
|1

الدوائر األمنية اإلسرائيلية:
ــع  ــية ذات الطاب ــم السياس ــر النظ ــد أك ــل أح ــد إرسائي تُع
األمنــي والعســكري، نظــراً ملحوريــة دور الدوائــر األمنية يف 
عمليــة صنــع القــرار عــى الصعيديــن الداخــي والخارجي، 
ــدد  ــب ع ــا، ويلع ــرض له ــي تتع ــدات الت ــة التهدي ملواجه
ــل  ــرار، ويتمث ــع الق ــاً يف صن ــات دوراً محوري ــن املؤسس م

ــايل: ــا يف الت أبرزه

1- مدفوعــاً بالحفــاظ عىل ســامة وقــوة إرسائيــل ومواطنيها، 
ــع  ــل م ــة والتعام ــات األمني ــن السياس ــؤول ع ــو مس وه
العديــد مــن التهديــدات التــي تواجــه تــل أبيــب، ولــه دور 
ــة  ــة اإلرسائيلي ــدى الحكوم ــي ل ــرار األمن ــاذ الق ــم اتخ بدع
ــع  ــاون م ــك بالتع ــر، وذل ــي املصغ ــوزراء األمن ــس ال ومجل
ــرى.  ــتخباراتية األخ ــة واالس ــة واألمني ــات الحكومي املؤسس

ويعــد املجلــس هيئــة فريــدة مــن نوعهــا يف الحكومــة 
العســكريني  مــن  واســعاً  إذ يضــم طيفــاً  اإلرسائيليــة، 

والدبلوماســيني  والباحثــني  واالســتخباراتيني  واألمنيــني 
واملتخصصــني يف حقــول التكنولوجيــا والقانــون واالقتصــاد 

ــة. ــور ذات الصل ــن األم ــا م وغريه

ــد  2- مجلــس الــوزراء املصغــر لشــؤون األمــن القومــي: يع
مبنزلــة مجلــس وزراء داخــل مجلــس الــوزراء، ويرتأســه 
رئيــس الحكومــة، وتتمثــل أبــرز مهامــه يف رســم السياســة 
ــات  ــزداد دوره يف أوق ــا، وي ــة وتنفيذه ــة والدفاعي الخارجي
األزمــات والحــروب، إذ يقــوم باتخــاذ قــرارات رسيعــة 
ــة  ــا األمني ــني بالقضاي ــن املعني ــد م ــم العدي ــة، ويض وفعال

ــكرية. والعس

تهديدات أمن إسرائيل:
ميكــن  الراهــن،  اإلرسائيــي  األمنــي  للمشــهد  بالنظــر 
مالحظــة أن حكومــة بينيــت تتــوىل مهامهــا يف وقــت 
تواجــه فيــه إرسائيــل العديــد مــن التحديــات والتهديــدات 
األمنيــة داخليــاً وخارجيــاً، والتــي أشــار إليهــا بينيــت 
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أعلــن مستشــار األمــن القومــي لرئيــس الــوزراء ورئيــس مجلــس األمــن القومــي مئيــر بــن شــبات عــن رغبتــه 
فــي التنحــي عــن منصبــه بعــد أن شــغله لنحــو 4 ســنوات. ومــن المقــرر أن يســير أعمــال مهــام منصبــه حتــى 
نهايــة أغســطس المقبــل، حيــث وافــق ابــن شــبات علــى طلــب رئيــس الــوزراء بينيــت بالبقــاء فــي منصبــه 
لتســيير األعمــال، األمــر الــذي ســهل إتمــام عمليــة إدارة الملــف األمنــي. ومــع رحيــل ابــن شــابات، تبــدأ 
ــى مــا ســبق، اتجــاه حكومــة بينيــت  ــه. ويضــاف إل حكومــة بينيــت مهمــة البحــث عمــن يخلفــه فــي منصب

لتفعيــل مجلــس الــوزراء األمنــي المصغــر بعــد التهميــش الــذي عانــاه خــال حكومــة نتانياهــو الســابقة.

أولوية األمن:
التحوالت يف دوائر مؤسسات األمن القومي اإلسرائيلي

أولويــة األمــن: التحــوالت فــي دوائــر مؤسســات األمــن القومــي اإلســرائيلي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1291، 15 يوليــو 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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خــالل كلمتــه أمــام الكنيســيت أثنــاء جلســة منــح الثقــة، 
ــايل: ــل يف الت ــي تتمث والت

1- تصاعــد التطــرف اليمينــي: تزايــد االحتقان واالســتقطاب 
بــني مكونــات املجتمــع اإلرسائيــي عــى أثــر الحــراك 
الســيايس املصاحــب لإلطاحــة بحكومــة نتنياهــو، وتنامــي 
التطــرف إىل حــد توجيــه تهديــدات ألعضــاء الحكومــة 
الجديــدة وعــى رأســهم بينيــت مــن قبــل بعــض اليمينيني 
املتشــددين، ناهيــك عــن التحديــات الناجمــة عــن جائحــة 

ــا. ــا وتداعياته كورون

ــرات الفلســطينية  ــزال التوت 2- إمكانيــة انهيــار الهدنــة: الت
– اإلرسائيليــة قامئــة عــى الرغــم مــن انتهــاء عمليــة حراس 
ــى  ــد ع ــال املمت ــت القت ــة أوقف ــل لهدن ــوار، والتوص األس
ــرار  ــن تك ــة م ــاوف جدي ــاك مخ ــاً، إذ إن هن ــدار 11 يوم م
ــك يف  ــح ذل ــة. ووض ــطينية – اإلرسائيلي ــات الفلس املواجه
ــو  ــا نتنياه ــدق عليه ــي ص ــدس، الت ــالم يف الق ــرية األع مس
قبــل رحيلــه، وردت عليهــا حــاس بإطــالق البالونــات 
ــات  ــدد املواجه ــن تج ــاوف م ــار املخ ــا أث ــو م ــة، وه الحارق
ــة. كــا أن اســتمرار سياســات  ــار الهدن بــني الجانبــني وانهي
االســتيطان اإلرسائيليــة قــد تدفــع لتجــدد املواجهــات بــني 

ــني. ــطينيني واإلرسائيلي الفلس

ــذي تفرضــه  ــي ال ــبق التحــدي األمن ــا س ويضــاف إىل م
قوتهــا  عــى  الحفــاظ  مــن  متكنــت  حيــث  حــاس، 
العســكرية، وتطويرهــا مــن خــالل تهريــب األســلحة عــر 
ــزب  ــر ح ــة تعت ــن اإلرسائيلي ــزة األم ــا أن أجه ــاق. ك األنف
اللــه أحــد أكــر مهــددات األمــن اإلرسائيــي بفعــل تطويــره 

ــراين. ــم إي ــه بدع ــة التوجي ــخ دقيق للصواري

3- مواجهــة التحــدي اإليــراين: ميثــل االتفــاق النــووي اإليراين 
ــة  ــاج حكوم ــي تحت ــة الت ــات الخارجي ــم التحدي ــد أه أح
بينيــت للتعامــل معهــا يف ظــل املخــاوف مــن توصــل إدارة 
ــود مشــددة  ــران ال يضمــن فــرض قي ــدن التفــاق مــع إي باي

ــوم. عــى برنامجهــا لتخصيــب اليوراني

كــا تســتمر إيــران يف توجيــه سلســلة مــن العمليــات 
ــا  ــى برنامجه ــر ع ــي ال تقت ــران، والت ــد إي ــة ض التخريبي
النــووي، مثــل حــادث منشــأة كــرج يف يونيــو املــايض، 
ــل  ــة، مث ــة مهم ــل اقتصادي ــك مفاص ــال كذل ــا تط ولكنه
الهجــوم الســيراين والــذي تســبب يف تعطيــل وإلغــاء مئات 
ــات  ــذه العملي ــل ه ــك أن تواص ــارات. والش ــالت القط رح
اإلرسائيليــة  األمــن  أجهــزة  عــى  يفــرض  إيــران  ضــد 

ــران.  ــب طه ــن جان ــي م ــل انتقام ــرد فع ــب ل التحس

قدراتهــا  تطويــر  بينيــت  حكومــة  تعتــزم  كــا 

ــق  ــة عــر تبنــي خطــة يُطل ــدات اإليراني للتحســب للتهدي
عليهــا »تنوفــا« )Tenufa( باللغــة العريــة، والتــي تهــدف 
إىل تخصيــص اســتثارات ضخمــة لتطويــر قــدرات الجيــش 
اإلرسائيــي، عــر امتــالك طائــرات مســرية متوســطة املــدى، 
وحيــازة عــدد ضخــم مــن الصواريــخ دقيقــة التوجيــه مــن 
الواليــات املتحــدة، فضــالً عــن رشاء بطاريــات إضافيــة 

ــوي. ــاع الج للدف

أبرز التحوالت األمنية:
ميكن القول إن أبرز التحوالت التي تشـــهدها املؤسسات 

األمنية اإلرسائيلية يف الوقـــت الحايل تتمثل يف التايل: 

الــوزراء  رئيــس  عــنّي  شــابات:  بــن  خليفــة  اختيــار   -1
ــام  ــابات يف ع ــن ش ــني نتنياهــو ب ــي الســابق بنيام اإلرسائي
ــس  ــس ملجل ــي وكرئي ــن القوم ــه لألم ــار ل 2017 كمستش
ــعة،  ــة الواس ــه املهني ــبب خرت ــك بس ــي، وذل ــن القوم األم
ــل انخراطــه يف  ــة عســكرية واســعة بفع ــه خلفي ــو لدي فه
الشــاباك، ومشــاركته يف العديــد مــن القــرارات والتحــركات 
ــة ضــد قطــاع  ــات اإلرسائيلي ــل العملي ــة، مث ــة املهم األمني
ــع  ــات التطبي ــك دوره املحــوري يف إنجــاح اتفاق غــزة، وكذل

ــة. ــدول العربي ــن ال ــد م ــع العدي م

وقــد كان لــه دور رئيــي يف العبــور بإرسائيــل مــن 
تحــدي تغيــري الحكومــة بعــد اإلطاحــة بنتنياهــو، إذ وافــق 
ــة  ــار خليف ــى اختي ــه حت ــاء يف منصب ــن شــبات عــى البق ب
ــو  ــة نح ــس الحكوم ــع رئي ــرات إىل تطل ــري التقدي ــه. وتش ل
ــن  ــات األم ــد دراس ــر معه ــني، مدي ــوس يادل ــف عام تكلي
ــل ملجلــس األمــن القومــي  القومــي، ليكــون الرئيــس املقب
ــة،  اإلرسائيــي، بفعــل مــا ميلكــه مــن مســرية وخــرات أمني
ــل  ــون أق ــد تك ــه ق ــه توجهات ــري إىل أن ــض يش ــري أن البع غ

ــت. ــن بيني ــدداً م تش

وشــغل يادلــني منصــب رئيــس لوحــدة املخابــرات 
العســكرية يف جيــش الدفــاع اإلرسائيــي، باإلضافــة ملنصــب 
ــر  ــب وزي ــح ملنص ــا رُش ــنطن. ك ــكري لواش ــق العس امللح
الدفــاع قبــل انتخابــات عــام 2015 مــن قبــل حــزب االتحاد 

ــط. ــار الوس ــي إىل يس ــزب ينتم ــو ح ــوين، وه الصهي

ــوزراء  ــس ال ــر: كان مجل ــوزراء املصغ ــس ال ــل مجل 2- تفعي
ــه  األمنــي املصغــر، خــالل حكــم نتنياهــو، خاضعــاً لهيمنت
وتوجهاتــه، ولكــن مثــة تحــوالت تطــرأ عــى املشــهد 
األمنــي مــع تصديــق حكومــة بينيــت عــى إعادة تشــكيل 
املجلــس مــع رحيــل حكومــة نتنياهــو، فقــد أعلــن مكتب 
بينيــت أن جلســات مجلــس الــوزراء األمنــي الجديــد 
ــاع األســبوعي  ــارشة بعــد االجت ــوم أحــد مب ســتعقد كل ي
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ملجلــس الــوزراء. وميثــل ذلــك تغيــرياً كبــرياً عــا كان قامئاً يف 
عهــد نتنياهــو الــذي عمــل عــى نقــل ثقــل عمليــة صنــع 
القــرار األمنــي ليــده ولدائرتــه املصغــرة بــدالً مــن املجلــس 

ــه. بأكمل

ــة دور  ــادة أهمي ــت يف إع ــهم بيني ــرر أن يس ــن املق وم
ــوزراء املصغــر بعــد تهميشــه النســبي يف عهــد  ــس ال مجل
نتنياهــو. كــا تجــدر اإلشــارة إىل أن معظم األعضــاء الجدد 
ــن  ــني مم ــة باليم ــزاب مرتبط ــون إىل أح ــس ينتم للمجل
ــة،  ــات نظــر متشــددة بشــأن املســائل األمني ــون وجه يتبن
وذلــك عــى عكــس األقليــة اليســارية ذات التوجهــات 

ــدداً. ــل تش األق

ــت  ــة بيني ــتخفاف بحكوم ــى االس ــو ع ــل نتنياه وعم
زاعــاً أنهــا تشــكل خطــراً عــى أمــن إرسائيــل، وذلــك 
ــة  ــا، وقل ــات السياســية ألعضائه ــن التوجه بالنظــر إىل تباي
خرتهــم، خاصــة ممــن ينتمــون إىل تيــار اليســار، وهــو مــا 
ــاذ  ــى اتخ ــل ع ــدرة إرسائي ــن ق ــو، م ــاً لنتانياه ــد، وفق يح
ــراين  ــووي اإلي ــف الن ــأن املل ــة بش ــمة ورادع ــرارات حاس ق
وملــف االســتيطان، كــا أنــه قــد يفــرض قيــوداً عــى 

ــران. ــاه إي ــة تج ــاد، خاص ــة للموس ــات الرسي العملي

ويالحــظ أن ادعــاءات نتنياهــو غــري دقيقــة، بالنظــر إىل 
ــه يضــم يف صفوفــه 3 وزراء دفــاع ســابقني منهــم نائــب  أن
ــذي كان  ــس، ال ــي غانت ــن، بين ــر األم ــوزراء ووزي ــس ال رئي
ــن  ــالً ع ــي، فض ــاع اإلرسائي ــش الدف ــس أركان جي ــاً، رئي أيض
ــة  ــدات النخب ــة يف وح ــد رسي ــدم كقائ ــذي خ ــت، وال بيني
ــالن«،  ــكال« و«ماج ــايريت مات ــي »س ــش اإلرسائي يف الجي
باإلضافــة إىل أفيغــدور ليرمــان، والــذي تــوىل منصــب 

ــابق. ــاع يف الس ــر الدف وزي

ــة  ــل الحكوم ــح أن تواص ــن املرج ــه م ــام، فإن ويف الخت
امللفــات  إلدارة  األولويــة  إعطــاء  الجديــدة  اإلرسائيليــة 
ــراين،  ــة الرئيســية، خاصــة امللفــني الفلســطيني واإلي األمني
األمنيــة، الســيا  املؤسســات  تفعيــل دور  تواصــل  وأن 
املصغــر،  الــوزراء  ومجلــس  القومــي،  األمــن  مجلــس 
للتعامــل مــع هــذه التحديــات. ومــن غــري املتوقــع حــدوث 
ــة  ــراً ألن الغلب ــل، نظ ــات إرسائي ــة يف توجه ــوالت جذري تح
ــاس  ــق باألس ــي املنش ــني اإلرسائي ــزال لليم ــة ال ت والهيمن
ــاته. ــه وسياس ــي لتوجهات ــو وينتم ــوف نتنياه ــن صف ع
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