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تقرير

أوال
حدث استراتيجيته :إيران وحلفاؤها ً
جيش العدو ُي ِّ
علي حيدر
لـ ـي ــس مـ ـف ــاجـ ـئ ــا أن ي ـ ـب ـ ــادر ج ـيــش
ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي إل ـ ــى ت ـحــديــث
استراتيجيته التي سبق أن نشرها
عــام  ،2015فمنذ ذلــك الحني حدثت
تـ ـط ــورات مـتـصـلــة بـبـيـئــة إســرائ ـيــل
اإلق ـل ـي ـم ـيــة انـ ـط ــوت ع ـل ــى ت ــداع ـي ــات
ع ـل ــى األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي.
وف ــي مـقــابــل ه ــذه امل ـس ـت ـجــدات ،كــان
مــن الطبيعي أن يعمد إل ــى تطوير
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه الـ ـت ــي يـ ـح ــاول بـهــا
مواجهة التهديدات الكامنة فيها.
مــع أن ــه إل ــى اآلن ،لــم تنشر الوثيقة
املـ ـح ــدث ــة ،فـ ــإن م ــا رشـ ــح ف ــي بـعــض
وسائل اإلعــام اإلسرائيلية يكشف
أن الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ي ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــاحـ ــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة «األك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر ق ــابـ ـلـ ـي ــة
للتدهور» ،وفي الوقت نفسه تحتل
هـ ــذه ال ـس ــاح ــة امل ــرت ـب ــة ال ـث ــان ـي ــة فــي
ّ
سلم التهديدات املحدقة بإسرائيل.
والـ ـسـ ـب ــب أن امل ــرتـ ـب ــة األول ـ ـ ـ ــى هــي
مل ـص ـل ـح ــة م ـ ـحـ ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة (وف ـ ــق
ال ـع ـب ــارة ال ـت ــي وردت ف ــي صـحـيـفــة
هــآرتــس «امل ـح ــور الـشـيـعــي») ،الــذي
ان ـض ـمــت إل ـي ــه س ــوري ــا ب ــزخ ــم أك ـبــر
في العامني األخيرين .أما منظمات
«ال ـج ـه ــاد الـ ـع ــامل ــي» ،وع ـل ــى رأس ـهــا
«داعـ ـ ـ ـ ــش» و«ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» ،فــاح ـت ـلــت
املرتبة الثالثة.
م ــن ب ــن ال ـت ـح ــدي ـث ــات الـ ـ ـ ـ ــواردة فــي
الـنـسـخــة ال ـجــديــدة لــاسـتــراتـيـجـيــة
تم تقسيم املنطقة إلــى «مجموعات
م ــواجـ ـه ــة» (ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات امل ــوج ـه ــة
ضــد إســرائ ـيــل) مـقــابــل «مجموعات
الـ ـتـ ـع ــاون» (الـ ـبـ ـل ــدان ال ـص ــدي ـق ــة أو
البلدان التي يمكن الحفاظ على قدر
من التنسيق معها) ،كما تم التشديد
على األهمية املتزايدة لـ «املعركة بني
الـحــروب» التي تخوضها إسرائيل
ضد «تعاظم املنظمات اإلرهابية»،
وت ـح ـل ـيــل ط ــري ـق ــة اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـق ــوة
العسكرية ،في محاولة للجمع بني

مقاربة الحسم في الحرب ،ومقاربة
الوقاية والتأثير.
وي ــرى رئـيــس أرك ــان الـجـيــش غــادي
ايزنكوت ،أن االختبار األول للجيش
ي ـك ـم ــن فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
وإعــداد الجيش للتحديات والعمل
فــي سـيـنــاريــوات مختلفة .وأوض ــح
اي ـ ــزن ـ ـك ـ ــوت فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــدمـ ــة ال ــوثـ ـيـ ـق ــة
ال ـج ــدي ــدة ،ال ـتــي وزع ــت نـســخ منها
داخ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش وأرسـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت إل ـ ــى
أعـضــاء «املجلس ال ــوزاري املصغر»
(الكابينت) ،بعد عرضها على وزير
األمن أفيغدور ليبرمان ،أن «هدفنا
هو الدفاع واالنتصار».
وك ــان للتعاون بــن إســرائـيــل ودول
«االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدال» الـ ـع ــرب ــي فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
والـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،وعـ ـل ــى رأس ـه ــا
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،مـ ـك ــانـ ـه ــا فــي
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة امل ـح ــدث ــة ،إذ أك ــدت
الــوثـيـقــة أن أنـشـطــة الـجـيــش تهدف
إلـ ـ ــى املـ ـس ــاهـ ـم ــة أيـ ـض ــا فـ ــي ت ـعــزيــز
م ـ ـكـ ــانـ ــة إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ع ـ ـلـ ــى الـ ـس ــاح ــة
ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة .وورد فـيـهــا:
«بنظرة إلى السنوات املقبلة ،تتمتع
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ـم ـك ــان ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
راسخة وميزان إيجابي على جميع
أعــدائـهــا» ،الفـتــة إلــى أن االتجاهات
الـتــي تـســاهــم فــي هــذا الـتـعــزيــز هــي:
الــدعــم األمـيــركــي إلســرائـيــل ،تأجيل
التهديد ال ـنــووي مــن إي ــران ،ضعف
الــدول العربية ،تركيز دول املنطقة
عـلــى مـشـكــاتـهــا الــداخ ـل ـيــة ،تــاشــي
إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـش ـك ـي ــل تـ ـح ــال ــف ع ــرب ــي
ملحاربة إسرائيل ،التفوق العسكري
البارز لألخيرة على أعدائها.
الــوثـيـقــة املـحــدثــة أبـ ــرزت أي ـضــا دور
إيـ ـ ـ ــران وم ـس ــاه ـم ـت ـه ــا فـ ــي «ت ـع ــاظ ــم
األخ ـط ــار امل ـحــدقــة بــإســرائ ـيــل» على
مستويات غير نــوويــة ،مـثــل :إنشاء
معاد ،وإمكانية إنتاج تهديد
محور
ٍ
ت ـق ـل ـي ــدي خ ـط ـي ــر عـ ـب ــر نـ ـش ــر ق ـ ــوات
«شيعية» على الحدود اإلسرائيلية
ـ السورية في الجوالن ،مشددة على

أن «ت ـهــديــد امل ـح ــور الـشـيـعــي ي ــزداد
قوة».
بــالـعــودة إلــى الساحة الفلسطينية،
الـ ـ ـت ـ ــي اعـ ـتـ ـب ــرتـ ـه ــا األك ـ ـ ـثـ ـ ــر ق ــاب ـل ـي ــة
ل ــانـ ـفـ ـج ــار ،تـ ـح ــدث ــت ال ــوثـ ـيـ ـق ــة عــن
الـ ــدور الـكـبـيــر لـحــركــة «ح ـم ــاس» في

أرسلت نسخة
من الوثيقة
غير المنشورة
بعد إلى أعضاء
«الكابينت»
(أ ف ب)

ق ـط ــاع غ ــزة ف ــي إم ـكــان ـيــة الـتـصـعـيــد
ف ــي ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة ،ورأت أن على
الجيش اإلسرائيلي ،فــي املقابل ،أن
يستعد أيـضــا لـسـيـنــاريــو «متطرف
مـ ــن انـ ـ ـ ــدالع م ــواجـ ـه ــة مـ ـب ــاش ــرة فــي
ال ـض ـف ــة» م ــع قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن ال ـتــاب ـعــة

لـلـسـلـطــة ك ـمــا كــانــت ال ـح ــال بــالـفـعــل
خ ــال عملية «ال ـســور ال ــواق ــي» سنة
 .2002وللمرة األولــى ،تذكر الوثيقة
ت ـه ــدي ــد «املـ ـه ــاج ــم امل ـ ـن ـ ـفـ ــرد» ،الـ ــذي
يتضح مــن مــوجــة هـجـمــات السكني
الـتــي ب ــدأت فــي تشرين األول ،2015
ورأت أنه أخذ يكتسب تدريجيًا وزنًا
أكبر من «اإلرهاب املنظم في املناطق
الفلسطينية».
ويـ ـب ــررون ف ــي الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث ال ـ ـ ــوثـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة األص ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة
بـ«التغييرات الشديدة» في الساحة
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة .فـ ــإلـ ــى جـ ــانـ ــب ت ـع ـم ـيــق
الـتــدخــل اإلي ــران ــي فــي ســوريــا ،يأتي
أيضًا الوجود الروسي هناك ،وبناء
العائق ضد األنفاق على طول حدود
غــزة ،وصعود التهديد من «داعــش»
في سيناء .كذلك ،لحظ الجيش تقدم
الـ ـع ــدو ف ــي عـ ــدد م ــن امل ـ ـجـ ــاالت ،بما
في ذلــك النيران الدقيقة التي يمكن
أن تـسـبــب أضـ ـ ــرارًا جـسـيـمــة للبنية
التحتية ،وام ـتــاك أسلحة متطورة
تـ ـه ــدف إل ـ ــى ع ــرق ـل ــة قـ ـ ــدرة امل ـ ـنـ ــاورة
ال ـبــريــة لـلـجـيــش ،وت ـهــديــد الـســايـبــر
الــذي يتطور مــن جانب «الكثير من
ال ــاع ـب ــن» ،وم ـحــاولــة إدارة ح ــروب
«وعي ،وشرعية ،وقضاء» ،كما لفتت
االستراتيجية إلى أن «هناك منحى
مستمرًا ومتناميًا لنقل القتال إلى
أراضينا».
م ــن نــاح ـيــة ث ــان ـي ــة ،ي ـفـ ّـصــل الـجـيــش
م ـب ــادئ م ـف ـهــوم األمـ ــن ال ـقــومــي كما
ي ــأت ــي :اسـتــراتـيـجـيــة أمـنـيــة دفــاعـيــة
تـ ـه ــدف إل ـ ــى ضـ ـم ــان ال ـ ــوج ـ ــود ،ردع
العدو ،الحد من التهديدات وتأجيل
مــواج ـهــات عـسـكــريــة وف ــق الـحــاجــة،
م ـض ـي ـفــا أن «الـ ـعـ ـقـ ـي ــدة ال ـع ـس ـكــريــة
س ـت ـك ــون ه ـج ــوم ـي ــة خ ـ ــال الـ ـح ــرب،
وس ـت ـظ ـهــر ال ـت ـم ـســك ب ــامل ـب ــادئ الـتــي
صاغها دافـيــد بــن غــوريــون ،أي نقل
الـقـتــال إلــى أراض ــي الـعــدو وتقصير
الحرب ،من أجــل العودة إلــى الحياة
الروتينية ،في أقل وقت ممكن».

تقرير

وسط «انشغال العالم» ...البحرين تمعن في القمع
ي ـب ــدو أن ال ـع ــام ال ـج ــدي ــد ل ــن يحمل
للبحرينيني أفضل مما أتى به العام
املاضي ،والذي شهد «تدهورًا كبيرًا
ف ــي وضـ ــع ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان بـسـبــب
تراجع الضغط الدولي» على املنامة
ب ـح ـســب م ـن ـظ ـمــات ح ـقــوق ـيــة .تــوقــع
ّ
تـعــززه حـمــات االعـتـقــال املتواصلة

م ـن ــذ بـ ــدء ال ـس ـن ــة الـ ـج ــاري ــة ،وال ـت ــي
بـلـغــت أوج ـهــا ال ـثــاثــاء املــاضــي مع
اعـتـقــال  37شخصًا فــي ي ــوم واح ــد،
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع ت ــوجـ ـي ــه اتـ ـه ــام ــات
لعرضهم
«خـطـيــرة» آلخــريــن تـمـ ّـهــد
ّ
على القضاء العسكري ،الــذي دشن
ف ــي ش ـهــر ك ــان ــون األول /ديـسـمـبــر

يواجه رجب عقوبة السجن بسبب انتقاده دور بالده في العدوان على اليمن

املنصرم أحكامه بحق املدنيني.
وشهد يوم الثالثاء حملة اعتقاالت
واس ـ ـ ـعـ ـ ــة ،طـ ــالـ ــت  37شـ ـخـ ـص ــا مــن
مناطق مختلفة في البحرين ،بينهم
 3أط ـفــال عـلــى األقـ ــل .ج ــاء ذل ــك بعد
يوم واحد من إعالن وزير الداخلية
ال ـب ـحــري ـنــي ،راش ـ ــد ب ــن ع ـبــدال ـلــه آل
خـلـيـفــة ،ال ـق ـبــض ع ـلــى « 47عـنـصـرًا
إرهــاب ـيــا كــانــوا ي ـنــوون تـنـفـيــذ عــدد
م ــن ال ـ ـجـ ــرائـ ــم( ...بـ ـح ــق) م ـســؤولــن
وش ـخ ـص ـي ــات ع ــام ــة ورجـ ـ ــال أمـ ــن».
ه ــذه االع ـت ـقــاالت رأت فـيـهــا منظمة
«ه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس فـ ـي ــرس ــت» ،ال ـتــي
تـتـخــذ م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة مـقـرًا
لـ ـه ــا« ،ان ـ ــزالق ـ ــا ب ـش ـك ــل واضـ ـ ــح إل ــى
ّ
اتـ ـ ـج ـ ــاه جـ ــديـ ــد وخ ـ ـط ـ ـيـ ــر» ،ي ـ ـعـ ــززه
ردع
«م ـس ـت ــوى ض ـع ـيــف م ــن ح ــال ــة ٍ
ك ــان ــت مـ ــوجـ ــودة م ــن قـ ـب ــل» ،لـكـنـهــا
«ت ــاش ــت تـقــريـبــا» عـلــى ح ــد تعبير
برايان دوّلــي ،أحــد أعضاء املنظمة،
والذي حض الدول صاحبة التأثير
على البحرين ،وخصوصًا الواليات
املـتـحــدة وبــريـطــانـيــا ،على «تكثيف
انتقاداتها» للمنامة.
وج ــاء ك ــام مـمـثــل «ه ـيــومــن رايـتــس
ف ـيــرســت» خ ــال مــؤت ـمــر ان ـع ـقــد أول
م ــن أم ـ ــس ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ب ــدع ــوة مــن
«الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان»
و«مركز البحرين لحقوق اإلنسان».
وأعـلــن مـقــرر األم ــم املـتـحــدة الخاص
املـعـنــي بـحــالــة املــداف ـعــن عــن حقوق

اإلنـســان ،ميشيل فــورســت ،في كلمة
خ ــال امل ــؤت ـم ــر ،تـضــامـنــه م ــع الــذيــن
اع ـت ـق ـلــوا ف ــي ال ـب ـحــريــن خ ــال األي ــام
القليلة املاضية ،داعيًا إلــى «اإلفــراج
ال ـف ــوري عــن جميع الـسـجـنــاء الــذيــن
أل ـقــي الـقـبــض عـلـيـهــم» ،وخـصــوصــا

ينتظر  19شخصًا تنفيذ
حكم اإلعدام بحقهم
رئـ ـي ــس «مـ ــركـ ــز الـ ـبـ ـح ــري ــن ل ـح ـقــوق
اإلنسان» ،نبيل رجب ،مبديًا تعاطفه
ك ــذل ــك م ــع املـعـتـقـلــن ال ــذي ــن «لـيـســت
ل ــدي ـه ــم شـ ـه ــرة ،والـ ــذيـ ــن ي ــواج ـه ــون
االن ـت ـق ــام وي ـت ـع ــرض ــون ل ـل ـت ـعــذيــب».
وأعرب فورست عن قلقه إزاء ارتفاع
«عـ ـ ـ ــدد حـ ـ ـ ــاالت حـ ـظ ــر الـ ـسـ ـف ــر ال ـت ــي
َ
تمك ُ
نت من توثيقها».
م ــن ج ـه ـتــه ،دع ــا رئ ـي ــس ال ـف ـيــدرال ـيــة
الدولية لحقوق اإلنسان ،ديميتريس
ك ــري ـس ـت ـب ــول ــوس ،إل ـ ــى اإلف ـ ـ ـ ــراج عــن
رجب ،الفتًا إلى أن «املؤشرات املقلقة
ت ـض ــاع ـف ــت أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ...بـ ـش ــأن ظـ ــروف
اعـتـقــالــه» ،فيما ح ــذر رئـيــس «مــركــز
ال ـب ـحــريــن ل ـح ـقــوق اإلن ـ ـسـ ــان» ،ميثم
ال ـس ـل ـم ــان ،م ــن أن رجـ ــب «ي ـت ـعــرض
لـخـطــر حـقـيـقــي ،إذ إن ــه يـحـتــاج إلــى
عــاج طبي عــاجــل مــن قبل مؤسسة
ط ـ ـب ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــوث ـ ـ ــوق بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا» ،مـ ـط ــالـ ـب ــا
بـ«إخضاعه لفحوص طبية تجريها

ل ـج ـنــة دولـ ـي ــة م ـس ـت ـق ـلــة» .وال ـج ــدي ــر
ذك ــره أن محكمة النقض ،الـتــي ُت ّ
عد
قــرارات ـهــا غـيــر قــابـلــة لـلـطـعــن ،أي ــدت،
فــي ال ـ  15مــن الشهر ال ـجــاري ،حكمًا
بالسجن لعامني على رجــب بتهمة
«ن ـ ـ ـشـ ـ ــره ش ـ ــائـ ـ ـع ـ ــات» ع ـ ـلـ ــى خ ـل ـف ـيــة
انـ ـتـ ـق ــادات وج ـه ـه ــا إل ـ ــى ال ـح ـكــومــة.
كـمــا ي ــواج ــه رج ــب عـقــوبــة بالسجن
ل ـ  15عــامــا ،فــي قضية أخــرى تتصل
ب ـت ـغــريــدات هــاجــم فـيـهــا دور ب ــاده
في الـعــدوان على اليمن ،ومــن املقرر
ال ـف ـص ــل ف ـي ـهــا فـ ــي ال ـ ـ ـ  21مـ ــن شـهــر
شباط /فبراير املقبل.
وليس نبيل رجب وحده على قائمة
م ــن ي ــواج ـه ــون «خ ـط ـرًا داهـ ـم ــا» ،بل
إلــى جانبه ،وفقًا ملا أورده النشطاء
فــي املــؤتـمــر الـصـحــافــي 19 ،شخصًا
يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون ت ـن ـف ـي ــذ حـ ـك ــم اإلع ـ ـ ـ ــدام
ب ـح ـق ـهــم ،ب ـعــدمــا دش ـن ــت الـسـلـطــات
تنفيذ ه ــذه الـعـقــوبــة ألول م ــرة منذ
ع ـق ــدي ــن ،ف ــي ش ـهــر ك ــان ــون ال ـثــانــي/
يناير عام  ،2017عندما أقدمت على
إعــدام  3مدنيني بتهمة تورطهم في
«قتل  3رجال شرطة» ،بينهم ضابط
إمــاراتــي .وقــد أث ــارت تلك اإلعــدامــات
ح ـي ـن ـه ــا م ــوج ــة غـ ـض ــب عـ ــارمـ ــة فــي
مـ ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن الـ ـ ـب ـ ــاد ،فــي
مقدمها البالد القديم وســار وعالي
وأبــوصـيـبــع ،الـتــي شـهــدت صــدامــات
بني الشرطة واملتظاهرين.
(األخبار)

