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حول تقرير مراقب الدولة ٕالاسرائيلية
بشأن أسطول الحريـة

"نتنياهو وباراك يتخذان قرارات أمنية حساسة من
دون مداوالت منظمة"!
إعداد وحدة "املشهد ٕالاسرائيEي"

أصدر مراقب الدولة ٕالاسرائيلية ،القا املتقاعد ميخا ليندنش!#اوس ،يوم ٔالاربعاء  ،13.6.2012 -تقريرا
وجه فيه انتقادات شديدة إ@ى كل من رئيس الحكومة بنيامJن نتنياهو ،ووزير الدفاع إOPود باراك ،عQى
أدا`Oما ^ي مواجهة أسطول الحرية ال!#كي لكسر الحصار عن غزة ؤالاحداث الدامية ال bرافقته ^ي Oaاية أيار
.2010
ولخصت الصحف ٕالاسرائيلية^ ،ي اليوم التا@ي ،بأن "تقرير مراقب الدولة حول إخفاق ٔالاسطول يكشف
واقعا مخيفا :نتنياهو وباراك اتخذا قرارات أمنية حساسة من دون مداوالت منظمة ،ولم يشركا خ#mاء
وتجاهال مجلس ٔالامن القومي الذي يلزم القانون بإشراكه ^ي املشاورات".
وحذر مسؤولون سياسيون رفيعو املستوى من أنه "إذا تمت معالجة ٔالاسطول {Oذا الشكل ،فإن التفك^ #Jي
كيفية اتخاذ القرارات بشأن )مهاجمة( إيران هو أمر مث #Jللقلق".
وشدد تقرير املراقب عQى أن عملية اتخاذ الحكومة ٕالاسرائيلية للقرارات بشأن أسطول الحرية كانت تنطوي
عQى خلل وأبحا Oا كانت متسرعة وسطحية وتم إقصاء مجلس ٔالامن القومي عن هذﻩ املداوالت ،ولم تتطرق
القيادة السياسية إ@ى سيناريوهات متطرفة تنبأت بحدوث مواجهة عنيفة بJن القوات ٕالاسرائيلية الb
اع!#ضت اسفينة "ما^ي مرمرة" والنشطاء عQى متOا.
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وحمل مراقب الدولة نتنياهو مسؤولية هذا ٕالاخفاق ^ي التعامل مع أسطول الحرية ،الذي أسفر ^ي Oaاية
املطاف عن مقتل  9نشطاء أتراك وإصابة عشرات آخرين بن#Jان القوات ٕالاسرائيلية وحدوث تدهور كب^ #Jي
العالقات بJن إسرائيل وتركيا.
وتناول التقرير الذي امتد عQى  153صفحة أداء القيادة السياسية خالل أحداث ٔالاسطول ،وتطبيق قانون
مجلس ٔالامن القومي ،وأداء الجهاز ٕالاعالمي الوط ^ي إسرائيل.
وكتب مراقب الدولة ^ي تقريرﻩ أنه "اكتشف ^ي عملية اتخاذ القرارات بشأن معالجة ٔالاسطول ال!#كي إ@ى
غزة ،ال bقادها رئيس الحكومة ،بنيامJن نتنياهو ،وكانت ضمن مسؤوليته ،عيوبا جوهرية وهامة" .وأضاف
أن "عملية اتخاذ القرارات لدى رئيس الحكومة تمت بدون عمل جماي منظم ومنسق وموثق ،وذلك رغم
علم املستوى السيا الرفيع وقيادة الجيش ٕالاسرائيQي وأجهزة الاستخبارات بأن ٔالاسطول ال!#كي مختلف
عن ٔالاساطيل ال bسبقته".
وأشار املراقب إ@ى أنه عQى الرغم من أن نتنياهو أدرك أن الحديث يدور عQى حدث غ #Jعادي من حيث
حجمه ،وكان ضالعا بشكل شخ ^ي الاستعدادات له ،إال أنه لم يستوعب أن اع!#اض ٔالاسطول بالقوة
قد يؤدي إ@ى مواجهة عنيفة عQى سطح سفينة "ما^ي مرمرة" ويؤدي إ@ى سقوط قتQى وجرى كث#Jين.
ويورد تقرير املراقب عدة حاالت حذرت خاللها جهات مختلفة ،و^ي مقدمOا رئيس أركان الجيش ٕالاسرائيQي
^ي حينه ،غابي أشكنازي ،من رد فعل عنيف من جانب نشطاء ٔالاسطول .ولفت املراقب إ@ى رسالة بعث {Oا
أشكنازي إ@ى نتنياهو وباراك ،قبل ٔالاسطول بعدة أسابيع ،وأو ¡¢ف Oا بالعمل عQى منع انطالق الاسطول
بطرق سياسية وقبل اتخاذ القرار باع!#اض ٔالاسطول بالقوة .ووفقا للتقرير فإنه منذ إرسال الرسالة وح¡b
وصول ٔالاسطول ،التقى نتنياهو وأشكنازي أربع مرات وبحثوا قضية ٔالاسطول.
وحذر أشكنازي خالل اجتماع عقدﻩ باراك ^ي  6أيار  ،2010قائال إن "ثمة أهمية ألن تدرك القيادة
السياسية ما س¦#اﻩ هنا ،فهذا حدث مع احتكاك وسيكون فيه حضور لوسائل ٕالاعالم بمستوى عال".
كذلك أشار التقرير إ@ى بحث جرى ^ي هيئة ٔالاركان العامة للجيش ٕالاسرائيQي وقال خالله ضابط كب #Jإن
"خطة العمل ¬ي أنه ستكون هناك مقاومة وينب«ي عمل كل ªء من أجل تنفيذ عملية السيطرة بأقل ما
يمكن من املصابJن .ورغم ذلك يرجح أن يكون هناك مصابون وينب«ي الاستعداد لذلك".
وجاء ^ي التقرير أن نتنياهو قال ^ي إفادته أمام مراقب الدولة إنه لم يتم ذكر احتمال حدوث مواجهة عنيفة
^ي أي من املداوالت أو التقارير ال bتسلمها من الجيش والجهات ٔالامنية .وأثارت إفادة نتنياهو استغراب
املراقب الذي رفض أقواله عQى ضوء اقتباسات أوردها التقرير من اجتماع لهيئة السباعية الوزارية ،وتبJن
مOا أن ثالثة وزراء عQى ٔالاقل طرحوا تساؤالت حول خطة الجيش ٕالاسرائيQي واحتماالت حدوث مواجهة
عنيفة وحاولوا الدخول ^ي تفاصيلها ولكن تم إسكا´Oم من جانب نتنياهو وباراك.
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إخفاق الجيش ٕالاسرائيQي
رغم تحميل مراقب الدولة القيادة السياسية ٕالاسرائيلية ،وبشكل خاص نتنياهو وباراك ،مسؤولية إخفاق
التعامل مع نشطاء أسطول الحرية ،إال أن وزير الدولة ،بي بيغن ،اعت #mأن املسؤولية تقع عQى كاهل
الجيش.
وقال بيغن خالل اجتماع لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست ،الخميس املا ،إن "ثمة حاجة للحذر ^ي
تفس #Jأقوال رئيس هيئة ٔالاركان العامة أشكنازي بأنه ُ
ستمارس القوة" ضد أفراد وحدة الكوماندوس البحري
ٕالاسرائيQي الذي تم إنزال أفرادﻩ عQى السفينة "ما^ي مرمرة" .وأضاف بيغن أن أشكنازي "قال ^ي حينه أيضا
إنه ربما يكون هناك مسدس أو ªء ما .وقد قال لدينا خالل اجتماع طاقم الوزراء السبعة حينذاك وأنا
أقتبس إن ’أفراد الكوماندوس قد يتعرضون للضرب ويتم تقييد أيدOPم ،وربما يرفع أحدهم سكينا أو
مسدس ألعاب نارية’".
وأضاف بيغن أن الفشل ٔالاساس ^ي مواجهة ٔالاسطول كان ^ي التخطيط للعملية العسكرية من جانب
الجيش ٕالاسرائيQي .وتابع أنه "لو كان تقييم )الجيش( للوضع مختلفا ،ولو توقعنا مسبقا مقاومة من جانب
نشطاء ^ي ٔالاسطول ،الختلفت كل الاستعدادات .ولكانت أوامر العملية العسكرية مختلفة ولكان استعداد
رئيس الحكومة ووزارة الخارجية مختلفا .وهذا يفسر الخلفية وبدوOaا سيكون هناك خلل قليل ^ي فهم
الوضع".
من جانبه قال رئيس مجلس ٔالامن القومي ،يعقوب عميدرور^ ،ي اجتماع اللجنة ال#mملانية نفسه ،إنه ليس
مؤكدا أن نتائج مواجهة ٔالاسطول ستكون مختلفة ح ¡bلو تم الاستعداد له بأفضل شكل .وقال "ال توجد
هناك وصفة محددة يمكن إذا ما نفذناها أن نحقق نتائج مثالية" .وأضاف أن "مجلس ٔالامن القومي هو
مولود جديد ويصارع عQى بقائه .ومنذ أن توليت منص» أصبح مكان مجلس ٔالامن القومي مركزيا أك^ #ºي
عمل الحكومة".

نتنياهو ال يثق بأحد
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أشار كب #JاملعلقJن ^ي صحيفة "يديعوت أحرونوت" ،ناحوم برنياع^ ،ي مقاله ٔالاسبوي ،يوم الجمعة املا،
إ@ى أن إخفاق إسرائيل ^ي مواجهة ٔالاسطول نابع من طبيعة نتنياهو .وكتب أن "نتنياهو لم يعقد مداوالت
ألن ارتيابه يتغلب عليه .وكل اجتماع يشارك فيه أك #ºمن شخص واحد يصبح بنظرﻩ مظاهرة غ #Jقانونية.
وهو مؤمن بتكتيك فرق تسد .وهو ال يقدر ٔالاشخاص الذين يتحدثون ^ي املداوالت .وهو يخ¾¡ التوثيق
)لألقوال ^ي الاجتماعات واملداوالت( .وهو يرتدع من عمليات معقدة .وهو مح!#ف ^ي السياسة وسطÀي ^ي
إدارة ٔالامور .وهو أس #Jبيد سكرت#Jﻩ العسكري" اللواء يوحنان لوك.#J
وأضاف برنياع أنه "توجد عQى ما يبدو نواة حقيقة ^ي جميع هذﻩ الفرضيات .ويبدو @ي أن أك #ºمن أي ªء
أخرى ،فإن ما أفشل نتنياهو هنا هو فائض التفاؤل لديه .فهو آمن أن السفن لن تخرج أبدا من امليناء ،وإذا
خرجت فإOaا لن تصل ،وإذا وصلت فإOaا ستستسلم بدون قتال .لقد راهن فقط ...وهذا يعيدنا إ@ى مسألة
مهاجمة إيران".

إخفاق "املرمرة" وإخفاق حرب لبنان الثانية
َ
رأى املحلل العسكري ^ي صحيفة "معاريف" ،عوفر شيلح ،أن هناك "الكث #Jمن خطوط املتوازية بJن ٔالاداء
^ي ليلة املرمرة ؤالاداء ^ي حرب لبنان الثانية ،لكن رغم لجان التحقيق والع #mاملستخلصة منذئذ ،إال أن
شيئا لم يتغ^ #Jي طريقة اتخاذ القرارات هنا".
واستدرك الكاتب أن رئيس الحكومة ٕالاسرائيلية السابق ،إOPود أوملرت ،ووزير الدفاع السابق ،عم #Jب#Jتس،
"كانا جديدين ،ويفتقران إ@ى الخ#mة ^ي منصب Oما ،بينما كانت لبنيامJن نتنياهو واOPود باراك خ#mة كب#Jة
للغاية .وهجوم حزب ﷲ ^ي  12تموز العام  2006كان مفاجئا ،بينما كان ٔالاسطول معروفا سلفا وحجمه
َ
فشال فشال
أصغر .وكل هذا خلق لنتنياهو وباراك نقطة بداية مريحة أك #ºبكث #Jمن سلف Oما .ورغم ذلك ِ
ذريعا وأك #ºبكث #Jمن أوملرت وب#Jتس ،وكررا أخطاء سلف Oما واحدا تلو ٓالاخر".
ولفت شيلح إ@ى أن "الحقائق ال bيكشفها املراقب ال لبس ف Oا ،و¬ي أنه رغم ما قيل ^ي جميع التقارير وح¡b
ما نص عليه قانون مجلس ٔالامن القومي ،فإن الجهة الوحيدة ال bبحثت بشأن ٔالاسطول كانت الجيش
ٕالاسرائيQي .والجيش ،بطبيعته ،لم تكن لديه طريقة لفهم ٔالاسطول سوى أنه مشكلة عسكرية ،أي كيف
يتم اع!#اض سفينة .وهو لم يدرك ،ولم يوضح له أحد ^ي املستوى ٔالاعQى منه )أي السيا( ،أن الحديث
يدور عQى ªء آخر تماما ،وأن هذﻩ مظاهرة تكمن ف Oا إمكانية استخدام العنف وهدفها ليس اخ!#اق
الحصار عQى غزة ،وإنما إحراج إسرائيل وإلحاق ضرر بعالقا´Oا مع تركيا وتقويض صور´Oا ^ي العالم .وألن
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الجيش وحدﻩ هو الذي عالج )ٔالاسطول( ،واملستوى السيا ´Oرب من املسؤولية باألساس ،حصلنا عQى
هذﻩ النتائج".
وأشار املحلل إ@ى أن "الكابينيت )أي املجلس الوزاري املصغر للشؤون السياسية ؤالامنية( ،الذي ينص
القانون عQى وجوب جمعه مرة كل أسبوعJن وهو وفقا للقانون الهيئة ال bتتخذ القرارات ^ي الشؤون
ٔالامنية ،لم يجتمع أبدا خالل الشهرين اللذين سبقا ٔالاسطول .وتعامل نتنياهو معه كان مثل تعامل )رئيس
أركان الجيش ٕالاسرائيQي ٔالاسبق( دان حالوتس مع هيئة ٔالاركان العامة للجيش ٕالاسرائيQي خالل حرب لبنان
الثانية ،الذي لم يلتئم خالل أيام الحرب ولو ملرة واحدة {Oيئته الكاملة".
وأشار شيلح إ@ى أن "نتنياهو قال ملراقب الدولة إنه ال ينب«ي عQى مجلس ٔالامن القومي الانشغال بعمليات
عسكرية ،وكأن ٔالاسطول كان مجرد عملية عسكرية فعال .وحٓ ¡bالان هو )أي نتنياهو( ال يفهم املسألة".
كذلك أشار شيلح إ@ى أن "نتنياهو واملقربJن منه يقولون لنا أن بإمكاننا أن نكون هادئJن ألن ٔالامور الك#mى،
املعروفة للجميع ،وبضمن ذلك تلك القضية )مهاجمة إيران( ،ال bناقشها طاقم الوزراء السبعة ^ي 57
اجتماعا ،تجري بصورة مختلفة .اقرأوا تقرير املراقب جيدا ،وبكل تفاصيله .وإذا خرجتم مطمئنJن ومقتنعJن
بأن كل ما يتعلق بأسطول الحرية كان أمرا صغ#Jا وأن ٔالامر املهم هو أن كل ªء يس #Jبشكل حسن ،فإنكم
عQى ما يبدو تعرفون أك #ºمن املراقب وممن كانوا ^ي غرف املداوالت ذا´Oا )رئيس املوساد السابق مائ(#J
داغان و)رئيس الشاباك السابق يوفال( ديسكJن وأشكنازي )الذين حذروا من مهاجمة إيران( .ويقول
املراقب أن ٔالاسطول كان املثل .أما املغزى فهو أصعب مما يمكن التفك #Jبه" ^ي إشارة إ@ى عواقب مهاجمة
إيران.

"عملية عسكرية ناجحة"!
ال يرى جميع ٕالاسرائيليJن ٔالامور مثل املحللJن العسكريJن والسياسيJن ،الذين وجه معظمهم انتقادات
لنتنياهو وباراك عQى خلفية تقرير املراقب .فقد اعتٔ #mالاكاديم اليمي الدكتور ران ب#Jتس^ ،ي مقال نشرﻩ ^ي
"معاريف" ،يوم الاثنJن  ،17.6.2012أن "معالجة أمر ٔالاسطول كانت ناجحة ،وأن منتقدي رد الفعل
ٕالاسرائيQي فقط يOمون إسرائيل بأن القتQى )ٔالاتراك ^ي املرمرة( ألحقوا ضررا ^ي صورة إسرائيل وإثارة أزمة
عالقات مع تركيا".
وبحسب ب#Jتس فإن "القتQى التسعة ^ي هذا الحدث انضموا ^ي الشهر نفسه إ@ى  2246قتيال سقطوا ^ي إطار
ُ
العنف وٕالارهاب ٕالاسالمي .لقد قتل ^ 764ي الباكستان^ 420 ،ي السودان^ 285 ،ي العراق^ 249 ،ي
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أفغانستان^ 169 ،ي الصومال ،و^ 73ي تركيا نفسها ^ي إطار الصراع مع ٔالاكراد وهناك املزيد .ولذلك واضح
حتم ،ألنه ليس نابعا من طبيعة العملية العسكرية أو عدد القتQى ،وإنما هو ُم ٌ
ّ
عد
أن التنديد الدو@ي املنافق
سلفا .ويوهم نفسه كل من يعتقد أن ٔالازمة مع تركيا سبOÒا ٔالاسطول .فالحقيقة عكس ذلك ،إذ أن )رئيس
الوزراء ال!#كي رجب طيب( أردوغان أراد تشديد أزمة قائمة ،ولذلك أرسل املا^ي مرمرة".
وأضاف ب#Jتس أن إسرائيل ارتكبت أخطاء ^ي إطار الاستعدادات ملواجهة ٔالاسطول وجمع املعلومات
الاستخباراتية حوله والتكتيك والتعاون بJن أجهزة الدولة "وواضح للجميع أنه ينب«ي استخالص الع#m
وخصوصا ما يتعلق بمسألة تشكيل خطر عQى الجنود ٕالاسرائيليJن".
لكنه اعت #mأن "ٔالاخطاء لم تكن مروعة .و¬ي ^ي إطار مدى الخطأ املعقول .فالتحدي كان ممÓJا وتم تنفيذ
مواجهته ألول مرة .ومؤيدو رفع الحصار عن غزة ادعوا أن الحديث يدور عQى ´Oديد اس!#اتيÔي ،وأنه ستكون
هناك أساطيل كث#Jة ولن نتمكن من وقفها كلها .ووفقا لهذا املؤشر ،فإن السنتJن الفائتتJن أثبتتا أن
املواجهة نجحت .فاألسطول الثاني فشل .والدول ٔالاجنبية تساعد إسرائيل ^ي منع أساطيل أخرى ...والعالم
أدرك أنه تمت ممارسة قوة متناسبة وكافية من أجل وقف ٔالاسطول وخلق ردع ولكن من دون املس
بأبرياء".
ّ
واعت #mب#Jتس أن املراقب بذر أموال الجمهور بتحقيقه ^ي أحداث أسطول الحرية وأنه "إذا كان هناك
’إخفاق’ فإن هذا كان التبذير املث #Jللسخط ملوارد الدولة عQى تحقيق ال حاجة له ،وهدفه الحقيقي هو
تعظيم ٔالانا والصورة ٕالاعالمية ومÓJانية مكتب مراقب الدولة".

املراقب لم يدقق ^ي بدائل لعملية العسكرية ضد ٔالاسطول
ال خالف عQى أن إسرائيل تتعامل مع ٔالامور بمنطق القوة ،ومراقب الدولة حقق ^ي أداء الحكومة والجيش
^ي قضية أسطول الحرية من خالل هذا املنطق .لكن كان هناك صوت ضعيف ^ي إسرائيل يتعامل مع
ٔالامور بشكل مختلف ،وع #mعنه ال#mوفسور ياغيل ليفي ،املتخصص ^ي العالقات بJن مثلث الجيش -
املجتمع  -السياسة.
وكتب ليفي ^ي مقال نشرﻩ ^ي صحيفة "هآرتس" ،يوم ٔالاحد ،أنه "فيما يوافق املراقب ،كنقطة انطالق ،عQى
أن السياسيJن تصرفوا بشكل صحيح عندما قرروا العمل عQى وقف ٔالاسطول بطريقة عسكرية إذا ما
فشلت الخطوات السياسية من جهة ،فإنه من الجهة ٔالاخرى ال يطرح السؤال حول ما إذا كانت ماثلة أمام
القيادة السياسية بدائل سياسية .مثال ،إمكانية السماح للسفن بالوصول إ@ى غزة وبذلك إلغاء لسعة
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ٔالاسطول ،مثلما اق!#ح سكرت #Jالحكومة .وهذا البديل مذكور ^ي التقرير بجرة قلم واملراقب ال يتفحصه ،وال
يتفحص النقاش حوله".
وأضاف ليفي أن "املراقب لم يدقق ^ي البديل الثاني والجوهري أك #ºأيضا ،وهو إلغاء القيود عQى نقل بضائع
إ@ى قطاع غزة ،و¬ي خطوة كان من شأOaا إلغاء الحاجة لألسطول أو إضعاف صداﻩ الدو@ي ،وهو ما اضطرت
الحكومة إ@ى تنفيذﻩ ^ي أعقاب الفشل السيا  -العسكري )ٕالاسرائيQي( .ومقابل ذلك يطلب املراقب إغراق
القيادة السياسية بمصادقة مفصلة عQى عمليات عسكرية لدرجة الانشغال بطريقة تنفيذ العملية".
ولفت ليفي إ@ى أن لجان التحقيق ومراقب الدولة ^ي إسرائيل ليسا مخولJن بالتدقيق ^ي السياسة الb
تتبعها الحكومة ،وإنما يجري التحقيق فقط ^ي مدى الحفاظ عQى أنظمة العمل والقوانJن .وأضاف أن "من
يشجع إجراء تدقيق كهذا ،إنما هو يشجع بالضرورة حرف النقاش العام من الانشغال بالسياسة إ@ى
ً
مثابرا
الانشغال بتفاصيل تفاصيل شكل تنفيذ العملية العسكرية .وبذلك يشجع هذا التوجه ،والذي أصبح
منذ سنوات الثمانJن ^ي أعقاب تشكيل لجنة كاهان للتحقيق ^ي مجزرة ص#mا وشاتيال ،رؤساء الحكومة
ووزراء الدفاع عQى تعميق انشغالهم بشكل تنفيذ العمليات العسكرية ،بسبب الخشية من التحقيق
املتوقع ،وعQى الانشغال بشكل أقل ^ي التدقيق ^ي بدائل للسياسة العسكرية".

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد ٔالاوروبي

"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار" ،و ال يمكن Rي أي حال من ٔالاحوال أن يعكس آراء الاتحاد الاوروبي".
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