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آية قرآنية

﴿ ُق ْل ه ْل يس َت ِوي ا َّل ِذين يع َلم َ ِ
ون،
ين ََل َي ْع َل ُم َ
ون َوا َّلذ َ
َ َْ ُ
َ َ ْ
إِ َّن ََم َي َت َذك َُّر ُأو ُلو األَ ْل َب ِ
اب﴾
[ ُّ
الزمر]9 :

أ

اْإلِهـــــدَاْء

ْا ِإلهـــــ َد ْاء

إىل طْد اخللق أمجعني (حمود صلَ اهلل علْو ًطلن)...
إىل اليت طقتين حب ىذا الدّي القٌّن ًرباطاً ًطزّقاًًٌ ,ر عْين ًهيدت قليب (أهِ الغالْت)...
إىل البلظن الشايف ًاحلضي الدافئ ًالصدر احلنٌى (ًالدُ احلبْب)...
إىل ىدّت ادلٌىل مشض طعادتِ ًًٌر حْاتِ (سًخيت العشّشة)...
إىل بناتِ فلذاث كبدُ( :هنَ ًهريا ًهزام ًإّناص) ,أطأل اهلل أى ُّنبتييَّ ًباتاً حظناً...
إىل (إخٌتِ ًأخٌاتِ) حباً ًهٌدة ,طائالً ادلٌىل ذلن اخلري ًالزشاد...
إىل رًحِ أبناء عوِ الطاىزتني الشيْدّي  ( :ىْثن ً حمود ) ً ,اليت مل تشل تُحلّق بزائحتيوا الشكْت الفٌاحت,
اليت مل تربذ حْاتِ قط ,فيِ هرتبعت علَ شغاف قليب...
إىل كل (أحبائِ ًأصدقائِ ًخرياًِ)ً ,هي ذلح لظاًو بالدعاء يل يف ظيز الغْب...
إىل كل هزابط علَ ىذه األرض ادلقدطت ,إىل شيداء اإلعداد ًالتديْش ,إىل كل هي خضب بدهائو الشكْت
ثزٍ فلظطني احلبْبت ,إىل كل أطري حز خلف القضباى..
ًهظك اخلتام ...إىل فصائل ادلقاًهت الفلظطْنْت ًقْادهتاً ,علَ رأطين درة التاج كتائب الشيْد عش
الدّي القظام...
إلْين مجْعاً أىدُ أًُىل مثزاث حصادُ العلوِ


ب

ذكرىوتقدور

شكر وتقدير
الحمد ﵀ كاجب الكجكد ,الذم افتتح كتابو بالحمد كاختتمو بالحمد ,كالصالة كالسالـ لمى

إماـ الحامديف  ,ص احب المقاـ المحمكد محمد صمى ا﵀ لميو كسمـ ,كمف تبعو مف الحامديف ليكـ

الديف كبعد:

ِ
[ر ِّب َأ ْو ِز ْعنِي َأ ْن َأ ْشك َُر نِ ْع َمت َ
ي[]...النمؿ]9 :
َك ا َّلتِي َأ ْن َع ْم َ
ت َع َ ََّل َو َع ََل َوالدَ َّ
انطالقا مف قكلو تعالىَ :
كمف قكؿ النبي صمى ا﵀ لميو كسمـ  " :مف ال يشكر الناس ال يشكر ا﵀ " (األلباني رقـ ) 3014

أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير كاالمتناف إلى أستاذم الدكتكر /لدناف لبد الرحمف أبك لامر ,الذم

لمي يكما مف فيض لممو كتكجييو ,حتى خرجت الرسالة الى النكر.
حظيت بو مشرفان ,كلـ يبخؿ ّ

كما أتقدـ بكافر الشكر كالعرفاف الى كؿ مف الدكتكر /خضر لباس ,كالدكتكر /إبراىيـ حبيب,
اء  ,فجزاىما ا﵀ لني خي نار.
حيث تشرفت بقبكليما مناقشة الرسالة  ,مما زادىا إثر ن

كما أتقدـ بأسمى آيات الشكر كاالمتناف إلى أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ,رئيسا كادارة

كىيئة تدريسية...

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير كاالحتراـ إلى الدكتكر /ناجي البطة لمى مسالدتو لي في اختيار
العنكاف كاإلرشاد كالتكجيو .

كذلؾ الشكر مكصكؿ إلى كؿ مف كاف لو دكر في حياتي كلك كاف صغي انر  ,ككؿ مف سالدني ,كلك
بدلكة خير في ظير الغيب  ,ىؤالء مف ذكرتيـ مف أصحاب الفضؿ  ,أما مف غفمت لنيـ مف
غير قصد فميـ مني كؿ الشكر كالتقدير كاالحتراـ.

كأخي انر أساؿ ا﵀ العمي العظيـ أف أككف قد كفقّت في ىذه الدراسة  ,فما كاف مف تكفيؽ فمف ا﵀ ,
كما كاف مف خطئ أك زلؿ أك نسياف فمف نفسي كمف الشيطاف.

" كما تكفيقي اال با﵀ لميو تككمت كاليو أنيب"
كا﵀ مف كراء القصد

الباحث/
وسام محمود كشكو
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ملخصىالدرادظ

ممخص الدراسة
سعت الدراسة إلى تحديد مستقبؿ السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي تجاه المقاكمة الفمسطينية في
ضكء كثيقة آيزنككت العسكرية ,بيدؼ تبياف الكسائؿ التي يمكف لمكياف اإلسرائيمي اتباليا بعد

إلالف ىذه الكثيقة؛ لمكقكؼ لمى بنكدىا كتحميميا ,بما يضمف تالفي السمكؾ اإلسرائيمي المستقبمي

الذم سيأخذ بيا.

حاكلت الدراسة التعرؼ لمى تركيبة الجيش اإلسرائيمي الداخمية كأقسامو الرئيسة التي يتككف

منيا ,كما ّبينت السمكؾ اإلسرائيمي تجاه الفمسطينييف مف خالؿ ثالث حقب تاريخية فاصمة في
تاريخ الشعب الفمسطيني منذ نكبة لاـ  ,8491كحتى الحرب األخيرة لمى غزة .4189

كضحت الدراسة ما تضمنتو كثيقة الجيش اإلسرائيمي ,ككيفية تطبيقيا لمى المقاكمة

الفمسطينية ,كأبرزت سمكؾ المقاكمة تجاه الكثيقة ,مف خالؿ معرفة مدل استعدادىا لمرد لمييا,
كتناكؿ أىـ السيناريكىات المستقبمية لمسمكؾ العسكرم اإلسرائيمي في ضكء ىذه الكثيقة .
التمدت الدراسة لمى لدة مناىج لممية ,كالمنيج التاريخي لمداللة لمى تتبع السمكؾ

اإلسرائيمي تجاه الفمسطينييف منذ لدة لقكد حتى كقتنا الحاضر ,بجانب المنيج الكصفي التحميمي

في دراسة الظكاىر ككصفيا كصفنا دقيقنا ,بالتطرؽ لدراسة السمكؾ اإلسرائيمي تجاه المقاكمة خالؿ
حركبو المتتالية لمى قطاع غزة ,ثـ ربط ىذه الظاىرة بكثيقة آيزنككت العسكرية.

كما تـ االلتماد لمى المنيج االستشرافي في التنبؤ بمستقبؿ السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي

تجاه المقاكمة ,بجانب نظرية تحميؿ المضمكف مف خالؿ تحميؿ ما تضمنتو بنكد كثيقة آيزنككت
العسكرية.

تكصمت الدراسة إلى جممة مف النتائج مف أىميا ,أف دراسة سمكؾ المؤسسة العسكرية

اإلسرائيمية مف أكثر المكضكلات أىمية ,كأف الجيش اإلسرائيمي قاـ بتطكير قدراتو اليجكمية سكاء
البرية أك البحرية أك الجكية ,حيث يستخدميا لتككف قكة ردع ضد أم ىجكـ يمكف أف يتعرض لو.

أخي انر ..تعتبر كثيقة آيزنككت خطكة نكلية في تاريخ الجيش اإلسرائيمي ,كيمكف لمجيات

المعادية لمكياف اإلسرائيمي أف ترل فييا خارطة طريؽ لمكاجياتيا في المستقبؿ ,كمعرفة التفكير

العسكرم اإلسرائيمي في حركبو القادمة.
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Abstract

Abstract
The study aimed to identify the Israeli military action towards the Palestinian resistance
in the light of Eizenkot Military Document and to show the means that Israel can follow after
the declaration of the document. The study discussed the points of the document and analyzed it
by avoiding the Israeli action in it.
The study tried to know the internal structure of the Israeli Army and its main divisions. The
study also showed the Israeli action towards Palestinians throughout the three historical main
episodes in the Palestinian history since the Nekbah in 1948 and until the last war against Gaza
in 2014.
The study explained what the Israeli document includes and how it could be applied on the
Palestinian resistance. The study also showed the action of the Palestinian resistance towards
the Israeli document through knowing the readiness of the resistance to respond. The study shed
lights on the perspective actions of the Israeli military action in the light of the Israeli Army
document.
The study depends on many approaches including the historical approach to indicate the
succession of the Israeli action towards the Palestinians since many decades and until these days
by describing the Israeli acts and actions and discussing it in order to anticipate its near and far
perspective plans.
The study used the analytical descriptive approach in studying the phenomena and describing
them accurately. For example, the study of the Israeli action towards the resistance in its
successive wars against Gaza and then link that phenomenon with Eizenkot Military Document.
It also studies what Israel could learn from its loss in the past wars in order to use in the coming
ones.
The study used the foresight approach in order to predict the future of the Israeli military action
towards the Palestinian resistance in the light of Eizenkot Military Document. The Israeli army
issued that document to deal with the resistance in the future. Finally, the study used content
analysis throughout analyzing the content of Eizenkot Military Document to know how the
Israeli Army uses it towards the resistance and to deal and avoid it.
The study reached some of the outcomes. One of the most important one was studying the
Israeli Military Institution which was the most important subject. The Israeli Army developed
its attack abilities whether on the ground, the sea or the air.
The Israeli Army uses it in order to be a deterrent power against any possible attack that they
might encounter. The study found that the Israeli military action from 1967 to 2007 was and still
the most dangerous period in the history of the Arab – Israeli Conflict which was distinguished
by brutality and the use of crime means to deal with the armless Palestinians.
The Israeli Document is a unique step in the Israeli army history. The parties that are enemies to
Israel can consider that document as a road map to face those parties and how the army could
think in coming wars.
Finally, the situation in which the Palestinians live, specially the Gaza Strip, require looking
again. Gaza is still besieged and the war of 2014 on Gaza did not move issues and that make the
fragile economy to be the same.
That situation makes Israel to attract the Palestinian resistance to the boarders and make
escalation with it leading to a war; its outcomes could not be perceived.
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الفصل األول
اإلطار المنيجي لمدراسة

أولً :مقدِّمة:
استطاع الكياف اإلسرائيمي في كافة حركبو كالتداءاتو ضد الشعب الفمسطيني ,أف يتعامؿ
لمى المستكل العسكرم كالسياسي كاإللالمي بتكتيؾ لسكرم مكحد ,كأظيرت الحركب اإلسرائيمية
الثالثة لمى قطاع غزة في ألكاـ  ,2014 ,2012 ,2009-2008بشالة آلة الحرب اإلسرائيمية
في محاكلتيا لفرض كاقع جديد تعيد مف خاللو الييبة لقكاتيا ,بعدما فشمت في تحقيؽ ذلؾ خالؿ
حربيا لمى جنكب لبناف لاـ 2006ـ.
حاكلت القكات اإلسرائيمية تدمير البنى التحتية لممقاكمة الفمسطينية ,كشؿ قدرتيا لمى
إطالؽ الصكاريخ تجاه المستكطنات المحاذية لقطاع غزة ,كداخؿ األراضي المحتمة ,كمحاكلة تدمير
األنفاؽ بيف قطاع غزة كاألراضي المصرم ,لكنيا لـ تفمح بتحقيؽ مآربيا بسبب صالبة المقاكمة
الفمسطينية ,كصمكد الشعب ,ككقكفو خمؼ المقاكمة خاصة في الحرب األخيرة لاـ 2014ـ.
رغـ تحسف األداء العسكرم لممقاكمة الفمسطينية خالؿ لدكاني 2008ـ2012 ,ـ ,إال أف
تطكره خالؿ لدكاف  ,2014يمكف كصفو بأنو نقمة نكلية كىامة في تاريخ المقاكمة المسمحة,
خاصة بعدما فشمت االستخبارات اإلسرائيمية في تقديـ تقدير حقيقي إلمكانياتيا ,بجانب التعكيؿ
المفرط لمى استخداـ القبة الحديدية لصد صكاريخيا.
مثؿ األداء العسكرم لممقاكمة الفمسطينية مفاجأة لمقيادة السياسية كالعسكرية اإلسرائيمية,
كأربكت حساباتيا ,ككقفت دكف إتماـ الجيش ألىداؼ لمميتو العسكرية ,مما أطاؿ أمد الحرب,
كلظمت معو خسائره فييا.
في ضكء التطكر الممحكظ لبنية المقاكمة الفمسطينية ,كبعد ازدياد األخطار المحدقة بالكياف
اإلسرائيمي ,قرر رئيس األركاف "غادم آيزنككت" في خطكة غير مسبكقة في تاريخ الجيش تعميـ
كثيقة أمنية سميت بػ"استراتيجية الجيش اإلسرائيمي" ,ارتبطت باستخالصات كنتائج الحركب األخيرة
لمى لبناف لاـ  ,2006كحركبيا المتكاصمة لمى قطاع غزة بيف لامي .2014-2008
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الفصلىاألول
اإلطارىالمنكجيىللدرادظ

أبرزت الكثيقة خطر الجمالات المسمحة في المنطقة لمى أمف الكياف اإلسرائيمي ,كاخفاؽ

الجيش اإلسرائيمي بتحقيؽ انتصار لمى حزب ا﵀ كحركة حماس.
ال مف نشر الجنكد في
حاكلت الكثيقة إبراز أىمية االلتماد لمى كسائؿ قتالية متطكرة ,بد ن
كؿ مكاف دكف جدكل ,كجددت رؤية الكياف اإلسرائيمي بارتكاب كؿ ما ىك ممكف لتعزيز مكانتو,
ككقؼ التيديدات ضده ,حتى لك كمفو ذلؾ القياـ بارتكاب جرائـ حرب كمجازر.
بينت الكثيقة أىمية تعامؿ المستكل السياسي مع نظيره العسكرم ,مف أجؿ إنتاج تأثير
متبادؿ بينيما ,فاالندماج بيف المستكيات المختمفة في الحكـ يؤدم لتكامؿ العمؿ ,كتككف الق اررات
الصادرة لف مركز صنع القرار لمى درجة كافية مف الدقة.

ثانياً :مشكمة الدراسة وتساؤلتيا:
حاكؿ الجيش اإلسرائيمي إلادة بناء استراتيجية جديدة في اصدار كثيقة آيزنككت العسكرية,
بالتبارىا مؤشرات مقمقة في مستقبؿ السمكؾ العسكرم المستقبمي لمكياف اإلسرائيمي تجاه المقاكمة,
كىذا ما ستحاكؿ الدراسة تسميط الضكء لميو ,لبر طرح تساؤؿ رئيس ,كىك:
 ما مستقبل السموك العسكري اإلسرائيمي تجاه المقاومة الفمسطينية في ضوء وثيقة آيزنكوت
العسكرية؟
كيتفرع مف التساؤؿ الرئيس لدة أسئمة فرلية:

 .1ما السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي تجاه الفمسطينييف منذ 1948؟
 .2ما مضمكف كثيقة آيزنككت العسكرية؟

 .3ما مدل استعداد المقاكمة الفمسطينية لمتعامؿ مع كثيقة آيزنككت العسكرية؟
 .4ما السيناريكىات المستقبمية لمسمكؾ العسكرم اإلسرائيمي في ظؿ كثيقة آيزنككت العسكرية؟

ثالثاً :أىداف الدراسة:
تتمثل أىداف الدراسة في اآلتي:
 -1تتبع السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي تاريخينا تجاه المقاكمة الفمسطينية.
 -2تسميط الضكء لمى التركيبة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي.
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 -3التعرؼ لمى لقمية كطبيعة صنالة القرار العسكرم اإلسرائيمي في ضكء كثيقة آيزنككت.
 -4إبراز مدل جيكزية المقاكمة الفمسطينية لمرد لمى كثيقة آيزنككت.
 -5استشراؼ مستقبؿ السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي في ضكء كثيقة آيزنككت االستراتيجية.

رابعاً :أىمية الدراسة:
ويمكن تحديد أىمية الدراسة في التالي:
 األىمية النظرية:
 -1قد تفيد دراسة استراتيجية الجيش اإلسرائيمي (خاصة في الحركب الثالثة األخيرة ألكاـ
2014-2012-2008ـ) ,صناع القرار العسكرم ,كتفتح آفاقان جديدة لمباحثيف في العمكـ
السياسية كالعسكرية ,بتسميطيا الضكء لمى تحكالت ميمة في ىذا الجانب العسكرم.

 -2تعمؿ دراسة مستقبؿ السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي تجاه المقاكمة بعد إصدار كثيقة آيزنككت
لمى إثراء المكتبة العربية .

 -3تفيد ىذه الدراسة في زيادة المعرفة في ىذا المجاؿ لصناع القرار في المقاكمة الفمسطينية .

 األىمية العممية:

 -1تعد ىذه الدراسة مرجعنا ىامنا لمسالدة المقاكمة الفمسطينية كامدادىا بالمعمكمات التي
تمكنيا مف مكاجية الجيش اإلسرائيمي في المستقبؿ.

 -2قد تفيد في متابعة الخطط كاالستراتيجيات الجديدة التي يقكـ الكياف اإلسرائيمي بكضعيا
أثناء حركبو ضد الفمسطينييف لتفادييا.

 -3قد تفيد في التعرؼ لمى العقمية العسكرية اإلسرائيمية ككيفية تعامميا مع المقاكمة,
ال في المكاجية المتكقعة.
كاالستفادة منيا في الجكانب اإليجابية مستقب ن

خامساً :منيجية الدراسة:
استخدم الباحث في الدراسة عدة مناىج ونظريات منيا:
 المنيج التاريخي :الذم يمجأ لتتبع السمكؾ اإلسرائيمي تجاه الفمسطينييف لامة ,كحركات
المقاكمة الفمسطينية خاصة منذ النكبة لاـ  1948كحتى اآلف ,بكصؼ تمؾ الممارسات,
كمناقشتيا ,كالكقكؼ لمييا ,بيدؼ تكقع اتجاىاتيا المستقبمية القريبة كالبعيدة.
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 المنيج الوصفي التحميمي :القائـ لمى دراسة الظكاىر ككصفيا كصفنا دقيقنا ,بالتطرؽ
لدراسة السمكؾ االسرائيمي تجاه المقاكمة خالؿ حركبو المتتالية لمى غزة ,كربطيا بكثيقة
آيزنككت ,كما يمكف لمكياف اإلسرائيمي مف استخالص دركسيا في الحركب الفائتة,
الستخداميا في الحركب القادمة.
 المنيج الستشرافي :مف أجؿ التنبؤ بمستقبؿ السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي تجاه المقاكمة
الفمسطينية ,في ضكء كثيقة آيزنككت ,حيث قاـ الجيش اإلسرائيمي بإصدار الكثيقة لمتعامؿ
مف خالليا مع المقاكمة في المستقبؿ.
 نظرية تحميل المضمون :مف خالؿ تحميؿ ما تضمنتو بنكد كثيقة آيزنككت ,لمعرفة كيفية
استخداميا مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي تجاه المقاكمة ,كالتعامؿ معيا كتفادييا.

سادساً :حدود الدراسة:
 الحد الموضوعي :دراسة السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي تجاه المقاكمة الفمسطينية في ضكء
كثيقة آيزنككت العسكرية.
 الحد المكاني :األراضي الفمسطينية ( قطاع غزة ,الضفة الغربية ,أراضي الػ)48
 الحد الزماني :تبدأ الدراسة لاـ 1948ـ ,حيث تـ احتالؿ فمسطيف ,كتنتيي كقت صدكر
الكثيقة لاـ 2015ـ.

سابعاً :مصطمحات الدراسة:
 -1استراتيجية الجيش اإلسرائيمي :كثيقة قاـ الجيش اإلسرائيمي بنشرىا لمكاجية التيديدات
المحدقة بالكياف اإلسرائيمي ,كتحتكم لمى تعديؿ جكىرم ط أر لمى العقيدة العسكرية ,يتعمؽ
بالدفاع لف الجبية الداخمية ,كيقكـ لمى مبدأ أساسي أف "إسرائيؿ" لف تتحمؿ ىزيمة أخرل
بعد حرب لبناف  ,2006كتحمؿ الكثيقة المصنفة "بالسرية جدنا" تكقيع رئيس ىيئة األركاف
العامة غادم آيزنككت ,كتحمؿ لنكاف استراتيجية الجيش.
 -2المقاومة الفمسطينية :مصطمح يرتبط بالسياسات كالدلكات كالعمميات التي تدلك أك تدلـ
مقاكمة االحتالؿ اإلسرائيمي لمفمسطينييف ,كتسعى إلزالتو ,كيستخدـ المصطمح لكصؼ
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تحركات فمسطينية متنكلة تتراكح بيف المقاكمة المدنية ,الشعبية كالمسمحة ,كيستخدـ لإلشارة

إلى الفترة بيف بدء االحتالؿ البريطاني لفمسطيف لاـ  1918كحتى اليكـ.

ثامناً :الدراسات السابقة:
 -1حاييم آسا ,يديديا يعاري ( )2015إسرائيل والقتال بطريقة أخرى ..وعقيدة الحرب الجديدة.
يبدأ الكتاب باإلشارة أف الردكد األمنية كالعسكرية اإلسرائيمية َّ
تركزت لمى ثالثة أسس مركزية

ميمة :الردع ,كاإلنذار ,كالحسـ ,فاألساس األكؿ ينشد ردع الدكؿ العربية لف الدخكؿ في حرب
َّ
يتـ استدلاء األساس الثاني,
مفتكحة مع الكياف اإلسرائيمي ,كاف لـ ينجح ىذا األساس المركزمُّ ,

كفي حاؿ اندلعت حرب مفاجئة فإف الكياف اإلسرائيمي يعمؿ لمى نقؿ المعركة القتالية إلى ساحة

العدك ,كالكصكؿ لمرحمة الحسـ خالؿ كقت قصير.
ِّ

تـ استيداؼ الجبية الداخمية
يعكد الكتاب إلى سنكات طكيمة مف لقكد القرف الماضي ,حيف َّ

اإلسرائيمية بالقذائؼ الصاركخية لبعض المنظمات ,لكف السنكات األخيرة أبرزت أماـ الكياف

اإلسرائيمي تحديات متزايدة مف حركب العصابات التي لجأت لذات األسمحة غير القابمة لميزيمة؛

كىي :القذائؼ الصاركخية ,كالعمميات االنتحارية ,التي تعد إضافة نكلية لمكاجية الكياف
اإلسرائيمي.

يكصي الكتاب بإبراز مدل القدرة اإلسرائيمية لمى تحقيؽ "اختراؽ استخبارم" داخؿ منظمات
ِّ
المتعمقة بتكثيؼ اليجمات تأتي مف
المقاكمة ,كالكصكؿ لمستكل صانعي القرار فييا؛ ألف الق اررات

ىذه المستكيات القيادية الرفيعة في تمؾ المنظمات ,كليس مف ِقَبؿ الدكائر الميدانية العاممة في
ساحة المعركة.
 -2سيبوني ,غابي " )2015( :الدروس المستفادة لحماس من معركة الجرف الصامد"
استعرضت الدراسة الحرب لمى غزة  ,2014التي شكمت لحماس التحدم القتالي األكبر
مف حيث التعقيد كاالستم اررية.
كناقشت الدراسة الكسائؿ التي استخدمتيا حماس بمكاجية الجيش اإلسرائيمي مف صكاريخ

(قصيرة كمتكسطة المدل) كأنفاؽ دفالية كىجكمية داخؿ الكياف اإلسرائيمي ,كالطائرات بدكف طيار,

كلمميات التسمؿ بالككماندكز البحرم ,كحرب المدف التي دارت بيف كتائب القساـ كالجيش
اإلسرائيمي لند تقدـ قكاتو البرية.
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خمصت الدراسة أف حماس تنظيـ يتعمـ كيستخمص الدركس مف معاركو السابقة كمف

التنظيمات األخرل التي كاجيت الكياف اإلسرائيمي مثؿ حزب ا﵀ ,كلددت الدراسة استفادة حماس

مف معركة  2014لمى ثالثة أصعدة :االستراتيجي الجيكبكليتيكي ,العممياتي ,كتكظيؼ القكة.

بينت الدراسة أف حماس بنت قدراتيا العسكرية لمى مككنات ثالثة :األنفاؽ كالصكاريخ

كالقكل البرية كالبحرية كالجكية كااللكتركنية ,كاستعرضت مدل تأثير ىذه القدرات كاألسمحة لمى
الجيش اإلسرائيمي ,كلدد كأنكاع األسمحة المستخدمة مف قبؿ المقاكمة خصكصان الصكاريخ.
 -3رامي أبو زبيدة ( )2014استراتيجية األنفاق لدى المقاومة في إدارة حرب .2014
تناكلت الدراسة ظاىرة األنفاؽ ,كأبرزت تطكر التخطيط كاألداء العسكرم لممقاكمة لبر

تجييزىا لمسرح العمميات باالستفادة مف فترات اليدكء مع االحتالؿ ,كبينت أف األنفاؽ لعبت دك نار
محكرينا في صمكد غزة بكجو االحتالؿ ,كأشارت أف المقاكمة أخذت العبرة مف حربي -2008
نظر المتالكو
 ,2012لتتكصؿ لقنالة أف مكاجية جيش االحتالؿ فكؽ األرض أمر صعب المناؿ ,نا

سالح جك متفكؽ.

أشارت الدراسة أف إستراتيجية األَنفاؽ مكنت المقاكمة مف تجاكز خاصية التفكؽ التي يتمتع

بيا االحتالؿ مف حيث التدريب كالتسميح كالمعدات ,كمنعتو مف استخداـ الكثير مف لناصر تفكقو
بالمعركة ,كلعبت دك انر ميمان بإفراغ مستكطنات غالؼ غزة ,كابعاد المكاقع العسكرية لمداخؿ لدة
كيمكمترات.
أكصت الدراسة بضركرة التماد المقاكمة لمى استراتيجية لسكرية مكحدة تمكنيا مف إدارة أم
حرب قادمة كفؽ استراتيجيات :حرب العصابات ,كالصد كالمنع ,كاألنفاؽ ,كالتصنيع الذاتي.
 -4رأفت حمدونة ( )2014الجيش اإلسرائيمي "الييكمية -القدرات -الوحدات القتالية -المذابح"
تناكلت الدراسة تاريخ تأسيس الجيش اإلسرائيمي كىيكميتو كتنظيمو ,كالقدرات العسكرية
كالكحدات القتالية النظامية ,كالعصابات الصييكنية كأساس لو ,كبينت أسماء الجنراالت ككزراء
الحرب كرؤساء األركاف ,الذيف قادكا الجيش منذ تأسيسو.
بحثت الدراسة ىيكمية الجيش اإلسرائيمي ,كتاريخ تأسيسو ,كتطرقت لقانكف التجنيد كاالنتساب
لمجيش كخدمة االحتياط كالكحدات الخاصة التي تعمؿ ضمف قادة األركاف ,كفصمت في األذرع
التابعة لمجيش ,البرية كالبحرية كالجكية كالقدرات البشرية.
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بينت الدراسة ألداد جنكد االحتياط ,كالجنكد العامميف ,كاحصائيات لف ألداد العربات

القتالية كالدبابات كالقطع المدفعية ,كتطرقت إلى السالح النككم كالصكاريخ الباليستية.
 -5ابراىيم حبيب ( )2010أثر المقاومة عمى األمن اإلسرائيمي 2009 – 2000ـ.
تناكلت الدراسة التأثيرات المختمفة لممقاكمة لمى األمف القكمي اإلسرائيمي ,لبر ثمانية محاكر
أساسية؛ فدرست التأثيرات السياسية كالديمغرافية كالعسكرية كاالقتصادية كاإللالمية كاالجتمالية
كالنفسية كاألخالقية.
تطرقت الدراسة لمتأثيرات القانكنية التي أصبحت تشكؿ ىاجسنا لمقيادات اإلسرائيمية أثناء
سفرىا إلى الخارج خكفنا مف تعرضيا لاللتقاؿ ,بسبب الدلاكل القانكنية المرفكلة ضدىا في العديد
مف الدكؿ األكركبية.
ركزت الدراسة لمى الفترة الزمنية الممتدة بيف لامي 2009-2000؛ التي شكمت بركز دكر
المقاكمة اإلسالمية التي تقكدىا حماس؛ بالتبارىا لدل دكائر صناع القرار كأجيزة االستخبارات
اإلسرائيمية ,خط انر استراتيجيان ييدد الدكلة.
 -6عدنان أبو عامر ( )2009ثغرات في جدار الجيش اإلسرائيمي.
يسمط الضكء لمى أبرز العيكب كالمخاطر التي يعاني منيا الجيش اإلسرائيمي ,في ظؿ
األحاديث التي ترددت مؤخ نار في دكائر صنع القرار لف غياب أنمكذج "جيش الشعب" الذم كاف
يتغنى بو كبار قادة الدكلة.
يتناكؿ الكتاب أبرز اإلخفاقات العسكرية اإلسرائيمية ,خاصة في الحرب األخيرة لمى لبناف,
كيبرز أىـ نقاط القكة كالضعؼ لدل الجيش اإلسرائيمي ,مف كجية نظر اإلسرائيمييف أنفسيـ في
مختمؼ الجكانب التسميحية كالبنيكية كالييكمية ,إضافة لما يحدؽ بو مف مخاطر داخمية كخارجية.
يظير الكتاب صكرة مغايرة لمجيش اإلسرائيمي بخالؼ الصكرة النمطية التي رسمتيا لو
كسائؿ اإللالـ ,كتحيطو بيالة مفتعمة ,كالتمد الكاتب بدراستو لمى مصادر كمراجع لبرية,
كاستعاف باألرقاـ كالجداكؿ اإلحصائية ,مقدمنا معمكمات ميمة كجديدة لمباحثيف كصناع القرار.
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 -7عبد الحميد الكيالي ( )2009دراسات في العدوان السرائيمي عمى قطاع غزة "عممية
الرصاص المصبوب :معركة الفرقان.
يتناكؿ الكتاب األداء السياسي كالعسكرم كاإللالمي اإلسرائيمي خالؿ العدكاف كتدالياتو,
ال
كيقدـ تقييمان لألداء السياسي كالعسكرم لحركة حماس كفصائؿ المقاكمة الفمسطينية ,كيفرد فص ن
ّ
تحميمينا قانكنينا حكؿ جرائـ الحرب اإلسرائيمية جراء العدكاف لمى غزة.
يشير الكتاب لكجكد إرباؾ في األداء السياسي كالعسكرم اإلسرائيمي خالؿ العدكاف ,فيما لعب
ذات األداء لفصائؿ المقاكمة الدكر األبرز بيذا اإلرباؾ ,كافشاؿ أىداؼ العدكاف.
كما أف تزايد التعاطؼ المحمي كالعربي كالدكلي مع الفمسطينييف ,كتَ ُّ
شكؿ بيئة معادية
"إلسرائيؿ" بسبب جرائـ الحرب التي ارتكبتيا ,أربكت قدرتيا لمى المناكرة السياسية ,كأدت لتشكيو
صكرتيا كاىتزازىا سياسيان كالالميان ,كانتشار مكجات االستنكار كالعداء ليا لالميان.
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تاسعاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة
عنوان

الدراسة

ما ناقشتو الدراسة

ما يميز الدراسة الجديدة

يتناكؿ الكتاب كثير مف اإلخفاقات التي

تتميز الدراسة الحالية لف ىذه الدراسة مف النكاحي
التالية:
الموضوع :دراسة حديثة يمكف أف تككف امتداد ليذه
الدراسة ,كلكف تطرقت لمكضكع أكثر حداثة كأىمية.
المنيج :سيتـ استخداـ مناىج أخرل لف ىذه الدراسة
كالمنيج االستشرافي كغيره.
الحدود :الحد المكاني األراضي الفمسطينية بخالؼ
الدراسة السابقة كانت شاممة لممناطؽ األخرل التي
تتكاجد بيا المقاكمة .أما الزماني فكاف أكثر حداثة ألنو
يتطرؽ لممستقبؿ.
األىمية العممية واألكاديمية :ستككف الدراسة ذات
فائدة كبيرة لمباحثيف بيذا المجاؿ ,كمرجعنا ىامنا لممكتبة
اء لمباحثيف في الدراسات العميا
العربية ,كاثر ن
المتخصصيف في ىذا الشأف.
يمكف أف تتميز الدراسة الحالية لف ىذه الدراسة مف
النكاحي التالية:
الموضوع :دراسة حديثة كشاممة تطرقت لمحركب
الثالثة الماضية ,كذلؾ بالتفصيؿ.
المنيج :سيتـ استخداـ مناىج كنظريات تختمؼ لف
ىذه الدراسة كنظرية تحميؿ المضمكف التي دائمنا ما
اء ألم دراسة.
تككف إثر ن
الحدود :الحد المكاني األراضي الفمسطينية ,كيمتقي مع
ىذه الدراسة .أما الحد الزماني فيك أكثر حداثة ,ألنو
يبرز المستقبؿ استشرافنا.
األىمية العممية واألكاديمية :ستككف الدراسة ذات
فائدة كبيرة لمباحثيف بيذا المجاؿ ,كمرجعنا ىامنا لممكتبة
اء لباحثي الدراسات العميا المتخصصيف
العربية ,كاثر ن
في الشأف اإلسرائيمي.

يعاني منيا الجيش اإلسرائيمي ,خاصة
في الحرب األخيرة لمى لبناف ,كفي
مختمؼ الجكانب التسميحية كالبنيكية

ثغرات في

كالييكمية ,كفي ىذه الدراسة يظير
الجيش بخالؼ الصكرة التي رسميا لو

جدار الجيش اإللالـ ,كأحاطو بيالة مفتعمة.
اإلسرائيمي

تناكؿ الكتاب في فصكلو الثالثة األكلى

دراسات في

األداء السياسي كالعسكرم كاإللالمي

اإلسرائيمي

الفصميف الرابع كالخامس تقييمنا لألداء
العسكرم كالسياسي لحركة حماس

العدوان

عمى قطاع

غزة 2008

خالؿ العدكاف كتدالياتو ,ثـ يقدـ في

كفصائؿ المقاكمة ,ثـ يعرض في الفصؿ
السادس مكقؼ السمطة الفمسطينية في

راـ ا﵀ كحركة فتح مف العدكاف ,ثـ
يبحث في فصؿ كامؿ جرائـ الحرب في

العدكاف لمى غزة ,ثـ تناكؿ في فصمو

األخير االقتصاد السياسي لمشركع الادة
إلمار غزة.
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الفصلىاألول
اإلطارىالمنكجيىللدرادظ

بحثت الدراسة تأثير المقاكمة الفمسطينية يمكف أف تتميز الدراسة الحالية لف ىذه الدراسة مف

لمى األمف القكمي اإلسرائيمي ,كركزت النكاحي التالية:

الفترة لمى الفترة مف  ,2009-2000الموضوع :دراسة حديثة يمكف أف تككف امتداد ليذه
كالتي شكمت فييا بركز دكر المقاكمة الدراسة ,لكنيا تختمؼ لنيا مف حيث تناكليا مكضكع
الفمسطينية اإلسالمية التي تقكدىا حركة الكثيقة العسكرية.

حماس ,كالتي تشكؿ خط نار استراتيجينا المنيج :سيتـ استخداـ مناىج أخرل تختمؼ لف ىذه
أثر المقاومة لمى اسرائيؿ.
الدراسة طبقنا لمكضكليا الحديث.

الحدود :الحد المكاني األراضي الفمسطينية كىي تتفؽ

الفمسطينية

مع ىذه الدراسة ,أما الحد الزماني فيذه الدراسة أكثر

عمى األمن

حداثة كمكضكليا يعتبر حديث السالة.

القومي

األىمية العممية واألكاديمية :ستككف الدراسة ذات

اإلسرائيمي

فائدة كبيرة لمباحثيف في ىذا المجاؿ ,كمرجعنا ىامنا
اء لمباحثيف في الدراسات العميا
لممكتبة العربية ,كاثر ن

من -2000
2009

الجيش

المتخصصيف في الشأف اإلسرائيمي ,كامتدادنا ليذه
الدراسة في إبراز مدل خطكرة المقاكمة لمى األمف

تناكلت الدراسة تاريخ تأسيس الجيش
اإلسرائيمي ,كبناء قدراتو العسكرية,

اإلسرائيمي

كالعصابات الصييكنية كأساس لو,

القدرات

كرؤساء أركانو ,ثـ تطرقت لمسالح

"الييكمية,

العسكرية,
الوحدات

كبينت أسماء الجنراالت ككزراء الحرب

النككم االسرائيمي.

القتالية,
المذابح"

القكمي اإلسرائيمي خاصة بعد الحركب األخيرة.
يمكف أف تتميز الدراسة الحالية لف ىذه الدراسة مف
النكاحي التالية:
الموضوع :مكضكليا الدراسة السابقة ىك جزء مف ىذه
الدراسة ,حيث أف ىيكمية كقدرات الجيش سيككف جانبنا
كاحدنا مف لدة جكانب تتحدث لنيا الدراسة.
المنيج :سيتـ استخداـ مناىج أخرل تختمؼ لف
الدراسة السابقة طبقنا الختالؼ المكضكع.
الحدود :الحد المكاني األراضي الفمسطينية بخالؼ
الدراسة السابقة كانت شاممة لممناطؽ المحتمة في
األراضي الفمسطينية.
األىمية العممية واألكاديمية :ستككف الدراسة ذات

فائدة كبيرة لمباحثيف في ىذا المجاؿ ,كمرجعان ىامنا
اء لمباحثيف في الدراسات العميا
لممكتبة العربية ,كاثر ن
المتخصصيف في الشأف اإلسرائيمي ,كالشأف العسكرم.
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الفصلىاألول
اإلطارىالمنكجيىللدرادظ

كضحت الدراسة ظاىرة األنفاؽ ,كتطكر يمكف أف تتميز الدراسة الحالية لف ىذه الدراسة مف
التخطيط كاألداء العسكرم لممقاكمة ,النكاحي التالية:

استراتيجية

كبينت أف األنفاؽ لعبت دك انر محكرينا في الموضوع :سكؼ تكضح ىذه الدراسة تطكر األنفاؽ
صمكد غزة في كجو االحتالؿ ,كأبرزت ككسيمة كاحدة مف كسائؿ المقاكمة الفمسطينية ,كبالتالي

األنفاق لدى

الدراسة أف المقاكمة أخذت العبرة مف ستتطرؽ لجكانب أخرل سيككف األنفاؽ جزء بسيط

الفمسطينية

العدك مف خالؿ األنفاؽ ,كىذا ما أثبتتو المنيج :سيتـ استخداـ مناىج أخرل لف ىذه الدراسة

المقاومة
في إدارة

حرب 2014

حربي  ,2012 ,2008كبدأت بقتاؿ منيا.
حرب .2014

طبقنا لممكاضيع المختمفة.
الحدود :الحد المكاني األراضي الفمسطينية بخالؼ
الدراسة السابقة التي كانت داخؿ محيط قطاع غزة
أثناء الحرب.

األىمية العممية واألكاديمية :ستككف الدراسة ذات

فائدة كبيرة لمباحثيف بيذا المجاؿ ,كمرجعنا ىامنا لممكتبة
اء لباحثي الدراسات العميا المتخصصيف
العربية ,كاثر ن
في الشأف اإلسرائيمي.

استعرضت الدراسة الحرب لمى غزة

الدروس

 ,2014كالتي شكمت تحدينا كبي نار
لحماس ,كناقشت الدراسة كسائؿ حماس
القتالية في المعركة ,كخمصت الدراسة

المستفادة

إلى أف حماس تتعمـ مف تجاربيا

الصامد

كالبرية كالبحرية ,كىك ما أثر لمى قكتيا

لحماس من السابقة ,أيضنا إف حماس بنت قدراتيا
معركة الجرف لمى األنفاؽ كالصكاريخ كالقكل الجكية
لألفضؿ في حركبيا ضد العدك
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يمكف أف تتميز الدراسة الحالية لف ىذه الدراسة مف
النكاحي التالية:
الموضوع :دراسة حديثة يمكف أف تككف امتداد ليذه
الدراسة ,كلكف تطرقت لمكضكع أكثر حداثة كأىمية,
كتطرقت لمكاضيع أخرل لـ تتطرؽ ليا الدراسة
السابقة.
المنيج :سيتـ استخداـ مناىج أخرل لف ىذه الدراسة
كالمنيج االستشرافي كغيره.
الحدود :الحد المكاني لألراضي الفمسطينية بخالؼ
الدراسة السابقة كانت فقط في محيط قطاع غزة.
األىمية العممية واألكاديمية :ستككف الدراسة ذات
فائدة كبيرة لمباحثيف بيذا المجاؿ ,كمرجعنا ىامنا لممكتبة
اء لمباحثيف في الدراسات العميا
العربية ,كاثر ن
المتخصصيف في ىذا الشأف.

الفصلىاألول
اإلطارىالمنكجيىللدرادظ

إسرائيل

يكضح الكتاب أف الردكد العسكرية يمكف أف تتميز الدراسة الحالية لف ىذه الدراسة مف

بطريقة

كالحسـ ,كيدلؿ مف خالؿ قياـ اسرائيؿ الموضوع :دراسة حديثة يمكف أف تككف امتداد ليذه

وعقيدة

ال كتغطية
كغير ذلؾ مف الفصائؿ التي تشكؿ إسرائيؿ ,كلكف تطرقت لمكضكع أكثر شمك ن
خطر لمى اسرائيؿ.
لجكانب أخرل.

والقتال
أخرى,

الحرب

الجديدة

اإلسرائيمية تركزت لمى :الردع كاإلنذار النكاحي التالية:

بحركب ضد الفمسطينييف كجنكب لبناف ,الدراسة ,كذلؾ مف النكاحي األمنية كالعسكرية لحركب

المنيج :سيتـ استخداـ مناىج أخرل لف ىذه الدراسة,

تبعنا لما يتطمبو المكضكع.
الحدود :الحد المكاني األراضي الفمسطينية بخالؼ
الدراسة السابقة كانت شاممة لممناطؽ األخرل التي

تتكاجد بيا المقاكمة.

األىمية العممية واألكاديمية :ستككف الدراسة ذات

فائدة كبيرة لمباحثيف بيذا المجاؿ ,كمرجعنا ىامنا لممكتبة
اء لباحثي الدراسات العميا المتخصصيف
العربية ,كاثر ن
في الشأف اإلسرائيمي.
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الفصلىالثاني
الدلوكىالطدكريى
اإلدرائوليىتجاهى
الفلدطونوونى(إطارى
تاروخي)

 2الفصن الجانٌ
الشمىك العشكرٍ اإلسرائًمٌ جتاه الفمشطًهًني
(إطار تارخيٌ)
المبحث األول :تركيبة الجيش اإلسرائيمي .

المبحث الثاني :السموك العسكري اإلسرائيمي تجاه الفمسطينيين ". "1967-1948

المبحث الثالث :السموك العسكري اإلسرائيمي تجاه الفمسطينيين ". "2007-1967
المبحث الرابع :السموك العسكري اإلسرائيمي تجاه الفمسطينيين ". "2014-2008
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الفصلىالثاني
الدلوكىالطدكريى
اإلدرائوليىتجاهى

الفصل الثاني

الفلدطونوونى(
إطارىالعسكري اإلسرائيمي تجاه الفمسطينيين (إطار تاريخي)
السموك
تاروخي)

سكؼ يتناكؿ ىذا الفصؿ السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي تجاه الفمسطينييف ضف إطار تاريخي,
حيث سيتناكؿ المبحث األكؿ تركيبة الجيش اإلسرائيمي ,كما يمتمكو مف أسمحة كلتاد كمقكمات
لسكرية ,كتطرؽ المبحث الثاني لمسمكؾ العسكرم اإلسرائيمي تجاه الفمسطينييف بيف لامي -1948
 ,1967مف انتياكات كمذابح كالتداءات متكاصمة ضد الفمسطينييف في ىذه الفترة.
أما المبحث الثالث فاستعرض السمكؾ العسكرم االسرائيمي تجاه الفمسطينييف بيف لامي
 ,2007-1967كىي الفترة األصعب التي مرت بيا القضية الفمسطينية ,كحاكؿ الكياف النيؿ مف
المقاكمة الفمسطينية بكافة أشكاليا.
أما المبحث الرابع فقد تطرؽ إلى السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي تجاه الفمسطينييف بيف لامي
 ,2014-2008كىي الفترة األخطر التي شف الجيش اإلسرائيمي ثالثة حركب متتالية ضد الشعب
الفمسطيني.
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الفصلىالثاني
الدلوكىالطدكريى

المبحث األول

اإلدرائوليىتجاهى
الفلدطونوونى(إطارى

تركيبة الجيش اإلسرائيمي

تاروخي)

لدل الحديث لف الجيش اإلسرائيمي كسمككو تجاه الفمسطينييف ,يجدر معرفة حقيقة كاضحة
أنو يعتبر لصب الدكلة ,كبالتالي فإف الحديث لنو يدفع لمبحث في تركيبتو كأسمحتو ,كما أنجزه في
السنكات كالعقكد الماضية.
تعتبر دراسة المؤسسة العسكرية ألم دكلة مف أكثر المكضكلات أىمية ,لما تمثمو مف
إمكانات مادية كبشرية ,كدكرىا في لممية التطكر كالبناء السياسي كاالجتمالي كاالقتصادم ,بجانب
لالقتيا الكثيقة مع المؤسسات األخرل في الدكلة ,بيدؼ تحقيؽ أكبر قدر مف التعاكف بينيا,
خاصة في المجاالت األمنية كاالقتصادية كالسياسية( .حسف ,د .ت :ص.)379-378

يتمتع الجيش اإلسرائيمي بكضع مختمؼ لف باقي جيكش العالـ ,لما يمثمو الكياف
اإلسرائيمي مف حالة خاصة ,بالتبارىا الدكلة الكحيدة في العالـ التي ظيرت نتيجة حمكليا محؿ
شعب آخر ,كمف ىنا زادت صالحيات جيشيا ليتخطى الحدكد المرسكمة ألم جيش بالعالـ ,كأصبح
جيا انز لسكريان كمدنيان في آف كاحد ,يضـ كافة أفراد المجتمع ,كيمكف تجييزه في أم كقت ,تطبيقان
لنظرية "األمة المحاربة"(.شعيب :2003 ,ص.)78

كرغـ القدرات القتالية الممحكظة لمجيش اإلسرائيمي ,إال أف الحككمات االسرائيمية المتعاقبة
بصرؼ النظر لف برنامجيا السياسي أك طابعيا األيديكلكجي ,تحرص لمى تحسيف مستكاه القتالي,
كتزكيده بالتقنيات العسكرية الحديثة ,مف أجؿ إبقائو في حالة مف التفكؽ النكلي الذم يتمتع بو.
(برزالم كآخركف ,صحيفة معاريؼ.)1999 ,

كقد ذكر مكشيو دياف كزير الحرب اإلسرائيمي األسبؽ أف الشعب اإلسرائيمي يقع لمى لاتقو
اإللداد لمحرب ,كالجيش يقع لمى لاتقو شف ىذه الحرب ,لتحقيؽ اليدؼ النيائي بإقامة
اإلمبراطكرية اإلسرائيمية ,التي لـ يحدد حدكدىا( .شعيب :2003 ,ص)80
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الفصلىالثاني
الدلوكىالطدكريى

الجيش اإلسرائيمي بعد قياـ الكياف اإلسرائيمي باثني لشر يكمنا فقط ,بأمر مف رئيس
تأسس
اإلدرائوليىتجاهى

إطارىريكف" في  26مايك .1948
بف( غك
الحككمة "ديفيد
الفلدطونوونى
تاروخي)

كفي  1976صدر قرار مف الكنيست بترسيخ مكانة الجيش ,ككضعو تحت إمرة الحككمة,
كحظر قياـ قكة مسمحة بديمة لنو ,حيث صرفت الحككمة لمى الجيش كالتسميح بيف لامي
 %9 ,1966-1950مف الناتج القكمي ,ثـ كصؿ  %24في الثمانينيات(.حمدكنة ,مكقع الصفصاؼ,
)2011

يعتمد الجيش اإلسرائيمي لمى التكنكلكجيا العسكرية المستكردة مف الكاليات المتحدة
االمريكية بشكؿ أساسي ,مثؿ طائرات إؼ ,15كاؼ ,16كالطائرة العمكدية أباتشي ,كغيرىا مف
المعدات العسكرية التي يستكردىا الجيش ,أك تخضعيا لمتطكير بمصانعيا العسكرية( .حمدكنة ,مكقع

الصفصاؼ.)2011,
يضـ الجيش اإلسرائيمي ثالثة أسمحة رئيسة ,كىي:
 -1سالح المشاة "القوات البرية":

كىك مف األسمحة األساسية لمجيش اإلسرائيمي ,كيضـ كحدات برية مقاتمة تابعة لمجيش,

كمنيا :المشاة ,المدرلات ,المدفعية ,اليندسة الحربي ,التجنيد ,المخابرات الخاصة ,شعبة
التكنكلكجيا.
تأسست ىيئة القكات البرية لاـ  ,1999كمنذ لاـ  2006أصبحت كافة األسمحة الحربية
البرية تحت إمرة القكات البرية ,ألف المعارؾ غالبان ما يحسميا البر ,رغـ مسالدة سالح الجك ,كلكف
تبقى القكات البرية رأس الحربة( .سيكؿ :2007 ,ص.) 9
تتككف القكات البرية اإلسرائيمية مف لدة مجمكلات ذات مياـ محددة ,كىي:
أ -قكات المناكرة كتشمؿ :فيمؽ المشاة كفيمؽ المدرلات.

ب -قكات الدلـ كتشمؿ :سالح المدفعية ,كسالح اليندسة القتالية ,كفيمؽ االستخبارات.

كما تكجد أربعة أقساـ مكتبية تتمثؿ في:
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التخطيط المسئكلة لف الميزانية كالتنظيـ الداخمي .
أ -شعبة
اإلدرائوليىتجاهى
رضية المسئكلة لف التدريب كالعقيدة .
ب -الشعبة
األإطارى
الفلدطونوونى(
شؤكف المكظفيف.
ت -قسـ
تاروخي)

ث -شعبة التكنكلكجيا المسئكلة لف أبحاث التطكير( .السيد ,مكقع ساسة بكست)2015 ,

يعتبر سالح المدرلات أىـ األسمحة التي تستخدميا القكات البرية اإلسرائيمية في حركبيا,

كالتبرتو القيادة االسرائيمية شفرة السيؼ الحادة التي يجب مف خالليا القضاء لمى الخصـ بصكرة
تامة ,كحافظ ىذا السالح لمى االحتياجات األمنية لدكلة الكياف ,بحيث أصبحت قكة المدرلات بعد
مطمع الخمسينيات مف أىـ األسمحة لمجيش اإلسرائيمي( .الجيش :2008 ,ص)33

يحتؿ الجيش اإلسرائيمي المرتبة الحادية لشر ألقكل جيكش العالـ ,حسب ترتيب "غمكباؿ فاير
باكرف" ,فمف ناحية القكات البرية يمتمؾ الجيش اإلسرائيمي:
  521ألؼ جندم ,منيـ  141ألؼ جندم نظامي 380 ,ألؼ جندم احتياط.  3938دبابة ,تتنكع بيف الميركافاة إسرائيمية الصنع ,أك األمريكية أك البريطانية ,كغيرىا.  6780ناقمة كلربة مدرلة ,كمطكرة كحديثة.  431مدرلة خفيفة ,تركية الصنع ,كأمريكية ,كاسرائيمية.  896قطعة مدفعية أمريكية الصنع ,أك أمريكية مطكرة اسرائيمينا.  6440مدفع ىاكف ,تتنكع بيف ليارات  120-81-60-160ممـ.  232راجمة صكاريخ أمريكية كركسية كاسرائيمية الصنع.  1475قطعة أسمحة مضادة لمدركع أمريكية كاسرائيمية كسكيدية الصنع(.البندارم ,مكقع دكتمصر)2014 ,

 -2السالح الجوي:
مع تأسيس سالح الطيراف اإلسرائيمي لاـ  1948تككف مف بضع لشرات مف الطائرات
( ,)Rolbant, 1970:p119ثـ أنشأ القكالد الجكية ,كالميابط الجديدة ,كمساكف الطياريف ,كاتجو الكياف
رتو مف بريطانيا كفرنسا كألمانيا(.الجيش :2008 ,ص .)35-34
اإلسرائيمي لشراء معظـ طائ ا

كفي السنكات األخيرة استطاع الكياف اإلسرائيمي تعزيز قكتو القتالية الجكية باالستعانة
بأسطكؿ مف لدة أنكاع مف الطائرات بدكف طيار ,الستخداميا في القياـ بتنفيذ المياـ االستكشافية
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تجاهىل تكجيو ضربات ىجكمية ,لبر تحميؿ تمؾ الطائرات قدرات صاركخية إلصابة
اإلدرائوليىانتقؿ
كالتجسس ,ثـ
إطارى كما حصؿ في االلتداءات األخيرة لمى قطاع غزة ,كاستخداـ تمؾ الطائرات
لفى(بعد,
أىداؼ معينة
الفلدطونوون
تاروخي)
يا ,كسيناء ( .ككالة نبأ)2016/10/22 ,
في أحداث سكر

تكتسب الطائرات أىمية كبيرة في االستراتيجية العسكرية اإلسرائيمية ,ألنيا تضمف لدـ كقكع
خسائر بشرية إسرائيمية ,رغـ الضبابية كالغمكض في األىداؼ التي تصميا ىذه الطائرات ,كحركاتيا
االستكشافية في المحيط العربي ( ككالة نبأ.)2016/10/22 ,

يتفكؽ سالح الجك اإلسرائيمي لمى نظيره في معظـ الدكؿ العربية ,كيرجح الخبراء العسكريكف
في الدكؿ الغربية أف سالح الجك اإلسرائيمي ىك األفضؿ لالميان ,كالدليؿ أف الطائرات اإلسرائيمية
قادرة لمى ضرب آالؼ األىداؼ في اليكـ الكاحد بشكؿ دقيؽ( .محمد ,مكقع مصر العربية)2014 ,

يمكن إرجاع ىذا التفوق السريع لسالح الجو اإلسرائيمي لعدة أسباب منيا:
أ -التماده لمى طائرات أمريكية تضمف لو التفكؽ لمى كؿ دكؿ المكاجية.
ب -استخداـ الطائرات أسمحة فتاكة كمكجية بدقة لالية.
ت -قياـ كحدة الحرب االلكتركنية بجزء مف مياـ الجيش ,كنجاحيا بالتشكيش لمى أنظمة رادار
العدك خالؿ ىجمات سالح الجك.
ث -جزء كبير مف الطائرات تتزكد بالكقكد جكان ,مما يقمؿ مف إمكانية إلاقة مسيرة أىدافيا.
ج -استخداـ طائرات بدكف طيار محمية الصنع ,ذات قكة ضاربة ,تقكـ بجمع المعمكمات
كلمميات االغتياؿ كغيرىا.
ح -امتالؾ طائرات كمقاتالت كذخيرة متطكرة لمغاية ,بجانب طياريف لمى ألمى مستكل مف
الكفاءة ,كمنظكمة فنية متطكرة.
خ -امتالؾ سالح الجك مميزات جديدة ,تتمثؿ في تنكلو كقكة ىجكمية كدفالية ,كامكانية قيامو
بمياـ متعددة ,تتعمؽ بمياـ جك -جك ,أرض -جك.
امتالؾ السالح الجكم اإلسرائيمي لمككادر البشرية ,النكلية كالمدربة ,كاستخدامو تكنكلكجيا
متطكرة في تنفيذ ميامو( .محمد ,مكقع مصر العربية)2014 ,
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البحرية:
 -3سالح
تجاهى
اإلدرائوليى

إطارىالبحرية لند قياـ الكياف اإلسرائيمي لاـ  1948مف قطع بحرية أمريكية
الفلدطونوونىك(ات
تككنت الق

تاروخي)
نكلية لممياتيا طكاؿ حرب  1948محدكدة كغير مجدية ,باستثناء قياميا في 21
خفيفة ,ككانت

أكتكبر  1948بإغراؽ المدمرة المصرية فاركؽ األكؿ( .الييثمي :1968 ,ص)192-191

بدأ التطكر الممحكظ لمبحرية اإلسرائيمية في السنكات التي تمت حرب  ,1948كحتى لاـ

 ,1956مف حيث الكـ كالنكع ,ألف بريطانيا لـ تأؿ جيدنا في الكقكؼ بجانب الكياف اإلسرائيمي بكؿ

ما أكتيت مف قكة ,كقامت بإمداده بالمدمرتيف إيالت كيافا ,لتككنا لكننا ليا ضد ألدائيا في
المنطقة( .لزمي :1977 ,ص)105

ال بحرينا لمى البحر المتكسط ,كشريطان طكلو
ال طكلو  142مي ن
يحتؿ الجيش اإلسرائيمي ساح ن

خمسة أمياؿ بحرية لمى البحر األحمر ,كىك يكلي سالحو البحرم أىمية كبرل ,مف خالؿ برامج
التطكير كالرفع مف قدراتو القتالية ,كصؿ األمر بإشراكو في لممياتو العسكرية ,لف طريؽ
الغكاصات في حركبو المختمفة ,كمف ىنا أصبح ىذا السالح يمثؿ تيديدان لمى دكؿ الجكار العربي,

ر يتيددىا(.حسيف ,مجمة المسمح)2014 ,
بسبب امتداد خطره إلى لمؽ األراضي العربية ,فأصبح خط نا

أظير الكياف اإلسرائيمي في السنكات األخيرة اىتمامان كاضحنا بسالح البحرية ,مف خالؿ

تطكير قكاتو لخدمة سياستو اإلقميمية ,خاصة في دكؿ الجكار العربي ,حيث تـ تحديث أسطكلو

البحرم ,كتتضمف تجييز السفف بمعدات كأجيزة اردار ,كأنظمة حرب إلكتركنية جديدة.

كال يخفي الكياف اإلسرائيمي رغبتو بحماية المناطؽ البحرية التي تـ اكتشاؼ الغاز فييا,

إضافة ل نكايا أخرل في استخداـ سالحيا البحرم ,لممشاركة في أم ترتيبات أمنية مستقبمية في

البحر المتكسط(.الشيخ ,صحيفة األىراـ)2015 ,

منذ اشتعاؿ فتيؿ الثكرات العربية األخيرة لاـ  ,2011قطع الجيش اإلسرائيمي شكطنا كبي نار

في تطكير كتعزيز قدراتو البحرية ,كبات ينافس سالح الطيراف باالستحكاذ لمى أكبر قدر مف
المكارد المخصصة لمجيش.

بات سالح البحرية يمعب رأس الحربة لمكاجية التحديات التي تكاجو الكياف اإلسرائيمي,

كيحتكر تنفيذ أكثر مف نصؼ العمميات الميدانية السرية التي ينفذىا الجيش اإلسرائيمي ,كضالؼ
الكياف شراء الغكاصات كالسفف كالصكاريخ ,متكسطة أك طكيمة المدل( .النعامي ,ككالة فمسطيف اليكـ

اإلخبارية)2015 ,
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تجاهىالجيش اإلسرائيمي قاـ بتطكير قدراتو اليجكمية :البرية ,البحرية ,كالجكية ,كبات
اإلدرائوليىأف
بدا كاضحنا
لتككف قكة ردع يستخدميا ضد أم ىجكـ قد يتعرض لو ,خاصة كجكده في
يحشد ىذه ال
طاقاتإطارى
الفلدطونوونى(
تاروخي)
بية يعتبر جميعيا ألداء لو.
محيط قكات لر

المالحظ أف الدكر األمريكي في إمداد الكياف اإلسرائيمي باألسمحة كالمعدات القتالية لـ يتكقؼ
منذ إنشائو حتى المحظة ,ألف الكاليات المتحدة تعتبره لمقيا االستراتيجي في المنطقة ,فإذا سقط,
سقط التكاجد األمريكي تمقائيان ,كما تعتقد.
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اإلدرائوليىتجاهى

المبحث الثاني

الفلدطونوونى(
إطارىالعسكري اإلسرائيمي تجاه الفمسطينيين 1967-1948
السموك
تاروخي)

شيد العاـ  1948إلالف الكياف اإلسرائيمي دكلتو ,كارتكابو لدة مجازر شكمت لالمة فارقة
في تاريخ القضية الفمسطينية ,كأطمؽ لميو الفمسطينيكف لاـ النكبة ,أما العاـ  1967فقد شيد
احتالؿ الكياف اإلسرائيمي لقطاع غزة كالضفة الغربية كشبو جزيرة سيناء كالجكالف السكرم كشرقي
القدس ,كمف ىنا بدأت معاناة أخرل لاشيا الشعب الفمسطيني.
أصبحت النكبة –فمسطينيان كلربينا -الحدث األىـ الذم غير معالـ المنطقة ,حيث خمعت
بعدىا أنظمة مف أماكنيا ,كحمت أخرل ,كانطمؽ النضاؿ الفمسطيني ليصمح الغبف الذم لحؽ بأىمو,
الذيف انقمبت حياتيـ أرسان لمى لقب ,كأصبح الفمسطينيكف يعيشكف لمى أمؿ العكدة إلى بيكتيـ,
حتى لك أصبح ذلؾ البيت ككمة غبار(.ركحانا كخكرم :2011 ,ص.)23
منذ السنكات األكلى لنكبة فمسطيف ,قاـ الصياينة باستخداـ شتى الكسائؿ الممكنة لطرد ما
تبقى مف السكاف خارج األراضي المحتمة لاـ  ,1948كقامكا بتشريد الفمسطينييف مف لدة قرل
كمدف إلى خارج حدكدىا(.ركحانا كخكرم :2011 ,ص.)28
شيدت فترة الخمسينات مجازر صييكنية بشعة داخؿ األراضي المحتمة العاـ  ,1948أك
خارجيا ,كأكدت أننا أماـ تأسيس دكلة مف اإلرىابييف ال يختمؼ جيشيا لف العصابات ,الذم تأسس
أصالن لمييا.
كرغـ أف مجازر تمؾ الفترة أقؿ مف سابقتيا ,لكنيا لـ تكف أقؿ ىمجية ,كقدر لددىا بػ19
مجزرة ,شيدتيا الضفة الغربية كقطاع غزة ,كذىب ضحيتيا أكثر مف  1500فمسطيني ,كالتمدت
لمى لنصر المفاجأة ,آخرىا ارتكبت خالؿ حرب  1967في القدس كرفح( .لمي :2009 ,ص)29

تميزت الفترة الكاقعة بيف لامي  1967-1948بعدة سمات ,نذكر منيا:
 -1سياسة القبضة الحديدية التي مارسيا الحكـ العسكرم ضد فمسطينيي الػ ,48مف خالؿ
استخداـ أساليب متنكلة ,مف تيجير كقتؿ كارتكاب مجازر ضدىـ ,كتميز لنصرم كغيره.

 -2اضطراب اليكية ,كتجمى بإصدار دكلة الكياف قكانيف لنصرية تحرـ فمسطيني الداخؿ مف

الحصكؿ لمى اليكية االسرائيمية ,كفي نفس الكقت حرمانيـ مف التكاصؿ مع فمسطيني غزة

كالضفة.
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تجاهىالكطنية المؤثرة ,بسبب قياـ دكلة الكياف بقتؿ أم ثكرة كطنية في ميدىا.
اإلدرائوليىلامة
 -3انعداـ الز
إطارى السياسي كاالجتمالي ,بسبب سياسة القبضة الحديدية التي اتبعتيا دكلة
متنظيـ
 -4االفتقار ل
الفلدطونوونى(

السكاف الفمسطينييف.
الكياف تجاه
تاروخي)

فرضت دكلة االحتالؿ اإلسرائيمي حظر التجكاؿ طكاؿ  14لامان لمى جميع قرل المثمث

في الداخؿ المحتؿ في أغمب سالات الميؿ ,كأصدرت  315أمر التقاؿ إدارم بيف 1957-1956

ال كسخرية مف الفمسطينييف( .ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية,
 ,كمثمت بعض األكامر العسكرية إذال ن

د .ت)

كمف أىـ العالمات الفارقة آنذاؾ ,قياـ الجيش اإلسرائيمي في  1956/10/29بفرض حظر

التجكاؿ لمى مدينة كفر قاسـ بالداخؿ المحتؿ ,كلدة قرل مجاكرة مثؿ كفر برا ,جمجكلية ,الطيرة,

مساء ,مع أف المئات منيـ يعممكف خارج
الطيبة ,قمنسكة ,كمنعت خركج المكاطنيف بعد الخامسة
ن
القرية ,كال يمكف الكصكؿ قبؿ الخامسة مساءان.
كارتكبت القكات اإلسرائيمية مجزرة بشعة بالتزامف مع العدكاف الثالثي لمى مصر ,قتمت 49

شخصان ,منيـ  15امرأة ,ك 11طفالن ,كأطمقت النار لمييـ لف قرب (.ركحانا كخكرم:2011 ,
ص)80-79

تظير الفترة التي ألقبت قياـ دكلة االحتالؿ ,كحدكث النكبة التي شردت مئات اآلالؼ مف

الفمسطينييف خارج ديارىـ ,قياـ الجيش اإلسرائيمي بضربات متتابعة تمت لمميات التيجير في سبيؿ
تثبيت دلائـ الكياف ,كارتكاب الكثير مف الجرائـ التي تعتبر مف أىـ مراحؿ دكلة االحتالؿ,

بالتبارىا مرحمة تثبيت الدكلة ,كسف تشريعات لمسيطرة لمى األرض ,كفرض الحكـ العسكرم لمى

الفمسطينييف ,كبالتالي كانت تمؾ الفترة كباالن لمى الشعب الفمسطيني.
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اإلدرائوليىتجاهى

المبحث الثالث

الفلدطونوونى(
إطاراىلعسكري اإلسرائيمي تجاه الفمسطينيين 2007-1967
السموك
تاروخي)

لـ تكتؼ دكلة االحتالؿ اإلسرائيمي باحتالؿ معظـ األراضي الفمسطينية إثر حرب ,1948
بؿ سعت جاىدة لتكسيع أراضييا ,فكاف لدكانيا الثالثي بجانب بريطانيا كفرنسا ضد مصر ,فرصة
قكية ليا ,فأسفر لف احتالؿ سيناء لاـ  ,1956لكنيا اضطرت لالنسحاب بضغط دكلي ,ثـ فكرت
بيدؼ مقبؿ ليا ,فكانت حرب حزيراف .1967
نفذ الكياف اإلسرائيمي لدكانو لمى األراضي الفمسطينية كسكريا كاألردف كمصر في لاـ
 ,1967بيدؼ السيطرة لمى مساحات كاسعة مف األراضي ,فضرب مطاراتيا ,كألحؽ خسائر
فادحة بيا ,كىاجـ القكات المصرية في محكرم قطاع غزة كسيناء ,تحت غطاء جكم كثيؼ,
كاستمرت العمميات العسكرية حتى اليكـ التالي ,مما نتج لنو احتالؿ إسرائيمي كامؿ ليما(.منارة

دمشؽ.)2016/7/23 ,
في الجبية الشرقية بدأ الجيش األردني بقصؼ الكياف اإلسرائيمي ,كسيطر لمى مقر األمـ
المتحدة في القدس ,فردت القكات االسرائيمية بقصؼ األردف ,كمحاصرة قكاتو في القدس ,مما نتج
لنو احتالؿ إسرائيمي لمضفة الغربية كالقدس الشرقية.
أما الجبية السكرية فبقيت بعيدة لف تمؾ األحداث بعد قرار إسرائيمي بعدـ فتح جبية قتاؿ
مع سكريا ,خكفنا مف تدخؿ االتحاد السكفيتي ,لكف كزير الدفاع اإلسرائيمي رفض ذلؾ ,كقاـ
بمياجمة الجكالف السكرم ,كاحتاللو (.منارة دمشؽ)2016/7/23 ,

استمرت تداليات الحرب لدة سنكات بعد خسارة القكات العربية لقطاع غزة كالضفة الغربية
كشبو جزيرة سيناء كالجكالف السكرم ,حيث تحطمت معنكيات الجيكش العربية كأسمحتيا ,كصدر
لف مجمس األمف القرار  242في تشريف الثاني  ,1967الذم يدلك دكلة الكياف لالنسحاب مف
األراضي التي احتمتيا في حزيراف  ,1967كلكدة الالجئيف إلى ديارىـ(.العطاكنة ,مكقع منظمة التحرير
الفمسطينية ,د .ت)
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تجاهى سنة لمى اندالع تمؾ الحرب ,قامت معركة الكرامة في مارس  1968التي
أقؿ مف
بعد
اإلدرائوليى

كبير لمى
ردني كالفدائيكف الفمسطينيكف ضد الكياف اإلسرائيمي ,كحققا
خاضيا الجيش
األإطارى
الفلدطونوونى(
ان
انتصار ن
تاروخي)
كقير قكاتو التي طالما تغنى بيا ,كاستعادا آالؼ الكيمكمترات مف األراضي التي
ا
ائيمي,
الجيش اإلسر

احتميا لاـ .1967
بقيت الجيكش العربية ,خاصة الجيش المصرم ,في حالة االستعداد الستعادة ما تبقى مف
أراضي احتمت لاـ  ,1967حتى تأىبت في السادس مف أكتكبر لاـ  1973لمكاجية الجيش
اإلسرائيمي ,كحققت نص نار لظيمنا لمى جبيتي سيناء كالجكالف ,الستعادة الحؽ العربي بعد ضيالو
في حرب  (.1967العطاكنة ,مكقع منظمة التحرير الفمسطينية ,د .ت).

في مارس  ,1978بدأت القكات اإلسرائيمية باجتياح جنكب لبناف ,لمتصدم لخطر المقاكمة
الفمسطينية ,التي شكمت مصدر قمؽ كخطر لمييا ,فحاكلت تكجيو ضربة خاطفة ليا ,لمى غرار ما
خططت لو في كؿ حركبيا مع الجيكش العربية ,بيدؼ القضاء لمى قكات الثكرة بضربة كاحدة
إلبعاد خطرىا لمى المستكطنات الشمالية المحتمة ,بحيث يصبح كجكد ىذه القكات مشمكالن ,كفي
منأل لف التأثير في األحداث.
لـ تفمح القكات اإلسرائيمية بتحقيؽ أىدافيا خالؿ ثمانية أياـ ,بسبب صمكد المقاكمة
الفمسطينية ,كفشؿ الجيش اإلسرائيمي بتصفيتيا ,أك إبعادىا لف شماؿ نير الميطاني ,كمف ىنا
بدأت القيادة اإلسرائيمية العسكرية تخطط لحرب جديدة ضد القكات الفمسطينية ,حيث تعتبر حرب
الػ 1978مقدمة لحركب كاف ليا األثر األكبر في المنطقة العربية(.القصاص :2007 ,ص)50-45

تمثمت المعضمة الكبرل بالنسبة لمكياف اإلسرائيمي في استحالة التخمص مف الكجكد
الفمسطيني في لبناف ,إال مف خالؿ لممية أرضية شاممة كطكيمة ,بسبب الحشد الفمسطيني بعد
نيرم الميطاني كالزىراني.
كرأل الكياف اإلسرائيمي الفرصة سانحة لمقضاء لمى الكجكد الفمسطيني في لبناف ,خاصة
بعد محاكلة اغتياؿ السفير اإلسرائيمي شمكمك أرغكؼ في لندف ,فكاف ذلؾ ذريعة اتخذىا الكياف
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الغربي في كاشنطف كلكاصـ أكركبية ,بأخذ الضكء األخضر منيا ليذه العممية
العاـ
إلقناع الرأم
تجاهى
اإلدرائوليى
إطارىقبؿ ذلؾ بسنكات(.المبدم :1984 ,ص.)274
خطتيا
التي تـ إلداد
الفلدطونوونى(
تاروخي)

فيما ألمنت منظمة التحرير الفمسطينية لدـ مسؤكليتيا لف محاكلة اغتياؿ السفير
اإلسرائيمي ,قامت لدة طائرات إسرائيمية في  1982/6/15باإلغارة لمى التجمعات السكانية,
كاألىداؼ العسكرية بجنكب لبناف ,بمسالدة البكارج الحربية ,كقدرت الخسائر البشرية بستيف شييدان,
كستمائة كسبعكف جريحان مدنيان ,ثـ كسعت الطائرات اإلسرائيمية غاراتيا لتشمؿ المدف كالبمدات
كالقرل المبنانية ,مما أدل لسقكط مائة شييد كثالثمائة جريح( .جابر :1999 ,ص)12

في المقابؿ ,أسقط الفمسطينيكف طائرتيف إسرائيميتيف ,كسقطت لدة صكاريخ لمى التجمعات
االستيطانية ,مما دفع القكات اإلسرائيمية لمحاصرة المدف كالتجمعات المدنية ,فحاصرت مدينة صيدا
كسيطرت لمييا ,بعد أف تكبدت خسائر كبيرة ,كما تمت محاصرة مخيـ ليف الحمكة ,كاالشتباؾ مع
كبير مف جنكدىا فيو ,بمغكا ثالثيف
ان
المقاكمة الفمسطينية بداخمو ,كخسرت القكات اإلسرائيمية لددان
قتيالن كجريحان ,كتدمير ثالث دبابات كناقمتي جند.
ما لبثت القكات اإلسرائيمية أف حاصرت البيكت ,كبدأت تدكيا لمى سكانيا مف الفمسطينييف
كالمبنانييف ,بكاسطة الطائرات كاألسمحة أمريكية الصنع ,كتمقى حينيا الرئيس الفمسطيني ياسر
لرفات لرضان أمريكيان بضركرة االستسالـ ,كالخركج بمقاتميو مف بيركت إلى دمشؽ ,لكنو رفض,
كبقى يقاتؿ مع قكاتو حتى آخر رمؽ (.القصاص :2007 ,ص)193-145

مع استمرار الحصار اإلسرائيمي لبيركت كافؽ لرفات لمى الخركج بقكاتو مف لبناف تحت
ضغط أمريكي كبير ,ككاف مف المقرر مغادرة القافمة األكلى لبر الطريؽ البحرم إلى األردف لف
طريؽ قبرص ,ثـ إلى الجزائر كتكنس ,ثـ إلى السكداف كاليمف الجنكبي ,أما القكافؿ األخرل فتتكجو
إلى سكريا لبر ميناء طرطكس(.جريدة السفير المبنانية)1986/9/25 ,

بعد الصمكد الفمسطيني المبناني خالؿ حصار بيركت لمدة شيريف ,حاصرت القكات
اإلسرائيمية مخيمي صب ار كشاتيال ,بحجة كجكد ألفي مقاتؿ بيا لـ يخرجكا منيا.
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تجاهىالجنراؿ اإلسرائيمي أريئيؿ شاركف في المكاف إلدارة العممية ,فبدأ القصؼ
اإلدرائوليىاجد
كقد تك

إطارىفي  15أيمكؿ  ,1982كارتكبت القكات اإلسرائيمية كالكتائب المبنانية مجزرة
ممخيميف
اإلسرائيمي ل
الفلدطونوونى(
تاروخي)
ضحيتيا بيف سبعمائة كثالثة آالؼ فمسطينيان ,بيف طفؿ كامرأة كشيخ مف الشيداء
رىيبة ,راح

كالجرحى ,كلمميات اختطاؼ جمالية مدلكمة مف القكات اإلسرائيمية.
كرغـ اإلدانة الدكلية الكاضحة لممجزرة ,كقياـ المظاىرات الرافضة ليا في دكلة االحتالؿ
اإلسرائيمي ,شكمت الحككمة لجنة تحقيؽ ,تكصمت أف كزير الدفاع يتحمؿ مسؤكلية شخصية لف
المجزرة ,أدت الستقالتو ,كالتبرت ىذه الجريمة مف أفظع جرائـ القرف العشريف في الذاكرة
اإلنسانية ,بسبب لدـ محاكمة القائميف لمييا ,كالتبارىا مسؤكلية فردية ليس إال(.ككالة األنباء
كالمعمكمات الفمسطينية ,د .ت)

في األراضي الفمسطينية المحتمة ,استمر الحصار السياسي كالعسكرم في الضفة الغربية
كقطاع غزة ,كتكاصمت االلتداءات اإلسرائيمية المتكررة باستخداـ القبضة الحديدية بحؽ المدنييف
العزؿ ,بجانب سياسة التيكيد ,كنسؼ البيكت ,كالتقاؿ اآلالؼ مف المكاطنيف ,كمصادرة األرض,
كالمكارد المالية ,كحرماف الشعب الفمسطيني مف ىكيتو الكطنية.
بسبب ما تقدـ ,اندلعت االنتفاضة األكلى في الثامف مف ديسمبر  ,1987كبدأت ش اررتيا
لندما داىمت شاحنة صييكنية العماؿ الفمسطينييف الذيف يعممكف في األراضي المحتمة ,مما أدل
الستشياد أربعة لماؿ ,كجرح سبعة آخريف مف سكاف مخيـ جباليا بقطاع غزة ,كالذ سائؽ الشاحنة
بالفرار أماـ مرأل الجنكد ,مما تسبب باندالع االنتفاضة األكلى(.الحياة الجديدة :2011 ,ص)8

منذ بداية االنتفاضة تعامؿ معيا الجيش االسرائيمي كحكادث لرضية ,لكنيا ما لبثت أف
تكسعت كاستمرت ,مما أربؾ قيادة الجيش لمى مكاجيتيا ,فمجأ ألساليب لشكائية ,بعد أف انتيجت
االنتفاضة لدة طرؽ لمتصدم لقكاتو ,مما جعؿ الجيش يتعامؿ بكحشية ,فاستخدـ جميع كسائؿ
باليركات العادية كالكيربائية ,كرصاص البالستيؾ ,كالرصاص الحي ,كدفف بعض
ا
القمع ,بد نء

الفمسطينييف أحياء ,فكصؿ لدد اإلصابات أكثر مف مائة ألؼ شخص خالؿ الثالث سنكات األكلى
لالنتفاضة(.جبكر :1990 ,ص)205-204
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االنتفاضة األكلى بتغيير مكقؼ الرأم العاـ اإلسرائيمي مف الفمسطينييف ,كأحدثت
أسيمتىتجاهى
اإلدرائولي

صفكفيـ ,حيث تشكمت قرابة خمسيف حركة إسرائيمية تدلك لتحقيؽ السالـ مع
انحرافات في
الفلدطونوونى(إطارى
تاروخي)
االنسحاب مف الضفة الغربية كقطاع غزة.
الفمسطينييف ,ك

كما قممت االنتفاضة مف ىجرة الييكد لمكياف اإلسرائيمي ,كجعمت المقيميف فيو يفضمكف
اليجرة لف البقاء ,فبمغ لدد المغادريف  21ألفنا  ,بينما كصؿ لاـ  1988إلى فمسطيف المحتمة 13
ألفان ,كانخفض لدد المستكطنيف في األراضي المحتمة لاـ  1967مف  70ألفان إلى  20ألفان فقط,
بسبب اليجمات الفمسطينية المتكررة لمى سياراتيـ(.المكسكلة الفمسطينية)2013 ,

بمغ لدد الشيداء في السنكات الخمس األكلى مف االنتفاضة  1162شييدان ,بينيـ 241
طفالن ,كالتقاؿ  60ألؼ أسير ,كنسؼ  1228بيتان ,كاقتالع  140ألؼ شجرة ,كالترؼ الكياف
اإلسرائيمي بمقتؿ  160جندي نا كمستكطن نا( .باركد ,مكقع فمسطيف أكف اليف)2012 ,

كخالؿ سنكات االنتفاضة ,انطمقت العممية السممية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف لاـ
 1991خالؿ مؤتمر مدريد ,ثـ تكقيع اتفاؽ أكسمك  ,1993لكنيا شيدت بعض اإلخفاقات المتتابعة
بسبب الرفض اإلسرائيمي لاللتراؼ بالحقكؽ الفمسطينية ,كلدـ تطبيؽ ق اررات مجمس األمف الدكلي
 ,242,338كاالنسحاب مف األراضي الفمسطينية المحتمة ,كاإلصرار لمى تكسيع االستيطاف ,كتزايد
القمع األمني كالعسكرم لمشعب الفمسطيني.
كبعد سنكات مف تكقؼ انتفاضة الحجارة لاـ  ,1993اندلعت انتفاضة األقصى أكاخر لاـ
 ,2000بسبب استمرار ذات السياسات اإلسرائيمية ,كقياـ شاركف بتدنيس المسجد األقصى تحت
ر الشتعاؿ االنتفاضة(.لالكنة ,مكقع الكاتب)2013 ,
حراسة أمنية مشددة ,مما كاف سببان مباش نا

تطكرت انتفاضة األقصى إلى اشتباكات مسمحة ,كلمميات فدائية ,كتميزت بالمشاركة
الكاسعة في كافة أرجاء فمسطيف المحتمة ,كمشاركة كافة التيارات الفمسطينية ,كتميزت بشدة القمع
اإلسرائيمي بقتؿ األطفاؿ كالنساء ,كاستخداـ األسمحة المحرمة دكليان ,كبمغ لدد الشيداء ,4242
ال ,ك 270سيدة ,كاغتياؿ  376مقاكم نا( .صالح :2012 ,ص)126
بينيـ  793طف ن
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تجاهى أف السمكؾ العسكرم االسرائيمي في الفترة الكاقعة بيف  ,2007-1967كىي
اإلدرائوليىالقكؿ
يمكف

إطارى تاريخ الصراع العربي اإلسرائيمي ,تميز بالكحشية الكبيرة ,كاستخداـ كسائؿ
ات( في
مف أخطر الفتر
الفلدطونوونى
تاروخي)
التعامؿ مع الفمسطينييف العزؿ.
إجرامية في

كما شيدت ىذه الفترة تقاربنا أمريكينا إسرائيمينا انعكس لمى الدلـ الكاضح لسكرينا كمادينا,
مما كاف لو بالغ األثر في زيادة حدة العمميات العسكرية اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني.
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اإلدرائوليىتجاهى

المبحث ال اربع

الفلدطونوونى(
إطارىالعسكري اإلسرائيمي تجاه الفمسطينيين 2014-2008
السموك
تاروخي)

لانت القضية الفمسطينية في سنكاتيا األخيرة ,كتحديدا في النصؼ الثاني مف العقد األكؿ
مف األلفية الثالثة ,مف الصرالات الداخمية لمييمنة لمى مراكز السمطة فييا.
استغؿ االحتالؿ اإلسرائيمي ىذه الظركؼ ,كشف أبشع حمالتو العسكرية لمى الشعب
الفمسطيني ,مف خالؿ استخدامو أساليب القمع كاالضطياد المتكررة ,كالمتمثمة في االلتداءات
المنظمة كالمستمرة لمى األراضي الفمسطينية ,كما أتبعيا مف حصار اقتصادم ظالـ لمى قطاع
غزة ,مف خالؿ إغالؽ معابره التجارية ,كمعابر السفر لمخارج(.العيمة كحمد ,مكقع باحث لمدراسات
الفمسطينية كاإلستراتيجية)2009 ,

 -1عدوان ( 2009-2008حرب الفرقان)

شكمت لممية الرصاص المصبكب حسب التسمية اإلسرائيمية لمى قطاع غزة ,أك معركة

الفرقاف ,كما أطمقت لمييا المقاكمة ,في ديسمبر  2008كيناير  ,2009محطة ىامة في تاريخ
الصراع العربي اإلسرائيمي ,إذ ىدفت دكلة االحتالؿ مف كراء ىجكميا العسكرم الكاسع لتغيير
الكضع القائـ في قطاع غزة ,كرسـ مستقبمو السياسي بما يتفؽ مع أىدافيا كمصالحيا.
كجاء العدكاف اإلسرائيمي في سياؽ صراع إقميمي أشمؿ بيف مشركليف أك تكجييف :أحدىما
تبنى مشركع المقاكمة ,بينما تكلى اآلخر مشركع التسكية السياسية ,كقد اتضحت خطكرة العدكاف
لبر تدالياتو لمى األطراؼ الفالمة في الصراع كالمنطقة بشكؿ لاـ ,كلمى مستقبؿ كدكر الرؤل
كالمشركلات المطركحة لتسكية القضية الفمسطينية(.مركز الزيتكنة :2009 ,ص.)5
 الظروف التي سبقت العدوان

جاءت الحرب اإلسرائيمية لمى قطاع غزة  2008في فترة زمنية شيدت استحقاقات سياسية

ميمة ,ليا انعكاس لمى مسيرة التسكية السممية ,كتطمبت تييئة األجكاء المناسبة ليا ,كيمكف
تمخيصيا في النقاط التالية(لدكاف :2012 ,ص:)53
أ -انتياء فترة التيدئة بيف حماس كالكياف اإلسرائيمي أكاخر سنة .2008
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تجاهى الرئيس محمكد لباس في  9يناير  ,2009كتمميح حركة حماس رفضيا
اإلدرائوليىكالية
ب -انتياء
ليستمر في الحكـ ,مما قد ينسؼ أم مسعى لمتسكية السممية لمى المسار
التمديد
الفلدطونوونىلو(إطارى
تاروخي)
الفمسطيني في حاؿ ضعفت سمطتو ,أك غاب لف المسرح السياسي.

بارؾ أكباما الحكـ في  20يناير  ,2009مما تطمب تمييد الطريؽ
ت -تسمـ الرئيس األمريكي ا
أمامو لدفع المشركع األمريكي في المنطقة.
فبرير  ,2009قد تأتي بحزب الميككد مما
ث -استعداد الكياف اإلسرائيمي النتخابات نيابية في ا
قد يعيؽ التسكية السممية.
 مجريات العدوان:
في السابع كالعشريف مف ديسمبر  2008بدأ الجيش اإلسرائيمي ألنؼ مكجة مف القصؼ
في تاريخ قطاع غزة ,في لممية لسكرية أطمؽ لمييا اسـ الرصاص المصبكب ,ىدفت لتكجيو
ضربة قكية ضد حركة حماس في غزة.
حاكؿ الكياف اإلسرائيمي بداية العدكاف تكظيؼ إستراتيجية الصدمة كالرلب بالقصؼ القكم
كالمركز كالعنيؼ ,إليقاع أكبر لدد مف القتمى ,مما يحدث إرباكان لحماس تفقد معو اتزانيا.
كلذلؾ أشركت دكلة االحتالؿ طائرات مقاتمة ,دمرت  110ىدفان في الضربة األكلى أغمبيا
مدنية ,أكقعت  271شييدنا ك 750جريحنا ,كاستيدفت ثالثيف مق نار لمشرطة في الجكلة األكلى مف
القصؼ ,ككصؿ لدد المقار المستيدفة مف القصؼ في غارات اليكـ األكؿ ثمانيف مق انر ,مما يفسر
سقكط العدد الكبير مف رجاؿ الشرطة الذيف كانكا لمى رأس لمميـ (.لدكاف :2012 ,ص.)8
ال ,لكنو فشؿ بعد استيعاب حماس
خطط الجيش اإلسرائيمي ليذه الحرب أال تستمر طكي ن
استيعاب لمضربة األكلى ,كالسيطرة لمى الكضع الميداني بعد اختالؿ تكازنيا لسالات ,رغـ أف
الضربة الجكية كانت كفيمة بإسقاطيا ,لكف حماس تدخمت في الكقت المناسب بثقميا التنظيمي
كالعسكرم في الشارع الفمسطيني ,كأمسكت بزماـ المبادرة ,فكاف ذلؾ مف لكامؿ ازياد حالة الصمكد
كالتحدم لدل سكاف قطاع غزة ,الذيف أصبحكا ىدفان مباش نار لمرصاص اإلسرائيمي دكف مبرر.
فيما لـ تستطع قكات االحتالؿ التكغؿ البرم في لمؽ الكثافة السكانية ,ألنو سيكمفيا مقتؿ
المئات مف جنكدىا ,كأسر آخريف ,لذلؾ كانت حذرة في لممية الدخكؿ كالتكغؿ لممناطؽ السكنية,
كاالكتفاء بدخكؿ المناطؽ المفتكحة كتدميرىا(.معيد فمسطيف لمدراسات االستراتيجية :2009 ,ص)11
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تجاهىدكلة االحتالؿ خالؿ العدكاف أنكالنا مختمفة مف األسمحة ,كأطمقت الطائرات
استخدمت
اإلدرائوليى

القذائؼ المكجية التي يصؿ كزف الكاحدة منيا ألؼ كغـ ,طالت كؿ شيء ,كلـ
آالؼ الصكاريخ
الفلدطونوونىك(إطارى
تفرؽ بيفتاروخي
لسكر)م كمدني.

كمف بيف األسمحة المستخدمة القذائؼ الفكسفكرية المغمفة باليكرانيكـ ,كالقذائؼ المسمارية,
مما خمؼ آثا نار خطيرة لمى األشخاص كالممتمكات ,كما كشؼ العدكاف لف إبادة جمالية لعائالت
فمسطينية كاممة كما حدث مع لائالت السمكني كالداية كرياف (.شبير :2012 ,ص)2

 الستراتيجية اإلسرائيمية في الحرب
التمد الكياف اإلسرائيمي في ىذه الحرب لمى استراتيجية استندت لمى لدة ركائز ,أىميا:
 -1التماد قكات جيش صغير كمتحرؾ كقكم ,مجيز بأحدث الترسانة العسكرية األميركية.
 -2تأميف قدرة الجيش لمى السيطرة في مجالي القكة الجكية كقكة النيراف في الميداف,
بااللتماد لمى سالح الجك كالمدفعية كالدبابات.
 -3استخداـ أحدث مبتكرات تكنكلكجيا اإلدارة كاالتصاالت كالتكجيو.
 -4التماد لناصر الردع كالمفاجأة ,كنقؿ اسمكب المعركة خارج الكياف اإلسرائيمي بعيدنا
لف مناطؽ سكف اإلسرائيمييف لبر ما تسمى سياسة الذراع الطكيمة.
 -5تأميف لنصر التفكؽ لمى المقاكمة ,مف النكاحي التقنية كالمكجستية ,لمتعكيض لف
النقص في الحشد البشرم كالعمؽ الجغرافي.
 -6حسـ المعركة بأسرع كقت ممكف لبر االستخداـ المكثؼ لمقكل ,كالفتؾ بالطرؼ اآلخر.
(كيالي)2009 ,

* نتائج العدوان
خمؼ العدكاف  1500شييدنا ,ك 5500جريحنا ,غالبيتيـ مف المدنييف ,كمف بيف الشيداء
 318طفالن ,ك 111امرأة ,كزادت قيمة الخسائر الكمية في شتى مناطؽ الحياة لف مالييف
الدكالرات ,شممت تدمير أكثر مف  50ألؼ كحدة سكنية بيف دمار كمي كجزئي ,كطاؿ التدمير
آالؼ الدكنمات الزرالية (.شبير :2012 ,ص)3-2
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الدمار كالخراب الذم لحؽ بالشعب الفمسطيني ,إال أف المقاكمة تصدت لمعدكاف,
حجـ
رغـ
تجاهى
اإلدرائوليى

حتى ألمف الجيش بتاريخ  2009/1/19سحب قكاتو تدريجيان ,كانتياء لممياتو
كنجحت في
صده,إطارى
الفلدطونوونى(
تاروخي)
جانب كاحد ,ككاصمت المقاكمة إطالؽ صكاريخيا تجاه البمدات كالمدف المحتمة,
العسكرية مف
كانتيت الحرب دكف تحقيؽ االحتالؿ أم مف أىدافو المعمنة (.شبير :2012 ,ص)5

خترؽ الجبية الداخمية اإلسرائيمية ,كىك ما لـ
استطالت المقاكمة بإمكانياتيا البسيطة ا ا
تستطع فعمو الجيكش العربية ,مما كاف لو أكبر األثر لمى معنكيات الجيش اإلسرائيمي الذم شعر
بأف ظيره مكشكؼ أماـ المقاكمة ,كتمثؿ ذلؾ بإطالؽ الصكاريخ لمى العمؽ اإلسرائيمي؛ كبمغت
ر داخؿ العمؽ اإلسرائيمي(.أبك لامر :2009 ,ص)160-158
أكثر مف خمسيف كيمك مت نا

يمكف تحديد أىـ نتائج الحرب التي لكست تمؾ التداليات لمى المجتمع اإلسرائيمي في
النقاط التالية(:لدكاف :2012 ,ص)63

أ -إجبار المقاكمة لمى منع إطالؽ الصكاريخ مف غزة ,كتحميميا مسئكلية األمف فييا.
ب -كضع مصر تحت األمر الكاقع ,كاجبارىا لمى اتخاذ خطكات لضبط الحدكد.
ت -تدكيؿ منع تيريب السالح إلى غزة.
ث -استخداـ الحرب لمتدريب لمى المكاجية في األماكف المعادية بالحفاظ لمى سالمة الجنكد.
ج -تبني لقيدة األرض المحركقة كمركب أساسي في الحرب.
 -2عدوان ( 2012حجارة السجيل)
اكتسبت ىذه الحرب لمى غزة رغػـ قصػر مػدتيا الزمنيػة ,أىميػة فائقػة مػف النػاحيتيف الرمزيػة
كاالسػػتراتيجية ,حيػػث بػػدت حرب ػنا فارقػػة لمػػى مصػػير قطػػاع غ ػزة كالضػػفة الغربيػػة مػػف جيػػة ,ككاشػػفة
لطبيعة الصراع ككجيتو لمى مصير اإلقميـ المتحكؿ,كمكانة الكياف اإلسرائيمي فيو مف جية أخرل.
بينػت كقػػائع مػػا قبػػؿ الحػػرب كخػػالؿ أياميػػا الثمانيػػة أف الكيػػاف اإلسػرائيمي سػػعى إلييػػا كخطػػط
ليا ,كفي المقابؿ أسػيمت الحػرب فػي تغييػر معػادالت القػكة الفمسػطينية ,بعػد أف لػززت قػكة حمػاس,
كشػ ػ ػػرليتيا ,كمكانتيػ ػ ػػا لمػ ػ ػػى المسػ ػ ػػتكييف اإلقميمػ ػ ػػي كالػ ػ ػػدكلي ,كظيػ ػ ػػكر أص ػ ػ ػكات تػ ػ ػػدلك لمتفػ ػ ػػاكض
معيا(.محيسف ,د .ت :ص)1
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اإلدرائوليوىان
 أىداف العد
تجاهى

إطارىاإلسػرائيمي أف أىػػداؼ الحػرب الثالثػػة المعمنػػة ىػي :اسػػتعادة قػكة الػػردع ,تػػدمير
الفلدطونوونجىػ(ػيش
ألمػف ال

أف سػػياؽ الحػػرب ,كمنطقيػػا
القػػدرة الصػػا
تاروخي)
ركخية لحمػػاس ,كتحقيػػؽ ىدن ػػة طكيمػػة المػػدل معيػػا ,غيػػر ّ

أفصح لف أىداؼ أخرل ,غير معمنة ,آنية كاستراتيجية.

ثمة أىداؼ ذات طابع أيديكلكجي ,تتمثؿ فػي :أكليػا محاكلػة محػك ذاكػرة الفمسػطيني ,كأخػرل
ذات بعد تقني مجرد كتجريػب أنػكاع جديػدة مػف األسػمحة كالتكتيكػات كالتقنيػات ,كثالثػة تػرتبط بإحبػاط
أم قػػدرة فمسػػطينية لمػػى المقاكمػػة ,كالػػتحكـ فػػي منسػػكب السػػالح لػػدييا ,كمػنا كنكلػنا ,كرابعػػة إضػػعاؼ
مكانة القيادة الفمسطينية ,كنزع الشرلية لنيا ,كضماف الكصاية السياسية لمصر لمى قطاع غزة.
ال يمكػػف إنكػػار كجػػكد بعػػض األىػػداؼ األخػػرل ذات العالقػػة بالكضػػع اإلس ػرائيمي الػػداخمي,
غيػػر أنيػػا تبقػػى ثانكيػػة؛ مػػف قبيػػؿ تركيػػز أنظػػار الجميػػكر اإلسػرائيمي لمػػى األخطػػار الخارجيػػة اآلتيػػة
مػػف خمػػؼ الحػػدكد ,كصػػرؼ االنتبػػاه لػػف أكلكيػػات كمشػػاكؿ أخػرل ,كتصػػحيح لالقػػة بنيػػاميف نتنيػػاىك
رئيس الحككمة مع الرئيس األميركػي بػاراؾ أكبامػا ,فػي فتػرة رئاسػتو الثانيػة ,بعػد أف اىتػزت كثيػ انر فػي
السنكات األخيرة( .محيسف ,د .ت :ص)6

 مجريات العدوان ونتائجو
بػػدأ الع ػدكاف فػػي  2012/11/14باغتيػػاؿ القائػػد العسػػكرم أحمػػد الجعبػػرم ,قائػػد كتائ ػب لػػز
الديف القساـ ,الجناح العسكرم لحماس ,كاسػتيداؼ أمػاكف تخػزيف صػكاريخ طكيمػة المػدل ,كمنصػات
إطالقيا ,حيث ىاجـ الجػيش اإلسػرائيمي خػالؿ أيػاـ العػدكاف الثمانيػة  1500ىػدفنا فػي القطػاع ,بينيػا
مقرات حككمية ,كأنفاؽ كمنصات صكاريخ ,كمنازؿ ,كناشطكف بارزكف ,كمخازف أسمحة.
انتيى العدكاف اإلسرائيمي لمى غزة باستشياد  162فمسطينيان ,بينيـ  42طفػالن ,ك 11سػيدة,
ك 18مسػػنان ,كمقتػػؿ سػػتة إس ػرائيمييف ,بيػػنيـ جنػػدييف ,كبمػػغ لػػدد الجرحػػى (.230الجمػػؿ ,مركػػز د ارسػػات
الشرؽ األكسط)2013 ,

34

الفصلىالثاني
الدلوكىالطدكريى

تجاهىاإلسرائيمي أثناء العدوان
لعسكري
 السموك ا
اإلدرائوليى

ائيمي مف سػمككو أثنػاء الحػرب تحقيػؽ كصػاية سياسػية لمػى غػزة المنفصػمة لنػو,
اإلسر
أراد الكياف
إطارى
الفلدطونوونى(
حماس بفػتح البكابػة المصػرية لالنػدماج فػي اإلقمػيـ ,كتسػعى السػمطة الفمسػطينية السػتعادة
فيما ترغبتاروخي)
كحدتيا ككاليتيا لمى قطاع غزة ,كقد اندلعت الحرب لمى خمفية ىذا المشيد المعقد كالمربؾ.

لـ يقـ الكياف اإلسرائيمي باجتياح غزة ,بسبب الكمفة العاليػة فحسػب ,بػؿ لعػدـ رغبتػو بانػدالع

انتفاضػػة بالضػػفة الغربيػػة ,كلػػدـ إح ػراج ال ػرئيس المصػػرم محمػػد مرسػػي إلػػى درجػػة تضػػطره التخػػاذ
إجراءات تصعيدية ,كألنيا حرب اختبار كجس نبض ,فقد انطكت لمى لمميات جراحية فحسب.

أبرز الكياف اإلسػرائيمي تفكقػو التكنكلػكجي كالعسػكرم ,كالحػدكد التػي قػد يػذىب إلييػا ,اسػتنادان

لعقيػ ػػدة الضػ ػػاحية؛ ب ػ ػالتركيز لمػ ػػى التركيػ ػػع ,كتكبيػ ػػد الخصػ ػػكـ ثمن ػ ػان باىظ ػ ػان بػ ػػاألركاح كالممتمكػ ػػات,

كالتصػرؼ كدكلػة فقػدت صػكابيا ,كفػؽ منطػؽ "مػا ال يمػر بقػكة ,يمػر بقػكة أكبػر"(.الجمػؿ ,مركػز د ارسػػات

الشرؽ األكسط.)2013 ,

كقد انتيت العمميات العسكرية اإلسرائيمية في غزة بتكقيع اتفاؽ مع المقاكمة برلاية مصػرية,

كحقػػؽ االتفػػاؽ لممقاكمػػة أمػراف أساسػػياف يتعمقػػاف بػػأمف القطػػاع كحاجػػات المػػدنييف ,فكػػاف كلػػد كالتػزاـ

بتخفيؼ ألباء الحصار ,كاالمتناع لف التعرض لقيادات المقاكمة بأذل ,فيمػا رأل الكيػاف اإلسػرائيمي

بأنو حقؽ ىدفو بكقؼ إطالؽ الصكاريخ انطالقان مف قطاع غزة( .حطيط :2013 ,ص)9-8

كإذا مػػا أمعنػػا النظػػر كالتعمػػؽ فػػي الظػػركؼ التػػي سػػبقت تكقيػػع ىػػذا االتفػػاؽ ,نسػػتطيع القػػكؿ
أف المقاكمة حققت مكاسب لألسباب التالية (:حطيط :2013 ,ص)10-9

أ -امتناع المقاكمة لف إطالؽ الصكاريخ ال يعد خسارة ليا ,ألنيا لـ تكف سكل كسيمة ردع لمكياف
لف شف لدكاف لمى الفمسطينييف ,كبالتالي لف يككف ىنالؾ حاجة ليا إذا تكقؼ العدكاف.

ب -لـ يتعرض االتفاؽ لمعمؿ المقاكـ بحد ذاتو ,كلـ يمس مكقعو في محكر المقاكمة ,كلـ يتعرض
لتجريدىا مف أسمحتيا كلتادىا العسكرم.

 -3عدوان ( 2014العصف المأكول)

 أىداف العدوان:

سعى االحتالؿ لتحقيؽ لدة أىداؼ مف الحرب ,أىميا تكجيو ضربة مؤلمة لحماس في
الضفة كغزة ,كمحاكلة تعطيؿ المصالحة ,كنزع الشرلية الدكلية التي حصمت لمييا حككمة الكفاؽ.
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السياؽ ,قاـ الجيش اإلسرائيمي بالتقاؿ لشرات الفمسطينييف في الضفة الغربية,
في
ىذاىتجاهى
اإلدرائولي

إطارىسراحيـ ضمف صفقة التبادؿ  ,2011كاستيدفت البنية التحتية لحماس في
طالؽ
خاصة مف تـ إ
الفلدطونوونى(
تاروخي) المؤسسات الخيرية كاالجتمالية كالدينية كااللالمية كالثقافية كاالقتصادية ,قبؿ أف
الضفة  ,بما فييا
تنقؿ المعركة لقطاع غزة ,كتباشر لدكانيا لميو ,في حرب غير مسبكقة لـ يسمـ منيا أحد(.كحدة
تحميؿ السياسات في المركز العربي :2014 ,ص)1

 التمييد لمعدوان ومجرياتو
بدأ التمييد لحرب  2014مع خطؼ ثالثة مستكطنيف بمدينة الخميؿ جنكبي الضفة الغربية

في يكنيك حزيراف ,حيث بدأ الجيش حممة لسكرية كاسعة ,قبؿ أف يتـ العثكر لمييـ قرب بمدة
حمحكؿ مقتكليف ,كشرلت القكات اإلسرائيمية بعممية تطيير كاسعة كالتقاالت كمداىمات لمبيكت
انتيت بقياـ المستكطنيف بعممية انتقاـ مف الطفؿ محمد أبك خضير مف مخيـ شعفاط في القدس,

بعد خطفو كتعذيبو ,ثـ حرقو.
أدت ىذه األحداث لتصالد العنؼ اإلسرائيمي ,مقابؿ لمميات احتجاجية كاسعة لمى حرؽ

الطفؿ ,مما أدل لقياـ الجيش بإطالؽ حربو الشعكاء لمى القطاع ,التي استمرت  51يكم نا(.المركز

الفمسطيني لإللالـ)2014/8/27 ,

باغتت القكات اإلسرائيمية المقاكمة مساء األحد  6يكليك  ,2014فقامت طائراتيا بقصؼ

مكثؼ بمدينة رفح جنكب القطاع ,أسفر لف استشياد ستة مقاتميف ,مما استدلى مف المقاكمة الرد
بقصؼ لنيؼ لمى البمدات الفمسطينية المحتمة برشقات صاركخية زادت لف  70قذيفة كصاركخنا.

لـ تمض سالات قميمة حتى ألمف الجيش انطالؽ حممتو العسكرية ,بدأىا بقصؼ كثيؼ

لعشرات المكاقع كاألىداؼ ,ردنا لمى صكاريخ المقاكمة التي أجبرت ربع سكاف المدف الجنكبية
المحتمة قضاء سالات طكيمة في المالجئ(.المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات.)2014/7/10 ,

 نتائج العدوان
يعد العدكاف  2014لمى غزة األلنؼ كاألكثر دمكية ضد الفمسطينييف كممتمكاتيـ ,حيث

استخدمت القكات اإلسرائيمية كافة األسمحة المحرمة دكلينا ,كقامت قكاتيا البرية كالبحرية كالجكية

بإطالؽ قذائفيا لمى منازؿ الفمسطينييف دكف تمييز ,ككانت المناطؽ الحدكدية شماؿ كشرؽ القطاع

األكثر لرضة كتأثي انر كتركي ناز لمعمميات الحربية اإلسرائيمية ,مما أكقع خسائر مادية كبشرية ىائمة.
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ال259 ,
حصيمة
بمغت
تجاهى العدكاف اإلسرائيمي لمى قطاع غزة  2120شييدنا ,بينيـ  567طف ن
اإلدرائوليى

الجرحى  10630جريحان ,بينيـ  3192طفالن ,ك 2018امرأة(.شعث ,د .ت :ص)3
امرأة ,كبمغ لدد
الفلدطونوونى(إطارى

استطالت المقاكمة رغـ الحصار كالتحديات التي كاجيتيا أف تطكر مف ذاتيا ,كمف
تاروخي)

إمكانياتيا كأساليبيا العسكرية ,مما جعؿ قكات االحتال ؿ تمتنع لف اإلقداـ لمى أية مجازفة لسكرية
غير محسكبة.
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 3الفصن الجالح
قراءَ يف وثًقُ آيزنكىت
العشكريُ اإلسرائًمًُ
المبحث األول /بطاقة تعريفية لغادي آيزنكوت
المبحث الثاني /وثيقة آيزنكوت العسكرية (قراءة في المضمون)
المبحث الثالث /المقاومة الفمسطينية في ضوء وثيقة آيزنكوت
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الفصل الثالث

الطدكروظىاإلدرائولوظ

ق ارءة في وثيقة آيزنكوت العسكرية اإلسرائيمية

يتناكؿ ىذا الفصؿ قراءة في كثيقة آيزنككت العسكرية اإلسرائيمية ,حيث يعرض المبحث
األكؿ بطاقة تعريفية لرئيس األركاف غادم آيزنككت مثؿ :مكلده كنشأتو ,كرئاستو لألركاف ,كنماذج
مف مكاقفو.
كتطرؽ المبحث الثاني لكثيقة آيزنككت العسكرية ,قراءة في مضمكنيا ,كحديث لف البيئة
الداخمية ,كتحميؿ المحيط الجغرافي الخارجي ,أما المبحث الثالث فقد استعرض كيفية تطبيؽ الكثيقة
مع المقاكمة الفمسطينية.
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المبحث األول

آوزنكوتى
الطدكروظىاإلدرائولوظ

بطاقة تعريفية لـ"غادي آيزنكوت"

أوالً :المولد والنشأة
كلد الجنراؿ غادم آيزنككت لاـ  1960بمدينة طبريا شماؿ فمسطيف المحتمة ,ألبكيف مف

ييكد المغرب ,كىك االبف الثاني بيف أربعة إخكة ,نشأ بمدينة إيالت ,كيقطف بمدينة ىرتسميا(.لكاكدة,
الجزيرة نت)2014 ,

آيزنككت متزكج كأب لخمسة أبناء ,كحصؿ لمى إجازة جامعية مف جامعة حيفا ,كخريج كمية

الجيش مف الكاليات المتحدة األمريكية(.الجزيرة نت)2015/2/18 ,

يتمتع آيزنككت بالحس الدبمكماسي الكبير ,كالقدرة الكاضحة لمى المناكرة ,مما أكسبو صفة

القيادة التي أىمتو لمكصكؿ إلى رتبة رئاسة األركاف في الجيش اإلسرائيمي ,كما تحاشى الدخكؿ في

حقكؿ األلغاـ داخؿ دائرة السياسة ,ألنو يعرؼ مكانتو ,كيرل نفسو داخؿ الحمبة العسكرية أكثر مف
السياسية(.أبك لامر :2015 ,ص)9

يمكف التبار آيزنككت شخصية متمرسة لسكرينا ,فاكتسب ألداءه كخصكمو داخؿ الجيش,

كفي نفس الكقت ال يتكانى لف تكجيو النقد الالذع لصناع القرار(.بف ديفيد :2015 ,ص)16

في لاـ  1978انضـ آيزنككت لمخدمة في الجيش اإلسرائيمي ,كخالؿ حرب لبناف األكلى

 1982خدـ كضابط في الكتيبة  51لكحدة غكالني ,ثـ ليف قائدنا ليا ,كما خدـ قائدان لمكاء أفرايـ,

ثـ شغؿ منصب السكرتير العسكرم لرئيس الحككمة السابؽ إييكد باراؾ ,خالؿ االنسحاب
اإلسرائيمي مف جنكب لبناف لاـ (.2000مكقع أىـ األنباء)2014/11/29 ,

لاـ  2003ليف آيزنككت بمنصب قائد ألكية منطقة الضفة الغربية ,خالؿ فترة االنتفاضة

ترس منصب رئيس شعبة العمميات في مركز قيادة
الثانية ,أما خالؿ حرب لبناف الثانية  ,2006ف أ

ىيئة األركاف ,فقائد المنطقة الشمالية في الجيش ,ثـ نائب ىيئة األركاف العسكرية( .مكقع أىـ األنباء,

.)2014/11/29

قضى آيزنككت معظـ سنكات حياتو العممية في محاربة حزب ا﵀ بجنكب لبناف ,حيث تقمد

لكاء منطقة الشماؿ لقب فشؿ الجيش في حرب لبناف لاـ  ,2006كما لحؽ بو مف خسائر فادحة.

يؤمف آيزنككت بضركرة تصرؼ الجيش كحاممة طائرات  ,كليس كزكرؽ حربي ,يعمؿ بمينية

كمنيجية بعيدان لف العجمة ,كيعتبر صاحب لقيدة الضاحية* ,التي تنص لمى ضركرة القصؼ

*ػقٍذجالضاحٍح:وهًًسثحالىالرذهٍشالزيألحقرهاَلحالؼسكشٌحاإلسشائٍلٍحتالضاحٍحالجٌىتٍحلثٍشوخػام4112م
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آوزنكوتىلممناطؽ التي تطمؽ منيا الصكاريخ لمى الكياف ,كلك كمؼ ذلؾ إبادة حي كامؿ,
العشكائي الكاسع

اإلدرائولوظبيركت الجنكبية في حرب لبناف الثانية(.الرسالة نت.)2015/2/17 ,
الطدكروظىفي ضاحية
كما حصؿ

ثانياً :رئاسة األركان

بعد أف تدرج آيزنككت بعدة مناصب لسكرية ,آخرىا قائدان لمكاء الشماؿ ,تـ ترشيحو

لمنصب رئيس أركاف الجيش ,رغـ أنو خالؿ مقابمتو لتكلي كظيفة رئاسة األركاف رشح صديقو في
ىيئة االركاف العامة "بيني غانتس" ليذه الكظيفة ,ألنو أكثر مالءمة ليا أكثر منو ,لكف تـ اختياره
بدء مف نكفمبر (.2014مكقع المصدر)2014/11/30 ,
ليذه الميمة ,كبالفعؿ تكلى رئاسة األركاف ن

ثالثاً :نماذج من مواقف آيزنكوت

 -1موقفو من حزب اهلل :يرل آيزنككت في حزب ا﵀ لدكنا لدكدان ,ألف التطكرات العسكرية كاألمنية
بيف الكياف االسرائيمي كالحزب ,تحتـ لمى الجيش اإلسرائيمي تكفير ردكد فكرية لمى كؿ حدث ,مف
خالؿ تقكية القدرات العممياتية في كؿ جانب ,كتزداد الحاجة لمكاجية الحزب كمما زاد التكتر لمى
الحدكد الشمالية بينيما(.أبك لامر :2015 ,ص.)57
يعد آيزنككت أف حزب ا﵀ صاحب القدرات األكبر مف بيف الدكؿ التي تحيط بالكياف
اإلسرائيمي ,كييدؼ لخمؽ تكازف استراتيجي أماـ الكياف اإلسرائيمي(.مكقع أىـ األنباء.)2016/2/17 ,
تعرؼ لمييا خالؿ الخمس سنكات التي قضاىا في
يعد آيزنككت خبي انر بالمنطقة الشماليةَ ,

منصب قيادة الشماؿ بعد حرب لبناف الثانية  2006لمى الجبية ,مع التحضير لمكاجية أشد مف
سابقتيا مع حزب ا﵀(.دكة ,مكقع المصدر.)2015 ,
 -2موقفو من إيران :ينظر آيزنككت إليراف لمى أنيا مصدر كبير مف مصادر التيديد التي تحدؽ
بالكياف اإلسرائيمي ,ككصفيا أكثر مف مرة بأنيا تيدد أمف الكياف اإلسرائيمي ,ككضع لالجان
لمتصدم ليا لبر تحقيؽ لدة أىداؼ مثؿ :الردع* ,اإلنذار† ,الحسـ كاالنتصار‡ ,بالكصكؿ إلى
استراتيجية أمنية دفالية ,لمحفاظ لمى أمف الكياف اإلسرائيمي مف الدكؿ المعادية كإيراف (أبك لامر,

 :2015ص.)13
*الشدع:هٌغاألػذاءهيالوثادسجلشيالحشبػثشذكشٌسالقٌاػحفًوػٍهنتأىكلفرهاسركىىتاهظحجذاًوًرٍجرهاهضٌورهن.
†اإلًزاس:ػٌذهاٌفشلالشدعفًذحقٍقالهذفالوشجىهٌه,ذٌرقلالوهوحإلىاالسرخثاساخلرىفٍشاإلشؼاسالوثكشتأىاألػذاء
ٌخططىىللوثادسجإلىحشب,ورلككًٌرسٌىللجٍشاالسرؼذادفًالىقدالوٌاسةلها,خصىصاًلجهحذجٌٍذاالحرٍاط .
‡الحسنواالًرصاس:إتؼادالحشبػيالذاخلاإلسشائٍلًوًقلهاألس الؼذووذحقٍقاالًرصاسفٍهاخلا فرشجصهٌٍحقصٍشج.
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ال ,ألنو لف يحرـ
بخصكص
آوزنكوتى االتفاؽ اإليراني مع الغرب ,فقد رفضو آيزنككت جممة كتفصي ن

التفكير بامتالؾ السالح النككم ,مما ييدد أمف الكياف اإلسرائيمي ,مما يتكجب
استمرار
إيراف مف
اإلدرائولوظ
الطدكروظى
لمى الجيش اإلسرائيمي إلادة تقييـ جديدة تتعمؽ بشكؿ كطريقة بناء قكتو لمعرفة كيفية مكاجية
الخطر اإليراني الذم سيستمر ضد الكياف اإلسرائيمي (مكقع العرب.)2016/1/19 ,
يقكؿ آيزنككت أف الكياف اإلسرائيمي يضع إيراف لمى أرس أكلكياتو ,ألنيا تعطي حزب ا﵀
زؿ الحزب يشكؿ تيديدنا مركزيان لمى الكياف اإلسرائيمي(.بف
مميار دكالر سنكيان ,كفي المقابؿ ال ا

تسيكف كغركس)2016/1/18 ,
 -3موقفو من الفمسطينيين :يعتبر آيزنككت أحد التحديات الكبرل التي تكاجيو تيديد األنفاؽ في
غزة ,كرغـ أف الجيش لديو القدرة األكثر تقدمان في العالـ ,لكنو ال يزاؿ يبذؿ قصارم جيده في
المناطؽ الجنكبية ,خاصة قطاع غزة ,لمكاجية ظاىرة األنفاؽ التي أصبحت تشكؿ الخطر األكبر
الذم يتيدد الكياف(.صحيفة الحدث)2016/2/16 ,

كما التبر آيزنككت لدل تعاممو مع الفمسطينييف أف ظاىرة الطعف بالسكاكيف ,التي انتشرت في
القدس كالضفة الغربية ,لقب انتياكات الجيش اإلسرائيمي ضد الفمسطينييف ,تتجاكز العنصر األكثر
فالمية في محاربة اإلرىاب ,لمى حد كصفو (.مكقع سكا)2014/10/24 ,

يعتبر آيزنككت أف ىناؾ تيديدان ضد الكياف اإلسرائيمي يتمثؿ بالفمسطينييف داخؿ األراضي
المحتمة لاـ  ,1948حيث يعتبرىـ بأنيـ يشكمكف التيديد األخطر لمى الكياف اإلسرائيمي ,كاتيـ
إيراف بمحاكلة التأثير لمييـ مف خالؿ حزب ا﵀(.

مكقع الرأم)2016/6/19 ,

كما ينظر آيزنككت إلى الجبية الجنكبية في قطاع غزة بالتبارىا التحدم األكبر كاألىـ أمامو,
ألف حماس في كؿ معركة تزداد قكتيا ,كتعيد بناء قدراتيا العسكرية بمعدالت تفكؽ سابقتيا ,كبالتالي
فإف ىذه الجبية دائمان مشتعمة ,أك تنذر باالشتعاؿ بأم لحظة ,فإذا شف الكياف اإلسرائيمي لدكانان في
أم لحظة لمى غزة ,فإنو يتكبد خسائر بشرية فادحة ,كاقتصاده يتضرر ,حيث خسر في الحركب
الثالثة األخيرة لمى غزة مميارات الدكالرات.
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المبحث الثاني

الطدكروظىاإلدرائولوظ
وثيقة آيزنكوت العسكرية (قراءة في المضمون)

يكصؼ آيزنككت بأنو الجنراؿ الذم ال يعشؽ الحركب ,لكنو يظؿ الجندم الذم يقكد جيشنا
يعتمد لمى العقيدة الحربية ,يشارؾ في حركب لـ تنتو منذ سبعة لقكد ,كشارؾ بعممية السكر الكاقي
ضد الشعب الفمسطيني في  ,2002كقتؿ فييا المئات ,كتـ تدمير البنية التحتية في الضفة الغربية.
ارتبط اسـ آيزنككت بكثيقة نشرىا الجيش اإلسرائيمي باسـ "استراتيجية الجيش اإلسرائيمي",
فرضت لمى الحككمة مفيكـ األمف مف كجية نظر الجيش ,ككيؼ يمكف مكاجية التيديدات
كالمخاطر التي تحاؾ ضد الكياف اإلسرائيمي مف جيرانو ,كبالتالي شكمت الكثيقة خطكة لـ يجرؤ أحد
مف رؤساء األركاف السابقيف لمييا( .رشيد ,مكقع الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف)2015 ,

بات نشر كثيقة "إستراتيجية الجيش اإلسرائيمي" الصادرة أكائؿ آب/أغسطس  ,2015معممنا في
تاريخ األمف القكمي لمكياف اإلسرائيمي ,ككنيا المرة األكلى التي يعمف فييا الجيش لف لقيدة أمنية
شاممة ,يحدد الطريقة التي سيعمؿ فييا خالؿ األكقات العادية ,كأكقات الحرب كالطكارئ ,كلـ يسبؽ
أف حصؿ قبؿ ذلؾ أمر كيذا.
تطالب الكثيقة لممرة األكلى المستكل السياسي اإلسرائيمي ما ىك مطمكب منو كي يستطيع أف
يعمؿ بنجاح ,كباتت الكثيقة أقرب ما تككف لصياغة العقيدة األمنية كالعسكرية لمكياف اإلسرائيمي,
حيث تج أر آيزنككت لمى القياـ بما لـ يستطع بو كؿ مف سبقو ,فقد دفعت حرب لبناف الثانية
 ,2006كلممية الجرؼ الصامد  ,2014رئيس األركاف كبدلـ كزير الدفاع لمقياـ بيذه المبادرة
التاريخية ,ألف الجيش كاجو في كال الحربيف إخفاقات نابعة مف لدـ كضكح أىدافيما ,ككيفية تكزيع
الميمات بيف المستكييف السياسي كالعسكرم(.حيدر ,مكقع األخبار)2015 ,

تضمنت الكثيقة الخطكط العريضة لكظيفة الجيش ,كحددت أىدافو كطرؽ تحقيقيا ,كبينت إطاره
االستراتيجي ,كبيئتو التشغيمية كاإلستراتيجية ,كاستخداـ القكة كمبادئ القيادة كالسيطرة ,كتراكـ القدرة.
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آوزنكوتىالكثيقة كتحميؿ مضمكنيا سنالحظ أنيا انتظمت في سياقيف رئيسيف ,كانا أىـ
لند قراءة

اإلدرائولوظمف خالؿ ىذا المبحث:
سيتـ تحميميما
أركانيا ,ك
الطدكروظى

أولً :السياق الداخمي عبر تحميل البيئة اإلسرائيمية الداخمية
تـ اختيار لنكاف الكثيقة بعناية بالغة ,ألف محتكاىا يعتبر مف اختصاص القيادة السياسية,
فيما نجح آيزنككت بكضع نكاتيا الرئيسة ,بسبب مكانتو المتميزة داخؿ شبكة القيادتيف السياسية
كالعسكرية ,كاستطاع إقرار الكثيقة مف رئيس الحككمة ككزير الدفاع بسرلة كبيرة ,قبؿ أف تصبح
الكثيقة خطة لمدكلة ,ككف الجيش ىك العمكد الفقرم لمكياف اإلسرائيمي(.لبد الكريـ ,مركز األمارات
لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية)2015 ,

تحدثت الكثيقة لف نظرية األمف القكمي اإلسرائيمي ,ككنيا حجر األساس ألم لممية لسكرية,
كأبرزت أىـ األىداؼ القكمية لمكياف ,التي يجب لمى الجيش حمايتيا ,كىي تأميف حدكد الدكلة,
الحفاظ لمى أمف اإلسرائيمييف ,المحافظة لمى قيـ الكياف ,تكفير األمف االقتصادم كاالجتمالي,
كتقكية مكانة الدكلة إقميميان كدكليان بتحقيؽ السالـ مع جيرانيا(.أبك لامر :2015 ,ص)13-12

ارتكزت إستراتيجية الجيش لمى مبادئ :الردع ,اإلنذار ,الدفاع (حماية الجبية الداخمية),
الحسـ ,كتتفرع مف ىذه المبادئ ,أىداؼ أخرل تتمثؿ باالستناد إلى إستراتيجية أمنية دفالية تبني
نظرية لسكرية ىجكمية ,كتعاكف كتحالؼ استراتيجي مع الكاليات المتحدة األمريكية ,كغيرىا مف
ال لمى تقكية اتفاقيات السالـ ,كالحفاظ لمى
الدكؿ الرئيسة ,كتثبيت مراكز التأييد ليا في العالـ ,فض ن
التفكؽ النسبي المستند إلى نكلية بشرية ,كقدرات تكنكلكجية متفكقة (.أمد)2015/8/14 ,

تغيرت الظركؼ المحيطة بالكياف اإلسرائيمي حسب ما أكردتو الكثيقة ,فيناؾ العديد مف
المخاطر التي انخفضت أك زالت ,كظيرت مخاطر أخرل ,كمف أبرز التغي ارت المطمكبة :تطكير
سالح المشاة ,منح أفضميات متقدمة لمقدرة االستخباراتية لمجيش كلمقكات البحرية كالجكية ,كقاـ
الكياف اإلسرائيمي بمحاكالت استدراؾ أخطائو مف حركب غزة األخيرة ,كحرب لبناف .2006
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آوزنكوتى أف ىناؾ بعض المشكالت ,كعدـ كجكد لغة تكاصؿ مشتركة بيف أذرع الجيش
لفتت الكثيقة
بإنشاء لغة مشتركة بينيا ,كي تككف ىناؾ ردكد مكحدة كمبادرات لسكرية مكحدة
كطالبت
المختمفة,
اإلدرائولوظ
الطدكروظى
ر مف أحداث(.ناصر ,مكقع ساسة بكست)2015 ,
تجاه ما يط أ

بخصكص آليات تنظيـ الجيش اإلسرائيمي كقت الحركب ,فقد كضحتيا الكثيقة بعدة نقاط,
حيث ألطت القيادة العامة لمجيش بيد رئيس ىيئة األركاف ,كباقي القيادات المناطقية المختمفة,
كأبرزت أف قيادة الجيش العامة ىي المسؤكلة لف االتصاؿ مع المستكل السياسي في الكياف
اإلسرائيمي ,كالمكمفة بالسيطرة لمى مقدرات القكة لدل الجيش ,كادارة البنية التحتية العسكرية
لمجيش ,كالمسؤكلة لف تشغيؿ كامؿ لتاد ككحدات سالح المشاة.
كما تحدد القيادة العسكرية العامة سمـ أكلكيات العمميات القتالية ,كأف رئيس ىيئة األركاف قائد
أم معركة يمكف أف يقكـ بيا الجيش ,كمسئكؿ لف تكفير الحد األقصى مف التعاكف بيف كافة
األذرع كالقيادات المناطقية( .أبك لامر :2015 ,ص)41-40

حكؿ بناء القكة في الجيش اإلسرائيمي أفردت الكثيقة جزءان كامالن ,كبينت أف قكتو العسكرية
ألدت خصيصنا لمدفاع لف حدكد الدكلة ,حيث أف ىناؾ لدة معايير تشير لبناء القكة العسكرية
لمجيش ,كتتمثؿ في :التدريبات العسكرية المتكاصمة ,ككثافة نارية فعالة ,كاستخبارات دقيقة تكشؼ
بنؾ أىداؼ العدك ,كالقياـ بخطط دفالية بأسمحة صاركخية متطكرة ,كالقدرة لمى اتخاذ الق اررات
أثناء سير المعركة ,كتطكير القدرات التكنكلكجية العسكرية ,لتكفير حمكؿ سريعة ألم تيديدات
متكقعة لمى الجيش( .أبك لامر :2015 ,ص)45-44

اىتمت الكثيقة بعالـ الشبكات المحكسبة كأنظمة المعمكمات كاالتصاؿ لف بعد المعركفة باسـ
السايبر مف حيث إبراز حاجة الجيش ليذا النكع مف السالح الفعاؿ ,نظ نار لمتقدـ التكنكلكجي اليائؿ
الذم حصؿ في السنكات األخيرة.
كقد برزت الحاجة الممحة لتكضيح أىـ المعايير في استخداـ القدرات الدفالية كاليجكمية لمى
النحك التالي( :أبك لامر :2015 ,ص)53-52
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اضي في شبكة االنترنت ىك جبية قتالية بكؿ ما تعني الكممة مف معاني كدالالت
أ-العالـ االفتر
آوزنكوتى
اإلدرائولوظ كىجكمية كجمع معمكمات.
لمميات دفالية
تتضمف
الطدكروظى
ب -قررت قيادة الجيش اإلسرائيمي إقامة قيادة خاصة بيذه الجبية القتالية ,تابعة لرئيس ىيئة
األركاف ,كمسئكلة لف التخطيط كتنفيذ اليجمات الدفالية كاليجكمية لف شبكة االنترنت.
ج -اقتناء كؿ ما تنتجو ىيئات الصنالة العسكرية التكنكلكجية في العالـ مف قدرات تقنية ذات بعد
لسكرم ,لتكفير حماية لممنشآت الحساسة مف اختراؽ القراصنة.
كفي خطكة جديدة قرر آيزنككت لدـ إقامة جياز جديد في الجيش باسـ "سالح السايبر" ,رغـ
مركر لاـ كنصؼ العاـ لمى إلالف سابؽ لو بذلؾ ,حيث استقر الرأم في الجيش أف يككف
السايبر تابعا ألجيزة التنصت كاالستخبارات ,لمقياـ بمياـ الدفاع كاليجكـ كالتخطيط العممياتي في
مجاؿ حركب اإلنترنت ,ألف الكياف اإلسرائيمي يحاكؿ االستفادة مف أخطاء الدكؿ األخرل في
حركب السايبر ,بسبب كجكد تيديدات حقيقية تكاجيو في مجاؿ أنظمة المعمكمات كاالتصاؿ لف
بعد ,كربما تتضرر منو ,مما يدفعيا لمزيد مف اإلجراءات الدفالية فيو(.ميمماف)2017 ,

ثانيا ً :السياق الخارجي والمحيط الجغرافي
أكدت كثيقة آيزنككت أف االمتحاف األكبر لمجيش في قدرتو لمى ضماف فترات طكيمة مف
اليدكء قدر اإلمكاف ,إلتاحة المجاؿ أماـ التطكرات االقتصادية كاالجتمالية المختمفة ,كمراكمة القكة
العسكرية لتككف قالدة أكثر متانة ,تضمف جيكزيتو لممكاجية العتيدة.
حددت الكثيقة أربعة لناصر يمكف ليا تيديد أمف الكياف اإلسرائيمي ,في ظؿ التغيرات
االستراتيجية كاالقميمية الجارية في المحيط كىي(:مركز االلالـ كالدراسات الفمسطينية)2016/9/20 ,

 -1التيديد العسكرم اإليراني بمختمؼ مركباتو النككية كالصاركخية كالسايبر ,كظيكر دكؿ فاشمة
في إطار التفكؾ مثؿ سكريا.
-2التيديدات مف جيات غير دكالنية مثؿ حزب ا﵀ كحماس.
-3الساحة الفمسطينية لمكمنا ,كالضفة الغربية كالقدس خاصة ,مع أف جبية الضفة تعتبر منيارة.
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آوزنكوتىال تمتمؾ أىدافنا سياسية ,مثؿ منظمات الجياد العالمي كتنظيـ الدكلة اإلسالمية.
-4جيات مقاكمة
الطدكروظىاإلدرائولوظ

يؤخذ لمى كثيقة آيزنككت ما ذكره نائب رئيس مجمس األمف القكمي ,كمؤلؼ كتاب العقيدة

األمنية في الكياف اإلسرائيمي" "تشاؾ برايمخ" ,بقكلو أف التغيرات االستراتيجية التي طرأت لمى
المنطقة تفرض تغير العقيدة األمنية اإلسرائيمية ,مبر نار ذلؾ بتغيير العدك ,حيث تفككت لدة جيكش
ر (.صحيفة ىآرتس)2015/7/27 ,
لربية ,أك تحالفت مع الكياف اإلسرائيمي ,كلـ تعد تشكؿ خط نا

ككصؼ "برايمخ" التغيرات التي حدثت في البيئة االستراتيجية قائالن" :دكؿ لربية تفككت,
كالخطر األساسي الذم تشكمو ىذه الدكؿ سببو اليكـ ضعفيا ,كليس قكتيا ,كىناؾ اتفاؽ السالـ مع
مصر مستقر منذ أربعيف لامان ,كال كجكد لجبية شرقية ,كالخطر األساسي لمى الجيش اإلسرائيمي
الذم مثمو الجيش السكرم تبدد ,كالعراؽ تفكؾ ,أما األردف الذم تربطو معنا اتفاقيات سالـ منذ
لقديف ,إضافة لتعاكف أمني ,فيك يشكؿ حاج ناز في كجو التيديدات مف الشرؽ ,كحتى دكؿ الخميج
تسعى لمصادقة الكياف اإلسرائيمي ,كلذلؾ فإف النزاع بات محصك انر بيف الفمسطينييف كالكياف
اإلسرائيمي كاللبيف غير دكلييف ,كال كجكد اليكـ لدكلة لظمى معادية ,مع تكاصؿ الكاليات المتحدة
كحميؼ كثيؽ مع الكياف اإلسرائيمي منذ زمف بعيد"(.مركز اإللالـ كالدراسات الفمسطينية)2015/8/17 ,

قدـ آيزنككت بكثيقتو النصائح العديدة لمجيش اإلسرائيمي لمكاجية المعارؾ التي تنتيجيا
المنظمات اإلسالمية ,حيث يتطمب مف الجيش العديد مف النقاط(:أبك لامر :2015 ,ص)19

 -1إنياء المعركة بانتصار كاضح ,ككتابة شركط نياية المكاجية.
 -2تقميص أضرار الجبية الداخمية اإلسرائيمية ,ألف الدكؿ المعادية تستغؿ ضعؼ إسرائيؿ فييا.
 -3الحصكؿ لمى الشرلية الدكلية ألم لممية قتالية.
 -4يجدر بالجيش كضع احتمالية المجكء لعمميات لسكرية مفاجئة ,غير مدرجة ضمف الخطة
المعدة سمفان ,في حالة حدكث مستجدات مف قبؿ العدك.
تأثر آيزنككت بكثيقتو العسكرية كثي انر بالمحيط الجغرافي ,كمعرفتو الكاسعة كالدقيقة بالجبية
الشمالية ,خاصة لند تكليو رئاسة قسـ العمميات في رئاسة األركاف خالؿ حرب لبناف الثانية لاـ
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منصب قائد المنطقة الشمالية لست سنكات ,حيث صاغ لقيدة الضاحية الجنكبية معقؿ
 ,2006ثـ
آوزنكوتى
فيى بيركت.
حزب ا﵀
اإلدرائولوظ
الطدكروظ
تشمؿ لقيدة الضاحية التي تبنتيا كثيقة آيزنككت تسكية المنطقة باألرض ,بتفعيؿ الضغط اليائؿ
لمى مراكز السمطة ,كالسيطرة لمى المراكز المدنية ,كالتشديد لمى "الصدمة كالرلب" ليس في
الجبية الشمالية فقط ,بؿ في جميع الجبيات التي يخكض فييا الجيش الحرب ,بما يؤدم لتدمير
كؿ المكاقع أك التجمعات السكنية التي تطمؽ منيا الصكاريخ لمى الكياف (.لبد الكريـ ,مركز اإلمارات
لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية)2015 ,

كبير مف الجيش لممستكل السياسي ,ألنو يطمب بكضكح القياـ
نا
شكؿ نشر كثيقة آيزنككت تحدينا
بإدارة العمميات القتالية ,كتحديد ميامو المطمكبة ,بحيث يخمي الجيش مسؤكليتو مسبقا مف أم فشؿ
أك ىزيمة ,لبر شركطو األكلية التي يضعيا لتحقيؽ النصر في معاركو ,ألف النصر يككف مف
خالؿ تنفيذ المياـ التي حددت لو قبؿ القياـ بالحرب ,أك الميمة العسكرية المطمكبة.
يتضح مف كثيقة آيزنككت أف الجيش ألمف رسمينا أف كظيفتو تطبيؽ االكامر ,كادارة المعارؾ
لتحقيؽ النصر لمى العدك ,مع التحذير مسبقان أنو قبؿ المعركة كي يتـ تحقيؽ النصر يجب أف
تككف األىداؼ محدكدة ككاضحة ,كأال تككف ضبابية كمبيمة ,كأف يككف حجـ التكقعات لمجميكر
اإلسرائيمي مالئمنا لحجـ المياـ المطمكبة كالمعمنة مسبقنا ,كي ال تحدث النتائج غضبنا كاحباطنا ضد
الجيش ,أك اتيامات لقيادتو بالفشؿ ,كما حدث بعد العدكاف لمى لبناف  ,2006كألقبتو لجنة تحقيؽ
رسمية أدت إلقالة رئيس األركاف داف حالكتس ككزير الحرب لمير بيرتس.
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المبحث الثالث

الطدكروظىاإلدرائولوظالمقاومة الفمسطينية في ضوء وثيقة آيزنكوت
جزمت كثيقة آيزنككت َّ
أف أم حرب مقبمة لمى غزة يجب أف تيدؼ لمسيطرة لمى م اركز
الثقؿ السمطكم لحركات المقاكمة ,خاصة حماس كمنظكمة قيادتيا ,كالتحكـ بجيازىا العسكرم,
كىذا يبيف مدل إلزاـ الكثيقة التي نشرىا الجيش لممستكل السياسي اإلسرائيمي بتحقيؽ األىداؼ
االستراتيجية لمكياف اإلسرائيمي ,كضمف ذلؾ تصريحان بإلادة احتالؿ القطاع(.النعامي ,مكقع العربي
الجيد)2016 ,

ال يخفى لمى أحد أف إصدار الكثيقة جاء ردنا لمى االنتقادات التي كاجيتيا النخب السياسية
كاإللالمية في تؿ أبيب ألداء الجيش في حرب غزة  ,2014كال سيما لجزه لف حسـ الحرب
خالؿ  51يكمان ,كجاء تعاظـ قكة المقاكمة في غزة ,خاصة حماس ,ليككف مبر انر لمنخب اإلسرائيمية
المتطرفة ,لتكجيو النقد لمجيش كالحككمة لمى لدـ قياميـ باحتالؿ غزة ,لمقضاء لمى مكاطف
التيديد فيو (.النعامي ,مكقع العربي الجيد)2016 ,

أبرزت الكثيقة بعض السيناريكىات التي قد يقكـ بيا الجيش لمكاجية المقاكمة ,كمف
االستعدادات التي يقكـ بيا :االستعداد التسميحي ,اإلمكانيات العممياتية ,حضكر المكقؼ السياسي
بجانب العسكرم ,كبينت أنو يمكف الكصكؿ لمرحمة االنتصار الكامؿ ,كتحقيؽ األىداؼ السياسية
المكضكلة سمف نا ,بحيث تسفر المكاجية لف تحسف الظركؼ الميدانية لقب انتيائيا(.أبك لامر,
 :2015ص)25-24

شف الكياف اإلسرائيمي منذ لاـ  2006أربعة حركب ضد المقاكمتيف المبنانية كالفمسطينية,
األكلى لاـ  2006ضد حزب ا﵀ ,كالثالثة الباقية ضد المقاكمة الفمسطينية بقطاع غزة في
 ,2014 ,2012 ,2008لمى التكالي.
أثبتت تمؾ الحركب أف الجيش اإلسرائيمي يكاجو المقاكمة الفمسطينية بكؿ ما يممؾ مف لتاد,
لكنو فشؿ في القضاء لمييا خالؿ السنكات الماضية ,كقد أفردت الكثيقة لدة صفحات لمكاجية
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خالؿ اإلمكانات المتاحة ,كالجيكد المبذكلة ,كاستغالليا حسب سمـ األكلكيات التي
المقاكمة ,مف
آوزنكوتى
النحك التالي(:أبك لامر :2015 ,ص)32-31
الجيش لمى
يحددىا
اإلدرائولوظ
الطدكروظى

 -1الجيود الستخباراتية /تسبؽ أم حرب ,كتككف مف خالؿ إشالة نقاشات داخؿ الدكلة لف
كجكد تيديد ضد الدكلة ,كالتحذير مف إمكانية مباغتة العدك لمجبية الداخمية ,كضرب الدكلة في
لمقيا ,كتحضير أجيزة االستخبارات لمقياـ بعمميات خاصة ضد األلداء.
 -2الجيود اليجومية /كتشمؿ سالح المشاة ,كالكثافة النارية ,كسالح االنترنت "السايبر" ,كالقكات
الخاصة ,لبر العمميات الدفالية ,كالعمميات الخاصة في أرض العدك ,كالكثافة النارية لمى حدكد
العدك ,كداخؿ أراضيو ,كالعمميات اليجكمية.
 -3الجيود الدفاعية /كتأتي لمنع المنظمات المعادية مف تحقيؽ إنجاز ميداني داخؿ حدكد
األراضي المحتمة ,مف خالؿ تقميؿ نقاط إقامة اإلسرائيمييف لمى الحدكد المجاكرة لمعدك ,كجمع
معمكمات الستخداميا في ردلو.
دفع تعاظـ بنية المقاكمة مف صاغ كثيقة آيزنككت اللتبار أف ما تمثمو قد يصؿ في بعض
األحياف اللتباره تيديدان استراتيجيان لمجيش اإلسرائيمي ,بغض النظر لف دقة الكصؼ أك
تضخيمو ,كأدل تنامي قكة حماس العسكرية إللادة صياغة الكثيقة لدة مرات ,ألنيا باتت تمتمؾ
شبكة اتصاالت مستقمة ,كمعسكرات تدريب ,كمدربيف خبراء ,كتتباىي بأف جيشيا يبنى بناء لمى
المعايير المتعارؼ لمييا دكليا(.أبك لامر ,مكقع الجزيرة نت)2015 ,

مع العمـ أف النتيجة النيائية ألم مكاجية لسكرية قادمة ىي المقررة ,كليست ىذه الكثيقة,
ألف النتيجة المباشرة لحرب غزة  4189أكدت كجكد ردع متبادؿ بيف الجيش كحماس ,كىذا يعتبر
فشالن ذريعان ب نظر كثير مف اإلسرائيمييف أخطر مف اليزيمة المعمنة ,كرفع الراية البيضاء ,فما
حدث مع الجيش اإلسرائيمي حدث مع األمريكاف في فيتناـ كالصكماؿ كالعراؽ ,كالفرنسييف في
الجزائر ,كاإلسرائيمييف في لبناف ,كالركس في أفغانستاف ,كىذا ما سيحدث معيـ مرة أخرل.
صحيح أ ف لدل اإلسرائيمييف قكة فتاكة ,لكنيـ ال يممككف أف يستخدمكا معظميا ,كحتى لك
استخدمكىا فثمة شؾ في نجاحيا( .أبك لامر ,مكقع الجزيرة نت)4182 ,
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الجيش اإلسرائيمي حماية الحدكد أكلكية متقدمة في أكقات الطكارئ كالحركب ,كذلؾ
ألطى
آوزنكوتى

العدك لمتسمؿ داخؿ األراضي ,سكاء لبر األرض أك تحتيا باألنفاؽ ,كالبحر,
محاكالت
تخكفان مف
اإلدرائولوظ
الطدكروظى
أك الجك ,ألف الجبية الداخمية تعيش حالة تيديد دائـ بجميع األحكاؿ ,كىذا التيديد يشمؿ:
صكاريخ ,قذائؼ ,لمميات مسمحة ,قذائؼ ,تسمؿ ,استيداؼ الجيش مف أماكف بعيدة ,كغيرىا(.أبك
لامر :4182 ,ص)94-91

في الحركب الثالثة األخيرة التي شنيا الكياف اإلسرائيمي لمى غزة ,اجتيدت المقاكمة في
التصدم ليا ,كقامت ببناء أنفاؽ لديدة ,خاصة في حرب  ,4189بمغ لمقيا  42مت انر ,كتتسع
لكثير مف التحركات العسكرية ,كجرل ربط بعضيا ببعض ,كبات قطاع غزة بيف قطاليف ,أحدىا
فكؽ األرض ,يمكف لمكياف اإلسرائيمي مسحو مف الكجكد ,كالثاني تحت األرض ,فشؿ الجيش
بتعطيؿ حركتو ,رغـ اكتشافو بضعة أنفاؽ ىجكمية لمى حدكد غزة مع األراضي المحتمة منذ لاـ
.8491
أزلجت ىذه األنفاؽ الكياف اإلسرائيمي بصكرة كبيرة ,بعد أف تمكنت المقاكمة مف استخداميا,
حتى بعد تكغؿ الجيش داخؿ القطاع ,كأجبرت الصكاريخ المنطمقة مف األنفاؽ المطارات
اإلسرائيمية لمى التكقؼ لف رحالتيا إلى شركات الطيراف العالمية(.محسف :4189,ص)9

إف تسميط المستكيات العسكرية اإلسرائيمية األضكاء لمى مظاىر تعاظـ قكة المقاكمة
الفمسطينية ,كاستعادة بناء األنفاؽ اليجكمية يأتي كاستخالص لمعبر مف الحرب األخيرة ,فتـ

تكجيو اتيامات لمجيش كالمخابرات بأنيما لـ يتمكنا مف كشؼ األنفاؽ ,كلـ يكف ار المعمكمة الالزمة

لتمكيف المستكل السياسي مف تحديد األىداؼ التي يتكجب لمى الجيش تحقيقيا في نياية الحرب.

لقد اختار الكياف اإلسرائيمي مكاجية المقاكمة الفمسطينية ثالث مرات متتالية في العقد األخير,

فحقؽ نتائج متكسطة ,لكنيا أفضت في النياية إلى تآكؿ الصكرة المتراكمة لمقكة اإلسرائيمية في
نظر خصكميا كحمفائيا ,ككاف اليدؼ الرئيس ليذه الحرب كسر تكازف الردع مع الخصـ ,لكف
ىذا اليدؼ لـ ينجز ,بؿ أصبح الجيش االسرائيمي يحسب ألؼ حساب لمكاجيات أخرل.
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الخالصة:
آوزنكوتى

الطدكروظىاإلدرائولوظ

بعد الثكرات العربية التي انطمقت خالؿ السنكات الست األخيرة منذ  ,4188كتفكؾ الكثير

مف الجيكش العربية ,كضعفيا نتيجة انشغاليا بمشاكميا الداخمية ,لـ يعد الكياف اإلسرائيمي يكاجو
خطر غزك مف أم جيش نظامي لربي أك اسالمي ,كأصبح مصدر الخطر الذم ييدد أمنو
محصكر في التنظيمات الجيادية االسالمية شبو الدكالنية كحماس كالجياد اإلسالمي كحزب ا﵀.
كجاء نشر كثيقة آيزنككت العسكرية ذات الػ 33صفحة ,لتحدد النيج الذم سيتخذه الجيش في
المستقبؿ لمكاجية الخطر المحدؽ ,سكاء لمى حدكده :كحماس كالجياد االسالمي كحزب ا﵀ ,أك
بعيدان لف المحيط الجغرافي ,مثؿ إيراف ,إال أف ىناؾ بنكدان أخرل ال يمكف أف تنشر ,متكفرة في
أركقة المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية ,يؤخذ بيا دكف أف ينشرىا ,أك يطمع أحد لمى بنكدىا.
إف كثيقة آيزنككت تعتبر أكثر مف تعميمات ميدانية مكجية إلى الجيش ,كفي نفس الكقت أقؿ
مف أف تككف نظرية أمف قكمي لمكياف اإلسرائيمي ,لكنيا في المحصمة تعد خطكة نكلية في تاريخ
الجيش اإلسرائيمي ,كيمكف لمجيات المعادية لمكياف اإلسرائيمي أف ترل فييا خريطة طريؽ
لمكاجياتيا في المستقبؿ ,ككيفية التفكير العسكرم اإلسرائيمي في حركبو القادمة.
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الطدكروظىللمقاومظى
الفلدطونوظ
فيىضوءىوثوقظى
آوزنكوتىالطدكروظ

 4الفصن الرابع
اإلسرتاتًجًُ العشكريُ لمىقاووُ الفمشطًهًُ
يف ضىء وثًقُ آيزنكىت العشكريُ
المبحث األول /الدروس المستفادة من الحروب السابقة لممقاومة الفمسطينية.
المبحث الثاني /وثيقة آيزنكوت من منظور المقاومة الفمسطينية.

المبحث الثالث  /سموك المقاومة الفمسطينية في مواجية وثيقة آيزنكوت.
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الفصل الرابع

الفلدطونوظالعسكرية لممقاومة الفمسطينية في ضوء وثيقة آيزنكوت العسكرية
اإلستراتيجية
فيىضوءىوثوقظى

آوزنكوتىالطدكروظ

يتناكؿ ىذا الفصؿ سمكؾ المقاكمة الفمسطينية تجاه كثيقة آيزنككت العسكرية ,حيث يتطرؽ

المبحث األكؿ إلى استفادة المقاكمة مف تجارب الحركب السابقة ,مف خالؿ تحميؿ أىـ التكتيكات
التي اتبعتيا خالؿ الحركب الثالثة األخيرة ,ككيؼ تطكرت قكة الردع لدييا.
كتكسع المبحث الثاني في مدل استعداد المقاكمة لمرد لمى كثيقة آيزنككت العسكرية ,مف
خالؿ دراسة الكسائؿ المتاحة لدل فصائميا ,كقدرتيا لمى الرد لمى بنكد الكثيقة.
أما المبحث الثالث فقد استعرض االستراتيجية العسكرية الفمسطينية في مكاجية كثيقة
آيزنككت ,مف خالؿ دراسة األسمكب الذم تتبعو المقاكمة لمرد لمى الكثيقة.
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المبحث األول

الفلدطونوظ
الدروس المستفادة لممقاومة الفمسطينية من الحروب السابقة
فيىضوءىوثوقظى

شكمت المقاكمة الفمسطينية المسمحة لنص نار ميمان كأساسينا مف لناصر تراجع قكة الردع

آوزنكوتىالطدكروظ

اإلس ارئيمية ,فمع قياـ فصائميا بتطكير الصكاريخ محمية الصنع ,كقذائؼ الياكف كالدركع ,دخمت
المقاكمة مرحمة جديدة مف المكاجية ,كأصبح باستطالتيا تيديد األمف القكمي اإلسرائيمي ,كايقاع
لدد مف القتمى مف الجنكد كالمستكطنيف ,جراء سقكط القذائؼ كالصكاريخ لمى المستعمرات كالمكاقع
العسكرية اإلسرائيمية ,كفشمت معيا جميع الكسائؿ التي استخدميا الجيش اإلسرائيمي لمنعيا ,أك
الحيمكلة دكف إيقاع ىذه الخسائر العديدة (أبك لامر.)2006 ,

كرغـ القكة المفرطة التي استخدميا الجيش اإلسرائيمي خالؿ حرب  ,2008فإف فصائؿ
المقاكمة امتمكت بعض الكسائؿ العسكرية ,كبمغ لناصرىا درجات لالية مف التدريب كالحرفية ,مما
مكنيـ مف الصمكد في كجو اآلالت العسكرية اإلسرائيمية ,كتشير التقديرات أف حماس امتمكت
لشريف ألؼ مقاتؿ ,كآالؼ الصكاريخ محمية الصنع ,كصكاريخ غراد الركسية(.ككالة ركيترز,

.)2009/1/21
 تعامل المقاومة مع عدوان 2008م
بدأ التخطيط لمحرب قبؿ ستة شيكر مف بدايتيا ,فالحصار التمكيني المشدد لمى القطاع ,شكؿ

جزء مميدا إلضعاؼ قدرة المجتمع المدني لمى الصمكد كالمكاجية (.نحاس :2009 ,ص)85-82
كقد تمثمت األىداؼ اإلستراتيجية لمحرب لمى غزة لاـ  2008بما يمي:

 إسقاط حكـ حماس في قطاع غزة.
 استعادة قدرة الردع اإلسرائيمية.

 تنفيذ المرحمة األخيرة مف خطة االنسحاب مف غزة لعاـ ( Evron, 2008:p 6).2005

تمكنت أجنحة المقاكمة بمختمؼ تكجياتيا مف تكسيع دائرة استيدافيا لممدف كالبمدات الفمسطينية

المحتمة ,في لممية أطمقت لمييا كتائب القساـ "بقعة الزيت" ,حيث طالت الصكاريخ مدف بئر

السبع ,أسدكد ,لسقالف ,مستعمرة نتيفكت ,بمدة سديركت ,المجدؿ ,النقب الغربي ,كلدة مستعمرات
ككيبكتسات أخرل ,كألمنت الشرطة اإلسرائيمية لف إطالؽ المقاكمة  846صاركخنا خالؿ العدكاف

لمى غزة(.القاسـ :2015 ,ص)45-44
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للمقاومظىاالختبار الحقيقي األكؿ لقدرة فصائؿ المقاكمة لمى إدارة حرب كاممة مع
الطدكروظى الحرب
تعد ىذه

ائؿ جيكش العالـ قكةن كتدريبنا ,مف خالؿ التحكـ في لمميات إطالؽ الصكاريخ,
جيش يعد مف أك
الفلدطونوظ
سالح الجك ,كمخبريو لمى األرض.
ضوءىرصد
كالتخفيفيىمف
وثوقظى
الطدكروظفي إدارة لممية المكاجية ,بدليؿ إطالؽ الصكاريخ باستمرار دكف تكقؼ طكاؿ
نجحت المقاكمة
ك
آوزنكوتى

مدة الحرب ,كاتبعت المقاكمة خالؿ الحرب استراتيجية لدـ االنجرار كراء ردات الفعؿ ,بؿ كفؽ
استراتيجية كتكتيؾ حرب مسبؽ استطاع التعامؿ مع أغمب الظركؼ (.القاسـ :2015 ,ص)46

حاكؿ الكياف اإلسرائيمي في ىذا العدكاف استخداـ أسمكب "الصدمة" مع المقاكمة في غزة بشف

لدة غارات مكثفة في أماكف لدة كمتفرقة مف القطاع ,ليشكؿ لممقاكمة نكلان مف اإلرباؾ تسالده

في تحقيؽ إنجاز أكبر ,كحسـ المعركة معيا.

لـ يحقؽ الكياف اإلسرائيمي أىدافو مف لدكاف  ,2009–2008بؿ كانت فرصة لممقاكمة

لالستفادة منيا بشكؿ كبير جدنا بكضع خطط كآليات مناسبة لتخطي أسمكب "الصدمة" لألبد ,سعينا

منيا بأال يحقؽ االحتالؿ نجاح نا كفؽ مفيكمو بأم معركة قادمة (.مكقع المجد)2016/12/27,

استخدـ الكياف اإلسرائيمي المدنييف الفمسطينييف في الحرب كدركع بشرية ,ضاربنا بذلؾ لرض

الحائط بكافة المكاثيؽ كاأللراؼ الدكلية ,كمعاىدات القانكف الدكلي ,التي تقؼ سدنا منيعنا ضد مف

يستغؿ اآلمنيف أثناء الحركب(Intelligence and Terrorism.., 2012).

ارتفعت لدل المقاكمة كتيرة القكة العسكرية في السنكات األخيرة ,كظير ذلؾ كاضحنا في حرب

الفرقاف  ,2008لكنيا أثبتت بعد ىذه الحرب أف قدرتيا العسكرية ال تقؼ لند ذلؾ الحد ,نظ نار
لمتيديدات اإلسرائيمية بتدمير قدراتيا ,فبدأت بتطكير قدرتيا التدميرية ,فطكرت الصكاريخ بمختمؼ

أنكاليا ,كما ظير كاضحان في الحربيف المتيف تمتا حرب الفرقاف.

تكسعت المقاكمة ببناء األنفاؽ القتالية ,كزادت مف استخداميا في حربي  2012ك,2014

مما كاف لو األثر في نقؿ لمميات المقاكمة إلى خطكط متقدمة تجاه العدك ,كشكؿ صدمات متتابعة
لمجيش اإلسرائيمي.
 تعامل المقاومة مع عدوان 2012ـ
في حرب "حجارة السجيؿ"  ,2012جاء رد المقاكمة لمى اغتياؿ "أحمد الجعبرم" القائد

العسكرم لكتائب القساـ ,مفاجئان لمكثيريف ,حيث فشمت الحسابات اإلسرائيمية في تقدير المكقؼ

بشكؿ صحيح ,مما انعكس سمبنا كبشكؿ مباشر لمى الرد اإلسرائيمي خالؿ األياـ الثمانية لمحرب,

كبدأ فيو مرتبكان كمتخبطان(.حبيب ,د .ت :ص)14
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األكلى تضاؤؿ الخيارات اإلسرائيمية ,كلدـ القدرة لمى حسـ المكقؼ كما كانت
لممرة
ظير
للمقاومظى
الطدكروظى
الفلدطونوظحرب الفرقاف  2008أكقؼ الكياف اإلسرائيمي لدكانو مف طرؼ كاحد ,كما سعت
تفعؿ سابقان ,ففقي
وثوقظىقكتيا بدأت بالتراجع ,أما في حرب "حجارة السجيؿ"  ,2012فقد تغير المكقؼ,
المقاكمة,ى ألف
إليو فيىضوء
الطدكروظ كقؼ لدكانو مف طرؼ كاحد ,ألف المقاكمة رفضت ,إال بشركطيا.
يستطع الجيش
حيث لـ
آوزنكوتى

كاصمت المقاكمة ضربيا لمبمدات كالمدف المحتمة حتى يتـ االستجابة لمطالبيا ,كبات كاضحا

تطكر لمميا العسكرم كبشكؿ الفت ,خاصة في مجاؿ التسميح كالتدريب ,كشكؿ ذلؾ أحد لكامؿ
تغيير معادلة الصراع مف الكياف اإلسرائيمي (.حبيب ,د .ت :ص)15

يمكف القكؿ أف ىذه الحرب كانت سببنا في ردع الجيش اإلسرائيمي لف القياـ بعممية برية

كاسعة ,حشد ليا  75ألؼ جندم ,رغـ زلمو بأف القصد مف الحشد كاف التيديد ,كأنو لـ يكف ينكم

ال ,كبغض النظر لف أسباب إلغاء الجيش لمعممية ,فإف ذلؾ يعتبر نص نار
القياـ بعممية برية أص ن

لممقاكمة ,كاخفاق نا لمجيش اإلسرائيمي (.خميفة :2013 ,ص)25-24

أدرؾ الجيش اإلسرائيمي بأف المقاكمة بكافة أجنحتيا العسكرية تتطكر باستمرار ,كبصكرة
كبيرة مف مكاجية ألخرل ,لذلؾ مف الصعب المجازفة ,ألف ذلؾ سيكمفو الكثير مف الخسائر.
انتيت حرب "حجارة السجيؿ" كال تزاؿ نتائجيا تدكر في الفمؾ نفسو ,فحركات المقاكمة لممت

التزمت بالتيدئة ,كفي الكقت نفسو كاصمت العمؿ لتطكير قدراتيا العسكرية ,بينما كاصؿ الجيش

اإلسرائيمي التداءاتو لمى غزة ,لمنع تطكر التيديد الذم تشكمو المقاكمة إلى تيديد استراتيجي ,دكف

أف تتجاكز ثكابت الحفاظ لمى االنقساـ ,كاالستمرار بدفع قطاع غزة نحك االنفصاؿ ,كدكف أف

تضطر إللادة احتاللو مف جديد(.لككؿ :2013 ,ص)150

لعب العامؿ اإلقميمي كالدكلي في معركة حجارة السجيؿ دك نار كبي نار في سرلة إنياء الحرب

كمحدكدية تأثيرىا نظ نار لتدالياتيا اإلقميمية كالدكلية التي قد تحدث.

كشفت مكاجية حجارة السجيؿ لف التطكر الشديد في فكر المقاكمة كأساليبيا ,كفاجأت

الجيش اإلسرائيمي بعمميات نكلية ,كأسمحة متطكرة لمى أكثر مف صعيد ,كقد استخمصت الدركس,
كاستفادت مف تجربتيا في حرب الفرقاف  ,2008كاستطالت االستعداد لحرب "حجارة السجيؿ".

رصد الجيش اإلسرائيمي قدرة لناصر المقاكمة لمى إطالؽ الصكاريخ بمديات جديدة ,دكف

تمكف طائراتو كأجيزة الرصد مف تحديدىا ,كامتمؾ المقاتمكف القدرة لمى شحف منصات اإلطالؽ
بسرية تامة ,دكف تمكف الجيش مف رصدىـ( .لفيفة :2012 ,ص)5
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المقاكمة لمى تحديث أنظمة التحكـ كاالتصاؿ الداخمية ,التي قاـ االحتالؿ
دأبت
كما
للمقاومظى
الطدكروظى

الفلدطونوظالفرقاف  ,2008لكنو لجز لف التشكيش لمييا ,مما منح المقاكمة ىامشان في
بضربيا في حرب
(لفيفة :2012 ,ص)5
المناكرة.
االتصاؿ
وثوقظى
فيىكضوءى
الطدكروظ
القكؿ أف فارقنا ال يمكف إغفالو بيف معركة الفرقاف  ,2009-2008كمعركة
آوزنكوتى يمكف
كىكذا

حجارة السجيؿ  ,2012حيث شيدت المقاكمة بيف الحربيف تطك انر ممحكظان ,مكنيا مف إحداث خمؿ

في المنظكمة العسكرية اإلسرائيمية ,كباتت تتحيف الفرصة السانحة الستعادة بعض مكانتيا التي

فقدتيا خالؿ ىاتيف المكاجيتيف ,كما حاكلت القياـ بو في معركتيا مع المقاكمة العاـ  ,2014خالؿ

معركة "العصؼ المأككؿ".

 تعامل المقاومة مع عدوان 2014م
تختمؼ معركة "العصؼ المأككؿ" لف سابقاتيا مف الحركب التي شنيا الكياف اإلسرائيمي
لمى غزة ,مف حيث استعداد كالداد المقاكمة كاستراتيجيتيا ,كاستخداميا استراتيجيات لسكرية
معتمدة لمى منظكمات قتالية متطكرة ,استطالت مف خالليا السيطرة كالصمكد ,كالحاؽ الخسائر
البشرية كالمادية بالجيش اإلسرائيمي.
كما أسقطت المقاكمة أسطكرة الجيش الذم ال يقير مف خالؿ ىزيمتو في استخباراتو بعدة
مكاقؼ ,كغيرت مف طبيعة النظرة لقكة الردع اإلسرائيمية ,كأصبح مف الممكف التخطيط ليزيمتو مف
خالؿ اإللداد كالتخطيط الجيد ,كااللتماد لمى االستراتيجيات غير التقميدية ,كفتح خطكط إمداد
كمكاجية لمى جميع الجبيات المحيطة بالكياف(.جكدة :2015 ,ص)1

أظيرت المقاكمة في ىذه المعركة قدرة مميزة لمى تصميـ دفالات تحت أرضية كفكؽ
أرضية ,لمكاجية العدكاف اإلسرائيمي ,كبفارؽ سنتيف لف آخر لممية لسكرية كبيرة شنتيا القكات
اإلسرائيمية لمى قطاع غزة(.محسف :2014 ,ص)4-3

تطكر لـ
ا
تمكنت المقاكمة في ىذه المكاجية مف تحقيؽ العديد مف المفاجآت التي شكمت
ر كبيرة لمى الكياف اإلسرائيمي كىي(:حميدة ,مجمة شؤكف فمسطينية ,د.ت)
تشيده مف قبؿ ,ككاف ليا آثا ان

 -1اإلنزاؿ في المعسكرات كالمستكطنات باستخداـ األنفاؽ ,كمياجمة الجنكد كالعكدة دكف خسائر,
كتصكير بعض العمميات ,كقتؿ بعض الجنكد قبؿ استكماؿ لممية األسر.
 -2لمميات اإلنزاؿ البحرم ,حيث أف اقتحاـ تمؾ القالدة العسكرية ,كمياجمة الجنكد فييا,
كتصكير العممية ,كلرض لمشاىد الضفادع البشرية لممقاكمة ,أكد كصكؿ المقاكمة لتطكر كبير.
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الجنكد كاغتناـ أسمحتيـ ,مما أدل لحدكث تخبط في تصريحات الجيش تجاه
كروظى أسر
لمميات
للمقاومظى
-3الطد
بإنكارىا ,ثـ تأكيدىا.
ىذه العمميات
الفلدطونوظ
وثوقظى
 -4فيىضوءى
العسكرية خاصة الصكاريخ بعيدة كمتكسطة المدل ,كطائرات األبابيؿ كالبندقية
الصنالات
آوزنكوتىالطدكروظ

القناصة كغيرىا.

 -5تحديد المقاكمة لسالة محددة لقصؼ تؿ أبيب ,كتحدييا لمقبة الحديدية بػأف تعترض
الصكاريخ ,كىذا كاف لو األثر في نفكس المقاكمة.
 -6الصكاريخ المنطمقة باستمرار باتجاه البمدات دكف تكقؼ ,كىذا يدؿ لمى أف المقاكمة كانت في
غاية السيطرة كالتحكـ في تحديد مسار المكاجية مع الكياف االسرائيمي.
كبدت المقاكمة الكياف اإلسرائيمي خسائر كبيرة في األركاح خالؿ المكاجية ,كتركزت
الخسائر البشرية لإلسرائيمييف في الجنكد كالضباط ,فيما كانت غالبية الضحايا الفمسطينييف مف
المدنييف ,مما يدؿ أف المقاكمة استطالت أف تستخدـ أساليب كتكتيكات لسكرية جديدة ,لبر
لمميات التمكيو كالتخفي ,كاستخداـ األنفاؽ ,مما جعؿ الجيش اإلسرائيمي ال يجد أمامو إال االنتقاـ
مف المدنييف ,كفتح لميو أبكاب نا مف االنتقادات كالمسائالت القانكنية(.القاسـ :2015 ,ص)70

كصؿ مدل صكاريخ المقاكمة في ىذه المكاجية إلى 160كـ ,2كاستطالت الكصكؿ
لمدينتي حيفا كالخضيرة ,المتاف تبعداف أكثر مف 100كـ 2مف غزة ,كأصبح أكثر مف ستة مالييف
إسرائيمي في مرمى الصكاريخ ,كدخمت معظـ المدف الرئيسية داخؿ األراضي المحتمة في مرماىا
مثؿ تؿ أبيب كحيفا كالقدس كديمكنا كالخضيرة ,إضافة لمطار بف غكريكف ,كلدد مف المطارات
كالقكالد العسكرية ,مما أدل إلى شمؿ كبير في الحركة االقتصادية كالبشرية ليذه المدف ,كىك ما لـ
يكف مكجكدان في الحربيف السابقتيف(.القاسـ :2015 ,ص)72

يمكف القكؿ أف المقاكمة كأذرليا العسكرية المختمفة بعد كؿ مكاجية مع االحتالؿ منذ حرب
انتياء بالعصؼ المأككؿ 2014ـ,
الفرقاف لاـ 2009-2008ـ ,مرك انر بحجارة السجيؿ 2012ـ ,ك ن

تتطكر كترتقي لمراحؿ متقدمة مف اإللداد كالتخطيط كالتجييز العسكرم المممكس.
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المقاكمة تستكلب الدركس الماضية ,كتعمد لتغيير تكتيكاتيا في المكاجية ,مف
الطدكروظىباتت
كما
للمقاومظى
الفلدطونوظمتطكرة ,كقكل قتالية مدربة لمى ألمى مستكل ,كنكليات متطكرة مف األسمحة
خالؿ شبكة أنفاؽ
وثوقظى
فيىضوءى
صراع أدمغة كلقكؿ كاستخبارات ,كصمكد شعبي.
القتالية ,ك
كالكسائؿ
آوزنكوتىالطدكروظ

كبالتالي فإف انتياء أم معركة ينذر المقاكمة ببداية التحضير لمكاجية قادمة ,بتطكير

كتحديث المعدات كاألسمحة ,كادخاؿ تطكيرات لمييا الستخداميا لمى نطاؽ أكسع مف سابقو ,كما
حدث خالؿ الحركب الثالثة الماضية.
استطالت المقاكمة بيف الحركب الثالثة  ,2014-2012-2008زيادة كتطكير قدراتيا
القتالية ,خاصة الصاركخية منيا ,مما أربؾ قادة الجيش اإلسرائيمي خاصة في حرب  ,2014التي
أحدثت نقمة نكلية في قدرات المقاكمة(.ككرس كبركـ :2015 ,ص)31

أخي انر..مف المحتمؿ أف تحمؿ أم مكاجية محتممة قادمة في طياتيا مفاجآت لديدة ,تختمؼ
لما حممتو الحركب الثالثة الماضية ,بعد التطكر السريع الذم شيدتو المقاكمة ,مما ينذر بمكاجية
ال يمكف أف تقارنيا بما سبقيا ,مف حيث التجييز كالقكة التدميرية التي ستمحقيا المقاكمة في الكياف
اإلسرائيمي.
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الطدكروظىللمقاومظى
الفلدطونوظ

المبحث الثاني

وثيقة آيزنكوت من منظور المقاومة الفمسطينية

فيىضوءىوثوقظى

تمقؼ الفمسطينيكف ,السيما صناع القرار السياسي كالعسكرم كثيقة آيزنككت ,ألنيا صدرت

آوزنكوتىالطدكروظ

بعد لاـ كاحد مف مكاجية العصؼ المأككؿ  ,2014كالتمدت لمييا الكثيقة كثي انر في تحديد معالـ
الرد القادـ خالؿ أم مكاجية مستقبمية.
تعتقد قكل المقاكمة أف ما كرد في الكثيقة يدفعيا لبناء خطط جديدة ,كالتفكير بشكؿ كمعالـ
المكاجية العسكرية القادمة ,فالمقاكمة يقيـ مقاتمكىا األنفاؽ ,كيبنكف التحصينات ,كيعممكف لمى
خطط حركب العصابات ,كزرع العبكات الناسفة ,كلذلؾ فإف قكتيا ستككف مختمفة لما كانت لميو
في مكاجية العصؼ المأككؿ ,ألنيا تستغؿ زمف التيدئة لتعظيـ قكتيا العسكرية(.أبك لامر.)2015 ,
يق أر الفمسطينيكف كثيقة آيزنككت لمى أنيا جزء مف تبعات حرب غزة  ,2014رغـ النشكة
التي يزلـ الجيش مف خالليا بأنو دمر قدرات المقاكمة ,لكنيا أغفمت أف الجيش قد يضطر بعد
حقبة مف الزمف لمتصدم لقدرات لسكرية لـ يشيدىا مف قبؿ في غزة ,السيما بعد اجتياز مقاتمي
المقاكمة تدريبات كتأىيالت في مجاالت لديدة :كالقنص كالتفجير كمضادات الدبابات كالتحصيف
كاالستحكامات كنشكء منظكمة متتالية حقيقية ,كتبمكر مفيكـ شامؿ مع قدرات شبو لسكرية.
ينطمؽ العسكريكف الفمسطينيكف في تقييميـ لمكثيقة اإلسرائيمية مف قنالات تتعمؽ بتعاظـ
بنية المقاكمة في غزة ,مما دفع مف صاغيا اللتبار أف ما تمثمو المقاكمة قد يصؿ ببعض األحياف
تيديدنا استراتيجي نا لمكياف اإلسرائيمي ,بغض النظر لف دقة الكصؼ كتضخيمو (.أبك لامر)2015 ,

جزمت الكثيقة العسكرية اإلسرائيمية بشكؿ كاضح كصريح بأف أم حرب مقبمة لمى قطاع
غزة يجب أف تيدؼ لمسيطرة لمى مراكز الثقؿ السمطكم لحركة حماس ,كمنظكمات القيادة كالتحكـ
في جيازىا العسكرم.
لكف الكثيقة أغفمت أنو ال يمكف لمكياف اإلسرائيمي تحقيؽ ىدفو االستراتيجي بتصفية بنية
المقاكمة بغزة دكف إلادة احتالؿ القطاع بالكامؿ ,أك السيطرة لمى مدينة غزة ,خاصة بعد تمكف
المقاكمة مف إلادة بناء األنفاؽ اليجكمية ,كزيادة التجارب الصاركخية التدميرية ,كتعاظـ القكة
العسكرية لممقاكمة الفمسطينية مف ناحية ثالثة(.النعامي ,مكقع العربي الجيد)2016 ,
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االختبار الذم يدكر حكؿ إستراتيجية آيزنككت ,كجس النبض حكليا ,كصمت
يعتبر
الطدكروظىللمقاومظى
دالء بأم مكقؼ أك تصريح تجاىيا ,جزءنا مف إستراتيجيتيا المبنية لمى معادلة
المقاكمة لف اإل
الفلدطونوظ
وثوقظى
تكازف فيى
لف يفرط بيا.
ضوءىالذم
الردع
آوزنكوتىالطدكروظ

كفيما تعمف المقاكمة جاىزيتيا لمحرب ,فإف قدرات الكياف اإلسرائيمي لتحقيؽ النصر لمييا

بعد حسـ الحرب لـ تتكفر بعد ,كأف قرار الذىاب لمحرب لـ يعد بيد إسرائيؿ فقط(.حطيط ,صحيفة
الثكرة السكرية)2015 ,

تعتقد المقاكمة أف الرد الناجح لمى الكثيقة العسكرية اإلسرائيمية يتمثؿ بمزيد مف
االستعدادات التي تزايدت بصكرة كبيرة بعد الحرب األخيرة لمى غزة  ,2014بصكرة ال يمكف
إغفاليا ,حيث يمكف رؤية بكادر القكة القادمة لممقاكمة.
كمف ىذه البكادر تعزيز معسك ارت التدريب بكؿ مدينة بقطاع غزة ,تصؿ مساحة بعضيا
لشريف دكنمان ,كالنشطاء الجدد -كما المخضرمكف -المنضمكف لممقاكمة ,يتكجيكف لدة أياـ
لمعسكرات التدريب العممي لمى لمميات إطالؽ النار كالقذائؼ الصاركخية ,كالداد العبكات
الناسفة ,حيث تستمر فترة تدريب المبتدئيف شي نار ,كفترة المتقدـ ثالثة أشير ,كالمدربكف نشطاء
ر بدكرات لسكرية في الخارج(.أبك لامر)2015 ,
كبار في التنظيـ ,مرك نا

شكمت كثيقة آيزنككت إنذا انر لممقاكمة بالتأىب المستمر إلمكانية قياـ الجيش بشف حرب
جديدة لمقضاء لمييا بغزة ,لمى غرار حركب  ,2014 ,2012 ,2008فاستمرت حماس بحفر
األنفاؽ ,ككنيا تمنحيا أفضمية تنفيذية ذات معنى إستراتيجي في الدفاع كالحركة كالبقاء كاليجكـ,
كنقؿ جزء مف المعركة لألراضي المحتمة ,لذلؾ لف تتنازؿ لف األنفاؽ ,حيث تعتمد لمييا بإحداث
لنصر المفاجأة ,خاصة بعمميات خطؼ الجنكد ,أك تنفيذ ىجكـ خاطؼ لمى مكاقع إسرائيمية.
تعتبر األنفاؽ نقطة ضعؼ إسرائيمية ,ألنيا تزلزع الشعكر باألمف الشخصي لممستكطنيف
في غالؼ غزة ,كتحدث الشرخ بثقة المستكطنيف بالحككمة كالجياز األمني(.ىرئيؿ :2016 ,ص)13

تحدث آيزنككت في أكثر مف مناسبة لف ضركرة البحث لف حمكؿ لمشكمة األنفاؽ التي
أصبحت تشكؿ خط انر كبي انر لمى الكياف اإلسرائيمي ,خاصة بعدما نجحت المقاكمة في إلادة بناء
األنفاؽ اليجكمية.
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كجية نظر آيزنككت أف بعض األنفاؽ تـ حفرىا داخؿ الكياف اإلسرائيمي,
الطدكروظى مف
كيبدك
للمقاومظى
الفلدطونوظ لدة حمكؿ منيا :القياـ بخطة ىجكمية ضد المقاكمة ,لكف ىذا الرأم كاجو
كبالتالي تـ طرح
مفىوثوقظى
معارضةىضوء
في
المستكل السياسي اإلسرائيمي ,خشية تكسع ىذه الخطة إلى حرب ال يحمد لقباىا,
آوزنكوتىالطدكروظ

أما الحؿ الثاني فيتعمؽ بالجانب الدفالي لألنفاؽ ,ككشفيا مبك نار ,لكف ىذا الحؿ يحتاج مف 2,6
إلى  2,8مميار شيكؿ ,كقد بدأ العمؿ بذلؾ فعميان في أيمكؿ سبتمبر  (.2017ىرئيؿ)2016 ,

يعترؼ الجيش اإلسرائيمي بالتحركات المستمرة لممقاكمة لمى الشريط الحدكدم مع األراضي
المحتمة ,كيتـ بحث استعداداتيا بمراكز القيادة اإلسرائيمية ,ألف تحركاتيا ال تبعد لف السياح
متر ,بحيث يمكف أف تألفيا العيف اإلسرائيمية ,لتمنحيـ االنقضاض
الحدكدم أكثر مف  300ان
المفاجئ داخؿ الكياف اإلسرائيمي حاؿ اندالع حرب أك تصعيد( .سخاركؼ ,مكقع الدراسات الفمسطينية,
)2015

تعدت تدريب قكاتيا في اآلكنة األخيرة مف إطالؽ
تزلـ الركاية اإلسرائيمية أف المقاكمة َ

الصكاريخ كىجكـ القكات الخاصة مف البحر ,إلى تدريب الكثير مف المقاكميف لمى تدريبات المشاة
كالقتاؿ في المناطؽ المأىكلة بالسكاف ,كتشبو تدريبات جنكد المشاة في الجيش اإلسرائيمي.
بشكؿ مكازم ,تكاصؿ المقاكمة التمسؾ بكسائؿ أخرل الستخداميا في الحرب المقبمة مثؿ:
ألماؿ الككماندكز ,اإلنتاج المكثؼ لقذائؼ الياكف قصيرة المدل ,التأكيد لمى مشركع األنفاؽ,
كجميع تمؾ الكسائؿ تيدؼ لخمؽ حالة ردع أماـ الجيش اإلسرائيمي حاؿ قيامو بشف لدكاف جديد
لمى غزة ,كتحقيؽ إنجاز جديد لممقاكمة بعد معركة العصؼ المأككؿ (.سخاركؼ ,مكقع الدراسات
الفمسطينية)2015 ,

تجدر اإلشارة إلى أف الجيش اإلسرائيمي ال ينظر لمشيد الحرب القادمة مف ناحية جزئية,
فيك يرل أف األكضاع في غزة تبدك ىادئة ألكؿ كىمة ,لكف في المقابؿ تنمك المقاكمة كتقكل مف
جميع النكاحي ,ألنيا تطكر قدراتيا العسكرية كأساليبيا القتالية استعدادان لمرحمة أك مكاجية قادمة.
في اآلكنة األخيرة تنامت المخاطر األمنية التي تشكميا الفصائؿ الفمسطينية المسمحة لمى
الزكارؽ البحرية اإلسرائيمية في الجبية الجنكبية ,حيث تضعيا الفصائؿ لمى رأس أىدافيا ,كتعتبر
حماس أف القكة البحرية التي شكمتيا كتائب لز الديف القساـ ,المسماة الضفادع البشرية ,ستخمؽ
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الجيش اإلسرائيمي في الحرب القادمة ضد غزة( .أبك لامر ,مكقع المكنيتكر,
جديدة أماـ
معادلة
للمقاومظى
الطدكروظى
)2016الفلدطونوظ

حماس بأف التيديدات اإلسرائيمية المتتالية ضد غزة ,بأف تككف الحرب الرابعة ىي
ؤكدوثوقظى
فيىكتضوءى
الطدكروظ
ستيالؾ اإللالمي كالمزايدة الحزبية بيف الحككمة كالمعارضة داخؿ الكياف
آوزنكوتىتي لال
األخيرة ,تأ

اإلسرائيمي ,كرغـ كجكد مؤشرات لمى حرب قادمة ,إال أف الشعب قادر لمى الدفاع لف نفسو,
كالمقاكمة تجيز لالحتالؿ اإلسرائيمي مفاجآت غير مسبكقة ,مما يفترض مف الجيش اإلسرائيمي أف
يككف قد التقط العبر مف حرب  ,2014كما قدمتو المقاكمة مف أداء كبير (.أبك لامر ,مكقع
المكنيتكر)2016 ,

كشؼ الجيش اإلسرائيمي لف استمرار لناصر المقاكمة ,خاصة كتائب القساـ ,بحفر أنفاؽ
جديدة لمى مقربة مف الشريط الحدكدم مع األراضي المحتمة ,الستخداميا في شف ىجمات تحسبنا
الندالع حرب أك مكاجية مقبمة ,كنشر صك انر لعناصر المقاكمة ينفذكف لمميات حفر بشكؿ مكثؼ
لمى بعد لشرات األمتار مع قطاع غزة (.اليكر ,صحيفة القدس العربي)2015 ,

كباتت األكساط األمنية كالعسكرية اإلسرائيمية تركج بأف المقاكمة تستعد لجكلة جديدة مف
الحرب ,كتقكـ بتدريبات مختمفة ,كتجيز نفسيا لسكريان ليذه الجكلة ,كقد يككف مف ضمنيا حفر
األنفاؽ التي تمتد داخؿ األراضي المحتمة ,حيث استطالت تشييدىا لقب انتياء الحرب االخيرة
 ,2014كبعد أف استخدمكىا في مكاجية مكاقع الجيش اإلسرائيمي داخؿ الحدكد ,كأكقعكا في
صفكفو خسائر فادحة ,كلاد بعضيـ لمكاقعيـ سالميف بعد انتياء العممية (.اليكر ,صحيفة القدس
العربي)2015 ,

يشير المحمؿ العسكرم صحيفة ىآرتس "لامكس ىرئيؿ" أف حماس تحاكؿ أف تسابؽ الزمف
بإكماؿ جيكزيتيا بحفر أنفاؽ ىجكمية ,تسببت بإيقاع أكبر لدد مف القتمى في الحرب االخيرة
 2014بيف الجنكد اإلسرائيمييف (.مكقع شكؼ)2016/1/31 ,

كأضاؼ :قد تحاكؿ الحركة تكجيو ضربة استباقية لمى طريقتيف :لف طريؽ لدة أنفاؽ
ىجكمية في كقت كاحد ,قبؿ أف يكشفيا الكياف اإلسرائيمي ,كتنفيذ لدة لمميات كبيرة في الضفة
الغربية كداخؿ الخط األخضر (.مكقع شكؼ)2016/1/31 ,
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للمقاومظىف المقاكمة ,كفي ضكء كثيقة آيزنككت ,التي صنفت حماس خط نار يجاكر
الطدكروظى القكؿ أ
يمكف
الفلدطونوظ تستعد بصكرة كبيرة ألم مكاجية قادمة مع الجيش اإلسرائيمي ,فسارلت ببناء
الكياف اإلسرائيمي,
ضوءىوثوقظ
شبكة أفيى
ىجكميةى لمى غرار ما استخدمتيا في مكاجية العصؼ المأككؿ بعد أف أثبتت نجاحيا.
نفاؽ
آوزنكوتىالطدكروظ

كما تستعد المقاكمة بقكة مف خالؿ تطكير منظكمة الصكاريخ طكيمة كمتكسطة كقصيرة

المدل ,التي ال تستطيع القبة الحديدية مكاجيتيا ,كبالتالي أصبحت المقاكمة تسابؽ الزمف كي
تككف قكة الردع لدييا مناسبة ,حتى ال تكاجو ما كاجيتو في حرب  2014مف صعكبات.
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الطدكروظىللمقاومظى

المبحث الثالث

الفلدطونوظ
سموك المقاومة الفمسطينية تجاه وثيقة آيزنكوت العسكرية
فيىضوءىوثوقظى

منذ لاـ  1948ظيرت لمى الساحة الفمسطينية حركات مقاكمة لديدة لـ تستطع أف تخرج

آوزنكوتىالطدكروظ

مف مكضع االنفعاؿ كرد الفعؿ ,كلـ تتكلد لدييا استراتيجية دفالية كلسكرية كاضحة ,يمكف االستناد
إلييا في مختمؼ التكتيكات العسكرية كالسياسية التي يمكف استخداميا نحك تحقيؽ األىداؼ
كالمطالب الفمسطينية السالية لتحقيقيا لبر سنكات طكيمة ,أك لمى األقؿ تكفير نكع مف األمف
لمشعب الفمسطيني.
لكف الحركب الثالثة األخيرة التي شنيا الكياف اإلسرائيمي لمى الشعب الفمسطيني كشفت أف
المقاكمة طكرت مف إستراتيجيتيا في ألكاـ  ,2014-2012-2008لتعمؿ لمى تغيير مكازيف
القكل ,كمف ثـ لتحقيؽ بعض المطالب الفمسطينية.
اتجيت المقاكمة لتطكير قدراتيا في مختمؼ الجكانب ,خاصة بعد صدكر كثيقة آيزنككت
العسكرية ,كمف ىذه الجكانب:
 -1الحرب النفسية والدعاية اإلعالمية
نجحت المقاكمة ضمف إستراتيجيتيا الجديدة ,بتجنيد الكسائؿ العسكرية المتاحة كاألساليب
اإللالمية كالدلائية كالتجسس ,في إطار منيجية كاضحة ضمف الحرب النفسية المكجية ضد
لدكاف الجيش اإلسرائيمي لمى قطاع غزة  ,2014لصالح المقاكمة.
كأحدثت الرسالة الصكتية التي بثتيا المقاكمة لمجميكر اإلسرائيمي ,كدلت فييا سكاف تؿ
أبيب كضكاحييا ,إلى انتظار رشقة مف صكاريخ القساـ السالة التاسعة بتاريخ ,2014/7/12
اليمع كالخكؼ في نفكس الجميكر اإلسرائيمي (.كادم :2014 ,ص )3

استطاع إلالـ المقاكمة بكافة أنكالو ككسائمو فضح ممارسات الجيش اإلسرائيمي مف خالؿ
تكثيؽ كافة جرائمو ,كقاـ بفتح مكجات خاصة لمى مدار السالة ,كاستعاف بكثير مف الشيادات
الحية لشيكد العياف أك الناجيف مف القصؼ ,مما أكسب الفمسطينييف التعاطؼ الدكلي الكاضح تجاه
تمؾ األحداث التي شيدىا قطاع غزة(.كادم :2014 ,ص)40-34
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للمقاومظىالتكنكلكجيا السايبر التابعة لممقاكمة باختراؽ الحسابات العسكرية اإللكتركنية
الطدكروظىكحدات
نجحت
الفلدطونوظ اإلسرائيمية الميمة ,كصفحة "أفيخام أدرلي" الناطؽ باسـ الجيش اإلسرائيمي
التابعة لمشخصيات
بيوثوقظ
ضوءى
لمىى مكقع فيسبكؾ ,كيمكف معادلة ىذه االختراقات بالحرب العسكرية ,ككنيا تصؿ
لإللالـفيىالعر
آوزنكوتىالطدكروظ

لمناطؽ حساسة ,كالقكالد العسكرية كالمطارات كالبنكؾ ,كقد تؤدم لخسائر فادحة أك تيديد لألمف
سرئيمي(.أبك لامر)2015 ,
القكمي اإل ا

نجحت حركات المقاكمة نجاحان كبي نار بتطكير قدراتيا ضمف الحرب النفسية في السنكات
األخيرة ,ضمف إستراتيجيتيا الجديدة التي استخدمتيا في حركبيا األخيرة مع الكياف اإلسرائيمي,
كتمكنت مف تكظيؼ الحرب النفسية كاإللالمية بصكرة كبيرة لـ تكجد بيذه الطريقة في حربي
 ,2012-2008لكنيا قامت بتطكيرىا في حرب .2014
التبرت الحرب النفسية التي استخدمتيا المقاكمة نقمة نكلية في ردىا لمى استراتيجية الجيش
اإلسرائيمي اإللالمية ,كبالتالي يمكف لممقاكمة تكظيؼ تمؾ االستراتيجية بصكرة أفضؿ في السنكات
القادمة خالؿ أم مكاجية محتممة ,إذا استمرت في بناء إستراتيجية الردع التي تعمؿ بيا.
 -2اإلعداد العسكري لممواجيات
تدرؾ المقاكمة أف اإللداد العسكرم الجيد ألم مكاجية قادمة مف شأنو تقميؿ خسائرىا
المحتممة ,كمنذ األسبكع األكؿ النتياء الحرب األخيرة لمى غزة  ,2014لاكدت الفصائؿ االستعداد
لمجكلة المقبمة ,بعدما أكدت استفادتيا مف أخطائيا في الحرب األخيرة كما سبقيا ,فالمناكرات
بالسالح الحي مستمرة ,كتخريج مئات المقاتميف الجدد ,فيما طرؽ اإلمداد شبو مغمقة (.ماجد ,صحيفة
األخبار المبنانية)2014 ,

كلمى خط مكاز ,تحمؿ كؿ فصائؿ المقاكمة الرؤية السابقة ,بأف ليا الحؽ في تكفير كؿ
المقكمات الالئمة لحماية المشركع الكطني الفمسطيني ,كاالستعداد ألم لدكاف محتمؿ مف الجيش
اإلسرائيمي ,فتطكير القذائؼ الصاركخية ,كتخريج لشرات المقاتميف الشباب ,كحفر األنفاؽ بصكرة
مستمرة كمتطكرة ,كؿ ذلؾ كاف السمة الغالبة لمى المقاكمة في الفترة األخيرة ,خاصة بعد لدكاف
( .2014ماجد ,صحيفة األخبار المبنانية)2014 ,
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للمقاومظى لمى تطكير أدكاتيا العسكرية الخاصة ذات التأثير األكبر خالؿ المكاجية
الطدكروظى المقاكمة
تعمؿ
 ,2014مف أبرزىا قذائؼ الياكف ,الصكاريخ ,األلغاـ األرضية ,األنفاؽ اليجكمية,
األخيرة لاـ
الفلدطونوظ
ضوءى
وثوقظىاألسمحة اإلستراتيجية ,كباتت المقاكمة في غزة اليكـ أقكل أضعاؼ ما كانت
نيا أىـ
فيى بأ
كالمصنفة
آوزنكوتىالطدكروظ
لميو خالؿ حرب لاـ ( .2014مكقع نكف بكست)2015/9/7 ,

تجرم المقاكمة في غزة لممية استخالص كاسعة لمدركس كالعبر مف الحركب السابقة,
فتعمؿ لمى التخمص مف نقاط الضعؼ لدييا ,كتحاكؿ جعؿ نقاط الضعؼ اإلسرائيمية نقاطان جادة
كاستراتيجية ,حتى تستغميا ضد الجيش بشكؿ جيد خالؿ أم مكاجية مقبمة.
كما تعمؿ المقاكمة لمى تطكير قدراتيا في كافة المستكيات ,كمنيا تطكير أسمحة استيداؼ
المدرلات ,كتكثيؼ ىجماتيا ضد القكات الراجمة ,كمحاكالتيا المتكاصمة إلحباط دكر سالح الجك
اإلسرائيمي ,كاحداث نكع مف الشمؿ لو ,إلبعاده لف أجكاء القطاع (.مكقع نكف بكست)2015/9/7 ,

تعمؿ المقاكمة في غزة لمى إحداث تغيير جذرم في استراتيجيتيا العسكرية ,كتطكير
منظكمتيا العسكرية تحسبان ألم مكاجية مقبمة قد تحدث الفترة القادمة ,فتطكير األنفاؽ يتكقع أف
يككف ىدؼ المقاكمة االست ارتيجي لما ثبت أنو ذك فعالية خالؿ الحرب األخيرة ,كتطكير قدرتيا
الصاركخية بمختمؼ أشكاليا.
كثبت خالؿ الحركب الثالثة السابقة أف المقاكمة استطالت إحداث تغيير كاضح في
إلدادىا العسكرم ,ظير بكضكح مف مكاجية ألخرل ,كبالتالي فمف المحتمؿ ظيكر أسمحة أك
قدرات في المكاجيات المقبمة لـ تشيدىا مف قبؿ.
 مالمح المقاومة الفمسطينية في المستقبل

رغـ مراحؿ الصعكد كاليبكط التي تعاني منيا المقاكمة  ,لكنيا تمكنت في لدة مراحؿ مف

تشكيؿ تحد إستراتيجي لمجيش اإلسرائيمي ,كنفذت ألماالن لسكرية كضعت االحتالؿ أماـ تحديات
جدية ,ففي ضكء المعطيات المكجكدة لمى الساحة الفمسطينية ,مف المرجح أف تشيد المقاكمة حالة
صعكد قد تظير مف خالؿ تخفيؼ مصر الضغط لمى غزة ,مع احتماؿ بركز مقاكمات أك حكاضف
لممقاكمة( .مكقع كتائب المقاكمة الكطنية الفمسطينية)2011/6/11 ,
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للمقاومظى االستقرار التي تشيدىا المنطقة ,كالكضع الفمسطيني ,تسعى قكل المقاكمة
الطدكروظىظؿ لدـ
كفي
كتطكير أجيزتيا االستخبارية ,فإذا أرادت إحداث نقمة نكلية في إستراتيجيتيا
جاىدة لتحديث
الفلدطونوظ
فيىضوءى
وثوقظىفيجب تكفير كؿ اإلمكانيات الالزمة التي تسمح ليا القياـ بجميع أدكارىا
مستقبال,
العسكرية
آوزنكوتىالطدكروظ

الشاممة ,في سبيؿ تحقيؽ المصالح الكطنية العميا ,كىذا ما انتيجتو المقاكمة في الفترة األخيرة,
السيما فيما يتعمؽ باالستخبارات التي ترل المقاكمة لبرىا مكاطف الضعؼ كالخمؿ في جسـ العدك.
كما أف السباؽ في صراع األدمغة بيف المقاكمة كالكياف اإلسرائيمي سيتطكر مستقبالن,
كلصالح المقاكمة ,كسيسالدىا في لممية الصراع المستمرة حتى إيجاد تكازف في القكل ,ثـ تفكقان -
كلك جزئيا -إلحراز النصر لمى الكياف الصييكني(.أبك زبيدة ,مكقع قناة األقصى الفضائية)2016 ,

تعتقد المقاكمة أنيا بكؿ مككناتيا كتنظيماتيا يجب أف تحكز لقيدة فمسطينية خالصة تقكد
مرحمة التحرر كبناء الدكلة ,كتصبح مككننا ىامنا كأساسنا في أم معاىدة أك ىدنة يجرم نقاشيا مع
الطرؼ اإلسرائيمي ,أك أم كسيط لربي أك إقميمي أك دكلي ,مع العمـ أف صالبة المقاكمة كقكة
إرادتيا كتضحياتيا ىي اليد الخفية التي قد تدفع الكياف اإلسرائيمي لمقبكؿ بالمطالب الفمسطينية
المشركلة(.الدخيؿ ,مكقع المقاؿ)2014 ,

كما يجب أف يككف المفاكض الفمسطيني متسمحنا بيده اليمنى بسالح المقاكمة ,كفي يده
اليسرل بمشركع سياسي متكامؿ ,فالمقاكمة ليست فصيال أك حزبا ,إنما لكؿ الشعب الفمسطيني,
كلكؿ مككناتو ,فصاحب العمـ مقاكـ ,كحامؿ السالح ,كالمرأة ,كالشباب ,لكف ضمف إستراتيجية
محددة يمكف إقرارىا كمبدأ كلقيدة لمشعب الفمسطيني يمتزـ بيا في المستقبؿ( .الدخيؿ ,مكقع المقاؿ,
)2014

كجية نظر الباحث أف المسار المفضؿ الذم يجب التمسؾ بو في المرحمة القادمة ىك
التكافؽ لمى إستراتيجية كطنية مكحدة ,ينبثؽ لنيا برنامج سياسي مشترؾ يجرم التكافؽ فيو لمى
دكر المقاكمة كأشكاليا ككسائميا ,كآفاؽ التفاكض كادارتو.
كيتطمب األمر مف كافة األطراؼ الفمسطينية اتباع المسارات الكسطية التي قد تقؼ في
كجو الكياف اإلسرائيمي ,كتككيف جبية مكحدة لممقاكمة ,تتبنى برنامجنا مشتركان يضغط باتجاه حالة
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اإلدتراتوجوظى

ناحية ,ككقؼ تكغؿ االحتالؿ في األراضي الفمسطينية مف ناحية أخرل(.فرحانة,
الطدكروظىمف
تكافؽ كطني
للمقاومظى
 :2014ص)18-17
الفلدطونوظ
فيىضوءىوثوقظى

كيمكف تقديـ لدة مقترحات لممقاكمة لبناء استراتيجية مستقبمية ,تمكنيا مف إدارة معركتيا

آوزنكوتىالطدكروظ

مع الكياف اإلسرائيمي دكف إحداث خسائر كبيرة:
أ -تطكير استراتيجية لسكرية جديدة لممقاكمة لمى غرار إستراتيجيتيا في حرب  ,2014ألف
لكؿ مكاجية ظركفيا كأسبابيا ككيفية قياميا.
ب -ابتعاد الفصائؿ لف سمككيات التعصب كنعرات الفصائمية كاالنتقائية ,كاالرتقاء لمستكل
التحدم في مشركع التحرر.
ت -تطكير المقاكمة لجيكدىا االستخباراتية كالمعمكماتية ,ككف المرحمة القادمة ستشيد تطك نار
تكنكلكجينا لالمينا ,كسيككف لذلؾ تأثي نار لمى المقاكمة كأساليبيا.
ث -اىتماـ المقاكمة بالجانب األمني في المستقبؿ ,الذم يمثؿ أىمية كبيرة في أم مكاجية
مقبمة ,ككف االحتالؿ يعتمد لمى ليكنو كجكاسيسو بالشارع الفمسطيني.
ج -تشبيؾ المقاكمة لعالقات مع األنظمة العربية كالمنطقة باختالؼ تكجياتيا ,ألنيا قد تككف
سندان لممقاكمة في أم مكاجية مقبمة ,كلدـ مناصبة العداء ألم منيا ميما كاف السبب.
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الدونارووهاتى
المدتقبلوظىللدلوكى
الطدكريىاإلدرائوليى
فيىضوءىوثوقظى
آوزنكوت

 5الفصن اخلاوص
الشًهاريىيات املشتقبمًُ لمشمىك العشكرٍ
اإلسرائًمٌ يف ضىء وثًقُ آيزنكىت
المبحث األول /سيناريو المواجية اليجومية.
المبحث الثاني /سيناريو العمميات الوقائية (الدفاعية)
المبحث الثالث /سيناريو الجمع بين المواجية اليجومية والعمميات الدفاعية.
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المدتقبلوظىللدلوكى

الفصل الخامس

اإلدرائوليى
الطدكريى
المستقبمية لمسموك العسكري اإلسرائيمي في ضوء وثيقة آيزنكوت
السيناريوىات
فيىضوءىوثوقظى

يتناكؿ ىذا الفصؿ السيناريكىات المستقبمية لمسمكؾ العسكرم اإلسرائيمي في ضكء كثيقة
آوزنكوت

آيزنككت ,كيتطرؽ المبحث األكؿ لسيناريك المكاجية اليجكمية ,التي يعتمد لميو الكياف اإلسرائيمي

في مكاجياتو مع المقاكمة الفمسطينية.

كيتناكؿ المبحث الثاني سيناريك العمميات الكقائية الدفالية ,التي ينتيجيا الكياف اإلسرائيمي

في فترات متبالدة ,أما المبحث الثالث فيستعرض سيناريك الجمع بيف المكاجية كالعمميات الكقائية
مف خالؿ استخداـ كال السيناريكىيف لندما يستمزـ األمر.
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الدونارووهاتى
المدتقبلوظىللدلوكى

المبحث األول

الطدكريىاإلدرائوليى

سيناريو المواجية اليجومية

فيىضوءىوثوقظى

فرضت الحركب اإلسرائيمية المتالحقة ضد الدكؿ العربية كالمقاكمة الفمسطينية طرقنا متعددة
آوزنكوت

لتغيير السمكؾ اإلسرائيمي في المكاجية ,مما انعكس لمى إستراتيجيتو العسكرية ,فأصبحت تالئـ
متطمبات الكاقع األمني كالعسكرم كالسياسي ,لتحقيؽ أىدافيا العميا ,كالحفاظ لمى كجكدىا كدكلة
سيادية مستقمة ,كالدفاع لف حدكدىا كأرضيا كشعبيا ,مف خالؿ الحفاظ لمى قكتيا العسكرية,

كحالة الجيكزية العالية لمجابية أم ىجكـ قد يحدث ضدىا(.بركات :2016 ,ص)16

أبرزت كثيقة الجيش اإلسرائيمي خطكرة المقاتميف الفمسطينييف لمى األمف اإلسرائيمي ,كحددت

األسمكب الذم يجب لمى الجيش اتبالو لتحقيؽ انتصار لمييـ بأقؿ التكاليؼ ,كانياء المعركة مع

تقميص أضرار الجبية الداخمية لمجيش ,ثـ تحسيف الكاقع األمني بعد القتاؿ ,حتى ال تعكد المقاكمة
مرة أخرل لمتسمح( .أبك لامر :2015 ,ص)19

يعتمد الكياف اإلسرائيمي في معظـ لممياتو العسكرية اليجكمية لمى لنصر المباغتة ,فطبؽ

ىذا المبدأ في حرب العصابات الفمسطينية-اإلسرائيمية قبؿ قيامو لمى أرض فمسطيف المحتمة ,كفي
معظـ الحركب الالحقة ضد األقطار العربية ,كباتت تمثؿ منيجان لامان لأللماؿ اليجكمية التي

تتجنب اليجكـ المجابو لمى الخصـ ,فتعتمد لمى االقت ارب منو في االتجاه الذم ال يتكقعو.

مف ىنا جاء تركيز اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيمية لمى لمميات المباغتة اليجكمية,

كالتكغؿ العميؽ ,كتجنب المكاجية المباشرة في القتاؿ ,كااللتفاؼ كالسرلة في الضرب كالحركة,

كالتأثير لمى الركح المعنكية لدل الخصـ ,كفرض شركط القتاؿ(.العاجز :1989 ,ص)40

شػػكمت المرحمػػة التػػي ألقبػػت الحػػرب األخي ػرة لمػػى قطػػاع غ ػزة  ,2014مناسػػبة النشػػغاؿ كسػػائؿ
اإللالـ اإلسرائيمية في تضخيـ قكة المقاكمة بغزة ,مف حيث اسػتطالتيا فػي فتػرة قصػيرة إلػادة تػرميـ
قدراتيا اليجكمية ,خاصة إلادة حفر األنفاؽ مف جديد ,كاستغالؿ أم فرصػة مقبمػة لشػف حػرب لمػى
الكياف اإلسرائيمي ال يمكف التكيف بنتائجيا(.مكقع الجزيرة نت)2016/4/23 ,

يعتبػػر الكضػػع الػػذم تمػػر بػػو األ ارضػػي الفمسػػطينية ,خاصػػة قطػػاع غػزة ,فرصػػة إللػػادة الحسػػابات
مػػف جديػػد ,فغػزة مػػا تػزاؿ محاصػرة ,كلػػـ تػ ِ
ػؤد الحػػرب األخيػرة لمييػػا  2014إلػػى حمحمػػة األمػػكر ,ممػػا
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للدلوكىصػادم المتػردم لمػى مػا ىػك لميػو ,كالجػكار اإلقميمػي كالػدكلي منشػغؿ بتغييػر
الكضع االقت
أدل لبقاء
المدتقبلوظى
الشرؽ األكسط.
خارطة
اإلدرائوليى
الطدكريى
فيىضوءىوثوقظى

كؿ ذلؾ يزيد مف فرصة الكياف اإلسرائيمي الستدراج المقاكمة لمى الحدكد ,كالتصعيد معيػا,

آوزنكوت

لتػػرد ىػػي بضػػرب الػػداخؿ المحتػػؿ ,كمػػا حػػدث فػػي  2014حػػيف قتمػت ثالثػػة مسػػتكطنيف فػػي الخميػػؿ,
مم ػػا دف ػػع الكي ػػاف اإلسػ ػرائيمي لش ػػف ح ػػرب لم ػػى غػ ػزة اس ػػتمرت  51يكمػ ػ نا( .الشػ ػامي ,مكق ػػع أم ػػد لإلل ػػالـ,
)2016

أسيبت كثيقة آيزنككت العسػكرية فػي نظريػة الحػرب الخاطفػة السػريعة التػي ال يمكػف لمجػيش
اإلسرائيمي االستغناء لنيا ,كلك قاـ بتطكير قدراتو القتالية ,لكنو ال يستطيع التخمي لنيا ,ألنو يفتقػر
لمطاقة الكافية لالستمرار في الحرب أكثر مف بضعة أياـ.
يمكػػف تػػرجيح كقػػكع ىػػذا السػػيناريك ال ػذم ينتيجػػو الكيػػاف اإلس ػرائيمي ,ألف ردة فعػػؿ المقاكمػػة
لمػػى أم تصػػعيد إس ػرائيمي قػػد تكػػكف لصػػبية كغيػػر محسػػكبة ,ممػػا يػػؤدم لمكاجيػػة ىجكميػػة شػػاممة,
خاصة أف الكياف اإلسرائيمي مدلكـ مف الكاليات المتحدة(.الشامي ,مكقع أمد لإللالـ)2016 ,
يسعى الكياف اإلسرائيمي بسمككو العسكرم تجاه المقاكمة بتطبيؽ ىذا السػيناريك لمقيػاـ بيجػكـ
حربي قصير كناجح ,إضافة ألسمكب لممياتي ,كتكتيؾ حرب الحركة السريعة ,بقكة مدلمة بالسػالح
الجػػكم ,كالقػػذائؼ الثقيمػػة ,كالمدفعيػػة المتحركػػة ,ليقطػػع خطػػكط اإلمػػداد ,كبػػث االضػػطراب كالفكضػػى
في مراكز القيادة الخمفية ,لبر "إسػتراتيجية االقتػراب غيػر المباشػر" ,كيتطمػب ذلػؾ سػرلة فائقػة أثنػاء
القتاؿ ,كي يحافظ الجيش لمى تأميف شبكة طرؽ سريعة كمترابطة(.بركات :2016 ,ص.)18-17
يعتمػػد الكيػػاف اإلسػرائيمي نظريػػة الحػػرب اليجكميػػة الخاطفػػة ضػػد الفمسػػطينييف ,كىػػك يفتػػرض
فػػي سياسػػتو األمنيػػة تنفيػػذ لمميػػة لسػػكرية فػػي كػػؿ فت ػرة كجي ػزة ,يػػتـ لبرىػػا تػػدمير القػػدرة العسػػكرية
البسيطة التػي تحكزىػا المقاكمػة ,متبعػان بػذلؾ سياسػة تقمػيـ األظػافر ,لتجنػب أف يشػكؿ قطػاع غػزة فػي
أم لحظػػة خط ػ انر لمػػى األمػػف القػػكمي اإلس ػرائيمي ,كقػػد تسػػتمر ىػػذه اإلسػػتراتيجية طالمػػا بقيػػت الحالػػة
العدائية بيف الطرفيف قائمة (.بركات :2016 ,ص)19
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للدلوكىآيزنكػكت أف ترسػخ تكجيػنا ىجكميػنا كلػيس دفاليػنا ,فيػي تتحػدث لػف تكجػو
المدتقبلوظى كثيقػة
تحػاكؿ
الرد لمى كؿ ما يعتبر اسػتفزاز أك مػس لربػي بمصػمحة
تعىزيز قدرة
ىجكمي ,ك
الطدكري
اإلدرائوليىالجيش لمى تصعيد ّ
وثوقظىجػو نػابع مػف إدراؾ الجػيش أف المجتمػع اإلسػرائيمي ال يتحمػؿ حربػان تمتػد لفتػرة
ضوءىػذا التك
فيى ,كى
إسػرائيمية

آوزنكوت
طكيمة ,كلذلؾ يجب أف يككف ىناؾ حسـ سريع(.شمحت كظاىر ,د .ت :ص)113-112

يمكػػف الػػتكيف بعػػد اكتشػػاؼ الجػػيش اإلس ػرائيمي أنفاق ػنا ىجكميػػة تتبػػع لممقاكمػػة بفرصػػة شػػف
حػرب ىجكميػػة لمػػى القطػاع ,ألف لػػددان مػػف ضػػباط الجػيش اإلسػرائيمي حػػذركا مػف احتمػاؿ شػػنيا فػػي
المػػدل القريػػب ,لقػػب قيػػاـ المقاكمػػة بحشػػد مقػػاتميف كلتػػاد ,كبالتػػالي سػػيقكـ الجػػيش بمبػػادرة ىجكميػػة
ذاتية ,ستتحرؾ بقكة مع بداية المعركة ,كليست تدريجية ,كما جرل في لممية "الجرؼ الصامد".
مػػع العمػػـ أف ىػػذه التص ػريحات تتنػػاقض مػػع تص ػريحات أخػػرل لقػػادة الجػػيش ,اسػػتبعدكا ش ػف
ىجػػكـ قريػػب لمػػى المقاكمػػة ,ألنيػػا غيػػر معنيػػة بالتصػػعيد فػػي ىػػذا التكقيػػت بالػػذات (.ارشػػد ,مكقػػع أخبػػار
سبكتنيؾ)2016 ,

ػاء لمػػى كثيقػػة آيزنكػػكت كالحػػركب اإلس ػرائيمية السػػابقة
يمكػػف القػػكؿ أف الض ػربة السػػاحقة بنػ ن

كاردة الحدكث ,كػكف الجػيش غيػر قػادر لمػى لمميػات االسػتنزاؼ الطكيمػة ,كبالتػالي يمكػف لمثػؿ ىػذه
ػر مػف حركبػو السػابقة كانػت لمػى طريقػة الضػربات
الضربة القضاء لمػى المقاكمػة فػي غػزة ,ألف كثي نا
الخاطفة السريعة كالقاضية ,كقاـ مف خالليا بإنياء الحرب بصكرة سريعة.
التبػػر "ح ػػاييـ الس ػػككؼ" رئ ػػيس ىيئ ػػة األرك ػػاف اإلسػ ػرائيمي ب ػػيف ل ػػامي  ,1961-1958أف
االلتمػػاد لمػػى نظريػػة الحػػرب السػػاحقة ,أك الحسػػـ العسػػكرم ىػػي الحػػؿ األمثػػؿ ,ككنيػػا تتميػػز بعنػػؼ
الصدمة ,كسرلة الحركة ,كالقدرة لمى الحسـ.
كأضػػاؼ :تثبػػت التجربػػة التاريخيػػة لمكيػػاف اإلس ػرائيمي منػػذ قيامػػو ,أف األكلكيػػة تعطػػى لمحسػػـ
العسػػكرم الػػذم يعنػػي منػػع المقاكمػػة مػػف تحقيػػؽ أىػػدافيا ,كتحقيػػؽ أىػػداؼ الكيػػاف اإلس ػرائيمي ,كىػػذا
االلتبار سائد في الحركب اإلسرائيمية التي تعدىا ساحقة (.بركات :2016 ,ص)21-20

يعتبػػر ىػػذا النػػكع مػػف اليجػػكـ الػػذم يعتمػػد فيػػو الكيػػاف اإلسػرائيمي لمػػى تركيػػز القػػكة فػػي اتجػػاه
محػػدد سػػمفنا ,لتحقيػػؽ انتصػػار سػػاحؽ ,كتػػكفير التفػػكؽ التسػػميحي النػػكلي لمجػػيش اإلسػرائيمي ,إلػػى حػػد
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للدلوكىالحرب كنتائجيا ,كبااللتمػاد لمػى قػكة جكيػة ىجكميػة تحقػؽ السػيادة المطمقػة
المدتقبلوظىاتجاىات
السيطرة لمى
العمميات.
في مسرح
اإلدرائوليى
الطدكريى
فيىضوءىوثوقظى

مع العمـ أنو ال غنى بمجرد الضربة الجكية المركزة مف إطالؽ قكة الصػدمة كالمنػاكرة ,لتنقػؿ

آوزنكوت

ىػػذا النجػػاح مػػف االت ػزاف االسػػتراتيجي الػدفالي لممقاكمػػة فػػي مسػػرح العمميػػات إلػػى شػػؿ القػػدرة العقميػػة
كالعضمية ,كتبدأ بحسػـ القتػاؿ لبػر العناصػر الرئيسػية فػي الجػيش ,كسػحؽ القػكات الدفاليػة ,كتػدمير
بنيتيا التحتية بشكؿ كمي(.شعباف :1993 ,ص)26

الباحث العسكرم اإلسرائيمي "أميػر بكخبػكط" قػدـ لرضػان لتصػكرات الجػيش اإلسػرائيمي لشػكؿ
المكاجيػػة المقبمػػة مػػع المقاكمػػة فػػي غػزة ,مكضػػحا أف الجػػيش كقادتػػو يػػركف بػػأف الحػػرب المقبمػػة سػػتبدأ
مف النقطة التي انتيت منيا الحرب األخيرة لاـ  ,2014كاصفا تيديػدات المقاكمػة بتكجيػو ضػربات
خمؼ الخطكط بأنيا جادة كقابمة لمتنفيذ ,كأف الحرب األخيرة أثبتػت نجػاحيـ فػي بعػض العمميػات مػف
ىذا القبيؿ.
كأشار َّ
أف رسالة آيزنككت لقيادة المنطقة الجنكبيػة فػي الجػيش ,خػالؿ زيا ارتػو المتكػررة كانػت
كاضحة ,أف لمييـ البحث لف الطريقة األنجح لتنفيذ المياـ التي سيكمفكف بيا ,كلػدـ االنشػغاؿ بػأم
أمكر أخرل (.مكقع قدس نت)2015/4/25 ,

ػاء لمػػى ذلػػؾ ,فػ َّ
ال؛ أل َّف المقاكمػػة
ػإف أم ىجػػكـ إس ػرائيمي لمػػى غ ػزة سػػيككف ىجكم ػنا شػػام ن
بنػ ن

تتحرؾ لمى شريط ساحمي محاصػر مػف البحػر كالشػماؿ كالشػرؽ ,كمسػرح لممياتيػا لبػارة لػف بضػع
مناطؽ ضيقة مكشكفة أماـ التقنيػة العسػكرية اإلسػرائيمية حػكؿ مدينػة محاصػرة مكتظػة بالسػكاف ,كمػا
أف الكاليات المتحػدة تضػع تقنيتيػا العسػكرية تحػت تصػرؼ الجػيش اإلسػرائيمي(.السنكسػي ,مكقػع الجزيػرة
نت)2011 ,

كاذا شف الكيػاف اإلسػرائيمي حربػان ىجكميػة ,فسػتككف أكبػر كأشػد ضػراكة مػف سػابقاتيا ,كبعيػدة
لف قكالد الحرب كاألخالؽ الدكلية ,كسيعتبر قطاع غزة بكاممو ىدفان لسكريان دكف تمييز؛ كػي يضػع
المقاتميف في مكقؼ صعب أماـ المدنييف (.السنكسي ,مكقع الجزيرة نت)2011 ,
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للدلوكىالعسػ ػػكرية اإلس ػ ػرائيمية كفػ ػػؽ االسػ ػػتراتيجية الجديػ ػػدة أف ييػ ػػاجـ الجػ ػػيش آالؼ
المدتقبلوظىالقيػ ػػادة
تتكقػ ػػع
األكلػػى لمحػػرب ,ثػػـ المئػػات ,كسػػيحدد الطيػراف اإلسػرائيمي مسػػبقان أىػػدافان ستقصػػؼ
ػيى األيػػاـ
األىػداؼ فػ
اإلدرائوليى
الطدكري
كقتضوءى
خالؿ فيى
وثوقظى"قصؼ جكم كاسع النطاؽ كدقيؽ" كما نصت الكثيقة تحديدان ,فػي مختمػؼ أنحػاء
قصير,

آوزنكوت
قطاع غزة( .مكقع المصدر)2015/8/14 ,

يدرؾ الجيش اإلسرائيمي جيكزية المقاكمة ,خصكصنا بعد استعادة قػدراتيا التػي تضػررت مػف
الحػػرب األخيػرة  ,2014كلمػػى أرسػػيا تػػرميـ األنفػػاؽ اليجكميػػة ,كبالتػػالي فػػإف تطػػكر المقاكمػػة سػػيدفع
الكيػػاف اإلسػرائيمي لشػػف حػػرب لمػػى غػزة ,خاصػػة بعػػدما تجمػػى ذلػػؾ فػػي قيػػاـ الجػػيش بنشػػر بطاريػػات
مدفعية لند الحدكد ,مما دفع البعض إللادة الحديث كالتحميؿ حكؿ االستعدادات لشػف الجػيش حربػو
"الرابعة" ضد المقاكمة(.اليكر ,صحيفة القدس العربي)2016 ,

يمكػػف القػػكؿَّ ,
أف اإلسػػتراتيجية العسػػكرية اإلس ػرائيمية باتػػت تعتمػػد لمػػى العمميػػات الترميميػػة
لترميـ قكة ردليا ,كلـ تعد قادرة لمى الحسـ النيائي ,ليس مع الدكؿ ,بؿ مػع المنظمػات الفالمػة مػف
غير الدكؿ كالمنظمات الفمسطينية ,كحزب ا﵀.
مػػع أف أحػػد أىػػـ االنتقػػادات التػػي كجي ػت إلػػى إسػػتراتيجية الحػػرب السػػاحقة ,أنيػػا ال تحقػػؽ
األىػػداؼ اإلسػرائيمية اليامػػة ,كبالتػػالي ال تسػػتطيع القضػػاء لمػػى المنظمػػات الفالمػػة مػػف غيػػر الػػدكؿ,
كلـ تتسبب حتى اآلف في إنياء حاالت الصراع بينيا كبيف الكياف اإلسرائيمي.
كل ػػذلؾ يمك ػػف لي ػػذا الس ػػيناريك الح ػػدكث ف ػػي أم كق ػػت ,فالكي ػػاف اإلسػ ػرائيمي غالبػ ػان ال ينتظ ػػر
مباغتة المقاكمػة لػو ,لكنػو يبػادر بػاليجكـ ,كىػذا مػا لمسػناه فػي المكاجيػات العديػدة الماضػية ,كتؤكػده
القػػدرات القتاليػػة العاليػػة التػػي باتػػت تمتمكيػػا المقاكمػػة ,كىػػي الشػ اررة التػػي يمكػػف أف تكػػكف الػػدافع كراء
اليجكـ اإلسرائيمي المحتمؿ لمى قطاع غزة.
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المبحث الثاني

الطدكريىاإلدرائوليى

سيناريو العمميات الوقائية الدفاعية

فيىضوءىوثوقظى

ركزت اإلستراتيجية اإلسرائيمية لمػى الضػربة الكقائيػة أك اإلجياضػية ,كتقػكـ فكرتيػا لمػى َّ
أف

آوزنكوت

العدك "المقاكمة" ,كبسبب ما تضمره مف نكايا لدائية لمكياف اإلسرائيمي  ,فإف كؿ تحركاتيا العسػكرية
كالسياسية تحمؿ في ثناياىا استعدادنا لشف ىجكـ ضدىا.
كبما أف الكياف اإلسرائيمي ال يمتمؾ لمقنا استراتيجينا يعينو لمػى الػدفاع ,كيفتقػر لمكػـ البشػرم
الػػذم يػػؤمف لػػو القػػدرة لمػػى م ػكازاة نظي ػره العربػػي ,فػػإف مكاصػػمة الحػػرب لمػػدة طكيمػػة يبعثػػر جيػػكده,
كبالتػػالي فػػال تت ػػيح ىػػذه األكضػػاع أمامػػو إال خيػػا انر كاحػػدان ,بػػأف يبػػادر باسػػتباؽ ىجػػكـ متكقػػع بعمػػؿ
ىجكمي مضاد "الدفاع باليجكـ" (.مكقع التكنكلكجيا العسكرية كالفضاء)2013/12/19 ,

ػدء
تعتبػػر األلمػػاؿ الكقائيػػة كاالسػػتباقية مفػػاىيـ مألكفػػة ضػػمف العقيػػدة األمنيػػة اإلس ػرائيمية ,بػ ن

بحممػػة سػػيناء لػػاـ  1956المسػػماة حممػػة كقائيػػة ,كلمميػػة "مككي ػد" التػػي فتحػػت الطريػػؽ أمػػاـ حػػرب

األي ػاـ السػػتة 1967المصػػنفة بعمميػػة اسػػتباقية ,إلػػى اليجػػكـ لمػػى المفالػػؿ النػػككم الع ارقػػي ,1981
كىجػػكـ لػػاـ  2007لمػػى المنشػػأة النككيػػة السػػكرية ,كجميعيػػا لمميػػات كقائيػػة (.يػػادليف ,مركػػز د ارسػػات
األمف القكمي)2016 ,

ػاء لمػػى كثيقػػة آيزنكػػكت ,فػػإف الكيػػاف اإلس ػرائيمي ال يمكنػػو تكجيػػو ض ػربة كقائيػػة لممقاكمػػة,
بنػ ن

ألف ىػػذا النػػكع مػػف الض ػربات غيػػر كارد مػػف الجيػػكش غيػػر الدكالنيػػة ,كلػػك فكػػر بمثػػؿ ىػػذه الض ػربة
فسػػتكمفو الكثيػػر مػػف الخسػػائر ,خاصػػة مػػع تعػػاظـ قػػكة المقاكمػػة مػػف خػػالؿ قياميػػا فػػي الفت ػرة األخي ػرة
بتطكير قدراتيا الصاركخية ,كاستمرار بناء األنفاؽ اليجكمية.
كفػػي ضػػكء نت ػائج حػػرب غ ػزة  ,2014كبعػػد صػػمكد المقاكمػػة ,كزيػػادة قػػدراتيا العسػػكرية ,فػػال
تعد األدكات المتكفرة أماـ الكياف اإلسػرائيمي كافيػة لردليػا مػف مكاصػمة ىػذه التعزيػزات ,بمػا فػي ذلػؾ
حفػػر األنفػػاؽ ,كبينمػػا قػػد ت ػػؤثر حػػاالت اليػػدكء أك إلػػادة اإللم ػػار لمػػى جاىزيػػة المقاكمػػة لمكاجي ػػة
الجػػيش اإلسػرائيمي لمػػى المػػدل القريػػب ,فإنيػػا لػػف تقضػػي لمػػى الطمكحػػات العسػػكرية لفصػػائميا لمػػى
المدييف المتكسط كالبعيد (.يادليف ,مكقع دراسات األمف القكمي)2016 ,
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للدلوكىالمش ػػكمة الرئيس ػػة لص ػػناع القػ ػرار اإلسػ ػرائيمي ف ػػي ماىي ػػة الخ ػػط األحم ػػر ال ػػذم
المدتقبلوظىتتمث ػػؿ
كل ػػذلؾ
اإلدرائوليػىػؿ المقاكمػػة لتنفيػػذ لمميػػة لسػػكرية كقائيػػة تسػػتيدؼ األنفػػاؽ ,كقػػد يتمثػػؿ ذلػػؾ
الطدكريىػاكزه مػػف قب
سػػيتطمب تجػ
ضوءى
الخػػط بفي
وثوقظفىػػاؽ العػػابرة لمحػػدكد ,أك احتماليػػة أف المقاكمػػة قػػررت مباشػرة حممػػة لسػػكرية ضػػد
ػاؼ األن
اكىتشػ
آوزنكوت
الكياف اإلسرائيمي في المستقبؿ القريب (.يادليف ,مكقع دراسات األمف القكمي)2016 ,

مقابؿ ذلؾ ,أثبتت الحركب األخيرة لمػى قطػاع غػزة فشػؿ سػيناريك العمميػات الكقائيػة ,كخمػؽ
معادلػة تػكازف جديػدة ,فػألكؿ مػرة تصػؿ صػكاريخ المقاكمػة إلػى المػدف المحتمػة ,التػي لػـ تقصػؼ بيػذا
الشكؿ منذ إلالف الكياف اإلسرائيمي ,مثؿ حيفا كتؿ أبيب كديمكنة ,كمطارات لسكرية.
كمػػا فشػػمت منظكمػػة "القبػػة الحديديػػة" فػػي صػػد صػكاريخ المقاكمػػة ,ناىيػػؾ لػػف تيجيػػر مئػػات
األسر اإلسرائيمية مف منازليـ المحاذية لقطاع غزة(.مجدم ,مكقع مصر العربية)2014 ,

ينبع الياجس الذم يعيشو الكياف اإلسرائيمي مف تزايد قدرات المقاكمة ,كليػذا يجػرم منػاكرات
لسكرية مستمرة ,كتدريبات لمى أشكاؿ الحركب ,دكف أف يغير مف حقيقة أف الجيش بػات فػي حالػة
لجز لف تحقيؽ نصر كامؿ ,كأف المعادلة الردلية التي أكجػدتيا المقاكمػة أصػبحت قيػدان لمػى القػكة
اإلس ػرائيمية ,كانعكسػػت لمػػى م ػكازيف القػػكل السياسػػية كالعسػػكرية فػػي المنطقػػة ,فارضػػة كاقع ػنا جديػػدنا
معاكسة لما كانت تريده كتعمؿ مف أجمو تؿ أبيب.
إف اآلثار التي خمفتيا المكاجيات السابقة لمى الكاقع اإلسرائيمي ال تزاؿ تخيـ لميػو ,كتشػكؿ
األسػػاس فػػي تحركاتػػو الحاليػػة ,كتصػريحات قادتػػو ,كتحمػػيالت كسػػائؿ إلالمػػو ,كتتركػػز جميعيػػا حػػكؿ
الخطر الذم تمثمو المقاكمة لمى الكياف اإلسرائيمي.
كم ػػا أف الم ػػأزؽ ال ػػذم يج ػػد الكي ػػاف اإلسػ ػرائيمي نفس ػػو في ػػو نتيج ػػة لجػ ػزه ل ػػف اس ػػتعادة قدرت ػػو
الردليػػة ,ككيفيػػة الخػػركج منػػو ,يجعمػػو يبحػػث لػػف رد االلتبػػار لجيشػػو ,كقدرتػػو لمػػى شػػف الحػػركب
الكقائية التي أسقطتيا المقاكمة في المكاجيات السابقة(.لطكم ,المركز الفمسطيني لإللالـ)2009 ,

لقػد أثبتػػت دكلػة الكيػػاف أنيػػا باتػت تحػػت تيديػد اسػػتراتيجي تفرضػو المقاكمػة ,كلمييػػا أف تعيػػد
تقييـ نظريتيا األمنية كتعديميا بطريقة تتناسب مع أساليب ألدائيا القتالية الجديدة ,لذلؾ ركزت لمػى
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للدلوكى أف تتغم ػ ػػب بي ػ ػػا لم ػ ػػى تكتيك ػ ػػات المقاكم ػ ػػة ,كتط ػ ػػكير ق ػ ػػدراتيا االس ػ ػػتطاللية
ػات يمك ػ ػػف
تط ػ ػػكير تقني ػ ػ
المدتقبلوظى
اإلدرائوليسىػاليب كشػؼ األنفػاؽ ,كلمػى مسػتكل تقنػي لػاؿ ,كتػدريب كحػدات قتاليػة لمػى
الطدكريىكتطػكير أ
كالتجسسية,
حربضوءىوثوقظى
فنكف فيى
العصابات لمكاجية المقاكمة(.قاسـ ,مكقع المياديف)2017 ,
آوزنكوت

كرغـ كجكد آراء إسرائيمية لديدة تؤكد بأف الجيش يعد لحرب كقائية لمى المقاكمة ,لكنيػا قػد

ال تحمؿ الكثير مف الػذكاء كبعػد النظػر ,فيػذا النػكع مػف الحػركب يصػمح فقػط لمجيػكش النظاميػة ,كال
يالئػػـ إال بنسػػبة ضػػئيمة لممقاكمػػة ,لمػػا تممكػػو مػػف إمكانػػات متطػػكرة فػػي السػػنكات األخيػرة (.قاسػػـ ,مكقػػع
المياديف)2017 ,

دفعػػت األىػػداؼ غيػػر الكاضػػحة لػػدل الحككمػػة اإلس ػرائيمية ب ػالجنراؿ "يػػكـ تػػكؼ-سػػاميو" قائػػد
المنطقة الجنكبية األسبؽ لمجيش لضركرة تكجيو الجيش ضػربة كقائيػة لقطػاع غػزة ,كاصػفا مػف يحكػـ
الكياف اإلسرائيمي بالقيادة المتعثرة ,كما برز في حركب غػزة األخيػرة  ,2014-2012-2008حيػث
كاف الكياف اإلسرائيمي يستدرج لمحرب ,كال يبادر إلييا ,كلػـ يكصػؿ أللدائػو رسػالة بػأف ىنػاؾ سػالحان
اسمو "الضربات الكقائية" ,بما تحممو مف قكة كردع لمى المدل البعيد(.الجزيرة نت.)2017/2/12 ,
كأبرز "ساميو" أىمية الضربات الكقائية ,خاصة في حرب  ,1967حيث دمر الجيش سػالح
الجػػك المصػػرم ,أمػػا اآلف فمػػيس لػػدل الحككمػػة اإلس ػرائيمية أيػػة أىػػداؼ كاضػػحة فػػي غ ػزة ,فػػي الكقػػت
ال ػػذم تكاص ػػؿ في ػػو المقاكم ػػة حف ػػر المزي ػػد م ػػف األنف ػػاؽ ,مم ػػا يجع ػػؿ المسػ ػتكييف العس ػػكرم كالسياس ػػي
اإلس ػرائيمي فػػي مي ػزاف اإلدانػػة ,بسػػبب لػػدـ االسػػتعداد لمكاجيػػة األنفػػاؽ ,س ػكاء مػػف جانػػب المسػػتكل
العسكرم بنقص الجاىزية لكقؼ حفرىا ,أك المستكل السياسي لعػدـ إلطػاء إذف لمجػيش بالتعامػؿ مػع
ذلؾ الخطر الجديد(.الجزيرة نت)2017/2/12 ,

لممان بأف طبيعة الحػركب الكقائيػة تصػعب األمػر لمػى متخػذم القػ اررات ,ألنيػا حػركب غيػر
ممزمة ,فالعدك لـ يياجـ ,كال أحد يعرؼ إذا كػاف سػيياجـ ,كفػي المقابػؿ لمػى صػانع القػرار أف يرسػؿ
الجنكد ليقتمكا في ساحة الحرب لمى أساس إمكانية ال يعرؼ أحد أنيا ستتحقؽ ,كالػثمف سػيدفع فػك نار,
فػػإذا افترض ػػنا أف الكيػػاف اإلسػ ػرائيمي مسػػتعد اآلف بص ػػكرة أفض ػػؿ لمتعامػػؿ م ػػع األنفػػاؽ ,ف ػػي المقاب ػػؿ
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للدلوكىفػػي غػزة حصػػمت لمػػى قػػدرات إضػػافية فػػي مجػػاؿ إطػػالؽ الصػكاريخ كاألنفػػاؽ
المقاكمػػة
سػنفترض أف
المدتقبلوظى
اإلخبارية)2016/2/7 ,
الطدكريىمكقع قدس
اليجكمية(.
اإلدرائوليى
فيىضوءىوثوقظى

كما أنو سينظر إلػى نتيجػة أم لمميػة كقائيػة لتػدمير األنفػاؽ مػف جكانػب كثيػرة كسػابقتيا مػف

آوزنكوت

العممي ػػات ,بس ػػقكط لشػ ػرات القتم ػػى كالجرح ػػى م ػػف الطػ ػرفيف ,ث ػػـ يعقبي ػػا إدان ػػات تض ػػر بق ػػدرة الكي ػػاف
اإلسرائيمي لشف لمميات أكثر أىمية في المستقبؿ(.مكقع قدس اإلخبارية)2016/2/7 ,

كقػػد ألمػػح آيزنكػػكت فػػي كثيقتػػو العسػػكرية إلػػى التطػػكرات التكنكلكجيػػة لمكشػػؼ كالقضػػاء لمػػى
األنفاؽ اليجكميػة التػي تقػكـ المقاكمػة بحفرىػا ,مشػي انر لقػدرات متقدمػة لمجػيش اإلسػرائيمي لمكشػؼ لػف
األنفػػاؽ القادمػػة مػػف غػزة ,كأشػػار إلمكانيػػة تكجيػػو ضػربة كقائيػػة ,مؤكػػدان أف الخيػػار كػػاف قيػػد المناقشػػة
في األماكف التي البد مف مناقشتيا(.غركس ,مكقع تايمز أكف اسرائيؿ)2016 ,

أخي نار ,يمكف القػكؿ َّ
أف ىنػاؾ صػعكبة كبيػرة بإمكانيػة تكجيػو الجػيش اإلسػرائيمي ضػربة كقائيػة
في الكقت الحالي ,لمى أقؿ تقدير ,لألسباب التالية:
أ -قػػد ال يكجػػد ىػػدؼ إس ػرائيمي كاضػػح تجػػاه غ ػزة ,فػػالبعض يػػرل ضػػركرة ض ػربيا ,كالػػبعض اآلخػػر
يرل تأجيؿ ذلؾ لكقت آخر.

ب -ردة فعؿ المجتمع الدكلي جراء قياـ حرب مقبمة لف تكػكف لصػالح الكيػاف اإلسػرائيمي ,خاصػة إذا
كانت مبادرة الحرب قد خرجت.

ت -أم ضػربة كقائيػة فػي الكقػت الحػالي لػف تكػكف سػببنا القػتالع المقاكمػة كتكقفيػا ,بقػدر مػا سػػتككف
اقتالع لبعض قدراتيا العسكرية ,لكنيا ستنمك مرة أخرل بعد بضع سنكات.

ث -ىذه الضربات قد تنيي مستقبؿ أيػة حككمػة اسػرائيمية تقػكـ بيػذه المجازفػة التػي ال يمكػف الػتكيف
بنتائجيا.

ج -أم حػػرب جديػػدة لمػػى األنفػػاؽ اليجكميػػة لممقاكمػػة لػػف تنيييػػا ,أك تقضػػي لمييػػا ,ككنيػػا تنتشػػر
بصكر كبيرة في كؿ أنحاء غزة ,كتصؿ لمسافات لميقة داخؿ األراضي المحتمة.

ح -فػػي ظػػؿ تطػػكر أسػػاليب كتكتيكػػات المقاكمػػة ,خاصػػة بعػػد الحػػركب الثالثػػة الماضػػية ,لػػف يكػػكف
سيالن لمى الكيػاف اإلسػرائيمي القيػاـ بػأم لػدكاف كقػائي ,ألنػو يػدرؾ نتائجػو ,ككيفيػة رد المقاكمػة
لميو.
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المبحث الثالث

الطدكريىاإلدرائوليى
سيناريو الجمع بين المواجية اليجومية والعمميات الدفاعية
فيىضوءىوثوقظى

كشفت حػرب لبنػاف الثانيػة  ,2006كالعػدكاف اإلسػرائيمي لمػى غػزة  ,2014لػدـ دقػة العديػد

آوزنكوت

مػػف الفرضػػيات االسػػتراتيجية ,كالمفػػاىيـ الحربيػػة اإلس ػرائيمية ,فأماطػػت المثػػاـ لػػف الخمػػؿ الكاضػػح فػػي
بنيػػة ككظػػائؼ الق ػكات العسػػكرية اإلس ػرائيمية ,كمػػف أبرزىػػا المتمثمػػة فػػي "السػػيطرة الجكيػػة" المطمقػػة,
بمعنى أف سالح الجك يستطيع خالؿ أياـ قميمػة القضػاء لمػى إطػالؽ الصػكاريخ بكافػة أنكاليػا ,كمػف
ثـ السيطرة لمى ساحة المعركة(.كرزـ ,ككالة كطف لألنباء)2014 ,

كم ػػا تب ػػيف خط ػػأ المفي ػػكـ الحرب ػػي الش ػػائع ب ػػأف الج ػػيش اإلسػ ػرائيمي ى ػػك الق ػػكة الت ػػي ال تقي ػػر,
فتجمت ىشاشة تمؾ الفرضيات كالمفاىيـ لػدل اسػتيداؼ المقاكمػة فػي ألػكاـ 2014-2012-2008
لمى التكالي ,كتحكؿ العنصر البشرم اإلسػرائيمي فػي تمػؾ الحػركب إلػى اليػدؼ األكؿ لممقاكمػة ,ممػا
شكؿ نكلان مف تكازف الرلب ,بدالن مف تكازف القكل التقميدية.
لممػ ػان ب ػػأف المجتم ػػع البش ػػرم اإلسػ ػرائيمي ال يس ػػتطيع تحم ػػؿ لممي ػػات االس ػػتنزاؼ كالخس ػػائر
المتكاصمة في بنيتو البشرية ,خاصة في صفكؼ جيشو (.كرزـ ,ككالة كطف لألنباء)2014 ,

منذ انتياء الحرب لمى غزة  ,2014كالحديث يدكر حكؿ كجكد نيػة لػدل الجػيش اإلسػرائيمي
بشػػف حػػرب جديػػدة ,بسػػبب اسػػتمرار المقاكمػػة فػػي بنػػاء األنفػػاؽ اليجكميػػة ,كتطػػكير الص ػكاريخ بعيػػدة
المدل كمتكسطة المدل لضرب العمؽ اإلسرائيمي( .المركز اإللالمي الحككمي)2016/2/13 ,

ف ػػي المقاب ػػؿ ,تح ػػدثت كثي ػػر م ػػف تصػ ػريحات المس ػػئكليف اإلسػ ػرائيمييف أف الكي ػػاف ل ػػيس معنيػ ػان
بمكاجي ػػة جدي ػػدة ف ػػي غػ ػزة ,خاص ػػة بع ػػد قي ػػاـ قكاتػ ػو خ ػػالؿ لممي ػػات الرص ػػاص المص ػػبكب ,كالج ػػرؼ
الصػامد ,بػدخكؿ منػػاطؽ قطػاع غػزة ثػػالث مػرات ,دكف الػػذىاب حتػػى النيايػة ,ألف ىػػذا قػرار مركػػب,
كلمميػػة احػػتالؿ القطػػاع سػػتجعؿ الكيػػاف اإلس ػرائيمي يػػدفع ثمن ػان باىظ ػان ,رغػػـ أف ىنػػاؾ ضػػركرة ممحػػة
لمػػدخكؿ لقطػػاع غػ ػزة ,كالسػػيطرة لميػػو ,حت ػػى يػػتـ التكص ػػؿ التفػػاؽ آخػػر (.المركػػز اإللالمػػي الحك ػػكمي,
)2016/2/13

82

الفصلىالخامس
الدونارووهاتى

يحات اإلس ػرائيمية بخصػػكص المقاكمػػة فػػي غ ػزة ,فيػػي تتجػػو لمحػػرب فػػي بعػػض
المدتقبلوظىالتص ػر
تتنػػكع
للدلوكى
اإلدرائوليى أنو ال تكجػد نيػة مسػتقبمية لشػف لػدكاف جديػد ,كتبػيف أف الحككمػة اإلسػرائيمية
الطدكريىتعكد لتؤكد
األحياف ,ثـ
ضوءى
وثوقظحػىػرب النفسػػية" فػػي التعامػػؿ مػػع الكضػػع الحػػالي ,مػػف خػػالؿ الجمػػع بػػيف نيتيػػا فػػي
ػمكب "ال
تسػػتخدـفيأىسػ
آوزنكوت

المكاجي ػػة اليجكمي ػػة المباشػ ػرة م ػػع المقاكم ػػة ,كى ػػذا س ػػيكمفيا الكثي ػػر ,كب ػػيف العممي ػػات الكقائي ػػة ,الت ػػي
سػػتككف بمثابػػة جػػس نػػبض لقػػدرات المقاكمػػة ,كلػػف تكػػكف لكاقبيػػا سػػميمة ,بسػػبب رد المقاكمػػة القاسػػي
كغير المتكقع.
تكلى آيزنككت رئاسة األركاف فػي الجػيش اإلسػرائيمي فػي ظػؿ تيديػدات لديػدة كنكليػة كغيػر
قابمػػة لمحسػػـ ,ممػػا يسػػتمزـ التخمػػي لػػف منطػػؽ القػػكة كاليجػػكـ ,دكف النظػػر ألسػػاليب أخػػرل يمكػػف أف
تجمب الفائدة لمجانب اإلسرائيمي ,كتصؿ إلى أقؿ الخسائر.
كرث "آيزنككت" جيشان مستنزفان كمشكككان في قدرتو لمى جمب االنتصار ,كلـ يعػد ينظػر إليػو
اإلس ػرائيميكف كمػػا فػػي السػػابؽ ,كجػػيش لظػػيـ كمتػػكج بيالػػة المجػػد ,ال سػػيما فػػي ضػػكء نتػػائج الحػػرب
األخيػرة لمػػى قطػػاع غػزة  ,2014كلمػػى ضػػكء شػػعكر اإلسػرائيمييف أنػػو لػػـ يعػػد يبػػرر األلبػػاء األمنيػػة
كالمالية المفركضة لمييـ( .مركز أطمس لمدراسات االسرائيمية)2015/2/18 ,

دفعت كثرة التيديدات التػي كاجييػا "آيزنكػكت" بدايػة تكليػو رئاسػة األركػاف" ,بنيػاميف نتنيػاىك"
رئيس الكزراء ألف يخاطبو قػائالن" :لػيس أمامػؾ يػكـ كاحػد لم ارحػة" ,فالكضػع فػي غػزة ييػدد باالنفجػار,
كالعالقة مع السػمطة الفمسػطينية تمػر بمرحمػة تصػعيد كاحتقػاف قػد تشػعميا شػ اررة كاحػدة ,كشػعكر طػاغ
بحجـ اإلىانة في أنفاؽ قطاع غزة اليجكمية كلمى حدكدىا.
كػػؿ ذلػػؾ قػػد يػػدفع آيزنكػػكت لممكازنػػة بػػيف اليجػػكـ لمػػى غ ػزة لمقضػػاء لمػػى المقاكمػػة كتػػدمير
األنفػػاؽ ,أك تبنػػى سياسػػة مؤقتػػة أكثػػر حػػذ انر كتحفظ ػان ,كتفعيػػؿ الكثيػػر مػػف الك ػكابح كالتعقػػؿ كاالت ػزاف
كالحكمة ,كىك السيناريك الذم قد يحدث ,خاصة في الفترة الحالية.
أما السياسة المقبمة التي ينكم الكياف اإلسرائيمي اتباليا تجاه المقاكمة في غزة ,فقػد لخصػيا
كزير الدفاع "أفيغدكر ليبرماف" بقكلو" :إذا فرضكا لمينا الحرب المقبمة ,فستككف األخيػرة بالنسػبة ليػـ,
سندمرىـ بالكامػؿ ,كلكػف إذا أكقفػكا أنفػاقيـ كنشػاطيـ فييػا ,كاطػالؽ صػكاريخيـ ضػدنا ,سػنككف أكائػؿ
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للدلوكىكمطارىـ كمنطقتيـ الصنالية ,كسيككف باإلمكاف أف نػرل فػي يػكـ مػف األيػاـ
المدتقبلوظىمينائيـ
المستثمريف في
اإلدرائوليىككنغ الجديدة" (.زبكف ,صحيفة الشرؽ األكسط)2016 ,
الطدكريرةى أك ىكنغ
غزة سنغافك
فيىضوءىوثوقظى

يتبػػيف ممػػا سػػبؽ أف الكيػػاف اإلس ػرائيمي يحػػاكؿ اسػػتخداـ أسػػمكب "الشػػد كالجػػذب" ,أك سياسػػة

آوزنكوت

العصػػا كالجػػزرة فػػي تعاممػػو مػػع الفمسػػطينييف ,ألف أسػػمكب التيديػػد الػػذم اسػػتخدمو ط ػكاؿ تاريخػػو مػػع
الفمسطينييف لـ يعػد يجػدم نفعػنا ,كلػـ يحقػؽ أىدافػو مػف خاللػو ,خاصػة بعػد تطػكر أسػاليب المقاكمػة,
كتعػػدد أشػػكاؿ القتػػاؿ التػػي يمتمكيػػا ,ممػػا حػػدا بػػو لتغييػػر األسػػمكب ,كاتبػػاع سياسػػة أكثػػر لينػان ,بػالكلكد
الزائفة ,ككجد أنو يمكف أف تككف تمؾ الطريقة أكثر نفعان في المستقبؿ.
ػاء لمػى كثيقػة آيزنكػكت
باتت سياسة الترغيب كالترىيب التي يستخدميا القادة اإلسػرائيميكف بن ن

محاكلػػة لجػػس نػػبض فصػػائؿ المقاكمػػة السػػتمالتيـ لكقػػؼ العمميػػات القتاليػػة ,أك االسػػتعدادات الحربيػػة
ألم مكاجية مقبمة.
كما أف تصريحات ىؤالء القادة أصبحت تفضي لنتيجة كاحدة مفادىا أف الجػيش ليسػت لديػو
القدرة لمى تكجيو ضربة كاحدة يقضي مف خالليػا لمػى المقاكمػة بأسػرىا ,بػؿ قػد يضػعفيا فقػط ,ممػا
سيؤدم لعكدة سريعة ليا.

التمػ ػػد الكيػ ػػاف اإلس ػ ػرائيمي مػ ػػؤخ انر اسػ ػػتراتيجية جديػ ػػدة ضػ ػػمف إطػ ػػار "الجمػ ػػع بػ ػػيف المكاجيػ ػػة
اليجكميػػة كالعمميػػات الكقائيػػة" ,أسػػماىا "جػػز العشػػب" ,بيػػدؼ الحػػد مػػف قػػدرات المقاكمػػة التػػي باتػػت
مصدر قمؽ إسرائيمي ,كلـ يعد يستخدـ سياسة لزؿ حمػاس أك إسػقاطيا ,بػؿ تقمػيـ أظافرىػا ,كجػز مػا
يمكػػف مػػف قػػدراتيا كامكاناتيػػا التػػي طكرتيػػا بعػػد الحػػرب لمػػى غ ػزة ( .2014صػػقر ,مكقػػع لربػػي ,21
)2016

كىكػذا يبػدك أف الكيػاف اإلسػرائيمي غيػر معنػي بالػػدخكؿ فػي صػداـ أك حػرب جديػدة مػع غػزة,
خاصػة فػي ىػذا الكقػت ,كيػدلي أف ذات المكقػؼ تتبنػاه المقاكمػة فػػي القطػاع ,لك َّػف االسػتيداؼ الػػذم
يعقب كؿ لممية إلطالؽ الصكاريخ مف غزة نحك األراضي المحتمة ,يككف ضمف الرد الطبيعػي لمػى
تمؾ الصكاريخ( .صقر ,مكقع لربي )2016 ,21

84

الفصلىالخامس
الدونارووهاتى

للدلوكىائيمي يؤمف بأف الحرب غير قادرة لمى كػبح جمػاح المقاكمػة ,فػالحرب األخيػرة
تكجو إسر
ثمة
المدتقبلوظى
اإلدرائوليىناجحان ليذه المعضمة ,بؿ شكمت حمقة إضافية في سمسمة الحمالت كالحػركب
لمى غزة لـ
الطدكريىتمثؿ حالن
كالحص ػفيى
وثوقظىجػػد الكيػػاف اإلسػػرائيمي نفسػػو مػ ػرة أخػػرل أمػػاـ ىػػذه المعضػػمة فػػي ضػػكء ص ػػمكد
ضوءلىػػذلؾ ي
ػار ,ك
آوزنكوت

ال.
المقاكمة ,كلدـ قدرتو لمى كقؼ تسميح المقاكمة مستقب ن
كبالتػالي يقػر الجانػػب اإلسػرائيمي بأىميػة خيػػار تخفيػؼ القيػكد كالحصػػار لمػى غػزة ,كالترتيػػب
مع المجتمع الدكلي لكضع آلية إللادة اإللمار لف طريؽ السمطة كحككمة التكافؽ ,كتمكػيف القطػاع
اقتصاديان ,كتمكيف حككمػة التكافػؽ سياسػيان ,كالعمػؿ لمػى إضػعاؼ حمػاس كالمقاكمػة فػي غػزة بطريقػة
غيػػر مباش ػرة ,كىػػذه إسػػتراتيجية ربمػػا تعػػد أفضػػؿ مػػف اليجػػكـ العسػػكرم المباشػػر ,ممػػا ينػػذر بإلحػػاؽ
الخسائر الفادحة بجنكده كاقتصاده مف قبؿ المقاكمة(.العزكني ,مجمة الحكار المتمدف)2014 ,

إف تس ػػميط المس ػػتكيات السياس ػػية كالعس ػػكرية اإلسػ ػرائيمية األضػ ػكاء لم ػػى مظ ػػاىر تع ػػاظـ ق ػػكة
المقاكمػػة فػػي غ ػزة ,كاسػػتعادة بنػػاء األنفػػاؽ اليجكمي ػة بعػػدما تػػـ تػػدمير كثيػػر منيػػا فػػي حػػرب ,2014
يػػأتي تحديػػدنا السػػتخالص العبػػر مػػف تمػػؾ الحػػرب ,كلػػيس كمػػا يشػػاع لتحفيػػز الجػػيش لمػػى شػػف حػػرب
جديدة ,حيث تـ تكجيو اتيامات لمجيش كالمخابرات الداخميػة "الشػاباؾ" بعجزىمػا لػف كشػؼ األنفػاؽ,
لتمكيف المستكل السياسي مف تحديد األىداؼ التي يتكجب لمى الجيش تحقيقيا في نياية الحرب.
كممػػا يقمػػص فػػرص شػػف الحػػرب حقيقػػة ,أف دكائػػر صػػنع الق ػرار السياسػػي ,كم اركػػز التقػػدير
االستراتيجي في تؿ أبيب تعي أف حماس غير معنية بأم مكاجية ,كأف في مقدمة أكلكياتيػا الحػرص
لمى تكفير الظركؼ التي تقمص مف تأثير الحصار المفركض لمى غزة (.النعامي ,مكقع العربػي الجيػد,

.)2016
لكػػف مػػا تقػػدـ ال يمغػػي احتمػػاؿ إقػػداـ الكيػػاف اإلس ػرائيمي لمػػى لمػػؿ لسػػكرم ىجػػكمي ضػػد
المقاكم ػػة ف ػػي غػ ػزة مس ػػتقبال ,ف ػػي ح ػػاؿ أفض ػػى الحص ػػار كاش ػػتداد الض ػػائقة االقتص ػػادية إل ػػى انيي ػػار
منظكمة الحكـ ,كتكقؼ المؤسسات الخدماتية لف العمػؿ بغػزة ,ممػا يعنػي سػيادة حالػة مػف الفكضػى,
سػػتتجمى بعػػض مظاىرىػػا فػػي تصػػعيد لسػػكرم تجػػاه الكيػػاف اإلس ػرائيمي (.النعػػامي ,مكقػػع العربػػي الجيػػد,
)2016
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للدلوكىريك الجمػػع بػػيف المكاجيػػة العسػػكرية المباش ػرة ,كالعمميػػات الكقائيػػة ىػػك المتكقػػع
المدتقبلوظىػكف سػػينا
قػػد يكػ
اإلدرائوليىالكياف اإلسرائيمي كالمقاكمة ,فالجيش اإلسػرائيمي يػدرؾ مػدل صػعكبة العمميػة
بيفى الطرفيف,
لمعالقات
الطدكري
في
وثوقظىلم ػػى غػ ػزة ,بع ػػد ت ازي ػػد ق ػػكة المقاكم ػػة القتالي ػػة ,كاس ػػتمرار حف ػػر األنف ػػاؽ اليجكمي ػػة,
ضوءشىػػاممة
يةى ال
العس ػػكر
آوزنكوت

كتطكير منظكمة الصكاريخ طكيمة كمتكسطة المدل التي كصؿ مداىا في حرب  2014داخؿ المػدف
المحتمة.
كمػػا أف سػػيناريك العمميػػات الكقائيػػة منفػػردان بػػات صػػعبان ,ألف الكيػػاف اإلسػرائيمي لػػـ يعتػد لمػػى
الدفاع فقط طكاؿ تاريخو ,فيك دائمان ما يكاجو لدكه باليجكـ ,كال ينتظر منػو المبػادرة ,كبالتػالي تعمػؿ
الحككمة اإلسرائيمية ,خاصة في الفترة األخيرة لمى المزاكجة بيف كال السيناريكىيف.
كلػػك رأل الكيػػاف اإلس ػرائيمي أف اليجػػكـ المباغػػت لمػػى غ ػزة قػػد يحقػػؽ أىدافػػو ,فسػػكؼ يبػػادر
باالنقضػػاض لم ػػى المقاكمػػة لتحقي ػػؽ مػػا يس ػػعى إلي ػػو ,أمػػا ل ػػك شػػعر ب ػػأف سػػيناريك اليج ػػكـ سيفض ػػي
لخسائر كبيرة في جيشو سكاء اقتصاديان أك بشريان ,فإنو سيسػتخدـ المنػاكرة كالمسػاكمة لتحقيػؽ أىدافػو,
مع بقاء إستراتيجية العمميات الكقائية في الحسباف.
كيػػرل الباحػػث أف شػػكؿ الحػػرب القادمػػة ىػػي المعركػػة أك المكاجيػػة الحاسػػمة التػػي سػػتبدأ مػػف
حيث انتيت حرب العصؼ المأككؿ .2014
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اخلامتة
 -أولً :نتائج الدراسة.

 -ثانياً :توصيات الدراسة.
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أولً :النتائج
بعد دراسة مستقبؿ السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي تجاه المقاكمة في ضكء كثيقة آيزنككت
العسكرية "دراسة استشرافية" يمكف استنتاج ما يمي:
 -1أظيرت الدراسة أف المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية ليا مف المكانة كاألىمية ,لما تمثمو مف
إمكانات مادية كبشرية ,إضافة لدكرىا في لممية التطكر كالبناء السياسي كاالجتمالي
كاالقتصادم ,كصالتيا مع باقي المؤسسات في الدكلة.
 -2أظيرت الدراسة أف السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي في الفترة الكاقعة بيف  2014 -1967كما
زاؿ ,مف أخطر الفترات في تاريخ الصراع العربي اإلسرائيمي ,فتميز بالكحشية الكبيرة,
كاستخدـ كسائؿ إجرامية في التعامؿ مع الفمسطينييف العزؿ ,كشيدت ىذه الفترة تقاربان
أمريكينا إسرائيمينا انعكس لمى الدلـ الكاضح لسكرينا كمادينا ,مما كاف لو بالغ األثر في
زيادة حدة العمميات العسكرية اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني.
 -3تعد كثيقة الجيش اإلسرائيمي خطكة نكلية في تاريخو ,كيمكف لمجيات المعادية لمكياف
اإلسرائيمي أف ترل فييا خارطة طريؽ لمكاجياتيا في المستقبؿ ,ككيفية التفكير العسكرم
اإلسرائيمي في حركبو القادمة.
 -4ما زاؿ الجيش اإلسرائيمي أسي انر لعقمية المناكرات كالعمميات البرية في لمؽ أرض العدك,
كلقيدة الردع ,لكف كثيقة آيزنككت ألغت تمؾ الكسائؿ.
 -5حققت المقاكمة الفمسطينية نتائج متكسطة في مكاجياتيا لمكياف االسرائيمي في الحركب
الثالثة األخيرة لمى غزة ,باستثمار متكسط أفضى في النياية لتآكؿ الصكرة المتراكمة لمقكة
اإلسرائيمية بنظر خصكميا كحمفائيا.
 -6شكمت المقاكمة المسمحة لنص انر ميمان مف لناصر تراجع قكة الردع اإلسرائيمية ,بتطكير
قدراتيا القتالية التي دخمت بيا مرحمة جديدة مف المكاجية ,كأصبح باستطالتيا إيقاع لدد
مف الضحايا ,جراء سقكط القذائؼ كالصكاريخ لمى المستعمرات كالمكاقع العسكرية
اإلسرائيمية.
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 -7تبيف تتطكر المقاكمة كأذرليا العسكرية المختمفة بعد كؿ مكاجية مع االحتالؿ ,حيث ترتقي
لمراحؿ متقدمة مف اإللداد كالتخطيط كالتجييز العسكرم المممكس ,لككنيا قد استكلبت
الدركس الماضية ,مما يقكدىا لتغيير تكتيكاتيا في المكاجية القادمة مع العدك.
 -8الكضع الذم تمر بو األراضي الفمسطينية ,خاصة قطاع غزة ,يدلك إللادة الحسابات مف
جديد ,فغزة ما تزاؿ محاصرة ,كلـ ِ
تؤد الحرب األخيرة  2014لمييا لحمحمة األمكر ,مما
أدل ل بقاء الكضع االقتصادم المتردم لمى ما ىك لميو ,كالجكار اإلقميمي كالدكلي منشغؿ
بتغيير خارطة الشرؽ األكسط ,مما يزيد مف فرصة الكياف اإلسرائيمي في استدراج المقاكمة
لمى الحدكد ,كالتصعيد معيا ,كجرىا لحرب ال يمكف التكيف بنتائجيا.
 -9يحاكؿ الكياف اإلسرائيمي دكمان استخداـ أسمكب "الشد كالجذب" ,أك سياسة "العصا كالجزرة"
في تعاممو مع الفمسطينييف الذم استخدمو طكاؿ تاريخو مع الفمسطينييف ,كلـ يجدم نفعنا
بعد تطكر أساليب المقاكمة كتعدد أشكاؿ القتاؿ التي تمتمكيا.
 -10أثبت الكاقع العممياتي أف األدكات المتكفرة أماـ الكياف اإلسرائيمي حاليان لف تقضي لمى
طمكحاتيا المقاكمة العسكرية لمى المدييف المتكسط كالبعيد ,خاصة في الجانب التكنكلكجي
المتمثؿ بحركب السايبر.
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ثانياً /التوصيات:
 -1يجب لمى المقاكمة دراسة كثيقة الجيش اإلسرائيمي بصكرة جادة ,كالكقكؼ لمى العقمية
اإلسرائيمية ,كي يتـ التعامؿ معيا في أم مكاجيو مقبمة.
 -2بقاء المقاكمة لمى استعداد دائـ لمكاجية الجيش اإلسرائيمي ,ألف لنصر المباغتة كاليجكـ
الكاسح مف أىـ سمات اإلسرائيمييف في حركبيـ المختمفة.
 -3ضركرة التعامؿ مع الجيش اإلسرائيمي بأسمكب الحرب النفسية ,الذم تعاممت بيا المقاكمة
خالؿ الحركب السابقة ,مما مكنيا مف التماسؾ كمجابية القكة اإلسرائيمية.
 -4كجكب تكاتؼ فصائؿ المقاكمة جميعيا ضد أم لدكاف إسرائيمي لمى قطاع غزة ,كاقصاء
الخالفات جانبان لتحقيؽ االنتصار.
 -5يجب خمؽ لدة أساليب كطرؽ لمتعامؿ مع الجيش ,مثؿ حرب العصابات كالعمميات الفردية
كغيرىا مف األساليب المبتكرة كحرب السايبر.
 -6مكازاة العمؿ الدبمكماسي كالسياسي مع أية حرب مقبمة ,بتأليب الرأم العاـ الدكلي
كالمنظمات الدكلية لمى الكياف اإلسرائيمي ,كابراز حجـ الخسائر كالدمار الذم يتعرض لو
الفمسطينيكف المدنيكف جراء الحركب.
 -7إلداد المزيد مف الدراسات كاألبحاث المستقبمية المتعمقة كالمتعمقة في ىذا الشأف ,لما ليا
مف أىمية في ظؿ الصراع القائـ بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف.
 -8إقامة قنكات اتصاؿ بيف الباحثيف في قطاع غزة كالضفة الغربية كفمسطيف المحتمة حتى
يستفيدكا مف بعضيـ باألبحاث كالمكتبات المكجكدة لدل الطرؼ اآلخر.
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قائمة املراجع
 .1الكتب العربية.

 .2الكتب المترجمة.
 .3الرسائل العممية.

 .4المجالت واألبحاث.
 .5أوراق العمل.

 .6الصحف ووكالت األنباء.
 .7المراجع األجنبية.

 .8المواقع اإللكترونية.
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أولً -الكتب العربية

 -1شعباف ,أحمد( ,االستراتيجية العسكرية اإلسرائيمية  ,)2000سينا لمنشر ,القاىرة.1993 ,
 -2مقمد ,إسماليؿ صبرم( ,االستراتيجية كالسياسة الدكلية :المفاىيـ كالحقائؽ األساسية),
مؤسسة األبحاث العربية ,بيركت.1979 ,
 -3القاسـ ,باسـ جالؿ( ,صكاريخ المقاكمة في غزة "سالح الردع الفمسطيني") ,مركز الزيتكنة
لمدراسات كاالستشارات ,بيركت.2015 ,
 -4العاجز ,صائب( ,نظرية األمف اإلسرائيمي كأثر ذلؾ لمى األمف القكمي العربي) ,مؤسسة
النيركز لمخدمات الفنية ,لماف.1989 ,
 -5أبك لامر ,لدناف( ,ثغرات في جدار الجيش اإلسرائيمي) ,مركز الزيتكنة لمدراسات
كاالستشارات ,بيركت ,ط.2009 ,1
 -6أبك لكاد ,لماد( ,منظكمة الردع اإلسرائيمية بيف النجاح كاإلخفاؽ) ,مركز رؤية لمتنمية
السياسية ,اسطنبكؿ ,تركيا ,د.ت.
 -7نحاس ,فادم( ,المشيد العسكرم كاألمني) ,المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية "مدار",
مؤسسة األياـ لمطبالة كالنشر ,راـ ا﵀.2009 ,
 -8صالح ,محسف( ,القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية كتطكراتيا المعاصرة) ,مركز الزيتكنة
لمدراسات كاالستشارات ,بيركت.2012 ,
 -9الييثمي ,محمد( ,في االستراتيجية االسرائيمية) ,مركز األبحاث ,ـ .ت .ؼ ,بيركت,
.1968

 -10المبدم ,محمكد( ,بيركت  :82الحصار كالصمكد) ,دار الجميؿ لمطبالة ,دمشؽ.1984 ,
 -11جابر ,منذر( ,الشريط المبناني المحتؿ) ,مؤسسة الدراسات الفمسطينية ,بيركت.1999 ,
 -12ركحانا -خكرم ,نديـ-كأريج (محرراف)( ,الفمسطينيكف في إسرائيؿ :قراءات في التاريخ
كالسياسة كالمجتمع) ,المركز العربي لمدراسات االجتمالية كالتطبيقية مدل الكرمؿ.2011 ,

92

قائمظىالمراجع

ثانياً /الكتب المترجمة:

 -8أبك لامر ,لدناف( ,استراتيجية الجيش اإلسرائيمي -إلداد الجيش اإلسرائيمي ,)-سمسمة
ترجمات الزيتكنة ( ,)94مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ,بيركت ,سبتمبر .2015
 -4تاؿ ,يسرائيؿ( ,األمف القكمي أقمية مقابؿ أكثرية) ,مف كتاب أمف إسرائيؿ في الثمانينات,
ترجمة :مؤسسة الدراسات العربية ,بيركت.1980 ,
 -3بيرس ,شمعكف( ,الشرؽ األكسط الجديد) ,ترجمة :محمد حممي لبد الحافظ ,األىمية لمنشر
كالتكزيع ,لماف.1994 ,
 -9ككرس -بركـ ,لنات-شمكمك( ,الجرؼ الصامد :تداليات كلبر) ,ترجمة كنشر :مركز
أطمس لمدراسات اإلسرائيمية.2015 ,

ثالثاً-الرسائل العممية

 -1القصاص ,أشرؼ( ,دكر المقاكمة الفمسطينية في التصدم لمعدكاف اإلسرائيمي لمى لبناف مف
لاـ " 1982-1978دراسة تاريخية") ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة اإلسالمية,
غزة.2007 ,
 -2إماـ ,بف لمار( ,الحركب الكقائية في الفكر اإلستراتيجي األمريكي –دراسة حالة العراؽ,)-
رسالة ماجستير غير منشكرة ,جامعة خيضر ,بسكرة.2008-2007 ,
 -3أبك نامكس ,لبد الباسط( ,الحرب النفسية التي استخدمتيا المقاكمة الفمسطينية في مكاجية
العدكاف االسرائيمي لمى محافظات غزة لاـ  ,)2014ماجستير غير منشكرة ,أكاديمية االدارة
كالسياسة ,غزة.2015 ,
 -4الجيش ,محمد إسماليؿ( ,األكضاع الداخمية في إسرائيؿ كأثرىا لمى حرب  ,)1967رسالة
ماجستير غير منشكرة ,الجامعة االسالمية ,غزة.2008 ,
 -5بركات ,معتز( ,أبعاد كمحددات السياسة األمنية اإلسرائيمية تجاه السمطة الفمسطينية
 ,)2015-2000رسالة ماجستير غير منشكرة ,جامعة األزىر ,غزة.2016 ,

93

قائمظىالمراجع

 -6شبيب ,منيب( ,نظرية األمف االسرائيمية في ظؿ التسكية السممية في الشرؽ األكسط كأثرىا
لمى التحكؿ السياسي كاالقتصادم لمشعب الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة
 ,)2002-1991رسالة ماجستير غير منشكرة ,جامعة النجاح ,نابمس.2003 ,

رابعاً-المجالت واألبحاث العممية

 .1حبيب ,ابراىيـ( ,العممية العسكرية اإلسرائيمية الثانية لمى قطاع غزة "لامكد السحاب تشريف
الثاني /نكفمبر  "2012األىداؼ كالنتائج) ,كمية الشرطة الفمسطينية ,غزة ,د.ت.
 .2خميفة ,أحمد( ,غزة :العدكاف اإلسرائيمي في سياؽ المكاجية الدائمة) ,مجمة الدراسات
الفمسطينية ,بيركت ,العدد  ,94ربيع .2013
 .3شمحت -ظاىر ,أنطكاف  -بالؿ( ,مقابمة مع الباحث يغيؿ ليفي ,قضايا إسرائيمية) ,لدد
.61
 .4محسف ,أنيس( ,غزة :معركة بحجـ حرب) ,مؤسسة الدراسات الفمسطينية ,بيركت,
.2014/7/25
 .5مركز الدراسات اإلقميمية( ,استراتيجية المقاكمة الفمسطينية في إدارة الحرب النفسية ضد
االحتالؿ اإلسرائيمي) ,كرقة بحثية ,غزة.2015 ,
 .6مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات( ,العدكاف اإلسرائيمي لمى قطاع غزة :مسار األحداث
كاألداء الفمسطيني كاإلسرائيمي  , )2009/1/18-2008/12/27بيركت.2009 ,
 .7معيد فمسطيف لمدراسات االستراتيجية التابع لمؤسسة إبداع( ,ميزاف الربح كالخسارة في حرب
الفرقاف بيف إسرائيؿ كحماس) ,سمسمة دراسات ( ,)44غزة.2009 ,
 .8المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات( ,العدكاف اإلسرائيمي الجديد لمى غزة...تقدير
مكقؼ) ,الدكحة.2014 ,
 .9جبكر ,سمير( ,الجيش اإلسرائيمي في مكاجية االنتفاضة) ,مجمة الدراسات الفمسطينية,
المجمد ,1العدد ,1شتاء .1990
 .10خطيب ,شكقي كآخركف( ,التصكر المستقبمي لمعرب الفمسطينييف في إسرائيؿ) ,مجمة
الدراسات الفمسطينية ,المجمد  ,18العدد  ,70ربيع .2007

94

قائمظىالمراجع

 .11لككؿ ,طالؿ( ,بعد لدكاف لمكد السحاب :قطاع غزة إلى أيف؟) مجمة الدراسات
الفمسطينية ,بيركت ,العدد  ,94ربيع .2013
 .12كادم ,لبد الحكيـ( ,تكييؼ جرائـ العدكاف اإلسرائيمي لمى غزة سنة  ,)2014مجمة الحكار
المتمدف ,العدد .2015 ,4535
 .13لزمي ,محمكد( ,البحرية اإلسرائيمية قبؿ كبعد حرب  ,)1973مجمة شؤكف فمسطينية ,العدد
.1977 ,65
 .14حسف ,ىيفاء رشيد( ,الدكر السياسي لممؤسسة العسكرية :المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية
نمكذجان) ,مجمة كمية القانكف لمعمكـ القانكنية كالسياسية ,جامعة كرككؾ ,العراؽ , ,المجمد ,4
اإلصدار الثالث لشر.2015 ,
 .15جكدة ,كساـ تيسير( ,استراتيجية كتائب القساـ القتالية "معركة العصؼ المأككؿ" ,)2014
مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ,بيركت.2015 ,
 .16لمي ,ياسر( ,المجازر اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني) ,سمسمة دراسات بعنكاف "أك لست
إنساننا؟" ,مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ,بيركت ,ط.2009 ,1

خامساً /أوراق العمل والمداخالت

 .1حطيط ,أميف محمد( ,قراءة في العدكاف اإلسرائيمي لمى قطاع غزة في تشريف الثاني/نكفمبر
 2012كانعكاساتيا  ,)2013-2012مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ,بيركت,

.2013/2/6

 .2فرحانة ,لبد الرحمف( ,مستقبؿ المقاكمة في ضكء المصالحة الكطنية) ,كرقة لمؿ قدمت في
مؤتمر :مستقبؿ المقاكمة الفمسطينية في ضكء الحرب لمى غزة صيؼ  ,2014مركز الزيتكنة

لمدراسات كاالستشارات ,بيركت.2014/11/27 ,
 .3شبير ,كليد( ,اآلثار االجتمالية لحرب الفرقاف) ,كرقة لمؿ مقدمة إلى مؤتمر حرب
الفرقاف ,جمعية الصالح ,دير البمح.2012/1/22 ,

95

قائمظىالمراجع

سادساً :الصحف ووكالت األنباء:
 .1األميف ,إبراىيـ( ,نحك الحرب الثالثة ,صحيفة األخبار المبنانية) ,العدد ,2265
.2015/8/14
 .2بف ديفيد ,آلكف( ,حركب داخمية تنتظر رئيس األركاف الجديد) ,صحيفة األياـ,
.4182/4/89
 .3برزالم ,آمنكف كآخركف( ,ميزاف القكل في الشرؽ األكسط) ,صحيفة معاريؼ,
.1999/12/22
 .4حطيط ,أميف محمد( ,العدكاف اإلسرائيمي فشؿ في تحقيؽ األىداؼ) ,صحيفة الثكرة
السكرية.2015/8/24 ,
 .5صحيفة السفير المبنانية.1986/9/25 ,
 .6صحيفة الحدث ,راـ ا﵀ ,العدد .4182/4/82 ,29
 .7صحيفة الحياة الجديدة ,العدد .2011/12/8 ,5780
 .8ىرئيؿ ,لامكس( ,الضجة اإلسرائيمية حكؿ أنفاؽ غزة :حماس ىي المستفيدة) ,صحيفة
األياـ.2016/2/13 ,
 .9سيكؿ ,لمانكئيؿ( ,القكات البرية تظمـ كسالح الجك يدلـ) ,صحيفة القدس العربي,
.2007/12/21
 .10رابابكرات ,لمير( ,رئيس األركاف الذم ال تعرفو) ,صحيفة األياـ.4182/4/89 ,
 .11زبكف ,كفاح( ,إسرائيؿ كسياسة العصا كالجزرة في تعامميا مع الفمسطينييف) ,صحيفة
الشرؽ األكسط ,لدد .2016/10/29 ,13850
 .12ماجد ,محمد( ,استعداد المقاكمة الفمسطينية متكاصؿ ..مناكرات حية كتدريب المئات),
صحيفة األخبار المبنانية ,لدد .2014/12/29 ,2481
 .13لفيفة ,كساـ( ,تطكر قدرات المقاكمة مف الفرقاف إلى حجارة السجيؿ) ,صحيفة الرسالة,
.2012/11/15
 .14ككالة ركيترز.2009/1/21 ,

96

قائمظىالمراجع

سابعاً /المراجع األجنبية:
1- Samuel Rolbant, The Israel: Solder, profile of an Army, A.S Barnes
and CO. ins. New jersey, 1970.
2- Yair Evron, The Deterrence: The campaign against Hamas, Strategic
Assessment, Vol.11, Nov2008.
3- Intelligence and Terrorism Information Center, Evidence of the use of
the Civilian population as human shields (Tel-Aviv:Intelligence and
Terrorism Information Center(2009).

ثامناً /المواقع اللكترونية:
 .1لبد الكريـ ,إبراىيـ( ,االستراتيجية الجديدة لمجيش االسرائيمي "قراءة تحميمية") ,مكقع مركز
االمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية ,2015/8/16 ,لمتفاصيؿ:
http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssr
 .2صقر ,أحمد( ,جز العشب إستراتيجية إسرائيؿ تجاه المقاكمة) ,مكقع لربي,21
:2016/10/6
https://arabi21.com/story/951482/%25
 .3يكسؼ ,أحمد( ,الفمسطينيكف إلى أيف.؟ مكاقؼ كأخطاء تاريخية قاتمة) ,ككالة معنا االخبارية,
 ,2015/10/3لمتفاصيؿ:
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=801437

 .4العزكني ,أسعد( ,الحرب اإلسرائيمية لمى قطاع غزة :الخيارات الفمسطينية في ضكء إدارة
الحرب كنتائجيا) ,مجمة الحكار المتمدف ,العدد .2014/11/25 ,4643 :مكقع المجمة:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=443112
 .5اليكر ,أشرؼ( ,إسرائيؿ ترصد لناصر حماس يحفركف األنفاؽ جيا انر لمى الحدكد
الشمالية استعدادان لممكاجية المقبمة) ,مكقع صحيفة القدس العربي,2015/3/14 ,
لمتفاصيؿ:
 http://www.alquds.co.uk/?p=310193

97

قائمظىالمراجع

 .6اليكر ,أشرؼ( ,تؿ أبيب كغزة تتبادالف رسائؿ إلالمية ساخنة تضع سيناريكىات المستقبؿ
كتناقش الحديث لف حرب رابعة) ,صحيفة القدس العربي ,2016/1/25 ,لمتفاصيؿ:
http://www.alquds.co.uk/?p=470958
 .7سخاركؼ ,آفيي( ,ما ىي اإلشارات التي ترسميا حماس إلسرائيؿ بشأف خططيا لمحرب
المقبمة) ,مكقع الدراسات الفمسطينية ,2015/11/24 ,لمتفاصيؿ:
/http://cors.ps/2015/11/14
 .8بف تسيكف -آرم غركس ,ايالف-جكداه( ,قائد الجيش اإلسرائيمي :االتفاؽ مع إيراف يزيد
مف طيؼ الحركب بالككالة مع اسرائيؿ) ,مكقع تايمز أكؼ اسرائيؿ,2016/1/18 ,
لمتفاصيؿ:
/http://ar.timesofisrael.com
 .9مكقع كتائب المقاكمة الكطنية الفمسطينية (,التقدير االستراتيجي " "31مستقبؿ المقاكمة
الفمسطينية في ضكء التطكرات العربية) ,2011/6/11 ,لمتفاصيؿ:
/http://pnrb.info/article/13288
 .10محيسف ,تيسير( ,قراءة في العدكاف االسرائيمي لمى غزة :تشريف الثاني نكفمبر 2012
االسباب كالتداليات) ,مكقع منظمة التحرير الفمسطينية ,لدد  ,251د.ت ,لمتفاصيؿ:
http://www.shuun.ps/page-126-ar.html

 .11آرم غركس ,جكداه( ,ما الذم يمنع إسرائيؿ مف تكجيو ضربة استباقية في انتظار الحرب
القادمة مع حماس في غزة) ,مكقع تايمز أكؼ إسرائيؿ ,2016/3/6 ,لمتفاصيؿ:
http://ar.timesofisrael.com

 .12كرزـ ,جكرج( ,حرب اإلبادة لمى قطاع غزة ..المقاكمة كانييار الفرضيات االستراتيجية
كالمفاىيـ الحربية اإلسرائيمية) ,مكقع ككالة كطف لألنباء ,2014/8/14 ,لمتفاصيؿ:
http://www.wattan.tv/news/101803.html
 .13لطكم ,حسف( ,إسرائيؿ كالمخاطرة بشف حرب جديدة) ,المركز الفمسطيني لإللالـ,
:2009/8/22

https://www.palinfo.com/print/2009/8/22
 .14حسيف ,حسيف لمي( ,البحرية الصييكنية) ,مكقع مجمة المسمح ,2014/1/17 ,لمتفاصيؿ:
http://www.almusallh.ly/ar/navy/376-vol-20-56

98

قائمظىالمراجع

 .15مكقع الجزيرة نت( ,جنراؿ إسرائيمي يطالب بضربة استباقية ضد حماس),2017/2/12 ,
لمتفاصيؿ:
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/2/12
 .16مكقع الجزيرة نت( ,غادم ايزنككت ...ييكدم مغربي يرأس أركاف الجيش االسرائيمي),

 ,2015/2/18لمتفاصيؿ:
/http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/2/18

 .17مكقع الرسالة نت (آيزنككت :أصكؿ مغربية كصاحب نظرية الضاحية),2015/2/17 ,
لمتفاصيؿ:

/http://alresalah.ps/ar/post/109580
 .18مكقع المركز الفمسطيني لإللالـ( ,خطط اسرائيؿ العسكرية ..العجز الخفي كرسائؿ
التطميف) ,2016/4/25 ,لمتفاصيؿ:

/https://www.palinfo.com/news/2016/4/24
 .19مكقع المركز االلالمي الحككمي( ,االلالـ العبرم في اسبكع) ,2016/2/13 ,لمتفاصيؿ:
=http://www.pgmc.ps/ar_page.php?id
 .20مكقع العربي الجديد( ,العدكاف االسرائيمي لمى غزة :المقدمات كاالغراض كالنتائج

المتكقعة) ,2014/7/10 ,لمتفاصيؿ:
/https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/7/10

 .21مكقع المركز الفمسطيني لإللالـ( ,ثالثة حركب لمى غزة ..ىدؼ كاحد كانتصار متكرر),
 ,2014/8/27لمتفاصيؿ:

https://www.palinfo.com/news/2014/8/27/3
 .22مكقع المكسكلة الفمسطينية( ,االنتفاضة  ,2013/9/16 ,)1987لمتفاصيؿ:
/www.palestinapedia.net
 .23مكقع أمد لإللالـ( ,بعد تعديالت جكىرية ..جيش االحتالؿ يكشؼ استراتيجيتو العسكرية

"لقيدة آيزنككت") ,2015/8/14 ,لمتفاصيؿ:
 https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=85189

99

قائمظىالمراجع

 .24مكقع صحيفة المصريكف( ,غادم آيزنككت ..إسرائيمي مف أصكؿ مغربية يخمؼ غانتس
في رئاسة األركاف) ,2015/2/16 ,لمتفاصيؿ:
/https://almesryoon.com
 .25مكقع صحيفة االستقالؿ( ,قدرات المقاكمة :الحاضر األىـ لمى مكتب آيزنككت),
 ,2015/2/18لمتفاصيؿ:
https://www.alestqlal.com/ar/index.php?act=Show&id=31515
 .26مركز االلالـ كالدراسات الفمسطينية( ,استراتيجية جيش االحتالؿ ,االنعكاس لفشؿ األمف
القكمي) ,2016/9/20 ,لمتفاصيؿ:
/https://www.palinfo.com/news/2016/9/20
 .27مكقع مركز االلالـ كالدراسات الفمسطينية( ,جيش االحتالؿ ينشر استراتيجية الحرب),
 ,2015/8/17لمتفاصيؿ:
/https://www.palinfo.com/news/2016/9/20
 .28مكقع التكنكلكجيا العسكرية كالفضاء( ,االستراتيجية اإلسرائيمية),2013/12/19 ,
لمتفاصيؿ:
http://army-tech.net/forum/index.php?threads/
 .29مكقع الجزيرة نت( ,ثالثة سيناريكىات لمستقبؿ الحرب لمى غزة),2016/4/23 ,
لمتفاصيؿ:
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/
 .30مكقع العرب( ,آيزنككت :ايراف ستحصؿ لمى السالح النككم لمحاربة إسرائيؿ),
 ,2016/1/19لمتفاصيؿ:
http://www.alarab.com/Article/726009
 .31مكقع المصدر( ,ىذا ىك رئيس األركاف الجديد إلسرائيؿ :غادم آيزنككت),
 ,2014/11/30لمتفاصيؿ:
/http://www.al-masdar.net
 .32مكقع ميدؿ ايست( ,آيزنككت رئيسنا ألركاف الجيش اإلسرائيمي),2014/11/29 ,
لمتفاصيؿ:

أخثاس/ http://www.i24news.tv/ar-middle-east/52789-141129/

100

قائمظىالمراجع

 .33مكقع ميدؿ ايست( ,آيزنككت :القدرات العسكرية لحزب ا﵀ تشكؿ أكبر تيديد لمى
اسرائيؿ) ,2016/2/17 ,لمتفاصيؿ:
أخثاسhttp://www.i24news.tv/ar-middle-east/99615-160118/
 .34مكقع شكؼ( ,إسرائيؿ :تكرار انييار أنفاؽ حماس تدؿ لمى استعدادىا لحرب),
 ,2016/1/31لمتفاصيؿ:
http://shof.co.il/?mod=articles&ID=23162
 .35مكقع قدس اإلخبارية( ,حرب استباقية لمى األنفاؽ لف تككف لصالح إسرائيؿ),
:2016/2/7
https://www.qudsn.ps/article/84775
 .36مكقع قدس نت( ,كيؼ ستبدأ الحرب القادمة لمى غزة حسب تكقعات جيش االحتالؿ),
 ,2015/4/25لمتفاصيؿ:
https://www.qudsn.ps/article/66199
 .37مكقع قصة االسالـ( ,االنتفاضة الفمسطينية االكلى  ,2007/12/4 ,)1987لمتفاصيؿ:

/http://islamstory.com/ar

 .38مكقع نكف بكست( ,االنفاؽ كالياكف كالصكاريخ ثالثية أسمحة طكرتيا المقاكمة),
 ,2015/9/7لمتفاصيؿ:
/https://www.noonpost.net
 .39مكقع ككالة نبأ( ,اسرائيؿ تعزز قكتيا الجكية باالستعانة بأسطكؿ مف الطائرات
االستطاللية) ,2016/10/22 ,لمتفاصيؿ:
http://naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=154521
 .40ككالة االنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا"( ,فمسطيف  1948ستكف لامان لمى النكبة..

ستكف لامنا مف النضاؿ) ,د.ت ,لمتفاصيؿ:
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3333
 .41مكقع ككالة االنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا"( ,محطات تاريخية ما بيف العاميف
 ,)1987-1968د.ت ,لمتفاصيؿ:
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9102

101

قائمظىالمراجع

 .42حمدكنة ,رأفت( ,الجيش – كقانكف التجنيد – كالقدرات العسكرية – كالكحدات الخاصة في
الكياف الصييكني) ,مكقع الصفصاؼ ,2011/4/24 ,لمتفاصيؿ:
http://www.safsaf.org/word/2011/april/58.htm
 .43أبك زبيدة ,رامي( ,الحرب االستخباراتية لدل المقاكمة الفمسطينية) ,مكقع قناة األقصى
الفضائية ,2016/4/21 ,لمتفاصيؿ:
 /http://aqsatv.ps/post/7100
 .44العيمة -حمد ,رياض-جياد( ,تأثير الحصار االسرائيمي لمى الكاقع االجتمالي كاالقتصادم
كالنفسي لمفمسطينييف في قطاع غزة) ,دراسة منشكرة لمى مكقع باحث لمدراسات الفمسطينية

كاالستراتيجية ,2009/4/8 ,لمتفاصيؿ:
http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24
اء) ,مكقع الجزيرة نت,
 .45السنكسي ,صالح( ,الحرب لمى غزة ..السيناريك األكثر إغر ن
 ,2011/1/8لمتفاصيؿ:

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/1/6
 .46النعامي ,صالح( ,لماذا تعاظمت مكانة سالح البحرية االسرائيمي بعد الربيع العربي) ,ككالة
فمسطيف اليكـ اإلخبارية 2015/4/19 ,لمتفاصيؿ:

/http://felesteen.ps/details/news/137313

 .47النعامي ,صالح( ,ىؿ تشف اسرائيؿ حربان جديدة لمى غزة) ,مكقع العربي الجيد,
 ,2016/1/25لمتفاصيؿ:

/https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/1/24
 .48الشيخ ,طارؽ( ,خطة تطكير القكات البحرية االسرائيمية) ,مكقع صحيفة االىراـ,
لدد ,2015/7/13 ,1057لمتفاصيؿ:

/http://www.ahram.org.eg/News/121599/139/414127

 .49حميدة ,طارؽ مصطفى( ,الحرب النفسية في معركة العصؼ المأككؿ) ,مكقع مجمة
شؤكف فمسطينية ,لدد  ,257د.ت ,لمتفاصيؿ:
http://www.shuun.ps/page-597-ar.html
 .50القاضي ,لادؿ( ,لممرة األكلى في تاريخو الجيش االسرائيمي ينشر استراتيجية الحرب),
مكقع صحيفة التقرير ,2016/8/16 ,لمتفاصيؿ:
/http://altagreer.com

102

قائمظىالمراجع

 .51دكة ,لامر( ,ما ىي التحديات التي ستقؼ أماـ رئيس األركاف الجديد إلسرائيؿ) ,مكقع
المصدر ,2015/2/16 ,لمتفاصيؿ:
/http://www.al-masdar.net
 .52راشد ,لامر( ,سيناريك حرب إسرائيمية جديدة تقترب مف قطاع غزة) ,مكقع أخبار سبكتنيؾ,
 ,2016/4/17لمتفاصيؿ:
/https://arabic.sputniknews.com/analysis/201604171018383763
 .53يادليف ,لامكس( ,ضربات استباقية :كيؼ ستكاجو إسرائيؿ أنفاؽ غزة؟) ,معيد دراسات
األمف القكمي ,ترجمة :مكقع إضاءات ,2016/4/15 ,لمتفاصيؿ:
 http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=11428
 .54مكقع إضاءات:
/http://ida2at.com/pre-emptive-strikes-how-will-face-israel-gaza-tunnels
 .55ناصر ,لبد الرحمف( ,االستراتيجية العسكرية االسرائيمية الجديدة في سبع نقاط مركزة),
مكقع ساسة بكست ,2015/9/17 ,لمتفاصيؿ:

/http://www.sasapost.com/israels-new-military-strategy

 .56قاسـ ,لبد الستار( ,ضربة استباقية إسرائيمية ضد حزب ا﵀) ,مكقع المياديف,
 ,2017/1/10لمتفاصيؿ:
 http://www.almayadeen.net/articles/opinion/783496
 .57الدخيؿ ,لبد العزيز( ,بعث القضية الفمسطينية كمرحمة ما بعد حرب غزة  ,)2014مكقع
المقاؿ ,2014/8/22 ,لمتفاصيؿ:
https://www.almqaal.com/?p=3563
 .58أبك لامر ,لدناف( ,استراتيجية الجيش االسرائيمي :ألداء كحركب كمخاطر) ,مكقع
الجزيرة نت ,2015/10/7 ,لمتفاصيؿ:
/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/6

103

قائمظىالمراجع

 .59أبك لامر ,لدناف( ,الحرب اإلسرائيمية المقبمة ضد حماس :ىؿ تككف األخيرة) ,مكقع
المكنيتكر ,2016/8/19 ,لمتفاصيؿ:
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/08/israel-last-war-gaza hamas-preparations.html
 .60أبك لامر ,لدناف( ,حرب السايبر ...ساحة قتاؿ بيف حماس كاسرائيؿ) ,مقاؿ صحفي
منشكر لمى مكقع الكاتب ,2015/8/29 ,لمتفاصيؿ:

http://adnanabuamer.com/article.php?id=625#.WJTw-hpBrIU

 .61أبك لامر ,لدناف( ,دكر المقاكمة الفمسطينية في االنسحاب اإلسرائيمي مف قطاع غزة),

مكقع الكاتب الشخصي ,2014/4/29 ,لمتفاصيؿ:
 http://www.adnanabuamer.com/article.php?id=327#.WJTnjRpBrIU

 .62البندارم ,لرفة( ,باألرقاـ ..القكات البرية االسرائيمية) ,مكقع دكت مصر,2014/7/8 ,
لمتفاصيؿ:

/http://www.dotmsr.com/details
 .63شعث ,لزاـ( ,العدكاف الحربي االسرائيمي لمى قطاع غزة :االسباب كالتداليات) ,مكقع
منظمة التحرير الفمسطينية ,لدد  ,257د.ت ,لمتفاصيؿ:

http://www.shuun.ps/page-598-ar.html

 .64السيد ,لالء الديف( ,كؿ ما تريد معرفتو لف جيش االحتالؿ االسرائيمي) ,مكقع ساسة
بكست ,2015/5/13 ,لمتفاصيؿ:

/http://www.sasapost.com/israeli-defence-forces

 .65حيدر ,لمي( ,نتائج حرب لبناف الثانية كحركب غزة كراء نشر كثيقة جيش االحتالؿ),
مكقع األخبار ,لدد  ,2015/8/15 ,2666لمتفاصيؿ:
http://al-akhbar.com/node/240064
 .66رشيد ,فايز( ,لقيدة ايزنككت كتطكير االستراتيجية العسكرية االسرائيمية) ,مكقع الجبية
الشعبية لتحرير فمسطيف ,2015/8/20 ,لمتفاصيؿ:
/http://pflp.ps/ar/post/11195

104

قائمظىالمراجع

 .67الشامي ,كامؿ( ,سيناريكىات الحرب القادمة لمى غزة) ,مكقع أمد لإللالـ,2016/4/22 ,
لمتفاصيؿ:
https://amadps.org/ar/?Action=Details&ID=119597
 .68لالكنة ,كماؿ(,انتفاضة االقصى في فمسطيف  ,)2006-2000مكقع الكاتب,
 ,2013/3/13لمتفاصيؿ:

/https://kamalalawneh8.wordpress.com/2013/03/13
 .69ساركيس ,مانكيؿ( ,فمسطينيك  ..48الكاقع السياسي) ,مكقع البعثة الفمسطينية في المممكة
المتحدة ,د.ت ,لمتفاصيؿ:

http://palestinianmissionuk.com/arabic/?page_id=642

 .70األغا ,محمد رمضاف( ,لدكاف  2008كاشتقاؽ استراتيجيات مضادة) ,مكقع فمسطيني
اآلف ,2016/12/29 ,لمتفاصيؿ:
/http://paltimes.net/post/151127
 .71الجمؿ ,محمد غازم( ,المشيد االستراتيجي بعد العدكاف االسرائيمي لمى غزة في العاـ
 ,)2012مكقع مركز دراسات الشرؽ االكسط ,لماف ,2013/4/22 ,لمتفاصيؿ:
http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.html

 .72محمد ,المعتز با﵀ 11( ,سببنا لتفكؽ سالح الجك االسرائيمي لالمينا) ,مكقع مصر العربية,
 ,2014/6/3لمتفاصيؿ:

/http://www.masralarabia.com
 .73منارة دمشؽ( ,نكسة حزيراف ..نكسة  ,67مكقع بابكنج) ,2016/7/23 ,لمتفاصيؿ:
https://www.babonej.com/naksa-day-1967-991.html
 .74نسيبة ,منير( ,لقكد مف تيجير الفمسطينييف :االساليب االسرائيمية) ,مكقع شبكة السياسات
الفمسطينية ,2013/6/17 ,لمتفاصيؿ:

/https://al-shabaka.org/briefs
 .75باركد ,ىدل( ,االنتفاضة االكلى ..ذكرل حاضرة لماض فمسطيني مشرؼ) ,مكقع فمسطيف
أكف اليف ,2012/12/9 ,لمتفاصيؿ:

/http://felesteen.ps/details/news/82781

105

قائمظىالمراجع

 .76مجدم ,كائؿ( ,كشؼ حساب حرب غزة :الخسائر كالمكاسب) ,مكقع مصر العربية,
 ,2014/8/27لمتفاصيؿ:
http://www.masralarabia.com/gaza/341615
 .77لكاكدة ,كديع( ,غادم ايزنككت ...القائد اؿ 23لمجيش اإلسرائيمي) ,الجزيرة نت,
 ,2013/11/30لمتفاصيؿ:
/http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/11/30
 .78العطاكنة ,يحيي( ,نظرة لمى حرب حزيراف  ,)1967مكقع منظمة التحرير الفمسطينية ,دائرة

االلالـ كالثقافة ,د.ت ,لمتفاصيؿ:
http://www.dci.plo.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=4
 80:----1967&catid=81:2013-02-03-17-55-05&Itemid=391

106

المالحق

المالحق

107

المالحق

وثيقة آيزنكوت العسكرية ( استراتيجية الجيش اإلسرائيمي )

استراتيجية الجيش اإلس ارئيمي
الجنرال غادي آيزنكوت  -قائد ىيئة أركان الجيش اإلسرائيمي
ترجمة
د .عدنان عبد الرحمن أبو عامر
مركز الزيتونة لمدراسات والستشارات – بيروت
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مقدمة المترجم
تصدرت "كثيقة الجيش اإلسرائيمي" تحت لنكاف "استراتيجية الجيش" لناكيف الصحافة العالمية أكائؿ آب/

أغسطس  ,2015بالتبارىا األكلى مف نكليا في تاريخ الجيش اإلسرائيمي ,كجرل تكزيعيا لمى كسائؿ اإللالـ
اإلسرائيمية ,إلطالع الجميكر لمى النسخة العمنية مف االستراتيجية ,فيما جرل االحتفاظ بالنسخة السرية لصناع
القرار اإلسرائيمي فقط*.

تحتكم الكثيقة المترجمة في الصفحات القادمة ,لمى استعراض لمكيفية التي سيرد فييا الجيش اإلسرائيمي في
حاؿ نشكب أم مكاجية لمى الجبية القتالية المرشحة :الشمالية كالجنكبية كالبعيدة ,ىذا الرد المتمثؿ بقصؼ لشرات
اآلالؼ مف األىداؼ ,كغ ازرة نيراف قكية ,كالعديد مف النقاط التي تضمنت لالقة الجيش بالمستكل السياسي ,كتحديد
العدك الرئيسي لػ"إسرائيؿ" حاليان ,كغيرىا مف النقاط التي تحدد استراتيجية الجيش في الفترة المقبمة.
تضمنت الكثيقة العديد مف الخطكط الرئيسية ,كمف بينيا:

 .1تراجع التيديد لمى "إسرائيؿ" مف قبؿ دكؿ المنطقة ,مقابؿ زيادة تيديد المنظمات اإلسالمية,
 .2التبار أف انتصار الجيش اإلسرائيمي يكمف في تحقيؽ األىداؼ المحددة ,كليس تقكيض سمطة العدك ,أك
احتالؿ أراضيو,
 .3لالقة الجيش اإلسرائيمي مع المستكل السياسي اإلسرائيمي ,تتركز بشخص رئيس أركاف الجيش ,ككنو
ارت المستكل السياسي ,التي يجب أف تؤخذ مف خالؿ الحكار بيف الطرفيف,
المسؤكؿ لف تنفيذ قر ا
 .4الجيش اإلسرائيمي لف يبادر بالحرب ضد ألدائو ,كلكف إف فرضت لميو الحرب ,فيك سيختار اليجكـ
كليس الدفاع,
 .5في حاؿ نشكب مكاجية جديدة ,سيتـ قصؼ لشرات اآلالؼ مف األىداؼ في أرض العدك ,لبناف كغزة,
كلمى الجيش اإلسرائيمي إقامة بنؾ أىداؼ خاص.
ُّ
تـ كشؼ
تعد "كثيقة الجيش اإلسرائيمي" األكثر قربان لنص نظرية األمف القكمي اإلسرائيمي ,فبعد لشرات السنيف ّ
استراتيجية الجيش اإلسرائيمي في نياية األمر أماـ الجميكر كالسياسييف ,كلممرة األكلى يعمف الجيش اإلسرائيمي ما
الذم ينكم فعمو في األكضاع :العادية ,الطكارئ ,كالحركب.
كلذلؾ يمكف التبار ىذه الكثيقة االستراتيجية حجر الزاكية التاريخي في مسار التاريخ األمني القكمي في
"إسرائيؿ" ,ألنو لممرة األكلى يحدد الجيش اإلسرائيمي لنفسو نظرية أمف قكمي شاممة يحكـ مف خالليا الطريقة التي
سيتصرؼ بيا في أكقات السمـ كالطكارئ كالحرب.
الشيء الميـ في "كثيقة الجيش اإلسرائيمي" أف الجيش يتكجو لممستكل السياسي اإلسرائيمي ,مكضحان لو أف ىذا
ما يمكف أف تطمب فعمو مف الجيش ,كىذا ما يمكف أف نكفره أك نحققو ,لكف المطمكب مف رئيس الحككمة كالمجمس
الكزارم المصغر لمشؤكف األمنية كالسياسية "الكابينت" ,أف يحددا لمجيش بدقة أىداؼ العمميات العسكرية ,كتحت أم
قيكد يعممكا ,كأم ضغكط تكضع لمييـ لندما يعممكا ,كما ىي بالضبط النتائج المطمكبة.
*

النص الكامؿ لمكثيقة بالمغة العبرية لمى الرابط التالي:

http://go.ynet.co.il/pic/news/16919.pdf
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الكثيقة تعمف لممرة األكلى ,بصكرة لمنية أماـ الجميع ,مطالب المستكل العسكرم مف المستكل السياسي ,حتى
يقكـ الجيش بعممو بنجالة ,مع االفتراض أف رئيس الكزراء ككزير الدفاع صادقا لمى كؿ إشارة كجممة في ىذه
الكثيقة االستراتيجية ,قبؿ أف يسمحا لرئيس األركاف لإللالف لنيا ,كلذلؾ فقد باتت م ِمزمة لجميع األطراؼ.
لممان بأف ىناؾ كثيقة أخرل مفصمة أكثر حكؿ الطريقة التي يعمؿ بيا الجيش ليحقؽ استراتيجيتو ,لكنيا سرية
جدان ,كلف تنشر لمجميكر ,كمع ذلؾ فإف آيزنككت صنع تاريخان بيذه الكثيقة ,ألنو تشجع لفعؿ ما لـ يفعمو كؿ مف
سبقكه ,كصاغ ما يشابو نظرية األمف القكمي ,كاستراتيجية الجيش التي استخمصت منيا ,كما أف مصادقة كزير
الدفاع مكشيو يعمكف لمى الكثيقة ُّ
يعد سابقة تاريخية ,ألنو صنع ما لـ يصنعو أم كزير دفاع مف قبمو.
تكمف أىمية الكثيقة في أنيا استخمصت معظـ حربي لبناف الثانية  ,2006كغزة  ,2014حيث برزت فييما
أخطاء نبعت مف لدـ فيـ األكامر بتحديد أىداؼ الحرب ,كتعريؼ الحسـ كاالنتصار ,كلماذا يجب أف نطمح ,كما
ىي حدكد تقسيـ الكظائؼ بيف المستكييف السياسي كالعسكرم ,كتأتي ىذه الكثيقة لتعطي ردان ليذه األسئمة.
الكثيقة مكجية أللضاء الكابينت السياسي كاألمني بدرجة ال تقؿ لف الجميكر اإلسرائيمي ,كىي في المقابؿ
أسير لمنظريات السابقة ,كال يصرؼ
مكجية أللداء "إسرائيؿ" كي تردليـ ,كتظير رغبة الجيش إلثبات أنو ليس
ان
المميارات لمى التحضير لحركب قد مضى زمانيا ,كىك متحفز إلثبات أنو يصغي لمجميكر كلمسار تكجياتو,
كيتفيـ أىمية تقميص مكارد مف ميزانيتو لمتعميـ كالصحة كالرفاه االجتمالي ,في الفترة الحالية ,كليس أقؿ مف األمف.
تنص الكثيقة لمى تشكيؿ مركز تنسيؽ في قسـ العمميات التابعة لمجيش اإلسرائيمي بيف مختمؼ أذرع الجيش
شف
كاألجيزة السرية ,كبناء قدرة إلنزاؿ قكات كنقؿ فرؽ مشاة لمياديف القتاؿ لبر المركحيات كالطائرات ,بيدؼ ّ

غارات ميدانية لمى مراكز "الثقؿ لمعدك" ,جنبان إلى جنب مع تكسيع حدكد القدرة لمى القياـ بعمميات خاصة كاسعة
النطاؽ في لمؽ "العدك".

بكـ كبير مف القكات كالفرؽ ,لصالح
تعتمد الكثيقة لمى مصطمح "سمّـ األكلكيات" ,بالتنازؿ لف الحاجة لالحتفاظ ٍّ
تحديد سمّـ أفضميات في نكلية القكات كتفعيميا ,مع ترؾ العقيدة التقميدية ,كاالنتقاؿ مف نمط زرع الحكاجز الثابتة
التي يمكف لمعدك اختراقيا ,كلدـ االستماتة في الدفاع لف كؿ شبر لصالح تحريؾ القكات كنقميا ,مف خالؿ ضماف
مركنة في التنقؿ بيف مختمؼ القطالات كالمياديف.
حدد الكثيقة أكلكية مسألة إخالء السكاف مف مستعمرات حدكدية ,خالؿ الحرب ,كلك ّأدل ذلؾ
في ىذا المنظكر ,ت ّ

لتمكف حزب ا﵀ كحماس مثالن مف كضع قدـ داخؿ الحدكد ,لكف سيتـ خالؿ المعارؾ طردىـ ,بعد ضماف لدـ كقكع
السكاف المدنييف في المستعمرات رىائف لحالة القتاؿ ,مع تحديد األكلكية لمنع العدك مف تحقيؽ اختراؽ ,أك إنجاز
في السيطرة لمى مناطؽ داخؿ "إسرائيؿ" لند نياية المكاجية ,كليس في بدايتيا أك أكجيا.
تؤكد الكثيقة أف القائد العسكرم اإلسرائيمي ألم حرب تخكضيا "إسرائيؿ" ,سيككف قائد ىيئة األركاف ,كمنو تنبثؽ
كامؿ الخيكط ,كتحدد استراتيجية الجيش بالقدرة لمى تحقيؽ:
أ.

الحسـ كاإلنذار كالدفاع لف النفس كالردع,

ب .تحقيؽ قكة ردع كافية,
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ج .التخمص مف التيديدات,
د.

إبعاد جكالت المكاجية,

ق .الحفاظ لمى قكة ردع لسكرية تضمف لدـ االلتماد لمى الدفاع لف النفس فقط ,بؿ المبادرة لميجكـ إذا
اقتضت الضركرة,
بناء لمى أسس الحركب في القانكف الدكلي.
ك .استخداـ القكة بصكرة حازمة لضماف نصر كاضح كساحؽ ن
تركز "كثيقة الجيش اإلسرائيمي" لمى تطكير العالقات االستراتيجية مع الكاليات المتحدة كدكؿ محكرية في
المنطقة كالعالـ ,كايجاد بؤر مساندة كالحفاظ لمى اتفاقيات السالـ ,كالحفاظ لمى التفكؽ العسكرم القائـ لمى جكدة
العامؿ البشرم كالكسائؿ التكنكلكجية المتطكرة ,كما يرافقيا مف استخبارات متنكلة.
تطالب الكثيقة بإيجاد فترات ىدكء طكيمة لمحفاظ لمى الحصانة االجتمالية ,كترميـ الجبية الداخمية ,كاالستعداد
مف جديد لألخطار ,كيتكجب إيجاد حالة مف الردع أماـ األخطار المحدقة بػ"إسرائيؿ" ,لبر استخداـ كامؿ القكة
العسكرية إذا اقتضت الحاجة.
في حاالت اليدكء ,تطالب الكثيقة أذرع األمف اإلسرائيمية بمكاصمة العمؿ المكحد لممس بالمنظمات المعادية,
كابعاد خطرىا ,كتقكية الردع لبر إيجاد حالة مف التيديد المتكاصؿ كالمكثكؽ ,كفي حالة الحرب كالطكارئ لمى
الجيش العمؿ السريع لمى إبعاد كدفع األخطار ,مف خالؿ تقميؿ الضرر الالحؽ بػ"إسرائيؿ" ,كتقكية الردع لمى
المستكل اإلقميمي.
تنص الكثيقة العسكرية اإلسرائيمية لمى السعي لحسـ المعارؾ مع المنظمات اإلسالمية كحماس كحزب ا﵀,
كتتكيجيا بانتصار كامالء شركط إنياء القتاؿ ,كالتقميؿ مف الضرر الذم تتعرض لو الجبية الداخمية ,كايجاد كاقع
أمني أفضؿ بعد المكاجية يصعب لمى الخصـ ترميـ قكتو العسكرية.
كما يعد الحفاظ لمى شرلية العمميات العسكرية اإلسرائيمية لمى المستكل الدكلي إحدل األسس الكاجب تكفرىا
في المعارؾ مع المنظمات اإلسالمية ,كاستخداـ شتى سبؿ العمؿ العسكرم لمحصكؿ لمى كاقع أفضؿ لمعمميات
العسكرية ,كالقياـ بعمميات خاصة ,بشتى أنكاليا ,لمكصكؿ إلى أىداؼ العممية سياسيان كلسكريان ,كمنع ىذه
المنظمات مف الحصكؿ لمى إنجازات لسكرية لبر استيالئيا لمى مناطؽ جغرافية مف "إسرائيؿ" ,كتقميؿ إنجازاتيا
لمى شتى المستكيات.
بينت الكثيقة أىداؼ المكاجيات العسكرية اإلسرائيمية ,بتأخير المكاجيات العسكرية لبر استخداـ القكة خالؿ
فترات اليدكء ,كالحفاظ لمى الكضع االستراتيجي لفترة طكيمة ,أك تحسينو لمى األقؿ ,بعد قياـ "العدك" ببدء المكاجية
بعمميات مختمفة في أسمكب لمميا.
كمف بيف خيارات استخداـ القكة ,السعي لتغيير الكضع مف أساسو لبر تغيير المكازيف االستراتيجية المتمثؿ بنزع
قكة الخصـ ,أك بإحداث تغييرات في قدرتو كمكقعو ,كسعي الجيش لمقياـ بعمميات مفاجئة كخاطفة ,كالبحث لف
فرص استراتيجية في المحيط ,كالمس برغبة "العدك" في السعي لممكاجية المستقبمية بضرب نقاط ضعفو ,كلامؿ
المفاجأة لبر استغالؿ تفكؽ الجيش العسكرم.
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أخي انر ...نحف أماـ كثيقة ىي أكثر مف تعميمات ميدانية قتالية كأقؿ مف نظرية أمف قكمي لػ"إسرائيؿ" ,لكنيا تعد
خطكة نكلية في تاريخ الجيش اإلسرائيمي ,كيمكف لمجيات التي تعادم "إسرائيؿ" أف ترل فييا خريطة طريؽ لطبيعة
المكاجيات العسكرية في المستقبؿ ,ككيفية تشغيؿ القكة العسكرية اإلسرائيمية في الحركب القادمة...
أكد أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ,ممثالن بمديره العاـ د .محسف صالح ,الذم
سارع لممكافقة لمى مقترح ترجمة الكثيقة ,لما ليا مف دكر كبير في إثراء المكتبة الفمسطينية كالعربية.
عدنان أبو عامر
غزة آب /أغسطس 2015

112

المالحق

تمييد
-الجنرال غادي آيزنكوت

*

قائد ىيئة أركان الجيش اإلسرائيمي
حصمت تغييرات كبيرة ككثيرة في البيئة االستراتيجية المحيطة بإسرائيؿ ,كأدت جميعيا إلى تغيير طبيعة
المخاطر التي تتيدد دكلة إسرائيؿ ,سكاء ما تعمؽ بالدائرة الضيقة أـ ما كصؿ منيا مف مسافات بعيدة.
تقكـ الكثيقة لمى قراءة دقيقة لطبيعة التيديدات التقميدية كغير التقميدية ,األمنية كالعسكرية ,اآلخذة بالتراجع ,في
حيف تزايدت المخاطر الناجمة لف تيديدات مف قكل غير دكالنية مثؿ المنظمات المسمحة كمخاطر حرب السايبر.
كمف أجؿ مكاجية طبيعة ىذه التيديدات ,المتزايدة أك المتراجعة ,ينبغي التعرؼ لمى أىـ مكامف القكة لدل
الجيش اإلسرائيمي ,مف أجؿ تكييفيا لمتصدم لممخاطر المحيطة بالدكلة ,سكاء لمى الصعيد اإلقميمي كالدكلي ,أـ
تييئتيا لمقتاؿ في كؿ جبية لمى حدة ,أـ االستعداد لخكض حركب لدة لمى أكثر مف جبية في كقت كاحد ,كلذلؾ
لمينا االستعداد لميكـ الذم نتمقى فيو األكامر باالنطالؽ نحك العمؿ.
"كثيقة الجيش اإلسرائيمي" تستعرض التغييرات المراد إحداثيا في الجيش اإلسرائيمي ,مف أجؿ مكاجية التيديدات
سيما تعدد أكجو العدك ,بيف حيف كآخر ,كمف التغييرات المطمكبة :تقكية سالح المشاة
القائمة كالمخاطر الماثمة ,ال ّ
كتطكير التدريبات الخاصة بو ,االرتقاء بالمستكل العممياتي لمقكات المقاتمة خصكصان في فترات ما بيف الحركب,

منح أفضمية متقدمة لمقدرات االستخباراتية ,الجكية ,البحرية ,كما يمزميا مف مكازنات تشغيمية كامداد لكجيستي.
ضمف االستراتيجية القتالية لمجيش اإلسرائيمي ,سيتـ االلتماد لمى المبادئ العامة لمجيش ,كىي :اإلنذار,
كالردع ,كالحسـ ,كاالنتصار الساحؽ في المعركة ,كىذه المبادئ ستككف مرافقة لمجيش في أم مكاجية يخكضيا
لمى أكثر مف جبية في آف كاحد ,كىك ما يتطمب تحسيف قدراتو القتالية كمما تطمب األمر في ألقاب كؿ معركة.
يأتي نشر "كثيقة الجيش اإلسرائيمي" بالتزامف مع لمميات التطكير التي يمر بيا الجيش منذ سنكات طكيمة,
خصكصان في الصنالات العسكرية العممياتية ,لتحسيف قدراتو ,كرفع تأىيمو لمكاجية التحديات الناجمة لف تزايد
مخاطر التيديدات المحيطة بالدكلة ,كارساؿ رسائؿ ردلية لمعدك بما حصؿ لدل الجيش مف تطكير متكاصؿ.
إف تطبيؽ "كثيقة الجيش اإلسرائيمي" ىك االمتحاف األلمى أماـ الجيش ,مف خالؿ قدرتو لمى إثبات نجاحيا في
جميع المراحؿ :سكاء في المكاجيات المفصمية المتكقعة ,أـ حاالت الطكارئ ,أـ األكقات الطبيعية ,كسيحرص
الجيش لمى تحقيؽ ما سيرد في ىذه الكثيقة قدر اإلمكاف ,مف أجؿ تطبيؽ ىدفيو الكبيريف :الدفاع كاالنتصار.
*

غادم آيزنككت 55 :لامان ,رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي منذ شباط /فبراير  ,2015شغؿ قائد المنطقتيف الشمالية

تير لسكريان لرئيس الحككمة ,كصاحب "استراتيجية
كالكسطى ,ثـ قائدان لشعبة العمميات ,كتدرج في المناصب العسكرية ,كسكر ان

الضاحية" ,التي أضحت جزءان مف العقيدة القتالية لمجيش اإلسرائيمي ,كطبقيا في حرب لبناف  ,2006كغزة  ,2014ألنو يعتقد

أف لمى الجيش التصرؼ كحاممة طائرات ,كليس كزكرؽ حربي ,يعمؿ بمنيجية كمينية بعيدان لف العجمة ,كيعرؼ لف

آيزنككت أنو غير منفعؿ ,كمنضبط ,كحذر كمحافظ ,لكنو ليس خنكلان ,كيتمتع بحس دبمكماسي ,كقدرة لمى المناكرة ,كتحاشي

دخكؿ حقكؿ ألغاـ سياسية ,كاكتساب األلداء كالخصكـ داخؿ الجيش ,كال يتردد بتكجيو االنتقادات لصناع القرار( .المترجم)
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الجزء األول :اإلطار الستراتيجي
"كثيقة الجيش اإلسرائيمي" ىي قمة جبؿ الجميد الذم ينشغؿ بتفعيؿ القكة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي ,كآليات
تطكير بنيتو العممياتية ,ضمف مركبات أخرل ينشغؿ بيا ,مف بينيا:
 .1طبيعة التشخيص الذم يقكـ بو الجيش اإلسرائيمي لبيئة العمؿ :الداخمية كالخارجية ,مف خالؿ:
أ .االنطالؽ مف نظرية األمف القكمي اإلسرائيمي ,ككنيا حجر األساس ألم لممية لسكرية يقكـ بيا الجيش
اإلسرائيمي,
ب .التماد البيئة الميدانية التي يعمؿ بيا الجيش اإلسرائيمي :الدكلية ,اإلقميمية ,الداخمية.
 . 2استراتيجية تشغيؿ القكة العسكرية :مف خالؿ البحث لف القكاسـ المشتركة لساحات المكاجيات العسكرية في
أكثر مف جبية ,سكاء أماـ الدكؿ المعادية أـ المنظمات غير الدكالنية* ,مثؿ :حزب ا﵀ كحركة حماس ,بحيث
تككف القكاسـ المشتركة ىي الناظـ ألم لممية قتالية مفترضة أك متكقعة.
 .3تطبيؽ األطر التنظيمية لمجيش اإلسرائيمي خالؿ لمميات القتاؿ :مف خالؿ منح القيادات الميدانية تقدير
طبيعة المكاجية القائمة ,كمنحيا التفكيض التنظيمي الالزـ إلصدار التعميمات المناسبة لمدرجات التنظيمية
األقؿ ,كذلؾ برجكليا جميعان أكالن بأكؿ إلى ىيئة األركاف العامة لمجيش ,ككنيا الجية التنظيمية األلمى في
الجيش.
.4

مبادئ تشغيؿ القكة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي ,كالمعايير المطمكبة لنجاحيا :مف خالؿ القياـ بعممية تفضيؿ
ميداني لألكثر نجالة فييا.

 .5ىذه أىـ اآلليات الكاردة تفاصيميا في الصفحات التالية مف ىذه الكثيقة ,لمى النحك التالي:
أ.

تحقيؽ النظرية القتالية الخاصة بالجيش اإلسرائيمي ,مف خالؿ معاينة أرض المعركة أماـ العدك
المفترض,

ب .تكميؼ األذرع العسكرية في الجيش اإلسرائيمي :البر كالبحر كالجك ,كاالستخبارات كالسايبر ,بالمياـ
المنكطة بيا خالؿ كقت المعركة,
ج .االستمرار في حالة تقييـ متكاصؿ ألىمية كنجالة القدرات القتالية لمجيش اإلسرائيمي ,كدراسة أييا
األفضؿ لتطكيره ,استكماالن لما ذىبت إليو خطط سابقة.
كلند الكصكؿ إلى الحديث لف اإلطار االستراتيجي ,يجدر بنا الحديث لف تعريفيا لدل الجيش اإلسرائيمي,
كالمقصكد بيا:
استراتيجية الجيش اإلسرائيمي :ىي البنية التحتية الفكرية كالعممياتية لجميع األسس العسكرية التي يقكـ لمييا
تفكير الجيش؛ كتعرؼ بالمصالح القكمية الحيكية ,القائمة أساسان لمى نظرية األمف القكمي ,كالتي ت ِّ
كجو بدكرىا
الصنالات العسكرية في جكانب كثيرة منيا.
*

مصطمح لسكرم يتـ تداكلو داخؿ المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية لقب تراجع المخاطر العسكرية النظامية مف الدكؿ العربية

المجاكرة ,كحمكؿ تيديدات مف كيانات أقؿ مف دكلة مثؿ :حزب ا﵀ ,كحماس ,كالقالدة...إلخ .المترجم
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ىذه االستراتيجية التي يعتمدىا الجيش اإلسرائيمي تستطيع أف تكجيو نحك لممية المكاءمة بيف متطمبات األمف
القكمي اإلسرائيمي مف جية ,كمف جية أخرل تحكيميا إلى آليات لممية في إطارىا العسكرم.


األىداف القومية

كيمكف الحديث لف أبرز األىداؼ القكمية الخاصة بدكلة إسرائيؿ المدرجة ضمف استراتيجية الجيش اإلسرائيمي
لمى النحك التالي:
 .1تأميف قياـ دكلة إسرائيؿ ,كتكفير الحماية الخاصة لحدكدىا الجغرافية ,كالحفاظ لمى أمف سكانيا كمكاطنييا,
 .2المحافظة لمى قيـ دكلة إسرائيؿ ,بالتبارىا دكلة ييكدية ديمكقراطية ,كأنيا بيت لمشعب الييكدم,
 .3تكفير األمف االقتصادم كاالجتمالي لدكلة إسرائيؿ,
 .4تقكية مكانة دكلة إسرائيؿ الدكلية كاإلقميمية ,لبر تحقيؽ السالـ مع جيرانيا.
 مصادر التيديد

المصادر التي تيدد قياـ دكلة إسرائيؿ ,لديدة كمتجددة ,كيمكف حصرىا لمى النحك التالي:

 .1تيديدات الدكؿ المعادية :البعيدة مثؿ إيراف ,كالقريبة مثؿ لبناف ,كىناؾ دكؿ فاشمة في إطار التفكؾ مثؿ
سكرية*,

 .2تيديدات مصدرىا جيات غير دكالنية ,مثؿ :حزب ا﵀ المبناني ,حركة حماس,
 .3جيات إرىابية ال تمتمؾ أىدافان سياسية كليس ليا قالدة شعبية ,كمنيا :منظمات الجياد العالمي ,تنظيـ الدكلة
"دالش" ,كغيرىا.



مبادئ نظرية األمن القومي اإلسرائيمي

 .1تكمف القراءة العسكرية لنظرية األمف القكمي اإلسرائيمي في تحقيؽ األىداؼ التالية :الردع ,اإلنذار ,الحسـ
كاالنتصار ,مف خالؿ اآلليات الكاردة أدناه:
أ .الكصكؿ إلى استراتيجية أمنية دفاعية ,السالية لمحفاظ لمى أمف دكلة إسرائيؿ ,كتحقيؽ ردع أكتكماتيكي
فكرم ,كاحباط أم تيديدات ماثمة ,كارجاء أم مكاجيات لسكرية.
ب .تحقيؽ نظرية لسكرية ىجكمية ,انطالقان مف فرضية مفادىا أنو ال يمكف إخضاع العدك بكسائؿ دفالية فقط,
لذلؾ مطمكب تفعيؿ قكة ىجكمية كافية لتحقيؽ نتائج لسكرية كاضحة ,كيأتي تفعيؿ القكة مف خالؿ حزـ
صارـ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ سياسية ,مع األخذ بعيف االلتبار معايير القانكف الدكلي ,كتطبيؽ مفاىيـ
الحركب ,كالحفاظ لمى شرلية العمميات القتالية التي تقكـ بيا إسرائيؿ.
*

يرقب الجيش اإلسرائيمي بعيف حذرة التطكرات الحاصمة في سكرية لقب اندالع الثكرة فييا سنة  ,2011كقرب تحكليا إلى

دكلة فاشمة مفككة ,كتالشي أم مخاطر قد تأتي منيا ,كىك ما قد يفسر تذبذب المكقؼ اإلسرائيمي مف بقاء النظاـ السكرم
كاسقاطو( .المترجم)
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ج .الجيش اإلسرائيمي يجد نفسو ممزمان بالتماد أىداؼ الحركب المعيكدة في دكؿ العالـ كىي :الحاجة
العسكرية ,االختبار كاإلنذار ,المباشرة ,المالءمة في استخداـ الكثافة النارية.
د .تطبيؽ التعاكف االستراتيجي :مف خالؿ تقكية التحالؼ مع الكاليات المتحدة ,كتطكير مزيد مف العالقات
االستراتيجية مع المزيد مف الدكؿ "المفتاحية" ,مف أجؿ تحشيد أكبر قدر ممكف مف الدكؿ الدالمة في العالـ.
ق .تقكية كضع إسرائيؿ في الساحة اإلقميمية :مف خالؿ تفعيؿ اتفاقيات السالـ ,كالبحث لف قكاسـ مشتركة
لمتحالؼ مع أطراؼ معتدلة في المنطقة.
ك .الحفاظ لمى التفكؽ النكلي إلسرائيؿ :القائـ لمى تأىيؿ العنصر البشرم لمكاطني الدكلة ,كالقدرات
التكنكلكجية ,كاإلمكانيات االستخبارية.
 .2تكمف الفكرة القائمة لمى النظرية األمنية في:
الكصكؿ لمرحمة تيدئة أمنية طكيمة :مف أجؿ تطكير المجتمع اإلسرائيمي ,مف النكاحي العممية كاالقتصادية,

أ.

كاالستعداد أكثر لفترات الطكارئ كالحركب,
ب .تحقيؽ الردع :تجاه الساحة اإلقميمية تحديدان ,كأماـ أطراؼ قد تسعى إليجاد تيديدات أمنية ,مف خالؿ تقكية
اإلمكانيات العسكرية اليائمة ,كقراءة كالية لكيفية تشغيميا كقت الحاجة.
ج .الظركؼ الطبيعية :استغالؿ ىذه الظركؼ لتعميؽ الردع أماـ األطراؼ المعادية لتشغيؿ ناجح لمقكة العسكرية,
كفي الكقت نفسو تكظيؼ جميع القدرات األمنية لتكجيو ضربات مؤلمة لقدرات العدك كبنيانو العسكرم.
حاالت الطكارئ كالحركب :العمؿ لمى إزالة جميع أشكاؿ التيديدات األمنية ,مف خالؿ تقميص األضرار التي

د.

قد تمحؽ بدكلة إسرائيؿ ,كالعمؿ لمى تحقيؽ أكبر ردع ممكف في الساحة اإلقميمية.


الصيغة المطموبة بين األىداف القومية وتشغيل القوة العسكرية

حيف يطمب مف الجيش تشغيؿ قكتو العسكرية ,يتطمب ذلؾ مف المستكل السياسي تكضيح النقاط التالية:
 .1ما ىي األىداؼ النيائية كالصكرة المطمكبة مف الناحية االستراتيجية في نياية الحرب؟
 .2ما ىي ميمة الجيش في ىذه األىداؼ ,ككيؼ يمكنو القياـ بيا ,بالتنسيؽ مع المستكل السياسي؟
 .3ما ىي الضكابط التي قد تقع لمى كاىؿ المستكل العسكرم لند تشغيؿ قكتو العممياتية؟
 .4كضع المزيد مف أدكار لمجيات التالية :السياسية ,االقتصادية ,اإللالمية ,االجتمالية ,كتكضيح لالقة الجيش
مع ىذه األكساط.

ا لتكصيات الصادرة لف المستكل السياسي يجب أف تككف ممزمة بشكؿ كاضح لجميع المستكيات األمنية كالعسكرية,
لبر نقاش فعاؿ مع المستكل العسكرم األلمى ممثالن بييئة أركاف الجيش اإلسرائيمي ,لمى التبار أف التكصية
السياسية ىي نقطة االرتكاز لمجيات العسكرية ,سكاء في بعدىا التفكيرم أـ العممياتي ,كاف كاف الجانباف يؤثّراف في

بعضيما تأثي انر متبادالن.
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الجزء الثاني :البيئة اإلستراتيجية العممياتية
في السنكات األخيرة حمت تغييرات في طبيعة التيديدات التي تحيط بدكلة إسرائيؿ ,فقد شيدت العقكد السابقة
تصدر أكلكية الصراع العربي اإلسرائيمي لمى المكاجيات العسكرية التي خاضيا الجيش اإلسرائيمي ,كحاكلت الدكؿ
العربية إخضاع إسرائيؿ مف خالؿ جيكش نظامية ,لكف اليكـ تحكؿ العدك إلى لنصر :محمي ,ديني ,مذىبي.
ىذه التغيرات في طبيعة ألداء إسرائيؿ أحدثت تغيي انر في طبيعة المكاجيات العسكرية التي اضطر الجيش

اإلسرائيمي لخكضيا في السنكات األخيرة ,كبدالن مف أف تككف حركبان نظامية تحكلت إلى حركب :لصابات,
استنزاؼ ,حركب نالمة.

.0

التغييرات الحاصمة في البيئة الستراتيجية والدولية

في البيئة الخارجية إلسرائيل ,يمكن مالحظة التطورات الستراتيجية التالية:

أ.

العدك بات يشكؿ أنظمة حكـ إسالمية* في لدة دكؿ في المنطقة محيطة بإسرائيؿ ,كأحيانان داخؿ حدكدىا,

كيسعى لمقضاء لمى المجتمع اإلسرائيمي كاستنزافو ,انطالقان مف قنالتو بأف قدرتو لمى الصمكد متدنية,

سيما في الدكؿ التي تتراجع
ب .حركة "المقاكمة" اإلسالمية تتطكر تدريجيان لتحؿ بدالن مف أنظمة الحكـ ,ال ّ
سيطرتيا لمى بمدانيا,
ج .مصالب ناشئة أماـ إسرائيؿ في مكاجية الدكؿ الغربية ,التي تممؾ تأثي انر كبي انر لمى منح إسرائيؿ الشرلية
الدكلية التي تحتاجيا.

التغييرات الداخمية عمى الساحة اإلسرائيمية:

.5
أ.

إسرائيؿ دكلة تريد السالـ في المنطقة ,كتحاكؿ االبتعاد لف خكض مكاجيات لسكرية,

ب .إذا فرضت مكاجيات لسكرية لمى إسرائيؿ ,فإنيا ستركز قكاتيا القتالية ,كتنتصر فييا,
ج .تغييرات متالحقة حصمت داخؿ إسرائيؿ تتركز في إجراء تقميصات في المكازنة العسكرية كاألمنية لصالح

احتياجات اجتمالية كاقتصادية ,مع المحافظة لمى جاىزية كاممة لمكاجية أم تيديد لسكرم قد تكاجيو

الدكلة.


التطورات عمى الصعيد العممياتي القتالي

طرأت تغيرات مممكسة لمى صعيد تشغيؿ القكة القتالية ,كىك ما يضع تحديات جديدة أماـ الجيش اإلسرائيمي:
 .1تراجع تيديدات الجيكش النظامية التابعة لدكؿ بعينيا ,مقابؿ ارتفاع مخاطر القكات العسكرية غير النظامية,
المدلكمة مف إيراف† ,كتسعى ىذه القكل لتحكيؿ نفسيا إلى أنظمة قائمة مسيطرة لمى مساحات جغرافية
كاسعة ,لمى الرغـ مف تراجع المخاطر المتعمقة بعمميات تسمؿ إلى داخؿ حدكد إسرائيؿ.

 .2كصكؿ الكثافة النارية إلى لمؽ الجبية الداخمية اإلسرائيمية ,كلمؿ الجيات المعادية لمى تحكيؿ ىذه المسألة
إلى نقطة ضعؼ كاضحة في البنية الدفالية إلسرائيؿ ,لتشكؿ تدريجيان تيديدان استراتيجيان.
*

في فترة مبكرة مف اندالع الثكرات العربية ,كقفت "إسرائيؿ" معادية ليا ,ألنيا رأت أف ىذا "الربيع العربي" في الطريؽ ألف

†

كاف ممفتان غياب إيراف لف "الكثيقة االستراتيجية" لمجيش اإلسرائيمي ,ألنيا كانت الغائب الكحيد لنيا ,بالرغـ مف أنيا تظير

يتحكؿ "خريفان إسالميان" يعادييا ,كىك ما جعميا تقؼ لمى رأس دالمي الثكرات المضادة ,خصكصان في مصر( .المترجم)

في الخطاب السياسي اإلسرائيمي العاـ كالتيديد الكجكدم األكؿ لمى "إسرائيؿ" ,لكف "كثيقة الجيش االسرائيمي" تطرقت ليا
كنمكذج لمدكلة العدكة البعيدة ,كتدلـ حزب ا﵀ كحماس ,دكف االتياف لمى ذكر الجانب النككم في الحديث لنيا( .المترجم)
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 .3تزداد ىذه النقطة خطكرة في ضكء تركيز الجيات المعادية لمى الخركج منيا بػ"صكرة انتصار" في نياية كؿ
مكاجية لسكرية ,في ضكء مشاىد النزكح كاليركب لإلسرائيمييف نحك المالجئ كاألماكف المحصنة.
 .4االنتشار المتزايد لممجمكلات العسكرية المعادية في المناطؽ السكنية المدنية ,مف أجؿ تصعيب القتاؿ أماـ
الجيش اإلسرائيمي ,مف خالؿ إيقاع خسائر بشرية كبيرة في صفكؼ غير المقاتميف ,كالمس بحرية العمؿ لدل
الجيش.
 .5أساليب القتاؿ التي يتبعيا المحاربكف مف الجيات المعادية ,مثؿ :العبكات الناسفة ,الصكاريخ المكجية,
القنابؿ ,القذائؼ المضادة ,تأتي لردع لجيش اإلسرائيمي ,كتشكيش لممو في الساحات القتالية :ب انر كبح انر كجكان,
كاحداث إرباؾ في إمكانياتو التكنكلكجية ,مما قد يضطره إليقاع خسائر كبيرة في صفكؼ المدنييف ,كيرفع
بدكره الضغط الدكلي لمى إسرائيؿ لكقؼ لممياتيا الحربية.
 .6اتباع أكثر مف أسمكب لسكرم معان في آف كاحد ,خالؿ معركة لسكرية كاحدة ,تشمؿ :ىجمات تقنية ضمف
حرب السايبر* ,المجكء لمقانكف الدكلي لتعرية العمميات العسكرية اإلسرائيمية ,كامكانية الذىاب إلى لمميات
اختطاؼ لجنكد كمكاطنيف إسرائيمييف في الداخؿ كالخارج ,بغرض إجراء لمميات مساكمة لمييـ.
فيما يتعمؽ بالقدرات القتالية العممياتية لمى أرض الميداف ,يمكف مالحظة التطكرات التالية:
 .1زيادة الكثافة النارية بصكرة ممحكظة لدل الجيش اإلسرائيمي ,بجانب القدرات االستخباراتية ,في مسعى منو
لمكاجية اإلمكانيات العسكرية التي يحكزىا العدك,
 .2تكاجو مسألة المحافظة لمى التفكؽ التكنكلكجي لمجيش اإلسرائيمي ,تحديات جديدة ,ألقبت نزكؿ بعض
تقنياتو األمنية الخاصة إلى السكؽ المدني في السنكات األخيرة ,مما جعميا متاحة لدل الجيات المعادية
بصكرة سيمة.
كفي إطار مكاجية الجيش اإلسرائيمي لممعارؾ النارية التي تنتيجيا المنظمات اإلسالمية ,يتطمب ذلؾ مف
الجيش اإلسرائيمي القياـ بالنقاط التالية:
-1

إنياء المعركة بانتصار كاضح ,ككتابة شركط نياية المكاجية,

 -2تقميص أضرار الجبية الداخمية اإلسرائيمية† بالحد األقصى,
 -3العمؿ لمى تحسيف الكاقع األمني بعد القتاؿ ,تعمؿ لمى تصعيب قدرة العدك لمى التسمح مف جديد.
 -4المحافظة لمى الحصكؿ لمى الشرلية الدكلية ألم لممية قتالية,

*

باتت حركب السايبر جبية قتالية جديدة لدل الجيش اإلسرائيمي كأجيزتو األمنية ,كتنفؽ لمييا مكازنات مالية ىائمة,

كتستقطب إلى صفكفيا خيرة الككادر التقنية مف الييكد في "إسرائيؿ" كخارجيا ,بعد تعرضيا لعدة ىجمات قرصنة مف جيات

معادية ليا( .المترجم)
†

ما زالت الجبية الداخمية اإلسرائيمية ىي نقطة الضعؼ األكبر لدل الجيش اإلسرائيمي في خكضو لمحركب كالمكاجيات

العسكرية ,ألف القكل المعادية لو ,دكالن أك منظمات ,تركز لمى ىذه الجبية ,كتسجؿ لنفسيا —ما تسميو "إسرائيؿ"— صكرة

االنتصار( .المترجم)
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كفي إطار خكض المكاجية العسكرية يتطمب ذلؾ اتخاذ ق اررات ميدانية ,تشمؿ إجراءات :دفالية كىجكمية,
لمميات خاصة.
كىناؾ إجراءات لسكرية أخرل تسالد الجيش اإلسرائيمي النظامي ,التي تمنح الدكلة القدرة لمى فرض شركطيا
النيائية قبيؿ انتياء القتاؿ بصكرة ميدانية لمى األرض.
 -5في إطار اتخاذ الق اررات العسكرية كالقتالية بناء لمى ما ىك متكفر مف معطيات أمنية كمعمكمات
استخباراتية ,يجدر ب الجيش اإلسرائيمي كضع احتمالية المجكء لعمميات لسكرية مفاجئة غير مدرجة ضمف الخطة
المعدة سمفان ,في حاؿ حدكث مستجدات مف قبؿ العدك.
الجزء الثالث :تشغيل القوة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي
ىذا الجزء مف "كثيقة الجيش اإلسرائيمي" سينشغؿ بالتعميمات العامة الستخداـ القكة النارية مف قبؿ الجيش
اإلسرائيمي ,سكاء في األكقات الطبيعية ,أـ حاالت الطكارئ كالحركب ,بعيدان لف أم تطكرات مفاجئة.
كما يركز ىذا الجزء لمى أىـ األىداؼ السياسية كاالستراتيجية التي يضعيا المستكل السياسي أماـ نظيره
العسكرم لتحقيقيا لبر الجيش اإلسرائيمي ,لبر تكزيع المياـ لمى باقي القيادات العسكرية كاألذرع العممياتية
لمجيش.
يمكف تحديد أىـ التعميمات العسكرية الخاصة باستخداـ القكة النارية لمجيش اإلسرائيمي لمى النحك التالي:
 -1منع المكاجية العسكرية لبر ردع العدك ,مف خالؿ:
أ .خكض معركة كقائية إلحباط أم قدرات لسكرية لدل العدك كالمس بقدراتو العسكرية ,تمييدان لتحقيؽ
اليدؼ األسمى لمجيش اإلسرائيمي :الدفاع كاالنتصار,
ب .تكسيع التعاكف اإلقميمي كالشراكة الدكلية لمكاجية األلداء الذيف ييددكف إسرائيؿ.
 -2تفعيؿ القدرات االستخباراتية إلحباط قدرات كتيديدات العدك ,مف خالؿ:
أ .المحافظة لمى إمكانيات استخباراتية ىائمة لدل إسرائيؿ ,تمنحيا التفكؽ األمني كالمعمكمات لف كؿ ما
يممكو العدك مف قدرات لسكرية ,كخطط لممياتية,
ب .تكفير الردع الدائـ ضد دكؿ معادية إلسرائيؿ ,كمنظمات لسكرية ,كمجمكلات إرىابية ,سكاء لمى صعيد:
المعارؾ االستراتيجية ,أـ المكاجيات التكتيكية,
ج .الكصكؿ لجاىزية أمنية تمنح الجيش اإلسرائيمي قدرة أفضؿ في تكجيو ضربات قاسية لمجيات المعادية في
األكقات المناسبة المطمكبة.
ىنا يمكف أف نفصؿ أكثر القدرات االستخباراتية التي يسعى الجيش اإلسرائيمي لاللتماد لمييا كتطكيرىا,
كىي لمى النحك التالي:
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االستخبارات القكمية :كتيدؼ لتحقيؽ أىداؼ إسرائيؿ في النكاحي األمنية ,سكاء بتنمية قدراتيا العسكرية ,أـ

أ.

إحباط قدرات العدك في الكقت ذاتو ,بحيث تمنح الجيش اإلسرائيمي نقطة أفضمية في أم مكاجية يخكضيا
في المحظة المناسبة.
ب .االستخبارات االستراتيجية :كىي المنكطة بيا تحديد طبيعة كشكؿ المعركة مف الناحية العممياتية لمى األرض
كفي ساحة المعركة ,كمحاكلة تحقيؽ أىداؼ استراتيجية بالمغة العسكرية القتالية ,مف خالؿ التنسيؽ مع
المستكل السياسي ,كتزامف العمؿ الحربي مع الجيكد السياسية,
االستخبارات القتالية :كىي تسعى لمالءمة القكة النارية بالجيد االستخبارم المبذكؿ في آف كاحد ,مف خالؿ

ج.

فحص ما لدل العدك مف قدرات تكتيكية ,لمى أمؿ تحقيؽ الحد األقصى مف إصابتو ,كاإلضرار بو ,في
جميع الجبيات القتالية األربع.
ىذه االستخبارات تعتمد بالدرجة األكلى لمى جمع المعمكمات في مرحمة ما قبؿ دخكؿ المعركة ,كفي أثناء
*

سيرىا ,لبر :الطائرة االستطاللية ,السفينة البحرية ,ككحدة المشاة البرية.
 -3الكسائؿ الدفالية التي يممكيا الجيش اإلسرائيمي ,كتتركز في:
أ .اإلحاطة بالجبيات القتالية األربع :ب انر ,بح انر ,جكان ,السايبر,

ب .الدفاع لف مكاطني دكلة إسرائيؿ كسكانيا ,بناىا التحتية ,كحدكدىا الجغرافية,
ج .م نع العدك مف تحقيؽ أم تقدـ برم خالؿ كؿ مكاجية لسكرية ,كتقميص نجاحاتو في باقي الجبيات
القتالية.
 -4االنتصار كالحسـ :يسعى الجيش اإلسرائيمي لتحقيؽ ىذه الغاية مف خالؿ:
أ.

استخداـ الحد األقصى مف الكثافة النارية في مكاجية العدك ,مف أجؿ تحقيؽ ما يطمبو المستكل السياسي,
كتحسيف كضعية إسرائيؿ مف الناحية االستراتيجية,

ب .المحافظة لمى التفكؽ النكلي لمجيش اإلسرائيمي أماـ العدك في الجبيات القتالية األربع :ب انر كبح انر كجكان
كحرب السايبر ,في مرحمة ما بعد نياية العمميات القتالية,
ج .لمى الصعيد التكتيكي ,إخضاع العدك في كؿ مكاجية.
ىنا مف ا لجدير بالذكر الحديث لف أبرز األىداؼ السياسية كاالستراتيجية التي يكمؼ بيا الجيش اإلسرائيمي لند
خكضو أم مكاجية لسكرية ,لمى النحك التالي:
أ .إرجاء المكاجية العسكرية القادمة مف خالؿ تفعيؿ القكة النارية في الظركؼ الطبيعية,
ب .المحافظة لمى الكضعية االستراتيجية إلسرائيؿ ,أك تحسينيا ,إذا حاكؿ العدك التحرش بيا ,مف خالؿ
لجكئو لكسائؿ قتالية مغايرة لف سابقاتيا,

*

كشفت حركب غزة األخيرة الثالث ,2008 :ك ,2012ك ,2014كحرب لبناف  ,2006لف استخداـ مكثؼ ألجيزة

االستخبارات كتقنيات التجسس في محاكلة لتحديث بنؾ األىداؼ الخاص بسالح الجك اإلسرائيمي في أراضي العدك( .المترجم)
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ج .إحداث تغيير جكىرم في الكاقع االستراتيجي القائـ ,إذا دخؿ اللبكف جدد لمى الساحة العسكرية ,أك امتمؾ
الاللبكف الحاليكف قدرات لسكرية غير لادية.
كفي مكاجية المصالب العممياتية التي تكاجو الجيش اإلسرائيمي ,تبرز تحديات تتعمؽ بإدارة العمميات القتالية
مف جية تمقي التعميمات القيادية مف األطراؼ ذات العالقة ,في جميع الظركؼ :الطبيعية ,الطكارئ ,الحركب ,كىذه
القضية بالذات تشرؼ لمييا ىيئة األركاف العامة لمجيش ,التي تصدر تعميماتيا لباقي القيادات الميدانية في كافة
الجبيات.
ىذا الفيـ في كيفية تكزيع التعميمات كالمياـ القتالية تسالد قيادة الجيش اإلسرائيمي في اتخاذ الق اررات المتعمقة بػػ:
 -1تكسيع رقعة العمميات العسكرية,
 -2تفعيؿ الحكار بيف المستكييف السياسي كالعسكرم خالؿ مجريات المعركة مع العدك,
 -3إمكانية اتفاؽ الجانبيف لمى استدلاء االحتياط في الجيش ,أك إلالف االستنفار ,في الظركؼ التالية:
أ .الظركؼ الطبيعية ,حيث يقكـ الجيش اإلسرائيمي باستخداـ مقنف لمقكة النارية حسب الحاجة ,مف خالؿ
مكاجية لسكرية محدكدة ,أك فترات اليدكء التي تأتي بيف حرب كأخرل,
ب .حاالت الطكارئ التي تعيشيا إسرائيؿ مف خالؿ مكاجيات لسكرية ال تصؿ إلى مرحمة الحرب المفتكحة,
ج .كقت الحركب.
يمكف التأكيد ىنا أف االستراتيجية العسكرية التي يعتمدىا الجيش اإلسرائيمي ,ىي المنكط بيا تحقيؽ األىداؼ
النيائية ألم مكاجية لسكرية ,مف خالؿ:
 -1تنظيـ المياـ ,تكزيع الصالحيات ,بطريقة تم ّكف الجيش اإلسرائيمي مف تحقيؽ ميامو ,كتطبيؽ أىدافو
المتفؽ لمييا مع المستكل السياسي,
 -2تكفير جكاب ميداني فكرم لمى أم لمميات لسكرية معادية مفاجئة ,كالكصكؿ لتكفير فرص استراتيجية
لقب كؿ مكاجية قتالية,
التكيؼ مع أم ظركؼ طبيعية كغير متكقعة لشف لمميات حربية لمى النحك التالي:
-3
ّ
أ-

الظركؼ الطبيعية :لبر لمميات دفالية[ ,ك/أك] ىجكمية ,إيجاد شرلية لممكاجية القتالية ,تنفيذ لمميات

غير لسكرية تعمؿ لمى تقميص قدرات الخصـ مف جية ,كتمنح الجيش اإلسرائيمي حرية لمؿ متزايدة ,كمف ذلؾ:
حمالت دلائية ضد العدك ,دلاكل قضائية ,مالحقة اقتصادية,
أ.

أكقات الطكارئ :تفعيؿ الجيش اإلسرائيمي لمقكة النارية بصكرة محدكدة نسبيان بالقياس ألكقات الحركب ,أمالن
بردع العدك ,كتمييدان لعكدة أكضاع اليدكء لمى حدكد إسرائيؿ ,دكف االضطرار لخكض مكاجية استراتيجية,
حتى لك ذىب العدك باتجاه المس بالجبية الداخمية اإلسرائيمية.

ب .في مثؿ ىذه الظركؼ ,ال تبدك الحاجة ممحة لمدخكؿ في مكاجية لسكرية مفتكحة رغبة بتحقيؽ انتصار
لسكرم حاسـ لمى العدك ,كانما االكتفاء بالضغط لميو لسكريان كمما دلت الحاجة.
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ج .أكقات الحركب :ىنا تبدك الحاجة الزمة لتجنيد كؿ إمكانيات الدكلة في سبيؿ ىذه المعركة ,انطالقان مف الفيـ
العاـ بأف ىذه الحرب تأتي إلحباط مخاطر كبيرة لمى الدكلة ,كصكالن لتحقيؽ االنتصار الكبير لمى العدك.
المعارك في أوقات الطوارئ والحروب



 -1السيناريك األكثر ترجيحان في مثؿ ىذه الظركؼ ىك الدخكؿ في مكاجية لسكرية مع قكل مسمحة غير دكالنية,
مثؿ حزب ا﵀ كحماس ,كىنا تبدك االستعدادات التي يقكـ بيا الجيش اإلسرائيمي مف قبيؿ :التجييزات
التسميحية كاإلمكانيات العممياتية ,قريبة مما يقكـ بيا لدل اندالع مكاجية لسكرية مع جيكش نظامية.
 -2في الكقت الذم يتـ تشغيؿ القكة العسكرية المباشرة ,تبدك الحاجة ممحة لحضكر المكقؼ السياسي معو ,ال
رد فعؿ سياسي
سيما في الكقت الذم قد يضطر فيو الجيش اإلسرائيمي لمقياـ بعمميات خاصة ,تستدلي تكفر ّ
ّ

ألم نتيجة غير متكقعة ,تالئـ طبيعة ساحة المعركة العسكرية.

 -3في الناحية االستراتيجية ,كفي جميع المعارؾ العسكرية ,يجب الكصكؿ إلى مرحمة االنتصار الكامؿ كتحقيؽ
األىداؼ السياسية المكضكلة سمفان ,بحيث تسفر المكاجية لف تحسف الظركؼ الميدانية لقب انتيائيا.
 -4الجيش اإلسرائيمي يطمب مف المستكل السياسي تكفير ردكد جاىزة لمى األسئمة التالية:
أ .ماذا بعد خكض الجيش لمكاجية لسكرية كاممة بكامؿ لتاده كأسمحتو أماـ منظمة لسكرية مسمحة؟
رد محدكد ضد لدك ما في ساحة المعركة؟
ب .متى يطمب المستكل السياسي مف الجيش اإلسرائيمي تكجيو ّ

في السياؽ نفسو ,تبرز تحديات تكاجو الجيش اإلسرائيمي إذا ما قرر الذىاب لخكض مكاجية لسكرية مفتكحة
مع العدك ,تصؿ بو إلى مرحمة الحسـ كاإلخضاع ,كىي لمى النحك التالي:
 -1لمى الصعيد االستراتيجي :يجب الكصكؿ مع العدك لالنتصار الساحؽ ,الذم يفرض لميو كقؼ المعركة ,أك
التكصؿ التفاؽ سياسي لكقؼ إطالؽ النار ,يمبي شركط إسرائيؿ ,ناجـ لف تفعيؿ ناجح لمقكة النارية ,ما يمجئ
العدك لعدـ إبداء الرغبة بمكاصمة القتاؿ ,كيسفر في النياية لف تحسف ميزاف الردع لمجيش اإلسرائيمي أماـ
ألدائو.
 -2في ساحة المعركة كاستخداـ القكة العسكرية يجب الكصكؿ إلى مرحمة إخضاع كاضحة لمعدك ,حتى لك كانت
لمى الصعيد التكتيكي ,تفقد العدك الرغبة لمى مكاصمة القتاؿ مف جية ,كتحرمو مف إمكانية تكجيو إصابات
مؤلمة لقكات الجيش اإلس رائيمي ,كمثؿ ىذا االنتصار التكتيكي لو دكر كبير في تثبيت الردع أماـ العدك مثؿ
حزب ا﵀ كحماس* ,فترة مف الزمف ,متمثالن بالنقاط التالية:
أ .ش ّؿ قدرات العدك لمى استيداؼ قكات الجيش اإلسرائيمي,
ب .تقميص إمكانيات العدك لمى النيؿ مف الجبية الداخمية اإلسرائيمية,
ج .الكصكؿ إلى أىداؼ استراتيجية يرل فييا العدك أنيا تمثؿ قيمة كبيرة,
*

الكثيقة تحاكؿ إلادة تشخيص التقديرات اإلسرائيمية بشأف الرغبة الحقيقية التي كقفت خمؼ حركب "إسرائيؿ" في لبناف كغزة,

ىؿ طمحت فعالن إلخضاع العدك فييما :حزب ا﵀ كحماس ,أـ اقتصرت لمى تكجيو ضربات قاسية دكف أف تككف قاضية!

(المترجم)
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د .المس برغبة كقدرة العدك لمى مكاصمة القتاؿ ضد الجيش اإلسرائيمي.
ق .باإلضافة لكؿ ذلؾ ,في أم معركة لسكرية تظير أىمية مممكسة لقياس مدل فعالية الكسائؿ الدفالية
كاليجكمية لمجيش اإلسرائيمي ,كمدل نجالتيا في المس بقدرات العدك ,كمنح الجيش أريحية مطمكبة في
العمميات العسكرية.
بد ألم لممية لسكرية يقكـ بيا الجيش اإلسرائيمي أف تضع في صمب أىدافيا ,إحداث تشكيش جاد
أيضان ,ال ّ

كحقيقي في آلية اتخاذ الق اررات لدل العدك خالؿ سير المعركة ,مف خالؿ تفعيؿ لنصر المفاجأة ضد العدك.


المعارك المحدودة

 -1الجيش اإلسرائيمي سيجد نفسو في أحياف قادمة مضطر لخكض معارؾ قصيرة المدل لتحقيؽ أىداؼ
سياسية محددة ,كبالعادة مثؿ ىذه المكاجيات العسكرية المحدكدة تحقؽ أىدافيا كفقان لحجـ الضرر الذم سيمحؽ
سيما العكدة ألجكاء التيدئة ,كتحقيؽ الردع المأمكؿ ضده في المستقبؿ,
بالعدك منيا ,ال ّ

 -2النقطة المحكرية في مثؿ ىذه المعارؾ المحدكدة ىي تكجيو ضربات مؤلمة لمعدك في أىداؼ يرل أنيا

حساسة بالنسبة لو ,كذات قيمة استراتيجية ,أماكف أك أشخاص ,بالتزامف مع جيد لمى األرض لمكصكؿ إلى مرحمة
الحسـ معو كاخضالو.
ىذه النقطة ستكصؿ لمعدك رسائؿ مفادىا أف استمرار المعركة يعني إلحاؽ مزيد مف الضرر بو ,كيأتي بو في
النياية إلى اتخاذ القرار المأمكؿ بكقؼ المكاجية العسكرية ,ألف األثماف التي يدفعيا تزداد تدريجيان,
 -3تحقيؽ مثؿ ىذه األىداؼ مف مكاجية محدكدة كيذه ,يأتي مف خالؿ جممة مف اإلجراءات المتزامنة ,مف
أىميا:
أ.

إحداث شمؿ تدريجي في قدرات العدك لمى مكاصمة المكاجية,

ب .التسبب بإلحاؽ أضرار جسيمة بقدرات العدك ,خصكصان األىداؼ االستراتيجية ,كمؤسسات الحكـ ,التي
تمنحو القدرة لمى مكاصمة الجيد القتالي,
ج .تقميص قدرة العدك لمى المس بالجبية الداخمية اإلسرائيمية قدر اإلمكاف,
د.

تقييد قدرات العدك لمى استخداـ ما لديو مف إمكانيات قتالية ألدىا مسبقان ,كمنعو مف تصعيد الكضع األمني
كالعسكرم بقرار منفرد ,كاف حاكؿ تكجيو ضربات مؤلمة لو,
بد لمى إسرائيؿ كالجيش القياـ بحممة تكلية دلائية مسبقة
 -4مف أجؿ نجاح تمؾ اإلجراءات العسكرية ,ال ّ

تييئ الرأم العاـ الحتمالية اندالع مثؿ ىذه المكاجية مع العدك.
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 مبادئ تشغيل القوة العسكرية في أوقات الطوارئ والحروب

 -1الجيش اإلسرائيمي يخكض مثؿ ىذه المعارؾ في أكقات الطكارئ بناء لمى القيـ العسكرية التي يتمقاىا جنكده
كضباطو ,كمف خالليا يتـ خكض ىذه المكاجيات لتحقيؽ المياـ المنكطة بو ,كصكالن لتحقيؽ مرحمة
االنتصار الكاضح,
 -2أىـ المعايير التي ينطمؽ منيا الجيش في خكض معاركو خالؿ أكقات الطكارئ كالحركب ,تقكـ لمى:
أ .التأىيؿ القيادم الذم يتمقاه الضباط الميدانيكف ,بحيث يصبحكف مؤىميف التخاذ قرار المكاجية ,كاالنطالؽ
كالمبادرة نحك العدك,
ب .تنفيذ العمميات العسكرية بصكرة كاممة ,سريعة ,كمستكيات مقبكلة,
ج .شيكع ركح القتاؿ بيف الضباط كالجنكد في الميداف.
 -3بالتزامف مع ىذه التعميمات ,يبدك الجيش اإلسرائيمي مطالبان باستخداـ أقصى درجات القكة العسكرية ,سكاء

سيما باستخداـ القدرات الدفالية ,في جميع مراحؿ
كاف المقصكد منيا مكاجية محدكدة أـ معركة حاسمة ,ال ّ

المعركة لمى النحك التالي:

أ -استخداـ مكثؼ متزامف لمكسائؿ القتالية ,لبر أساسيف كاضحيف:
رد مباشر :لمى أم ىجمات يقكـ بيا العدك ,يككف الغرض منو المس بقدراتو ,احتالؿ أراضيو ,تقميص
ّ -1

النار مف األرض المحتمة حديثان ,تدمير البنى التحتية العسكرية كالمؤسسات السمطكية التي يستخدميا العدك,

 -2تشغيؿ القكة العسكرية االستراتيجية كاسعة النطاؽ ,تعتمد أساسان لمى حرية لمؿ سالح الجك اإلسرائيمي,
كلمؿ مكثؼ ألجيزة االستخبارات لتحديث بنؾ األىداؼ.
 -3القياـ بتنفيذ مياـ محددة لمقكات الخاصة في الجيش اإلسرائيمي.
 -4اىتماـ الجيش اإلسرائيمي بتكفير الحد األقصى مف اإلمكانيات االستخباراتية لإلحاطة بقدرات العدك,
كمعرفة نقاط ضعفو فكر اندالع المكاجية كحتى نيايتيا ,مف خالؿ إلداد الكسائؿ الدفالية التي تتمكف مف إحباط
كسائمو اليجكمية ضد دكلة إسرائيؿ مف جية ,أك تكفير القدرات اليجكمية األكثر فعالية كقسكة ,بما في ذلؾ االلتحاـ
المباشر مع قكاتو.
 -5اقتصاد الحرب :يبدك مطمكبان مف الجيات ذات العالقة في إسرائيؿ تكفير اإلمكانيات االقتصادية كالمالية
لمنح الجيش اإلسرائيمي كامؿ الحرية كالدلـ في خكض المكاجية العسكرية دكف إرباكو في الحسابات االقتصادية,
كالتأثيرات الجانبية لمحرب لمى باقي أكجو الحياة في المجتمع اإلسرائيمي*.

*

شيدت الساحة السياسية اإلسرائيمية منذ بدايات  2015جدالن كاسعان حكؿ مبررات إجراء تقميصات مالية في قطالات

سيما
اجتمالية كمعيشية كاقتصادية لصالح المؤسسة العسكرية كالجيش ,الذم يشيد حالة مف "السمنة الزائدة" بدكف مبرر ,ال ّ

كأف ىناؾ أزمة اقتصادية متفاقمة تشيدىا الدكلة( .المترجم)
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 -6التنسيؽ الكامؿ بالحد األقصى بيف كافة أذرع الجيش اإلسرائيمي في المعركة المتكقعة :البرية كالبحرية
كالجكية كالسايبر.
 -7تكفر المركنة المطمكبة لدل قيادات الجيش اإلسرائيمي الميدانية لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف األىداؼ
الخاصة بالحرب ,في كافة الجبيات المرشحة لمقتاؿ ,كايجاد آليات ميدانية لمتنسيؽ بيف كافة األذرع تحسبان ألم
تطكرات متكقعة كغير متكقعة في ساحة المعركة.
 اإلمكانيات والجيود

ىناؾ حاجة متكقعة لمعمؿ في ظؿ تشابؾ لدد مف المياـ العسكرية كالكظائؼ العممياتية في أم مكاجية قتالية

متكقعة ,مف خالؿ اإلمكانيات المتاحة كالجيكد المبذكلة ,كاستغالليما حسب سمَّـ األكلكيات التي يحددىا الجيش
اإلسرائيمي ,لمى النحك التالي:
 -1تكفير ردكد دفالية في جميع الجبيات القتالية في آف كاحد إف تطمب األمر,
 -2إمكانيات ىجكمية لمرد لمى العدك في أكثر مف جبية في كقت كاحد ,مف خالؿ:
أ.

لمميات برية فكرية ,فعالة ,قاسية ,لتسييؿ ميمة سالح المشاة اإلسرائيمي مف العبكر بيف لدة مناطؽ
مرشحة لخكض القتاؿ الميداني,

ب .تشغيؿ قكة نارية مكثفة ,مكجية ,كدامية ,دقيقة ,تستغؿ لنصر المفاجأة لمباغتة العدك,
ج .ىجمات مركزة في لمؽ أراضي العدك ,مف خالؿ كثافة نارية ,كتنفيذ لمميات خاصة.
 -3تأىيؿ أجيزة االستخبارات لتككف فعالة بصكرة ممفتة ,مف أجؿ تسييؿ ميمة الجيش اإلسرائيمي في تحقيؽ
أىداؼ كطنية قكمية ذات بعد استراتيجي ,كالكصكؿ إلى غايات قتالية كتكتيكية في المعركة ذاتيا.
 -4تكفير الحد األقصى مف التيديد لمجبية الداخمية ألرض العدك ,بما في ذلؾ التسبب بالتشكيش لمى سير
الحياة اليكمية لديو ,مف خالؿ تكفير معمكمات استخباراتية دقيقة ,تكجيو اإلنذارات لو ,استخداـ مكثؼ لسالح الجك.
 -5التدرب لمى آلية التزامف القتالي ,بحيث تبدك جميع أذرع الجيش اإلسرائيمي في حالة جاىزية قائمة
لخكض أم معركة قادمة ,كؿ ذراع يعرؼ ميامو الخاصة ,مع تعاكنو المتكقع كاألذرع األخرل.
 -6الدلـ المكجيستي :االقتصادم كالعسكرم ,لكؿ ذراع لسكرم لمى حدة ,أك تكزيع ىذا الدلـ لمى الجبيات
القتالية المتكقعة.
 -7التحقيقات كاستخالص العبر :لبر تكثيؼ لجاف التحقيؽ كاالستماع كاالستجكاب في ألقاب كؿ لممية
لسكرية ,لالستفادة منيا في المكاجيات العسكرية القادمة*.
 -8القياـ بحمالت إلالمية دلائية كقانكنية تككف قبؿ الحرب كخالليا ,لتحصيؿ مزيد مف الشرلية الدكلية
لمعارؾ إسرائيؿ العسكرية.
*

شكمت لجنة فينكجراد لمتحقيؽ في انتكاسات حرب لبناف الثانية  ,2006صدمة في الكلي الجمعي اإلسرائيمي ,ألنيا ضربت

"البقرة المقدسة" المتمثمة بالجيش اإلسرائيمي ,كىك ما دفع صناع القرار اإلسرائيمي لالستعاضة لف لجاف التحقيؽ بجمسات
االستماع كاستخالص الدركس ,لبر لقاءات سرية بعيدان لف اإللالـ ,حتى ال تؤثر لمى معنكيات الجنكد كالضباط( .المترجم)
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 تفصيل الجيود

 -1القياـ بجيكد أمنية استخباراتية تسبؽ أم حرب ,إلنذار المسؤكليف في دكلة إسرائيؿ مف المخاطر الماثمة,

كالتحضير لتنفيذ لمميات خاصة ,مف خالؿ:
أ .إشالة نقاشات داخمية بيف المستكيات المسؤكلة في أكساط المسؤكليف في الدكلة حكؿ تيديد يتشكؿ ضد
الدكلة ,كالذم يحتاج منيـ إلى االستعداد كتحضير الردكد الالزمة,
ب .التحذيرات مف إمكانية مباغتة الجبية الداخمية بيجمات مفاجئة ,سكاء مف خالؿ الصكاريخ أـ لمميات تسمؿ
سيما لمى الصعيد التكنكلكجي,
حدكدية ,كارساؿ إنذارات ساخنة بحدكث تحكؿ مفاجئ لدل قدرات العدك ,ال ّ

ج .تحضير أجيزة االستخبارات اإلس ارئيمية لمقياـ بعمميات خاصة في أكثر مف جبية معادية ,سكاء خالؿ خكض
الحركب أـ التيدئة.
 -2جيكد ىجكمية تشمؿ :سالح المشاة ,الكثافة النارية ,السايبر ,القكات الخاصة ,لبر:
أ-
أ.

العمميات الكقائية الدفالية ,مف خالؿ البحث لف كؿ الثغرات األمنية لدل العدك,
تفعيؿ العمميات الخاصة التي تستيدؼ لمؽ أراضي العدك ,مف خالؿ ىجمات برية لسالح المشاة
اإلسرائيمي ,تسريعان منيا بنياية العممية العسكرية ,كالتأكد الحقان بعد نياية الحرب مف تطيير الحدكد مف أم
مخاطر لدائية,

ب .الكثافة النارية :القياـ بيا لبر أسمحة الجيش اإلسرائيمي المختمفة ,سكاء لمى حدكد الجبيات المعادية ,أـ
داخؿ أراضييا ,كالتأكد مف الحصكؿ لمى الشرلية الالزمة ,فكر اندالع المكاجية العسكرية.
ج .تنفيذ العمميات الخاصة.
العمميات اليجكمية لبر تقنيات السايبر ,فكر اندالع أم مكاجية لسكرية ,مف خالؿ الكسائؿ الدفالية

د.

كاليجكمية في جميع مراحؿ القتاؿ :االستراتيجية كالتكتيكية.
 -3جيكد دفالية :كىي تأتي لمنع المنظمات المسمحة المعادية مف تحقيؽ إنجازات ميدانية داخؿ حدكد
إسرائيؿ ,مف خالؿ الحيمكلة دكف تمكينيا اقتحاـ مناطؽ سيادية إسرائيمية ,أك تنفيذ لمميات مسمحة ,تتضمف
الجبيات الجكية كالبحرية ,كىذه الجيكد الدفالية تقكـ لمى األسس التالية:
أ .تفعيؿ لمؿ القكات اإلسرائيمية لمى الحدكد المجاكرة إلسرائيؿ,
ب .تقميؿ نقاط إقامة المكاطنيف اإلسرائيمييف قرب الحدكد المعادية ,بما في ذلؾ أماكف المجكء كالتحصينات
خالؿ المعارؾ العسكرية,
ج .جمع معمكمات أمنية لمى مدار السالة الستخداميا في مجاؿ ردع العدك.
 -4حماية الجبية الداخمية اإلسرائيمية :كىي مرشحة في جميع العمميات القتالية ,كالمقصكد بيا الجبيتيف:
المدنية كالعسكرية ,كيمكف ترتيب سمـ أكلكيات الدفاع لف ىذه الجبية مف خالؿ:
أ.

منح الجيش اإلسرائيمي الحرية الكاممة لتنفيذ لممياتو القتالية بعيدان لف أم ضغكط قد تشكميا إرباكات
الجبية الداخمية ,كاالنشغاؿ بتنفيذ لمميات ىجكمية أكثر مف الدفالية,
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ب .المحافظة لمى مؤسسات الحكـ في إسرائيؿ ,كمرافؽ البنى التحتية ,حتى يتمكف صناع القرار في الدكلة
مف ممارسة مياميـ بدكف تشكيش كبير,
ج .حماية مراكز السكاف األساسية كسط إسرائيؿ,
د.

مف خالؿ استخالص الدركس مف المعارؾ السابقة ,يفضؿ المجكء لمحماية المباشرة لمجبية الداخمية,

ق .مراحؿ المحافظة لمى الجبية الداخمية تتمحكر بػ:الحماية الفعالة ,أجيزة اإلنذار ,الحماية المادية المممكسة,
 -5القياـ بحممة أمنية مركزة لمنع أم ىجمات لبر السايبر ,مف أجؿ تكفير ظركؼ لمؿ مناسبة كجيدة
لمجيش اإلسرائيمي ,ألف معظـ كحداتو القتالية تعمؿ كفؽ أنظمة الحاسكب كشبكاتو.
سيما الدلـ المكجيستي.
 -6الجيكد الالزمة تأتي لدلـ الكسائؿ الدفالية كاليجكمية ,ال ّ

 -7القياـ بجيكد دلائية كقضائية كالالمية مف قبؿ الجيات ذات العالقة في إسرائيؿ ,لتكفير الحد األقصى
مف الشرلية الدكلية التي تحتاجيا في معاركيا القتالية ,سكاء داخؿ إسرائيؿ ,أـ لدل الرأم العاـ العالمي.
ىذه الجيكد اإلسرائيمية يتـ القياـ بيا قبؿ اندالع المكاجية العسكرية ,كتتطكر خالليا ,بحيث تككف جيكد داخمية
كخارجية ,كتشمؿ حمالت دبمكماسية يقكـ بيا السفراء اإلسرائيميكف حكؿ العالـ ,كالكتاب الصحفيكف ,كالقضاة
كالقانكنيكف.
 مبادئ تشغيل القوة في الظروف الطبيعية
 -1القالدة الطبيعية أف المطمكب مف الجيش اإلسرائيمي تكفير الحد األقصى مف األمف لإلسرائيمييف ,كمنع
العدك مف تنفيذ أم لمميات معادية ,كتأجيؿ المكاجية القادمة ,مف خالؿ لمميات سرية كلمنية معان في آف كاحد.
 -2ىناؾ جممة مف المياـ التي تتطمب مف الجيش اإلسرائيمي القياـ بيا في الظركؼ الطبيعية ,مف أىميا:
أ.

جيكد دفالية متكاصمة لف دكلة إسرائيؿ ,مف أجؿ تكفير ظركؼ حياة أفضؿ لسكانيا ,كمف بينيا :لمميات
دفالية أرضية ,لمى حدكدىا كداخميا ,لالـ السايبر,

ب .القياـ بعمميات ردلية مكثفة كمتالحقة ,خصكصان في مراحؿ ما بيف المعارؾ ,كىذه العمميات في غالبيا
سرية ,كال يعمـ بيا إال القميمكف.
ج .لمميات لممسالدات المدنية لمسكاف,
د.

إيجاد قالدة كاسعة مف الشرلية الدكلية المطمكبة لعمميات إسرائيؿ القتالية ,تمنح الجيش اإلسرائيمي حرية
لمؿ لسكرية كاضحة ,كتحرـ العدك مف القياـ بيذه العمميات القتالية.

 المفاىيم الردعية

 -1الردع الذم يسعى الجيش اإلسرائيمي لتحقيقو مع ألدائو يقكـ لمى تكليتيـ بخطكرة خكض مكاجية معو,

بجانب القياـ بعمميات مادية ليا تأثيرىا الذم ال يخفى لمى العدك ,تحصمت لديو نتيجة خكضو مكاجيات سابقة,
كازالة أم تيديدات متكقعة مف طرفو في المستقبؿ,
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 -2الردع الذم تقكـ بتحقيقو دكلة إسرائيؿ ,يقكـ بشكؿ أساسي كمبدئي لمى القكة الساحقة التي يممكيا الجيش
اإلسرائيمي ,كالتي تش ّكمت صكرتيا بطريقة متراكمة خالؿ المكاجيات الماضية ,مع األخذ بعيف االلتبار أف طبيعة
التيديدات قد تتغير مف حيف آلخر مع العدك,
 -3الردع الذم يسعى الجيش اإلسرائيمي لتحقيقو يجب أف يككف متكائمان مع طبيعة كؿ لدك يحيط بإسرائيؿ,
بما في ذلؾ :حجمو العسكرم ,قدراتو القتالية ,ىكيتو كأيديكلكجيتو ,كطبيعة اتخاذ الق اررات لديو,
 -4الردع الذم يجب تكفيره أماـ ألداء إسرائيؿ ,يجب أف يستند إلى:
أف تككف نياية الحرب لصالح إسرائيؿ ,بحيث تحدد بمكجبيا قكالد المعبة كفقان لمصالحيا,

أ.

ب .العمؿ كفؽ استراتيجية معدة سمفان ,يستطيع مف خالليا الجيش اإلسرائيمي أف يفرض لمى العدك ماذا يعمؿ,
كماذا ال يعمؿ ,ككيفية ردكده لمى أم لمميات لسكرية إسرائيمية ,في محاكلة منو لعدـ الكصكؿ إلى حالة
المكاجية المفتكحة.
تكمف أىـ لناصر الردع في النقاط التالية:
جدم كحقيقي لمعدك مف خالؿ ىجمات لسكرية قاسية ,تجبي أثمانان باىظة منو ,إذا ما قاـ بعمميات
 -1تيديد ّ

ضدنا ,كىذا التيديد يستند إلى:

أ .بناء القكة العسكرية لمعدك ,كىك أمر ظاىر بالنسبة لمجيش اإلسرائيمي ,كيستطيع أف يقضي لميو ,أك
يتسبب بأضرار بالغة فيو متى دلت الحاجة,
ب .لمميات تييئة الرأم العاـ الداخمي كالخارجي لشف أم لمميات لسكرية ضد العدك ,كتحكؿ بيننا كبيف
الدخكؿ في مخاطرة مكاجية لسكرية مفتكحة,
ج .ىجمات لسكرية محدكدة ,لمنع العدك مف اختراؽ قكالد المعبة ,كلدـ اضطرار الجيش اإلسرائيمي لمدخكؿ
في مخاطرات مكمفة,
د .خكض معارؾ دفالية لمحيمكلة دكف امتالؾ العدك الرغبة أك القدرة لمى المس بنا,
ق .إحباط كتشكيش قدرات العدك.
مع العمـ أف جميع تمؾ العمميات العسكرية التي قد يقكـ بيا الجيش اإلسرائيمي ,سيشترؾ فييا جميع األذرع
العممياتية في الجيش.


المعركة بين الحروب

 -1تكمف أىمية خكض الجيش اإلسرائيمي لمعاركو المتقطعة بيف حرب كأخرل في أنيا تثبت انتصاره خالؿ
الحرب السابقة ,كمف شأف ىذا االنتصار إبعاد سيناريك حرب جديدة ,مف خالؿ:
أ.

إضعاؼ القدرات العسكرية لدل العدك,

ب .منع تعاظـ العدك بإمكانياتو القتالية التسميحية,
ج .تكفير ظركؼ ميدانية مف شأنيا تحقيؽ انتصار كبير في المعركة القادمة,
د.

تحصيؿ شرلية دكلية لعمميات إسرائيؿ العسكرية ,كحرماف العدك مف أم شرلية ليجماتو لمينا.
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 -2تنفيذ ىذه المعارؾ بيف الحركب يقكـ لمى سمسمة أفكار متداخمة ,ترتبط أساسان بتكظيؼ كامؿ اإلمكانيات
كالقدرات متعددة المجاالت في "دكلة إسرائيؿ" ,كمنيا :العسكرية ,االقتصادية ,القانكنية ,اإللالمية ,السياسية.
 -3القياـ بيذه المعارؾ بيف الحركب يستند إلى تفعيؿ القكة اليجكمية ,لمى أساس:
أ.

ل مميات سرية :في جميع جبيات القتاؿ المرشحة خارج حدكد إسرائيؿ ,قائمة لمى جمع أكبر قدر ممكف
مف المعمكمات األمنية التي تمكف الجيش اإلسرائيمي مف تكجيو ضربات قاسية لقدرات العدك العسكرية.
كتكمف أىمية العمميات السرية في أنيا تحافظ لمى أكبر قدر مف التكتـ لمى منفذييا كمخططييا ,دكف
الحاجة إلخفاء ىكية الدكلة التي تقؼ خمفيا مف األساس ,كىي إسرائيؿ,

ب .لمميات لسكرية لمنية يقكـ بيا الجيش اإلسرائيمي ,رغبة منو بإلالف تكقفو لف سياسة ضبط النفس,
كالغرض منيا التعريؼ بيكية الدكلة [إسرائيؿ] التي تقؼ خمؼ ىذه العمميات مف باب تكجيو رسائؿ ردلية,
كمنع العدك مف مكاصمة ىجماتو ضدنا.
ىذاف النكلاف مف العمميات يقكـ بيما الجيش اإلسرائيمي مع شرلية دكلية مف جية ,كبإجراءات دفالية تحافظ
لمى سيادة دكلة إسرائيؿ مف جية أخرل.
 -4ىناؾ جممة مبادئ تخص العمميات السرية كالعمنية التي يقكـ بيا الجيش اإلسرائيمي ,مف أىميا:
أ.

لمميات ىجكمية في أراضي العدك ,في فترات زمنية متقطعة ,حسب ما تقتضيو الحاجة األمنية كالعسكرية,

ب .تحقيؽ تعاكف أمني لسكرم لممياتي بيف كافة األذرع ذات العالقة.
ج .العمؿ لمى تكفير تنسيؽ إقميمي في مجاؿ جمع المعمكمات األمنية كاالستخباراتية ,تمييدان لمنح الجيش
اإلسرائيمي حرية لمؿ كاسعة ,كمنع العدك مف امتالكيا,
د.

القياـ بحمالت متعددة المجاالت:سياسية كقضائية كالالمية,قبؿ االنطالؽ ألم لممية لسكرية ضد العدك,

ق .تكظيؼ القدرات األمنية في جميع مراحؿ العممية العسكرية ضد العدك.


الحصول عمى شرعية العمميات العسكرية والمحافظة عمييا

*

 -1العدك الذم يكاجو الجيش اإلسرائيمي يعمؿ في مجاالت ليست بالضركرة لسكرية بحتة ,يبتغي تحصيؿ
إنجازات حقيقية مف الجيش اإلسرائيمي في أم مكاجية يخكضيا معو ,سكاء إنجازات دفالية أـ ىجكمية ,كىك ما
يتطمب مف إسرائيؿ القياـ بإجراءات مضادة ليحرـ العدك مف ىذه الشرلية ,كيكفرىا لمجيش اإلسرائيمي,
 -2أساليب العمؿ القتالية التي يعتمدىا الجيش اإلسرائيمي في معاركو العسكرية ,تحتـ لميو حاجة االستعانة
بخبراء مف باقي المجاالت غير العسكرية ,كتشمؿ :االستخبارات ,الحمالت اإللالمية ,الدبمكماسية الشعبية,
االستعانة بقنكات دبمكماسية ,استدلاء خبراء قانكنييف ,كؿ ذلؾ يتطمب مكاءمتو مع باقي ألباء القكة العسكرية,
كاحداث حالة مف التكافؽ بينيا ,مف أجؿ إنجاح أم لممية لسكرية يقكـ بيا الجيش اإلسرائيمي.
*

بات مف المتعارؼ لميو أف أم جيد دبمكماسي تقكـ بو المؤسسة اإلسرائيمية ,سكاء لبر ك ازرة الخارجية ,أـ السفارات المنتشرة

لبر العالـ ,أـ ممثمية "إسرائيؿ" في األمـ المتحدة في التحريض لمى الفمسطينييف ,ال بد أف يتمكه لمؿ لسكرم ما ,كيتضح
الحقان أف الجيد الدبمكماسي كاف ضركرة الزمة لتحصيؿ الشرلية الدكلية لمعمميات العسكرية اإلسرائيمية الحقان( .المترجم)

129

المالحق
بد مف تكفر لدد مف المعايير الالزمة لتحصيؿ الشرلية المطمكبة بالتزامف مع أم حرب يخكضيا
 -3ال ّ

الجيش اإلسرائيمي ,كتتعمؽ أساسان باألطر القيادية في الجيش ,كىي:
أ.

تكفير بنية تحتية قانكنية إلالمية سياسية قبيؿ الذىاب إلى لممية لسكرية ,تستطيع إسرائيؿ مف خالليا
التأثير لمى لكاصـ صنالة القرار في العالـ ,كتحصيؿ دلميا كتأييدىا في لممياتيا العسكرية ,كلمكاجية
التحديات التي قد تعترض إسرائيؿ في طريؽ تحصيميا ليذه الشرلية الالزمة.

ب .كقد تحكلت ىذه الشرلية لنص انر أساسيان في نجاح الجيش اإلسرائيمي في حركبو ,بعد أف باتت إسرائيؿ
تتعرض النتقادات لديدة مف قبؿ مؤسسات دكلية.
ج .العمؿ لمى استحضار األدلة كالشكاىد التي تمنح الجيش اإلسرائيمي الحؽ في الذىاب ليذه العممية
العسكرية ضد العدك ,بحيث تسبؽ أم قرار ميداني بإطالؽ أكؿ قذيفة نحك ساحة المعركة.
د.

المحافظة لمى بقاء ىذه الشرلية قائمة حتى بعد انتياء العمميات العسكرية ,مف أجؿ تحكيؿ االنتصارات
العسكرية التي حققيا الجيش اإلسرائيمي في ساحة المعركة ضد العدك إلى إنجازات سياسية ,سكاء لمى
المدل القصير أـ المتكسط أـ البعيد ,بما يضمف تحقيؽ شركط إسرائيؿ مف ىذه المعركة.



معارك إسرائيل مع دول ل تمتمك حدوداً معيا

 -1اليدؼ المطمكب مف خكض معارؾ قتالية مع دكؿ ال تممؾ إسرائيؿ معيا حدكدان جغرافية كاضحة ,منعيا
مف التصعيد مع إسرائيؿ ,كالكصكؿ معيا لمرحمة الردع في جميع الظركؼ لبر لمميات لسكرية لابرة لمحدكد.
 -2ىذه العمميات العسكرية تقكـ باألساس لمى جيد أمني استخباراتي لجمع المعمكمات لف الدكلة /الدكؿ
المستيدفة ,بجانب استحضار سالح الجك اإلسرائيمي ,كالكحدات الخاصة ,سكاء لبر القياـ بعمميات سرية أـ لمنية,
كؿ ذلؾ في سبيؿ منع العدك مف امتالؾ قدرات تيدد أمف إسرائيؿ ,كىك ما يفسح المجاؿ لمجيش اإلسرائيمي ألف
يقكـ بكؿ حرية مطمكبة لمقياـ بتمؾ العمميات في داخؿ أراضي العدك ,لمنعو مف تيديدنا.
-3
أ.

مف أىـ مبادئ العمؿ العسكرم في دكؿ ال ترتبط بحدكد مباشرة مع إسرائيؿ ,ىي:
استخبارات دقيقة قادرة لمى الكصكؿ لكؿ التيديدات التي تشكؿ خط انر لمى إسرائيؿ,مف تمؾ الدكلة /الدكؿ,

ب .لمميات ىجكمية مبادر إلييا ,مكثفة كفعالة ,تككف أقؿ مف حرب ,كيتـ تنفيذىا في فترات زمنية متقطعة,
ج .تنفيذ لمميات لسكرية في دكلة ُّ
تعد ىدفان بالنسبة لمجيش اإلسرائيمي,
د.

القياـ بيذه العمميات بتنسيؽ مشترؾ كتعاكف فعاؿ بيف كافة األذرع كالتنظيمات داخؿ الجيش اإلسرائيمي,

ق .تعاكف أمني كتنسيؽ استخباراتي دكلي لجمع المعمكمات الالزمة لف األلداء المشتركيف,
ك.

تنفيذ حمالت دلائية مشتركة بيف الدكؿ الحميفة إلسرائيؿ لمحفاظ لمى شرلية لممياتيا العسكرية ,كحرماف
العدك مف ىذه الشرلية ,كالتشكيش لمى خططو العسكرية.
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الجزء الرابع :آليات التنظيم لمجيش اإلسرائيمي وقت الحروب
 القيادة العامة
 -1القيادة العامة لمجيش اإلسرائيمي تشمؿ رئيس ىيئة األركاف العامة ,كىيئة األركاف ,كباقي القيادات المناطقية
في الجيش.
 -2القيادة العامة لمجيش اإلسرائيمي ىي الجية الكحيدة صاحبة االتصاؿ مع المستكل السياسي في إسرائيؿ,
كالمكمفة بترجمة أىدافو كغاياتو مف الحرب إلى كاقع قتالي لمى األرض,
 -3القيادة العامة لمجيش اإلسرائيمي ىي القيادة ذات األذرع المتعددة ,كالمكمفة بالسيطرة لمى مقدرات القكة لدل
الجيش اإلسرائيمي ,كالتحكـ بتشغيميا في جميع جبيات القتاؿ ,كادارة البنية التحتية العسكرية لمجيش.
 -4رئيس ىيئة األركاف العامة ىك القائد الكحيد لممعركة التي يخكضيا الجيش اإلسرائيمي ,كبذلؾ فيك القائد
المكمؼ بتنفيذ جميع المياـ القتالية العممياتية ,كمسؤكؿ لف آليات التنسيؽ بيف كافة األذرع العسكرية كاألمنية
داخؿ الجيش اإلسرائيمي ,سكاء داخؿ جبية القتاؿ أـ في باقي الجبيات المرشحة لخكض المعارؾ فييا.
 -5القيادة العامة مسؤكلة بالدرجة األكلى لف تشغيؿ كامؿ لتاد ككحدات سالح المشاة.

 -6الغايات العسكرية منكطة بالقيادة العامة لمجيش اإلسرائيمي ,كىي التي تحدد سمَّـ أكلكيات العمميات القتالية,
كمف يسبؽ مف ,كترسؿ بذلؾ لباقي القيادات العسكرية في ميداف المعركة.
 رئيس ىيئة األركان قائداً لممعركة

 -1قائد ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي ىك القائد الفعمي لممعركة لمى أرض الميداف ,كيصدر تعميماتو

العسكرية ,كقبؿ ذلؾ يحدد ىدؼ المعركة ,كطبيعة خكضيا ,كآلية العمؿ الميداني بيف كافة األذرع المشاركة فييا.
 -2قائد ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي يحافظ لمى استقاللية كؿ ذراع لسكرم لمى حدة ,كىك المخكؿ بإيجاد
شبكة التعاكف العممياتي بينيا ,مما يسالد لمى خكض أفضؿ لمجريات المعركة.
 -3يجب إلداد صكرة مسبقة لف طبيعة المعركة التي سيخكضيا الجيش في الحرب القادمة ,بما في ذلؾ
تصكر الحد األقصى لمكثافة النارية التي سكؼ يستخدميا الجيش اإلسرائيمي ,سكاء مف خالؿ أذرع لسكرية مستقمة
لف بعضيا ,أـ مف خالؿ تشغيؿ قكة لسكرية مشتركة.
 -4الجبيات العممياتية تخضع تنظيميان لقادتيا الميدانييف ,المسؤكلكف لمميان لف إنجاز المياـ القتالية أماـ قائد
ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي ضمف نطاؽ مسؤكلياتيـ,
 -5قادة األسمحة الثالث في الجيش :البر كالبحر كالجك ,مسؤكلكف لف تنفيذ المياـ العسكرية المنكطة بيـ
خالؿ الظركؼ الثالثة التي تحدثت لنيا ىذه الكثيقة :الظركؼ الطبيعية ,حاالت الطكارئ ,اندالع الحرب.
رد ناجع
كتتركز مياـ ىؤالء القادة في :الدفاع لف سيادة "دكلة إسرائيؿ" مف النكاحي الجغرافية الميدانية ,كتكفير ّ

كفعاؿ تجاه أم التداء يتيددىا مف أم جية معادية,

 -6الميمة األس اسية لرئيس ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي تكمف في تكفير الحد األقصى مف التعاكف بيف كافة
األذرع كالقيادات المناطقية ,بحيث تدار المعركة في أجكاء تنسيقية كاممة لتحقيؽ النتائج المرجكة مف المعركة.
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 مبادئ القيادة والسيطرة

 .1قيادة الميمة :تتمخص في تأميف التكاصؿ الكامؿ بيف مختمؼ أركاف العممية العسكرية التي يعتزـ الجيش
سيما تبادؿ المعمكمات كالتعميمات مف الجيات ذات
اإلسرائيمي القياـ بيا ,في أم جبية قتالية كانت ,ال ّ

العالقة,

 .2كحدة القيادة :تتكفر في الجيش اإلسرائيمي سمسمة مف القيادات الميدانية :األفقية كالرأسية ,العسكرية
كاال ستخباراتية ,كؿ منيا تعمؿ في دائرتيا الخاصة المغمقة ,في حيف تمنح قيادة الجيش العميا الصالحية
الكاممة لمتشبيؾ بينيا كقت المكاجية,
 .3مراحؿ تقدير الميمة العسكرية :تمتمؾ القيادات العسكرية في الجيش اإلسرائيمي صالحية تعريؼ المياـ
المنكطة بيا لمى النحك التالي :الميمة ,المراحؿ ,الصالحيات ,كفي جميع ىذه المياـ تضع القيادة العميا
لمجيش اإلسرائيمي أماـ قادة المناطؽ كاألذرع تحديد :مراحؿ تنفيذ الميمة ,الزمف المقدر إلنجازىا ,الحدكد
الجغرافية ليا,
 .4اآلليات العممياتية التي ينفذ بيا الجيش اإلسرائيمي ميامو القتالية تككف مكحدة لدل مختمؼ األذرع كاألسمحة,
مع اختالفات بنيكية تخص كؿ ذراع لمى حدة ,كالناظـ بينيا ىك قائد ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي,
 .5إف تكفير الظركؼ الميدانية األفضؿ بعد نياية المعركة لصالح الجيش اإلسرائيمي ,ميمة منكطة بكؿ ذراع
لسكرم :البر كالبحر كالجك كالسايبر ,كىذا يتـ لبر إلداد خطة قتالية لممياتية تستكفي الشركط كالمعايير
كااللتبارات الخاصة بكؿ جبية.
ىذه الخطة تأخذ المصادقات الالزمة مف قبؿ جيات االختصاص قبؿ أف يصدر رئيس ىيئة أركاف الجيش
اإلسرائيمي ق ارره الفكرم باندالع المكاجية العسكرية.
 .6اتخاذ الق اررات خالؿ سير المعركة :لكؿ قائد مف قادة الجيش الصالحية الكاممة التخاذ القرار المناسب فيما
يخص سالحو كذرالو خالؿ مجريات المعركة ,إف رأل ذلؾ ضركريان ليحقؽ الجيش اإلسرائيمي أىداؼ
المعركة,
 .7المشاكرات العسكرية خالؿ المعركة :تظير أىمية فائقة لحصكؿ مثؿ ىذه المشاكرات كالنقاشات بيف قادة
األذرع المختمفة في الجيش اإلسرائيمي في أثناء اندالع المكاجية.
كىناؾ مف اآلليات العممياتية كالتقنية التي تمكنيـ مف إجراء ىذه المحادثات كالمكاجية مشتعمة مع العدك ,بما
يمكنيـ جميعان مف تحقيؽ أىدافيـ.
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الجزء الخامس :بناء القوة في الجيش اإلسرائيمي
.1

القكة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي ألدت خصيصان لمدفاع لف حدكد "دكلة إسرائيؿ" ,كحماية سكانيا

كمكاطنييا ,كمنح المستكل السياسي اإلسرائيمي إمكانية المضي قدمان في تطبيؽ سياسة األمف القكمي ,كتحقيؽ
المصالح القكمية الحيكية لمدكلة.
لمى الصعيد العسكرم ,يمكف تحقيؽ مثؿ ىذه األىداؼ مف خالؿ قدرة الجيش اإلسرائيمي لمى التكيؼ مع
التيديدات القائمة كالتعامؿ معيا ,لبر تحقيؽ ردع أللداء إسرائيؿ المحتمميف ,كاحباط أم لمميات معادية تستيدؼ
الدكلة ,كالدفاع لف الجبية الداخمية اإلسرائيمية :المدنية كالعسكرية.
.2

بناء القكة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي ييدؼ لتحقيؽ غايات الجيش أماـ ألدائو ,مف خالؿ تحقيؽ

منظكمة متكاممة مف الردع كاإلنذار ,كتصكر طبيعة القتاؿ في معارؾ مستقبمية.
.3

اليدؼ األساسي لبناء القكة لمجيش اإلسرائيمي يتمثؿ بالجاىزية الالزمة لمى الفكر لالنطالؽ نحك أم

معركة يضطر الجيش لخكضيا ,أك يبادر لخكضيا ,لبر بناء متعاظـ لمقكة العسكرية :تسميحيان كبنيكيان ,بما في ذلؾ
تكفير الحد األقصى مف اإلحاطة بالسرلة المتنامية لبناء القكات العسكرية في المحيط اإلقميمي المعادم إلسرائيؿ.
يمكف اإلشارة لجممة مف المعايير التي تشير لطبيعة بناء القكة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي لمى النحك التالي:
.1

التدريبات العسكرية المتكاصمة,

.2

كثافة نارية فعالة,

.3

استخبارات دقيقة تكشؼ بنؾ أىداؼ العدك,

.4

خطط دفالية بأسمحة صاركخية متطكرة,

.5

شبكات تنظيمية مف العمؿ العسكرم,

.6

الحفاظ لمى تنظيـ مالئـ لمقكات العسكرية لمجيش اإلسرائيمي,

.7

القدرة لمى اتخاذ الق اررات خالؿ سير المعركة,

.8

تأىيؿ القدرات التكنكلكجية العسكرم لتكفير حمكؿ سريعة ألم تيديدات متكقعة لمى إسرائيؿ.

بناء القكة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي يجب أف يقكـ باألساس لمى المعطيات التالية:
.1

تطكير الجياز العممياتي في الجيش اإلسرائيمي قبيؿ دخكلو جبية القتاؿ ,بما في ذلؾ االستعداد لحصكؿ

أم تغييرات مفاجئة غير متكقعة لمى طبيعة اإلمكانيات التي يحكزىا العدك,
.2

تقكية القدرات العسكرية التي يممكيا الجيش اإلسرائيمي قبيؿ دخكلو ساحة المكاجية ,بالتركيز لمى:

أ .تكثيؼ التدريبات العسكرية ,كالدخكؿ في برامج تأىيمية في كافة المجاالت القتالية,
ب .استخ الص الدركس كالعبر خالؿ لمميات القتاؿ الحاصمة ,كيبدك أف الجيش اإلسرائيمي أكثر قدرة لمى
االستفادة مف مجريات القتاؿ مف العدك ,الذم يبدك معنيان باالبتعاد لف أنظار الجيش ككسائمو القتالية,
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.3

الحصكؿ لمى آخر ما أنتجتو الصنالات العسكرية التكنكلكجية ,كادخاليا في إطار الخدمة العسكرية,

تحسبان ألم تطكيرات قد يدخميا العدك إلى قدراتو العسكرية التقنية ,مف خالؿ:
رفع القدرة التأىيمية لإلمكانيات التكنكلكجية التي تمتمكيا الدكائر التقنية في الجيش اإلسرائيمي,

أ.

ب .تطكير القدرات التقنية لمجيش اإلسرائيمي في مراحؿ ما قبؿ اندالع المكاجية العسكرية مع العدك ,لبر إقامة
بنية تحتية متطكرة,
ج .شبكات تقنية لسكرية قابمة لمتطكير كالتحديث في أم لحظة*.
.4

كجكد قابمية مسبقة لدل القادة العسكرييف الميدانييف لمتكيؼ مع أم تغييرات غير متكقعة في معطيات

المعركة ,تتعمؽ بحيازة أسمحة معينة ,أك مفاجآت لممياتية لـ تكف مدرجة ضمف الخطة القتالية.


تخطيط بناء القوة العسكرية

يتـ بناء القكة العسكرية كفقان لجميع معطيات العمميات القتالية التي يخطط الجيش اإلسرائيمي لخكضيا ,يبادر
إلييا أك تفرض لميو ,لمى النحك التالي:
.1

كضع حجر األساس لمقكة العسكرية المطمكبة لمجيش اإلسرائيمي,

.2

الكسائؿ القتالية الالزمة لبناء القكة العسكرية,

.3

البنى التحتية القتالية,

.4

تطكير القكل البشرية مف جنكد الجيش اإلسرائيمي,

.5

تنظيـ الجيش اإلسرائيمي مف الداخؿ,

.6

التدريبات الالزمة :لممعدات كالجنكد.



المراحل القتالية

الجيش اإلسرائيمي كمنظمة قتالية ,لبر جميع كحداتو العسكرية كضمف مياميا المختمفة المتعددة ,يعمؿ ضمف
خطة مرحمية معدة سمفان ,في جميع المراحؿ الثالث :الطبيعية ,الطكارئ ,الحركب.
كيعمد الجيش اإلسرائيمي لتنظيـ مراحمو القتالية في إطار :خطط سنكية ,تنسيؽ دائـ بيف الكحدات العسكرية
العاممة ,تكسيع رقعة التعاكف مع باقي األجيزة مف خارج الجيش اإلسرائيمي.

*

اليجوم

الدفاع

معطيات القدرة اليجكمية لمجيش اإلسرائيمي:

معطيات القدرة الدفالية لمجيش اإلسرائيمي:

.1

التمرينات البرية المتكاصمة

.1

حماية الحدكد في الطكارئ كالحركب

.2

الكثافة النارية

.2

حماية الحدكد في الظركؼ الطبيعية

.3

لمميات خاصة

.3

الكسائؿ الدفالية مف ىجمات متكقعة

التركيز اإلسرائيمي لمى الشبكات التقنية شكمت حاف انز لمجيات المعادية ليا باستيدافيا لبر حمالت القرصنة التي تعرضت

ليا "إسرائيؿ" بيف حيف كآخر ,كجاءت البنية التحتية اإللكتركنية التابعة لمجيش اإلس ارئيمي ىدفان مفضالن ليذه اليجمات.
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الوسائل اليجومية والدفاعية في مجال السايبر
اإلمكانيات المتاحة في عالم السايبر


استخبارات قكية



لجاف تحقيؽ كاستخالص دركس



تداكؿ التعميمات القيادية



التأثير لمى الرأم العاـ



شبكات تسالد لمى التشبيؾ الميداني



تحصيؿ الشرلية الدكلية



دلـ لكجيستي



دلـ قانكني

الميمة األساسية لخكض بناء القكة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي ضمف مراحؿ محددة ,تكمف في رغبة قادة
الجيش بأف يككنكا في تزامف دائـ مع ما يحكزه العدك مف إمكانيات متالحقة ,كسباقو مع الزمف لتحصيؿ أكبر
إمكانيات في جميع المجاالت العسكرية القتالية.
بناء القكة القتالية لمجيش ينطمؽ مف محاكاتو لخكض حرب لسكرية محتممة مع العدك ,كيحاكؿ التكيؼ مع
ظركؼ الحرب التي تجرم في ساحة المعركة ,بحيث ال تؤثر لمى مجمؿ الحياة المدنية لممكاطنيف اإلسرائيمييف.
إف صياغة بناء القكة القتالية يتطمب التركيز لمى المخاطر التي قد تيدد الجبية الداخمية اإلسرائيمية كالعمؽ
اإلسرائيمي ,لمى التبار أف ذلؾ يكفر لمجيش اإلسرائيمي في ساحة المعركة أريحية مالئمة لالستمرار فييا دكف
كجكد ضغكط إسرائيمية داخمية لكقؼ القتاؿ مع العدك.
 قدرات مطموبة في مجال الدفاع
.1

مطمكب تكفر دفاع متزامف في جميع الظركؼ ,في جميع جبيات القتاؿ المتكقعة ,كفي جميع األسمحة

المعركفة :البر ,البحر ,الجك ,السايبر ,كاليدؼ األسمى لجميعيا تكفير الحماية الكاممة لسيادة "دكلة إسرائيؿ" لمى
كامؿ أراضييا كمساحتيا.
.2

يمكف كضع سمَّـ أكلكيات لمتعامؿ مع التيديدات الحدكدية لمى النحك التالي:

أ.

منع العدك مف ت حقيؽ إنجاز ميداني لمى أرض داخؿ حدكد إسرائيؿ في نياية كؿ مكاجية لسكرية مع
الجيش اإلسرائيمي,

ب .إحباط لمميات معادية ,كمنع ىجمات حدكدية,
ج .كجكد أنظمة دفالية ضد منظكمات صاركخية متعددة المديات,
د.

تكفير معدات دفالية في القطاليف :البحرم كالجكم كالسايبر,

ق .إحباط لمميات مسمحة نكلية غير مسبكقة.
.3

تظير حماية الحدكد اإلسرائيمية أكلكية متقدمة لدل الجيش اإلسرائيمي في أكقات الطكارئ كالحركب ,تخكفان

مف محاكالت معادية لمتسمؿ داخؿ األراضي اإلسرائيمية ,سكاء لبر :األرض ,تحت األرض ,البحر ,الجك.
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.4

تبدك أىمية حماية الحدكد اإلسرائيمية في الظركؼ الطبيعية ,انطالقان مف النظرة المتعمقة بككف الجبية

الداخمية تعيش حالة تيديد دائـ في جميع األحكاؿ ,كىذا التيديد يشمؿ :صكاريخ ,قذائؼ ,لمميات مسمحة ,تسمؿ,
استيداؼ قكاتنا مف أماكف بعيدة ,كغيرىا.
ىذه التيديدات تتطمب تكفير حماية دائمة لقكاتنا كالعمؽ المدني في إسرائيؿ مف خالؿ لدة مجاالت ميمة:
أ.

يظير السالح الصاركخي األكثر قدرة لدل العدك لمى تيديد الجبية الداخمية اإلسرائيمية كقكات الجيش,
كمرافؽ البنى التحتية كمراكز تجمع قكات الجيش اإلسرائيمي كمستكدلاتو التسمحية ككحداتو المنتشرة,

ب .ىناؾ جممة استعدادات مطمكب تكفرىا لدل الجيش اإلسرائيمي ,مف خالؿ إيجاد منظكمة لسكرية متكاممة,
تقكـ بالرد لمى تيديدات العدك بصكرة مشتركة ,كاحباط القكة النارية التي يممكيا,
ج .ضركرة الحاجة الممحة لمدفاع لف مكاقع استراتيجية إسرائيمية :في البحر كالبر,
د.

تكفير قدرة لممياتية لمسيطرة لمى بعض مناطؽ العدك ,إلحباط قدراتو العدائية,

ق .إلداد إنذارات مسبقة لف نكايا العدك بإطالؽ صكاريخ نحك الجبية الداخمية اإلسرائيمية.
 قدرات مطموبة في مجال اليجوم
تبدك األىمية فائقة لتكفير منظكمة ردكد ىجكمية لمى أم محاكالت لدكانية تجاه إسرائيؿ لمى النحك التالي:
 .1القياـ بعممية لسكرية إس ارئيمية ىجكمية ضد العدك ,تشترؾ فييا جميع األسمحة :البرية كالبحرية كالجكية
كالسايبر ,تتمكف مف تكجيو ضربات مؤلمة لمعدك,
 .2منح سالحي الجك كاالستخبارات اإلسرائيمييف أفضمية متقدمة بيف جبيات القتاؿ,
 .3تكميؼ سالح المشاة بعمميات ىجكمية في لمؽ أراضي العدك ,تتضمف استيداؼ مكاقع سمطكية كسيادية,
 .4محاكاة لمميات انتشار متكقع غير مكسعة في أراضي العدك ,لمرد بصكرة تكتيكية لمى بعض العمميات
العدكانية ضد إسرائيؿ,
 .5مثؿ ىذه العمميات اليجكمية مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي تتطمب تنسيقان ميدانيان مف قبؿ كافة أذرع الجيش
اإلسرائيمي ,كاستخداـ كثافة نارية كبيرة ,كتنفيذ سيناريكىات كانت إلى ليد قريب مستبعدة ,كيمكف كصفيا

بالقاسية جدان ضد العدك,
 .6تكميؼ سالح المشاة باالستعداد ألم سيناريك يككف مطمكبان منو فكر اندالع القتاؿ مع العدك ,تتضمف إمداده
بالدلـ المكجيستي لمى مدار سير المعركة لفترة طكيمة,

 .7إذا شعر الجي ش اإلسرائيمي أنو يخكض مكاجية لنيفة مع العدك ,فإف ذلؾ قد يدفعو لتشغيؿ كثافة نارية غير
مسبكقة لمى مديات متقطعة ,بالتزامف مع إمداده بالدلـ مف سالح الجك.
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 الكثافة النارية
في جميع المعارؾ التي يخكضيا الجيش اإلسرائيمي تبرز حاجة ممحة لتشغيؿ كثافة نارية* ىائمة :ب انر كبح انر

كجكان ,في جميع جبيات المعركة ,لبر استيداؼ مئات المكاقع كاألشخاص بصكرة يكمية لمى مدار استمرار القتاؿ

مع العدك ,كىناؾ جممة معايير في استخداـ الكثافة النارية ,كىي:

 .1كثافة نارية نحك أىداؼ معدة سابقان :كىذا المعيار يمنح الجيش اإلسرائيمي أفضمية في تكجيو نار دقيقة نحك بنؾ
أىداؼ محدد سمفان ,خالؿ فترة زمنية قصيرة ,كىذا يتضح جميان في الجبيتيف الشمالية في لبناف ,كالجنكبية في غزة,

حيث تكمف ىناؾ آالؼ األىداؼ,

تـ إلدادىا خالؿ المعركة :كىذه تظير مف خالؿ الجيد االستخباراتي المتزامف مع
 .2كثافة نارية نحك أىداؼ ّ
اندالع القتاؿ مع العدك.
في ىذه الحالة يتـ استدلاء كافة األذرع األمنية كالعسكرية ذات العالقة ,لمقياـ بجمع المعمكمات ,كتحديد األىداؼ,
كاالتفاؽ لمى كيفية استيدافيا ,ككؿ ذلؾ بأقؿ قدر ممكف مف األضرار ,كىك ما يتطمب جيدان أمنيان استخباراتيان

مكثفان ,مع تنسيؽ لالي المستكل مع أسمحة :البر كالبحر كالجك,

 .3كثافة نارية لمسالدة القكات الراجمة :مف خالؿ إيجاد آلية متفؽ لمييا مسبقان قبؿ دخكؿ المعركة بيف أسمحة:

البر كالبحر كالجك ,تيدؼ لمتغطية لمى سالح المشاة لدل تكغمو في أرض العدك ,كيكفر أجكبة لممية لمى أم

استيداؼ ليا مف قبؿ العدك.
كمف الخيارات المتاحة لند تكجيو الكثافة النارية:
تشغيؿ الكثافة النارية ضد العدك ,بتكجيو كميات كبيرة مف النار خالؿ سالات قميمة معدكدة ,بنتائج كبيرة,

أ.

ب .تقكية أجيزة القيادة كالتحكـ في الجيش اإلسرائيمي ,كتزكيدىا بالكادر البشرم المطمكب,
ج .تكثيؼ لمؿ االستخبارات لتككف متزامنة مع تكثيؼ القكة النارية ,كتكجيييا نحك أىداؼ استراتيجية لمعدك,
تدريبات مكثفة لجميع األسمحة ذات الكثافة النارية ,لزيادة الضغط النارم لمى العدك خالؿ اندالع المعركة,

د.

ق .استخداـ أقصى درجات الكثافة النارية لمنيؿ مف قدرة العدك لمى مكاصمة المعركة.
ىنا مالح ظة تبدك ميمة في مسألة تشغيؿ الكثافة النارية ,كتتعمؽ بسالح الجك ,التي تتزامف مع تقدـ سالح
المشاة في لمؽ أراضي العدك ,كىنا يجدر استخداـ ما لدل سالح الطيراف مف طائرات استطالع كمركحيات
الستيداؼ مكاقع العدك ,كمكاصمة ضربو بدكف تكقؼ.
لقد استحدث الجيش اإلسرائيمي في السنكات األخيرة قيادة العمؽ ,كىي مكمفة بالمياـ التالية:
.1

تخطيط كتنفيذ لمميات خاصة في لمؽ أراضي العدك ,خالؿ أكقات الحركب كالظركؼ الطبيعية ,سكاء

في جبية كاحدة أـ في أكثر مف جبية لسكرية,

*

أكثر ما ميز الحرب اإلسرائيمية الثالثة لمى غزة  ,2014أنيا شيدت كثافة نارية غير مسبكقة ,لعميا تكازم الحربيف السابقتيف

 ,2012 ,2008كقد نزلت آالؼ األطناف مف القذائؼ كالصكاريخ لمى الفمسطينييف :ب انر كبح انر كجكان( .المترجم)
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 .2إلداد بنكؾ أىداؼ معدة في الجبيات القتالية المرشحة في أراضي العدك ,تككف جاىزة لالستيداؼ فكر الطمب
مف قائد ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي,

 .3إشراؾ جميع الكحدات العسكرية كالقكات الخاصة مف أجيزة االستخبارات كأسمحة الجيش اإلسرائيمي لمعمؿ معان
في أراضي العدك ,بما يحقؽ أفضؿ نتائج ممكنة ضده ,كبأقؿ األضرار في قكاتنا.

 .4إقامة جياز تنسيقي داخمي كخارجي ,يجمع كؿ األجيزة ذات العالقة ,كلك كانت غير لسكرية أك أمنية في
"دكلة إسرائيؿ" ,لكنيا تسيـ بصكرة أك بأخرل في إنجاح لمميات الجيش اإلسرائيمي في لمؽ أراضي العدك,
 .5التركيز لمى أىمية أف يخكض الجيش اإلسرائيمي في أراضي العدك لمميات سرية ,دكف الحاجة إللالنيا كما
جرت العادة في السنكات السابقة.
أما في لالـ السايبر ,فتبرز الحاجة ممحة إلبراز أىـ المعايير في استخداـ القدرات الدفالية كاليجكمية ,لمى النحك
التالي:
 -1العالـ االفتراضي في شبكة اإلنترنيت ىك جبية قتالية بكؿ ما تعني الكممة مف معاني كدالالت ,تتضمف لمميات
ىجكمية كدفالية كجمع معمكمات,
 -2نظ انر ألىمية لالـ السايبر ,فقد قررت قيادة ىيئة األركاف في الجيش اإلسرائيمي إقامة قيادة خاصة بيذه الجبية
القتالية تككف تابعة لرئيس ىيئة األركاف ,تككف مسؤكلة لف التخطيط كتنفيذ العمميات اليجكمية كالدفالية لبر شبكة

اإلنترنيت,
 -3اقتناء ك ؿ ما تنتجو ىيئات الصنالات العسكرية التكنكلكجية في العالـ مف قدرات تقنية ذات بعد لسكرم ,تكفر
حماية كاممة لممنشآت الحساسة مف أم اختراقات أك ىجمات قرصنة ,مف خالؿ دائرة الدلـ المكجيستي.
 تطوير القدرات العسكرية الممكنة
 .1ىناؾ حاجة ممحة لكجكد لغة مشتركة بيف جميع األذرع العسكرية في الجيش اإلسرائيمي :البر كالبحر كالجك
كالسايبر ,لما ليذه المغة مف دكر كبير في تكحيد الردكد كالمبادرات العسكرية,
 .2ال يمكف الحديث لف تطكير لمقدرات العسكرية الممكنة في الجيش اإلسرائيمي دكف تكفر إمكانيات استخباراتية
خالقة تابعة لمجيش :استخبارات قكمية ,استخبارات استراتيجية ,استخبارات لممياتية ,كجميعيا تعتمد لمى المعايير

التالية:

أ .االىتماـ بجمع معمكمات لف كؿ ما يتصؿ بتشكيؿ مخاطر جدية لمى "دكلة إسرائيؿ" ,كلك لـ تكف بصكرة
مباشرة ,مف جميع الساحات كالجبيات القتالية ,الحالية كالمرشحة في المستقبؿ,
ب .جمع ال معمكمات االستخباراتية الالزمة حتى يستفيد منيا الجيش اإلسرائيمي في إلداد بنؾ أىداؼ ,في ساحات
قريبة كبعيدة ,يمكف المجكء إليو في فترة زمنية قصيرة,
ج .ىذه المعمكمات تكفر لمى االستخبارات اإلسرائيمية القدرة لمى مالحقة العدك في كؿ األماكف كالمكاقع التي قد
يمجأ إلييا,
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د .ضركرم جدان أف تمر لممية جمع المعمكمات في جميع القنكات القيادية ,بدءان برؤساء شعب االستخبارات
العسكرية كاألجيزة األمنية ,مرك انر بالقادة الميدانييف لألجيزة,

ق .الخركج باستنتاجات يتـ تحديثيا بيف حيف كآخر حكؿ آخر القدرات التي حازىا العدك بناء لمى المعمكمات
األمنية التي كصمت الجيش اإلسرائيمي ,كالداد الردكد المناسبة كالمالئمة ليا.
 المحافظة عمى جاىزية متواصمة من الجيد القتالي ,يتضمن النقاط التالية:
أ .جياز محكـ مف البنى التحتية االستراتيجية,
ب .قيادة فعالة ميدانية لمتحكـ كالسيطرة في ذلؾ الجياز الخاص بالبنى التحتية االستراتيجية كالعسكرية,
ج .الحرص الدائـ لمى تقميؿ لدد اإلصابات في الجبية الداخمية اإلسرائيمية في أم حرب يخكضيا الجيش
اإلسرائيمي ,مف خالؿ االحتياطات التالية:
 -1تكفير ردكد كاجابات سريعة لدل كسائؿ اإللالـ كدكائر الدفاع المدني ,لمى االتصاالت الكاردة مف المكاطنيف
كالسمطات المحمية,
 -2إلداد أجيزة إنذار مبكر فعالة لممناطؽ اإلسرائيمية التي يتـ استيدافيا مف قبؿ العدك ,كالحرص لمى إلادة
الحياة فييا إلى طبيعتيا ,كتجنيب المناطؽ التي لـ يصميا التيديد الصاركخي,
أ -تكفير إمكانيات كمعدات تكازم أم ىجمات معادية في لالـ السايبر باتجاه "دكلة إسرائيؿ".
 بالقدرة لمى القتاؿ لبر شبكات متعددة ,أماـ لدة جيات معادية في آف كاحد ,مف خالؿ قكة نارية مكجية ,لمى
األصعدة التكتيكية كاالستراتيجية ,مع تكفر تنسيؽ كامؿ بيف كثافة نارية مف قبؿ أسمحة الجك كالبر كالبحرية

ٍّ
متخؼ ,مف خالؿ النقاط التالية:
اإلسرائيمية ,خصكصان في مكاجية لدك مستتر

أ .بنى تحتية سريعة مف الشبكات تكفر ردكدان لاجمة ,بالتزامف الكقتي كتكزيع األسمحة المتعدد,
ب .القدرة لمى استحضار ردكد لسكرية سريعة فعالة تجاه أم لدك يستيدؼ "دكلة إسرائيؿ" ,كالحرص لمى أف
تككف الردكد في سرلة زمنية قياسية,
ج .إيصاؿ المعمكمات األمنية لمجيات االستخباراتية ذات االختصاص في الجيش اإلسرائيمي,
د .إدارة المعمكمات األمنية الكاصمة لجميع الجيات االستخباراتية مف مختمؼ المناطؽ الجغرافية المعادية ,كالقياـ
بتكزيعيا لمى األقساـ كالكحدات األمنية ذات االختصاص,

ق .تكفير ردكد فكرية مف الناحية المكجيستية لمى أم معمكمات أمنية تشير لتكفر تيديد أمني لمى دكلة إسرائيؿ,
ك .االستعداد في فترة زمنية مبكرة لتأسيس إمكانيات لكجيستية في سالح المشاة ,لمكاجية مخاطر لسكرية تتعمؽ
بحركب نظامية ضد الجيش اإلسرائيمي أك حركب العصابات ,لبر فرؽ لسكرية خاصة بكؿ جبية ,كاكتفاء
لكجيستي ,كتنسيؽ بيف الجبيات القتالية,
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ضركرة القياـ بحرب تكلكية لمى الرأم العاـ لشرلنة أم حرب قد تنشب بيف حيف كآخر ,كتنظيـ جكالت القتاؿ
كالمعارؾ التي تندلع في أكثر مف جبية ,كالتأثير مف خالؿ الكسائؿ اإللالمية لدل العدك ,باشتراؾ كافة
األجساـ السياسية في دكلة إسرائيؿ ,خصكصان :مكتب رئيس الحككمة ,ك ازرة الخارجية ,ك ازرة القضاء,

ح .تمكيف الجيش اإلسرائيمي مف تحقيؽ ميامو العسكرية بالتنسيؽ الكامؿ مع الجيات السياسية كالدبمكماسية
كالقضائية ذات العالقة ,خالؿ مجريات المعركة كما بعدىا ,مف أجؿ تحصيؿ الشرلية المطمكبة لعممياتو
العسكرية.
ىذا الجيد اإلسرائيمي يتطمب تكفر دائرة مكتممة األركاف :جيات تنفيذية لممياتية ,طكاقـ دبمكماسية سياسية,
جيد إلالمي ,يركز لمى الجكانب التالية:
.1

جيد لممياتي يككف مستندان إلى ركاية قضائية قانكنية,

.2

تقكية األطر السياسية الخاصة بالتنسيؽ بينيا كبيف الجيش اإلسرائيمي ,مف أجؿ تقصير المدة الزمنية

التخاذ الق اررات الالزمة لتجييز الرد الالزـ,
.3

تأكيد التنسيؽ العسكرم كاألمني بيف الدكؿ المتحالفة ذات المصالح المشتركة.



إدارة المخاطر العسكرية أمام سيناريوىات غير متوقعة

في مثؿ ىذه الحالة يككف الجيش اإلسرائيمي مكمفان بالقياـ بعمميات لسكرية مفاجئة في حاؿ تكفر تيديدات لـ
تكف حاضرة سابقان في سمَّـ تيديدات الجيات المعادية ,بما يضمف إلسرائيؿ أال تككف مكشكفة أماـ أم مخاطر
جديدة بذات القكة كالتيديد.
كىنا تظير المخاطر األمنية مف دكؿ ال تشترؾ معيا إسرائيؿ بحدكد جغرافية مشتركة ,مف خالؿ تركيز الجيش
اإلسرائيمي لمى كجكد جاىزية كاممة لديو في كامؿ المجاالت األمنية كالقطالات العسكرية ,مف أجؿ تكفير الردع
المناسب لمعدك ,مف خالؿ اإلجراءات التالية:
.1

تقكية أجيزة اإلنذار الالزمة في المحيطيف :التكتيكي كاالستراتيجي ,لبر تكفر معمكمات دقيقة,

.2

المحافظة لمى بنؾ معمكمات استخبارية يتـ تحديثو دكريان ,كاستخدامو كقت الحاجة,

.3

تطكير القدرات االحباطية لدل الجيش اإلسرائيمي لمحيمكلة دكف نجاح أم مف محاكالت العدك الستيداؼ

دكلة إسرائيؿ.


الخالصة

.1

التطكرات العسكرية كاألمنية الحاصمة في اإلقميـ المحيط بدكلة إسرائيؿ ,تحتـ الحاجة ألف يكفر الجيش

اإلسرائيمي ردكدان فكرية لمى كؿ حدث ينشأ ,مف خالؿ تقكية القدرات العممياتية في كؿ جانب ,كتزداد ىذه الحاجة
في مكاجية كيانات معادية غير دكالنية ,مثؿ حزب ا﵀ كحماس ,أك مع دكؿ ال تشترؾ مع "دكلة إسرائيؿ" في حدكد
مشتركة,
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.2

ىذه الكثيقة الخاصة بالجيش اإلسرائيمي تحتـ لميو تفعيؿ أقصى ما لديو مف قكة كقدرات في جميع

الحاالت :الظركؼ الطبيعية ,الطكارئ ,الحركب,
.3

ركزت ىذه الكثيقة لمى أىمية بناء الجيش اإلسرائيمي لقدراتو العسكرية ,كاألخذ بعيف االلتبار جميع

العناصر الالزمة ليذا البناء التي تصمح في السنكات القادمة,
.4

ىناؾ جممة مطالب الزمة لتطبيؽ ىذه الكثيقة داخؿ الجيش اإلسرائيمي ,كمنيا :القياـ بعممية تشبيؾ

تنظيمية بيف مختمؼ أجيزة الجيش ,مف أجؿ إنجاح العمميات العسكرية التي يقكـ بيا في جبية كاحدة أك لدة
جبيات في آف كاحد معان,
.5

تبقى األىمية القصكل لتحقيؽ ىذه الكثيقة داخؿ الجيش اإلسرائيمي منكطة بالكادر البشرم ,بالتباره

الضماف األساسي لألمف القكمي اإلسرائيمي ,كىك ما يحتـ لمى الجيش اإلسرائيمي القياـ بجميع الجيكد التي تكفر
األمف الكامؿ لمدكلة لبر مقاتميو كضباطو ,مف خالؿ إشالة مفاىيـ :الركح القتالية ,المبادرة العسكرية ,التأىيؿ
الميداني ,تنفيذ المياـ المطمكبة بكامؿ النجاح الالزـ.
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محتويات الوثيقة
الجزء األول :اإلطار الستراتيجي
األىداؼ القكمية
مصادر التيديد
مبادئ نظرية األمف القكمي
الصيغة التكفيقية بيف األىداؼ القكمية كتشغيؿ القكة العسكرية
الجزء الثاني :البيئة الستراتيجية والعممياتية
التغيرات الحاصمة في البيئة القكمية
التغيرات في اإلطار العممياتي
الجزء الثالث :تشغيل القوة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي
المبادئ العامة لتشغيؿ القكة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي
آليات التشغيؿ القتالية لدل الجيش في أكقات الحركب
تشغيؿ القكة في حاالت الطكارئ كالحركب
القدرات كالجيكد العسكرية المطمكبة في أكقات الطكارئ كالحركب
تفصيؿ الجيكد المطمكبة
تشغيؿ القكة العسكرية في الظركؼ الطبيعية
الردع
المعارؾ الحاصمة بيف الحركب المتكقفة
تحصيؿ الشرلية لخكض الحركب
المعارؾ مع دكؿ ال تشترؾ مع إسرائيؿ بحدكد جغرافية
الجزء الرابع :آليات التنظيم لمجيش اإلسرائيمي وقت الحروب
التعميمات العامة
ىيئة األركاف تقكد المعركة
القيادات الرئيسة في الجيش اإلسرائيمي
مبادئ القيادة كالسيطرة
الجزء الخامس :بناء القوة التنظيمية في الجيش اإلسرائيمي
مبادئ مطمكبة لبناء القكة العسكرية
تخطيط كتطبيؽ القكة العسكرية
المبادئ المفضمة لبناء القكة العسكرية
الظركؼ المالئمة لتشغيؿ القكة العسكرية:
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.1

حاالت الطكارئ.

.2

أكقات الحركب.

.3

الظركؼ الطبيعية.

القدرات المطمكبة لممجاؿ اليجكمي.
تدريبات المشاة  -الكثافة النارية  -اليجمات الجكية.
تفعيؿ القكات الخاصة في لمؽ أرض العدك.
تطكير القدرات التقنية في لالـ السايبر.
تحسيف القدرات المتعددة االستخداـ.
إدارة المخاطر األمنية أماـ اإلمكانيات القائمة.
العثكر لمى حمكؿ لتيديدات لسكرية مع دكؿ ليس ليا حدكد جغرافية مع إسرائيؿ.
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