجية  إسرائيلي قُتنلوا و سبعة آالف ومثامنائة وأربعة وأربعني ُجرنحوا. اإلحصائيات أُخن

(www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/ 

Victims+of+Palestinian+Violence+and+Terrorism+sinc.htm). 
َذت من موقع املكتب املركزي الفلسطيين لإلحصاءات.  7004أاير/ مايو  11اإلحصائيات حىت  - 2 أُخن

(www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID=3951&lang=en). 
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فبينما  ؛وقعا يف تزامن واحد نوالسلطة الفلسطينية( اللذا إسرائيلن فشل املسار الفلسطيين نتج بصورة عامة من الطرفني )إ
 للحرب. كان الرئيس ايسر عرفات حيِضر  ،تستعد القرتاح سالم يؤمن أنه سينهي الصراع رمسياً  إسرائيلكانت قيادة 

. هذه املنطقة تضم مثانية للضفة الغربية يةسرائيلاإل ي املسؤول يف القيادة املركزيةسرائيلاإل يف ذلك الوقت، كنت الضابط
ية. يف الشهور اليت إسرائيلمدن فلسطينية، أكثر من أربعمائة ومخسني قرية فلسطينية، وحوايل مئة وعشرين مستعمرة 

عاملني معي أن الفلسطينيون يستعِدون للحرب بوضوح. توقعاتنا كانت أن السيناريو سبقت كامب ديفيد، كان تقييم ال
األكثر احتمااًل أن تكون هناك فرتة هدوء حىت هناية احتفاالت األلفية، تعقبها فرتة توتر وتدهور تدرجيي يف احلالة األمنية.  

 .7000من سنة  رب/ سبتمكما أننا توقِعنا أن ذروة هذا التدهور األمين سيكون يف أيلول
منطقه وطريقة تصرفه. إن نوااي و سرتاتيجيته، اهذا التحليل للسيناريو األرجح كان على أساس فهمنا ألهداف عرفات، 

 عرفات ستكون ابلتأكيد مسألة نقاش بني املؤِرخني يف السنوات القادمة. 

كدولة   سرائيلمل يكن ينوي االعرتاف إبكان حتليلي آنذاك أن ايسر عرفات مل يرد احلل الذي يقضي إبقامة دولتني و 
منع  إىلهتدف بوضوح  7000اليت أطلقها يف التاسع والعشرين من أيلول من عام  اإلرهابيهودية. ويف رأيي فإن موجة 
 وجود دولتني كحل للصراع. 

ي سرائيلن اجملتمع اإلويبدو أن عرفات كان يؤمن أ اترخيياً كان عرفات شريك جيد للرؤساء الفلسطينيني والعرب السابقني.
نقطة االستسالم واالستعداد لتخفيف مواقفه حىت أكثر  إىل، مما يوصله اإلرهابسيرتاجع عن موجة جديدة من العنف و 

مما فعلت قيادته يف كامب دافيد. وهكذا كان عرفات أيمل يف حتقيق اتفاقات أكثر مالءمة له من حيث إطالة الصراع 
 ى أساس أوسلو.بداًل من قبول تسوية سالم عل

وكان عرفات يتفِهم متامًا ضرورة احلفاظ على الشرعية خاصة يف الساحة الدولية خالل تنفيذ هذه احلرب. ويف هذا 
كذريعة إلشعال التوترات   7000أيلول  71السياق استخدم زايرة زعيم املعارضة آنذاك أرييل شارون للحرم الشريف يف 

هذه الصورة، أطلق عرفات على هذه احلرب اسم "انتفاضة األقصى" واالنتفاضة  ليخلق انتفاضة شعبية عفوية. وليؤيِد
تعين ابلعربية الثورة. وهذه النية لدى عرفات يف إاثرة انتفاضة شعبية نتيجة لزايرة شارون للحرم الشريف هي جزء من 

اليوم الذي  7000 / مايورسرتاتيجية راسخة لديه. وقد حاول عرفات استخدام نفس األسلوب يف يوم النكبة يف أايا
يف الشوارع، أمر  إسرائيل. وبعد أن فشل يف حِث الفلسطينيني للتظاهر ضد إسرائيليشري إليه الفلسطينيون إبنشاء دولة 

هؤالء  لتنظيم جمموعات طالبية لتبدأ اإلضراابت. -الذي يقوده مروان الربغويت  -عرفات انشطني من تنظيم فتح 
جت الدعم أجِ  ،يني خالل الغوغاء اليت أحدثوها، وهذا حتمًا خلق صورًا عنيفةإسرائيلعلى جنود الناشطون أطلقوا النار 

 . إسرائيلالفلسطيين جلدول عرفات جتاه 
النار مع  إطالقوقف  إىلية للتوصل سرائيل، ابءت احملاوالت اإل7000سبتمرب عام  /وعقب اندالع احلرب يف أيلول

الرئيس الفرنسي جاك  ةستضافابيف قمة ابريس  نوفمرب/ تشرين الثاين 6قعت يوم و حماولة  أهمالقيادة الفلسطينية ابلفشل. 
اِدعى عرفات أن . أولربايتمادلني  الوالايت املتحدة األمريكية وزيرة خارجيةو شرياك وحضور عرفات ورئيس الوزراء ابراك، 

يف موضع املعتدية. هذا  إسرائيلوهكذا وضع  ،قط(ية فإسرائيل إصاابت)مقارنة أبربع  إصابة 126الفلسطينيون عانوا من 
لقي  -األسبوع األول من احلرب  - / أكتوبرتشرين األول 6و / سبتمربأيلول 75ِدعاء هو عادة التزيني لعرفات: بني اال
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للتأهب ذلك، هذه األرقام تعكس املستوى العايل  إىلوهذا أقل بكثري ممِا اِدعى عرفات. ابإلضافة  ،فلسطينياً حتفهم 26
 .عرفات يف كامب ديفيدمقِدماً من رفض  الذي كان متوقعاً ية سرائيلللحرب لدى قوات الدفاع اإل
ي ليصدر سرائيلقِمة ابريس بصورة "املستضعف" مستغاًل بنجاح التفِوق العسكري اإل إىلومع ذلك، وصل عرفات 

شرياك رفض عرفات التوقيع على اتفاق مسبق ي. ويف ختام القِمة وبتشجيع من الرئيس سرائيلأكاذيب عن العدوان اإل
 لوقف النار القرار الذي برأيي يؤِكد على حتليلنا أن عرفات مل يكن لديه النية ومل يعمل للتوصل حلل سلمي للصراع.

جتربيت األوىل معها على مستوى  .أوسلوكانت معروفة قبل توقيع اتفاق   اإلرهابيةإن طريقة عمل الفلسطينيني وقدراهتم 
، وهي فرتة 1551غسطس أب/ آو  1557كانون الثاين/ يناير بني   الضفة الغربية وقطاع غزةيع كان كقائد ملنطقة رف

 . الفلسطينية اإلرهابيةالتكوين يف تطوير العمليات 
ر. للنا أغلبها كان طعنًا أو إطالقاً  إسرائيلمتنِوعة يف  إرهابيةيًا حتفهم يف حوادث إسرائيل 15 لقي خالل هذه الفرتة

، أطلقت محاس أول هجوم انتحاري فلسطيين بنجاح حني ابدر املهندس 1551أبريل من عام  /نيسان 14ولكن يف 
 ياً واحداً. إسرائيلاملشهور حيىي عياش بشِن هجوم على مفرتق مهوال وقتل 

 خرى حتت السيطرةأُ  رحيا مث يف مناطقأيف قطاع غزة و  بداية - 1556اير/ مايو أة يف قامة السلطة الفلسطينيِ إحىت 
ي ذات الطابع احملدود. إن نشر أفراد حاوالت التفجري االنتحار مبحد كبري  إىل اإلرهابيةالعمليات متِيزت  -الفلسطينية 

مسلحون من الشرطة الفلسطينية وأفراد األمن أنشأت تغيريين أساسَيني يف العملية الديناميكية: كمية األسلحة والذخرية 
 ختِلت عن مسؤولياهتا األمنِية للقوات األمنِية املنَشأة حديثاً.  رائيلإسزادت واألَهم أن 

قد  -وهي تكِتل من املناطق اليت توِلت السلطة الفلسطينية مسؤولِية األمن فيها  - Aيف بداية عملية أوسلو، املنطقة 
عِياش نفسه وجد مالذاً ف ؛التصِرف الفلسطينية. يف غزة، متِتعت محاس حبرية يف اإلرهابيةأصبحت مالذًا آمنًا للمنظمات 

حىت قتلته القوات  1559وحىت عام  1556طوال عام  املدمرة االنتحاريةارتكاب اهلجمات  يفوجنح يف هذه املنطقة 
 . 1554 / ينايركانون الثاين  9ة يف يِ سرائيلاإل

ارات العسكرية قابلته مرتني ، بصفيت مدير االستخبةحول هذه املسال. اإلرهابيةعرفات تقاعس يف تفكيك املنظمات 
انشط  1700حىت عندما ألقى القبض على  .واملساءلة التدخلأجاب برفض فلتشجيعه على العمل ضد هذا النشاط 

كي وال أي واحد من املعتقلني أُدين أو ية للضغط األمر يهذه اخلطوة نتيجة رئيس، كانت 1554يف محاس يف ربيع عام 
تقويض بسبب ( إدانة، كانت جمرد هتمة )ويف بعض احلاالتويف معظم احلاالت،  يني. ائيلسر ُحكنم عليه لدوره يف قتل اإل

 . القانون والنظام وختريب املصاحل الوطنية الفلسطينية
على فتح نفق حسمونني يف  إسرائيلردًا على إقدام  - 1554سبتمرب  /بعد جناحه يف إاثرة أعمال الشغب يف أيلول

بدأ عرفات بتسليح انشطي تنظيم فتح للتحضري حلرب جديدة. يف ذلك الوقت، كانت محاس  - املدينة القدمية يف القدس
نتحارية يف غزة والضفة ن متفجرات بشكل مؤقت لالستعمال يف الطرق واهلجمات االاطِور تسالمي الفلسطيين واجلهاد اإل

 الغربية.

اتبعة  يف الورش الصغرية داخل منشآت قذائف اهلاونو  ةالقنابل اليدوي إنتاجالسلطة الفلسطينية ومحاس يف بدأت يف غزة 
تويف اثنان عندما  1551يلول/ سبتمرب أ 10قعت يف و ر النزاع تطوِ  يفعن الورش اخلاصة. عالمة ابرزة  فضالً  للسلطة
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 يف حقيبة اليد اليت كان ونيإسرائيلد و جن. وجد يةسرائيلعادل عوض هللا وشقيقه على يد القوات اإل ،قادة محاسمن 
 ن محاسة. ابلرغم من أسلحأستخدامها كال ئيةاحلصول على مواد كيميا محاس عزمًا تكشف عوض هللا أوراق هاملحي

ضافة مواد إ سابقاً حاولت  محاس أندلة على أ إسرائيلفقد وجدت ، ئيةسلحة الكيميااألفشلت يف حيازة واستعمال 
، حتِسنت 7000يلول/ سبتمرب أيف  اإلرهابيةع اهلجمات بعد اندال. جل زايدة عدد الضحاايأمن  امتفجراهت إىلة سامِ 

أتسيس جمموعات إرهابية جديدة من  ،والً وهناك عامالن دفعا هلذا التحِسن: أ الفلسطينية تدرجيياً  اإلرهابية القدرات
يف غزة. أما  وجلان املقاومة الشعبية اليت هي فرع من حركة فتح أيضاً  قصى املنبثقة عن حركة فتحكتائب شهداء األ  ضمنها

اثنياً فهو إدخال أنواع جديدة من األسلحة بعضها مصنَّع حملياً وبعضها مهرَّب من مصر. محاس أنتَجت وطوَّرت صواريخ 
ية خاصة من غزة. أما السلطة الفلسطينية واملنِظمات سرائيلالقِسام اليت أصبحت سالحًا أساسياً لقصف املدن والقرى اإل

نفاق حتت األرض حتت ممر أخالل حفر يف هتريب كمِيات كبرية من األسلحة والذخرية من  فقد جنحت أيضاً  اإلرهابية
. خالل عمليات التهريب هذه حصل الفلسطينيون على صواريخ آر يب جي ومتفجرات قطاع غزة إىلفيالدلفيا من سيناء 

وصواريخ الكاتيوشا. ومع ذلك فقد متطِورة. كما حاولوا احلصول على صواريخ للدفاع اجلوي وصواريخ مضادة للدابابت 
يف كانون  (أ)ية من إحباط العديد من عمليات التهريب مبا فيها االعرتاض البحري لكارين سرائيلمتكنت قوات الدفاع اإل

 غزة.  إىلوهي سفينة حمِملة بكميات كبرية من األسلحة والذخرية كانت يف طريقها من إيران  7000يناير من عام ثاين/ ال
أيلول/ سبتمرب  -من قطاع غزة وترك ممر فيالدلفيا يف آب/ أغسطس  أي االنسحاب بيق خطة فك االرتباطبعد تط
ة قوِ أي عدم وجود من ذي قبل. بل إن  سهلأقطاع غزة حىت  إىلسلحة من سيناء وجد الفلسطينيون هتريب األ، 7009

هذه  ،ابإلضافة يات كبرية من األسلحة والذخرية.كمب  رِن أن هت اإلرهابيةللسلطة الفلسطينية واملنظمات  مسحت ئِيةوقا
للطائرات  ةوصواريخ مضادكاتيوشا،  حتتوي أسلحة مضادة للدابابت قليلة االرتداد، واآلن ةيف النوعيِ  حتِسنتاملخابئ قد 

 لدابابت. او 
 سطيين طوال أمدالفل اإلرهابساليب أالفلسطيين خالل العقدين املاضيني تظهر تنوع  اإلرهاب ةاستعراض منهجيِ إن 

احلجارة وقنابل  القاذفة القريبة املدى واليت ُتستعَمل فيها اهلجمات أصناف:عدة  إىلميكن تقسيمها إن ذخريهتم  .الصراع
يني سرائيلواملدنيني اإل اجلنود مع يون الفلسطينيوناإلرهاب يتشابك، لكذ إىلضافة وابإل. يدويةالقنابل الوحىت  ،املولوتوف

مبا فيها مدافع اهلاون وصواريخ  ةوقنابل مزروعة على جانيب الطريق، النريان غري املباشر  ةخدام القناصابست ةعلى مساف
كثر أ االعتداء هبجمات يوناإلرهابحياول ًا ما اندر لدابابت. ل صواريخ مضادة، و (آر يب جي) ام، وقذائف مباشرةالقسِ 
القتل  وتتضمن هذه اجلرائم إلجناٍز انجح.فوائد مجة  أيضاً  م هلمتقدِ للمجرمني ولكن كرب أنطوي على خطر واليت تهيبة 

 . و حياً أ سواء كان ميتاً  ،ينيسرائيلابلقنابل وخطف املواطنني اإل
 ةمقابل احلرب التقليدي اإلرهاب :التهديد الفلسطيين طبيعة
حرب  أيمثل  ةوعنيف ةفكثِ م أحياانً  تكان 7000اليت حصلت يف أيلول/ سبتمرب ية الفلسطينية سرائيلاحلرب اإلأن رغم 

تتنافس  ةفي احلروب التقليدية تقليدية فإِن خصائصها ختتلف كثريًا عن احلرب التقليدية. فحة بني قوات مسلِ تقليديِ 
التفِوق ابلسالح فإن  ،رهابيةإة تال منظمِ . ولكن عند قن ةواحلرك التكتيكي النار إطالق دمجبعلى الفوز  ةحالقوات املسلِ 
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عل احلرب ضد كل هذا جيالعدو ودوافعه   ةساليب والبيئة وكذلك طبيعهداف واألرورة من املنتصر. فاألال حيِدد ابلض
 يِة.ب فقط للتغلب على التهديدات التقليددرِ تيش قد اً جلخاص حتدايً  اإلرهاب

 يستهدفون نيياإلرهابفإِن ،  يتجنبون االشتباكات املباشرة مع القوات املسِلحة. بداًل عن ذلكنيياإلرهابالقاعدة املِتبعة أن 
نشر اخلوف والقلق وسط السكان لدون متييز بني احملاربني وغري احملاربني  ةهداف السهلة اليت هي يف الغالب مدنياأل

، والً أ ة.ضافيهداف اإلحتقيق عدد من األ إىليسعى فإنِه  اإلرهاباليت يسِببها  ةضرار املاديما عدا األ ،يف الواقع .املدنيني
يقلِنل من  ،اثنياً  .ستقرار السوقواثقة املستهلك  الغري متوقِعة تؤثِنر يف ن اهلجماتلبلد، ألل يقتصاداالاهلدف  فضعن يُ 
. وأخرياً ينياإلرهابسرتضاء واخاوفهم مل االستسالم إىلمتزايدة من الناس  اً عدادللمجتمع املستهدف، دافعاً أة وطنيِ ال ةعزميال

 تساءل هبا يفيُ اليت قد و  مالتساؤل عن مشروعية قضيته إىلر على السكان املستهدفني قد تؤثِن  استمرار احلملة اإلرهابيةفإِن 
وأثناء وهلذا الغرض،  .يف الدفاع عن مصاحله املستهدف الساحة الدولية كذلك، ورمبا تنجح يف تقويض رغبة اجملتمع

  .ة فقطدنيِ املسياقات ال ،ومراكز التسِوقعم ن احلافالت واملقاهي واملطاو الفلسطيني يوناإلرهابخري، ضرب الصراع األ
 - اإلرهابية العمليات ية. إن مواجهةنسانحياة اإللل ةاجملتمعات الدميقراطياعتبار  حد بعيد إىل يستغلون يوناإلرهاب
 ةعييون لتقويض شر اإلرهابيستخدمها  اليت ضرار جانبية، وهي حتماً أدائما تنطوي على خطر وقوع  - ةواهلجومي ةالدفاعي

 
ُ
 همميَ وقن يني سرائيللإلحاسيس ألابة اتمِ  ةالفلسطينيني على دراي ينياإلرهاب فإنِ  ويف هذا السياق .ودولياً  ع حملياً دافن امل

 ةاملكتظ ةداخل املناطق احلضري - بشكل كامل تقريباً  - معملياهتل ططونة ولذلك خيلحياة البشريل همواحرتامة، الدميقراطي
 إىل غالق وحظر التجول يؤدي حتماً واإل للمرور نقاط التفتيش فيها مبا إسرائيلخذها تتِ دفاعِية إن أية تدابري ابلسكان. 

ضد  أكثر الشعب الفلسطيين اسُتعمنلت الحقًا لتحريض هذه الظاهرةة. معاانة الفلسطينيني وانتهاك حقوقهم املدني
  .يةية يف احملافل الدولسرائيلاإل اإلجراءات ةتقويض شرعيلكذلك   إسرائيل

، ةمثلبرز األأومن  ائية.عدية كأعمال سرائيلعمليات االعتداء اإلالفلسطينيون بذلك من تصوير  يوناإلرهاباستطاع 
 عنها الفلسطينيونوقد أعلن  .7007 من عام بريلأيف نيسان/  ية يف جنني وذلكسرائيلكان عملية االعتداء اإل  ابلطبع،

مقاتلني  وايف ذلك اهلجوم كان ومخسني من الذين قُتنلوا ثالثة أصلربعون من أو  ةمثانيمع أنه  مستخدمني لفظ "جمزرة" أوالً 
ممِا يدل على أن  ة،لوا يف هذه املعركتن قُ  ينيسرائيلاإل ن من اجلنود والضباطو عالوة على ذلك، ثالثة وعشر  .مسلحني

  مالحظايت يف ذلك الوقت فإنِ  ركانرئيس األ نائب. وكبني اجلانبني املتحاربنيمبستوى معنِي  نقائما كاان  املساواة والتماثل
ي سرائيلاجليش اإل :عركةاملثناء أ اإلنسانجهدها للحفاظ على حرمة كرامة بذلت قصارى ية سرائيلن القوات اإلأ كانت

يني للخطر، سرائيلزايدة تعرض اإل إىلأِدى ة، قرار حتما العمليات الربيِ استخدم اختار جتنب استخدام القصف اجلوى و 
إال ية على األرض، سرائيلالقوات اإل اليت واجهتها على الرغم من األخطار. و ثناء القتالأصاابت اليت تكبدهتا دد اإلوع

الدفاع  يف إسرائيلتقويض حق من هذا األمر كان واضحاً وهو اهلدف  ة الفلسطينية.الدعايأهنم القوا التعنيف بقسوة من 
 . إسرائيلضد  سالميعن النفس، وتفعيل الدعم العريب واإل

 احلرب وتغرِي مع تطِور في. السياس هاوقفمشروط مبالفلسطيين  اإلرهابعلى  سرائيلإل العسكريإن الرد : يسرائيلالرد اإل
احلكومة  كان ردِ   ،. يف البدايةاإلرهاب، مما يسمح له يف النهاية التغلب على هتديد إسرائيل  ردِ تغرِي و سياسي، الوقف امل
موجة عنف تصاعد من  جزءاً كان  اإلرهابيةن اندالع اهلجمات أ رأىالبعض  :اً ال العنف خمتلطية على أعمسرائيلاإل
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يف هذه  ة؛ بينما كان البعض اآلخر مقتنعًا أن اهلجمات بدأها ايسر عرفات عمدًا من أجل مكاسب سياسية.عفوي
ه تو شرعيأه تمصداقي ضعنفال حىت ال تُ يف القت ية البدءرفات مسؤولأن تتجِنب حتميل عقررت احلكومة  ،املبكرةاملرحلة 

  .معاملته كشريك حمتمل للسالملتستمر يف يف نظر العامل و 
وىف  7000/ يونيو حزيران 7في ف .تقييم دور عرفات يف النزاعالنظر يف احلكومة  أعادت شهرأيف غضون تسعة لكن و 
 170صيب أُ و  - غالبيتهم من املراهقني - ياً يلإسرائ 71ل تن قُ  حيثر يف مرقص دولفيناريوم عقاب هجوم انتحاري مدمِن أ

ط ويدعم  ، أصدرت احلكومة البيان التايل:شخصاً  تغيري كبري  يعلن عنالبيان ال  ذلك فإنِ ومع  ."اإلرهاب"عرفات ينشِن
املرحلة الثالثة يف تطور السياسة أما  للسالم. شريكاً أن يكون عرفات ال يصلح استنتج أن  فقط فهو يف السياسة

 7007 عام يف هذا التطور حدث – ال رجعة فيهراسخًا و  صبحأعرفات أن دور  إسرائيلحيث أدركت  –ية سرائيلاإل
ويف صباح . آذار/ مارس، عشية عطلة عيد الفصح 75يف فندق ابرك يف نتانيا يف نفسه  محاسمن انتحاري فجَّر عندما 

ي لبدء عملية سرائيللجيش اإلس الوقت أعطت اإلذن لويف نف "عدو"عرفات  اعتبارقدمت احلكومة على أاليوم التايل 
 . الواقيالدرع 

 ي.سرائيلوالتغيري من جانب جيش الدفاع اإل ت قدرة على االبتكارطلبتللصراع  ةالطبيعة املعقدفإن من منظور عسكري، 
وكثري  يرجاء األراضية يف مجيع أسرائيلعلى السياسة اإلات حتجاجا العنف اجلديدة، حدثتمنذ األايم األوىل ملوجة ف

طالق النار إية على حنو متكرر بتبادل سرائيلقوات الدفاع اإل قامت ثناء هذه األحداثوأ .أعمال عنف إىلل منهم قد حتوِ 
مبن  ،نشطاء فتحكانوا  هؤالء الرماة الذين بدورهم أطلقوا النار من خلف املشاغبني الصغار. مع الفلسطينيني املسلحني

 .منيةاأل ةجهز طة الفلسطينية واألفراد من الشر أفيهم 
هذا اخلطر سابقا مستعِدة وحممِية وهي اليت واجهت  يسرائيلقوات جيش الدفاع اإلكانت  7000 / أيلولبتمربويف س

 إىلاستعمال أساليب وتقنيات حمددة ترمي  إىلاخلربة السابقة دفعتهم ف .7000 / مايوايرأو  1554 / سبتمربيلولأيف 
جراءات مكافحة إ تدين. دعاملضرار اجلانبية للمحيط ، وتقليل األألذىنفسهم لأ بدون تعريض ينياإلرهاباستهداف 

طالق النار إ ةمكانيإمن مع محاية كافية مام املتظاهرين أنشر القوات على مستويني: بعضها مباشرة  إىلالشغب 
 إضعاف عنكانت مسؤولة يط و احمل ت حولعَ ضن الوحدات وُ مراقيب و  ةالقناص. والفئة األخرى اليت تشمل الفلسطيين

. وقد أثبتت هذه األساليب جناحها يف ية على األرضسرائيلالقوات اإل إىلالفلسطينيني ونقل معلومات  ةهجمات القناص
وال عجب قُتنلوا. الفلسطينيني  ةالعشرات من القناص ،7000يلول/ سبتمرب أ 75عقب أسبوع الذي في األمعظمها. ف
 الطرف املعتدي.  أهنا إسرائيل تصوير يفشتباكات ئج هذه االعرفات نتافقد استغل 
 قامتعلى سبيل املثال، عندما  طريقة عملهم.ن و الفلسطيني ، بِدلطالق النارإعمال الشغب و أسبوعني من أبعد حوايل 

عمال أ وترية خفض ىلإ الفلسطينيونعمد  من اإلضراب العامسبوعني أعادة فتح املدارس بعد إبالسلطة الفلسطينية 
النار عن طريق إطالق يني سرائيلاملدنيني اإلابستهداف  ن ذلك فإهنم بدأواموبداًل  الشغب واهلجمات من بني املتظاهرين.

 ي إبطالق النار.سرائيلورِد جيش الدفاع اإل .حياء واملناطق الصناعية واملنشآت العسكريةعلى القرى واأل

اثنان من احتياطي اجليش اندفع عندما  7000كتوبر أ/ شرين األولت 17 يفيف السياسة العسكرية بدأ  آخر تغيري
وأُعدنموا من دون حماكمة  مركز الشرطة إىلاقتيدوا  ،شرطي فلسطيين للمساعدة واعندما سأل. و رام هللا إىل خطأً بسيارهتما 
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 ةاحلماي هلما رتوفِن ألهنا مل لت السلطة الفلسطينية املسؤولية عن وفاة جنود االحتياط محِ  إسرائيل من جمموعة غوغائِية.
هذا النوع من ة. هجومي ةالشرطة ابستخدام قذائف مضادة للصواريخ من طائرات مروحي مركز جوايً فقصفت الكافية 

 كانت  حيانيف معظم األو تفرض سيادة القانون  تكن مل حنييف مواجهة السلطة الفلسطينية  العمليات كان يستخدم كثرياً 
عرفات  انتقامي على هذه العمليات أطلق بشرية. وكَردٍِ صاابت إدون  ضِرر من هذه العمليات منهي اليت تت املمتلكات

مبثابة  كان هذا رد الفعلو . 7000كتوبر أ/ تشرين األول يفالسجون الفلسطينية  يف نيياإلرهابسراح معظم السجناء 
 .احلرب إىل لالنضمامرى خاأل اإلرهابيةسالمي الفلسطيين واجلماعات محاس واجلهاد اإل إىلشارة إ

يف  اذروهت تبلغ يتال اإلرهابيةموجة غري مسبوقة من اهلجمات  افيه ا، مبةيئعمال العدايف األ تواجه تسارعاً  إسرائيلكانت 
 س هبجوممحاانتحاري من  ، قاممن اندالع احلرب عشر شهراً  ةمثانيأي بعد مارس / آذار 75ويف  .7007وائل عام أ

هذا  .سيدر وجبة لتناول وناليهود يف الفندق جيلس يف الوقت الذي كان تانيا عشية عيد الفصحن فندق ابرك يف على
وتغرِي  .الفلسطيين اإلرهاباهلجوم يف مواجهة  إىلمن الدفاع  رمسياً  إسرائيل فانتقلت الواقيعملية الدرع  أطلقالعمل 
السلطة الفلسطينية   مع إسرائيل تعاملت ،انا ذكر يف البداية كممن هذه العمليات اهلجومية تدرجيياً.  إسرائيلموقف 

 .اإلرهابيةعمليات ال إلزالة وتوقيفن تنسق مع السلطة الفلسطينية أ تكشريك حمتمل وحاول
عرفات.  املسؤولية على لُتبقي ةاملنشآت الفلسطينية كوسيل تستهدف أبانة إسرائيلبدأت ، أثبت هذا األمر فشلهعندما 

راضي احملتلة، مبا يف ذلك داخل حناء األأيني يف مجيع اإلرهابملواجهة  ةعمليات هجوميبي سرائيلاجليش اإل ابشر ذلك، بعد
ي سرائيلتوغل جيش الدفاع اإل أبداملنطقة أ. وحني تكثِفت األعمال العدائِية،  - الفلسطينية ةللسيطر  ةاملنطقة اخلاضع

 الفلسطينية.  للسلطةتفويض هذا العمل من  لقبض على املطلوبني بدالً أكثر ل
غالق تطبيق اإلبناء احلواجز و وذلك عرب القيود املفروضة على السكان الفلسطينيني  إسرائيلولتدافع عن نفسها شِددت 

 .حول املناطق الفلسطينية ملنع عمليات التسلل أكثر نشر فنرقاً  يسرائيليش اإلاجلن إحظر التجول. وعالوة على ذلك، فو 
هذه العمليات أسهل كانت ( 7007آذار/ مارس  إىل 7000يلول/ سبتمرب أب )من وىل من احلر خالل الفرتة األ

: إسرائيلضافية يف إت تدابري ذَ غزة. واختُن  يف ُشيِندقد كان يف الضفة الغربية ألن السياج   منهايف قطاع غزة  وأكثر جناحاً 
رفع مستوى  إىلاجلهود رَمت ملرافق و ماكن العامة وا، حراس على مداخل األمداخلها املدينة وحول يفنقاط التفتيش 

من قلَّلت و أاهلجمات  اليقظة عند املدنيني منعتنه يف كثري من احلاالت فإالواقع يف التهديد. و  بشأنالوعي العام 
  الضرر.

  اإلرهابمبادئ مكافحة 
 مثرت العديد من الدروس. أقد  اإلرهابخربايت يف مواجهة هتديد 

 اإلرهابسوى املزيد من  درهاب ال يول  إلل االستسالم
التاريخ القريب زاخر و  ،. هذا هو الدرس األهماإلرهابمزيد من  إىلال إرهاب ال يؤدي إلل االستسالمأثبت التاريخ أن 

 مثلة على ذلك: ألاب

 خارج بريوت. اجلنود كانوا أمريكية ريةحب ةعلى قاعدهللا هبجوم انتحاري قاتل حزب قام انتحاري من  ،3891يف عام * 
 مريكية سحبكومة األكان السبب لكي تقرر احلهناك فقط للمساعدة يف جهود حفظ السالم، لكن هذا اهلجوم  
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ا يف مشاركتهملي مثن أ ادفعأِسست احلزب  اليت ةيرانياحلكومة اإل والهللا حزب منِظمة يومنا هذا، ال  إىلو . فوراً  جنودها
 قليمي يف الشرق األوسط. اإل ستقرارلال ل هتديداً شكِ يا زال كلٍِ منهما مجوم و اهلهذا 

بعد  اجليش السوفيايتانسحب ، نياملسلم مع الفدائيني فغانستانأ، بعد فرتة طويلة من الصراع يف 3898ويف عام * 
ع املتطرفني شجَّ ممِا فغاين سالم وليس للشعب األلإل نصراً  اعتربته األغلبية االنسحاب. هذا من االحتاللعشر سنوات 

 ة أِسسفغانيرض بعض من رجال العصاابت األسالم. على األعلى اإل خطراً يعتربوهنا خرى أُ هداف أحقيق املسلمني لت
على القوة العظمى ليأخذوا  على النجاحات السابقة ضد واحدة من القوى العظمى يف العامل مرتكزين، ةتنظيم القاعد

  .1003سبتمرب / أيلول 33 بعد ثالثة عشر سنة يفخرى العاملية األُ 
 إىلت رهاب، وأدِ لإل ضافياً إ زمخاً  ىعطأ 1002غسطس أي من قطاع غزة يف آب/ سرائيلاإل االنسحابن إ، فخرياً أو * 

 يُتعامل معهمل إن  اإلرهابن أ متاماً ُتظهنر وغريها  األمثلة. هذه 1002انتخاب حكومة محاس يف كانون الثاين/ يناير 
رهابيني لإل ةشرعيالتشجيع و ة أعمال استسالمِية ال تولِند سوى الأيِ و  .رهاباإلاملزيد من  ديولِن فإنِه بكل بساطة ، ةبقسو 

  .وتكتيكاهتم
ضرب هِنم أهدافًا سهلة هلم وأتثري أل لون استهداف املدنيني نظراً يون يفضِ اإلرهاب: الوطنيةاملرونة و  تجتااعيالتضامن اال

رهاب استسالم لإل إِن أيِ  خرى،أُ زيد من اهلجمات. مرة املل ف قدرة الدولة على حتمِ ضعن وسع يُ املدنيني وترويع اجملتمع األ
وما . تهومواجهيف وجهه لصمود ل نفسه جملتمعاب املرونة من جانب تطلِ ت اإلرهابهزمية  نإذ. اإلرهابد املزيد من يولِن 

ومن  اإلرهاب هلذا ية والعاطفيةقتصادالتكاليف اال على استيعاب اجملتمع قادراً ن يكون أ اإلرهاب،ه يف أن نواجه قصدأ
 له.  االستسالممن  رواح بدالً حيث اخلسائر يف األ

يني. خري مثال اإلرهاببل رهاب بشكل فريد، وميكن بسهولة التالعب هبا من قن هي عرضة لإل ةالدميقراطي إِن اجملتمعات
تخاب حكومة ناب 1002لتفجريات القطارات يف مدريد عام  اجملتمع حني استجابسبانيا إعلى ذلك ما حدث يف 

 من العراق.  ةسبانيالقوات اإل ت على الفورسحب
على لضغط لجلمهور اه ن يوجِ أ من خالهلا رهابينياليت ميكن لإلأهنا تكتيك خاص وفِعال خطف الرهائن حاالت ت ثبتأ

ثل هذا مل تقد استسلم ةاحلكومات الدميقراطيفإن يني. ويف كثري من احلاالت، اإلرهابلموافقة على مطالب لاحلكومة 
 يف ثناء الصراع احلايلأملانيا( أو أفرنسا من قنَبل سرى )األو تبادل أ تعلى ذلك دفع الفداي ةمثلاالختطاف. ومن األ

رتتيب صفقة هللا لمع حزب  إسرائيل، تفاوضت 1002ذعنت لقوة هذه الوسيلة. ويف عام أ يضاً أ إسرائيلالعراق. 
 . االحتياطييف اجليش  كان عقيداً   ومديني سرائيلاإلاجليش من نود مقابل جثث ثالثة ج سجيناً  212طالق سراح إل

 نييسرائيلن أداء اإلإ ،تواصلة. يف رأييامل اإلرهابيةمن املرونة يف مواجهة اهلجمات  كبرياً   ظهر قدراً أي سرائيلاجملتمع اإل
يف النهاية  إسرائيل( عندما قامت 1000 -3891خالل حرب لبنان ) أفضل من أدائهم خالل هذه الفرتة

هللا )ليس  حلزب هنا نصراعُتربنَت أ. هذه اخلطوة 1000اير/ مايو أمن طرف واحد من جنوب لبنان يف  ابالنسحاب
 شهرأربعة أبعد  اإلرهاب إىلساليب التفاوض من أل  يف قرار التحوِ نيلفلسطينيلفقط داخل لبنان(، وكانت عامل رئيس 

 . ي من لبنانسرائيلمن االنسحاب اإل
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. ومن بني هذه اإلرهابيف وجه  لى الصمودع ةدميقراطيالكومة يف قدرة احل جمموعة متنوعة من العوامل الداخلية رتؤثِ 
يسِبب  وعندما السياسية. تهوقياد تهقضي ةيف عدال وثقة اجملتمعوالوحدة السياسية،  يجتماعاالالعوامل مستوى التضامن 

التفوق العسكري للطائرات هو بنفس األمهِية كالتصميم العام فإن دنيني، ان امللسكِ ليون الضرر البدين والنفسي اإلرهاب
 .: القيادة والتعليماإلرهابيف مواجهة املرونة لتعزيز  تانرئيسي تانوسيلهناك . يف رأيي ةوالدابابت واملدفعي

  اإلرهابحماربة  يفالقيادة 
لى الصعيدين السياسي واالسرتاتيجي. ال ميكن عة مِ ألقيادة ال خطرياً  ل حتدايً يف جوهرها، تشكِن  اإلرهاباحلرب ضد 

ن أميكن التغلب عليه و  اإلرهابأبن  هاقناع مجهور إالقيادة السياسية وجيب على . اإلرهابيف احلرب ضد  االنتصار سريعاً 
ظهر فقط على املدى الطويل، مع استيعاب العديد من الضحااي على الطريق. وجيب محل اجلمهور على يالنجاح قد 

 . التنازلو أستسالم من اختيار بعض طرق اال حىت هزميته، بدالً  اإلرهابضرورة مواجهة 
احلفاظ على ثقة اجلمهور يف و . ةعسكرية خالل احلروب التقليديال تصاابجتاه اإل ةكون شديد احلساسييما  اجلمهور غالباً 
وط يف خط ون أنفسهمدجيما  غالباً  فقط كثر صعوبة، ألن السكان املدنيني وليس العسكرينيهو أ اإلرهاباحلرب ضد 

صبح فيه الناس أيف عصر  طول مدة احلرب خصوصاً ذلك، فإنِه يصعب على املدنيني قبول  إىلافة ضابإلاملواجهة. 
 . ةبتقلِ آبراء الرأي العام امل اً ما يواَجهالبوالقتال غ. ةفورية للمشاكل املعقد حلوالً  ونعتوقِ ي

احلاسم الذي احلديث عن النصر  لتُ ركان فضِ تعريف النصر. بصفيت رئيس األهو  ضافياً إ ايً ن حتدو القادة العسكرييواجه 
جراء رهاب تكاليف تفوق فوائده. وإلإلن ل( أالسياسية هتمن ومؤيديهم وقيادو ياإلرهاب)اخلصم ميكن بلوغه حني يدرك 

. ةمن الضرابت القاضي سب نقاط بدالً من خالل ك يتحِقق اإلرهابعلى  االنتصار ة، فإنِ املالكممباراة  من مقارنة
اجملتمع مرونة ، وتقليل اخلطر على املدنيني، وتعزيز ربح ارتباطات تكتيكية خمتلفةمن يُكَتَسب اسم احلنصر وهكذا فإِن ال

 . اإلرهابسع يف مواجهة االو 
هلذا الصراع. ويصعب  ةميمااخلطوط األ موقعهم يففهم على الصعيد النفسي يف صعوبة جتد  ةالدميقراطين اجملتمعات إ

 و احللولأ ة املوثوقة اليت ال خطأ معهاتوفري احلمايقادهتم ال يستطيع  اإلرهابيةيف مواجهة التهديدات  أهِنمفهم عليهم 
جتربيت، يستغل من خالل يف جمتمعات احلرب. وليس  غنِيةعتادوا العيش يف جمتمعات ا ةمواطين البلدان الليربالين إ. الفورية
. هذه اآلمال ابت وشيكاً  نصرن الوعود أبالمثل  ةاآلمال الكاذبخللق  يف الفهم بشكل متكررهذا التحدي  يونالسياس

 .سرتاتيجيةاالملصاحل ضعنفوا احىت عندما ي تكرب
القادة حتِمل  يولدون يف اجملتمعات اليت يتوقع من)الذين  يف الدميقراطيات الغربية نياملواطنفإِن ذلك،  إىلضافة وابإل

نفسية تتيح للمواطنني هي آلِية ن هذه الظاهرة أ. ويبدو اإلرهاببشأن  ةالساسيلومون حيان يف أغلب األ ة(سؤوليامل
و التصويت على تغيري أالسيطرة على حياهتم ألن انتقاد سياسة احلكومة من م حيتفظون بقدر هنِ ا أيعتقدو أن العاديني 

  ة.املشاركة يف العملية الدميقراطيمن خالل على وضعهم التأثري  مالقيادة يتيح هل
العام لصاحلها.  يتكتيك تستخدمه املعارضة السياسية للتالعب ابلرأهو حباط املواطنني إلنداء فإِن العالوة على ذلك، 

 ةر املدمِن  اإلرهابيةشهدت هذه الظاهرة يف حرهبا ضد حزب هللا يف لبنان وضد الفلسطينيني: سلسلة من اهلجمات  إسرائيل
ن رئيس الوزراء مشعون برييز غري الواقع أستخدمها زعيم املعارضة بنيامني نتنياهو كدليل على ا 3882وائل عام يف أ
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يهود ابراك مقاليد احلكم تسِلم إ(. وابملثل، يف الشهر التايليف االنتخاابت العامة  زا)نتنياهو ف اإلرهابقادر على حماربة 
الفلسطينية غري قادرة على حتقيق السالم  والساحةات نتنياهو يف لبنان قناع اجلمهور أبن سياسإبعد  3888يف عام 
 واألمن.
هائل. القيادة السياسية جتد نفسها حتت النار من  حتدٍِ  يفالقيادة السياسية والعسكرية املذكورة أعاله ُتظهنر صائص إِن اخل

ن و سياسيالقادة ال . ويف بعض احلاالت، يردِ مينياخلرباء األكادمييني واملهنيني واإلعالعن  املعارضني السياسيني، فضالً 
يعلو البقاء السياسي. هذا اهلدف قد  ول منها دائماً اعتبارات داخلية، ويف املقام األانطالقًا من النقاد  ابملوافقة مع هؤالء

 القرار. سرتاتيجية يف عملية صنعالصاحل اعلى امل
 الشعيب تعتمد على التأييد ةي دميقراطيأ يف ةالقوات املسلحف. تهاشرعي تواجه ثغرة يفاحلايل القيادة العسكرية يف الوقت 

بة لضوابط ا العام الستخدام القوة. هذا الدعم هو ابلطبع ممارسة  ، وهو مفهوم مل يكن موجوداً توازانتوال ةلدميقراطيمناسن
 .على مشروعية العمل العسكري يف عيون اجلمهورالعمل يعتمد  يفاجليش  حرية نإ. وابلتايل فةيف احلكومات االستبدادي
 فقطيون سرائيلاإل . ال ينقسممنقسم ي هو ابلتأكيدسرائيلاجملتمع اإل فإنِ  ي الفلسطيين،سرائيلفيما يتعلق ابلصراع اإل

لسطينية ن القيادة الفأيني سرائيلعلى جذور الصراع. يعتقد الكثري من اإل أيضاً  للصراع بلنتيجة املستقبلية ابلنسبة لل
حلل السلطة الفلسطينية كانت ترى يف هذا ا نِ وآخرون استنتجوا ألتنفيذ حل الدولتني.  ةمستعدكانت عرفات   ةبزعام
آلراء لضروري التطور الق اعأ االنقساماليهود. هذا النوع من سيطرة من  إسرائيلن حترير كل تضمِ أطول ي نزاع يف مرحلة

 واتالعبيل استغلوهاوالفلسطينيون  ةيدركون أمهية الشرعية يف الدول الدميقراطي يوناإلرهاباستخدام القوة.  ةحول شرعي
  .ينيسرائيلالدويل، مما تسبب يف مشاكل كبرية للقادة اإلو ي سرائيلاإلابلرأي العام 

ن م يف موقع العمل للحفاظ على تلك الشرعية بدالً  حياانً أي، وجدت نفسي سرائيليف سنوات عملي يف جيش الدفاع اإل
هدم املنازل يف منطقة رفح. قوات جيش الدفاع ومثال ابرز مشل ن يكون يف مصلحة اجليش. أفعل ما جيب أأن 
السلطة غزة اليت تسيطر عليها و املراقـََبة من احلدود بني سيناء املصرية  ربعة عشر كيلومرتاً أعلى امتداد  تنتشر اي سرائيلاإل

عضاء أفلسطينيون بينهم  إرهابيونحاول . السابقة يةسرائيلالفلسطينية اإلو ية ئيلسرااملصرية اإلتفاقات لال الفلسطينية وفقاً 
اجلانب الفلسطيين عرب سلسلة  إىلسلحة والذخائر من اجلانب املصري هتريب األ منية للسلطة الفلسطينيةاأل األجهزةيف 

املنازل مستخدمني ابلسكان،  ةاملكتظ يةالفلسطين رفح، املدينة متر عرب نفاقهذه األ نم رض. كثرياً نفاق حتت األمن األ
م الفلسطينيون هتريب الذخائر واملتفجرات واملفرقعات ق نظِ انفخالل هذه األ من الفلسطينية على احلدود لتغطيتها.

 قطاع غزة.  إىلوبنادق وصواريخ 

دمري هذه األنفاق نتيجة ي أن يعتمد على قدراته يف العمل يف املدن الفلسطينية الكتشاف وتسرائيلكان على اجليش اإل
أن حيوز الفلسطينيون على أسلحة مدِمرة أكثر وتصل ملدى  قائماً  اخلوف كانتهريب.  الحباط إل عدم األهلية املصرية

ن معظم هذه أ إىل وابلنظر أيضاً  .غزةمن  1002عام حادي األ إسرائيل نسحابأطول وبقي هذا اخلوف نظرًا ال
ع الدفا يش أفضل خيار كان جل فإنِ  - هذه األنفاق ةحلماي ةخمنها مفخِ  كثرير و  -ت داخل البيوت رَ فن نفاق قد حُ األ
جربت السكان على مغادرة أن السلطة الفلسطينية قد أهدم هذه املنازل مباشرة. وابلرغم من حقيقة أن يي سرائيلاإل

 بسبب هذا التدمري. ودولياً  انتقادات شديدة حملياً  واجهت إسرائيل، إال أِن ر عمليات التهريبتيسِن لكي منازهلم 
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ملؤسسات وإِما انفسهم أا املهربون ويتحِمل املسؤولِية إمِ . ةضروريكانت ن عمليات اهلدم هذه  أعتقد أركان أللرئيس ك
ية واألجنبية، سرائيلتالقي الذم من مجيع اجلبهات )من وسائل اإلعالم اإل إسرائيلوال تزال  .منية للسلطة الفلسطينيةاأل

السلطة الفلسطينية غري احلكومية وبطبيعة احلال من الفلسطينيني أنفسهم( على األفعال اليت تقوم هبا بداًل من  واملنِظمات
 عليها. تفاقات السابقة خبصوص حجم ونوع األسلحة اليت يستطيع الفلسطينيون احلصولاال كتانتهاليت 
هدم  إىلصعب تفسري احلاجة ي، الواقعيف املوضوع.  يف استغالل هذا ةالفعالي ةشديد تكان  ة الفلسطينيةآلة الدعايإِن 

. شرح هذا املشهد هو مكان كان يوجد فيه منزهلاعن حاجاهتا يف عجوز تبحث  مشاهدة امرأة فلسطينيةحني املنازل 
  ي نفسه.سرائيلاجملتمع اإلاملشكلة داخل  ةطبيعحول  خالفات تكون هناك أكثر صعوبة عندما

  باإلرهاحماربة  التعليم يف
يف  . التعليم مهم جداً ةاميماخلطوط األ ليكون على لى الدواميستعد عن أيني جيب اإلرهابل بَ ستهدف من قن املاجملتمع ن إ

ن من خالهلا أاليت ميكن احلساسة  ةدااأل وابلتايل فهووطنية. الرؤية التعزيز السرد الوطين و  مع أتكيدالتصميم الوطين، بناء 
  .اإلرهابيةضد اهلجمات  ألعضائه والنفسية ةدياجلس احلصانة تمعاجملبين ي

يون وخاصة جيل الشباب حاجة سرائيلاإلأثبت ، 1000يلول/ سبتمرب أاليت بدأت يف  ةعمال احلربيعقاب األأويف 
هنم يف بداية حقبة جديدة من السالم ليس حقبة أ يُدرَّسون يونسرائيلماسة يف هذا الصدد. وخالل التسعينات، كان اإل

 تُ شهد ان شخصياً أمعرفة تراثهم. يف و  تهم املدنِيةمهال يف كراماإل إىل أِدىدراك التهديد خفاقهم يف إإو من القتال. جديدة 
جذور عن ي الفلسطيين، سرائيلاجلهل عن اتريخ الصراع اإلأظهروا : يتقيادالذين كانوا حتيت مثل هذه احلاالت بني اجلنود 

 ةحول عدال اليت يبذرها لدولة العربية. هذا اجلهل والشكوكقامة اإل ةالشاملالشرعية و اليهودي، تراثهم الصهيونية و 
ملكافحة  إسرائيليُعِدوا خطرين للجهد الذي تقوم به ( إسرائيلقضية  ةعن عدال )فضالً  اليت يقوم هبا الفرد عمالاأل

اإلميان غرس ل حل اجلنود القادمنيتربوي لصا ة برانمجيف صياغ عالً اركان، كنت ف. أثناء فرتة واليىت كرئيس لألاإلرهاب
 . اإلرهابيف حماربة  اجلهد لنجاح املصرييِة مبهِمتهم

 أفضل الدفاع هو أفضل اهلجوم
وامليدان  ةيئوالنفسية والقضا ةية والثقافيقتصادالسياسية واال: ه يف مجيع مناحي احلياةواجَ تُ ن أجيب  اإلرهاباحلرب ضد 
فضل أن أ اإلرهابيف احلرب ضد  هان بني العديد من الدروس اليت تعلمتأعطيه مول الدرس العملي األ احلريب أيضاً.

نتقال من عرب االصاابت فقط عدد اإلمن الفلسطيين و  اإلرهابجنحت يف احلد من خطر  إسرائيلدفاع هو هجوم جيد. 
 اهلجوم.  إىلالدفاع 

 ةعلى موقف دفاعي حلماي إسرائيل، اعتمدت 1001ذار/ مارس آ 18 إىل 1000 سبتمرب /أيلول 18من 
يف عمليات دفاعية حول  يةسرائيلالشرطة اإلو الشني بيت( )من الداخلي وكالة األو ي سرائيلجيش الدفاع اإلانتشر نفسها. 

نشاء إ. ومشلت هذه التدابري كلياً  وسلو حتت السيطرة الفلسطينيةأالتفاق  وفقاً كانت املدن الفلسطينية )منطقة أ( واليت  
أي فريق غري خموَّل لدخول األراضي لضمان عدم متكن  ةحول املناطق السكاني ةوتسيري الدورايت الروتينينقاط التفتيش 

 كانت  ي خالل هذه الفرتة نفسهاسرائيلاليت اختذها اجليش اإل يةاهلجومالتدابري ويف املقابل، ة من العبور إليها. سرائيلياإل
لضغط على القيادة الفلسطينية ملواجهة لمرافق السلطة الفلسطينية دفت وقد استه اإلرهابيةاهلجمات  االنتقام منمعظمها 
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من املنظمات  بدالً  السلطة الفلسطينيةعبء املسؤولية عن هذه اهلجمات على  إسرائيل تيني. هكذا وضعاإلرهاب
 اهلجمات.  هذه عن ةولؤ املس اإلرهابية

ية سرائيلاحلكومة اإلومبوافقة . إسرائيلموقف  من كبريشكل  ب نتانيا عشية عيد الفصح غريَّ  جوم على فندق ابرك يفن اهلإ
عتقاالت وقتل اال تجتاوز قد هذا القرار  رتتِباتمو أتثري وكان اهلجوم.  إىلنتقال من الدفاع اال تاختار  يالدرع الواق على

 :ينياإلرهابمئات من 
اير/ مايو أتفاقية يف منذ تنفيذ االو . منهاأتتحمل املسؤولية عن أن  إسرائيلوسلو، قررت أألول مرة منذ اتفاق • 

 كانت الوحيدة املسؤولة عنمنية الفلسطينية  األ ةجهز األف مشلولة،منها ابلتأكيد أعلى  إسرائيل ةسيطر كانت  3882
بشكل الدرع الواقي  آمنًا هلم فغرِي  مالذاً يِتخذون هذه املنطقة ن و ن الفلسطينيو ياإلرهابوكان  أ. من يف املنطقةحفظ األ

 هذا الواقع.  الفعِ 
 كما قال رئيس حزب هللا اللبناين،  "شبكة عنكبوتأهنا "من العرب برأي كثرٍي  عترَب تُ  إسرائيلي كانت حىت الدرع الواق• 

 تمعوكذا اجمل يسرائيلفإِن اجليش اإل مثل شبكة العنكبوت هنأهذه العبارة للداللة على اسُتعمنَلت  نصر هللا. حسن
 قد تعبوا من نييسرائيلاإلأن العرب  واستنتجاحملك.  عند جداً  انضعيفمها يف احلقيقة ولكن  ني يبدوان قوايسرائيلاإل

 يحتياطن االأيني سرائيل. يعتقد بعض اإلتهم وبلدهمأبرواحهم يف سبيل قضي ةللقتال والتضحيهم غري مستعدون احلروب و 
ي وخاصة سرائيلداء جيش الدفاع اإلولكن أاضي. امل اليت أظهروها يف رونةامل بنفسللدخول يف حرب  لن يكون مستعداً 

أن يتم استدعاءهم  احلرب من دون إىلئتهم املؤثِرة حيث تطوِع الكثري للذهاب عبت إنِ ثبت العكس. أحتياطي من اال
ة وقدرة جيش الدفاع وِ فقد أثبت ق ،كان له أتثري اسرتاتيجي  كل هذا  لعملية،لي سرائيلاإلشعيب الدعم ال إىلابإلضافة 

 . واحدةطلقة  طالقإأن يتم  ي حىت قبلسرائيلي واجملتمع اإلسرائيلإلا
يني اإلرهاباعتقال وقتل املئات من  إىلحيث أِدت الفلسطيين  اإلرهابقدرات  من حد كبري إىل تأضَعف العمليةهذه • 
 تدمري ورش لصنع متفجرات. و 

مل تتمكن من  اليت اإلرهابيةضفة الغربية. املنظمات يف ال للتصرف كربأحبرية ي سرائيلاإلاجليش  متتعمنذ العملية، • 
 .واألمنية ةالدفاعي لى التدابريلجهد واملوارد علاستثمار أكرب  إىلواضطروا  االنتعاش

 بعدها. عما الضفة الغربية  رهابية يفإصاابت الناجتة عن خالاي اإللعدد كبري من  إسرائيل تعرضت قبل العملية• 

عتماد على تدابري دفاعية يف كثر فعالية بكثري من االأهو  ةخنراط يف العمليات اهلجومياالأن  أوضح جناح الدرع الواقي
 هدافاأل هم ليقربواكثر فعالية من انتظار أ هو هتم(رِ سن يف أ) هممناطقحميط يني يف اإلرهاب. اعتقال اإلرهاباحلرب ضد 

حىت عندما  ال مهرب منه صاابتبادرة جيعل وجود اإلالفشل يف اختاذ امل . وغالباً هناك القبض عليهممث  إسرائيل داخل
و من تنبيه احلراس أدنيني امل من خالل تنبيه )سواء املنشود قرتاب من اهلدفنفسهم قبل االأتفجري يضطر االنتحاريون ل

 مين. كثر فعالية من اجلدار األهو أجومي اهلعمل ال. ويف هذا الصدد، (ماكن العامةعلى مداخل األ
: ة الثالث اليت ظهر فيهاغرافياجلناطق املرصد حني وضح أن يكون أيني ميكن سرائيلإلللمدنيني ا اإلرهابديد هتمدى ِن إ
 املناطق بني(؛ اثنياً: اخلارجية ةحللقابليه إشار ن يُ أما ميكن )بيئات الو  ،نازهلم وقراهم، منفسهمأيني اإلرهابيف حميط ، والً أ
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تملة احملهداف واأليف املنطقة الواقعة بني اجلدار األمين  اً وأخري  ؛الوسطى( ةين )احللقماأل واجلداررهابيني لإل نقطة األصل
 الداخلية(.  ةية )احللقسرائيلراضي اإلداخل األ

 العمليات املباشر خالل ميني داخل حميطهاإلرهابكما ذكرت، متابعة   هي اإلرهابية ةنشطحباط األجنع وسيلة إلإِن أ
 ةاحللق يف إِن العملكثر فائدة. أاخلارجية هو  ةيني يف احللقاإلرهاب ملاذا يكون إشراكيدة سباب عدأ. هناك يةاهلجوم

تيح تما  اليت غالباً  املبادرة لديهم يني وألناإلرهابمع  اشتباكاهتاعلى ظروف  ةسيطر من الية سرائيلن القوات اإلاخلارجية ميكِن 
 اخلارجية ال ةيف احللقاألخرية، فإن املدنيني  ةعلى هذه النقط اً شر. وبناءباامل للخطر ض املدنينيوال تعرِن  أةهلم حتقيق املفاج
 يثمربرايء قتل األ نِ يعتربون أ يوناإلرهابفإِن  يف السنوات القليلة املاضية صبح واضحاً أكما و محاربني. ك يتم استهدافهم

احلفاظ على حرية التنقل  أعمِ بشكل و ) هميني يف مناطقاإلرهابهامجة ومع ماستهداف املقاتلني فقط.  أعظم من نتائج
الذي يستحقه مجيع من ملواطنيها احلصول على املستوى املطلوب من األ إسرائيل بذلك تكفل ،(راضي العدوأداخل 
 . املدنيني

ن أحيث  ةسرتاتيجيالدفاع. هذه اال خرياً أ، و احلماية، مث اهلجومعلى أواًل عتماد على أمهية االتؤِكد كل هذه الدروس 
، وال سيما امليادين السياسية اإلرهابخرى للحرب على أُ يف ساحات كم هي مفيدة ثبت  ت، اهلجوم اجليدضل دفاع هو فأ

ذو  هجوميموقف على املبادرة واحلفاظ على واإلبقاء ستيالء االِن إ. ةاجملاالت التشريعيو ، ةية والنفسية والثقافيقتصادواال
 يني. اإلرهابمبادرات ى كثر فعالية من جمرد الرد علهو أ مصداقية

 :اإلرهاباملبادئ التنفيذية ملكافحة 
نذار ، ونشر معلومات اإلةهو رئيس املخابرات. على اجلبهة الدفاعي اإلرهاباملفتاح ملكافحة  :ستخباراتاالهيانة 

يني وحتييد اإلرهاب العرتاضالوقت احلقيقي املطلوبة يف توفري املعلومات ن إمث . مصرييمر أمن املبكر على مجيع قوات األ
 . هو أمر أساسي التحتية تهمبني

 يون جيعلاإلرهابساليب اليت يستخدمها األ ةيف أي نوع من احلروب لكن طبيعهي مهِمة جدًا  إِن االستخبارات
يني ال ميكن تفريقهم عن املدنيني الذين اإلرهابن إ ،. عملياً اإلرهابعمليات مكافحة يف مهية ابلغة أ لالستخبارات

ضد  ةر هلم احلمايكما توفِن   ة،هولأاملناطق امليف  يني ميكن أن تتجول من دون أن يُكَشفوااإلرهابوأهداف ك شون بينهميعي
هلم املأوى والغطاء عند  وننحميبدعم السكان احملليني الذين  ونظحييني قد اإلرهاب نِ إ. عالوة على ذلك، فةالتقليديريان الن

 العمل العسكري البحت.  إىل ويتحِول االرتباك األخالقيية سرائيلاإل العمليةالقدرات  دتعقِ تهكذا و االقتضاء، 
 ةيف املناطق احلضري ةدقبن تكون قادرة على العمل أجيب  إسرائيلفإن ضرار اجلانبية، لتفادي األو هلذه الغاية،  وحتقيقاً 
 استخباراتية ن هذا خيلق حتدايتأني. وال شك يني واملدنياإلرهابتمييز بني لل اشحذ قدرهتعليها  ابلسكان، حتديداً  ةاملكتظ

 ة.لئها
ية. سرائيليف العملية اإل مصرييةصبحت أخطوط املواجهة  إىلاملعلومات االستخباراتية القدرة على نقل  :علوماتهيانة امل

قادرة على  حتتاج لتكون واملعلومات ،القيادة والسيطرة واالتصاالت واحلواسيبفإِن نظم جل تلبية هذه احلاجة، أومن 
هداف احملتملة. عالوة تحديد موقع وهوية األل ةملتكاملنتجات االستخباراتية او املأيصال املواد اخلام مثل الصور اجلوية إ
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وأتدية  بسرعة اختاذ القراراتعلى لطيارين وان القادة امليدانيني يني سيمكِن اإلرهابعلى ذلك، التمييز بدقة بني املدنيني و 
 خطاء احملتملة. ب القلق بشأن تكاليف األتسبالعمل من دون 

، ةسلحة التقليدييف ميدان األتُذَكر توفري ميزة ال تستطيع  شكال احلروب ولكنأذات الصلة يف كل  العمليةهذه املبادئ 
ن حتقيق هذا املستوى من القدرة أ جتربيت تبنيِن إن . اإلرهابساسي من حتقيق االنتصار يف مكافحة أبينما هي جزء 

، حتديداً )خرى داخل احلكومة وكاالت االستخبارات األُ ليف اجليش جيب نشر منتجاهتا  االستخباراتوحدات فإِن  ملِيةعال
معها. فقط من خالل دمج وحدات االستخبارات واملعلومات  ةنشط، وتنسيق األة(دنياملشرطة الشني بيت، املوساد، و 

 ح يف الوقت احلقيقي. هداف بنجا األ حُترِنم هذهن أمصادر متنوعة ميكن  عم
وهي معرضة  ون وأهداف عابرةزائل مأبهن وايني ميكن أيضا أن يوصفاإلرهابفإِن  ..هدافوكأ :واملرونة العالي بداعاإل
هذه ن أل عمليةللوحدات ال خاصاً  خيلق حتدايً  التمِكن ية. هذاسرائيلستخبارات اإلاالالقدرات داع أو خبروب ابهلختفاء لال
ستعداد ة االهبِ أعلى يكونوا دائمًا ن جيب أ الوحدات التنفيذيةفإِن ذلك وليف حلظة. إال  شرتنت الهداف عادة األ
يف خمتلف الظروف وهي  ةلعمل بكفاءل جيد ومتنوِع تدريب إىلوحدات حتتاج النتشار السريع دون حتضري طويل. لال

 من العدو.  ةجلديدة والتحوالت التكتيكيف بسرعة وبسهولة اتمة للتحدايت ان تكون قادرة على التكيِ أ إىلحتتاج 
ابلقرب من ما يعملون  يون دائماً اإلرهابف. أةمن دون عنصر املفاجهو مستحيل  ينياإلرهاب أو توقيف ستهدافِن اإ

هلم ابلعمل دون عوائق.  وايسمحلكفي ت درجة إىل منهم خيافونو أ)يف معظم احلاالت( الذين يؤيِدوهنم السكان املدنيني 
ن املدنيني أعتبار خذ يف االأتن أ جيب اإلرهايبحباط النشاط إ إىل تسعىاليت ية سرائيلالقوات اإلال احلالتني فإِن ويف كن 

قامة يف املناطق لون اإلن يفضِ و ياإلرهابن أ . جتربيت تبنيِن تذا ما اكتشفإية سرائيلوجود القوات اإل إىلاهلدف  ينِبهونس
ليها إشار )يُ  الفلسطينية وسط املدن يف واألوساط الشعبية املكتظة أو يف أ ابلسكان، مثل خميمات الالجئني ةاملكتظ

 هم من أير يذحت ( يتمِ بني الشباب . هناك، ومبساعدة احلراس من بني السكان احملليني )خصوصاً (لقصبةاببشكل عامي 
 يف املناطق اجملاورة. ي إسرائيلنشاط عسكري 

 مسلوب عملهأ ريتغيبشكل كاٍف ل وا مبدعنين يكونأحدات التنفيذية جيب قادة الو فإِن  أةحتفاظ بعنصر املفاجولال
 يشتبهون أبي مبطبيعته فهم: ينياإلرهابفكر  ةبصورة خاصة بسبب طبيع ملنِحة بداعاإل إىلاحلاجة فقتضاء. حسب اال

 العديد من احلاالت من العمليات السابقة. ويف ةتطبيق الدروس املستفاد إىل، وهم يسارعون ممن حياول االقرتاب منه
تصال اجلماهريي، مبا فيها شكال االأخمتلف  مستخدمةنشر هذه الدروس على مؤيديهم، ت اإلرهابيةاملنظمات  فإنِ 

 إىلنضمام الهي اب أةفضل طريقة لتحقيق املفاجأذا الشأن. و هل وحىت اإلعالم الشفهينرتنت بل اإل ومواقع نشراتال
يف  ةة وحدات متخصصي عدِ سرائيلاجليش اإلأنشأ السنني،  . على مرِ ةاملناطق احلضريحبرية يف  العملالسكان احملليني و 

هذا النوع من  فإنِ بدون هذه الوحدات و . العاملني ينياإلرهابف يقتو جل أبني الفلسطينيني من العمل حتت غطاء 
ليس لديهم التدريب  ةنظاميلنجاح والقوات الل هامفتاح وهفاجأة املعنصر ، ألن غري قابل لإلجنازالعمليات سيكون 

 الالزم للعمل حتت الرادار يف هذا اجملال. 
على  أن يكونوا كبار القادةل يضاً أاملهم و . أمر مصريي وهبداع بني القادة على كل املستوايت كما ذكرت تشجيع اإلإِن 

دور  ميكون هللني ميل طبيعي كبار املسؤولإِن لدى  مستوى. منهم قل القادة األ خطاءأدرجة من التسامح يف التعامل مع 
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سيطرة   إىل من الفشل. داخل اجليش، هذا الوضع يؤدي غالباً  ئاً شيأن يشهدوا رؤوسيهم بعد مل اجلوانب العمليةكرب يف أ
كما هو من جتنبها:   بدِ  . هذه الظاهرة العلى األمور اليت من األفضل أن ُترتَك للذين يعملون على األرضبار الضباط ك

بىن على النجاح يُ  نِ إخرى، أُ  ة. بعبار .. ينتصر"الذي جيرؤ" :يسرائيلجيش الدفاع اإلقوات اخلاصة يف وحدة الشعار 
 . ةمنط العمليات الدفاعي إىلال تربر العودة ونكسة واحدة ، اجملازفة

: بعد يالدرع الواق نتيجة لعمليةكالقيام بعمليات بني الضفة الغربية وقطاع غزة و  متكننا منيف طريقة  كبرياً   شهدان تغيرياً 
ت بشكل كبري  إسرائيلفإِن هذه العملية،  جيش متِتع ، 1001الضفة الغربية. منذ عام  إىلسرتاتيجي اال اهنجهغريَّ

 توقيف صغرية ملياتعيني عرب اإلرهابإليقاع  كثر استعداداً هي أحداته و  إنِ  رية العملية.احل ة يفي بزايدسرائيلالدفاع اإل
رتباط. كثر صعوبة قبل تنفيذ خطة فك االأصبح أالوضع ، . ويف غزةأكثر(ال  اجملموعةو و الفريق أأيف تشكيل الفصيل، )
و الغارات العسكرية. أ القتل املستهدف عتماد علىب االمنية من الداخل تطلِ من اخلارج وليس السيطرة األ العملقرار ِن إ
يف غزة.  ةكون مستحيلكادت أن تيت جترى يف الضفة الغربية  عتقال مثل تلك الللحركة فإِن بعثات االال يوجد حرية  هألنو 

اليت جتري يف الضفة يف العمليات  الفصيل حجم منبكثري كثر أمن اجلنود،  كبرياً   عدداً  ستطِلب مهمة مماثلة يف غزة فأيِ 
د من ا، مما ز دعم جوي واسع النطاق يضاً أب لِ تطساليب والرتكيز على عمليات القتل املستهدف تغيري األو الغربية. 

 .ل اجملتمع الدويلبَ من قن  ةدانكذلك احتمال اإلو  احتمال سقوط الضحااي املدنيني
ن أي دولة أليس بوسع فيد، اجلدفاع هو اهلجوم الضل أفن أورغم  :اإلتجراءات األمنية دفاعية ودورها يفالتدابري ال

دفاعية ينبغي الدابري والتدىن. ها األصاابت يف حدِ ون اإلأن تكولو لضمان  اإلرهابحملاربة  ةالدفاعيالتدابري ة مهيِ أتتجاهل 
ية قتصادتوافر املوارد االفإِن  ،من املوارد ةلئنفقات هاعادة تطلب تالتدابري ألن هذه . و املتصوَّر ن تتناسب مع اخلطرأ

 .يف احلسبان ن تكونأوالعسكرية جيب 
غالق نقاط التفتيش وعمليات اإلفبينما كانت لى اجلانبني. صعوابت عأو الزعاج إلاقد تفرض دفاعية التدابري ِن الأكما 

 العميق ستياءاالبني الفلسطينيني  فإِن ذلك خلق يني،سرائيلحياة الكثري من اإلإلنقاذ الزمة  اً وحظر التجول تدابري 
 اليت تنتجهاالصعوابت النامجة عن هذه التدابري والصور إِن الفلسطيين.  قتصادثر ضار على االأذالل، وكان له إلوا

 شد الدعم احمللي والدويل لقضيتهم. حلوالسلطة الفلسطينية يون فيما بعد اإلرهاباستغِلها 
 ستشعار ودورايتتألف من عدد من العناصر مبا يف ذلك أجهزة االي ونظام دفاعي. وهك تهمين فعالياأل أثبت اجلدار

يتأِلف من فقط من طول اجلدار  ٪2جلدار نفسه )حوايل ا إىلضافة إلونقاط املراقبة، وقوات الرد السريع، اب الطرقات
عدد التسلل من ل ن هذا احلاجز قلِ أ. ورغم (يسرائيلهداف يف اجلانب اإلأطالق النار على إملنع  اإلمسنت املسلح جدران

صميم اإلنسان هو من ت ي نظامأ. يف جتربيت، إال أنه ال ميكن االعتماد عليه حبيث ال يرتك جمااًل للخطأ (تفجريالقتل و وال)
 .النهاية يف وننجحيب على هذه العقبة وسوف لتغلِ لل بُ البحث عن سُ  عن او توقفين لن و ياإلرهابعرضة لإلبطال ف

 يضا عدة تكاليف: هلا أ ر واضحة ولكنداوائد اجلإن ف

 دوالر. بليون 1 إىلدوالر  بليون 1من التكاليف املالية: • 
م أي يقدِ  لننسحاب الذي خط االميكن اعتباره و  سرائيلة إلر على احلدود املستقبلييؤثِن  التكاليف السياسية: اجلدار قد• 

 شيء يف املقابل.
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اجلدار(  إليه بكلمة ) ةشار بسبب اجلدار ابإل إسرائيل الفلسطينية جنحت يف ذمِ  ةالدعاي نِ إالعالقات العامة: تكاليف • 
 كما هو احلال يف جدار برلني، أو جدار الفصل العنصري. 

. معظم اخليارات اإلرهابمهم ملكافحة  آخر التوازن مبدأ :األمن وكسب القلوب والعقول جنازإحتقيق التوازن بني 
املنافس.  الطرف من لشعبها وكسب قلوب وعقول سكانقصى من األبني حتقيق احلد األ املقايضة تتضِمنالسياسية 

غالق وحظر مثل اإل الدفاعيةتدابري ال. اإلرهاب ةمبكافح لسياسات املتعلقةلهي موجودة يف كل مستوى  ةوهذه الدينامي
حتقيق  إىل ةض اجلهود الراميولكنها قد تقوِ ختدم وظيفة أمنية هاِمة  مينالتجول ونقاط التفتيش وال سيما اجلدار األ

القصري ولكن  غتياالت قد حتقق فوائد على املدىالاهلجوم مثل ا تدابري . كذلكديف الطرف النِ  عامة الناساستحسان مع 
جل ختفيف معاانة أمنية من جراءات األ. وىف نفس الوقت، نبذ اإلةنتقامياالعمليات الع الكراهية وتشجِ  قد تعمِنق يضاً أ

معركة القلوب والعقول بني  الفوز يف تحققين أمن املخاطر: ال ميكن  كبرياً   املنافس يستلزم قدراً  عند الطرف السكان
حىت ولو ، سيكون هناك متطرفون مستعدون الستخدام العنف ةسس الثقة املتبادلأناء عشية وضحاها وطوال عملية ب

 شعبهم. ازدهار لى حساب ع
ي. سرائيلعلى حساب الشعب اإلكانت يف األمن   ةاملتدهور  ةنسانيعتبارات اإلاالفإِن يف مناسبات عديدة و يف احلقيقة 

 آخر ندما اجتمع شيمون برييز مع عرفات ملناقشة اقرتاحع 1000وائل تشرين الثاين/ نوفمرب أ يفومثال ابرز حدث 
على الشعب الفلسطيين  حرصاً ( أ)ية من املواقع احمليطة مبدن املنطقة سرائيلفقد انسحبت القوات اإل طالق النارإلوقف 

/ نوفمرب فجَّر تشرين الثاين 1بتاريخ و تشرين الثاين/ نوفمرب.  1يف  وكان ذلك ويف حماولة لكسب ثقة القيادة الفلسطينية
مقتل اثنني من  إىلمما أدى يف القدس  املكتظ سالمي الفلسطيين سيارة مفخخة يف سوق ماهاين يهودااجلهاد اإل مقاومو

اليوم  يف سحبنمل تلو و منع هذا اهلجوم أحباط إن كانت ستتمِكن مية  سرائيلإلن القوات اأمن احملتمل و املدنيني. 
نين مل أ. ومن املؤسف ةالقرار التوازن الصحيح بني اعتبارات متناقض جيد أصحاب نأجيب سابق. ويف مثل هذه احلاالت ال
العقل إبقاء تطلب استخدام املنطق و يحتقيق التوازن الصحيح يف كل حالة فإِن  ،جاابت سهلة. صعب كما يبدوإجد أ

 . يظهرحني كل سيناريو جديد مع  بسرعة يتم التكِيف حبيث  مبا فيه الكفاية مفتوحاً 
أهنا األكثر حتدايً ت تثبأسف ولأل اإلرهابألخالق واحلرب ضد لحتدايت تشِكل  كل حرب  :خالق يف احلرباأل ةمحاي

. ة(والنظري ةاملادياحلدود رتم احلدود بني احملاربني وغري احملاربني )حيفهم و ياجلانبني ال كن تقليدية  ال رباحلهذا الصدد. يف  يف
 .عن الصراع ما هو ممكن بشرايً  ينبقاء املدنيني يف كال اجلانبني بعيدإ إىلهتدف  اإلرهاببة حملار  يةسرائيلالعمليات اإلن إ

يني كجزء سرائيلاستهداف املدنيني اإل ونتعمدحني يبشرية  دروعاً  مدنِييهم يون الفلسطينيون استعمالاإلرهاب بينما يفِضل
العليا  ةخالقيفاظ على املعايري األعة خمتلفة من القواعد فإن احليلعبون طبقاً جملمو  نيياإلرهابمع أِن . و عمليةال مهدافهأمن 
أن يتم مبكان  ةمهيلسكان املدنيني. ومن األاقلوب وعقول  ةيف معركللنصر الوطين و العزم مهية حيوية سواء لتقوية أله 

للقنَيم وقات يف كل األو ستمر امل هاأتييدمتعصبة يف  اجملتمعات الغربيةو . ة يف نفس الوقتخالقيالقتال والتمسك ابملعايري األ
لسلوك لالقوة يف ضوء معايري اجملتمع  هخبصوص استخدام املستمر اجليش خيضع لتدقيق اجلمهورلذلك فإن . هاليت جتسدا

م األمة يف زمن يَ بذل قصارى جهده للحفاظ على قن ي عليه أنيجب ف رباحل خيار إىلما  ذهب جمتمعيخالقي. عندما األ
 اإلرهاب.اهلزمية يف احلرب ضد  إىللجهد العسكري سيؤدي بال شك للية احمل ةشرعيلاالسلم. تقويض 
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الختاذ القرار الصائب حتت  جاهزيني سرائيلجنود جيش الدفاع اإلجيب أن يكون الفلسطيين،  -ي سرائيليف الصراع اإل
أُخرى من جهة و  يت "ال تقتل"التورااألمر ي: لسرائييف اجملتمع اإل ةلصِ أتاثنتني من القنَيم املبني تناقض  ةاملوازن بعد النار

. مطلوب شتباك. التعليماالحبفظ قواعد هذا التوازن ال يتحقق فقط  لقتلك فاقتله أواًل".أييت "من  ةالتلموديالنصيحة 
م يَ لقن اب الضباط خصوصاً و ية سرائيلإلا ةلتزويد القوات املسلح ةوالتدريبي ةربامج التعليميشخصيًا ابلركان بدأت أللرئيس ك
 ساحة القتال. يفللحقائق ساسية األ

والتفتيش من  فالقدوةيف صفوف اجليش  ةم السليميَ غرس القن  هالتعليم وحده ال يكفي. طرق عديدة ميكنذلك فإِن ا ومع
سواء  شكال اللومأمجيع يقدِنم نفسه بطريقة مثالية فوق ن أن القائد جيب أقصد أ. فعلى سبيل املثال يضاً أ مطلوبنيالقادة 

وأعين ابلتفتيش حيذوا حذوه. لكي يف النهاية مرؤوسيه سوف يُلهنم يغرس الثقة يف تصرفه الذي قائد فال. مهنياً  وأخالقياً أ
سوف مستوى التأهب بسبب الروتني وابلتايل  وافضخين تكون شاملة. اجلنود والقادة قد أجيب  ةن العمليات الدفاعيأ

السلوك املهين وفقًا لذلك ف عرتاف هبا والتعامل معهاهذه مشكلة جيب اال حمَتَملة. اً يزيدوا من إمكانية جعلهم أهداف
 ؟كبرياً   م حتدايً يَ . ما هي العوامل اليت جتعل احلفاظ على القن له أن يرتاجعللمرؤوسني جيب عدم السماح 

مر هذا التأثري أنود يف املعارك. اجلتبديد بني أثر ال يهنسمِ ما  إىلاملدنية سيؤدي يف املناطق والكثيف ستمر القتال امل• 
 . يواجهوهنا يومياً كاليت  وتعقيد صعوبةحاالت ذات مع أكثر نهم من التعامل بسهولة متكِ واليت بقاء املقاتلني  ةطبيعي لغريز 

بني يني من التمييز بسهولة سرائيلالعدو مينع اجلنود اإل يأراض احلدود بني املقاتلني واملدنيني يف إن انطماس معامل• 
 والعداوة الغري مدروسة اإلرهابيةنود التأييد الشعيب للجماعات يشاهد اجلذلك، عندما  إىلضافة الصديق والعدو. وابإل

ن تربير العقاب اجلماعي أل إىلعتقاد أبن كل شخص هو العدو. هذا التفكري قد يؤدي اال همأيتيجتاههم املستمرة و 
 احمللي. السكين ط اجملتمعوساأحبرية يف  ونيسري  وا ما زالنيياإلرهاب

عن اجلنود قد يتساءل . ة خمتلفةخالقيأملعايري  وفقاً يعملون ن و و الغربياليت حيملها م يَ يون ال حيملون نفس القن اإلرهاب• 
جيب عليهم  اذامل. على كل حال ةخالقياأل هممبادئ بنفسلتزم يال  عدواً  ونواجهيالقيود املفروضة على أعماهلم عندما 

متامًا من خصومهم؟ علمًا أهنم هم  تجاَهلةر م ونفقًا للقنَيم والقوانني األخالقية اليت متثِلها بالدهم بينما هي مُ ضبط سلوكه
خوة الذين فقدوا اإلحني يوضعون يف مواقف تبدو هلم فيها هناية احلياة وهم  جهاد بدين وعاطفيإمن الذين يعانون 

 بني أيديهم. والرفاق

يف الدفاع عن النفس، قد  محقهيف للطابع الشرعي  ن الغاية تربر الوسيلة. نظراً أاملنطق  ون هوهناك عامل آخر قد يكو • 
جل أالدفاع عن النفس ومن  ضمن خانة ه هوونفعلين كل ما ن حقيقة أإ: هي فوق التوبيخ فعاهلمأن أاجلنود  يفرتض
 احلرب.وسيلة لكسب  ةيأالستخدام ميكن أن تقوم مبقام التربير األخالقي البقاء 

داعمني قتل أو لمستعدين ل من اإلنسانية إن كانوا الناس جتريد من السهلفعامل آخر. هو  من اإلنسانية جتريد العدو• 
ن إ .يشارك يف هذه اهلوية هنأ وافرتضنسانية إن اإمن دون  أي فلسطيين للتعامل مع وننتحاريني واجلنود قد يلجألال

لغضب اليت يتعِرض هلا اجلنود ختلق جوًا ميكن أن يقِوض القنَيم واألهداف اليت ة كاإلحباط واخلوف واالعاطفيالضريبة 
  تسعى اجملتمعات الدميقراطية للحفاظ عليها.
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الرؤية جنذاب حنو لالقودهم ابلطبع ي مشباهبو اخلربة. ويفتقدون الشباب  من املستوى األدىن هم من القادةو اجلنود • 
 .هتم الكبارقادلآخر  هو حتدٍِ  عاملال. هذا ةرماديال للمنطقة ل واضحلعامل مع جتاهالسوداء أو البيضاء ل

كلمة بعمياء اللثقة ل ابهظاً  مثناً  تدفع إسرائيلو هلم  ةاملمنوح ذرة من الثقةكل   وام قد حطِ ني، فإن الفلسطينيوأخرياً • 
سيارات ابستخدام املتفجرات سلحة والقنابل و ألانتحاريني و االخالق لتهريب فقد استغلوا األالقيادة الفلسطينية. 

و لبدء )أسلحة واملتفجرات عرب احلدود تهريب األلية سرائيلاملستشفيات اإل إىلأخذهم و املرضى املزمع أسعاف إلا
وا على األخذ بعني االيني سرائيلعلى اجلنود اإل امللقاة املسؤوليةن إ. (نفسهمأب ةنتحاريالاهلجمات ا  ةاحلالعتبار الذين أُجربن

هي يف احلقيقة ة من جهة ولكن مع اِطالعهم على الثمن الباهظ الذي ميكن أن يدفعه شعبهم إن أخطأوا نيساإلنا
يف على انعدام اإلنسانية  عالمو وسائل اإلأ ةهليمن املنظمات األ اجلنودبكل األحوال يتم انتقاد . كبرية جداً مسؤولية  

  .إسرائيلإبنسانية زائدة وعدم محاية أمن  أو حىت من قنَبل شعبهم نفسه من كوهنم يتصرفون عماهلمأ
القيادة لكن و ساسي وضروري يف هذا اجملال هو عنصر أ. التعليم الً ئقادة هاالهذه العوامل جتعل التحدي الذي يواجه 

 هوالتعامل معفيه جيب التحقيق سوء تصِرف  يأ. هو أمر مصريياملستمر من القادة  يقدوة والتفتيش اليوممبفهوم ال
ن أجيب  ي. الربوتوكول العسكر ب أن تكون كذلكال جي واملعايريد فإن األوامر ن الوضع معقِ أابلرغم من و . ة حامسةبطريق

خالق يف احلرب من ي غموض حول األويزيل ابلطريقة األمثل أاجلنود  ههاجيو احتمال  أيِ للتعامل مع  اً كون جمهز ي
 .ةمامياخلطوط األ

 ؟ اإلرهابهزم  ةقراطياجملتاعات الدمي هل إبمكان: ةاخلالص
 لىع كلياً وجيب علينا وابستطاعتنا القضاء  . اإلرهابابلتأكيد كسب احلرب على ن اجملتمعات الدميقراطية تستطيع إ
ولئك أيني و اإلرهابهزمية  تكمن يف هذه النتيجة إىلغاية. الطريقة الوحيدة للتوصل الوسيلة لتحقيق ك اإلرهابساليب أ

ة للمجموعات اليت سالرئي ةداأصبح األ اإلرهاب. يديولوجياً أو  ايً اقتصادو  وسياسياً  عسكرايً  اإلرهابالذين يستخدمون 
هزمية الغرب وفرض اخلالفة اجلديدة. الذين يريدون  األصولينيسالميني إلصبح سالح اأ . عاملياً إسرائيلترفض وجود دولة 

رهاب داخل اجملتمع الدويل. إلدة الدعم لزاي إىليني لن يؤدي سوى اإلرهابي نوع من االستسالم ملطالب ن أإ
هلا ابلصراع اليوم ال عالقة حقيقية  دد اجملتمع الدويلهت اليت اإلرهابسالمية وأساليب إلا األصوليةيديولوجيات ألا

صراع ذا الهب عوامل ال عالقة هلا مطلقاً نشأت من  وأتسيس تنظيم القاعدة ةالشيعي ةيرانيإلالثورة ا. في الفلسطيينسرائيلاإل
نسحاب االومن  ،3898فغانستان يف عام أحتاد السوفيايت من اال انسحاب لتشجيع منمنهم تلِقى ا لكن كل  و 

سبانيا من العراق بعد هجمات مدريد يف إانسحاب و  ،1002ومن غزة يف عام  1000عام  ي من لبنان يفسرائيلاإل
ملواقفهم وبشكل أساسي ، اإلرهابيةساليب لأل انتصاراً  تنسحاابالا األصوليون اعتربوا هذهسالميون . اإل1002

السلطة الفلسطينية محاس يف ة كفوز لسياسيبعد انتصاراهتم ا اً كثر نشاطأن و ن املتطرفو سالميإلاأصبح . اليوم ةيديولوجيألا
 .اكهن العراق والصعوابت اليت تواجهها قوات التحالف ستقرار يفالاهنم يدعمون عدم إوان املسلمني يف مصر. إلخوا

و فشل اآلخرين: كل أكل منظمة تتأثر بنجاح   فإنِ  ستقلةالربامج املو  ةيديولوجيختالفات األالرغم من اال ىنه علت أتعلم
هناك حاجة  فإنِ مبثابة رادع عاملي. وابلتايل  هو كل فشلو حناء العامل أمجيع  يني يفاإلرهابع شجِ يض و رِ حيرهابيني إلانتصار 

 اإلرهابنتصر يف حربه على ي. وال ميكن لبلد أن اإلرهابل أولئك الذين يواجهون خطر بني ك العاملي ماسة للتعاون
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طر املهِددة خبمم ته. كل األالنظام العاملي برمِ  يتحِدى اإلرهابيني. اإلرهابملطالب لالستسالم آخر  علىلضغط اب
نواع أخالقي فيما يتعلق جبميع األ التناغميعين مما  رهاب مشروعإنه ال يوجد شيء امسه أعلى تتفق ن أجيب  اإلرهاب
ة إن  لمقاومة مقبوللحركة  أي ز بني املقاتلني واملدنيني وال ميكن أن تكونال مييِ  اإلرهابن حناء العامل ألأيف مجيع  اإلرهاب

 . ستهدف املدنيني عمداً ت كانت

يع مفهومة ومطِبقة من قنَبل مجويضمن أن وجهة النظر هذه دة يف هذا الشأن موحِ جبهة كون ين أالعامل املتحضر جيب 
 نظيف. يف جمتمع دويل وا أعضاءكونيالراغبني يف أن 

حباجة ذلك حنن  إىلابإلضافة . اإلرهابمكافحة يف هي الشروط األساسية للنجاح  والتناغم األخالقي ن إدراك اخلطرإ
لديه سلطة بال شك  فإِن الغرب الغربو  األصولينيسالميني والتصميم على النجاح. يف النزاع احلايل بني اإل ةرادإلا إىل

ال ميلكون قوة  األصوليني سالمينياإلفإِن والتصميم على الكفاح حىت النهاية. ويف املقابل،  ةرادإلا إىلفتقد يلكنه أقوى 
 إسرائيل حرب ن هذا الوضع انعكس يف سياقأ ىخشأوالتصميم على هزمية الغرب.  ةرادإلا معسكرية متفوقة ولكن لديه

ستسالم. ال لال ة؛على استعداد للتضحي يكونجيب أن يون اإلرهابيتحِداه الفلسطيين. أي جمتمع  اإلرهاببل مقا
ال  ؛ية النامجة عن احلربقتصادالاالنفقات و  ةن تكون مستعدة لتحمل اخلسائر البشريأاجملتمعات الغربية جيب 

أو أي سالح آخر. ولألسف  ية،دفعاملطائرات و ال هم يف هذا النوع من احلرب منم أستسالم. الصمود واملقاومة هلال
 ن تلتقي سياسياً جيب أ ة. كل اجملتمعات الليرباليةمامييف اخلطوط األ اهم من يكونو  نياملدني فإنِ  اإلرهابة رباحم عند

بني علومات امل أن تُوِفق يف تسهيل تبادل إسرائيلوكما استطاعت حناء العامل. أمجيع  يف اإلرهابهلزمية  ابلكاملق وتنسِ 
يف بلد يبقون يون ال اإلرهاب. اإلرهابتعاون يف مكافحة فكذلك على األنظمة الدميقراطية أن تمنية األ ةجهز خمتلف األ

عرب  اجلسدي التعاونيف جمال  ساس عاملي ذو أمهية حيوية فعلياً أعلى  ستخبارايتالافالتعاون  واحد أو يف منطقة واحدة
 . العمليات وحترمي اإلرهابحماربة  بعثات

ي نه ال يوجد حل عسكري ألأعي دِ وأان أ. اإلرهابإلهناء عون أبنه ال يوجد حل عسكري لقد قرأت مقاالت عديدة يدِ 
. "خرىأُ احلرب هي استمرار للسياسة بوسائل  نِ : "إسرتاتيجي كارل فون كالوسفيتزإلاوكما قال العسكري العظيم حرب. 

، ولكن ةية والدبلوماسية والعسكرية. اجليش قد ينجح يف ميدان املعركقتصادواال يف احلرب النتيجة هي النتيجة السياسية
السياسية والدبلوماسية األقسام التنسيق بني  احلروب ي نوع منأخرى. يف أُ عتبارات قد تستسلم الالقيادة السياسية 

يكون زاف ـاحلال يف أي حرب استنكما هو   اإلرهابيف احلرب ضد و حيوي.  للبنية السياسية أمرية والعسكرية قتصادواال
ل بَ دار من قن ن تُ أفإن هذه احلرب جيب  إسرائيلعلى أساس يومي. يف  الزعماء السياسينيبني مجيع  مهم جداً  التنسيق

 .(يي ال يناسب التعامل مع هذا التحدسرائيلإلنظام السياسي افعلياً فإِن ال) يساس يومأرئيس الوزراء واحلكومة على 
 نيوالعسكري نيالسياسي الزعماء تنسيق بنياألصوليني اإلسالميني فإِن الالدويل واحلرب ضد  إلرهابابوفيما يتعلق 

ومرافقهم ومتويلهم يني اإلرهابهداف يف هذه احلرب جيب أن تشمل مر حيوي. األأعضاء اجملتمع الدويل أو  نييقتصادواال
يني ومؤيديهم اإلرهابحماربة هو عداء. مفتاح النصر هؤالء األن اجملتمع الدويل ميلك القدرة على هزمية إوالدول الراعية. 

 اليت تدعمهم.  ةاملارق ةنظميني واألاإلرهابعزل فيكون عرب  ايً اقتصادو  ابلوسائل العسكرية بينما سياسياً 
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. وحىت اباإلرهعن القانون الدويل جتاه احلرب على  تغيري جذري يف تشريعاهتا وسياساهتا فضالً  إىل ةالدميقراطيحتتاج 
. يف أفضل من يتعامل معها هو القضاء ةجرمي اإلرهاب تعترب ةكثر دميقراطياألالسلطات التشريعية وقت قريب كانت 

الثغرات يستغِلون  يوناإلرهابالتشريعات يف بعض هذه البلدان بسرعة ولكن هذا ال يكفي. تغريت  8/33عقاب أ
 إىلنضمام الخرين على احتريض اآلوعلى ع املوارد الالزمة ملنظماهتم على مج ونقادر  هم. ونتيجة لذلك ملصاحله ةالتشريعي

وخصوصا جتارب احلرب  ةقوم على مفاهيم احلرب التقليدييا. القانون الدويل نفسه ما زال جرِ   وهلمِ اإلرهايباملنظمات 
التوازن القانوين السليم بني ن جند أوجيب  ختتلف. اإلرهابأن احلرب ضد عتبار كيف الا أيخذ بعني العاملية الثانية وال

رور خالل عمليات امل من أن غمفبالر فراد. ألساسية جلميع اضمان احلرايت األ إىلمن واحلاجة ضمان األ إىلاحلاجة 
 يف املطار قد يبدو غري مناسب ولكن احلذر ضروري. تفتيشال

 اإلرهابيةىن التحتية ول أي طبقة من البُ أ كونأن أ يل ما تبنِي  اإلرهابخري من حتقيق النصر يف احلرب على واجلانب األ
صفوفها. النظام التعليمي الفلسطيين وكذلك املدارس  إىلوا وانثنوا وتلقن بل تربِوا رهابينيإفراد مل يولدوا وهي التعليم. األ

ؤسسات متجد ما دامت هذه املو ثقافة اجلهاد واالستشهاد. ل يرِوجون)املدارس الدينية( يف السعودية وابكستان  ةوهابيال
هذه احلرب. خالل سنوات عملي يف جيش يف ليس لدينا فرصة للفوز ف بدل أن تعيش من أجلهاجل قضية أاملوت من 
 .زاحته ينمو آخر يف مكانهإفمقابل كل رأس يتم  ،بداً أغري مشِجعة  اً قِدم فرص التغري املستمرفإِن ي سرائيلالدفاع اإل

 ؛وسط: تقديس احلياة ال املوتم يف الشرق األيَ جهدها لتعزيز التغيري يف القن  ن تبذل دميقراطيات العامل قصارىأجيب 
يف هذا ابلتواجد  ةلسعادلالسماح  م؛لوم اآلخرين على فشله عدم ؛قبول املسؤولية عن أفعاهلم؛ ال اجلهل ةتقدير املعرف

. ةحكومات استبدادي إىل جماانً  وامقدِ أن يال  يكونوا أحراراً  نأحبقهم وقدرهتم على واإلميان لشهداء ليس يف اآلخرة ل ؛العامل
ن حناول أ علينا مجيعاً ولكن حتقيقه  ةمكانيإمن  وعلى الرغم من أنين لست واثقاً  ،هائالً  م سيكون حتدايً يَ تغيري هذه القن ن إ

 .معاً 
 ةعم املنظمات غري احلكومين ندأ. وعلينا ومالياً  وسط سياسياً لمعتدلني يف الشرق األجيب أن تدعم وترِوج ل ةن الدميقراطيإ

، وتشجيع (إسرائيلولئك الذين يستخدمون هذا العنوان هلجوم الغرب أو أجل تنمية حقيقية )وليس أاليت تعمل من 
يوجد حل . ال اآلخر ثقافة وتراثعلى كل جانب   ولعرض ةالثقافي ةالفجو  سدِ لاملشاريع املشرتكة بني الشرق والغرب 

تجاهل التهديد وعدم هتيئة احلقيقة وال يكون بوالتحدي الذي يواجه اجملتمع الدويل هو قول  .حلظة انتصار سريعو أفوري 
، واألهم من ذلك وعسكرايً  ايً اقتصادو  سياسياً  اإلرهابم هزَ ن يُ أجل. جيب آمال كاذبة من أجل فائدة سياسية قصرية األ

  على قيد احلياة ردان البقاءأذا إخر آيس لدينا خيار ول ،نجحنن أالعامل ميكن  يف. حنن مواطنو الدميقراطيات يديولوجياً أ
 كأفراد وكدول حرة.

 


