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  حديث صحايف لرئيس هيئة األركان العامة اإلسرائيلية،
  ]مقتطفات[ *.اجلنرال شاؤول موفاز

  
    

[.......]  
 مايو؟ وماذا تتوقعون أن يحدث يف ذلك اليوم؟/ماذا تعلمون عن النيّات الفلسطينية بشأن الرابع من أيار 
  وياسر عرفات سيحاوالن أن يحققا ، لكنّ السلطة الفلسطينية ]دولة[إننا نفترض أنه لن يكون هناك إعالن

ولدينا انطباع بأنهما سينتظران إىل ما بعد االنتخابات يف ... أكبر استثمار سياسي ممكن من تأجيل اإلعالن
 .إسرائيل، للقيام بأي نوع من اإلعالن

وأنا شخصياً أعتقد أن أية حكومة تؤلف يف إسرائيل بعد االنتخابات ستواصل عملية السالم مع 
  .أمّا عن كيفية مواصلتها، فإن ذلك يعتمد، طبعاً، على سياسة تلك احلكومة. ينيين يف النهايةالفلسط

  
 هل حتذّرون من إمكان اندالع موجة عنف؟ 
 ًخالل زيارتنا لقواعد جيش (ولعلك الحظت . ة أي سيناريوهات حمتملةجهاملو لكننا نستعدّ . نحن ال نحذّر أحدا

فنحن يف . االستعدادات يف تدريباتنا ودفاعاتنا، وكذلك يف حماية املستوطنات) يف قطاع غزة اإلسرائيليالدفاع 
  .لالحتماالت كافةاجليش، يجب أن نكون مستعدين 

كما أننا نتفهّم صعوبة تقدير ما . ومثل الكل يف إسرائيل، نحن، طبعاً، ال نريد أن نرى أية أعمال عنف
  .من واجبنا أن نكون مستعدين لالحتماالت كافة لكن. منذ اآلن] عملية السالم[ر عنه العملية سفست

  
  أن هذا غير واضح يف لبنان؟ لكم ، فهل يبدو"قيمة النصر يف املعركة"إنّكم تتحدّثون غالباً عن 
 فاجليش اإلسرائيلي هو املنتصر على حزب الله، . أعتقد أنّنا ما دمنا نقوم بمهمتنا، فإننا املنتصرون عامة

 .بتحقيق هدفه، أي إيذاء السكان يف املنطقة الشمالية وتهديد أمنهم ألنه ال يسمح لهذا احلزب
فهل هناك [....]. وهكذا، فإن اجليش اإلسرائيلي يحقّق هذا الهدف بنجاح، أفضل من أي جيش آخر أعرفه     

  .جناز؟ اجلواب هو نعمثمن لهذا اإل
يء، قياساً باملهمّة املوكولة إليه، ال وأقترح أن حتكموا على أعمال اجليش اإلسرائيلي، أوالً وقبل كل ش    

  .بأي شيء آخر
خرى، ونكون أقلّ جناحًا أحياناً أُوعلى املستوى التكتي، فإننا نحقّق جناحات أحياناً، وجناحات عظيمة 

ويمكنني أن أقول لكم إننا استطعنا يف األشهر املاضية الكشف عن عدد كبير من العبوات . يف بعض األحيان
  .ن األلغام، وتوجيه ضربات إىل جمموعات حزب اللهالناسفة وكمائ

أمّا حين تنظر إليها على مستوى أرض املعركة، فإن واقع أن . لكن تلك هي احلال على املستوى التكتي  
  .ولو أنه مل ينجح يف ذلك، لكان فشل. اجليش اإلسرائيلي قادر على حتقيق هدفه هو انتصار على حزب الله

  ......].[  
  
 تقيّد حساسية إسرائيل جتاه اخلسائر البشرية سلوك اجليش اإلسرائيلي؟ إىل أي مدى 
  ـسكان الشمال الدفاع عن احلدود الشمالية وحماية  ـبه، نقدّر قيمته يف حتقيق هدفنا إننا يف أيّ عمل نقوم 

 .ةعاد هنا نقوم بتنفيذقيمة العمل أكبر من اخملاطرة، ك وكلّما كانت. قياساً بمستوى اخملاطرة فيه

                                                 
    :  من موقعها في اإلنترنت  The Jerusalem Post, April 20, 1999 :النص مترجم عن اإلنكليزية نقًال عن *

   http//:www.jpost.co.il   
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وهذه سياسة اعتمدناها طوال أعوام، انطالقاً من رغبتنا يف تقليص عدد اإلصابات، ومن احلساسية جتاه   
  .حياة اإلنسان عامة يف اجملتمع اإلسرائيلي

  ......].[  
  
  هل ترون أن هناك إفراطاً يف تدخّل أهايل اجلنود يف شؤون اجليش اإلسرائيلي، بحيث يبدو أن كل حادثة

 دعوة من األهايل إىل إجراء حتقيق خارجي يف رواية اجليش للحادثة؟تنتهي ب
 فحياة . ال شكّ يف أنّ هناك حساسية شديدة يف إسرائيل جتاه اخلسائر البشرية، ولهذه احلساسية ما يبرّرها

ا واملطالبة بأن نقلّص عدد إصاباتن. اإلنسان حتتلّ درجة رفيعة يف سلّم قيمنا، وهذه أيضاً حقيقة مبرّرة
  .وهذا ما نفعله فعالً. مشروعة جداً

  .نصاب بأية خسائر بشرية يف حربنا يف لبنان لكن من الصعب كثيراً عليّ أن أعد بأالّ  
وعطفاً على ما تقدّم، فإننا بعد كل حادثة تقع فيها إصابات أو يقتل فيها جنود لنا، جنري حتقيقات   

. حن ال نفعل ذلك بقصد إلقاء اللوم على أحد، وإنما لتحسين األداءون. شاملة، كي يكون أداؤنا أفضل يف املرة املقبلة
  .أمّا إذا تبيّن أن هناك إهماالً، ال قدّر الله، فإننا نتعامل مع املهملين بقبضة حديدية

إجماالً، أنه إذا تفحّص املرء عمليات اجليش اإلسرائيلي يف كل اجملاالت خالل األعوام القليلة  ،وأعتقد  
  .د أن عمليات هذا اجليش وقدراته قد حتسّنتاملاضية، يج

  
  هل تظنون أن هناك نقصاً يف صدقية اجليش اإلسرائيلي، وأن اإلسرائيليين يعتقدون أن هذا اجليش يحاول

 تبرئة نفسه من الفشل؟ وهل ترون أن اجليش يخسر مكانته يف اجملتمع؟
 إنه مؤسسة عزيزة على كل . وسكانهاسرائيل أعتقد أن اجليش اإلسرائيلي جيش شعبي، وأنه ينتمي إىل دولة إ

 .بيت، وموضع تقدير للناس جميعاً
وأعتقد . لكنّ هناك أسئلة مطروحة علينا بشأن الكثير من املسائل املتصلة بالعالقة بين اجليش واجملتمع  

ار يف النزعة انحس... أن نوعاً من التصدّع يف تضامن اجملتمع عامة قد حدث يف األعوام األخيرة؛ إذ أصبح هناك
  .الوطنية ونمو يف النزعة الشخصية

]. ملعاجلة هذا الواقع[ونحن كجيش بحاجة إىل إيجاد احللول الضرورية واألنماط السلوكية املالئمة   
  .وإننا ندرك هذه األمور تماماً

......].[  
  
  اجليش؟ فماذا يمكنكم أن تخبرونا عن مستقبل هذا. عاماً 51أصبح عمر اجليش اإلسرائيلي اآلن 
 ًوهو تغيير يف نمط عملياته وبناء قواته وعقيدته القتالية، كما . إن اجليش اإلسرائيلي يواجه تغييراً عميقاً جدا

 .يتناول نوعية أفراده، وثقافته التنظيمية
كذلك فإن خدمة االحتياط يف اجليش، وحتسين قدرات االحتياط كمصدر أساسي لقوة اجليش اإلسرائيلي،   

وهذه التغييرات تصل إىل أبعاد عميقة جداً، مل يسبق تنفيذها، بحسب علمي، طوال أعوام . التغيير أيضاًهما يف قيد 
  .وجتري هذه التغييرات بإشراف كبار ضباط هيئة األركان العامّة. كثيرة، منذ حرب يوم الغفران

، 2000ون لدينا، سنة لهذه التغييرات، التي بفضلها سيك اإلسرائيليوهناك استعداد داخل مؤسسة اجليش   
  .جيش أذكى وأحدث وأقوى

  .سيكون أذكى ألن أفراداً أفضل سيكونون يف خدمته، وألن أسلحة متطورة ستوضع يف تصرّفه  
وسيكون أقوى، ألن ذلك هو . ة جديدة، ونتخلّص من األسلحة القديمةأحدث ألننا نمده بأسلحوسيكون   

سيبنى بحيث يكون قادراً على مواجهة التهديدات  اإلسرائيلياجليش  إن. رات جميعاًالنتيجة الطبيعية لهذه التطوّ
  .التي تنشأ
  ......].[  

  
  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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