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 ْاإِلهـــــَدْاء

 ب

 َدْاءـــــْاإِله

 

 اهلل علْو ًطلن(... أمجعني )حمود صلَ إىل طْد اخللق

 ًٌر عْين ًهيدت قليب )أهِ الغالْت(... ,ًطزّقاً طقتين حب ىذا الدّي القٌّن ًرباطاًإىل اليت 

 إىل البلظن الشايف ًاحلضي الدافئ ًالصدر احلنٌى )ًالدُ احلبْب(...

 إىل ىدّت ادلٌىل مشض طعادتِ ًًٌر حْاتِ )سًخيت العشّشة(...

 ًباتاً حظناً... نبتييَّأطأل اهلل أى ُّ ,ًهريا ًهزام ًإّناص( إىل بناتِ فلذاث كبدُ: )هنَ

 طائالً ادلٌىل ذلن اخلري ًالزشاد... ,هٌدةًخٌتِ ًأخٌاتِ( حباً إىل )إ

 ,ا الشكْت الفٌاحتوق بزائحتيحلًّاليت مل تشل تُ ,رًحِ أبناء عوِ الطاىزتني الشيْدّي : ) ىْثن ً حمود (  ىلإ

 بعت علَ شغاف قليب...يِ هرتف ,اليت مل تربذ حْاتِ قط

 ًهي ذلح لظاًو بالدعاء يل يف ظيز الغْب... ,إىل كل )أحبائِ ًأصدقائِ ًخرياًِ(

إىل كل هي خضب بدهائو الشكْت  ,إىل شيداء اإلعداد ًالتديْش ,إىل كل هزابط علَ ىذه األرض ادلقدطت

 إىل كل أطري حز خلف القضباى.. ,ثزٍ فلظطني احلبْبت

ًعلَ رأطين درة التاج كتائب الشيْد عش  ,. إىل فصائل ادلقاًهت الفلظطْنْت ًقْادهتاًهظك اخلتام..

 الدّي القظام...

 ًىل مثزاث حصادُ العلوِإلْين مجْعاً أىدُ أُ

   

 

 

 



 

 

  
 
 

 وتقدورىذكر

 خ

 شكر وتقدير

ـ لمى , الذم افتتح كتابو بالحمد كاختتمو بالحمد, كالصالة كالسالالحمد  كاجب الكجكد
احب المقاـ المحمكد محمد صمى ا لميو كسمـ, كمف تبعو مف الحامديف ليـك ماـ الحامديف , صإ

 الديف كبعد:

 [9 :النمؿ][...]َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت َعََلَّ َوَعََل َوالَِديَّ :انطالقا مف قكلو تعالى

 ( 3014لباني رقـ )األال يشكر ا " الناس كمف قكؿ النبي صمى ا لميو كسمـ : " مف ال يشكر 

, الذم لامر أبكلبد الرحمف ستاذم الدكتكر/ لدناف ألى إبخالص الشكر كالتقدير كاالمتناف تقدـ أ
 حتى خرجت الرسالة الى النكر. ,ؿ لمّي يكما مف فيض لممو كتكجييولـ يبخك , حظيت بو مشرفان 

 ,براىيـ حبيبإ/ كالدكتكر ,خضر لباس لدكتكر/ف ام ؿ  قدـ بكافر الشكر كالعرفاف الى ك  تأكما 
 ., فجزاىما ا لني خيران  ثراءن إيما مناقشة الرسالة , مما زادىا حيث تشرفت بقبكل

دارة ا  , رئيسا ك ادارة كالسياسة لمدراسات العميكاديمية اإلألى إقدـ بأسمى آيات الشكر كاالمتناف تأكما 
 ... يسيةكىيئة تدر 

سالدتو لي في اختيار م لى الدكتكر/ ناجي البطة لمىإ لشكر كالتقدير كاالحتراـتقدـ بجزيؿ اأكما 
 رشاد كالتكجيو .العنكاف كاإل

كلك  ,, ككؿ مف سالدني لى كؿ مف كاف لو دكر في حياتي كلك كاف صغيران إكذلؾ الشكر مكصكؿ 
يـ مف ما مف غفمت لنأصحاب الفضؿ , أظير الغيب , ىؤالء مف ذكرتيـ مف بدلكة خير في 

 غير قصد فميـ مني كؿ الشكر كالتقدير كاالحتراـ.

فمف ا ,  ت في ىذه الدراسة , فما كاف مف تكفيؽ  فقّ ككف قد ك  أف أساؿ ا العمي العظيـ أ خيران أك 
 ك نسياف فمف نفسي كمف الشيطاف.أ ك زلؿ  أ ئ  كما كاف مف خط

 
 نيب"أليو ا  ا تكفيقي اال با لميو تككمت ك " كم

 ف كراء القصدكا م
 الباحث/

 وسام محمود كشكو

 



 

 

  
 
 

 الدرادظىملخص

 ز

 ممخص الدراسة

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

المستقبمي  بما يضمف تالفي السمكؾ اإلسرائيمي ,ا كتحميمياكقكؼ لمى بنكدىمإلالف ىذه الكثيقة؛ ل
 بيا. الذم سيأخذ

حاكلت الدراسة التعرؼ لمى تركيبة الجيش اإلسرائيمي الداخمية كأقسامو الرئيسة التي يتككف 
منيا, كما بّينت السمكؾ اإلسرائيمي تجاه الفمسطينييف مف خالؿ ثالث حقب تاريخية فاصمة في 

 .4189, كحتى الحرب األخيرة لمى غزة 8491نكبة لاـ مسطيني منذ خ الشعب الفتاري

تطبيقيا لمى المقاكمة ية ككيف ,ما تضمنتو كثيقة الجيش اإلسرائيميالدراسة كضحت 
, مف خالؿ معرفة مدل استعدادىا لمرد لمييا, الكثيقةأبرزت سمكؾ المقاكمة تجاه ك الفمسطينية, 

 لمسمكؾ العسكرم اإلسرائيمي في ضكء ىذه الكثيقة .أىـ السيناريكىات المستقبمية  كتناكؿ

كالمنيج التاريخي لمداللة لمى تتبع السمكؾ  لممية, لمى لدة مناىجلتمدت الدراسة ا    
منيج الكصفي التحميمي , بجانب الاإلسرائيمي تجاه الفمسطينييف منذ لدة لقكد حتى كقتنا الحاضر

تجاه المقاكمة خالؿ  اإلسرائيميلتطرؽ لدراسة السمكؾ في دراسة الظكاىر ككصفيا كصفان دقيقان, با
 حركبو المتتالية لمى قطاع غزة, ثـ ربط ىذه الظاىرة بكثيقة آيزنككت العسكرية.

كما تـ االلتماد لمى المنيج االستشرافي في التنبؤ بمستقبؿ السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي 
حميؿ ما تضمنتو بنكد كثيقة آيزنككت ية تحميؿ المضمكف مف خالؿ تجاه المقاكمة, بجانب نظر ت

 العسكرية. 
المؤسسة العسكرية  سمكؾ دراسةأف  ,مف أىميا نتائججممة مف التكصمت الدراسة إلى 

, كأف الجيش اإلسرائيمي قاـ بتطكير قدراتو اليجكمية سكاء ىميةأكثر المكضكلات أمف  اإلسرائيمية
 ف قكة ردع ضد أم ىجـك يمكف أف يتعرض لو.يستخدميا لتكك حيث البرية أك البحرية أك الجكية, 

خطكة نكلية في تاريخ الجيش اإلسرائيمي, كيمكف لمجيات  آيزنككت ةكثيقتعتبر  ..أخيران 
طة طريؽ لمكاجياتيا في المستقبؿ, كمعرفة التفكير ار المعادية لمكياف اإلسرائيمي أف ترل فييا خ

 العسكرم اإلسرائيمي في حركبو القادمة.
 

 

 



 

 

  
 
 

Abstract 

 ج

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

 :مقدِّمةأوًل: 
تعامؿ يالشعب الفمسطيني, أف  ضد كبو كالتداءاتوفي كافة حر  استطاع الكياف اإلسرائيمي

 إلسرائيميةاأظيرت الحركب ك تكتيؾ لسكرم مكحد, بلالمي لمى المستكل العسكرم كالسياسي كاإل
 اإلسرائيمية, بشالة آلة الحرب 2014, 2012, 2009-2008ألكاـ في لمى قطاع غزة  ةالثالث

ذلؾ خالؿ فرض كاقع جديد تعيد مف خاللو الييبة لقكاتيا, بعدما فشمت في تحقيؽ لفي محاكلتيا 
 ـ.2006لاـ حربيا لمى جنكب لبناف 

كمة الفمسطينية, كشؿ قدرتيا لمى ممقاتدمير البنى التحتية لالقكات اإلسرائيمية حاكلت 
مير المحاذية لقطاع غزة, كداخؿ األراضي المحتمة, كمحاكلة تدستكطنات طالؽ الصكاريخ تجاه المإ

تحقيؽ مآربيا بسبب صالبة المقاكمة ب, لكنيا لـ تفمح كاألراضي المصرمبيف قطاع غزة األنفاؽ 
 .ـ2014لاـ صة في الحرب األخيرة , ككقكفو خمؼ المقاكمة خاالفمسطينية, كصمكد الشعب

, إال أف ـ2012, ـ2008 يكانممقاكمة الفمسطينية خالؿ لدلألداء العسكرم ا تحسفرغـ 
كصفو بأنو نقمة نكلية كىامة في تاريخ المقاكمة المسمحة,  يمكف ,2014خالؿ لدكاف  هتطكر 

جانب التعكيؿ ب, يانياتخاصة بعدما فشمت االستخبارات اإلسرائيمية في تقديـ تقدير حقيقي إلمكا
 لصد صكاريخيا. مفرط لمى استخداـ القبة الحديديةال

السياسية كالعسكرية اإلسرائيمية,  األداء العسكرم لممقاكمة الفمسطينية مفاجأة لمقيادة مثؿ
تماـ الجيش ألىداؼ لمميتو العسكرية, مما أطاؿ أمد الحرب, أربكت حساباتيا, ككقفت دكف إك 

 فييا. هكلظمت معو خسائر 

, كبعد ازدياد األخطار المحدقة بالكياف بنية المقاكمة الفمسطينيةلفي ضكء التطكر الممحكظ 
يزنككت" في خطكة غير مسبكقة في تاريخ الجيش تعميـ رئيس األركاف "غادم آ , قرراإلسرائيمي

األخيرة  خالصات كنتائج الحركبستاالجيش اإلسرائيمي", ارتبطت ب استراتيجية"ػكثيقة أمنية سميت ب
 .2014-2008بيف لامي  , كحركبيا المتكاصمة لمى قطاع غزة2006لاـ لمى لبناف 
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 ؽاخفا  , ك الكياف اإلسرائيميفي المنطقة لمى أمف  ةمسمحأبرزت الكثيقة خطر الجمالات ال
 اس.لمى حزب ا كحركة حم بتحقيؽ انتصارالجيش اإلسرائيمي 

الجنكد في سائؿ قتالية متطكرة, بدالن مف نشر إبراز أىمية االلتماد لمى ك الكثيقة حاكلت 
تعزيز مكانتو, لبارتكاب كؿ ما ىك ممكف  كؿ مكاف دكف جدكل, كجددت رؤية الكياف اإلسرائيمي

 ذلؾ القياـ بارتكاب جرائـ حرب كمجازر. التيديدات ضده, حتى لك كمفو ككقؼ

نتاج تأثير إف أجؿ منظيره العسكرم, ينت الكثيقة أىمية تعامؿ المستكل السياسي مع ب
تككف القرارات ك تكامؿ العمؿ, ل تكيات المختمفة في الحكـ يؤدم, فاالندماج بيف المسيمامتبادؿ بين

 الصادرة لف مركز صنع القرار لمى درجة كافية مف الدقة.

 مشكمة الدراسة وتساؤلتيا: :ثانياً 
يقة آيزنككت العسكرية, حاكؿ الجيش اإلسرائيمي إلادة بناء استراتيجية جديدة في اصدار كث

, بالتبارىا مؤشرات مقمقة في مستقبؿ السمكؾ العسكرم المستقبمي لمكياف اإلسرائيمي تجاه المقاكمة
 كىك: تساؤؿ رئيس,طرح لبر كىذا ما ستحاكؿ الدراسة تسميط الضكء لميو, 

 نكوت يز ي ضوء وثيقة آما مستقبل السموك العسكري اإلسرائيمي تجاه المقاومة الفمسطينية ف
 العسكرية؟

 :لدة أسئمة فرليةالرئيس  التساؤؿكيتفرع مف 
 ؟1948منذ ما السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي تجاه الفمسطينييف  .1
 يزنككت العسكرية؟ما مضمكف كثيقة آ .2
 يزنككت العسكرية؟كثيقة آ لمتعامؿ معاكمة الفمسطينية ما مدل استعداد المق .3
 يزنككت العسكرية؟كثيقة آ ظؿم اإلسرائيمي في لعسكر السيناريكىات المستقبمية لمسمكؾ ا ما .4

 أىداف الدراسة: :ثالثاً 
 تتمثل أىداف الدراسة في اآلتي:

 .المقاكمة الفمسطينيةتتبع السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي تاريخيان تجاه  -1
 تسميط الضكء لمى التركيبة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي. -2
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 .رم اإلسرائيمي في ضكء كثيقة آيزنككتالتعرؼ لمى لقمية كطبيعة صنالة القرار العسك -3
 يزنككت.اكمة الفمسطينية لمرد لمى كثيقة آإبراز مدل جيكزية المق -4
 يزنككت االستراتيجية.لعسكرم اإلسرائيمي في ضكء كثيقة آاستشراؼ مستقبؿ السمكؾ ا -5

 أىمية الدراسة: :رابعاً 
 ويمكن تحديد أىمية الدراسة في التالي:

 :األىمية النظرية 
ألكاـ  الحركب الثالثة األخيرةخاصة في )الجيش اإلسرائيمي  استراتيجيةدراسة  يدتفقد   -1

جديدة لمباحثيف في العمـك  ان فتح آفاقكت, مصناع القرار العسكر , (ـ2008-2012-2014
 .العسكرم تسميطيا الضكء لمى تحكالت ميمة في ىذا الجانببالسياسية كالعسكرية, 

 يزنككتكمة بعد إصدار كثيقة آكرم اإلسرائيمي تجاه المقادراسة مستقبؿ السمكؾ العس تعمؿ  -2
  لمى إثراء المكتبة العربية .

 لصناع القرار في المقاكمة الفمسطينية . في ىذا المجاؿزيادة المعرفة  في ىذه الدراسةتفيد   -3
 :األىمية العممية 

مدادىا بال سطينيةىذه الدراسة مرجعان ىامان لمسالدة المقاكمة الفم تعد  -1 معمكمات التي كا 
 مف مكاجية الجيش اإلسرائيمي في المستقبؿ. اتمكني

بكضعيا  الكياف اإلسرائيميقـك طط كاالستراتيجيات الجديدة التي يمتابعة الخقد تفيد في  -2
 لتفادييا. ضد الفمسطينييف حركبوأثناء 

 ,ككيفية تعامميا مع المقاكمة العقمية العسكرية اإلسرائيميةقد تفيد في التعرؼ لمى  -3
 .في المكاجية المتكقعة كاالستفادة منيا في الجكانب اإليجابية مستقبالن 

 منيجية الدراسة: :خامساً 
 استخدم الباحث في الدراسة عدة مناىج ونظريات منيا:

 سرائيمي تجاه الفمسطينييف لامة, كحركات تتبع السمكؾ اإلل الذم يمجأ :المنيج التاريخي
كصؼ تمؾ الممارسات, بكحتى اآلف,  1948كبة لاـ المقاكمة الفمسطينية خاصة منذ الن

 كالكقكؼ لمييا, بيدؼ تكقع اتجاىاتيا المستقبمية القريبة كالبعيدة. ,كمناقشتيا
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 بالتطرؽ دراسة الظكاىر ككصفيا كصفان دقيقان,  القائـ لمى :المنيج الوصفي التحميمي
بكثيقة  ياربطك غزة, لمى  دراسة السمكؾ االسرائيمي تجاه المقاكمة خالؿ حركبو المتتاليةل
في الحركب الفائتة,  دركسيامف استخالص  مكياف اإلسرائيمي, كما يمكف ليزنككتآ

 في الحركب القادمة. االستخدامي
 قاكمة التنبؤ بمستقبؿ السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي تجاه الم مف أجؿ :المنيج الستشرافي

اإلسرائيمي بإصدار الكثيقة لمتعامؿ , حيث قاـ الجيش يزنككتالفمسطينية, في ضكء كثيقة آ
 مف خالليا مع المقاكمة في المستقبؿ.

 لمعرفة كيفية يزنككتالؿ تحميؿ ما تضمنتو بنكد كثيقة آمف خ :نظرية تحميل المضمون ,
 .استخداميا مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي تجاه المقاكمة, كالتعامؿ معيا كتفادييا

 حدود الدراسة: :سادساً 
 مقاكمة الفمسطينية في ضكء دراسة السمكؾ العسكرم اإلسرائيمي تجاه ال :الحد الموضوعي

 يزنككت العسكرية.كثيقة آ
 (48ػاألراضي الفمسطينية ) قطاع غزة, الضفة الغربية, أراضي ال :الحد المكاني 
 احتالؿ فمسطيف, كتنتيي كقت صدكر  حيث تــ, 1948تبدأ الدراسة لاـ  :الحد الزماني

 .ـ2015لاـ  الكثيقة

 مصطمحات الدراسة: :سابعاً 
ية التيديدات مكاجلقاـ الجيش اإلسرائيمي بنشرىا  كثيقة :استراتيجية الجيش اإلسرائيمي  -1

تعديؿ جكىرم طرأ لمى العقيدة العسكرية, يتعمؽ , كتحتكم لمى الكياف اإلسرائيميالمحدقة ب
تتحمؿ ىزيمة أخرل ف ل "إسرائيؿ" أف بالدفاع لف الجبية الداخمية, كيقـك لمى مبدأ أساسي

كتحمؿ الكثيقة المصنفة "بالسرية جدان" تكقيع رئيس ىيئة األركاف , 2006لبناف بعد حرب 
 .العامة غادم آيزنككت, كتحمؿ لنكاف استراتيجية الجيش

أك تدلـ  ات كالدلكات كالعمميات التي تدلكلسياسيرتبط بامصطمح  :المقاومة الفمسطينية -2
يستخدـ المصطمح لكصؼ ك , زالتوكتسعى إل ,لمفمسطينييفاإلسرائيمي مقاكمة االحتالؿ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
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كيستخدـ لإلشارة  ,قاكمة المدنية, الشعبية كالمسمحةبيف الم تتراكحتحركات فمسطينية متنكلة 
  .كحتى اليـك 1918طيف لاـ البريطاني لفمس االحتالؿلفترة بيف بدء إلى ا

 الدراسات السابقة: :اً ثامن
 ( إسرائيل والقتال بطريقة أخرى.. وعقيدة الحرب الجديدة.2015حاييم آسا, يديديا يعاري )  -1

مركزية يبدأ الكتاب باإلشارة أف الردكد األمنية كالعسكرية اإلسرائيمية تركَّزت لمى ثالثة أسس 
فاألساس األكؿ ينشد ردع الدكؿ العربية لف الدخكؿ في حرب  ,ميمَّة: الردع, كاإلنذار, كالحسـ

ف, الكياف اإلسرائيميمفتكحة مع   ,اس الثانيلـ ينجح ىذا األساس المركزم, يتُـّ استدلاء األس كا 
تالية إلى ساحة عمؿ لمى نقؿ المعركة القي الكياف اإلسرائيميكفي حاؿ اندلعت حرب مفاجئة فإف 

, كالكصكؿ لمرحمة الحسـ خالؿ كقت قصير  .العدكِّ

حيف تَـّ استيداؼ الجبية الداخمية  ,يعكد الكتاب إلى سنكات طكيمة مف لقكد القرف الماضي
الكياف برزت أماـ أ, لكف السنكات األخيرة تلبعض المنظما اإلسرائيمية بالقذائؼ الصاركخية

ذات األسمحة غير القابمة لميزيمة؛ لحركب العصابات التي لجأت تحديات متزايدة مف  اإلسرائيمي
الكياف مكاجية لإضافة نكلية التي تعد كالعمميات االنتحارية,  ي: القذائؼ الصاركخية,كى

 .اإلسرائيمي

 منظماتتحقيؽ "اختراؽ استخبارم" داخؿ  ي كصي الكتاب بإبراز مدل القدرة اإلسرائيمية لمى
ف القرارات المتعمِّقة بتكثيؼ اليجمات تأتي مف ألتكل صانعي القرار فييا؛ مسل, كالكصكؿ المقاكمة

كليس مف ِقَبؿ الدكائر الميدانية العاممة في  ,لقيادية الرفيعة في تمؾ المنظماتىذه المستكيات ا
 .ساحة المعركة

 ( " الدروس المستفادة لحماس من معركة الجرف الصامد"2015, غابي: )سيبوني -2
 األكبر القتالي التحدم لحماس شكمت التي ,2014 غزة لمى الحرب اسةالدر  استعرضت

 .كاالستمرارية التعقيد حيث مف
 صكاريخ مف اإلسرائيمي الجيش مكاجيةب حماس استخدمتيا التي الكسائؿ الدراسة كناقشت

, طيار بدكف كالطائرات, الكياف اإلسرائيمي داخؿ كىجكمية دفالية كأنفاؽ( المدل كمتكسطة قصيرة)
 كالجيش القساـكتائب  بيف دارت التي المدف كحرب, بحرمال الككماندكزب التسمؿ كلمميات
 البرية. قكاتو تقدـ لند اإلسرائيمي
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 مفك  السابقة معاركو مف الدركس كيستخمص يتعمـ تنظيـ حماس أف الدراسة خمصت
 حماس استفادة اسةالدر  لددت, ك ا حزب مثؿ الكياف اإلسرائيمي كاجيت التي األخرل التنظيمات

 . القكة تكظيؼك  العممياتي, كي,يتيلبك الجيك  االستراتيجي: أصعدة ةثالثلمى  2014  معركة مف

 كالصكاريخ األنفاؽ :ةثالث مككنات لمى العسكرية قدراتيا بنت حماس أف الدراسة بينت
 لمى كاألسمحة القدرات ىذه تأثير مدل كاستعرضت, كااللكتركنية كالجكية كالبحرية البرية كالقكل
  .الصكاريخ خصكصان  المقاكمة قبؿ مف المستخدمة األسمحة كأنكاع كلدد ,اإلسرائيمي الجيش

 .2014( استراتيجية األنفاق لدى المقاومة في إدارة حرب 2014رامي أبو زبيدة ) -3

أبرزت تطكر التخطيط كاألداء العسكرم لممقاكمة لبر ك تناكلت الدراسة ظاىرة األنفاؽ, 
أف األنفاؽ لعبت دكران  , كبينتمسرح العمميات باالستفادة مف فترات اليدكء مع االحتالؿتجييزىا ل

-2008 أف المقاكمة أخذت العبرة مف حربيكأشارت , محكريان في صمكد غزة بكجو االحتالؿ
نظرنا المتالكو  ,قنالة أف مكاجية جيش االحتالؿ فكؽ األرض أمر صعب المناؿل, لتتكصؿ 2012

 كؽ.سالح جك متف
مف تجاكز خاصية التفكؽ التي يتمتع  مكنت المقاكمةستراتيجية اأَلنفاؽ إأف الدراسة أشارت 

بيا االحتالؿ مف حيث التدريب كالتسميح كالمعدات, كمنعتو مف استخداـ الكثير مف لناصر تفكقو 
بعاد المكاقعب ميمان  لعبت دكران ك بالمعركة,  اخؿ لدة العسكرية لمد إفراغ مستكطنات غالؼ غزة, كا 
 . كيمكمترات

نيا مف إدارة أم بضركرة التماد المقاكمة لمى استراتيجية لسكرية مكحدة تمكالدراسة أكصت 
 .لمنع, كاألنفاؽ, كالتصنيع الذاتيحرب العصابات, كالصد كا: استراتيجياتحرب قادمة كفؽ 

 "المذابح -ةالوحدات القتالي -راتالقد -"الييكمية اإلسرائيمي( الجيش 2014رأفت حمدونة ) -4
, كالقدرات العسكرية وكىيكميتو كتنظيم اإلسرائيميلجيش تناكلت الدراسة تاريخ تأسيس ا

لجنراالت ككزراء كالكحدات القتالية النظامية, كالعصابات الصييكنية كأساس لو, كبينت أسماء ا
 .منذ تأسيسوركاف, الذيف قادكا الجيش الحرب كرؤساء األ

قانكف التجنيد كاالنتساب ل, كتطرقت وكتاريخ تأسيس اإلسرائيمي, بحثت الدراسة ىيكمية الجيش
ركاف, كفصمت في األذرع ات الخاصة التي تعمؿ ضمف قادة األمجيش كخدمة االحتياط كالكحدل

 .التابعة لمجيش, البرية كالبحرية كالجكية كالقدرات البشرية
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لداد العربات أيات لف حصائا  ك  ,كالجنكد العامميف ألداد جنكد االحتياط, الدراسة بينت
 ستية.يالصكاريخ البالك تطرقت إلى السالح النككم ك القتالية كالدبابات كالقطع المدفعية, 

 ـ.2009 – 2000سرائيمي أثر المقاومة عمى األمن اإل (2010ابراىيم حبيب ) -5
حاكر ثمانية ملبر , اإلسرائيميتناكلت الدراسة التأثيرات المختمفة لممقاكمة لمى األمف القكمي 

كاالجتمالية أساسية؛ فدرست التأثيرات السياسية كالديمغرافية كالعسكرية كاالقتصادية كاإللالمية 
 .كالنفسية كاألخالقية

أثناء  اإلسرائيميةأثيرات القانكنية التي أصبحت تشكؿ ىاجسان لمقيادات تطرقت الدراسة لمت
ا في العديد القانكنية المرفكلة ضدى سفرىا إلى الخارج خكفان مف تعرضيا لاللتقاؿ, بسبب الدلاكل

 .مف الدكؿ األكركبية

شكمت بركز دكر  التي؛ 2009-2000بيف لامي  لمى الفترة الزمنية الممتدةركزت الدراسة 
لدل دكائر صناع القرار كأجيزة االستخبارات  التبارىاب؛ المقاكمة اإلسالمية التي تقكدىا حماس

 .د الدكلةاإلسرائيمية, خطران استراتيجيان ييد
 .ثغرات في جدار الجيش اإلسرائيمي (2009أبو عامر )عدنان  -6

يسمط الضكء لمى أبرز العيكب كالمخاطر التي يعاني منيا الجيش اإلسرائيمي, في ظؿ 
لف غياب أنمكذج "جيش الشعب" الذم كاف  في دكائر صنع القرار األحاديث التي ترددت مؤخران 

 .يتغنى بو كبار قادة الدكلة

 ,خاصة في الحرب األخيرة لمى لبنافالكتاب أبرز اإلخفاقات العسكرية اإلسرائيمية,  يتناكؿ
يبرز أىـ نقاط القكة كالضعؼ لدل الجيش اإلسرائيمي, مف كجية نظر اإلسرائيمييف أنفسيـ في ك 

 .مف مخاطر داخمية كخارجية وما يحدؽ بلمختمؼ الجكانب التسميحية كالبنيكية كالييكمية, إضافة 

صكرة مغايرة لمجيش اإلسرائيمي بخالؼ الصكرة النمطية التي رسمتيا لو  كتابالظير ي
دراستو لمى مصادر كمراجع لبرية, بالتمد الكاتب , ك كتحيطو بيالة مفتعمة, كسائؿ اإللالـ

 .معمكمات ميمة كجديدة لمباحثيف كصناع القرار كاستعاف باألرقاـ كالجداكؿ اإلحصائية, مقدمان 
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عممية وان السرائيمي عمى قطاع غزة "عد( دراسات في ال2009عبد الحميد الكيالي ) -7
 معركة الفرقان. :الرصاص المصبوب

 ,سرائيمي خالؿ العدكاف كتدالياتويتناكؿ الكتاب األداء السياسي كالعسكرم كاإللالمي اإل
ي فرد فصالن ك , حماس كفصائؿ المقاكمة الفمسطينيةكيقّدـ تقييمان لألداء السياسي كالعسكرم لحركة 

 .لمى غزة العدكافحكؿ جرائـ الحرب اإلسرائيمية جراء  تحميميان قانكنيان 

 فيما لعبكجكد إرباؾ في األداء السياسي كالعسكرم اإلسرائيمي خالؿ العدكاف, ليشير الكتاب 
فشاؿ أىداؼ العدكافك إلرباؾ, يذا اباألداء لفصائؿ المقاكمة الدكر األبرز  ذات   .ا 

, كَتشكُّؿ بيئة معادية الفمسطينييفي مع أف تزايد التعاطؼ المحمي كالعربي كالدكل كما
تشكيو ل, كأدت لمى المناكرة السياسيةتيا أربكت قدر  ,بسبب جرائـ الحرب التي ارتكبتيا "إلسرائيؿ"

لالميان, كانتشار مكجات االستنكار كالعداء ليا لالميان.  صكرتيا كاىتزازىا سياسيان كا 
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 ابقةالتعقيب عمى الدراسات الس :اً تاسع
عنوان 
 ما يميز الدراسة الجديدة ما ناقشتو الدراسة الدراسة

 
 
 
 
 

ثغرات في 
جدار الجيش 

 اإلسرائيمي

اإلخفاقات التي  كثير مف يتناكؿ الكتاب
يعاني منيا الجيش اإلسرائيمي, خاصة 
في الحرب األخيرة لمى لبناف, كفي 
مختمؼ الجكانب التسميحية كالبنيكية 

دراسة يظير كالييكمية, كفي ىذه ال
الجيش بخالؼ الصكرة التي رسميا لو 

 اإللالـ, كأحاطو بيالة مفتعمة.

تتميز الدراسة الحالية لف ىذه الدراسة مف النكاحي 
 التالية:

مكف أف تككف امتداد ليذه دراسة حديثة ي :الموضوع
 الدراسة, كلكف تطرقت لمكضكع أكثر حداثة كأىمية.

ف ىذه الدراسة سيتـ استخداـ مناىج أخرل ل :المنيج
 كالمنيج االستشرافي كغيره.

الحد المكاني األراضي الفمسطينية بخالؼ  :الحدود
الدراسة السابقة كانت شاممة لممناطؽ األخرل التي 

أما الزماني فكاف أكثر حداثة ألنو  تتكاجد بيا المقاكمة.
 يتطرؽ لممستقبؿ.

ستككف الدراسة ذات  :األىمية العممية واألكاديمية
, كمرجعان ىامان لممكتبة يذا المجاؿبكبيرة لمباحثيف فائدة 

ثراءن لمباحثيف في الدراسات العميا  العربية, كا 
 الشأف.ىذا المتخصصيف في 

 
دراسات في 

دوان الع
اإلسرائيمي 

عمى قطاع   
 2008غزة 

تناكؿ الكتاب في فصكلو الثالثة األكلى 
األداء السياسي كالعسكرم كاإللالمي 

دالياتو, ثـ يقدـ في خالؿ العدكاف كت
الفصميف الرابع كالخامس تقييمان لألداء 
العسكرم كالسياسي لحركة حماس 
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 

خير االقتصاد السياسي لمشركع الادة األ
 إلمار غزة.

يمكف أف تتميز الدراسة الحالية لف ىذه الدراسة مف 
 النكاحي التالية:

دراسة حديثة كشاممة تطرقت لمحركب  :الموضوع
 الثالثة الماضية, كذلؾ بالتفصيؿ.

سيتـ استخداـ مناىج كنظريات تختمؼ لف  :المنيج
مكف التي دائمان ما ىذه الدراسة كنظرية تحميؿ المض

 تككف إثراءن ألم دراسة.
يمتقي مع ك  ,الحد المكاني األراضي الفمسطينية :الحدود

نو أل ,ىذه الدراسة. أما الحد الزماني فيك أكثر حداثة
 يبرز المستقبؿ استشرافان.

ستككف الدراسة ذات  :األىمية العممية واألكاديمية
امان لممكتبة ى يذا المجاؿ, كمرجعان بفائدة كبيرة لمباحثيف 

ثراءن لباحثي الدراسات العميا المتخصصيف  العربية, كا 
 في الشأف اإلسرائيمي.
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أثر المقاومة 
الفمسطينية 
عمى األمن 
القومي 

اإلسرائيمي 
-2000من 

2009 

بحثت الدراسة تأثير المقاكمة الفمسطينية 
لمى األمف القكمي اإلسرائيمي, كركزت 

, 2009-2000الفترة لمى الفترة مف 
كالتي شكمت فييا بركز دكر المقاكمة 
الفمسطينية اإلسالمية التي تقكدىا حركة 
حماس, كالتي تشكؿ خطران استراتيجيان 

 لمى اسرائيؿ.

يمكف أف تتميز الدراسة الحالية لف ىذه الدراسة مف 
 النكاحي التالية:

دراسة حديثة يمكف أف تككف امتداد ليذه  :الموضوع
ختمؼ لنيا مف حيث تناكليا مكضكع الدراسة, لكنيا ت
 الكثيقة العسكرية.

ه ذتختمؼ لف ىسيتـ استخداـ مناىج أخرل  :المنيج
 .الحديث ياالدراسة طبقان لمكضكل

كىي تتفؽ الحد المكاني األراضي الفمسطينية  :الحدود
مع ىذه الدراسة, أما الحد الزماني فيذه الدراسة أكثر 

 .ةحداثة كمكضكليا يعتبر حديث السال
ستككف الدراسة ذات  :األىمية العممية واألكاديمية

فائدة كبيرة لمباحثيف في ىذا المجاؿ, كمرجعان ىامان 
ثراءن لمباحثيف في الدراسات العمي ا لممكتبة العربية, كا 

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

 رائيمي خاصة بعد الحركب األخيرة.القكمي اإلس
 

الجيش 
اإلسرائيمي 
"الييكمية, 
القدرات 

العسكرية, 
الوحدات 
القتالية, 
 المذابح"

تناكلت الدراسة تاريخ تأسيس الجيش 
اإلسرائيمي, كبناء قدراتو العسكرية, 
كالعصابات الصييكنية كأساس لو, 
كبينت أسماء الجنراالت ككزراء الحرب 

ـ تطرقت لمسالح , ثوأركان كرؤساء
 النككم االسرائيمي.

يمكف أف تتميز الدراسة الحالية لف ىذه الدراسة مف 
 النكاحي التالية:

مكضكليا الدراسة السابقة ىك جزء مف ىذه  :الموضوع
 ان الدراسة, حيث أف ىيكمية كقدرات الجيش سيككف جانب

 مف لدة جكانب تتحدث لنيا الدراسة.  ان كاحد
مناىج أخرل تختمؼ لف  سيتـ استخداـ :المنيج

 الدراسة السابقة طبقان الختالؼ المكضكع.
الحد المكاني األراضي الفمسطينية بخالؼ  :الحدود

الدراسة السابقة كانت شاممة لممناطؽ المحتمة في 
 األراضي الفمسطينية.

ستككف الدراسة ذات  :األىمية العممية واألكاديمية
مرجعان ىامان فائدة كبيرة لمباحثيف في ىذا المجاؿ, ك 

ثراءن لمباحثيف في الدراسات العميا  لممكتبة العربية, كا 
 المتخصصيف في الشأف اإلسرائيمي, كالشأف العسكرم.
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استراتيجية 
األنفاق لدى 
المقاومة 

الفمسطينية 
في إدارة 

 2014حرب 

كضحت الدراسة ظاىرة األنفاؽ, كتطكر 
التخطيط كاألداء العسكرم لممقاكمة, 

ألنفاؽ لعبت دكران محكريان في كبينت أف ا
صمكد غزة في كجو االحتالؿ, كأبرزت 
الدراسة أف المقاكمة أخذت العبرة مف 

, كبدأت بقتاؿ 2012, 2008حربي 
ألنفاؽ, كىذا ما أثبتتو العدك مف خالؿ ا

 .2014حرب 

يمكف أف تتميز الدراسة الحالية لف ىذه الدراسة مف 
 النكاحي التالية:

ىذه الدراسة تطكر األنفاؽ  سكؼ تكضح :الموضوع
ككسيمة كاحدة مف كسائؿ المقاكمة الفمسطينية, كبالتالي 
ستتطرؽ لجكانب أخرل سيككف األنفاؽ جزء بسيط 

 منيا.
سيتـ استخداـ مناىج أخرل لف ىذه الدراسة  :المنيج

 طبقان لممكاضيع المختمفة.
الحد المكاني األراضي الفمسطينية بخالؼ  :الحدود

داخؿ محيط قطاع غزة بقة التي كانت الدراسة السا
 أثناء الحرب.

ستككف الدراسة ذات  :األىمية العممية واألكاديمية
يذا المجاؿ, كمرجعان ىامان لممكتبة بفائدة كبيرة لمباحثيف 

ثراءن لباحثيالعرب الدراسات العميا المتخصصيف  ية, كا 
 في الشأف اإلسرائيمي.

 
 

 
 
 

الدروس 
المستفادة 
لحماس من 

ة الجرف معرك
 الصامد

استعرضت الدراسة الحرب لمى غزة 
, كالتي شكمت تحديان كبيران 2014

لحماس, كناقشت الدراسة كسائؿ حماس 
القتالية في المعركة, كخمصت الدراسة 
إلى أف حماس تتعمـ مف تجاربيا 
السابقة, أيضان إف حماس بنت قدراتيا 
لمى األنفاؽ كالصكاريخ كالقكل الجكية 

حرية, كىك ما أثر لمى قكتيا كالبرية كالب
 لألفضؿ في حركبيا ضد العدك 

يمكف أف تتميز الدراسة الحالية لف ىذه الدراسة مف 
 النكاحي التالية:

دراسة حديثة يمكف أف تككف امتداد ليذه  :الموضوع
الدراسة, كلكف تطرقت لمكضكع أكثر حداثة كأىمية, 
كتطرقت لمكاضيع أخرل لـ تتطرؽ ليا الدراسة 

 بقة.السا
سيتـ استخداـ مناىج أخرل لف ىذه الدراسة  :المنيج

 كالمنيج االستشرافي كغيره.
ألراضي الفمسطينية بخالؼ الحد المكاني ل :الحدود

 الدراسة السابقة كانت فقط في محيط قطاع غزة.
ستككف الدراسة ذات  :األىمية العممية واألكاديمية

ىامان لممكتبة يذا المجاؿ, كمرجعان بفائدة كبيرة لمباحثيف 
ثراءن لمباحثيف في الدراسات العميا  العربية, كا 

 المتخصصيف في ىذا الشأف.
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 إسرائيل
والقتال 
بطريقة 
أخرى, 
وعقيدة 
الحرب 
 الجديدة
 

العسكرية ب أف الردكد يكضح الكتا
اإلسرائيمية تركزت لمى: الردع كاإلنذار 
كالحسـ, كيدلؿ مف خالؿ قياـ اسرائيؿ 

جنكب لبناف, ك ييف بحركب ضد الفمسطين
كغير ذلؾ مف الفصائؿ التي تشكؿ 

 خطر لمى اسرائيؿ.

يمكف أف تتميز الدراسة الحالية لف ىذه الدراسة مف 
 النكاحي التالية:

دراسة حديثة يمكف أف تككف امتداد ليذه  :الموضوع
الدراسة, كذلؾ مف النكاحي األمنية كالعسكرية لحركب 

شمكالن كتغطية إسرائيؿ, كلكف تطرقت لمكضكع أكثر 
 لجكانب أخرل.

ـ مناىج أخرل لف ىذه الدراسة, سيتـ استخدا :المنيج
 .تبعان لما يتطمبو المكضكع

الحد المكاني األراضي الفمسطينية بخالؼ  :الحدود
الدراسة السابقة كانت شاممة لممناطؽ األخرل التي 

 تتكاجد بيا المقاكمة.
ة ذات ستككف الدراس :األىمية العممية واألكاديمية

ىامان لممكتبة يذا المجاؿ, كمرجعان بفائدة كبيرة لمباحثيف 
ثراءن لباحثي الدراسات العميا المتخصصيف  العربية, كا 
 في الشأف اإلسرائيمي.
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 الجانٌالفصن  2
سرائًمٌ جتاه الفمشطًهًني الشمىك العشكرٍ اإل

 طار تارخيٌ(إ)
 

 . سرائيميتركيبة الجيش اإل :ولالمبحث األ 
 . "1967-1948سرائيمي تجاه الفمسطينيين "السموك العسكري اإل :لمبحث الثانيا

 . "2007-1967تجاه الفمسطينيين "سرائيمي السموك العسكري اإل :ثالثالمبحث ال
 . "2014-2008سرائيمي تجاه الفمسطينيين "السموك العسكري اإل :المبحث الرابع
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 الثانيالفصل 
 طار تاريخي(إرائيمي تجاه الفمسطينيين )سالسموك العسكري اإل

تاريخي,  طارإضف  الفمسطينييف تجاه سرائيمياإل العسكرم سكؼ يتناكؿ ىذا الفصؿ السمكؾ
مف أسمحة كلتاد كمقكمات  حيث سيتناكؿ المبحث األكؿ تركيبة الجيش اإلسرائيمي, كما يمتمكو

-1948بيف لامي  الفمسطينييف تجاه اإلسرائيمي العسكرم كتطرؽ المبحث الثاني لمسمكؾ لسكرية,
  .ه الفترة, مف انتياكات كمذابح كالتداءات متكاصمة ضد الفمسطينييف في ىذ1967

 يبيف لام الفمسطينييف تجاه االسرائيمي العسكرم ستعرض السمكؾأما المبحث الثالث فا
النيؿ مف  حاكؿ الكيافك , كىي الفترة األصعب التي مرت بيا القضية الفمسطينية, 1967-2007

  مقاكمة الفمسطينية بكافة أشكاليا.ال

 بيف لامي الفمسطينييف تجاه اإلسرائيمي العسكرم أما المبحث الرابع فقد تطرؽ إلى السمكؾ
ثالثة حركب متتالية ضد الشعب الجيش اإلسرائيمي  شف التيكىي الفترة األخطر  ,2008-2014

 الفمسطيني.
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 ولالمبحث األ 
 سرائيمياإلتركيبة الجيش 

در معرفة حقيقة كاضحة , يجتجاه الفمسطينييف وسمككاإلسرائيمي ك  الجيشالحديث لف  لدل
, كما أنجزه في كأسمحتولمبحث في تركيبتو الحديث لنو يدفع إف يعتبر لصب الدكلة, كبالتالي فأنو 

 الماضية.كالعقكد السنكات 

لما تمثمو مف  ,ىميةأكلات كثر المكضأعتبر دراسة المؤسسة العسكرية ألم دكلة مف ت
 بجانب ,دكرىا في لممية التطكر كالبناء السياسي كاالجتمالي كاالقتصادم, ك مكانات مادية كبشريةإ

ا, تحقيؽ أكبر قدر مف التعاكف بيني المؤسسات األخرل في الدكلة, بيدؼمع كثيقة ال لالقتيا
 (.379-378ص :ت , د.حسف) .ةكالسياسي ةكاالقتصادي ةاألمني تخاصة في المجاال

لكياف امثمو يلما  ,لف باقي جيكش العالـ سرائيمي بكضع مختمؼالجيش اإليتمتع 
بالتبارىا الدكلة الكحيدة في العالـ التي ظيرت نتيجة حمكليا محؿ  ,مف حالة خاصة اإلسرائيمي

صبح أك  ,م جيش بالعالـليتخطى الحدكد المرسكمة أل ياجيشكمف ىنا زادت صالحيات  ,خرآشعب 
 تطبيقان  ,زه في أم كقتييمكف تجيك  ,فراد المجتمعأيضـ كافة  ,كاحد ف  آفي  كمدنيان  لسكريان  يازان ج

 (.78ص :2003)شعيب, .مة المحاربة""األلنظرية 

المتعاقبة  االسرائيمية ف الحككماتأال إ ,سرائيميدرات القتالية الممحكظة لمجيش اإلالق كرغـ
 ,القتالي مستكاهتحرص لمى تحسيف  األيديكلكجي,ابعيا ك طأبصرؼ النظر لف برنامجيا السياسي 
. في حالة مف التفكؽ النكلي الذم يتمتع بو ئوبقاإجؿ أمف  ,كتزكيده بالتقنيات العسكرية الحديثة

 (.1999 صحيفة معاريؼ, )برزالم كآخركف,

قو يقع لمى لاتاإلسرائيمي ف الشعب أ كزير الحرب اإلسرائيمي األسبؽمكشيو دياف  كقد ذكر
قامة إبلتحقيؽ اليدؼ النيائي  ,الحربىذه الجيش يقع لمى لاتقو شف ك  ,لداد لمحرباإل
 (80ص :2003)شعيب,  .التي لـ يحدد حدكدىا ,سرائيميةمبراطكرية اإلاإل
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رئيس مف بأمر  ,فقط ان لشر يكم باثني الكياف اإلسرائيميقياـ سرائيمي بعد تأسس الجيش اإل
 .1948مايك  26ي ف"ديفيد بف غكريكف" الحككمة 

, مرة الحككمةإككضعو تحت  ,صدر قرار مف الكنيست بترسيخ مكانة الجيش 1976ي كف
 بيف لاميلمى الجيش كالتسميح  كحظر قياـ قكة مسمحة بديمة لنو, حيث صرفت الحككمة

 مكقع الصفصاؼ, )حمدكنة,.في الثمانينيات %24ثـ كصؿ  ,مف الناتج القكمي 9%, 1950-1966

2011) 

لمى التكنكلكجيا العسكرية المستكردة مف الكاليات المتحدة  اإلسرائيميد الجيش يعتم
ؼ15ات إؼمثؿ طائر  ,ساسيأ االمريكية بشكؿ   مف  ىاكغير  ,باتشيأكالطائرة العمكدية , 16, كا 

مكقع )حمدكنة,  .مصانعيا العسكريةبك تخضعيا لمتطكير , أالجيشستكردىا يالمعدات العسكرية التي 

 .(2011الصفصاؼ,

  :, كىيسمحة رئيسةأسرائيمي ثالثة يضـ الجيش اإل

 :سالح المشاة "القوات البرية" -1
 ,يضـ كحدات برية مقاتمة تابعة لمجيشك  ,اإلسرائيميساسية لمجيش سمحة األمف األ كىك

 ةالمدرلات, المدفعية, اليندسة الحربي, التجنيد, المخابرات الخاصة, شعب ,المشاة: كمنيا
 .التكنكلكجيا

سمحة الحربية صبحت كافة األأ 2006لاـ كمنذ  ,1999 لاـسست ىيئة القكات البرية تأ
مسالدة سالح الجك, كلكف رغـ ف المعارؾ غالبان ما يحسميا البر, أل, القكات البرية ةمر إالبرية تحت 

 .( 9ص :2007 )سيكؿ, .تبقى القكات البرية رأس الحربة

 كىي:  ,ةمجمكلات ذات مياـ محددمف لدة  اإلسرائيمية تتككف القكات البرية

 .فيمؽ المشاة كفيمؽ المدرلات :قكات المناكرة كتشمؿ - أ
 .كفيمؽ االستخبارات ,كسالح اليندسة القتالية ,سالح المدفعية :قكات الدلـ كتشمؿ - ب

 قساـ مكتبية تتمثؿ في: أأربعة تكجد كما 
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 لف الميزانية كالتنظيـ الداخمي . المسئكلةشعبة التخطيط  - أ
 لف التدريب كالعقيدة . المسئكلةرضية األالشعبة   - ب
 .قسـ شؤكف المكظفيف  - ت
 (2015 مكقع ساسة بكست, )السيد, بحاث التطكير.ألف  المسئكلةشعبة التكنكلكجيا   - ث

 يا,ركبحسرائيمية في سمحة التي تستخدميا القكات البرية اإلىـ األأيعتبر سالح المدرلات 
لمى الخصـ بصكرة يجب مف خالليا القضاء تي الحادة ال التبرتو القيادة االسرائيمية شفرة السيؼك 

أصبحت قكة المدرلات بعد  بحيثتامة, كحافظ ىذا السالح لمى االحتياجات األمنية لدكلة الكياف, 
 (33ص :2008)الجيش,  مف أىـ األسمحة لمجيش اإلسرائيمي.مطمع الخمسينيات 

مكباؿ فاير كش العالـ, حسب ترتيب "غألقكل جي يحتؿ الجيش اإلسرائيمي المرتبة الحادية لشر
 :اإلسرائيمي الجيشمتمؾ اكرف", فمف ناحية القكات البرية يب

 ألؼ جندم احتياط. 380, نظاميألؼ جندم  141 ألؼ جندم, منيـ 521 -
 , كغيرىا.أك األمريكية أك البريطانيةدبابة, تتنكع بيف الميركافاة إسرائيمية الصنع,  3938 -
 مطكرة كحديثة.ك لة, ناقمة كلربة مدر  6780 -
سرائيميك , ةأمريكيك الصنع,  ةمدرلة خفيفة, تركي 431 -  .ةا 
 قطعة مدفعية أمريكية الصنع, أك أمريكية مطكرة اسرائيميان. 896 -
 ـ.مم 120-81-60-160 اتمدفع ىاكف, تتنكع بيف ليار  6440 -
سرائيمية الصنع. 232 -  راجمة صكاريخ أمريكية كركسية كا 
سرائيمية كسكيدية الصنع.قطعة أسمحة مضادة ل 1475 - مكقع دكت  رم,)البندامدركع أمريكية كا 

 (2014 مصر,
 السالح الجوي:  -2

 تككف مف بضع لشرات مف الطائرات 1948لاـ مع تأسيس سالح الطيراف اإلسرائيمي 
(Rolbant, 1970:p119), الكياف  كاتجوالقكالد الجكية, كالميابط الجديدة, كمساكف الطياريف,  ثـ أنشأ

 (.35-34 ص :2008)الجيش, مف بريطانيا كفرنسا كألمانيا. تولشراء معظـ طائرا ائيمياإلسر 
تعزيز قكتو القتالية الجكية باالستعانة  اإلسرائيمي الكياف في السنكات األخيرة استطاعك 

بأسطكؿ مف لدة أنكاع مف الطائرات بدكف طيار, الستخداميا في القياـ بتنفيذ المياـ االستكشافية 
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تكجيو ضربات ىجكمية, لبر تحميؿ تمؾ الطائرات قدرات صاركخية إلصابة ل س, ثـ انتقؿكالتجس
ما حصؿ في االلتداءات األخيرة لمى قطاع غزة, كاستخداـ تمؾ الطائرات كأىداؼ معينة لف بعد, 

 (22/10/2016ككالة نبأ,  )كسيناء. في أحداث سكريا, 
لعسكرية اإلسرائيمية, ألنيا تضمف لدـ كقكع تكتسب الطائرات أىمية كبيرة في االستراتيجية ا

كحركاتيا  ,األىداؼ التي تصميا ىذه الطائراتفي غمكض الضبابية ك ال رغـ, ةخسائر بشرية إسرائيمي
 (.22/10/2016ككالة نبأ,  ) االستكشافية في المحيط العربي

اء العسكريكف الخبر  كيرجحيتفكؽ سالح الجك اإلسرائيمي لمى نظيره في معظـ الدكؿ العربية, 
ئرات اإلسرائيمية في الدكؿ الغربية أف سالح الجك اإلسرائيمي ىك األفضؿ لالميان, كالدليؿ أف الطا

 (2014 مكقع مصر العربية, )محمد, ىداؼ في اليـك الكاحد بشكؿ دقيؽ.الؼ األقادرة لمى ضرب آ
 :ىذا التفوق السريع لسالح الجو اإلسرائيمي لعدة أسباب منيا اعرجيمكن إ

 التفكؽ لمى كؿ دكؿ المكاجية. طائرات أمريكية تضمف لو مىل التماده - أ
 الطائرات أسمحة فتاكة كمكجية بدقة لالية. استخداـ - ب
احيا بالتشكيش لمى أنظمة رادار نجك قياـ كحدة الحرب االلكتركنية بجزء مف مياـ الجيش,  - ت

 سالح الجك.العدك خالؿ ىجمات 
 جكان, مما يقمؿ مف إمكانية إلاقة مسيرة أىدافيا. جزء كبير مف الطائرات تتزكد بالكقكد - ث
ذات قكة ضاربة, تقـك بجمع المعمكمات طائرات بدكف طيار محمية الصنع, استخداـ  - ج

 كلمميات االغتياؿ كغيرىا.
طكرة لمغاية, بجانب طياريف لمى ألمى مستكل مف تطائرات كمقاتالت كذخيرة م امتالؾ - ح

 منظكمة فنية متطكرة.ك الكفاءة, 
مكانية تمثؿ في تنكلو ميزات جديدة, تؾ سالح الجك مامتال - خ  وقيامكقكة ىجكمية كدفالية, كا 

 جك. -رضجك, أ -ة, تتعمؽ بمياـ جكبمياـ متعدد
كنكلكجيا ت وماستخداك النكلية كالمدربة,  ,امتالؾ السالح الجكم اإلسرائيمي لمككادر البشرية

 (2014 مكقع مصر العربية, )محمد, .متطكرة في تنفيذ ميامو
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 سالح البحرية: -3

قطع بحرية أمريكية  مف 1948لاـ الكياف اإلسرائيمي القكات البحرية لند قياـ  تنك تك
 21في  يامحدكدة كغير مجدية, باستثناء قيام 1948طكاؿ حرب  لممياتياخفيفة, ككانت نكلية 

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

لاـ , كحتى 1948سنكات التي تمت حرب بدأ التطكر الممحكظ  لمبحرية اإلسرائيمية في ال
بكؿ  الكياف اإلسرائيميف بريطانيا لـ تأؿ جيدان في الكقكؼ بجانب ألالنكع, ك , مف حيث الكـ 1956

يا في لتككنا لكنان ليا ضد ألدائبالمدمرتيف إيالت كيافا,  أكتيت مف قكة, كقامت بإمداده ما
 (105ص :1977)لزمي,  لمنطقة.ا

طكلو  142اإلسرائيمي ساحالن طكلو  الجيشيحتؿ  ميالن بحريان لمى البحر المتكسط, كشريطا ن
برامج  يكلي سالحو البحرم أىمية كبرل, مف خالؿكىك , األحمرلمى البحر  ةؿ بحرياميأ خمسة

العسكرية, لف طريؽ  كصؿ األمر بإشراكو في لممياتوالقتالية,  التطكير كالرفع مف قدراتو
الغكاصات في حركبو المختمفة, كمف ىنا أصبح ىذا السالح يمثؿ تيديدان لمى دكؿ الجكار العربي, 

 (2014 مجمة المسمح, )حسيف,ا.راضي العربية, فأصبح خطران يتيددىإلى لمؽ األ هبسبب امتداد خطر 

, مف خالؿ يةح البحر بسال ان كاضح ان األخيرة اىتمام السنكاتاإلسرائيمي في  الكيافأظير 
 وتحديث أسطكل حيث تـدكؿ الجكار العربي, في اإلقميمية, خاصة  لخدمة سياستو تطكير قكاتو

  دار, كأنظمة حرب إلكتركنية جديدة.تتضمف تجييز السفف بمعدات كأجيزة را, ك البحرم

فييا,  حماية المناطؽ البحرية التي تـ اكتشاؼ الغازب الكياف اإلسرائيمي رغبتوخفي كال ي
نكايا أخرل في استخداـ سالحيا البحرم, لممشاركة في أم ترتيبات أمنية مستقبمية في لإضافة 

 (2015 صحيفة األىراـ, )الشيخ,.البحر المتكسط

اإلسرائيمي شكطان كبيران  الجيش , قطع2011لاـ  نذ اشتعاؿ فتيؿ الثكرات العربية األخيرةم
ر قدر مف االستحكاذ لمى أكببنافس سالح الطيراف ي كباتعزيز قدراتو البحرية, في تطكير كت

 المكارد المخصصة لمجيش.

, الكياف اإلسرائيميمكاجية التحديات التي تكاجو ل رأس الحربةيمعب البحرية سالح بات 
ضالؼ لتي ينفذىا الجيش اإلسرائيمي, ك ا كثر مف نصؼ العمميات الميدانية السريةفيذ أيحتكر تنك 

ككالة فمسطيف اليـك  )النعامي, متكسطة أك طكيمة المدل.كالسفف كالصكاريخ,  الكياف شراء الغكاصات
 (2015 اإلخبارية,



 

 

  
 
 

 الثانيىالفصل

ىالطدكريىالدلوك
ىتجاهىاإلدرائولي
ىإطار)ىالفلدطونوون
 (تاروخي

21 

كبات الجكية, ك  ,البحرية ,البرية :أف الجيش اإلسرائيمي قاـ بتطكير قدراتو اليجكمية كاضحان  بدا
خاصة كجكده في  قد يتعرض لو,قكة ردع يستخدميا ضد أم ىجـك  لتككف طاقاتال ىذه يحشد

 محيط قكات لربية يعتبر جميعيا ألداء لو.

ات القتالية لـ يتكقؼ عدباألسمحة كالماإلسرائيمي الكياف مداد المالحظ أف الدكر األمريكي في إ
الستراتيجي في المنطقة, فإذا سقط, لمقيا ا هحتى المحظة, ألف الكاليات المتحدة تعتبر  منذ إنشائو

 تقد.سقط التكاجد األمريكي تمقائيان, كما تع
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 المبحث الثاني
 1967-1948تجاه الفمسطينيين  اإلسرائيميالسموك العسكري 

لالمة فارقة  شكمتلدة مجازر  وباكارتك ,الكياف اإلسرائيمي دكلتو إلالف 1948العاـ  شيد
 فقد شيد 1967, أما العاـ النكبة لاـف ك أطمؽ لميو الفمسطينيك في تاريخ القضية الفمسطينية,  

شرقي الؿ الكياف اإلسرائيمي لقطاع غزة كالضفة الغربية كشبو جزيرة سيناء كالجكالف السكرم ك احت
 , كمف ىنا بدأت معاناة أخرل لاشيا الشعب الفمسطيني.القدس

منطقة, حيث خمعت الحدث األىـ الذم غير معالـ ال -فمسطينيان كلربيان –أصبحت النكبة 
لحؽ بأىمو, نطمؽ النضاؿ الفمسطيني ليصمح الغبف الذم ماكنيا, كحمت أخرل, كابعدىا أنظمة مف أ

تيـ, ك ف يعيشكف لمى أمؿ العكدة إلى بيك سان لمى لقب, كأصبح الفمسطينيالذيف انقمبت حياتيـ رأ
 .(23ص :2011خكرم, ك )ركحانا .حتى لك أصبح ذلؾ البيت ككمة غبار

لطرد ما  لكسائؿ الممكنةقاـ الصياينة باستخداـ شتى ا ,كلى لنكبة فمسطيفمنذ السنكات األ
مف لدة قرل بتشريد الفمسطينييف  قامكاك , 1948تبقى مف السكاف خارج األراضي المحتمة لاـ 

 .(28ص :2011ركحانا كخكرم, )كمدف إلى خارج حدكدىا.
, أك 1948شيدت فترة الخمسينات مجازر صييكنية بشعة داخؿ األراضي المحتمة العاـ 

الذم تأسس ف ال يختمؼ جيشيا لف العصابات, ييس دكلة مف اإلرىابيأكدت أننا أماـ تأسك خارجيا, 
  أصالن لمييا.

 19ػقدر لددىا بك نيا لـ تكف أقؿ ىمجية, لكمجازر تمؾ الفترة أقؿ مف سابقتيا, أف كرغـ 
فمسطيني, كالتمدت  1500الضفة الغربية كقطاع غزة, كذىب ضحيتيا أكثر مف مجزرة, شيدتيا 

 (29ص :2009)لمي,  .في القدس كرفح 1967خرىا ارتكبت خالؿ حرب لمى لنصر المفاجأة, آ
 بعدة سمات, نذكر منيا: 1967-1948 لامي ميزت الفترة الكاقعة بيفت

, مف خالؿ 48ػسياسة القبضة الحديدية التي مارسيا الحكـ العسكرم ضد فمسطينيي ال -1
 ز لنصرم كغيره.استخداـ أساليب متنكلة, مف تيجير كقتؿ كارتكاب مجازر ضدىـ, كتمي

الداخؿ مف فمسطيني قكانيف لنصرية تحـر  الكياف دكلة إصدارباضطراب اليكية, كتجمى  -2
في نفس الكقت حرمانيـ مف التكاصؿ مع فمسطيني غزة ك الحصكؿ لمى اليكية االسرائيمية, 

 كالضفة.
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 يدىا.في م بقتؿ أم ثكرة كطنية دكلة الكيافانعداـ الزلامة الكطنية المؤثرة, بسبب قياـ  -3
دكلة متنظيـ السياسي كاالجتمالي, بسبب سياسة القبضة الحديدية التي اتبعتيا لاالفتقار  -4

 تجاه السكاف الفمسطينييف. الكياف
لامان لمى جميع قرل المثمث  14حظر التجكاؿ طكاؿ  االحتالؿ اإلسرائيميدكلة  تفرض

 1957-1956 بيفإدارم أمر التقاؿ  315 تأصدر ك في الداخؿ المحتؿ في أغمب سالات الميؿ, 
, األنباء كالمعمكمات الفمسطينية)ككالة  رية مف الفمسطينييف.كسخ ذالالن بعض األكامر العسكرية إكمثمت , 
 ت( د.

بفرض حظر  29/10/1956في , قياـ الجيش اإلسرائيمي آنذاؾمف أىـ العالمات الفارقة ك 
كرة مثؿ كفر برا, جمجكلية, الطيرة, الداخؿ المحتؿ, كلدة قرل مجابالتجكاؿ لمى مدينة كفر قاسـ 

يعممكف خارج منيـ مئات ال, مع أف ركج المكاطنيف بعد الخامسة مساءن قمنسكة, كمنعت خ الطيبة,
 .ان ال يمكف الكصكؿ قبؿ الخامسة مساءالقرية, ك 

 49 قتمتاف الثالثي لمى مصر, بالتزامف مع العدك  مجزرة بشعة اإلسرائيميةارتكبت القكات ك 
 :2011ركحانا كخكرم,  )أطمقت النار لمييـ لف قرب.طفالن, ك  11امرأة, ك 15يـ نشخصان, م

 (80-79ص

, كحدكث النكبة التي شردت مئات اآلالؼ مف االحتالؿالفترة التي ألقبت قياـ دكلة  تظير
الجيش اإلسرائيمي بضربات متتابعة تمت لمميات التيجير في سبيؿ  قياـالفمسطينييف خارج ديارىـ, 

, االحتالؿدكلة التي تعتبر مف أىـ مراحؿ الكثير مف الجرائـ  ارتكابك دلائـ الكياف, تثبيت 
سف تشريعات لمسيطرة لمى األرض, كفرض الحكـ العسكرم لمى ك بالتبارىا مرحمة تثبيت الدكلة, 

 الفمسطينييف, كبالتالي كانت تمؾ الفترة كباالن لمى الشعب الفمسطيني.
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 ثالثالمبحث ال
 2007-1967تجاه الفمسطينيين  اإلسرائيميلعسكري السموك ا

, 1948باحتالؿ معظـ األراضي الفمسطينية إثر حرب  االحتالؿ اإلسرائيميلـ تكتؼ دكلة 
بجانب بريطانيا كفرنسا ضد مصر, فرصة  يا الثالثيلدكانة لتكسيع أراضييا, فكاف دبؿ سعت جاى

اضطرت لالنسحاب بضغط دكلي, ثـ فكرت  , لكنيا1956احتالؿ سيناء لاـ فأسفر لف قكية ليا, 
  .1967مقبؿ ليا, فكانت حرب حزيراف بيدؼ 

في لاـ  ردف كمصرى األراضي الفمسطينية كسكريا كاأللم الكياف اإلسرائيمي لدكانو نفذ
ألحؽ خسائر يا, ك مطاراتفضرب , بيدؼ السيطرة لمى مساحات كاسعة مف األراضي, 1967

رية في محكرم قطاع غزة كسيناء, تحت غطاء جكم كثيؼ, ىاجـ القكات المصك فادحة بيا, 
)منارة يما.مما نتج لنو احتالؿ إسرائيمي كامؿ ل كاستمرت العمميات العسكرية حتى اليـك التالي,

 .(23/7/2016دمشؽ, 

مقر األمـ  كسيطر لمىية الشرقية بدأ الجيش األردني بقصؼ الكياف اإلسرائيمي, بالج في
في القدس, مما نتج  وقكاتردف, كمحاصرة مية بقصؼ األدت القكات االسرائيالمتحدة في القدس, فر 

 ي لمضفة الغربية كالقدس الشرقية.لنو احتالؿ إسرائيم

الجبية السكرية فبقيت بعيدة لف تمؾ األحداث بعد قرار إسرائيمي بعدـ فتح جبية قتاؿ أما 
ع اإلسرائيمي رفض ذلؾ, كقاـ مع سكريا, خكفان مف تدخؿ االتحاد السكفيتي, لكف كزير الدفا

 (23/7/2016منارة دمشؽ,  ).كاحتاللو ,بمياجمة الجكالف السكرم

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 

لالنسحاب مف  دكلة الكياف, الذم يدلك 1967في تشريف الثاني  242األمف القرار لف مجمس 
مكقع منظمة التحرير  )العطاكنة,., كلكدة الالجئيف إلى ديارىـ1967األراضي التي احتمتيا في حزيراف 

 ت( د. الفمسطينية,
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ي الت 1968في مارس  قامت معركة الكرامةلمى اندالع تمؾ الحرب, نة س أقؿ مف بعد
لمى  كبيرن  ان انتصار ا حققك , اإلسرائيمي الكيافضد  فك ف الفمسطينيك كالفدائي ردنيخاضيا الجيش األ

مترات مف األراضي التي آالؼ الكيمك  ااستعادك قكاتو التي طالما تغنى بيا,  االجيش اإلسرائيمي, كقير 
 .1967 لاـ ميااحت

الستعادة ما تبقى مف داد االستع حالة في ,خاصة الجيش المصرم ,الجيكش العربية بقيت
لمكاجية الجيش  1973كتكبر لاـ في السادس مف أ, حتى تأىبت 1967أراضي احتمت لاـ 

عادة الحؽ العربي بعد ضيالو سيناء كالجكالف, الست يتمى جبينصران لظيمان ل حققتك اإلسرائيمي, 
 (.ت د. مكقع منظمة التحرير الفمسطينية, العطاكنة, ).1967حرب في 

لخطر المقاكمة , بدأت القكات اإلسرائيمية باجتياح جنكب لبناف, لمتصدم 1978 سفي مار 
, لمى غرار ما لياحاكلت تكجيو ضربة خاطفة فمصدر قمؽ كخطر لمييا,  تشكمالفمسطينية, التي 

خططت لو في كؿ حركبيا مع الجيكش العربية, بيدؼ القضاء لمى قكات الثكرة بضربة كاحدة 
كفي  ستكطنات الشمالية المحتمة, بحيث يصبح كجكد ىذه القكات مشمكالن,إلبعاد خطرىا لمى الم

  منأل لف التأثير في األحداث.

تحقيؽ أىدافيا خالؿ ثمانية أياـ, بسبب صمكد المقاكمة ب القكات اإلسرائيميةلـ تفمح 
ا كمف ىن ,شماؿ نير الميطاني إبعادىا لفصفيتيا, أك تبالفمسطينية, كفشؿ الجيش اإلسرائيمي 

بدأت القيادة اإلسرائيمية العسكرية تخطط لحرب جديدة ضد القكات الفمسطينية, حيث تعتبر حرب 
 (50-45ص :2007)القصاص, .حركب كاف ليا األثر األكبر في المنطقة العربيةلمقدمة  1978ػال

استحالة التخمص مف الكجكد في المعضمة الكبرل بالنسبة لمكياف اإلسرائيمي  تمثمت
يني بعد الحشد الفمسط بسببفي لبناف, إال مف خالؿ لممية أرضية شاممة كطكيمة, الفمسطيني 

 نيرم الميطاني كالزىراني.

الفرصة سانحة لمقضاء لمى الكجكد الفمسطيني في لبناف, خاصة  يسرائيماإل رأل الكيافك 
الكياف رغكؼ في لندف, فكاف ذلؾ ذريعة اتخذىا أبعد محاكلة اغتياؿ السفير اإلسرائيمي شمكمك 
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ليذه العممية منيا أخذ الضكء األخضر ب, في كاشنطف كلكاصـ أكركبية إلقناع الرأم العاـ الغربي
  (.274ص :1984)المبدم, .التي تـ إلداد خطتيا قبؿ ذلؾ بسنكات

لدـ مسؤكليتيا لف محاكلة اغتياؿ السفير الفمسطينية ألمنت منظمة التحرير  فيما
باإلغارة لمى التجمعات السكانية,  15/6/1982في  سرائيميةقامت لدة طائرات إ, اإلسرائيمي

شييدان,  بستيفقدرت الخسائر البشرية ك , بمسالدة البكارج الحربية, بجنكب لبناف كاألىداؼ العسكرية
, ثـ كسعت الطائرات اإلسرائيمية غاراتيا لتشمؿ المدف كالبمدات مدنيان جريحان ستمائة كسبعكف ك 

 (12ص: 1999)جابر,  جريح. كثالثمائةشييد  أدل لسقكط مائةالمبنانية, مما  كالقرل

لدة صكاريخ لمى التجمعات  تطالفمسطينيكف طائرتيف إسرائيميتيف, كسقط أسق ,في المقابؿ
حاصرت مدينة صيدا فالمدف كالتجمعات المدنية,  ةحاصر دفع القكات اإلسرائيمية لماالستيطانية, مما 

كاالشتباؾ مع  ,ليف الحمكة كما تمت محاصرة مخيـر كبيرة, كسيطرت لمييا, بعد أف تكبدت خسائ
ثالثيف  بمغكا و,ان مف جنكدىا فيكبير  ان خسرت القكات اإلسرائيمية لددك المقاكمة الفمسطينية بداخمو, 

 .دبابات كناقمتي جند كتدمير ثالثقتيالن كجريحان, 

سكانيا مف الفمسطينييف لمى  ياا لبثت القكات اإلسرائيمية أف حاصرت البيكت, كبدأت تدكم
الفمسطيني ياسر  كالمبنانييف, بكاسطة الطائرات كاألسمحة أمريكية الصنع, كتمقى حينيا الرئيس

رفض,  وكالخركج بمقاتميو مف بيركت إلى دمشؽ, لكن ,لرضان أمريكيان بضركرة االستسالـ لرفات
 (193-145ص :2007القصاص,  ).حتى آخر رمؽمع قكاتو كبقى يقاتؿ 

ستمرار الحصار اإلسرائيمي لبيركت كافؽ لرفات لمى الخركج بقكاتو مف لبناف تحت مع ا
ردف لف األكلى لبر الطريؽ البحرم إلى األكاف مف المقرر مغادرة القافمة ك ضغط أمريكي كبير, 

كاليمف الجنكبي, أما القكافؿ األخرل فتتكجو  قبرص, ثـ إلى الجزائر كتكنس, ثـ إلى السكدافطريؽ 
 (25/9/1986السفير المبنانية, جريدة ).ريا لبر ميناء طرطكسإلى سك 

القكات  حاصرتحصار بيركت لمدة شيريف, الفمسطيني المبناني خالؿ صمكد بعد ال
 نيا.مقاتؿ بيا لـ يخرجكا م ألفياإلسرائيمية مخيمي صبرا كشاتيال, بحجة كجكد 
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بدأ القصؼ فرة العممية, إلدافي المكاف ئيؿ شاركف ير أ اإلسرائيمي تكاجد الجنراؿكقد 
الكتائب المبنانية مجزرة ك , كارتكبت القكات اإلسرائيمية 1982يمكؿ أ 15ممخيميف في ل اإلسرائيمي

مف الشيداء  , بيف طفؿ كامرأة كشيخفمسطينيان  سبعمائة كثالثة آالؼرىيبة, راح ضحيتيا بيف 
 .اإلسرائيميةمدلكمة مف القكات , كلمميات اختطاؼ جمالية كالجرحى

االحتالؿ دكلة كرغـ اإلدانة الدكلية الكاضحة لممجزرة, كقياـ المظاىرات الرافضة ليا في 
الحككمة لجنة تحقيؽ, تكصمت أف كزير الدفاع يتحمؿ مسؤكلية شخصية لف  شكمت, اإلسرائيمي

ائـ القرف العشريف في الذاكرة التبرت ىذه الجريمة مف أفظع جر ك  ستقالتو,ال أدت, جزرةالم
األنباء ككالة ).لدـ محاكمة القائميف لمييا, كالتبارىا مسؤكلية فردية ليس إال بسببية, نساناإل

 ت( , د.كالمعمكمات الفمسطينية

استمر الحصار السياسي كالعسكرم في الضفة الغربية  األراضي الفمسطينية المحتمة, في
الحديدية بحؽ المدنييف  المتكررة باستخداـ القبضةاإلسرائيمية االلتداءات تكاصمت كقطاع غزة, ك 

سياسة التيكيد, كنسؼ البيكت, كالتقاؿ اآلالؼ مف المكاطنيف, كمصادرة األرض,  بجانب العزؿ,
  لشعب الفمسطيني مف ىكيتو الكطنية.كالمكارد المالية, كحرماف ا

بدأت شرارتيا ك  ,1987كلى في الثامف مف ديسمبر األاندلعت االنتفاضة بسبب ما تقدـ, 
الفمسطينييف الذيف يعممكف في األراضي المحتمة, مما أدل العماؿ  ت شاحنة صييكنيةداىملندما 

الشاحنة قطاع غزة, كالذ سائؽ بستشياد أربعة لماؿ, كجرح سبعة آخريف مف سكاف مخيـ جباليا ال
 (8ص: 2011, الحياة الجديدة).كلىاالنتفاضة األ عاندالمما تسبب ب, بالفرار أماـ مرأل الجنكد

ية االنتفاضة تعامؿ معيا الجيش االسرائيمي كحكادث لرضية, لكنيا ما لبثت أف منذ بدا
تكسعت كاستمرت, مما أربؾ قيادة الجيش لمى مكاجيتيا, فمجأ ألساليب لشكائية, بعد أف انتيجت 

ما جعؿ الجيش يتعامؿ بكحشية, فاستخدـ جميع كسائؿ م, واالنتفاضة لدة طرؽ لمتصدم لقكات
دفف بعض ك اكات العادية كالكيربائية, كرصاص البالستيؾ, كالرصاص الحي, بالير  ءن القمع, بد

ألؼ شخص خالؿ الثالث سنكات األكلى  مائةكصؿ لدد اإلصابات أكثر مف فأحياء,  الفمسطينييف
 (205-204ص :1990 ,)جبكر.لالنتفاضة
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كأحدثت تغيير مكقؼ الرأم العاـ اإلسرائيمي مف الفمسطينييف, بأسيمت االنتفاضة األكلى 
حركة إسرائيمية تدلك لتحقيؽ السالـ مع  قرابة خمسيفانحرافات في صفكفيـ, حيث تشكمت 

 الضفة الغربية كقطاع غزة.الفمسطينييف, كاالنسحاب مف 

يفضمكف  المقيميف فيو, كجعمت يسرائيماإل مكيافلقممت االنتفاضة مف ىجرة الييكد كما 
 13إلى فمسطيف المحتمة  1988, بينما كصؿ لاـ ان ألف 21بمغ لدد المغادريف فاليجرة لف البقاء, 

فقط,  ان لفأ 20إلى  ان ألف 70مف  1967انخفض لدد المستكطنيف في األراضي المحتمة لاـ ك , ان ألف
 (2013)المكسكلة الفمسطينية, .المتكررة لمى سياراتيـ الفمسطينية بسبب اليجمات

 241 شييدان, بينيـ 1162نتفاضة األكلى مف اال الخمس سنكاتللدد الشيداء في ابمغ 
كالترؼ الكياف لؼ شجرة, أ 140 اقتالعبيتان, ك  1228ألؼ أسير, كنسؼ  60طفالن, كالتقاؿ 

 (2012 مكقع فمسطيف أكف اليف, )باركد, جنديان كمستكطنان. 160بمقتؿ  اإلسرائيمي

لاـ  يمييفالعممية السممية بيف الفمسطينييف كاإلسرائكخالؿ سنكات االنتفاضة, انطمقت 
اإلخفاقات المتتابعة  عضلكنيا شيدت ب ,1993تكقيع اتفاؽ أكسمك خالؿ مؤتمر مدريد, ثـ  1991
تطبيؽ قرارات مجمس األمف الدكلي كلدـ الرفض اإلسرائيمي لاللتراؼ بالحقكؽ الفمسطينية, بسبب 

يطاف, كتزايد صرار لمى تكسيع االستاألراضي الفمسطينية المحتمة, كاإل, كاالنسحاب مف 242,338
  األمني كالعسكرم لمشعب الفمسطيني.القمع 

, اندلعت انتفاضة األقصى أكاخر لاـ 1993كبعد سنكات مف تكقؼ انتفاضة الحجارة لاـ 
قياـ شاركف بتدنيس المسجد األقصى تحت , بسبب استمرار ذات السياسات اإلسرائيمية, ك 2000

 (2013 مكقع الكاتب, )لالكنة,.تعاؿ االنتفاضةحراسة أمنية مشددة, مما كاف سببان مباشران الش

تطكرت انتفاضة األقصى إلى اشتباكات مسمحة, كلمميات فدائية, كتميزت بالمشاركة 
بشدة القمع تميزت ك الكاسعة في كافة أرجاء فمسطيف المحتمة, كمشاركة كافة التيارات الفمسطينية, 

, 4242بمغ لدد الشيداء ك المحرمة دكليان,  طفاؿ كالنساء, كاستخداـ األسمحةقتؿ األباإلسرائيمي 
 (126ص :2012)صالح,  .مقاكمان  376سيدة, كاغتياؿ  270طفالن, ك 793 بينيـ
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ىي ك  ,2007-1967أف السمكؾ العسكرم االسرائيمي في الفترة الكاقعة بيف  يمكف القكؿ
ة, كاستخداـ كسائؿ لكحشية الكبير با تميزمف أخطر الفترات في تاريخ الصراع العربي اإلسرائيمي, 

 في التعامؿ مع الفمسطينييف العزؿ.جرامية إ

تقاربان أمريكيان إسرائيميان انعكس لمى الدلـ الكاضح لسكريان كماديان,  ىذه الفترة شيدتكما 
 مما كاف لو بالغ األثر في زيادة حدة العمميات العسكرية اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني.
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 بعالمبحث الرا
 2014-2008تجاه الفمسطينيين  اإلسرائيميالسموك العسكري  

األخيرة, كتحديدا في النصؼ الثاني مف العقد األكؿ  سنكاتيالانت القضية الفمسطينية في 
 ا.فيي مف الصرالات الداخمية لمييمنة لمى مراكز السمطةمف األلفية الثالثة, 

لمى الشعب العسكرية ع حمالتو الظركؼ, كشف أبش ىذهاستغؿ االحتالؿ اإلسرائيمي 
الفمسطيني, مف خالؿ استخدامو أساليب القمع كاالضطياد المتكررة, كالمتمثمة في االلتداءات 

تبعيا مف حصار اقتصادم ظالـ لمى قطاع أالمنظمة كالمستمرة لمى األراضي الفمسطينية, كما 
مكقع باحث لمدراسات  يمة كحمد,)الع.التجارية, كمعابر السفر لمخارج همعابر إغالؽ غزة, مف خالؿ 

  (2009 الفمسطينية كاإلستراتيجية,

 )حرب الفرقان( 2009-2008عدوان  -1
أك معركة  ,لمى قطاع غزة حسب التسمية اإلسرائيمية لممية الرصاص المصبكب شكمت

محطة ىامة في تاريخ  ,2009كيناير  2008في ديسمبر كما أطمقت لمييا المقاكمة,  ,الفرقاف
تغيير لمف كراء ىجكميا العسكرم الكاسع دكلة االحتالؿ عربي اإلسرائيمي, إذ ىدفت الصراع ال

 سي بما يتفؽ مع أىدافيا كمصالحيا.الكضع القائـ في قطاع غزة, كرسـ مستقبمو السيا
في سياؽ صراع إقميمي أشمؿ بيف مشركليف أك تكجييف: أحدىما اإلسرائيمي العدكاف  كجاء

خطكرة العدكاف  تتضحقد اك ما تكلى اآلخر مشركع التسكية السياسية, تبنى مشركع المقاكمة, بين
مة في الصراع كالمنطقة بشكؿ لاـ, كلمى مستقبؿ كدكر الرؤل لتدالياتو لمى األطراؼ الفالبر 

 .(5ص :2009)مركز الزيتكنة, .كالمشركلات المطركحة لتسكية القضية الفمسطينية
 الظروف التي سبقت العدوان 

 سياسية استحقاقات شيدت زمنية فترة في 2008 غزة قطاع لمى إلسرائيميةا الحرب جاءت
 كيمكف ليا, المناسبة األجكاء تييئة ت, كتطمبالسممية التسكية مسيرة لمى انعكاس ميمة, ليا
 :(53ص: 2012)لدكاف, التالية في النقاط تمخيصيا

 .2008 سنة أكاخر الكياف اإلسرائيميك  حماس بيف التيدئة فترة انتياء - أ
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 رفضيا حماس حركة كتمميح ,2009 يناير 9 في لباس محمكد الرئيس كالية انتياء - ب
 المسار لمى السممية لمتسكية مسعى أم ينسؼ قد مما الحكـ, في ليستمر لو التمديد

 .السياسي المسرح لف غاب أك ,توسمط ضعفت حاؿ في الفمسطيني
 الطريؽ تمييد تطمب مما ,2009 يناير 20 في الحكـ أكباما ؾابار  األمريكي الرئيس تسمـ  - ت

 .المنطقة في األمريكي المشركع لدفع أمامو
 مما الميككد بحزب تأتي قد ,2009 يرافبر  في نيابية النتخاباتالكياف اإلسرائيمي  استعداد  - ث

 .السممية التسكية يعيؽ قد

 :مجريات العدوان 
كجة مف القصؼ بدأ الجيش اإلسرائيمي ألنؼ م 2008في السابع كالعشريف مف ديسمبر 

لتكجيو لمييا اسـ الرصاص المصبكب, ىدفت  قطاع غزة, في لممية لسكرية أطمؽ في تاريخ
 ة حماس في غزة.ضد حرك ضربة قكية

القصؼ القكم بستراتيجية الصدمة كالرلب العدكاف تكظيؼ إبداية  اإلسرائيمي الكياف حاكؿ
  تفقد معو اتزانيا. لحماسإرباكان يقاع أكبر لدد مف القتمى, مما يحدث إلكالمركز كالعنيؼ, 

في الضربة األكلى أغمبيا  ىدفان  110طائرات مقاتمة, دمرت  االحتالؿدكلة ذلؾ أشركت كل
الجكلة األكلى مف  مقران لمشرطة في ثالثيف تجريحان, كاستيدف 750كشييدان  271مدنية, أكقعت 

ما يفسر ثمانيف مقران, ماألكؿ كصؿ لدد المقار المستيدفة مف القصؼ في غارات اليـك ك القصؼ, 
 .(8: ص2012لدكاف,  ).سقكط العدد الكبير مف رجاؿ الشرطة الذيف كانكا لمى رأس لمميـ

حماس  بعد استيعاب فشؿ وتستمر طكيالن, لكن أاللحرب الجيش اإلسرائيمي ليذه اخطط 
رغـ أف الات, عد اختالؿ تكازنيا لسب الميداني السيطرة لمى الكضعك  ,ضربة األكلىاستيعاب لم

في الكقت المناسب بثقميا التنظيمي  تدخمت , لكف حماسلضربة الجكية كانت كفيمة بإسقاطياا
مؿ ازياد حالة الصمكد كالعسكرم في الشارع الفمسطيني, كأمسكت بزماـ المبادرة, فكاف ذلؾ مف لكا

  .دكف مبرر , الذيف أصبحكا ىدفان مباشران لمرصاص اإلسرائيميزةسكاف قطاع غ كالتحدم لدل
سيكمفيا مقتؿ  والتكغؿ البرم في لمؽ الكثافة السكانية, ألن االحتالؿقكات  لـ تستطعما في

السكنية, لممناطؽ أسر آخريف, لذلؾ كانت حذرة في لممية الدخكؿ كالتكغؿ ك المئات مف جنكدىا, 
 (11ص :2009, يةاالستراتيج)معيد فمسطيف لمدراسات .كاالكتفاء بدخكؿ المناطؽ المفتكحة كتدميرىا
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أطمقت الطائرات ك خالؿ العدكاف أنكالان مختمفة مف األسمحة,  االحتالؿدكلة استخدمت 
ـ, طالت كؿ شيء, كلـ التي يصؿ كزف الكاحدة منيا ألؼ كغآالؼ الصكاريخ كالقذائؼ المكجية 

  لسكرم كمدني.تفرؽ بيف 
, كالقذائؼ المسمارية, سفكرية المغمفة باليك مف بيف األسمحة المستخدمة القذائؼ الفك  كرانيـك
 , كما كشؼ العدكاف لف إبادة جمالية لعائالتران خطيرة لمى األشخاص كالممتمكاتآثا مما خمؼ

 (2ص :2012) شبير, .السمكني كالداية كرياف فمسطينية كاممة كما حدث مع لائالت

  ستراتيجية اإلسرائيمية في الحربال 
 ستندت لمى لدة ركائز, أىميا:رب لمى استراتيجية افي ىذه الحالكياف اإلسرائيمي  التمد

 .جيش صغير كمتحرؾ كقكم, مجيز بأحدث الترسانة العسكرية األميركية التماد قكات -1
تأميف قدرة الجيش لمى السيطرة في مجالي القكة الجكية كقكة النيراف في الميداف,  -2

 .ى سالح الجك كالمدفعية كالدباباتبااللتماد لم
 بتكرات تكنكلكجيا اإلدارة كاالتصاالت كالتكجيو.استخداـ أحدث م -3
بعيدان  الكياف اإلسرائيميالمعركة خارج  اسمكب التماد لناصر الردع كالمفاجأة, كنقؿ -4

 .سياسة الذراع الطكيمةلبر ما تسمى  لف مناطؽ سكف اإلسرائيمييف
لف تأميف لنصر التفكؽ لمى المقاكمة, مف النكاحي التقنية كالمكجستية, لمتعكيض  -5

 النقص في الحشد البشرم كالعمؽ الجغرافي.
حسـ المعركة بأسرع كقت ممكف لبر االستخداـ المكثؼ لمقكل, كالفتؾ بالطرؼ اآلخر.  -6

 (2009)كيالي, 

 نوانتائج العد *
مف بيف الشيداء ك جريحان, غالبيتيـ مف المدنييف,  5500شييدان, ك 1500 العدكاف خمؼ

لف مالييف  الخسائر الكمية في شتى مناطؽ الحياةمة قي كزادتامرأة,  111طفالن, ك 318
طاؿ التدمير ك ألؼ كحدة سكنية بيف دمار كمي كجزئي,  50, شممت تدمير أكثر مف الدكالرات

 (3-2ص :2012شبير,  ).آالؼ الدكنمات الزرالية
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حجـ الدمار كالخراب الذم لحؽ بالشعب الفمسطيني, إال أف المقاكمة تصدت لمعدكاف,  رغـ
سحب قكاتو تدريجيان, كانتياء لممياتو  19/1/2009ت في صده, حتى ألمف الجيش بتاريخ كنجح

كاصمت المقاكمة إطالؽ صكاريخيا تجاه البمدات كالمدف المحتمة, ك العسكرية مف جانب كاحد, 
 (5: ص2012شبير,  ).كانتيت الحرب دكف تحقيؽ االحتالؿ أم مف أىدافو المعمنة

 لـ ما كىك اإلسرائيمية, الداخمية الجبية ؽاختر البسيطة ا اتيابإمكاني المقاكمة استطالت
 شعر الذم اإلسرائيمي الجيش معنكيات لمى األثر أكبر لو كاف مما العربية, الجيكش فعمو تستطع

 كبمغت اإلسرائيمي؛ العمؽ لمى الصكاريخ إطالؽب ذلؾ كتمثؿ المقاكمة, أماـ مكشكؼ ظيره بأف
 (160-158ص :2009 لامر, )أبك.اإلسرائيمي العمؽ اخؿد متران  كيمك خمسيف مف أكثر

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

 .فييا األمف مسئكلية كتحميميا, غزة مف الصكاريخ إطالؽ منع لمىالمقاكمة  إجبار - أ
جبارىا ,قعالكا األمر تحت مصر كضع - ب  .الحدكد لضبط خطكات اتخاذ لمى كا 
 .غزة إلى السالح تيريب منع تدكيؿ - ت
 .الجنكد سالمة لمى الحفاظب المعادية األماكف في المكاجية لمى لمتدريب الحرب استخداـ - ث
 .الحرب في أساسي كمركب المحركقة األرض لقيدة تبني - ج

 )حجارة السجيل( 2012 عدوان -2
, أىميػة فائقػة مػف النػاحيتيف الرمزيػة الزمنيػة قصػر مػدتيا ـاكتسبت ىذه الحرب لمى غزة رغػ

, ككاشػػفة جيػػةكاالسػػتراتيجية, حيػػث بػػدت حربػػان فارقػػة لمػػى مصػػير قطػػاع غػػزة كالضػػفة الغربيػػة مػػف 
 جية أخرل.فيو مف  اإلسرائيمي الكيافكمكانة مى مصير اإلقميـ المتحكؿ,لطبيعة الصراع ككجيتو ل

 سػػعى إلييػػا كخطػػط الكيػػاف اإلسػػرائيميأف ياميػػا الثمانيػػة خػػالؿ أبينػت كقػػائع مػػا قبػػؿ الحػػرب ك 
بعػد أف لػززت قػكة حمػاس,  ,ليا, كفي المقابؿ أسػيمت الحػرب فػي تغييػر معػادالت القػكة الفمسػطينية

كظيػػػػػػكر أصػػػػػػكات تػػػػػػدلك لمتفػػػػػػاكض  اإلقميمػػػػػػي كالػػػػػػدكلي, يفكشػػػػػػرليتيا, كمكانتيػػػػػػا لمػػػػػػى المسػػػػػػتكي
 (1: صت )محيسف, د.معيا.
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 أىداف العدوان 
تػػدمير اسػػتعادة قػكة الػػردع, ىػي:  أىػػداؼ الحػرب الثالثػػة المعمنػػة الجػػيش اإلسػرائيمي أفألمػف 
غيػػػر أّف سػػػياؽ الحػػػرب, كمنطقيػػػا  ,معيػػػا , كتحقيػػػؽ ىدنػػػة طكيمػػػة المػػػدللحمػػػاس ركخيةالقػػػدرة الصػػػا

ستراتيجيةفصح لف أىداؼ أخرل, غير معمنة, آنية أ  .كا 
اكلػة محػك ذاكػرة الفمسػطيني, كأخػرل مح : أكليػاثمة أىداؼ ذات طابع أيديكلكجي, تتمثؿ فػي

ذات بعد تقني مجرد كتجريػب أنػكاع جديػدة مػف األسػمحة كالتكتيكػات كالتقنيػات, كثالثػة تػرتبط بإحبػاط 
إضػػعاؼ رابعػػة كالػػتحكـ فػػي منسػػكب السػػالح لػػدييا, كمػػان كنكلػػان, ك  ,أم قػػدرة فمسػػطينية لمػػى المقاكمػػة

 .ضماف الكصاية السياسية لمصر لمى قطاع غزةكنزع الشرلية لنيا, ك  ,مكانة القيادة الفمسطينية
ال يمكػػف إنكػػػار كجػػػكد بعػػض األىػػػداؼ األخػػػرل ذات العالقػػة بالكضػػػع اإلسػػػرائيمي الػػػداخمي, 
غيػػر أنيػػا تبقػػى ثانكيػػة؛ مػػف قبيػػؿ تركيػػز أنظػػار الجميػػكر اإلسػػرائيمي لمػػى األخطػػار الخارجيػػة اآلتيػػة 

 نتنيػػاىكبنيػػاميف  رل, كتصػػحيح لالقػػةمػػف خمػػؼ الحػػدكد, كصػػرؼ االنتبػػاه لػػف أكلكيػػات كمشػػاكؿ أخػػ
بعػد أف اىتػزت كثيػران فػي  ,بػاراؾ أكبامػا, فػي فتػرة رئاسػتو الثانيػة ألميركػيمع الرئيس ارئيس الحككمة 
 (6: صت )محيسف, د. .ةالسنكات األخير 

 ونتائجو مجريات العدوان 
ب لػػز أحمػػد الجعبػػرم, قائػػد كتائػػ القائػػد العسػػكرمباغتيػػاؿ  14/11/2012فػػي  دكافالعػػ بػػدأ

كاسػتيداؼ أمػاكف تخػزيف صػكاريخ طكيمػة المػدل, كمنصػات العسكرم لحماس,  الجناح الديف القساـ,
فػي القطػاع, بينيػا  ان ىػدف 1500 الثمانيػة , حيث ىاجـ الجػيش اإلسػرائيمي خػالؿ أيػاـ العػدكافياإطالق

 ؿ, كناشطكف بارزكف, كمخازف أسمحة.مقرات حككمية, كأنفاؽ كمنصات صكاريخ, كمناز 

سػيدة,  11طفػالن, ك 42فمسطينيان, بينيـ  162استشياد بيى العدكاف اإلسرائيمي لمى غزة انت
مركػػز دراسػػات  الجمػػؿ,).230بمػػغ لػػدد الجرحػػى ك , بيػػنيـ جنػػدييف, إسػػرائيمييفمقتػػؿ سػػتة ك مسػػنان,  18ك

 (2013 الشرؽ األكسط,
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 لعسكري اإلسرائيمي أثناء العدوانالسموك ا 
, لنػو المنفصػمة كصػاية سياسػية لمػى غػزةتحقيػؽ  سػمككو أثنػاء الحػرب مف أراد الكياف اإلسرائيمي 
سػتعادة الالفمسػطينية السػمطة تسػعى ك ـ, فػتح البكابػة المصػرية لالنػدماج فػي اإلقمػيبحماس  ترغبفيما 

 ؾ.لمى خمفية ىذا المشيد المعقد كالمرب حربالكقد اندلعت  ة,كحدتيا ككاليتيا لمى قطاع غز 

انػدالع ب لعػدـ رغبتػو بػؿباجتياح غزة, بسبب الكمفة العاليػة فحسػب,  يميالكياف اإلسرائ يقــ ل 
تخػػاذ الدرجػػة تضػػطره إلػػى  محمػػد مرسػػي إحػػراج الػػرئيس المصػػرمالضػػفة الغربيػػة, كلػػدـ ب انتفاضػػة

 كألنيا حرب اختبار كجس نبض, فقد انطكت لمى لمميات جراحية فحسب. ,إجراءات تصعيدية

, اسػتنادان ذىب إلييػايػ قػدلتػي كالحػدكد ا ,تكنكلػكجي كالعسػكرمال تفكقػو الكياف اإلسػرائيمي أبرز 
التركيز لمػػػػػى التركيػػػػػع, كتكبيػػػػػد الخصػػػػػـك ثمنػػػػػان باىظػػػػػان بػػػػػاألركاح كالممتمكػػػػػات, بػػػػػعقيػػػػػدة الضػػػػػاحية؛ ل

مركػز دراسػػات  الجمػؿ,).ر"كالتصػرؼ كدكلػة فقػدت صػكابيا, كفػؽ منطػؽ "مػا ال يمػر بقػكة, يمػر بقػكة أكبػ
 .(2013 الشرؽ األكسط,

المقاكمة برلاية مصػرية,  اإلسرائيمية في غزة بتكقيع اتفاؽ معانتيت العمميات العسكرية كقد  
ف يتعمقػػاف بػػأمف القطػػاع كحاجػػات المػػدنييف, فكػػاف كلػػد كالتػػزاـ أمػػراف أساسػػيا لممقاكمػػةاالتفػػاؽ  كحقػػؽ

 رائيميالكيػاف اإلسػ رأل مػات المقاكمة بأذل, فيكاالمتناع لف التعرض لقيادا بتخفيؼ ألباء الحصار,
 (9-8ص :2013)حطيط,  .بكقؼ إطالؽ الصكاريخ انطالقان مف قطاع غزة بأنو حقؽ ىدفو

كقيػػع ىػػذا االتفػػاؽ, نسػػتطيع القػػكؿ النظػػر كالتعمػػؽ فػػي الظػػركؼ التػػي سػػبقت ت معنػػاإذا مػػا أك 
 (10-9ص :2013حطيط,  ):لألسباب التالية حققت مكاسبالمقاكمة أف 
لـ تكف سكل كسيمة ردع لمكياف  ياخسارة ليا, ألن يعدال  طالؽ الصكاريخامتناع المقاكمة لف إ - أ

 .عدكافال يا إذا تكقؼلف شف لدكاف لمى الفمسطينييف, كبالتالي لف يككف ىنالؾ حاجة ل

, كلـ يمس مكقعو في محكر المقاكمة, كلـ يتعرض بحد ذاتومعمؿ المقاـك للـ يتعرض االتفاؽ  - ب
 تجريدىا مف أسمحتيا كلتادىا العسكرم.ل

 )العصف المأكول( 2014 نعدوا -3
 :أىداف العدوان 

حماس في لضربة مؤلمة تكجيو  أىمياتحقيؽ لدة أىداؼ مف الحرب, لاالحتالؿ  سعى
  .محاكلة تعطيؿ المصالحة, كنزع الشرلية الدكلية التي حصمت لمييا حككمة الكفاؽك غزة, ك الضفة 
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ييف في الضفة الغربية, لشرات الفمسطينبالتقاؿ  الجيش اإلسرائيميقاـ  ,في ىذا السياؽ
لحماس في كاستيدفت البنية التحتية  ,2011التبادؿ صفقة  ضمفطالؽ سراحيـ تـ إ مفخاصة 
, بما فييا المؤسسات الخيرية كاالجتمالية كالدينية كااللالمية كالثقافية كاالقتصادية, قبؿ أف الضفة

)كحدة كقة لـ يسمـ منيا أحد.كتباشر لدكانيا لميو, في حرب غير مسب ,قطاع غزةلتنقؿ المعركة 
 (1ص :2014تحميؿ السياسات في المركز العربي, 

 التمييد لمعدوان ومجرياتو 

دينة الخميؿ جنكبي الضفة الغربية مبمع خطؼ ثالثة مستكطنيف  2014بدأ التمييد لحرب 
بمدة قرب  لمييـحيث بدأ الجيش حممة لسكرية كاسعة, قبؿ أف يتـ العثكر  في يكنيك حزيراف,
عممية تطيير كاسعة كالتقاالت كمداىمات لمبيكت بالقكات اإلسرائيمية  كشرلتحمحكؿ مقتكليف, 

قدس, انتيت بقياـ المستكطنيف بعممية انتقاـ مف الطفؿ محمد أبك خضير مف مخيـ شعفاط في ال
 بعد خطفو كتعذيبو, ثـ حرقو.

ية كاسعة لمى حرؽ تصالد العنؼ اإلسرائيمي, مقابؿ لمميات احتجاجلأدت ىذه األحداث 
)المركز .يكمان  51استمرت التي الطفؿ, مما أدل لقياـ الجيش بإطالؽ حربو الشعكاء لمى القطاع, 

 (27/8/2014الفمسطيني لإللالـ, 
بقصؼ  ياطائراتفقامت  ,2014يكليك  6مساء األحد باغتت القكات اإلسرائيمية المقاكمة 

, مما استدلى مف المقاكمة الرد اد ستة مقاتميف, أسفر لف استشيالقطاعمدينة رفح جنكب بمكثؼ 
 قذيفة كصاركخان. 70ركخية زادت لف بقصؼ لنيؼ لمى البمدات الفمسطينية المحتمة برشقات صا

بقصؼ كثيؼ  اىبدأالعسكرية,  انطالؽ حممتو الجيش حتى ألمف قميمة لـ تمض سالات
جبرت ربع سكاف المدف الجنكبية لعشرات المكاقع كاألىداؼ, ردان لمى صكاريخ المقاكمة التي أ

 .(10/7/2014لمركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات, ا).المحتمة قضاء سالات طكيمة في المالجئ

 نتائج العدوان 

كممتمكاتيـ, حيث  الفمسطينييفلمى غزة األلنؼ كاألكثر دمكية ضد  2014العدكاف  ديع
دكليان, كقامت قكاتيا البرية كالبحرية كالجكية استخدمت القكات اإلسرائيمية كافة األسمحة المحرمة 

قطاع الدكف تمييز, ككانت المناطؽ الحدكدية شماؿ كشرؽ  الفمسطينييفبإطالؽ قذائفيا لمى منازؿ 
 أكقع خسائر مادية كبشرية ىائمة. ممااألكثر لرضة كتأثيران كتركيزان لمعمميات الحربية اإلسرائيمية, 
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 259طفالن,  567شييدان, بينيـ  2120ي لمى قطاع غزة لعدكاف اإلسرائيماحصيمة بمغت 
 (3: صت )شعث, د..امرأة 2018طفالن, ك 3192جريحان, بينيـ  10630بمغ لدد الجرحى ك امرأة, 

, كمف التحديات التي كاجيتيا أف تطكر مف ذاتيارغـ الحصار ك  المقاكمة استطالت
ؿ تمتنع لف اإلقداـ لمى أية مجازفة لسكرية جعؿ قكات االحتال ممامكانياتيا كأساليبيا العسكرية, إ

  غير محسكبة.
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 الجالحالفصن  3
 ءَ يف وثًقُ آيزنكىت قرا

 سرائًمًُالعشكريُ اإل
 

 آيزنكوتبطاقة تعريفية لغادي  /ولالمبحث األ 
 يزنكوت العسكرية )قراءة في المضمون(آالمبحث الثاني/ وثيقة 

 ة الفمسطينية في ضوء وثيقة آيزنكوتالمقاومالمبحث الثالث/ 
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 الثالثالفصل 
 سرائيميةءة في وثيقة آيزنكوت العسكرية اإلقرا

المبحث  يعرض, حيث رائيميةسآيزنككت العسكرية اإليتناكؿ ىذا الفصؿ قراءة في كثيقة 
كنماذج  ,كنشأتو, كرئاستو لألركافركاف غادم آيزنككت مثؿ: مكلده األكؿ بطاقة تعريفية لرئيس األ

 اقفو.مف مك 
يث لف البيئة حدك , , قراءة في مضمكنياكتطرؽ المبحث الثاني لكثيقة آيزنككت العسكرية

الكثيقة  , أما المبحث الثالث فقد استعرض كيفية تطبيؽجغرافي الخارجي, كتحميؿ المحيط الالداخمية
 .مع المقاكمة الفمسطينية
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 المبحث األول
 "غادي آيزنكوتـ"بطاقة تعريفية ل

 المولد والنشأةأوالً: 
مف  ألبكيف ,مدينة طبريا شماؿ فمسطيف المحتمةب 1960يزنككت لاـ آكلد الجنراؿ غادم 

لكاكدة, ).مدينة ىرتسميابكيقطف  ,يالتإمدينة ب نشأ ,خكةإربعة أبف الثاني بيف اال كىك ,ييكد المغرب
 (2014ت, الجزيرة ن

كخريج كمية  ,جازة جامعية مف جامعة حيفاإكحصؿ لمى  ,بناءأب لخمسة أمتزكج ك آيزنككت 
 (18/2/2015)الجزيرة نت, األمريكية.الجيش مف الكاليات المتحدة 

كسبو صفة أما م ,كالقدرة الكاضحة لمى المناكرة ,يزنككت بالحس الدبمكماسي الكبيرآ يتمتع
تحاشى الدخكؿ في كما  ,سرائيميركاف في الجيش اإلرئاسة األ ةلى رتبإ ىمتو لمكصكؿأالقيادة التي 

ر مف ثكأيرل نفسو داخؿ الحمبة العسكرية ك  ,نو يعرؼ مكانتوأل ,لغاـ داخؿ دائرة السياسةحقكؿ األ
 (9ص: 2015, بك لامر)أ.ةيالسياس

 ,يشلداءه كخصكمو داخؿ الجأفاكتسب  ,شخصية متمرسة لسكريان يمكف التبار آيزنككت 
 (16ص: 2015, )بف ديفيد.اع القرارصنكفي نفس الكقت ال يتكانى لف تكجيو النقد الالذع ل

كلى حرب لبناف األ الؿكخ ,سرائيميدمة في الجيش اإلخيزنككت لمآانضـ  1978 اـفي ل
, فرايـألمكاء  ان قائدكما خدـ  ,ليا ليف قائدان  ـث ,كالنيغلكحدة  51 خدـ كضابط في الكتيبة 1982
خالؿ االنسحاب  ,ييكد باراؾإ السابؽ غؿ منصب السكرتير العسكرم لرئيس الحككمةثـ ش

 (29/11/2014)مكقع أىـ األنباء, .2000سرائيمي مف جنكب لبناف لاـ اإل
خالؿ فترة االنتفاضة  ,الضفة الغربيةلكية منطقة أيزنككت بمنصب قائد آف يل 2003لاـ 

س منصب رئيس شعبة العمميات في مركز قيادة أتر ف, 2006ما خالؿ حرب لبناف الثانية أ ,الثانية
مكقع أىـ األنباء, ). ركاف العسكريةنائب ىيئة األثـ  ,شقائد المنطقة الشمالية في الجيف ,ركافىيئة األ

29/11/2014). 
تقمد حيث  ,يزنككت معظـ سنكات حياتو العممية في محاربة حزب ا بجنكب لبنافآقضى 

 .خسائر فادحةكما لحؽ بو مف  ,2006ف لاـ افي حرب لبن الجيش فشؿ لقبلكاء منطقة الشماؿ 
يعمؿ بمينية  ,كليس كزكرؽ حربي , يزنككت بضركرة تصرؼ الجيش كحاممة طائراتآيؤمف 

التي تنص لمى ضركرة القصؼ  ,*الضاحية لقيدةصاحب يعتبر ك  ,لف العجمة كمنيجية بعيدان 

                                                           
*
 م4112هاَلحالؼسكشٌحاإلسشائٍلٍحتالضاحٍحالجٌىتٍحلثٍشوخػامػقٍذجالضاحٍح:وهًًسثحالىالرذهٍشالزيألحقر
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 ,بادة حي كامؿإلك كمؼ ذلؾ ك  الكياف,لصكاريخ لمى العشكائي الكاسع لممناطؽ التي تطمؽ منيا ا
 .(17/2/2015)الرسالة نت, .الثانية فالجنكبية في حرب لبنا بيركت ضاحيةكما حصؿ في 
 األركانثانياً: رئاسة 

ترشيحو  تـ ,لمكاء الشماؿ خرىا قائدان آ ,عدة مناصب لسكريةبيزنككت آف تدرج أبعد 
ركاف رشح صديقو في الؿ مقابمتو لتكلي كظيفة رئاسة األنو خأ رغـ ,شركاف الجيأرئيس  منصبل

ه لكف تـ اختيار  ,كثر منوأليا  أكثر مالءمةنو أل ,ليذه الكظيفة "بيني غانتس"ىيئة االركاف العامة 
 (30/11/2014مكقع المصدر, ).2014ر مف نكفمب ركاف بدءن كبالفعؿ تكلى رئاسة األ ,ليذه الميمة

 نكوتقف آيز ثالثًا: نماذج من موا
منية ف التطكرات العسكرية كاألأل ان,لدكد في حزب ا لدكان  آيزنككتيرل : من حزب اهلل فوموق -1

مف , لمى كؿ حدث فكرية مى الجيش اإلسرائيمي تكفير ردكد, تحتـ لكالحزب بيف الكياف االسرائيمي
زاد التكتر لمى زب كمما حالمكاجية للحاجة اتزداد ك  ,خالؿ تقكية القدرات العممياتية في كؿ جانب

 .(57ص: 2015)أبك لامر, .الحدكد الشمالية بينيما
بالكياف كبر مف بيف الدكؿ التي تحيط صاحب القدرات األ اف حزب أيزنككت آ ديع 

 .(17/2/2016)مكقع أىـ األنباء, لكياف اإلسرائيمي.ماـ اأستراتيجي اخمؽ تكازف لييدؼ ك  ,اإلسرائيمي
خالؿ الخمس سنكات التي قضاىا في  يياؼ لمتعرَ  ,قة الشماليةبالمنط يزنككت خبيران آ ديع 

شد مف أمع التحضير لمكاجية  ,لمى الجبية 2006منصب قيادة الشماؿ بعد حرب لبناف الثانية 
 .(2015  ,, مكقع المصدر)دكة.سابقتيا مع حزب ا

 يديد التي تحدؽنيا مصدر كبير مف مصادر التأيراف لمى يزنككت إلآينظر  :يرانن إم قفومو  -2
 ان جكضع لالك  ,اإلسرائيمي الكياف أمفنيا تيدد بأكثر مف مرة أكصفيا ك  ي,سرائيماإل بالكياف

لى إكصكؿ الب, ‡سـ كاالنتصارح, ال†نذاراإل ,*لردع: اىداؼ مثؿأتحقيؽ لدة لبر  ليالمتصدم 
)أبك لامر,  يرافإدية كمف الدكؿ المعا لكياف اإلسرائيميمف األمحفاظ لمى  ,منية دفاليةأاستراتيجية 

 .(13ص: 2015

                                                           
*
 شيالحشبػثشذكشٌسالقٌاػحفًوػٍهنتأىكلفرهاسركىىتاهظحجذاًوًرٍجرهاهضٌورهن.لالشدع:هٌغاألػذاءهيالوثادسج
†
رخثاساخلرىفٍشاإلشؼاسالوثكشتأىاألػذاءاإلًزاس:ػٌذهاٌفشلالشدعفًذحقٍقالهذفالوشجىهٌه,ذٌرقلالوهوحإلىاالس

ٌخططىىللوثادسجإلىحشب,ورلككًٌرسٌىللجٍشاالسرؼذادفًالىقدالوٌاسةلها,خصىصاًلجهحذجٌٍذاالحرٍاط.
‡
 شج.س الؼذووذحقٍقاالًرصاسفٍهاخلا فرشجصهٌٍحقصٍألػيالذاخلاإلسشائٍلًوًقلهاإتؼادالحشبالحسنواالًرصاس:
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ـر حلف ي ونأل ,يزنككت جممة كتفصيالن آفقد رفضو  ,يراني مع الغرباإل االتفاؽصكص بخ       
جب تك يمما  الكياف اإلسرائيمي,مف أما ييدد م ,يراف مف استمرار التفكير بامتالؾ السالح النككمإ

لمعرفة كيفية مكاجية قكتو شكؿ كطريقة بناء جديدة تتعمؽ ب إلادة تقييـسرائيمي لمى الجيش اإل
 .(19/1/2016مكقع العرب, ) الكياف اإلسرائيمييراني الذم سيستمر ضد الخطر اإل

 ا تعطي حزب ألنيا ,كلكياتوأس أيراف لمى ر إضع ي الكياف اإلسرائيميف أيزنككت آ ؿيقك       
)بف ي.سرائيملكياف اإللمى ا مركزيان  يدان شكؿ تيدي الحزبؿ از  كفي المقابؿ ال ,مميار دكالر سنكيان 

 (18/1/2016, تسيكف كغركس

تيديد األنفاؽ في  والتحديات الكبرل التي تكاجي أحد يعتبر آيزنككت :من الفمسطينيين وفموق -3
قصارم جيده في ال يزاؿ يبذؿ  لكنوأف الجيش لديو القدرة األكثر تقدمان في العالـ,  رغـك غزة, 

, لمكاجية ظاىرة األنفاؽ التي أصبحت تشكؿ الخطر األكبر , خاصة قطاع غزةالمناطؽ الجنكبية
 (16/2/2016 )صحيفة الحدث,.الذم يتيدد الكياف

في  الطعف بالسكاكيف, التي انتشرت ظاىرة أفتعاممو مع الفمسطينييف  لدلزنككت آيكما التبر  
العنصر األكثر  تتجاكزسطينييف, الفم ضدانتياكات الجيش اإلسرائيمي لقب الضفة الغربية, ك القدس 

 (24/10/2014مكقع سكا,  ), لمى حد كصفو.فالمية في محاربة اإلرىاب
الفمسطينييف داخؿ األراضي ب الكياف اإلسرائيمي يتمثؿتيديدان ضد أف ىناؾ آيزنككت  يعتبر 

اتيـ ك  الكياف اإلسرائيمي,يعتبرىـ بأنيـ يشكمكف التيديد األخطر لمى  حيث, 1948لاـ المحتمة 
 (19/6/2016مكقع الرأم,  .)مف خالؿ حزب ا ييـإيراف بمحاكلة التأثير لم

, أماموالتحدم األكبر كاألىـ  في قطاع غزة بالتبارىاالجبية الجنكبية  إلى آيزنككت ينظركما  
ي تعيد بناء قدراتيا العسكرية بمعدالت تفكؽ سابقتيا, كبالتالك , تزداد قكتياف حماس في كؿ معركة أل

في  ان أم لحظة, فإذا شف الكياف اإلسرائيمي لدكانبفإف ىذه الجبية دائمان مشتعمة, أك تنذر باالشتعاؿ 
خسر في الحركب  حيث, يتضرراقتصاده ك أم لحظة لمى غزة, فإنو يتكبد خسائر بشرية فادحة, 

 .مميارات الدكالراتلمى غزة الثالثة األخيرة 
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 المبحث الثاني
 ية )قراءة في المضمون(يزنكوت العسكر وثيقة آ

 

كصؼ آيزنككت بأنو الجنراؿ الذم ال يعشؽ الحركب, لكنو يظؿ الجندم الذم يقكد جيشان ي    
عممية السكر الكاقي بشارؾ ك ة لقكد, بعيعتمد لمى العقيدة الحربية, يشارؾ في حركب لـ تنتو منذ س

 .نية التحتية في الضفة الغربيةالب, كقتؿ فييا المئات, كتـ تدمير 2002ضد الشعب الفمسطيني في 

"استراتيجية الجيش اإلسرائيمي", سـ اب اإلسرائيميبكثيقة نشرىا الجيش  آيزنككتارتبط اسـ     
فرضت لمى الحككمة مفيـك األمف مف كجية نظر الجيش, ككيؼ يمكف مكاجية التيديدات 

الكثيقة خطكة لـ يجرؤ أحد  متشك, كبالتالي مف جيرانو اإلسرائيمي ر التي تحاؾ ضد الكيافكالمخاط
 (2015 مكقع الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف, )رشيد, لمييا.مف رؤساء األركاف السابقيف 

في  ان معمم ,2015أغسطس ادرة أكائؿ آب/صال الجيش اإلسرائيمي" إستراتيجيةنشر كثيقة " بات    
تي يعمف فييا الجيش لف لقيدة أمنية ككنيا المرة األكلى ال مكياف اإلسرائيمي,لتاريخ األمف القكمي 

كلـ يسبؽ شاممة, يحدد الطريقة التي سيعمؿ فييا خالؿ األكقات العادية, كأكقات الحرب كالطكارئ, 
  أف حصؿ قبؿ ذلؾ أمر كيذا.

ما ىك مطمكب منو كي يستطيع أف اإلسرائيمي لمستكل السياسي امرة األكلى تطالب الكثيقة لم     
, لمكياف اإلسرائيميصياغة العقيدة األمنية كالعسكرية لالكثيقة أقرب ما تككف  كباتتيعمؿ بنجاح, 

 حيث تجرأ آيزنككت لمى القياـ بما لـ يستطع بو كؿ مف سبقو, فقد دفعت حرب لبناف الثانية
مقياـ بيذه المبادرة ل لدفاعاألركاف كبدلـ كزير ا رئيس, 2014 , كلممية الجرؼ الصامد2006

تكزيع ككيفية , اميفي كال الحربيف إخفاقات نابعة مف لدـ كضكح أىدافكاجو الجيش  ألفالتاريخية, 
 (2015 مكقع األخبار, )حيدر,.الميمات بيف المستكييف السياسي كالعسكرم

ه إطار كبينت , كحددت أىدافو كطرؽ تحقيقيا, ثيقة الخطكط العريضة لكظيفة الجيشتضمنت الك     
 القيادة كالسيطرة, كتراكـ القدرة.كاستخداـ القكة كمبادئ ة كاإلستراتيجية, االستراتيجي, كبيئتو التشغيمي
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لند قراءة الكثيقة كتحميؿ مضمكنيا سنالحظ أنيا انتظمت في سياقيف رئيسيف, كانا أىـ       
 مف خالؿ ىذا المبحث: يماسيتـ تحميمك أركانيا, 

 اخميةالد اإلسرائيميةتحميل البيئة عبر السياق الداخمي  :أولً 
 

يعتبر مف اختصاص القيادة السياسية,  ألف محتكاىاتـ اختيار لنكاف الكثيقة بعناية بالغة,       
السياسية , بسبب مكانتو المتميزة داخؿ شبكة القيادتيف ةالرئيسبكضع نكاتيا نجح آيزنككت  فيما

يرة, قبؿ أف تصبح بسرلة كب ككزير الدفاع قرار الكثيقة مف رئيس الحككمةاستطاع إك كالعسكرية, 
مركز األمارات  )لبد الكريـ,مكياف اإلسرائيمي.لالكثيقة خطة لمدكلة, ككف الجيش ىك العمكد الفقرم 

 (2015 لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية,

, كنيا حجر األساس ألم لممية لسكريةتحدثت الكثيقة لف نظرية األمف القكمي اإلسرائيمي, ك    
تأميف حدكد الدكلة, كىي  ,, التي يجب لمى الجيش حمايتيالمكيافمية أىـ األىداؼ القك  تز كأبر 

االجتمالي, , تكفير األمف االقتصادم ك الكياف, المحافظة لمى قيـ اإلسرائيمييفالحفاظ لمى أمف 
 (13-12ص: 2015)أبك لامر, .تحقيؽ السالـ مع جيرانيابقميميان كدكليان كتقكية مكانة الدكلة إ

(, )حماية الجبية الداخمية جية الجيش لمى مبادئ: الردع, اإلنذار, الدفاعستراتيارتكزت إ    
ستراتيجية أمنية دفالية تبني الحسـ, كتتفرع مف ىذه المبادئ, أىداؼ أخرل تتمثؿ باالستناد إلى إ

نظرية لسكرية ىجكمية, كتعاكف كتحالؼ استراتيجي مع الكاليات المتحدة األمريكية, كغيرىا مف 
في العالـ, فضالن لمى تقكية اتفاقيات السالـ, كالحفاظ لمى ليا تثبيت مراكز التأييد ك سة, الدكؿ الرئي

 (14/8/2015) أمد, .التفكؽ النسبي المستند إلى نكلية بشرية, كقدرات تكنكلكجية متفكقة

يناؾ العديد مف فحسب ما أكردتو الكثيقة,  بالكياف اإلسرائيميتغيرت الظركؼ المحيطة     
ت المطمكبة: تطكير ظيرت مخاطر أخرل, كمف أبرز التغيراك التي انخفضت أك زالت,  المخاطر

 قاـك كالجكية,  كلمقكات البحرية قدمة لمقدرة االستخباراتية لمجيشمنح أفضميات متسالح المشاة, 
 .2006كب غزة األخيرة, كحرب لبناف مف حر  الكياف اإلسرائيمي بمحاكالت استدراؾ أخطائو
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عدـ كجكد لغة تكاصؿ مشتركة بيف أذرع الجيش كثيقة أف ىناؾ بعض المشكالت, لفتت الك      
كي تككف ىناؾ ردكد مكحدة كمبادرات لسكرية مكحدة  ,ياالمختمفة, كطالبت بإنشاء لغة مشتركة بين

 (2015 مكقع ساسة بكست, )ناصر,.تجاه ما يطرأ مف أحداث

 ,الكثيقة بعدة نقاط فقد كضحتياكب, بخصكص آليات تنظيـ الجيش اإلسرائيمي كقت الحر      
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

دارة البنية التحتية العسكرية المكمفة بالسيطرة لمى مقدرات القكة لدل الك , اإلسرائيمي جيش, كا 
  د ككحدات سالح المشاة.المسؤكلة لف تشغيؿ كامؿ لتاك لمجيش, 

العامة سمـ أكلكيات العمميات القتالية, كأف رئيس ىيئة األركاف قائد  العسكرية تحدد القيادةكما    
كف بيف كافة لف تكفير الحد األقصى مف التعا كمسئكؿأم معركة يمكف أف يقـك بيا الجيش, 

 (41-40ص: 2015)أبك لامر,  .األذرع كالقيادات المناطقية

العسكرية  قكتوبينت أف ك بناء القكة في الجيش اإلسرائيمي أفردت الكثيقة جزءان كامالن,  حكؿ     
بناء القكة العسكرية لألدت خصيصان لمدفاع لف حدكد الدكلة, حيث أف ىناؾ لدة معايير تشير 

: التدريبات العسكرية المتكاصمة, ككثافة نارية فعالة, كاستخبارات دقيقة تكشؼ لمجيش, كتتمثؿ في
رة, كالقدرة لمى اتخاذ القرارات القياـ بخطط دفالية بأسمحة صاركخية متطك ك بنؾ أىداؼ العدك, 

ثناء سير المعركة, كتطكير القدرات التكنكلكجية العسكرية, لتكفير حمكؿ سريعة ألم تيديدات أ
 (45-44ص: 2015أبك لامر, ) .الجيشى متكقعة لم

المعركفة باسـ الشبكات المحكسبة كأنظمة المعمكمات كاالتصاؿ لف بعد عالـ ب اىتمت الكثيقة   
ئؿ إبراز حاجة الجيش ليذا النكع مف السالح الفعاؿ, نظران لمتقدـ التكنكلكجي اليامف حيث  السايبر

 الذم حصؿ في السنكات األخيرة.

لحاجة الممحة لتكضيح أىـ المعايير في استخداـ القدرات الدفالية كاليجكمية لمى برزت اكقد     
 (53-52ص: 2015أبك لامر, ): النحك التالي
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العالـ االفتراضي في شبكة االنترنت ىك جبية قتالية بكؿ ما تعني الكممة مف معاني كدالالت -أ
 تتضمف لمميات دفالية كىجكمية كجمع معمكمات.

الجيش اإلسرائيمي إقامة قيادة خاصة بيذه الجبية القتالية, تابعة لرئيس ىيئة  قيادةقررت  -ب
 كلة لف التخطيط كتنفيذ اليجمات الدفالية كاليجكمية لف شبكة االنترنت.كمسئ ,األركاف

اقتناء كؿ ما تنتجو ىيئات الصنالة العسكرية التكنكلكجية في العالـ مف قدرات تقنية ذات بعد  -ج
 ر حماية لممنشآت الحساسة مف اختراؽ القراصنة.تكفيللسكرم, 

قامة جياز جديد في الجيش باسـ "سالح السايبر", رغـ إيزنككت لدـ آكفي خطكة جديدة قرر    
يث استقر الرأم في الجيش أف يككف سابؽ لو بذلؾ, ح مركر لاـ كنصؼ العاـ لمى إلالف

 ياـ الدفاع كاليجـك كالتخطيط العممياتي فيالسايبر تابعا ألجيزة التنصت كاالستخبارات, لمقياـ بم
حاكؿ االستفادة مف أخطاء الدكؿ األخرل في ي الكياف اإلسرائيميألف  مجاؿ حركب اإلنترنت,

أنظمة المعمكمات كاالتصاؿ لف كاجيو في مجاؿ ت ةحقيقي تتيديدابسبب كجكد ايبر, حركب الس
 (2017مماف, ي)م.ت الدفالية فيو, كربما تتضرر منو, مما يدفعيا لمزيد مف اإلجراءابعد

 المحيط الجغرافيوالسياق الخارجي : ثانياً 

كثيقة آيزنككت أف االمتحاف األكبر لمجيش في قدرتو لمى ضماف فترات طكيمة مف  أكدت   
اليدكء قدر اإلمكاف, إلتاحة المجاؿ أماـ التطكرات االقتصادية كاالجتمالية المختمفة, كمراكمة القكة 

  , تضمف جيكزيتو لممكاجية العتيدة.ككف قالدة أكثر متانةالعسكرية لت
في ظؿ التغيرات الكياف اإلسرائيمي, د أمف يكثيقة أربعة لناصر يمكف ليا تيدالحددت    

 (20/9/2016)مركز االلالـ كالدراسات الفمسطينية, :االستراتيجية كاالقميمية الجارية في المحيط كىي

فاشمة دكؿ ظيكر مختمؼ مركباتو النككية كالصاركخية كالسايبر, ك بيديد العسكرم اإليراني الت -1
 في إطار التفكؾ مثؿ سكريا.

 كحماس. مف جيات غير دكالنية مثؿ حزب اديدات لتيا-2

 كالضفة الغربية كالقدس خاصة, مع أف جبية الضفة تعتبر منيارة. ,الساحة الفمسطينية لمكمان -3
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 . تنظيـ الدكلة اإلسالميةسياسية, مثؿ منظمات الجياد العالمي ك  ان ال تمتمؾ أىداف مقاكمة ياتج-4

يؤخذ لمى كثيقة آيزنككت ما ذكره نائب رئيس مجمس األمف القكمي, كمؤلؼ كتاب العقيدة       
أف التغيرات االستراتيجية التي طرأت لمى  بقكلو"تشاؾ برايمخ",  "الكياف اإلسرائيمياألمنية في 

قيدة األمنية اإلسرائيمية, مبرران ذلؾ بتغيير العدك, حيث تفككت لدة جيكش المنطقة تفرض تغير الع
 (27/7/2015 ,.) صحيفة ىآرتسالكياف اإلسرائيمي, كلـ تعد تشكؿ خطران لربية, أك تحالفت مع 

كصؼ "برايمخ" التغيرات التي حدثت في البيئة االستراتيجية قائالن: "دكؿ لربية تفككت, ك     
كليس قكتيا, كىناؾ اتفاؽ السالـ مع  ,لذم تشكمو ىذه الدكؿ سببو اليـك ضعفياكالخطر األساسي ا
سرائيمي ية, كالخطر األساسي لمى الجيش اإللامان, كال كجكد لجبية شرق أربعيفمصر مستقر منذ 

اتفاقيات سالـ منذ  ناالذم مثمو الجيش السكرم تبدد, كالعراؽ تفكؾ, أما األردف الذم تربطو مع
يشكؿ حاجزان في كجو التيديدات مف الشرؽ, كحتى دكؿ الخميج  فيكتعاكف أمني, لفة لقديف, إضا

الكياف محصكران بيف الفمسطينييف ك بات ف النزاع كلذلؾ فإ الكياف اإلسرائيمي,تسعى لمصادقة 
كاللبيف غير دكلييف, كال كجكد اليـك لدكلة لظمى معادية, مع تكاصؿ الكاليات المتحدة  اإلسرائيمي
 (17/8/2015كالدراسات الفمسطينية,  اإللالـ)مركز ".منذ زمف بعيد الكياف اإلسرائيميكثيؽ مع  كحميؼ

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

 ككتابة شركط نياية المكاجية.  ,ء المعركة بانتصار كاضحإنيا -1
 .فيياضعؼ إسرائيؿ ألف الدكؿ المعادية تستغؿ , ضرار الجبية الداخمية اإلسرائيميةتقميص أ -2
 الحصكؿ لمى الشرلية الدكلية ألم لممية قتالية. -3
 يجدر بالجيش كضع احتمالية المجكء لعمميات لسكرية مفاجئة, غير مدرجة ضمف الخطة -4

 المعدة سمفان, في حالة حدكث مستجدات مف قبؿ العدك.
معرفتو الكاسعة كالدقيقة بالجبية بالمحيط الجغرافي, ك كثيقتو العسكرية كثيران بتأثر آيزنككت     

لاـ األركاف خالؿ حرب لبناف الثانية الشمالية, خاصة لند تكليو رئاسة قسـ العمميات في رئاسة 
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الجنكبية معقؿ ست سنكات, حيث صاغ لقيدة الضاحية لالشمالية  منصب قائد المنطقة ثـ, 2006
  حزب ا في بيركت.

 بتفعيؿ الضغط اليائؿتسكية المنطقة باألرض, لقيدة الضاحية التي تبنتيا كثيقة آيزنككت تشمؿ    
كالتشديد لمى "الصدمة كالرلب" ليس في  ,لمى مراكز السمطة, كالسيطرة لمى المراكز المدنية

تدمير لفي جميع الجبيات التي يخكض فييا الجيش الحرب, بما يؤدم  بؿ, فقط ة الشماليةالجبي
مركز اإلمارات ) لبد الكريـ, الكياف.كؿ المكاقع أك التجمعات السكنية التي تطمؽ منيا الصكاريخ لمى 

 (2015لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية, 

يطمب بكضكح القياـ ألنو ممستكل السياسي, لش مف الجي ان كبير  تحديان نشر كثيقة آيزنككت  شكؿ   
مسؤكليتو مسبقا مف أم فشؿ الجيش  بحيث يخميامو المطمكبة, بإدارة العمميات القتالية, كتحديد مي

مف ف النصر يككف ألر في معاركو, أك ىزيمة, لبر شركطو األكلية التي يضعيا لتحقيؽ النص
 رب, أك الميمة العسكرية المطمكبة.الحخالؿ تنفيذ المياـ التي حددت لو قبؿ القياـ ب

دارة المعارؾ      يتضح مف كثيقة آيزنككت أف الجيش ألمف رسميان أف كظيفتو تطبيؽ االكامر, كا 
لتحقيؽ النصر لمى العدك, مع التحذير مسبقان أنو قبؿ المعركة كي يتـ تحقيؽ النصر يجب أف 

عات لمجميكر كأف يككف حجـ التكقيمة, تككف األىداؼ محدكدة ككاضحة, كأال تككف ضبابية كمب
حباط ان اإلسرائيمي مالئمان لحجـ المياـ المطمكبة كالمعمنة مسبقان, كي ال تحدث النتائج غضب ضد  ان كا 

كألقبتو لجنة تحقيؽ , 2006حدث بعد العدكاف لمى لبناف  الجيش, أك اتيامات لقيادتو بالفشؿ, كما
 .ككزير الحرب لمير بيرتس تسداف حالك قالة رئيس األركاف رسمية أدت إل
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 المبحث الثالث
 وثيقة آيزنكوت ضوء المقاومة الفمسطينية في
 

كز مسيطرة لمى مرالجب أف تيدؼ غزة يحرب مقبمة لمى  أم أفَّ  يزنككتآكثيقة جزمت       
جيازىا العسكرم, ب, خاصة حماس كمنظكمة قيادتيا, كالتحكـ الثقؿ السمطكم لحركات المقاكمة

تحقيؽ األىداؼ ب اإلسرائيمييبيف مدل إلزاـ الكثيقة التي نشرىا الجيش لممستكل السياسي  كىذا
مكقع العربي  )النعامي,.قطاعالبإلادة احتالؿ  ان كضمف ذلؾ تصريح لمكياف اإلسرائيمي,االستراتيجية 

 (2016 الجيد,

السياسية يتيا النخب الكثيقة جاء ردان لمى االنتقادات التي كاج يخفى لمى أحد أف إصدار ال   
, كال سيما لجزه لف حسـ الحرب 2014 غزة لالمية في تؿ أبيب ألداء الجيش في حربكاإل

 اإلسرائيمية جاء تعاظـ قكة المقاكمة في غزة, خاصة حماس, ليككف مبرران لمنخبك يكمان,  51خالؿ 
ضاء لمى مكاطف المتطرفة, لتكجيو النقد لمجيش كالحككمة لمى لدـ قياميـ باحتالؿ غزة, لمق

 (2016 مكقع العربي الجيد, النعامي, ).التيديد فيو

 كمفيقـك بيا الجيش لمكاجية المقاكمة,  قدأبرزت الكثيقة بعض السيناريكىات التي        
مكانيات العممياتية, حضكر المكقؼ السياسي قـك بيا: االستعداد التسميحي, اإلاالستعدادات التي ي
مرحمة االنتصار الكامؿ, كتحقيؽ األىداؼ السياسية لأنو يمكف الكصكؿ بينت ك بجانب العسكرم, 

)أبك لامر, .ياتحسف الظركؼ الميدانية لقب انتيائالمكضكلة سمفان, بحيث تسفر المكاجية لف 
 (25-24ص: 2015

المبنانية كالفمسطينية,  تيفالمقاكم ضد حركب ةأربع 2006 لاـ منذ الكياف اإلسرائيمي شف    
  في غزة قطاعب الفمسطينية المقاكمة ضدالباقية  ثةا, كالثال حزب ضد 2006 اـل األكلى
 ., لمى التكالي2014, 2012, 2008

بكؿ ما يممؾ مف لتاد, الفمسطينية المقاكمة يكاجو الجيش اإلسرائيمي أثبتت تمؾ الحركب أف       
ثيقة لدة صفحات لمكاجية الك  كقد أفردتلكنو فشؿ في القضاء لمييا خالؿ السنكات الماضية, 
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المتاحة, كالجيكد المبذكلة, كاستغالليا حسب سمـ األكلكيات التي  اإلمكاناتالمقاكمة, مف خالؿ 
 (32-31ص: 2015)أبك لامر, :يحددىا الجيش لمى النحك التالي

تسبؽ أم حرب, كتككف مف خالؿ إشالة نقاشات داخؿ الدكلة لف  الجيود الستخباراتية/ -1
مكانية مباغتة العدك لمجبية الداخمية, كضرب الدكلة في التحذير مف إك د ضد الدكلة, كجكد تيدي

 لمقيا, كتحضير أجيزة االستخبارات لمقياـ بعمميات خاصة ضد األلداء.
, كالقكات كسالح االنترنت "السايبر"كتشمؿ سالح المشاة, كالكثافة النارية,  الجيود اليجومية/ -2

دفالية, كالعمميات الخاصة في أرض العدك, كالكثافة النارية لمى حدكد الخاصة, لبر العمميات ال
 العدك, كداخؿ أراضيو, كالعمميات اليجكمية.

حدكد خؿ تأتي لمنع المنظمات المعادية مف تحقيؽ إنجاز ميداني داك  الجيود الدفاعية/ -3
جاكرة لمعدك, كجمع اإلسرائيمييف لمى الحدكد الممف خالؿ تقميؿ نقاط إقامة األراضي المحتمة, 

 .ومعمكمات الستخداميا في ردل
مف صاغ كثيقة آيزنككت اللتبار أف ما تمثمو قد يصؿ في بعض دفع تعاظـ بنية المقاكمة      

اإلسرائيمي, بغض النظر لف دقة الكصؼ أك  لمجيشاألحياف اللتباره تيديدان استراتيجيان 
باتت تمتمؾ  يانألياغة الكثيقة لدة مرات, لادة صإلمو, كأدل تنامي قكة حماس العسكرية يتضخ

مستقمة, كمعسكرات تدريب, كمدربيف خبراء, كتتباىي بأف جيشيا يبنى بناء لمى  تشبكة اتصاال
 (2015 مكقع الجزيرة نت, )أبك لامر,.المعايير المتعارؼ لمييا دكليا

, ىذه الكثيقة, كليست ف النتيجة النيائية ألم مكاجية لسكرية قادمة ىي المقررةمع العمـ أ     
كىذا يعتبر , حماسك  الجيشأكدت كجكد ردع متبادؿ بيف  4189ألف النتيجة المباشرة لحرب غزة 

نظر كثير مف اإلسرائيمييف أخطر مف اليزيمة المعمنة, كرفع الراية البيضاء, فما ب ان ذريع فشالن 
لعراؽ, كالفرنسييف في حدث مع الجيش اإلسرائيمي حدث مع األمريكاف في فيتناـ كالصكماؿ كا

 اف, كىذا ما سيحدث معيـ مرة أخرل.الجزائر, كاإلسرائيمييف في لبناف, كالركس في أفغانست
ف لدل اإلسرائيمييف قكة فتاكة, لكنيـ ال يممككف أف يستخدمكا معظميا, كحتى لك أصحيح     

 (4182 مكقع الجزيرة نت, )أبك لامر,. استخدمكىا فثمة شؾ في نجاحيا
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ألطى الجيش اإلسرائيمي حماية الحدكد أكلكية متقدمة في أكقات الطكارئ كالحركب, كذلؾ       
, كالبحر, باألنفاؽ ياتخكفان مف محاكالت العدك لمتسمؿ داخؿ األراضي, سكاء لبر األرض أك تحت

جميع األحكاؿ, كىذا التيديد يشمؿ: بالجبية الداخمية تعيش حالة تيديد دائـ ألف أك الجك, 
أبك )اؼ الجيش مف أماكف بعيدة, كغيرىا.يخ, قذائؼ, لمميات مسمحة, قذائؼ, تسمؿ, استيدصكار 

 (94-91ص: 4182, لامر
لمى غزة, اجتيدت المقاكمة في  الكياف اإلسرائيمييا ة التي شنفي الحركب الثالثة األخير   

, كتتسع متران  42 يابمغ لمق, 4189أنفاؽ لديدة, خاصة في حرب قامت ببناء ك , االتصدم لي
بات قطاع غزة بيف قطاليف, أحدىا ك لكثير مف التحركات العسكرية, كجرل ربط بعضيا ببعض, 

 الجيشمسحو مف الكجكد, كالثاني تحت األرض, فشؿ مكياف اإلسرائيمي فكؽ األرض, يمكف ل
مع األراضي المحتمة منذ لاـ بضعة أنفاؽ ىجكمية لمى حدكد غزة  اكتشافو رغـتعطيؿ حركتو, ب

8491. 
تمكنت المقاكمة مف استخداميا,  بعد أف ,بصكرة كبيرة الكياف اإلسرائيميأزلجت ىذه األنفاؽ    

حتى بعد تكغؿ الجيش داخؿ القطاع, كأجبرت الصكاريخ المنطمقة مف األنفاؽ المطارات 
 (9ص: 4189)محسف,.اإلسرائيمية لمى التكقؼ لف رحالتيا إلى شركات الطيراف العالمية

يط المستكيات العسكرية اإلسرائيمية األضكاء لمى مظاىر تعاظـ قكة المقاكمة إف تسم     
تـ فالفمسطينية, كاستعادة بناء األنفاؽ اليجكمية يأتي كاستخالص لمعبر مف الحرب األخيرة, 

تكجيو اتيامات لمجيش كالمخابرات بأنيما لـ يتمكنا مف كشؼ األنفاؽ, كلـ يكفرا المعمكمة الالزمة 
 مى الجيش تحقيقيا في نياية الحرب.مستكل السياسي مف تحديد األىداؼ التي يتكجب للتمكيف ال

الكياف اإلسرائيمي مكاجية المقاكمة الفمسطينية ثالث مرات متتالية في العقد األخير,  لقد اختار   
 اإلسرائيمية فيفي النياية إلى تآكؿ الصكرة المتراكمة لمقكة  لكنيا أفضتحقؽ نتائج متكسطة, ف

كاف اليدؼ الرئيس ليذه الحرب كسر تكازف الردع مع الخصـ, لكف ك يا, نظر خصكميا كحمفائ
 خرل.سرائيمي يحسب ألؼ حساب لمكاجيات أىذا اليدؼ لـ ينجز, بؿ أصبح الجيش اال
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 الخالصة: 

, كتفكؾ الكثير 4188منذ  بعد الثكرات العربية التي انطمقت خالؿ السنكات الست األخيرة     
كاجو الكياف اإلسرائيمي يعد انشغاليا بمشاكميا الداخمية, لـ يلجيكش العربية, كضعفيا نتيجة مف ا

 وأصبح مصدر الخطر الذم ييدد أمنك  خطر غزك مف أم جيش نظامي لربي أك اسالمي,
 كحزب ا. اإلسالمياالسالمية شبو الدكالنية كحماس كالجياد محصكر في التنظيمات الجيادية 

تحدد النيج الذم سيتخذه الجيش في صفحة, ل 33ذات الػعسكرية آيزنككت الر كثيقة نش كجاء    
المستقبؿ لمكاجية الخطر المحدؽ, سكاء لمى حدكده: كحماس كالجياد االسالمي كحزب ا, أك 

في  متكفرةأف تنشر,  أخرل ال يمكف ان إال أف ىناؾ بنكد يراف,بعيدان لف المحيط الجغرافي, مثؿ إ
 .أك يطمع أحد لمى بنكدىا ,خذ بيا دكف أف ينشرىا, يؤ ةاإلسرائيمي ةالعسكري ؤسسةالمأركقة 
في نفس الكقت أقؿ ك تعتبر أكثر مف تعميمات ميدانية مكجية إلى الجيش,  آيزنككت ثيقةك إف     

, لكنيا في المحصمة تعد خطكة نكلية في تاريخ لمكياف اإلسرائيميمف أف تككف نظرية أمف قكمي 
أف ترل فييا خريطة طريؽ  لمكياف اإلسرائيميسرائيمي, كيمكف لمجيات المعادية الجيش اإل

 لمكاجياتيا في المستقبؿ, ككيفية التفكير العسكرم اإلسرائيمي في حركبو القادمة.
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 الرابعالفصن  4
 العشكريُ لمىقاووُ الفمشطًهًُ اإلسرتاتًجًُ

 يف ضىء وثًقُ آيزنكىت العشكريُ 

 
 .لممقاومة الفمسطينية الحروب السابقة الدروس المستفادة من /ولاأل  المبحث

 .وثيقة آيزنكوت من منظور المقاومة الفمسطينيةالمبحث الثاني/ 
 .وثيقة آيزنكوت في مواجيةسموك المقاومة الفمسطينية /  الثالثالمبحث 
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 الفصل الرابع
 وثيقة آيزنكوت العسكريةالعسكرية لممقاومة الفمسطينية في ضوء  اإلستراتيجية

 
 يتطرؽ, حيث نية تجاه كثيقة آيزنككت العسكريةيتناكؿ ىذا الفصؿ سمكؾ المقاكمة الفمسطي

, مف خالؿ تحميؿ أىـ التكتيكات مف تجارب الحركب السابقةلمقاكمة كؿ إلى استفادة االمبحث األ
  دييا.خيرة, ككيؼ تطكرت قكة الردع لخالؿ الحركب الثالثة األالتي اتبعتيا 

مدل استعداد المقاكمة لمرد لمى كثيقة آيزنككت العسكرية, مف  فيالمبحث الثاني كتكسع 
  درتيا لمى الرد لمى بنكد الكثيقة., كقدراسة الكسائؿ المتاحة لدل فصائميا خالؿ

 كثيقة مكاجيةأما المبحث الثالث فقد استعرض االستراتيجية العسكرية الفمسطينية في 
 كثيقة.ال سمكب الذم تتبعو المقاكمة لمرد لمىؿ دراسة األمف خال ,آيزنككت
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 المبحث األول
 من الحروب السابقة الدروس المستفادة لممقاومة الفمسطينية

المسمحة لنصران ميمان كأساسيان مف لناصر تراجع قكة الردع الفمسطينية شكمت المقاكمة 
بتطكير الصكاريخ محمية الصنع, كقذائؼ الياكف كالدركع, دخمت  يائيمية, فمع قياـ فصائمرااإلس

يقاع  أصبح باستطالتيا تيديد األمفك المقاكمة مرحمة جديدة مف المكاجية,  القكمي اإلسرائيمي, كا 
كاقع المستكطنيف, جراء سقكط القذائؼ كالصكاريخ لمى المستعمرات كالمالجنكد ك مف القتمى مف  لدد

لمنعيا, أك  اإلسرائيميجيش الالعسكرية اإلسرائيمية, كفشمت معيا جميع الكسائؿ التي استخدميا 
 .(2006 )أبك لامر, الحيمكلة دكف إيقاع ىذه الخسائر العديدة

, فإف فصائؿ 2008حرب الجيش اإلسرائيمي خالؿ  القكة المفرطة التي استخدميا رغـك 
ما مسكرية, كبمغ لناصرىا درجات لالية مف التدريب كالحرفية, المقاكمة امتمكت بعض الكسائؿ الع

أف حماس امتمكت  تشير التقديراتك مكنيـ مف الصمكد في كجو اآلالت العسكرية اإلسرائيمية, 
)ككالة ركيترز, .راد الركسيةكصكاريخ غألؼ مقاتؿ, كآالؼ الصكاريخ محمية الصنع,  لشريف

21/1/2009). 
 م2008 تعامل المقاومة مع عدوان 

شكؿ  ,ستة شيكر مف بدايتيا, فالحصار التمكيني المشدد لمى القطاع قبؿبدأ التخطيط لمحرب  
 (85-82ص: 2009) نحاس, .إلضعاؼ قدرة المجتمع المدني لمى الصمكد كالمكاجية اجزء مميد

 :بما يمي 2008 لاـلمحرب لمى غزة  اإلستراتيجيةتمثمت األىداؼ كقد  

 ع غزة.سقاط حكـ حماس في قطاإ 
  اإلسرائيميةاستعادة قدرة الردع. 
  2005لعاـ  النسحاب مف غزةاتنفيذ المرحمة األخيرة مف خطة. ( Evron, 2008:p 6) 

بمختمؼ تكجياتيا مف تكسيع دائرة استيدافيا لممدف كالبمدات الفمسطينية تمكنت أجنحة المقاكمة 
بئر مدف ", حيث طالت الصكاريخ المحتمة, في لممية أطمقت لمييا كتائب القساـ "بقعة الزيت

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

 (45-44ص :2015)القاسـ, .لمى غزة
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لحقيقي األكؿ لقدرة فصائؿ المقاكمة لمى إدارة حرب كاممة مع عد ىذه الحرب االختبار ات
جيش يعد مف أكائؿ جيكش العالـ قكةن كتدريبان, مف خالؿ التحكـ في لمميات إطالؽ الصكاريخ, 

 كالتخفي مف رصد سالح الجك, كمخبريو لمى األرض.
دكف تكقؼ طكاؿ  دليؿ إطالؽ الصكاريخ باستمراركمة في إدارة لممية المكاجية, بنجحت المقاك 

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

شف ب زةفي ىذا العدكاف استخداـ أسمكب "الصدمة" مع المقاكمة في غ الكياف اإلسرائيميحاكؿ 
مف اإلرباؾ تسالده  ان شكؿ لممقاكمة نكلليلدة غارات مكثفة في أماكف لدة كمتفرقة مف القطاع, 

 كحسـ المعركة معيا. ,في تحقيؽ إنجاز أكبر
, بؿ كانت فرصة لممقاكمة 2009–2008أىدافو مف لدكاف  الكياف اإلسرائيميلـ يحقؽ 

 سعيان مناسبة لتخطي أسمكب "الصدمة" لألبد,  كضع خطط كآلياتبجدان  كبير   لالستفادة منيا بشكؿ  
 (27/12/2016) مكقع المجد,.أم معركة قادمةكفؽ مفيكمو بيحقؽ االحتالؿ نجاحان منيا بأال 

بذلؾ لرض  الحرب كدركع بشرية, ضاربان في الفمسطينييف المدنييف  الكياف اإلسرائيمي استخدـ
قؼ سدان منيعان ضد مف ت يالتت القانكف الدكلي, الحائط بكافة المكاثيؽ كاأللراؼ الدكلية, كمعاىدا

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

ظير ذلؾ كاضحان في حرب ك المقاكمة كتيرة القكة العسكرية في السنكات األخيرة,  ارتفعت لدل
قؼ لند ذلؾ الحد, نظران , لكنيا أثبتت بعد ىذه الحرب أف قدرتيا العسكرية ال ت2008الفرقاف 

طكرت الصكاريخ بمختمؼ فتطكير قدرتيا التدميرية, ببدأت ف, يالمتيديدات اإلسرائيمية بتدمير قدرات
 الحربيف المتيف تمتا حرب الفرقاف.ما ظير كاضحان في كأنكاليا, 

, 2014ك 2012زادت مف استخداميا في حربي ك بناء األنفاؽ القتالية, ب المقاكمة تكسعت
شكؿ صدمات متتابعة ك كاف لو األثر في نقؿ لمميات المقاكمة إلى خطكط متقدمة تجاه العدك, مما 

 لمجيش اإلسرائيمي.

 ـ2012عدوان  تعامل المقاومة مع 

ئد رد المقاكمة لمى اغتياؿ "أحمد الجعبرم" القا جاء, 2012في حرب "حجارة السجيؿ" 
سرائيمية في تقدير المكقؼ لكتائب القساـ, مفاجئان لمكثيريف, حيث فشم العسكرم ت الحسابات اإل 

ما انعكس سمبان كبشكؿ مباشر لمى الرد اإلسرائيمي خالؿ األياـ الثمانية لمحرب, مبشكؿ صحيح, 
 (14ص :ت حبيب, د.).فيو مرتبكان كمتخبطان  كبدأ
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ظير لممرة األكلى تضاؤؿ الخيارات اإلسرائيمية, كلدـ القدرة لمى حسـ المكقؼ كما كانت 
 سعتما كأكقؼ الكياف اإلسرائيمي لدكانو مف طرؼ كاحد,  2008سابقان, ففقي حرب الفرقاف  تفعؿ

, فقد تغير المكقؼ, 2012قكتيا بدأت بالتراجع, أما في حرب "حجارة السجيؿ" ألف إليو المقاكمة, 
 يا.ضت, إال بشركطحيث لـ يستطع الجيش كقؼ لدكانو مف طرؼ كاحد, ألف المقاكمة رف

كاضحا  كباتضربيا لمبمدات كالمدف المحتمة حتى يتـ االستجابة لمطالبيا, اكمة المقكاصمت 
أحد لكامؿ  كشكؿ ذلؾفي مجاؿ التسميح كالتدريب,  كبشكؿ الفت, خاصةالعسكرم  يالممتطكر 

 (15ص ت: حبيب, د. ).تغيير معادلة الصراع مف الكياف اإلسرائيمي

الجيش اإلسرائيمي لف القياـ بعممية برية ردع يمكف القكؿ أف ىذه الحرب كانت سببان في 
لـ يكف ينكم  و, كأنالتيديدبأف القصد مف الحشد كاف  وزلمرغـ جندم,  ألؼ 75كاسعة, حشد ليا 

القياـ بعممية برية أصالن, كبغض النظر لف أسباب إلغاء الجيش لمعممية, فإف ذلؾ يعتبر نصران 
خفاقان   (25-24ص :2013 ) خميفة,.اإلسرائيمي لمجيشلممقاكمة, كا 

كبصكرة  ,الجيش اإلسرائيمي بأف المقاكمة بكافة أجنحتيا العسكرية تتطكر باستمرار أدرؾ
 .مف الخسائر الكثير وكبيرة مف مكاجية ألخرل, لذلؾ مف الصعب المجازفة, ألف ذلؾ سيكمف

ممت لانتيت حرب "حجارة السجيؿ" كال تزاؿ نتائجيا تدكر في الفمؾ نفسو, فحركات المقاكمة 
 الجيشكاصؿ تطكير قدراتيا العسكرية, بينما لالعمؿ  كاصمتبالتيدئة, كفي الكقت نفسو  تمالتز 

اإلسرائيمي التداءاتو لمى غزة, لمنع تطكر التيديد الذم تشكمو المقاكمة إلى تيديد استراتيجي, دكف 
ؿ, كدكف أف أف تتجاكز ثكابت الحفاظ لمى االنقساـ, كاالستمرار بدفع قطاع غزة نحك االنفصا

 (150ص :2013)لككؿ, .لادة احتاللو مف جديدإلتضطر 

لعب العامؿ اإلقميمي كالدكلي في معركة حجارة السجيؿ دكران كبيران في سرلة إنياء الحرب 
 كمحدكدية تأثيرىا نظران لتدالياتيا اإلقميمية كالدكلية التي قد تحدث.

فاجأت ك المقاكمة كأساليبيا,  في فكر التطكر الشديدكشفت مكاجية حجارة السجيؿ لف 
استخمصت الدركس,  كقدأسمحة متطكرة لمى أكثر مف صعيد, عمميات نكلية, ك باإلسرائيمي  الجيش

 لحرب "حجارة السجيؿ"., كاستطالت االستعداد 2008كاستفادت مف تجربتيا في حرب الفرقاف 

يات جديدة, دكف طالؽ الصكاريخ بمدقدرة لناصر المقاكمة لمى إ الجيش اإلسرائيمي صدر 
ف القدرة لمى شحف منصات اإلطالؽ كامتمؾ المقاتمك كأجيزة الرصد مف تحديدىا,  وتمكف طائرات
 (5ص :2012)لفيفة,  .دكف تمكف الجيش مف رصدىـ ,بسرية تامة
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تحديث أنظمة التحكـ كاالتصاؿ الداخمية, التي قاـ االحتالؿ  كما دأبت المقاكمة لمى 
منح المقاكمة ىامشان في  مما, لكنو لجز لف التشكيش لمييا, 2008بضربيا في حرب الفرقاف 

 (5ص: 2012)لفيفة,  .االتصاؿ كالمناكرة

, كمعركة 2009-2008غفالو بيف معركة الفرقاف ال يمكف إ ان أف فارق يمكف القكؿكىكذا 
ؿ , حيث شيدت المقاكمة بيف الحربيف تطكران ممحكظان, مكنيا مف إحداث خم2012حجارة السجيؿ 

في المنظكمة العسكرية اإلسرائيمية, كباتت تتحيف الفرصة السانحة الستعادة بعض مكانتيا التي 
خالؿ , 2014فقدتيا خالؿ ىاتيف المكاجيتيف, كما حاكلت القياـ بو في معركتيا مع المقاكمة العاـ 

 معركة "العصؼ المأككؿ".
 م2014المقاومة مع عدوان  تعامل 

" لف سابقاتيا مف الحركب التي شنيا الكياف اإلسرائيمي كؿتختمؼ معركة "العصؼ المأك
لداد المقاكمة  ستراتيجيتيالمى غزة, مف حيث استعداد كا  استراتيجيات لسكرية  اميااستخدك , كا 

لحاؽ الخسائر لت مف خالليا السيطرة كالصمكد, كا  معتمدة لمى منظكمات قتالية متطكرة, استطا
 ي.شرية كالمادية بالجيش اإلسرائيمالب

عدة بالجيش الذم ال يقير مف خالؿ ىزيمتو في استخباراتو  أسطكرةالمقاكمة كما أسقطت 
قكة الردع اإلسرائيمية, كأصبح مف الممكف التخطيط ليزيمتو مف كاقؼ, كغيرت مف طبيعة النظرة لم

د خالؿ اإللداد كالتخطيط الجيد, كااللتماد لمى االستراتيجيات غير التقميدية, كفتح خطكط إمدا
 (1ص :2015)جكدة, .كمكاجية لمى جميع الجبيات المحيطة بالكياف

أظيرت المقاكمة في ىذه المعركة قدرة مميزة لمى تصميـ دفالات تحت أرضية كفكؽ 
القكات  شنتياأرضية, لمكاجية العدكاف اإلسرائيمي, كبفارؽ سنتيف لف آخر لممية لسكرية  كبيرة 

 (4-3ص :2014 )محسف,.اإلسرائيمية لمى قطاع غزة
لـ  اتطكر  شكمتت التي آتمكنت المقاكمة في ىذه المكاجية مف تحقيؽ العديد مف المفاج

 د.ت( مجمة شؤكف فمسطينية, )حميدة,:ليا آثاران كبيرة لمى الكياف اإلسرائيمي كىي ككاف, مف قبؿتشيده 
دكف خسائر, اإلنزاؿ في المعسكرات كالمستكطنات باستخداـ األنفاؽ, كمياجمة الجنكد كالعكدة  -1

 سر. كتصكير بعض العمميات, كقتؿ بعض الجنكد قبؿ استكماؿ لممية األ
اإلنزاؿ البحرم, حيث أف اقتحاـ تمؾ القالدة العسكرية, كمياجمة الجنكد فييا, لمميات  -2

 كصكؿ المقاكمة لتطكر كبير.أكد كتصكير العممية, كلرض لمشاىد الضفادع البشرية لممقاكمة, 
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لجيش تجاه حدكث تخبط في تصريحات الما أدل مكاغتناـ أسمحتيـ, لمميات أسر الجنكد  -3
 ثـ تأكيدىا. , ىذه العمميات بإنكارىا

رات األبابيؿ كالبندقية المدل, كطائ كمتكسطة الصنالات العسكرية خاصة الصكاريخ بعيدة -4
 كغيرىا.القناصة 

أف تعترض تحديد المقاكمة لسالة محددة لقصؼ تؿ أبيب, كتحدييا لمقبة الحديدية بػ -5
 الصكاريخ, كىذا كاف لو األثر في نفكس المقاكمة. 

الصكاريخ المنطمقة باستمرار باتجاه البمدات دكف تكقؼ, كىذا يدؿ لمى أف المقاكمة كانت في  -6
 غاية السيطرة كالتحكـ في تحديد مسار المكاجية مع الكياف االسرائيمي. 

 كتركزتألركاح خالؿ المكاجية, المقاكمة الكياف اإلسرائيمي خسائر كبيرة في ا كبدت
الخسائر البشرية لإلسرائيمييف في الجنكد كالضباط, فيما كانت غالبية الضحايا الفمسطينييف مف 

 لبريدؿ أف المقاكمة استطالت أف تستخدـ أساليب كتكتيكات لسكرية جديدة, مما المدنييف, 
إلسرائيمي ال يجد أمامو إال االنتقاـ الجيش ا مما جعؿ ,لمميات التمكيو كالتخفي, كاستخداـ األنفاؽ

 (70ص :2015)القاسـ, .القانكنية ابان مف االنتقادات كالمسائالتفتح لميو أبك ك مف المدنييف, 

صكؿ استطالت الك ك , 2كـ160كصؿ مدل صكاريخ المقاكمة في ىذه المكاجية إلى 
أكثر مف ستة مالييف مف غزة, كأصبح  2كـ100ف تبعداف أكثر مف لمدينتي حيفا كالخضيرة, المتا

 ىاامرمدخمت معظـ المدف الرئيسية داخؿ األراضي المحتمة في ك إسرائيمي في مرمى الصكاريخ, 
مطار بف غكريكف, كلدد مف المطارات لمثؿ تؿ أبيب كحيفا كالقدس كديمكنا كالخضيرة, إضافة 

ليذه المدف, كىك ما لـ كالقكالد العسكرية, مما أدل إلى شمؿ كبير في الحركة االقتصادية كالبشرية 
 (72ص :2015القاسـ, ).يكف مكجكدان في الحربيف السابقتيف

ة مع االحتالؿ منذ حرب أف المقاكمة كأذرليا العسكرية المختمفة بعد كؿ مكاجي يمكف القكؿ
, ـ2014, كانتياءن بالعصؼ المأككؿ ـ2012 , مركران بحجارة السجيؿـ2009-2008لاـ الفرقاف 

  .راحؿ متقدمة مف اإللداد كالتخطيط كالتجييز العسكرم المممكسملتتطكر كترتقي 
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تغيير تكتيكاتيا في المكاجية, مف لتعمد ك الدركس الماضية,  كما باتت المقاكمة تستكلب
نكليات متطكرة مف األسمحة ك قكل قتالية مدربة لمى ألمى مستكل, ك خالؿ شبكة أنفاؽ متطكرة, 

  كصمكد شعبي.قكؿ كاستخبارات, صراع أدمغة كلك كالكسائؿ القتالية, 

كبالتالي فإف انتياء أم معركة ينذر المقاكمة ببداية التحضير لمكاجية قادمة, بتطكير 
دخاؿ تطكيرات لمييا الستخداميا لمى نطاؽ أكسع مف سابقو,  ما ككتحديث المعدات كاألسمحة, كا 

 حدث خالؿ الحركب الثالثة الماضية. 

زيادة كتطكير قدراتيا  ,2014-2012-2008الثالثة استطالت المقاكمة بيف الحركب 
, التي 2014أربؾ قادة الجيش اإلسرائيمي خاصة في حرب  مماالقتالية, خاصة الصاركخية منيا, 

, .ثت نقمة نكلية في قدرات المقاكمةأحد  (31ص: 2015)ككرس كبرـك

لديدة, تختمؼ ت في طياتيا مفاجآأم مكاجية محتممة قادمة  مف المحتمؿ أف تحمؿأخيران..
و المقاكمة, مما ينذر بمكاجية تشيدلماضية, بعد التطكر السريع الذم لما حممتو الحركب الثالثة ا

الكياف ال يمكف أف تقارنيا بما سبقيا, مف حيث التجييز كالقكة التدميرية التي ستمحقيا المقاكمة في 
  اإلسرائيمي.
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 المبحث الثاني
 المقاومة الفمسطينية وثيقة آيزنكوت من منظور

نيا صدرت ألالسيما صناع القرار السياسي كالعسكرم كثيقة آيزنككت,  ,تمقؼ الفمسطينيكف
التمدت لمييا الكثيقة كثيران في تحديد معالـ ك , 2014بعد لاـ كاحد مف مكاجية العصؼ المأككؿ 

 الرد القادـ خالؿ أم مكاجية مستقبمية.
كالتفكير بشكؿ كمعالـ  ,ة يدفعيا لبناء خطط جديدةقالكثي ف ما كرد فيأتعتقد قكل المقاكمة 
كيعممكف لمى  ,تحصيناتالكيبنكف  ,نفاؽقيـ مقاتمكىا األيفالمقاكمة  ,المكاجية العسكرية القادمة

ستككف مختمفة لما كانت لميو  تياقك  كلذلؾ فإف ,كزرع العبكات الناسفة ,حركب العصابات ططخ
 .(2015)أبك لامر, .تستغؿ زمف التيدئة لتعظيـ قكتيا العسكرية يانأل ,في مكاجية العصؼ المأككؿ

رغـ النشكة  ,2014 نيا جزء مف تبعات حرب غزةأيزنككت لمى آيقرأ الفمسطينيكف كثيقة 
بعد  قد يضطرالجيش  ت أفغفمأ يالكن ,نو دمر قدرات المقاكمةأبالتي يزلـ الجيش مف خالليا 

سيما بعد اجتياز مقاتمي ال ,غزة في ة لـ يشيدىا مف قبؿحقبة مف الزمف لمتصدم لقدرات لسكري
بابات كالتحصيف كالقنص كالتفجير كمضادات الد :المقاكمة تدريبات كتأىيالت في مجاالت لديدة

 .لسكرية بوتبمكر مفيـك شامؿ مع قدرات شك  ,منظكمة متتالية حقيقية كءكاالستحكامات كنش
مف قنالات تتعمؽ بتعاظـ اإلسرائيمية لمكثيقة  ينطمؽ العسكريكف الفمسطينيكف في تقييميـ

حياف بعض األبف ما تمثمو المقاكمة قد يصؿ أاللتبار  يادفع مف صاغ مما ,بنية المقاكمة في غزة
 (2015أبك لامر,  ).وميبغض النظر لف دقة الكصؼ كتضخ ,لمكياف اإلسرائيمي استراتيجيان  تيديدان 

م حرب مقبمة لمى قطاع أف أكؿ كاضح كصريح بسرائيمية بشت الكثيقة العسكرية اإلجزم
كمنظكمات القيادة كالتحكـ  ,مسيطرة لمى مراكز الثقؿ السمطكم لحركة حماسلف تيدؼ أغزة يجب 

 .في جيازىا العسكرم
تصفية بنية باالستراتيجي  ؽ ىدفويحقتلمكياف اإلسرائيمي نو ال يمكف أغفمت ألكف الكثيقة 

خاصة بعد تمكف  ,ك السيطرة لمى مدينة غزةأ ,ؿ القطاع بالكامؿلادة احتالإغزة دكف بالمقاكمة 
كتعاظـ القكة  ,كزيادة التجارب الصاركخية التدميرية ,ةنفاؽ اليجكميلادة بناء األإالمقاكمة مف 

 (2016 مكقع العربي الجيد, النعامي,).العسكرية لممقاكمة الفمسطينية مف ناحية ثالثة
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صمت ك  ,س النبض حكلياجك  ,يزنككتآستراتيجية إيعتبر االختبار الذم يدكر حكؿ 
المبنية لمى معادلة  إستراتيجيتيامف  جزءان  تجاىيا, ك تصريحأم مكقؼ أدالء بالمقاكمة لف اإل

 .تكازف الردع الذم لف يفرط بيا
لمييا لتحقيؽ النصر  الكياف اإلسرائيمي ف قدراتفإ, تيا لمحربىزياج تعمف المقاكمة ماكفي

صحيفة  )حطيط,إسرائيؿ فقط. بيدـ يعد حرب للم قرار الذىابف أك  ,بعد لـ تتكفربعد حسـ الحرب 
 (2015 الثكرة السكرية,

سرائيمية يتمثؿ بمزيد مف ف الرد الناجح لمى الكثيقة العسكرية اإلأتعتقد المقاكمة 
بصكرة ال يمكف  ,2014لمى غزة  األخيرةاالستعدادات التي تزايدت بصكرة كبيرة بعد الحرب 

  .حيث يمكف رؤية بكادر القكة القادمة لممقاكمة ,فالياغإ
تصؿ مساحة بعضيا  ,قطاع غزةبكؿ مدينة بتدريب ال تز معسكرايتعز كمف ىذه البكادر 

ياـ أيتكجيكف لدة  ,المنضمكف لممقاكمة -كفمكما المخضر -كالنشطاء الجدد  ,لشريف دكنمان 
لداد العبكات ا  ك  ,القذائؼ الصاركخيةطالؽ النار ك إلمعسكرات التدريب العممي لمى لمميات 

كالمدربكف نشطاء  ,شيرأكفترة المتقدـ ثالثة  ,حيث تستمر فترة تدريب المبتدئيف شيران  ,الناسفة
 (2015)أبك لامر, .بدكرات لسكرية في الخارج ان ر مرك  ,كبار في التنظيـ
جيش بشف حرب لممقاكمة بالتأىب المستمر إلمكانية قياـ ال نذاران إيزنككت آكثيقة  شكمت

حفر باستمرت حماس ف ,2014, 2012, 2008لمى غرار حركب  ,غزةب ييالمقضاء لم جديدة
, الدفاع كالحركة كالبقاء كاليجـك ستراتيجي فيإفضمية تنفيذية ذات معنى أ ياتمنح ياككن ,نفاؽاأل
حداث إبا لميي دحيث تعتم ,نفاؽلذلؾ لف تتنازؿ لف األ ,المحتمةراضي أللنقؿ جزء مف المعركة ك 

  .سرائيميةإك تنفيذ ىجـك خاطؼ لمى مكاقع أ ,عمميات خطؼ الجنكدبخاصة  ,لنصر المفاجأة
لممستكطنيف  يمف الشخصزلزع الشعكر باألت , ألنياةإسرائيمينقطة ضعؼ تعتبر األنفاؽ 

 (13ص :2016 )ىرئيؿ,.منيياز األبالحككمة كالج المستكطنيفثقة ب خحدث الشر تك  ,غالؼ غزة في
نفاؽ التي كثر مف مناسبة لف ضركرة البحث لف حمكؿ لمشكمة األأيزنككت في آ تحدث

لادة بناء إخاصة بعدما نجحت المقاكمة في الكياف اإلسرائيمي, لمى  كبيران  صبحت تشكؿ خطران أ
 .نفاؽ اليجكميةاأل
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الكياف اإلسرائيمي, داخؿ  انفاؽ تـ حفرىف بعض األأيزنككت آكيبدك مف كجية نظر 
كاجو لكف ىذا الرأم  ,القياـ بخطة ىجكمية ضد المقاكمة :تـ طرح لدة حمكؿ منيا كبالتالي

 ,لى حرب ال يحمد لقباىاإخشية تكسع ىذه الخطة  ,المستكل السياسي اإلسرائيميمف معارضة 
 2,6مف لكف ىذا الحؿ يحتاج  ,ككشفيا مبكران  ,نفاؽما الحؿ الثاني فيتعمؽ بالجانب الدفالي لألأ

 (2016ىرئيؿ,  ).2017, كقد بدأ العمؿ بذلؾ فعميان في أيمكؿ سبتمبر ار شيكؿممي 2,8إلى 
راضي ممقاكمة لمى الشريط الحدكدم مع األلسرائيمي بالتحركات المستمرة يعترؼ الجيش اإل

ال تبعد لف السياح  ياف تحركاتأل ,ةاإلسرائيمي القيادة مراكزب يااستعدادات كيتـ بحث ,المحتمة
لتمنحيـ االنقضاض  ,سرائيميةلفيا العيف اإلأتبحيث يمكف أف  ,ان متر  300 كثر مفأالحدكدم 

 مكقع الدراسات الفمسطينية, )سخاركؼ, .ك تصعيدأحاؿ اندالع حرب  الكياف اإلسرائيميالمفاجئ داخؿ 
2015) 

طالؽ إخيرة مف كنة األت تدريب قكاتيا في اآلف المقاكمة تعدَ أ تزلـ الركاية اإلسرائيمية
لى تدريب الكثير مف المقاكميف لمى تدريبات المشاة إ ,مف البحر القكات الخاصة ـكىجك  الصكاريخ

 .سرائيميتشبو تدريبات جنكد المشاة في الجيش اإلك  ,كالقتاؿ في المناطؽ المأىكلة بالسكاف
 :خرل الستخداميا في الحرب المقبمة مثؿأالمقاكمة التمسؾ بكسائؿ  ؿتكاص ,بشكؿ مكازم

 ,نفاؽكيد لمى مشركع األأالت ,كف قصيرة المدلاالمكثؼ لقذائؼ الي اإلنتاج ,دكزلماؿ الككمانأ
سرائيمي حاؿ قيامو بشف لدكاف جديد ماـ الجيش اإلأخمؽ حالة ردع لجميع تمؾ الكسائؿ تيدؼ ك 

مكقع الدراسات  سخاركؼ, ).ككؿأبعد معركة العصؼ الم نجاز جديد لممقاكمةإكتحقيؽ  ,لمى غزة
 (2015 الفمسطينية,

 ,مف ناحية جزئية الحرب القادمة سرائيمي ال ينظر لمشيداإل الجيشف أتجدر اإلشارة إلى 
لكف في المقابؿ تنمك المقاكمة كتقكل مف  ,كؿ كىمةكضاع في غزة تبدك ىادئة ألف األأفيك يرل 

 .ية قادمةك مكاجألمرحمة  ساليبيا القتالية استعدادان أتطكر قدراتيا العسكرية ك  ألنيا ,جميع النكاحي
منية التي تشكميا الفصائؿ الفمسطينية المسمحة لمى ت المخاطر األمتنا األخيرة اآلكنةي ف

, كتعتبر ىدافياأالفصائؿ لمى رأس  ياحيث تضع ,الجبية الجنكبية فيسرائيمية الزكارؽ البحرية اإل
ستخمؽ  ,البشريةالضفادع  المسماة ,ـلز الديف القساكتائب القكة البحرية التي شكمتيا حماس أف 
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 مكقع المكنيتكر, )أبك لامر, .سرائيمي في الحرب القادمة ضد غزةماـ الجيش اإلأمعادلة جديدة 
2016) 

ىي الرابعة ف تككف الحرب أب ,سرائيمية المتتالية ضد غزةف التيديدات اإلأبحماس  ؤكدكت
الكياف عارضة داخؿ لالمي كالمزايدة الحزبية بيف الحككمة كالمستيالؾ اإلتي لالأت ,خيرةاأل

 ,ف الشعب قادر لمى الدفاع لف نفسوأال إ ,كرغـ كجكد مؤشرات لمى حرب قادمةاإلسرائيمي, 
ف أسرائيمي رض مف الجيش اإلتيفمما  ,ت غير مسبكقةآمفاجاإلسرائيمي حتالؿ المقاكمة تجيز لالك 

مكقع  ك لامر,أب ).داء كبيرأكما قدمتو المقاكمة مف  ,2014حرب يككف قد التقط العبر مف 
 (2016 المكنيتكر,

نفاؽ أحفر ب ,خاصة كتائب القساـ ,سرائيمي لف استمرار لناصر المقاكمةكشؼ الجيش اإل
 في شف ىجمات تحسبان  الستخداميا ,راضي المحتمةجديدة لمى مقربة مف الشريط الحدكدم مع األ

مميات حفر بشكؿ مكثؼ لعناصر المقاكمة ينفذكف ل صكران  نشرك  ,ك مكاجية مقبمةأالندالع حرب 
 (2015 صحيفة القدس العربي, ) اليكر,.متار مع قطاع غزةلمى بعد لشرات األ

ف المقاكمة تستعد لجكلة جديدة مف أب اإلسرائيمية تركج منية كالعسكريةكساط األاألكباتت 
 قد يككف مف ضمنيا حفرك  ,ليذه الجكلة ان يكتجيز نفسيا لسكر  ,كتقـك بتدريبات مختمفة ,الحرب

انتياء الحرب االخيرة  لقبحيث استطالت تشييدىا  ,راضي المحتمةنفاؽ التي تمتد داخؿ األاأل
كقعكا في أك  ,سرائيمي داخؿ الحدكدف استخدمكىا في مكاجية مكاقع الجيش اإلأبعد ك  ,2014

صحيفة القدس  اليكر, ).مكاقعيـ سالميف بعد انتياء العمميةلكلاد بعضيـ  ,صفكفو خسائر فادحة
 (2015 ربي,الع

ف تسابؽ الزمف أف حماس تحاكؿ أ "لامكس ىرئيؿ" ىآرتسيشير المحمؿ العسكرم صحيفة 
كبر لدد مف القتمى في الحرب االخيرة أيقاع إبتسببت  ,نفاؽ ىجكميةأحفر بكماؿ جيكزيتيا إب

 (31/1/2016) مكقع شكؼ, .سرائيمييفبيف الجنكد اإل 2014
نفاؽ أاستباقية لمى طريقتيف: لف طريؽ لدة تحاكؿ الحركة تكجيو ضربة  كأضاؼ: قد

في الضفة  تنفيذ لدة لمميات كبيرةك  ,الكياف اإلسرائيمي ياكشفيف أقبؿ  ,ىجكمية في كقت كاحد
 (31/1/2016مكقع شكؼ,  ).خضرالغربية كداخؿ الخط األ
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 ريجاك  خطران التي صنفت حماس  ,يزنككتآكفي ضكء كثيقة  ,ف المقاكمةأ يمكف القكؿ
سارلت ببناء ف ,سرائيميم مكاجية قادمة مع الجيش اإلتستعد بصكرة كبيرة أل ,اإلسرائيميالكياف 
 .احياجثبتت نأف أككؿ بعد أاستخدمتيا في مكاجية العصؼ المما نفاؽ ىجكمية لمى غرار أشبكة 

مف خالؿ تطكير منظكمة الصكاريخ طكيمة كمتكسطة كقصيرة  ةبقك المقاكمة تستعد  كما
صبحت المقاكمة تسابؽ الزمف كي أكبالتالي  ,تستطيع القبة الحديدية مكاجيتياالتي ال  ,المدل

 .مف صعكبات 2014ال تكاجو ما كاجيتو في حرب  حتى ,تككف قكة الردع لدييا مناسبة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
 

 الرابعىالفصل

ىاإلدتراتوجوظ
ىللمقاومظىالطدكروظ

 الفلدطونوظ

ىوثوقظىضوءىفي 
 الطدكروظىآوزنكوت

66 

 المبحث الثالث
 سموك المقاومة الفمسطينية تجاه وثيقة آيزنكوت العسكرية

ف تخرج ألفمسطينية حركات مقاكمة لديدة لـ تستطع ظيرت لمى الساحة ا 1948لاـ منذ 
يمكف االستناد , ية كلسكرية كاضحةلكلـ تتكلد لدييا استراتيجية دفا ,مف مكضع االنفعاؿ كرد الفعؿ

ىداؼ لييا في مختمؼ التكتيكات العسكرية كالسياسية التي يمكف استخداميا نحك تحقيؽ األإ
مف قؿ تكفير نكع مف األك لمى األأ ,لبر سنكات طكيمةتحقيقيا ل يةلاسالكالمطالب الفمسطينية 

 .لمشعب الفمسطيني
ف أ كشفت لمى الشعب الفمسطيني الكياف اإلسرائيمي ياخيرة التي شنلكف الحركب الثالثة األ

كازيف ملتعمؿ لمى تغيير  ,2014-2012-2008لكاـ أفي  إستراتيجيتياطكرت مف المقاكمة 
 .الب الفمسطينيةتحقيؽ بعض المطلكمف ثـ  ,القكل

يزنككت آخاصة بعد صدكر كثيقة  ,تطكير قدراتيا في مختمؼ الجكانبلتجيت المقاكمة ا
 كمف ىذه الجكانب: ,العسكرية

 اإلعالميةحرب النفسية والدعاية ال -1

 كاألساليبتجنيد الكسائؿ العسكرية المتاحة ب ,الجديدة إستراتيجيتيانجحت المقاكمة ضمف 
طار منيجية كاضحة ضمف الحرب النفسية المكجية ضد إفي  ,لتجسسية كائلالمية كالدلااإل

 .لصالح المقاكمة ,2014سرائيمي لمى قطاع غزة الجيش اإللدكاف 

كدلت فييا سكاف تؿ  ,سرائيميلمجميكر اإلالمقاكمة حدثت الرسالة الصكتية التي بثتيا أك 
 ,12/7/2014عة بتاريخ السالة التاسانتظار رشقة مف صكاريخ القساـ إلى  ,بيب كضكاحيياأ

 (3 : ص2014كادم,  ).سرائيمينفكس الجميكر اإل فياليمع كالخكؼ 

سرائيمي مف خالؿ نكالو ككسائمو فضح ممارسات الجيش اإلألالـ المقاكمة بكافة إاستطاع 
مف الشيادات استعاف بكثير ك بفتح مكجات خاصة لمى مدار السالة, كقاـ  ,تكثيؽ كافة جرائمو

لفمسطينييف التعاطؼ الدكلي الكاضح تجاه اكسب أمما  ,ك الناجيف مف القصؼألعياف الحية لشيكد ا
 (40-34ص :2014)كادم, .حداث التي شيدىا قطاع غزةتمؾ األ
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لكتركنية اختراؽ الحسابات العسكرية اإلبالتابعة لممقاكمة التكنكلكجيا السايبر نجحت كحدات 
سرائيمي الناطؽ باسـ الجيش اإل "درليأفيخام "أ صفحةك ,سرائيمية الميمةمشخصيات اإلل التابعة
ككنيا تصؿ  ,الحرب العسكريةب اتختراقىذه اال معادلةكيمكف  ,العربي لمى مكقع فيسبكؾ لإللالـ

مف ك تيديد لألأخسائر فادحة لكقد تؤدم  ,كالقكالد العسكرية كالمطارات كالبنكؾ ,مناطؽ حساسةل
 (2015)أبك لامر, .ئيمياسر القكمي اإل

تطكير قدراتيا ضمف الحرب النفسية في السنكات ب كبيران  حركات المقاكمة نجاحان  جحتن
 ,سرائيميخيرة مع الكياف اإلستراتيجيتيا الجديدة التي استخدمتيا في حركبيا األإضمف  ,خيرةاأل
بيذه الطريقة في حربي  كجدصكرة كبيرة لـ تبلالمية تمكنت مف تكظيؼ الحرب النفسية كاإلك 

 .2014لكنيا قامت بتطكيرىا في حرب  ,2008-2012

التبرت الحرب النفسية التي استخدمتيا المقاكمة نقمة نكلية في ردىا لمى استراتيجية الجيش 
فضؿ في السنكات أكبالتالي يمكف لممقاكمة تكظيؼ تمؾ االستراتيجية بصكرة  ,اإللالمية سرائيمياإل

 .ستراتيجية الردع التي تعمؿ بياإبناء استمرت في ذا إ ,القادمة خالؿ أم مكاجية محتممة
 عداد العسكري لممواجياتاإل -2

 ىاخسائر تقميؿ نو أم مكاجية قادمة مف شلداد العسكرم الجيد ألف اإلأتدرؾ المقاكمة 
الستعداد افصائؿ الدت ك لا ,2014خيرة لمى غزة كؿ النتياء الحرب األسبكع األاأل ذكمن ,ةالمحتمم

المناكرات ف ,خيرة كما سبقيايا في الحرب األئخطاأمف  يااستفادت كدتأبعدما  ,لمجكلة المقبمة
صحيفة  ) ماجد,.ةقمغو مبمداد شفيما طرؽ اإل ,كتخريج مئات المقاتميف الجدد ة,بالسالح الحي مستمر 

 (2014 األخبار المبنانية,

الحؽ في تكفير كؿ  لياف أب ,ة السابقةيالرؤ  فصائؿ المقاكمةحمؿ كؿ ت ,كلمى خط مكاز  
 الجيشؿ مف حتمم لدكاف مكاالستعداد أل ,المقكمات الالئمة لحماية المشركع الكطني الفمسطيني

نفاؽ بصكرة كحفر األ ,كتخريج لشرات المقاتميف الشباب ,فتطكير القذائؼ الصاركخية ,سرائيمياإل
لدكاف , خاصة بعد خيرةفي الفترة األ كؿ ذلؾ كاف السمة الغالبة لمى المقاكمة ,مستمرة كمتطكرة

 (2014 صحيفة األخبار المبنانية, ماجد,). 2014
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كبر خالؿ المكاجية األثير أتال ذاتتيا العسكرية الخاصة ادك أتعمؿ المقاكمة لمى تطكير 
 ,نفاؽ اليجكميةاأل, رضيةلغاـ األبرزىا قذائؼ الياكف, الصكاريخ, األأمف  ,2014خيرة لاـ األ

ضعاؼ ما كانت أقكل أالمقاكمة في غزة اليـك  كباتت ,ةستراتيجيمحة اإلسىـ األأنيا أب كالمصنفة
 (7/9/2015)مكقع نكف بكست, . 2014حرب لاـ لميو خالؿ 

 ,الحركب السابقة مفالمقاكمة في غزة لممية استخالص كاسعة لمدركس كالعبر  تجرم
ة  جاد سرائيمية نقاطان كتحاكؿ جعؿ نقاط الضعؼ اإل ,فتعمؿ لمى التخمص مف نقاط الضعؼ لدييا

 .ستغميا ضد الجيش بشكؿ جيد خالؿ أم مكاجية مقبمةتحتى  ,ستراتيجيةا  ك 

سمحة استيداؼ أكمنيا تطكير  ,تعمؿ المقاكمة لمى تطكير قدراتيا في كافة المستكياتكما 
حباط دكر سالح الجك تيا المتكاصمة إلمحاكالك  ,كتكثيؼ ىجماتيا ضد القكات الراجمة ,المدرلات

 (7/9/2015مكقع نكف بكست,  ).جكاء القطاعألف  بعادهإل ,ع مف الشمؿ لوحداث نك ا  ك  ,سرائيمياإل

تطكير ك  ,ير جذرم في استراتيجيتيا العسكريةيحداث تغإالمقاكمة في غزة لمى  تعمؿ
ف أنفاؽ يتكقع تطكير األف ,م مكاجية مقبمة قد تحدث الفترة القادمةأل منظكمتيا العسكرية تحسبان 

تطكير قدرتيا ك  ,خيرةحرب األالذك فعالية خالؿ  لما ثبت أنوتيجي يككف ىدؼ المقاكمة االسترا
  .شكالياأالصاركخية بمختمؼ 

حداث تغيير كاضح في إف المقاكمة استطالت أخالؿ الحركب الثالثة السابقة  ثبتك 
ك أسمحة أكبالتالي فمف المحتمؿ ظيكر  ,خرلألظير بكضكح مف مكاجية  ,لدادىا العسكرمإ

 ات المقبمة لـ تشيدىا مف قبؿ.قدرات في المكاجي

 في المستقبل الفمسطينية ةمالمح المقاوم 
لكنيا تمكنت في لدة مراحؿ مف  , المقاكمة ارغـ مراحؿ الصعكد كاليبكط التي تعاني مني

ماـ تحديات أكضعت االحتالؿ  ةلسكري لماالن أكنفذت  ,سرائيمياإل لمجيشستراتيجي إ تشكيؿ تحد  
 ةف تشيد المقاكمة حالأمف المرجح  ,المكجكدة لمى الساحة الفمسطينيةففي ضكء المعطيات  ,ةيجد

ك حكاضف أ مع احتماؿ بركز مقاكمات ,تظير مف خالؿ تخفيؼ مصر الضغط لمى غزة قدصعكد 
 (11/6/2011, مكقع كتائب المقاكمة الكطنية الفمسطينية). لممقاكمة
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تسعى قكل المقاكمة  ,مسطينيكالكضع الف ,الستقرار التي تشيدىا المنطقةفي ظؿ لدـ اك 
ستراتيجيتيا إحداث نقمة نكلية في إرادت أذا إف ,جيزتيا االستخباريةأتحديث كتطكير لجاىدة 

ىا ار دك أمكانيات الالزمة التي تسمح ليا القياـ بجميع تكفير كؿ اإل فيجب ,العسكرية مستقبال
, خيرةجتو المقاكمة في الفترة األكىذا ما انتي ,في سبيؿ تحقيؽ المصالح الكطنية العميا ,الشاممة

 .مكاطف الضعؼ كالخمؿ في جسـ العدكالمقاكمة لبرىا االستخبارات التي ترل السيما فيما يتعمؽ ب

 ,سيتطكر مستقبالن  كالكياف اإلسرائيميدمغة بيف المقاكمة األؽ في صراع اسبالف أكما 
- ان ثـ تفكق ,يجاد تكازف في القكلإكسيسالدىا في لممية الصراع المستمرة حتى  ,كلصالح المقاكمة

 (2016 مكقع قناة األقصى الفضائية, )أبك زبيدة,.حراز النصر لمى الكياف الصييكنيإل -الك جزئيك 

لقيدة فمسطينية خالصة تقكد  يجب أف تحكز بكؿ مككناتيا كتنظيماتياأنيا المقاكمة تعتقد 
ك ىدنة يجرم نقاشيا مع أفي أم معاىدة  ان ساسأك  ان ىام ان تصبح مككنك  ,مرحمة التحرر كبناء الدكلة

صالبة المقاكمة كقكة , مع العمـ أف ك دكليأقميمي إك أك أم كسيط لربي أ ,سرائيميالطرؼ اإل
مقبكؿ بالمطالب الفمسطينية ل الكياف اإلسرائيميتدفع  قدرادتيا كتضحياتيا ىي اليد الخفية التي إ

 (2014 مكقع المقاؿ, )الدخيؿ,.المشركلة

كفي يده  ,يده اليمنى بسالح المقاكمةب ف يككف المفاكض الفمسطيني متسمحان أب يج كما
 ,نما لكؿ الشعب الفمسطينيإ ,اك حزبأ فالمقاكمة ليست فصيال ,اليسرل بمشركع سياسي متكامؿ

ستراتيجية إف لكف ضم ,كالشباب ,رأةكالم ,ححامؿ السالك  ,فصاحب العمـ مقاـك ,كلكؿ مككناتو
 مكقع المقاؿ, الدخيؿ,). كلقيدة لمشعب الفمسطيني يمتـز بيا في المستقبؿ أىا كمبدقرار إمحددة يمكف 

2014) 

مة القادمة ىك ف المسار المفضؿ الذم يجب التمسؾ بو في المرحأ كجية نظر الباحث
لمى فيو ينبثؽ لنيا برنامج سياسي مشترؾ يجرم التكافؽ  ,ستراتيجية كطنية مكحدةإالتكافؽ لمى 
دار فاؽ التفاكض ك آك  ,شكاليا ككسائمياأك  دكر المقاكمة   .توا 

تقؼ في  قدطراؼ الفمسطينية اتباع المسارات الكسطية التي مر مف كافة األيتطمب األك 
تجاه حالة بايضغط  ان مشترك ان تتبنى برنامج ,كتككيف جبية مكحدة لممقاكمة ,سرائيميكجو الكياف اإل
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)فرحانة, .خرلأراضي الفمسطينية مف ناحية األككقؼ تكغؿ االحتالؿ في  ,تكافؽ كطني مف ناحية
 (18-17ص :2014

دارة معركتيا إتمكنيا مف  ,يمكف تقديـ لدة مقترحات لممقاكمة لبناء استراتيجية مستقبميةك 
 حداث خسائر كبيرة:إسرائيمي دكف مع الكياف اإل

ف أل ,2014ستراتيجيتيا في حرب إلسكرية جديدة لممقاكمة لمى غرار  استراتيجيةتطكير  - أ
 .سبابيا ككيفية قيامياألكؿ مكاجية ظركفيا ك 

مستكل لرتقاء كاال ,بتعاد الفصائؿ لف سمككيات التعصب كنعرات الفصائمية كاالنتقائيةا - ب
 .التحدم في مشركع التحرر

 القادمة ستشيد تطكران  المرحمةككف  ,ية كالمعمكماتيةاتجيكدىا االستخبار لالمقاكمة ر يتطك  - ت
 .ساليبياألمى المقاكمة ك  ثيران أسيككف لذلؾ تك  ,لالميان  تكنكلكجيان 

ىمية كبيرة في أم مكاجية أيمثؿ  الذم ,مني في المستقبؿاىتماـ المقاكمة بالجانب األ - ث
 .ككف االحتالؿ يعتمد لمى ليكنو كجكاسيسو بالشارع الفمسطيني ,مقبمة

تككف  قدنيا أل ,ياتاختالؼ تكجياكالمنطقة بنظمة العربية عالقات مع األالمقاكمة لتشبيؾ  - ج
 .م منيا ميما كاف السببكلدـ مناصبة العداء أل ,لممقاكمة في أم مكاجية مقبمة سندان 
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 اخلاوصالفصن  5
ات املشتقبمًُ لمشمىك العشكرٍ الشًهاريىي

 يزنكىتاإلسرائًمٌ يف ضىء وثًقُ آ

    

 .سيناريو المواجية اليجومية المبحث األول/

 الدفاعية() يو العمميات الوقائيةسينار  المبحث الثاني/

 .دفاعيةسيناريو الجمع بين المواجية اليجومية والعمميات ال المبحث الثالث/
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 الفصل الخامس
 السيناريوىات المستقبمية لمسموك العسكري اإلسرائيمي في ضوء وثيقة آيزنكوت

يمي في ضكء كثيقة عسكرم اإلسرائيتناكؿ ىذا الفصؿ السيناريكىات المستقبمية لمسمكؾ ال
اليجكمية, التي يعتمد لميو الكياف اإلسرائيمي  المكاجيةسيناريك ل األكؿالمبحث  كيتطرؽيزنككت, آ

 كاجياتو مع المقاكمة الفمسطينية.في م

 اإلسرائيميالكياف نتيجيا التي ي ,الدفالية سيناريك العمميات الكقائيةالمبحث الثاني كيتناكؿ 
ستعرض سيناريك الجمع بيف المكاجية كالعمميات الكقائية فيلمبحث الثالث , أما افي فترات متبالدة

 السيناريكىيف لندما يستمـز األمر.مف خالؿ استخداـ كال 
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 ولاأل المبحث 
 سيناريو المواجية اليجومية

 متعددة ان طرق كالمقاكمة الفمسطينية فرضت الحركب اإلسرائيمية المتالحقة ضد الدكؿ العربية
تالئـ  أصبحتف, ما انعكس لمى إستراتيجيتو العسكريةمير السمكؾ اإلسرائيمي في المكاجية, يتغل

تحقيؽ أىدافيا العميا, كالحفاظ لمى كجكدىا كدكلة لمتطمبات الكاقع األمني كالعسكرم كالسياسي, 
ية, سيادية مستقمة, كالدفاع لف حدكدىا كأرضيا كشعبيا, مف خالؿ الحفاظ لمى قكتيا العسكر 

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

أبرزت كثيقة الجيش اإلسرائيمي خطكرة المقاتميف الفمسطينييف لمى األمف اإلسرائيمي, كحددت 
نياء المعركة مع ـ بأقؿ التكاليؼ, كا  لميي اتبالو لتحقيؽ انتصاراألسمكب الذم يجب لمى الجيش 

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

 فطبؽالعسكرية اليجكمية لمى لنصر المباغتة,  في معظـ لممياتو يعتمد الكياف اإلسرائيمي
لمى أرض فمسطيف المحتمة, كفي  وقيام اإلسرائيمية قبؿ-ىذا المبدأ في حرب العصابات الفمسطينية

تمثؿ منيجان لامان لأللماؿ اليجكمية التي كباتت معظـ الحركب الالحقة ضد األقطار العربية, 
  ب منو في االتجاه الذم ال يتكقعو.تعتمد لمى االقترافتتجنب اليجـك المجابو لمى الخصـ, 

لمى لمميات المباغتة اليجكمية, اإلسرائيمية العسكرية  اإلستراتيجيةمف ىنا جاء تركيز 
كالتكغؿ العميؽ, كتجنب المكاجية المباشرة في القتاؿ, كااللتفاؼ كالسرلة في الضرب كالحركة, 

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

ؿ كسػػائؿ انشػػغاسػػبة المن, 2014شػػكمت المرحمػػة التػػي ألقبػػت الحػػرب األخيػػرة لمػػى قطػػاع غػػزة     
فػي فتػرة قصػيرة إلػادة تػرميـ  يااسػتطالتبغزة, مف حيث اإللالـ اإلسرائيمية في تضخيـ قكة المقاكمة 
أم فرصػة مقبمػة لشػف حػرب لمػى  ؿستغالكااؽ مف جديد, قدراتيا اليجكمية, خاصة إلادة حفر األنف

 (23/4/2016)مكقع الجزيرة نت, .ال يمكف التكيف بنتائجياالكياف اإلسرائيمي 

لػػادة الحسػػابات إل فرصػػةالكضػػع الػػذم تمػػر بػػو األراضػػي الفمسػػطينية, خاصػػة قطػػاع غػػزة,  يعتبػػر   
إلػػى حمحمػػة األمػػكر, ممػػا  2014األخيػػرة لمييػػا  مػػف جديػػد, فغػػزة مػػا تػػزاؿ محاصػػرة, كلػػـ تػػؤِد الحػػرب
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شػغؿ بتغييػر بقاء الكضع االقتصػادم المتػردم لمػى مػا ىػك لميػو, كالجػكار اإلقميمػي كالػدكلي منلأدل 
 الشرؽ األكسط.خارطة 

ستدراج المقاكمة لمى الحدكد, كالتصعيد معيػا, ال يزيد مف فرصة الكياف اإلسرائيميكؿ ذلؾ 
ثالثػػة مسػػتكطنيف فػػي الخميػػؿ,  تقتمػػ حػػيف 2014فػػي بضػػرب الػػداخؿ المحتػػؿ, كمػػا حػػدث  ىػػيتػػرد ل

 مكقػػػع أمػػػد لإللػػػالـ, امي,)الشػػػ. يكمػػػان  51لشػػػف حػػػرب لمػػػى غػػػزة اسػػػتمرت الكيػػػاف اإلسػػػرائيمي ممػػػا دفػػػع 
2016) 

كثيقة آيزنككت العسػكرية فػي نظريػة الحػرب الخاطفػة السػريعة التػي ال يمكػف لمجػيش  أسيبت
 ألنو يفتقػر ,كنو ال يستطيع التخمي لنياللك قاـ بتطكير قدراتو القتالية, ك اإلسرائيمي االستغناء لنيا, 

 ـ.مطاقة الكافية لالستمرار في الحرب أكثر مف بضعة أيال

ف ردة فعػػؿ المقاكمػػة أل, الكيػػاف اإلسػػرائيمينتيجػػو ذم يىػػذا السػػيناريك الػػ يمكػػف تػػرجيح كقػػكع
مكاجيػػة ىجكميػػة شػػاممة, لتكػػكف لصػػبية كغيػػر محسػػكبة, ممػػا يػػؤدم  قػػد لمػػى أم تصػػعيد إسػػرائيمي

 (2016 مكقع أمد لإللالـ, الشامي,).مف الكاليات المتحدة الكياف اإلسرائيمي مدلـكخاصة أف 

مقيػاـ بيجػـك لتطبيؽ ىذا السػيناريك بالعسكرم تجاه المقاكمة  سمككوبلكياف اإلسرائيمي يسعى ا
قكة مدلمة بالسػالح بلممياتي, كتكتيؾ حرب الحركة السريعة,  ألسمكبحربي قصير كناجح, إضافة 

الجػػكم, كالقػػذائؼ الثقيمػػة, كالمدفعيػػة المتحركػػة, ليقطػػع خطػػكط اإلمػػداد, كبػػث االضػػطراب كالفكضػػى 
ب ذلػؾ سػرلة فائقػة أثنػاء االقتػراب غيػر المباشػر", كيتطمػ إسػتراتيجية"لبر اكز القيادة الخمفية, في مر 

 .(18-17ص: 2016)بركات, .كي يحافظ الجيش لمى تأميف شبكة طرؽ سريعة كمترابطةالقتاؿ, 

اليجكميػػة الخاطفػػة ضػػد الفمسػػطينييف, كىػػك يفتػػرض نظريػػة الحػػرب الكيػػاف اإلسػػرائيمي عتمػػد ي
تػػػدمير القػػػدرة العسػػػكرية  لبرىػػػالمميػػػة لسػػػكرية فػػػي كػػػؿ فتػػػرة كجيػػػزة, يػػػتـ  تنفيػػػذاألمنيػػػة  فػػػي سياسػػػتو

تجنػب أف يشػكؿ قطػاع غػزة فػي لبػذلؾ سياسػة تقمػيـ األظػافر,  المقاكمػة, متبعػان  تحكزىػاالبسيطة التػي 
طالمػػا بقيػػت الحالػػة  اإلسػػتراتيجية ىػػذه تسػػتمرقػػد أم لحظػػة خطػػران لمػػى األمػػف القػػكمي اإلسػػرائيمي, ك 

 (19ص: 2016بركات,  ).لعدائية بيف الطرفيف قائمةا
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 تكجػو تتحػدث لػف فيػيدفاليػان,  كلػيس ىجكميػان  تكجيػان  رسػخت أف آيزنكػكت كثيقػة تحػاكؿ
 بمصػمحة لربػي أك مػس اسػتفزاز يعتبر ما لمى كؿ الردّ  تصعيد لمى الجيش قدرة تعزيزك  ىجكمي,
 لفتػرة تمتػد حربػان  يتحمػؿ ال اإلسػرائيمي عالمجتمػ أف الجػيش إدراؾ مػف نػابع, كىػذا التكجػو إسػرائيمية
 (113-112صت:  )شمحت كظاىر, د..سريع حسـ يككف ىناؾ أف يجب كلذلؾ طكيمة,

فرصػػػة شػػػف بىجكميػػػة تتبػػػع لممقاكمػػػة  ان الجػػػيش اإلسػػػرائيمي أنفاقػػػ اكتشػػػاؼالػػػتكيف بعػػػد مكػػػف ي
فػػي  يااؿ شػػنف لػػددان مػػف ضػػباط الجػيش اإلسػػرائيمي حػػذركا مػف احتمػػألحػرب ىجكميػػة لمػػى القطػاع, 

بحشػػد مقػػاتميف كلتػػاد, كبالتػػالي سػػيقـك الجػػيش بمبػػادرة ىجكميػػة قيػػاـ المقاكمػػة  لقػػبلمػػدل القريػػب, ا
 ما جرل في لممية "الجرؼ الصامد".ك ,ذاتية, ستتحرؾ بقكة مع بداية المعركة, كليست تدريجية

ف دكا شػػأف ىػػذه التصػػريحات تتنػػاقض مػػع تصػػريحات أخػػرل لقػػادة الجػػيش, اسػػتبعمػػع العمػػـ 
مكقػػع أخبػػار  )راشػػد,.غيػػر معنيػػة بالتصػػعيد فػػي ىػػذا التكقيػػت بالػػذات يػػانىجػػـك قريػػب لمػػى المقاكمػػة, أل

 (2016 سبكتنيؾ,

أف الضػػػربة السػػػاحقة بنػػػاءن لمػػػى كثيقػػػة آيزنكػػػكت كالحػػػركب اإلسػػػرائيمية السػػػابقة  يمكػػػف القػػػكؿ
مثػؿ ىػذه ل يمكػفلي كاردة الحدكث, كػكف الجػيش غيػر قػادر لمػى لمميػات االسػتنزاؼ الطكيمػة, كبالتػا

السػابقة كانػت لمػى طريقػة الضػربات  حركبػومػف  ان كثيػر  ألفالضربة القضاء لمػى المقاكمػة فػي غػزة, 
   .قاـ مف خالليا بإنياء الحرب بصكرة سريعةك الخاطفة السريعة كالقاضية, 

, أف 1961-1958بػػػيف لػػػامي التبػػػر "حػػػاييـ السػػػككؼ" رئػػػيس ىيئػػػة األركػػػاف اإلسػػػرائيمي 
نظريػػة الحػػرب السػػاحقة, أك الحسػػـ العسػػكرم ىػػي الحػػؿ األمثػػؿ, ككنيػػا تتميػػز بعنػػؼ  االلتمػػاد لمػػى

   .كسرلة الحركة, كالقدرة لمى الحسـالصدمة, 

, أف األكلكيػػة تعطػػى لمحسػػـ لمكيػػاف اإلسػػرائيمي منػػذ قيامػػوتثبػػت التجربػػة التاريخيػػة كأضػػاؼ: 
, كىػػذا الكيػػاف اإلسػػرائيميؼ , كتحقيػػؽ أىػػدامنػػع المقاكمػػة مػػف تحقيػػؽ أىػػدافيا يعنػػيالعسػػكرم الػػذم 

 (21-20ص: 2016بركات,  ).االلتبار سائد في الحركب اإلسرائيمية التي تعدىا ساحقة

لمػػى تركيػػز القػػكة فػػي اتجػػاه الكيػػاف اإلسػػرائيمي عتمػػد فيػػو الػػذم يىػػذا النػػكع مػػف اليجػػـك  يعتبػػر
سػػرائيمي, إلػػى حػػد محػػدد سػػمفان, لتحقيػػؽ انتصػػار سػػاحؽ, كتػػكفير التفػػكؽ التسػػميحي النػػكلي لمجػػيش اإل
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لسػيادة المطمقػة بااللتمػاد لمػى قػكة جكيػة ىجكميػة تحقػؽ اك السيطرة لمى اتجاىات الحرب كنتائجيا, 
 في مسرح العمميات.

طالؽ قكة الصػدمة كالمنػاكرة, لتنقػؿ إ ال غنى بمجرد الضربة الجكية المركزة مفمع العمـ أنو 
إلػػى شػػؿ القػػدرة العقميػػة  مػػة فػػي مسػػرح العمميػػاتدفالي لممقاك ىػػذا النجػػاح مػػف االتػػزاف االسػػتراتيجي الػػ

كالعضمية, كتبدأ بحسػـ القتػاؿ لبػر العناصػر الرئيسػية فػي الجػيش, كسػحؽ القػكات الدفاليػة, كتػدمير 
 (26ص: 1993)شعباف, .بنيتيا التحتية بشكؿ كمي

لرضػان لتصػكرات الجػيش اإلسػرائيمي لشػكؿ " قػدـ بػكط"أميػر بكخ اإلسرائيمي العسكرم الباحث
الحػػرب المقبمػػة سػػتبدأ  يػػركف بػػأفالجػػيش كقادتػػو  مكضػػحا أفكاجيػػة المقبمػػة مػػع المقاكمػػة فػػي غػػزة, الم

تيديػدات المقاكمػة  بتكجيػو ضػربات  اصفا, ك 2014مف النقطة التي انتيت منيا الحرب األخيرة لاـ 
مػف  ـ فػي بعػض العمميػاتخمؼ الخطكط بأنيا جادة كقابمة لمتنفيذ, كأف الحرب األخيرة أثبتػت نجػاحي

 ىذا القبيؿ.

رسالة آيزنككت لقيادة المنطقة الجنكبيػة فػي الجػيش, خػالؿ زياراتػو المتكػررة كانػت  كأشار أفَّ 
كاضحة, أف لمييـ البحث لف الطريقة األنجح لتنفيذ المياـ التي سيكمفكف بيا, كلػدـ االنشػغاؿ بػأم 

 (25/4/2015) مكقع قدس نت, .أمكر أخرل

المقاكمػػػة  فَّ أل مػػػى غػػػزة سػػػيككف ىجكمػػػان شػػػامالن؛إسػػػرائيمي ل أم ىجػػػـك بنػػػاءن لمػػػى ذلػػػؾ, فػػػإفَّ 
مسػرح لممياتيػا لبػارة لػف بضػع ك تتحرؾ لمى شريط ساحمي محاصػر مػف البحػر كالشػماؿ كالشػرؽ, 

 كمػامناطؽ ضيقة مكشكفة أماـ التقنيػة العسػكرية اإلسػرائيمية حػكؿ مدينػة محاصػرة مكتظػة بالسػكاف, 
مكقػع الجزيػرة  )السنكسػي,.عسػكرية تحػت تصػرؼ الجػيش اإلسػرائيميأف الكاليات المتحػدة تضػع تقنيتيػا ال

 (2011 نت,

ذا ك  , كبعيػدة سػابقاتياسػتككف أكبػر كأشػد ضػراكة مػف ىجكميػة, ف ان الكيػاف اإلسػرائيمي حربػ شفا 
ضػع يكػي  بكاممو ىدفان لسكريان دكف تمييز؛ عتبر قطاع غزةكالد الحرب كاألخالؽ الدكلية, كسيلف ق

 (2011 مكقع الجزيرة نت, السنكسي, ).نييفصعب أماـ المدالمقاتميف في مكقؼ 



 

 

  
 
 

 الخامسىالفصل

ىالدونارووهات
ىللدلوكىالمدتقبلوظ
ىاإلدرائوليىالطدكري

ىوثوقظىضوءىفي
 آوزنكوت

77 

كفػػػػؽ االسػػػػػتراتيجية الجديػػػػػدة أف ييػػػػػاجـ الجػػػػػيش آالؼ  اإلسػػػػػرائيمية تتكقػػػػع القيػػػػػادة العسػػػػػكرية
ستقصػػؼ  أىػػدافان  الطيػػراف اإلسػػرائيمي مسػػبقان  كسػػيحدد, مئػػاتالاألىػداؼ فػػي األيػػاـ األكلػػى لمحػػرب, ثػػـ 
مختمػؼ أنحػاء  , فػيتحديدان  ع النطاؽ كدقيؽ" كما نصت الكثيقةخالؿ كقت قصير, "قصؼ جكم كاس

 (14/8/2015كقع المصدر, م). غزة قطاع

لتػي تضػررت مػف الجيش اإلسرائيمي جيكزية المقاكمة, خصكصان بعد استعادة قػدراتيا ا يدرؾ
فع , كلمػػى رأسػػيا تػػرميـ األنفػػاؽ اليجكميػػة, كبالتػػالي فػػإف تطػػكر المقاكمػػة سػػيد2014الحػػرب األخيػػرة 

لشػػف حػػرب لمػػى غػػزة, خاصػػة بعػػدما تجمػػى ذلػػؾ فػػي قيػػاـ الجػػيش بنشػػر بطاريػػات الكيػػاف اإلسػػرائيمي 
لجػيش حربػو ما دفع البعض إللادة الحديث كالتحميؿ حكؿ االستعدادات لشػف اممدفعية لند الحدكد, 

 (2016 صحيفة القدس العربي, )اليكر,"الرابعة" ضد المقاكمة.

العسػػػكرية اإلسػػػرائيمية باتػػػت تعتمػػػد لمػػػى العمميػػػات الترميميػػػة  ةاإلسػػػتراتيجي أفَّ  ,يمكػػػف القػػػكؿ
لترميـ قكة ردليا, كلـ تعد قادرة لمى الحسـ النيائي, ليس مع الدكؿ, بؿ مػع المنظمػات الفالمػة مػف 

 .حزب اك المنظمات الفمسطينية, كغير الدكؿ 

أنيػػػا ال تحقػػػؽ الحػػػرب السػػػاحقة,  إسػػػتراتيجيةإلػػػى  تكجيػػػمػػػع أف أحػػػد أىػػػـ االنتقػػػادات التػػػي 
األىػػداؼ اإلسػػرائيمية اليامػػة, كبالتػػالي ال تسػػتطيع القضػػاء لمػػى المنظمػػات الفالمػػة مػػف غيػػر الػػدكؿ, 

 الكياف اإلسرائيمي.كلـ تتسبب حتى اآلف في إنياء حاالت الصراع بينيا كبيف 

ال ينتظػػػػر  ان الكيػػػػاف اإلسػػػرائيمي غالبػػػػفيػػػذا السػػػػيناريك الحػػػػدكث فػػػي أم كقػػػػت, يمكػػػػف لكلػػػذلؾ 
, كىػذا مػا لمسػناهتة المقاكمػة لػومباغ تؤكػده ك فػي المكاجيػات العديػدة الماضػية,  , لكنػو يبػادر بػاليجـك

القػػدرات القتاليػػة العاليػػة التػػي باتػػت تمتمكيػػا المقاكمػػة, كىػػي الشػػرارة التػػي يمكػػف أف تكػػكف الػػدافع كراء 
 اليجـك اإلسرائيمي المحتمؿ لمى قطاع غزة.
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 المبحث الثاني
 الدفاعية ت الوقائيةسيناريو العمميا 

 أفَّ لمػى  تقػـك فكرتيػالمػى الضػربة الكقائيػة أك اإلجياضػية, ك  اإلسرائيمية اإلستراتيجيةركزت 
كرية العسػ افإف كؿ تحركاتيلمكياف اإلسرائيمي , ضمره مف نكايا لدائية العدك "المقاكمة", كبسبب ما ت

   لشف ىجـك ضدىا. ان كالسياسية تحمؿ في ثناياىا استعداد

لمكػـ البشػرم لمػى الػدفاع, كيفتقػر  الكياف اإلسرائيمي ال يمتمؾ لمقان استراتيجيان يعينوأف  كبما
مكاصػػمة الحػػرب لمػػدة طكيمػػة يبعثػػر جيػػكده, نظيػػره العربػػي, فػػإف القػػدرة لمػػى مػػكازاة  الػػذم يػػؤمف لػػو

بعمػػػؿ بػػػادر باسػػػتباؽ ىجػػػـك متكقػػػع يأف بػػػىػػػذه األكضػػػاع أمامػػػو إال خيػػػاران كاحػػػدان,  فػػػال تتػػػيحكبالتػػػالي 
"  (19/12/2013) مكقع التكنكلكجيا العسكرية كالفضاء, .ىجكمي مضاد "الدفاع باليجـك

تعتبػػر األلمػػاؿ الكقائيػػة كاالسػػتباقية مفػػاىيـ مألكفػػة ضػػمف العقيػػدة األمنيػػة اإلسػػرائيمية, بػػدءن 
طريػػؽ أمػػاـ حػػرب التػػي فتحػػت ال د"يػػلمميػػة "مكك, ك حممػػة كقائيػػةالمسػػماة  1956مػػة سػػيناء لػػاـ بحم
, 1981لمػػى المفالػػؿ النػػككم العراقػػي عمميػػة اسػػتباقية, إلػػى اليجػػـك المصػػنفة ب1967اـ السػػتة األيػػ

مركػػز دراسػػات  ) يػػادليف,جميعيػػا لمميػػات كقائيػػة.ك  ,لمػػى المنشػػأة النككيػػة السػػكرية 2007كىجػػـك لػػاـ 
 (2016 األمف القكمي,

كقائيػػة لممقاكمػػة,  ال يمكنػػو تكجيػػو ضػػربةالكيػػاف اإلسػػرائيمي ف , فػػإبنػػاءن لمػػى كثيقػػة آيزنكػػكت
لػػػك فكػػػر بمثػػػؿ ىػػػذه الضػػػربة ك ف ىػػػذا النػػػكع مػػػف الضػػػربات غيػػػر كارد مػػػف الجيػػػكش غيػػػر الدكالنيػػػة, أل
كمفو الكثيػػر مػػف الخسػػائر, خاصػػة مػػع تعػػاظـ قػػكة المقاكمػػة مػػف خػػالؿ قياميػػا فػػي الفتػػرة األخيػػرة سػػتف

 , كاستمرار بناء األنفاؽ اليجكمية.اتيا الصاركخيةبتطكير قدر 

فػػال كزيػػادة قػػدراتيا العسػػكرية,  ,كبعػػد صػػمكد المقاكمػػة, 2014غػػزة حػػرب ائج كفػػي ضػػكء نتػػ
, بمػا فػي ذلػؾ ىػذه التعزيػزات مكاصػمةمػف  يػاكافيػة لردلالكياف اإلسػرائيمي تعد األدكات المتكفرة أماـ 

حفػػػر األنفػػػاؽ, كبينمػػػا قػػػد تػػػؤثر حػػػاالت اليػػػدكء أك إلػػػادة اإللمػػػار لمػػػى جاىزيػػػة المقاكمػػػة لمكاجيػػػة 
لمػػى  ياعسػػكرية لفصػػائملمػػى الطمكحػػات ال لمػػى المػػدل القريػػب, فإنيػػا لػػف تقضػػي رائيميالجػػيش اإلسػػ

 (2016 مكقع دراسات األمف القكمي, يادليف, ).المتكسط كالبعيد المدييف
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تتمثػػػؿ المشػػػكمة الرئيسػػػة لصػػػناع القػػػرار اإلسػػػرائيمي فػػػي ماىيػػػة الخػػػط األحمػػػر الػػػذم  كلػػػذلؾ
يتمثػػؿ ذلػػؾ  كقػػدمميػػة لسػػكرية كقائيػػة تسػػتيدؼ األنفػػاؽ, سػػيتطمب تجػػاكزه مػػف قبػػؿ المقاكمػػة لتنفيػػذ ل

احتماليػػة أف المقاكمػػة قػػررت مباشػػرة حممػػة لسػػكرية ضػػد تشػػاؼ األنفػػاؽ العػػابرة لمحػػدكد, أك اكبالخػػط 
 (2016 مكقع دراسات األمف القكمي, يادليف, ).في المستقبؿ القريبالكياف اإلسرائيمي 

, كخمػؽ الكقائيػة سػيناريك العمميػاتغػزة فشػؿ  أثبتت الحركب األخيرة لمػى قطػاع ,مقابؿ ذلؾ
قصػؼ بيػذا تألكؿ مػرة تصػؿ صػكاريخ المقاكمػة إلػى المػدف المحتمػة, التػي لػـ فػمعادلػة تػكازف جديػدة, 

   تؿ أبيب كديمكنة, كمطارات لسكرية., مثؿ حيفا ك الكياف اإلسرائيميالشكؿ منذ إلالف 

قاكمػػة, ناىيػػؾ لػػف تيجيػػر مئػػات فشػػمت منظكمػػة "القبػػة الحديديػػة" فػػي صػػد صػػكاريخ الم كمػػا
 (2014 مكقع مصر العربية, )مجدم,.مف منازليـ المحاذية لقطاع غزة اإلسرائيمية األسر

جػرم منػاكرات مف تزايد قدرات المقاكمة, كليػذا يالكياف اإلسرائيمي عيشو الياجس الذم ي ينبع
بػات فػي حالػة الجيش  يغير مف حقيقة أف دكف أفلسكرية مستمرة, كتدريبات لمى أشكاؿ الحركب, 

ت قيػدان لمػى القػكة , كأف المعادلة الردلية التي أكجػدتيا المقاكمػة أصػبحلجز لف تحقيؽ نصر كامؿ
انعكسػػػت لمػػػى مػػػكازيف القػػػكل السياسػػػية كالعسػػػكرية فػػػي المنطقػػػة, فارضػػػة كاقعػػػان جديػػػدان ك اإلسػػػرائيمية, 
 انت تريده كتعمؿ مف أجمو تؿ أبيب.معاكسة لما ك

خمفتيا المكاجيات السابقة لمى الكاقع اإلسرائيمي ال تزاؿ تخيـ لميػو, كتشػكؿ اآلثار التي  إف
األسػػاس فػػي تحركاتػػو الحاليػػة, كتصػػريحات قادتػػو, كتحمػػيالت كسػػائؿ إلالمػػو, كتتركػػز جميعيػػا حػػكؿ 

 لكياف اإلسرائيمي.الخطر الذم تمثمو المقاكمة لمى ا

 تيجػػػة لجػػػزه لػػػف اسػػػتعادة قدرتػػػوالكيػػػاف اإلسػػػرائيمي نفسػػػو فيػػػو نجػػػد المػػػأزؽ الػػػذم يكمػػػا أف 
كقدرتػػو لمػػى شػػف الحػػػركب  ر لجيشػػو,رد االلتبػػايجعمػػو يبحػػث لػػف الردليػػة, ككيفيػػة الخػػركج منػػو, 

 (2009 المركز الفمسطيني لإللالـ, )لطكم,.الكقائية التي أسقطتيا المقاكمة في المكاجيات السابقة

لمييػػا أف تعيػػد ك و المقاكمػة, أنيػػا باتػت تحػػت تيديػد اسػػتراتيجي تفرضػػدكلػة الكيػػاف لقػد أثبتػػت 
لمػى  تة الجديدة, لذلؾ ركز يا القتالييا بطريقة تتناسب مع أساليب ألدائتقييـ نظريتيا األمنية كتعديم
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االسػػػػػتطاللية  اتطػػػػػكير قػػػػػدراتيكيكػػػػػات المقاكمػػػػػة, تغمػػػػػب بيػػػػػا لمػػػػػى تكتتتطػػػػػكير تقنيػػػػػات يمكػػػػػف أف 
, ؽ, كلمػى مسػتكل تقنػي كالتجسسية, كتطػكير أسػاليب كشػؼ األنفػا تػدريب كحػدات قتاليػة لمػى ك لػاؿ 
 (2017 مكقع المياديف, )قاسـ,.فنكف حرب العصابات لمكاجية المقاكمة

قػد  يػانلكلديدة تؤكد بأف الجيش يعد لحرب كقائية لمى المقاكمة, إسرائيمية آراء  كجكدرغـ ك 
اميػة, كال يػذا النػكع مػف الحػركب يصػمح فقػط لمجيػكش النظفال تحمؿ الكثير مف الػذكاء كبعػد النظػر, 

مكقػػع  قاسػػـ, )., لمػػا تممكػػو مػػف إمكانػػات متطػػكرة فػػي السػػنكات األخيػػرة بنسػػبة ضػػئيمة لممقاكمػػةإال يالئػػـ
 (2017 المياديف,

سػػاميو" قائػػد -الجنراؿ "يػػـك تػػكؼبػػاألىػػداؼ غيػػر الكاضػػحة لػػدل الحككمػػة اإلسػػرائيمية  دفعػػت
مػف يحكػـ  كاصػفاة لقطػاع غػزة, ضػربة كقائيػالجيش ضركرة تكجيو لالمنطقة الجنكبية األسبؽ لمجيش 

 حيػث, 2014-2012-2008 برز في حركب غػزة األخيػرةكما متعثرة, القيادة بالالكياف اإلسرائيمي 
رسػالة بػأف ىنػاؾ سػالحان  وا, كلػـ يكصػؿ أللدائػكال يبادر إليي ,محربلالكياف اإلسرائيمي يستدرج  كاف

 .(12/2/2017)الجزيرة نت, لمدل البعيد.مو مف قكة كردع لمى ااسمو "الضربات الكقائية", بما تحم

, حيث دمر الجيش سػالح 1967ربات الكقائية, خاصة في حرب أبرز "ساميو" أىمية الضك 
غػػزة, فػػي الكقػػت  فػػيالجػػك المصػػرم, أمػػا اآلف فمػػيس لػػدل الحككمػػة اإلسػػرائيمية أيػػة أىػػداؼ كاضػػحة 

 تكييف العسػػػكرم كالسياسػػػيالػػػذم تكاصػػػؿ فيػػػو المقاكمػػػة حفػػػر المزيػػػد مػػػف األنفػػػاؽ, ممػػػا يجعػػػؿ المسػػػ
فػػي ميػػزاف اإلدانػػة, بسػػبب لػػدـ االسػػػتعداد لمكاجيػػة األنفػػاؽ, سػػكاء مػػف جانػػب المسػػػتكل  اإلسػػرائيمي
, أك المستكل السياسي لعػدـ إلطػاء إذف لمجػيش بالتعامػؿ مػع ىانقص الجاىزية لكقؼ حفر بالعسكرم 

 (12/2/2017الجزيرة نت, ).ذلؾ الخطر الجديد

األمػر لمػى متخػذم القػرارات, ألنيػا حػركب غيػر  تصػعب كب الكقائيػةطبيعة الحػر لممان بأف 
أف يرسػؿ  صػانع القػرارالعدك لـ يياجـ, كال أحد يعرؼ إذا كػاف سػيياجـ, كفػي المقابػؿ لمػى فممزمة, 
ستتحقؽ, كالػثمف سػيدفع فػكران,  أنياقتمكا في ساحة الحرب لمى أساس إمكانية ال يعرؼ أحد يالجنكد ل

فػػػي المقابػػػؿ بصػػػكرة أفضػػػؿ لمتعامػػػؿ مػػػع األنفػػػاؽ, اآلف  كيػػػاف اإلسػػػرائيمي مسػػػتعدالفػػػإذا افترضػػػنا أف 
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نفترض أف المقاكمػػة فػػي غػػزة حصػػمت لمػػى قػػدرات إضػػافية فػػي مجػػاؿ إطػػالؽ الصػػكاريخ كاألنفػػاؽ سػػ
 (7/2/2016) مكقع قدس اإلخبارية, .اليجكمية

يػرة كسػابقتيا مػف لمميػة كقائيػة لتػدمير األنفػاؽ مػف جكانػب كثأم نتيجػة كما أنو سينظر إلػى 
الكيػػػاف لشػػػرات القتمػػػى كالجرحػػػى مػػػف الطػػػرفيف, ثػػػـ يعقبيػػػا إدانػػػات تضػػػر بقػػػدرة بسػػػقكط العمميػػػات, 
 (7/2/2016مكقع قدس اإلخبارية, ).لشف لمميات أكثر أىمية في المستقبؿاإلسرائيمي 

إلػػى التطػػكرات التكنكلكجيػػة لمكشػػؼ كالقضػػاء لمػػى  فػػي كثيقتػػو العسػػكرية آيزنكػػكتلمػػح أ كقػػد
لمكشػؼ لػف  لقػدرات متقدمػة لمجػيش اإلسػرائيمي, مشػيران بحفرىػانفاؽ اليجكميػة التػي تقػـك المقاكمػة األ

قيػػد المناقشػػة القادمػػة مػػف غػػزة, كأشػػار إلمكانيػػة تكجيػػو ضػػربة كقائيػػة, مؤكػػدان أف الخيػػار كػػاف  األنفػػاؽ
 (2016 مكقع تايمز أكف اسرائيؿ, )غركس,.بد مف مناقشتيافي األماكف التي ال

إمكانيػة تكجيػو الجػيش اإلسػرائيمي ضػربة كقائيػة بىنػاؾ صػعكبة كبيػرة  أفَّ  مكف القػكؿ, يأخيران 
 لألسباب التالية: ,لمى أقؿ تقدير, في الكقت الحالي

, كالػػبعض اآلخػػر ياىػػدؼ إسػػرائيمي كاضػػح تجػػاه غػػزة, فػػالبعض يػػرل ضػػركرة ضػػرب ال يكجػػد قػػد - أ
 كقت آخر.ليرل تأجيؿ ذلؾ 

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

ضػربة كقائيػة فػي الكقػت الحػالي لػف تكػكف سػببان القػتالع المقاكمػة كتكقفيػا, بقػدر مػا سػػتككف  أم - ت
 نيا ستنمك مرة أخرل بعد بضع سنكات.لك, لبعض قدراتيا العسكريةاقتالع 

تقػـك بيػذه المجازفػة التػي ال يمكػف الػتكيف  اسػرائيمية مستقبؿ أيػة حككمػة تنيي قدىذه الضربات  - ث
 بنتائجيا.

تنتشػػر  يػػالمييػػا, ككن تقضػػيأك  ,يػػاينيتليجكميػػة لممقاكمػػة لػػف حػػرب جديػػدة لمػػى األنفػػاؽ ا أم - ج
 بصكر كبيرة في كؿ أنحاء غزة, كتصؿ لمسافات لميقة داخؿ األراضي المحتمة.

لػػف يكػػكف مقاكمػػة, خاصػػة بعػػد الحػػركب الثالثػػة الماضػػية, الكتيكػػات أسػػاليب كتتطػػكر  فػػي ظػػؿ - ح
درؾ نتائجػو, ككيفيػة رد المقاكمػة سيالن لمى الكيػاف اإلسػرائيمي القيػاـ بػأم لػدكاف كقػائي, ألنػو يػ

 لميو.
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 المبحث الثالث
 دفاعيةسيناريو الجمع بين المواجية اليجومية والعمميات ال 

العديػد  لػدـ دقػة, 2014غػزة سػرائيمي لمػى , كالعػدكاف اإل2006كشفت حػرب لبنػاف الثانيػة 
مػػف الفرضػػيات االسػػتراتيجية, كالمفػػاىيـ الحربيػػة اإلسػػرائيمية, فأماطػػت المثػػاـ لػػف الخمػػؿ الكاضػػح فػػي 

المتمثمػػػة فػػػي "السػػػيطرة الجكيػػػة" المطمقػػػة,  ىػػػاز ر بنيػػػة ككظػػػائؼ القػػػكات العسػػػكرية اإلسػػػرائيمية, كمػػػف أب
مػة القضػاء لمػى إطػالؽ الصػكاريخ بكافػة أنكاليػا, كمػف بمعنى أف سالح الجك يستطيع خالؿ أياـ قمي

,.ثـ السيطرة لمى ساحة المعركة  (2014 ككالة كطف لألنباء, )كرـز

كمػػػا تبػػػيف خطػػػأ المفيػػػـك الحربػػػي الشػػػائع بػػػأف الجػػػيش اإلسػػػرائيمي ىػػػك القػػػكة التػػػي ال تقيػػػر, 
 2014-2012-2008اسػتيداؼ المقاكمػة فػي ألػكاـ  لػدلتجمت ىشاشة تمؾ الفرضيات كالمفاىيـ ف

مػا متحكؿ العنصر البشرم اإلسػرائيمي فػي تمػؾ الحػركب إلػى اليػدؼ األكؿ لممقاكمػة, ك لمى التكالي, 
  بدالن مف تكازف القكل التقميدية. شكؿ نكلان مف تكازف الرلب,

لممػػػػان بػػػػأف المجتمػػػػع البشػػػػرم اإلسػػػػرائيمي ال يسػػػػتطيع تحمػػػػؿ لمميػػػػات االسػػػػتنزاؼ كالخسػػػػائر 
, ).بشرية, خاصة في صفكؼ جيشوالمتكاصمة في بنيتو ال  (2014 ككالة كطف لألنباء, كرـز

, كالحديث يدكر حكؿ كجكد نيػة لػدل الجػيش اإلسػرائيمي 2014منذ انتياء الحرب لمى غزة 
, كتطػػكير الصػػكاريخ بعيػػدة لمقاكمػػة فػػي بنػػاء األنفػػاؽ اليجكميػػةبشػػف حػػرب جديػػدة, بسػػبب اسػػتمرار ا

 (13/2/2016الحككمي,  اإللالمي)المركز . رائيميالمدل كمتكسطة المدل لضرب العمؽ اإلس

 ان الكيػػػاف لػػػيس معنيػػػأف  اإلسػػػرائيمييف المسػػػئكليفتحػػػدثت كثيػػػر مػػػف تصػػػريحات  ,فػػػي المقابػػػؿ
لرصػػػاص المصػػػبكب, كالجػػػرؼ خػػػالؿ لمميػػػات ا وقكاتػػػغػػػزة, خاصػػػة بعػػػد قيػػػاـ بمكاجيػػػة جديػػػدة فػػػي 

قػػرار مركػػب, لنيايػة, ألف ىػػذا ب حتػػى االػػذىا دكف ,دخكؿ منػػاطؽ قطػاع غػػزة ثػػالث مػراتالصػامد, بػػ
ىنػػاؾ ضػػركرة ممحػػة  رغػػـ أفان, الكيػػاف اإلسػػرائيمي يػػدفع ثمنػػان باىظػػلمميػػة احػػتالؿ القطػػاع سػػتجعؿ ك 

المركػػػز اإللالمػػػي الحكػػػكمي,  ).يػػػتـ التكصػػػؿ التفػػػاؽ آخػػػر حتػػػىكالسػػػيطرة لميػػػو,  ,قطػػػاع غػػػزةللمػػػدخكؿ 
13/2/2016) 
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محػػرب فػػي بعػػض لتتجػػو  فيػػيغػػزة,  التصػػريحات اإلسػػرائيمية بخصػػكص المقاكمػػة فػػي تتنػػكع
أف الحككمػة اإلسػرائيمية  تبػيفك األحياف, ثـ تعكد لتؤكد أنو ال تكجػد نيػة مسػتقبمية لشػف لػدكاف جديػد, 

سػػمكب "الحػػرب النفسػػية" فػػي التعامػػؿ مػػع الكضػػع الحػػالي, مػػف خػػالؿ الجمػػع بػػيف نيتيػػا فػػي تسػػتخدـ أ
ا الكثيػػػر, كبػػػيف العمميػػػات الكقائيػػػة, التػػػي المكاجيػػػة اليجكميػػػة المباشػػػرة مػػػع المقاكمػػػة, كىػػػذا سػػػيكمفي

سػػتككف بمثابػػة جػػس نػػبض لقػػدرات المقاكمػػة, كلػػف تكػػكف لكاقبيػػا سػػميمة, بسػػبب رد المقاكمػػة القاسػػي 
 كغير المتكقع.

رئاسة األركاف فػي الجػيش اإلسػرائيمي فػي ظػؿ تيديػدات لديػدة كنكليػة كغيػر  آيزنككتتكلى 
, دكف النظػػر قابمػػة لمحسػػـ, ممػػا يسػػتمـز التخمػػي لػػف منطػػؽ  سػػاليب أخػػرل يمكػػف أف ألالقػػكة كاليجػػـك

 إلسرائيمي, كتصؿ إلى أقؿ الخسائر.تجمب الفائدة لمجانب ا

لـ يعػد ينظػر إليػو ك "آيزنككت" جيشان مستنزفان كمشكككان في قدرتو لمى جمب االنتصار,  كرث
الحػػرب تػػائج اإلسػػرائيميكف كمػػا فػػي السػػابؽ, كجػػيش لظػػيـ كمتػػكج بيالػػة المجػػد, ال سػػيما فػػي ضػػكء ن

, كلمػػى ضػػكء شػػعكر اإلسػػرائيمييف أنػػو لػػـ يعػػد يبػػرر األلبػػاء األمنيػػة 2014األخيػػرة لمػػى قطػػاع غػػزة 
 (18/2/2015)مركز أطمس لمدراسات االسرائيمية, . كالمالية المفركضة لمييـ

كثرة التيديدات التػي كاجييػا "آيزنكػكت" بدايػة تكليػو رئاسػة األركػاف, "بنيػاميف نتنيػاىك"  دفعت
يخاطبو قػائالن: "لػيس أمامػؾ يػـك كاحػد لمراحػة", فالكضػع فػي غػزة ييػدد باالنفجػار, ألف س الكزراء رئي

كالعالقة مع السػمطة الفمسػطينية تمػر بمرحمػة تصػعيد كاحتقػاف قػد تشػعميا شػرارة كاحػدة, كشػعكر طػاغ  
   ى حدكدىا.بحجـ اإلىانة في أنفاؽ قطاع غزة اليجكمية كلم

مكازنػػة بػػيف اليجػػـك لمػػى غػػزة لمقضػػاء لمػػى المقاكمػػة كتػػدمير لم آيزنكػػكت قػػد يػػدفعكػػؿ ذلػػؾ 
التعقػػػؿ كاالتػػػزاف ك  حفظػػػان, كتفعيػػػؿ الكثيػػػر مػػػف الكػػػكابحاألنفػػػاؽ, أك تبنػػػى سياسػػػة مؤقتػػػة أكثػػػر حػػػذران كت

 يحدث, خاصة في الفترة الحالية.  قدكىك السيناريك الذم  ,كالحكمة

في غزة, فقػد لخصػيا  باليا تجاه المقاكمةالكياف اإلسرائيمي اتنكم المقبمة التي يأما السياسة 
الحرب المقبمة, فستككف األخيػرة بالنسػبة ليػـ,  ر ليبرماف" بقكلو: "إذا فرضكا لمينا"أفيغدك  الدفاعكزير 

طػالؽ صػكاريخيـ ضػدنا,فييػاسندمرىـ بالكامػؿ, كلكػف إذا أكقفػكا أنفػاقيـ كنشػاطيـ  سػنككف أكائػؿ  , كا 
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سيككف باإلمكاف أف نػرل فػي يػـك مػف األيػاـ ك , نطقتيـ الصناليةيـ كمطارىـ كمالمستثمريف في مينائ
 (2016 صحيفة الشرؽ األكسط, ) زبكف,.غزة سنغافكرة أك ىكنغ ككنغ الجديدة"

حػػاكؿ اسػػتخداـ أسػػمكب "الشػػد كالجػػذب", أك سياسػػة الكيػػاف اإلسػػرائيمي يتبػػيف ممػػا سػػبؽ أف ي
و طػػكاؿ تاريخػػو مػػع لتيديػػد الػػذم اسػػتخدمألف أسػػمكب افػػي تعاممػػو مػػع الفمسػػطينييف,  العصػػا كالجػػزرة
, خاصػة بعػد تطػكر أسػاليب المقاكمػة, مػف خاللػو يحقػؽ أىدافػوم نفعػان, كلػـ ديجػ لـ يعػدالفمسطينييف 

الكلكد بػػبػػو لتغييػػر األسػػمكب, كاتبػػاع سياسػػة أكثػػر لينػػان,  يمتمكيػػا, ممػػا حػػداالقتػػاؿ التػػي  أشػػكاؿ كتعػػدد
 في المستقبؿ. قة أكثر نفعان أنو يمكف أف تككف تمؾ الطري كجدك الزائفة, 

ف بنػاءن لمػى كثيقػة آيزنكػكت ك ة اإلسػرائيمييب كالترىيب التي يستخدميا القادسياسة الترغ اتتب
عدادات الحربيػػة أك االسػػت ,كقػػؼ العمميػػات القتاليػػةلالسػػتمالتيـ المقاكمػػة محاكلػػة لجػػس نػػبض فصػػائؿ 

  ألم مكاجية مقبمة.

لديػو  مفادىا أف الجػيش ليسػت نتيجة كاحدةلضي تفأصبحت لقادة ىؤالء ا تصريحاتكما أف 
مػا ميضػعفيا فقػط,  بػؿ قػدالقدرة لمى تكجيو ضربة كاحدة يقضي مف خالليػا لمػى المقاكمػة بأسػرىا, 

 عكدة سريعة ليا.لسيؤدم 

مػػػػؤخران اسػػػػتراتيجية جديػػػػدة ضػػػػمف إطػػػػار "الجمػػػػع بػػػػيف المكاجيػػػػة الكيػػػػاف اإلسػػػػرائيمي  التمػػػػد
"جػػز العشػػب", بيػػدؼ الحػػد مػػف قػػدرات المقاكمػػة التػػي باتػػت  أسػػماىا, اليجكميػػة كالعمميػػات الكقائيػػة"

, كجػز مػا ىػاتقمػيـ أظافر  بػؿستخدـ سياسة لزؿ حمػاس أك إسػقاطيا, لـ يعد يك مصدر قمؽ إسرائيمي, 
مكاناتيػػػا التػػػي طكرتيػػػا بعػػػد الحػػػرب لمػػػى غػػػزة   ,21مكقػػػع لربػػػي  )صػػػقر,. 2014يمكػػػف مػػػف قػػػدراتيا كا 

2016) 

غػػزة,  بالػػدخكؿ فػي صػداـ أك حػرب جديػدة مػع إلسػرائيمي غيػر معنػيالكيػاف ايبػدك أف  كىكػذا
االسػتيداؼ الػػذم  , لكػفَّ القطػاعدلي أف ذات المكقػؼ تتبنػاه المقاكمػة فػػي خاصػة فػي ىػذا الكقػت, كيػػ

ألراضي المحتمة, يككف ضمف الرد الطبيعػي لمػى نحك ايعقب كؿ لممية إلطالؽ الصكاريخ مف غزة 
 (2016 ,21 مكقع لربي صقر,). تمؾ الصكاريخ
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ة الحرب األخيػر فػثمة تكجو إسرائيمي يؤمف بأف الحرب غير قادرة لمى كػبح جمػاح المقاكمػة, 
الحمالت كالحػركب شكمت حمقة إضافية في سمسمة بؿ , يذه المعضمةلمى غزة لـ تمثؿ حالن ناجحان ل

كد فػػػي ضػػػكء صػػػم مػػػرة أخػػػرل أمػػػاـ ىػػػذه المعضػػػمة الكيػػػاف اإلسػػػرائيمي نفسػػػوجػػػد كالحصػػػار, كلػػػذلؾ ي
   لمى كقؼ تسميح المقاكمة مستقبالن. المقاكمة, كلدـ قدرتو

كبالتػالي يقػر الجانػػب اإلسػرائيمي بأىميػة خيػػار تخفيػؼ القيػكد كالحصػػار لمػى غػزة, كالترتيػػب 
قطػاع اللف طريؽ السمطة كحككمة التكافؽ, كتمكػيف  مع المجتمع الدكلي لكضع آلية إللادة اإللمار

العمػؿ لمػى إضػعاؼ حمػاس كالمقاكمػة فػي غػزة بطريقػة ك افػؽ سياسػيان, اقتصاديان, كتمكيف حككمػة التك 
لحػػاؽ إسػػتراتيجية ربمػػا تعػػد أفضػػؿ مػػف اليجػػـك العسػػكرم المباشػػر, ممػػا ينػػذر بإغيػػر مباشػػرة, كىػػذه 

 (2014 مجمة الحكار المتمدف, )العزكني,.الخسائر الفادحة بجنكده كاقتصاده مف قبؿ المقاكمة

كالعسػػػكرية اإلسػػػرائيمية األضػػػكاء لمػػػى مظػػػاىر تعػػػاظـ قػػػكة  إف تسػػػميط المسػػػتكيات السياسػػػية
, 2014حػػرب ة بعػػدما تػػـ تػػدمير كثيػػر منيػػا فػػي المقاكمػػة فػػي غػػزة, كاسػػتعادة بنػػاء األنفػػاؽ اليجكميػػ

, كلػػيس كمػػا يشػػاع لتحفيػػز الجػػيش لمػػى شػػف حػػرب تمػػؾ الحػػربيػػأتي تحديػػدان السػػتخالص العبػػر مػػف 
ىمػا لػف كشػؼ األنفػاؽ, عجز بابرات الداخميػة "الشػاباؾ" جديدة, حيث تـ تكجيو اتيامات لمجيش كالمخ

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

التقػػػدير  كمراكػػػزكممػػا يقمػػػص فػػػرص شػػػف الحػػػرب حقيقػػػة, أف دكائػػر صػػػنع القػػػرار السياسػػػي, 
الحػرص  يػاكأف في مقدمة أكلكيات, مكاجية أف حماس غير معنية بأم االستراتيجي في تؿ أبيب تعي

 مكقع العربػي الجيػد, ) النعامي,ثير الحصار المفركض لمى غزة.لمى تكفير الظركؼ التي تقمص مف تأ

2016). 

لمػػػى لمػػػؿ لسػػػكرم ىجػػػكمي ضػػػد الكيػػػاف اإلسػػػرائيمي لكػػػف مػػػا تقػػػدـ ال يمغػػػي احتمػػػاؿ إقػػػداـ 
داد الضػػػائقة االقتصػػػادية إلػػػى انييػػػار , فػػػي حػػػاؿ أفضػػػى الحصػػػار كاشػػػتالمقاكمػػػة فػػػي غػػػزة مسػػػتقبال

مػا يعنػي سػيادة حالػة مػف الفكضػى, مغػزة, بمنظكمة الحكـ, كتكقؼ المؤسسات الخدماتية لف العمػؿ 
 مكقػػع العربػػي الجيػػد, النعػػامي, .)الكيػػاف اإلسػػرائيميسػػتتجمى بعػػض مظاىرىػػا فػػي تصػػعيد لسػػكرم تجػػاه 

2016) 
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 المتكقػػع ىػػك المباشػػرة, كالعمميػػات الكقائيػػةسػػيناريك الجمػػع بػػيف المكاجيػػة العسػػكرية يكػػكف قػػد 
الجيش اإلسػرائيمي يػدرؾ مػدل صػعكبة العمميػة الكياف اإلسرائيمي كالمقاكمة, فلمعالقات بيف الطرفيف, 

العسػػػكرية الشػػػاممة لمػػػى غػػػزة, بعػػػد تزايػػػد قػػػكة المقاكمػػػة القتاليػػػة, كاسػػػتمرار حفػػػر األنفػػػاؽ اليجكميػػػة, 
داخؿ المػدف  2014حرب طة المدل التي كصؿ مداىا في تكستطكير منظكمة الصكاريخ طكيمة كمك 

 المحتمة.

د لمػػى لػػـ يعتػػالكيػػاف اإلسػػرائيمي , ألف بػػات صػػعبان  سػػيناريك العمميػػات الكقائيػػة منفػػردان  مػػا أفك
, كال ي نتظر منػو المبػادرة, كبالتػالي تعمػؿ الدفاع فقط طكاؿ تاريخو, فيك دائمان ما يكاجو لدكه باليجـك

 المزاكجة بيف كال السيناريكىيف. ة, خاصة في الفترة األخيرة لمىالحككمة اإلسرائيمي

بػػادر فسػػكؼ ي ,يحقػػؽ أىدافػػو المباغػػت لمػػى غػػزة قػػدأف اليجػػـك  كلػػك رأل الكيػػاف اإلسػػرائيمي
بػػػأف سػػػيناريك اليجػػػـك سيفضػػػي  يسػػػعى إليػػػو, أمػػػا لػػػك شػػػعر مػػػاباالنقضػػػاض لمػػػى المقاكمػػػة لتحقيػػػؽ 

, لمنػاكرة كالمسػاكمة لتحقيػؽ أىدافػوسػتخدـ اسيأك بشريان, فإنو سكاء اقتصاديان  خسائر كبيرة في جيشول
 العمميات الكقائية في الحسباف.  إستراتيجيةمع بقاء 

يػػرل الباحػػث أف شػػكؿ الحػػرب القادمػػة ىػػي المعركػػة أك المكاجيػػة الحاسػػمة التػػي سػػتبدأ مػػف ك 
 . 2014حيث انتيت حرب العصؼ المأككؿ 
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 أوًل: النتائج
 آيزنككت كثيقة ضكء في المقاكمة تجاه اإلسرائيمي العسكرم السمكؾ مستقبؿ بعد دراسة    

 يمكف استنتاج ما يمي: "استشرافية دراسة" العسكرية

لما تمثمو مف  ,ميةليا مف المكانة كاألى اإلسرائيميةالمؤسسة العسكرية أظيرت الدراسة أف  -1
دكرىا في لممية التطكر كالبناء السياسي كاالجتمالي لضافة إ ,مكانات مادية كبشريةإ

 , كصالتيا مع باقي المؤسسات في الدكلة.كاالقتصادم

كما  2014 -1967سرائيمي في الفترة الكاقعة بيف السمكؾ العسكرم اإل أظيرت الدراسة أف -2
فتميز بالكحشية الكبيرة, صراع العربي اإلسرائيمي, مف أخطر الفترات في تاريخ ال ,زاؿ

تقاربان  شيدت ىذه الفترةجرامية في التعامؿ مع الفمسطينييف العزؿ, ك كاستخدـ كسائؿ إ
أمريكيان إسرائيميان انعكس لمى الدلـ الكاضح لسكريان كماديان, مما كاف لو بالغ األثر في 

 الشعب الفمسطيني.زيادة حدة العمميات العسكرية اإلسرائيمية ضد 

لمكياف , كيمكف لمجيات المعادية وخطكة نكلية في تاريخالجيش اإلسرائيمي  ةعد كثيقت -3
رطة طريؽ لمكاجياتيا في المستقبؿ, ككيفية التفكير العسكرم اأف ترل فييا خ اإلسرائيمي

 اإلسرائيمي في حركبو القادمة.

عمميات البرية في لمؽ أرض العدك, عقمية المناكرات كاللالجيش اإلسرائيمي أسيران ما زاؿ  -4
 كثيقة آيزنككت ألغت تمؾ الكسائؿ.  لكفكلقيدة الردع, 

المقاكمة الفمسطينية نتائج متكسطة في مكاجياتيا لمكياف االسرائيمي في الحركب حققت  -5
لمى غزة, باستثمار متكسط أفضى في النياية لتآكؿ الصكرة المتراكمة لمقكة  األخيرةالثالثة 

 .ية بنظر خصكميا كحمفائياسرائيماإل
بتطكير ائيمية, شكمت المقاكمة المسمحة لنصران ميمان مف لناصر تراجع قكة الردع اإلسر  -6

أصبح باستطالتيا إيقاع لدد ك مرحمة جديدة مف المكاجية,  بيا دخمت قدراتيا القتالية التي
كرية , جراء سقكط القذائؼ كالصكاريخ لمى المستعمرات كالمكاقع العسالضحايا مف

 اإلسرائيمية.
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ترتقي حيث , المقاكمة كأذرليا العسكرية المختمفة بعد كؿ مكاجية مع االحتالؿتتطكر تبيف  -7
استكلبت  لككنيا قدمراحؿ متقدمة مف اإللداد كالتخطيط كالتجييز العسكرم المممكس, ل

 تغيير تكتيكاتيا في المكاجية القادمة مع العدك.ل مما يقكدىاالدركس الماضية, 

لادة الحسابات مف إل ضع الذم تمر بو األراضي الفمسطينية, خاصة قطاع غزة, يدلكالك  -8
حمحمة األمكر, مما ل لمييا 2014 جديد, فغزة ما تزاؿ محاصرة, كلـ تؤِد الحرب األخيرة

بقاء الكضع االقتصادم المتردم لمى ما ىك لميو, كالجكار اإلقميمي كالدكلي منشغؿ لأدل 
في استدراج المقاكمة  الكياف اإلسرائيميكسط, مما يزيد مف فرصة بتغيير خارطة الشرؽ األ

 كجرىا لحرب ال يمكف التكيف بنتائجيا., لمى الحدكد, كالتصعيد معيا

سياسة "العصا كالجزرة" استخداـ أسمكب "الشد كالجذب", أك  دكمان  الكياف اإلسرائيمييحاكؿ  -9
 دم نفعان يج, كلـ مع الفمسطينييف والذم استخدمو طكاؿ تاريخمع الفمسطينييف  في تعاممو

  شكاؿ القتاؿ التي تمتمكيا.كتعدد أبعد تطكر أساليب المقاكمة 

لمى  لف تقضيحاليان  الكياف اإلسرائيمياألدكات المتكفرة أماـ  أثبت الكاقع العممياتي أف -10
ي المتكسط كالبعيد, خاصة في الجانب التكنكلكج مدييفالعسكرية لمى الالمقاكمة  ياطمكحات

 المتمثؿ بحركب السايبر.
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 انيًا/ التوصيات:ث
جادة, كالكقكؼ لمى العقمية  بصكرةيجب لمى المقاكمة دراسة كثيقة الجيش اإلسرائيمي  -1

 مقبمة. يمية, كي يتـ التعامؿ معيا في أم مكاجيواإلسرائ
اغتة كاليجـك ف لنصر المبأللمى استعداد دائـ لمكاجية الجيش اإلسرائيمي, بقاء المقاكمة  -2

سرائيمييف في حركبيـ المختمفة.  الكاسح مف أىـ سمات اإل 
المقاكمة  اضركرة التعامؿ مع الجيش اإلسرائيمي بأسمكب الحرب النفسية, الذم تعاممت بي -3

 ما مكنيا مف التماسؾ كمجابية القكة اإلسرائيمية.مخالؿ الحركب السابقة, 
قصاء ك دكاف إسرائيمي لمى قطاع غزة, ؼ فصائؿ المقاكمة جميعيا ضد أم لكجكب تكات -4 ا 

 الخالفات جانبان لتحقيؽ االنتصار.
عصابات كالعمميات الفردية خمؽ لدة أساليب كطرؽ لمتعامؿ مع الجيش, مثؿ حرب اليجب  -5

 كغيرىا مف األساليب المبتكرة كحرب السايبر.
الدكلي  مكازاة العمؿ الدبمكماسي كالسياسي مع أية حرب مقبمة, بتأليب الرأم العاـ -6

براز حجـ الخسائر كالدمار الذم يتعرض لو  الكياف اإلسرائيمي,كالمنظمات الدكلية لمى  كا 
 .جراء الحركب المدنيكف فك الفمسطيني

 ليا ىذا الشأف, لما المتعمقة كالمتعمقة في المستقبمية كاألبحاث الدراسات مف المزيد إلداد -7
 اإلسرائيمييف.بيف الفمسطينييف ك  القائـ الصراع ظؿ في أىمية مف

 حتى المحتمة كالضفة الغربية كفمسطيف غزة قطاع في الباحثيف بيف اتصاؿ قنكات إقامة -8
 اآلخر. الطرؼ لدل المكجكدة كالمكتبات بحاثكا مف بعضيـ باأليستفيد
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6/10/2016: 

https://arabi21.com/story/951482/%25 

, ككالة معان االخبارية, (يف.؟ مكاقؼ كأخطاء تاريخية قاتمةالفمسطينيكف إلى أ)أحمد, , يكسؼ .3
 , لمتفاصيؿ:3/10/2015

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=801437 

سرائيمية لمى قطاع غزة: الخيارات الفمسطينية في)أسعد, , العزكني .4 ضكء إدارة  الحرب اإل 
 . مكقع المجمة:25/11/2014, 4643, مجمة الحكار المتمدف, العدد: (الحرب كنتائجيا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=443112 

إسرائيؿ ترصد لناصر حماس يحفركف األنفاؽ جياران لمى الحدكد )أشرؼ, , اليكر .5
, 14/3/2015فة القدس العربي, , مكقع صحي(الشمالية استعدادان لممكاجية المقبمة

 لمتفاصيؿ:
http://www.alquds.co.uk/?p=310193

http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssr
http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssr
https://arabi21.com/story/951482/%25
https://arabi21.com/story/951482/%25
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=801437
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=801437
http://www.alquds.co.uk/?p=310193
http://www.alquds.co.uk/?p=310193
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تؿ أبيب كغزة تتبادالف رسائؿ إلالمية ساخنة تضع سيناريكىات المستقبؿ )أشرؼ, , اليكر .6
 , لمتفاصيؿ:25/1/2016, صحيفة القدس العربي, (كتناقش الحديث لف حرب رابعة

http://www.alquds.co.uk/?p=470958 

ما ىي اإلشارات التي ترسميا حماس إلسرائيؿ بشأف خططيا لمحرب )آفيي, , سخاركؼ .7
 , لمتفاصيؿ:24/11/2015, مكقع الدراسات الفمسطينية, (المقبمة

http://cors.ps/2015/11/14/ 

قائد الجيش اإلسرائيمي: االتفاؽ مع إيراف يزيد )جكداه, -ايالف, آرم غركس -بف تسيكف .8
, 18/1/2016, مكقع تايمز أكؼ اسرائيؿ, (مف طيؼ الحركب بالككالة مع اسرائيؿ

 لمتفاصيؿ:
ofisrael.comhttp://ar.times/ 

" مستقبؿ المقاكمة 31التقدير االستراتيجي ",)مكقع كتائب المقاكمة الكطنية الفمسطينية  .9
 , لمتفاصيؿ:11/6/2011, (الفمسطينية في ضكء التطكرات العربية

http://pnrb.info/article/13288/ 

 2012العدكاف االسرائيمي لمى غزة: تشريف الثاني نكفمبر  قراءة في)تيسير, , محيسف .10
 د.ت, لمتفاصيؿ: , 251لدد  , مكقع منظمة التحرير الفمسطينية,(االسباب كالتداليات

ar.html-126-http://www.shuun.ps/page 

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

http://ar.timesofisrael.com 

ية حرب اإلبادة لمى قطاع غزة.. المقاكمة كانييار الفرضيات االستراتيج)جكرج, , كرـز .12
 , لمتفاصيؿ:14/8/2014, مكقع ككالة كطف لألنباء, (كالمفاىيـ الحربية اإلسرائيمية

http://www.wattan.tv/news/101803.html 

كز الفمسطيني لإللالـ, , المر (المخاطرة بشف حرب جديدةك إسرائيؿ )حسف, , لطكم .13
22/8/2009: 

https://www.palinfo.com/print/2009/8/22 

 , لمتفاصيؿ:17/1/2014, مكقع مجمة المسمح, (البحرية الصييكنية)حسيف لمي, , حسيف .14
56-20-vol-y/376http://www.almusallh.ly/ar/nav 

http://www.alquds.co.uk/?p=470958
http://www.alquds.co.uk/?p=470958
http://cors.ps/2015/11/14/
http://ar.timesofisrael.com/
http://pnrb.info/article/13288/
http://www.shuun.ps/page-126-ar.html
http://www.shuun.ps/page-126-ar.html
http://ar.timesofisrael.com/
http://ar.timesofisrael.com/
http://www.wattan.tv/news/101803.html
http://www.wattan.tv/news/101803.html
https://www.palinfo.com/print/2009/8/22
https://www.palinfo.com/print/2009/8/22
http://www.almusallh.ly/ar/navy/376-vol-20-56
http://www.almusallh.ly/ar/navy/376-vol-20-56
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, 12/2/2017, (جنراؿ إسرائيمي يطالب بضربة استباقية ضد حماس) ,الجزيرة نتمكقع  .15
 لمتفاصيؿ:

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/2/12 

, (مغربي يرأس أركاف الجيش االسرائيميغادم ايزنككت... ييكدم ) ,مكقع الجزيرة نت .16
 , لمتفاصيؿ:18/2/2015

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

, 17/2/2015 ,(صكؿ مغربية كصاحب نظرية الضاحيةأ :آيزنككت) الرسالة نتمكقع  .17
 لمتفاصيؿ:

http://alresalah.ps/ar/post/109580/ 

خطط اسرائيؿ العسكرية.. العجز الخفي كرسائؿ ) مكقع المركز الفمسطيني لإللالـ, .18
 , لمتفاصيؿ:25/4/2016, (التطميف

https://www.palinfo.com/news/2016/4/24/ 

 , لمتفاصيؿ:13/2/2016, (االلالـ العبرم في اسبكع)مكقع المركز االلالمي الحككمي,  .19
http://www.pgmc.ps/ar_page.php?id= 

ف االسرائيمي لمى غزة: المقدمات كاالغراض كالنتائج العدكا) مكقع العربي الجديد, .20
 , لمتفاصيؿ:10/7/2014, (المتكقعة

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/7/10/ 

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

https://www.palinfo.com/news/2014/8/27/3 

 , لمتفاصيؿ:16/9/2013, (1987االنتفاضة )مكقع المكسكلة الفمسطينية,  .22
www.palestinapedia.net/ 

بعد تعديالت جكىرية.. جيش االحتالؿ يكشؼ استراتيجيتو العسكرية )مكقع أمد لإللالـ,  .23
 , لمتفاصيؿ:14/8/2015, ("لقيدة آيزنككت"

https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=85189

 

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/2/12
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/2/12
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/2/18/
http://alresalah.ps/ar/post/109580/
https://www.palinfo.com/news/2016/4/24/
http://www.pgmc.ps/ar_page.php?id=69df8y433656Y69df8
http://www.pgmc.ps/ar_page.php?id=69df8y433656Y69df8
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/7/10/
https://www.palinfo.com/news/2014/8/27/3
https://www.palinfo.com/news/2014/8/27/3
http://www.palestinapedia.net/
https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=85189
https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=85189
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م آيزنككت.. إسرائيمي مف أصكؿ مغربية يخمؼ غانتس غاد)مكقع صحيفة المصريكف,  .24
 , لمتفاصيؿ:16/2/2015, (في رئاسة األركاف

https://almesryoon.com/ 

, (قدرات المقاكمة: الحاضر األىـ لمى مكتب آيزنككت)مكقع صحيفة االستقالؿ,  .25
 , لمتفاصيؿ:18/2/2015

https://www.alestqlal.com/ar/index.php?act=Show&id=31515 

استراتيجية جيش االحتالؿ, االنعكاس لفشؿ األمف )مركز االلالـ كالدراسات الفمسطينية,  .26
 , لمتفاصيؿ:20/9/2016, (القكمي

https://www.palinfo.com/news/2016/9/20/ 

, (جيش االحتالؿ ينشر استراتيجية الحرب) مكقع مركز االلالـ كالدراسات الفمسطينية, .27
 , لمتفاصيؿ:17/8/2015

https://www.palinfo.com/news/2016/9/20/ 

, 19/12/2013, (االستراتيجية اإلسرائيمية)كقع التكنكلكجيا العسكرية كالفضاء, م .28
 لمتفاصيؿ:

tech.net/forum/index.php?threads/-http://army 

, 23/4/2016, (ثالثة سيناريكىات لمستقبؿ الحرب لمى غزة)مكقع الجزيرة نت,  .29
 لمتفاصيؿ:

tour/2016/4/http://www.aljazeera.net/news/press 

, (آيزنككت: ايراف ستحصؿ لمى السالح النككم لمحاربة إسرائيؿ)مكقع العرب,  .30
 , لمتفاصيؿ:19/1/2016

http://www.alarab.com/Article/726009 

, (ىذا ىك رئيس األركاف الجديد إلسرائيؿ: غادم آيزنككت)مكقع المصدر,  .31
 , لمتفاصيؿ:30/11/2014

masdar.net-http://www.al/ 

, 29/11/2014, (آيزنككت رئيسان ألركاف الجيش اإلسرائيمي), ميدؿ ايستمكقع  .32
 لمتفاصيؿ:

 / st/52789ea-middle-ws.tv/arhttp://www.i24ne-141129أخثاس/

https://almesryoon.com/
https://www.alestqlal.com/ar/index.php?act=Show&id=31515
https://www.alestqlal.com/ar/index.php?act=Show&id=31515
https://www.palinfo.com/news/2016/9/20/
https://www.palinfo.com/news/2016/9/20/
http://army-tech.net/forum/index.php?threads/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9.396/
http://army-tech.net/forum/index.php?threads/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9.396/
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/23
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/23
http://www.alarab.com/Article/726009
http://www.alarab.com/Article/726009
http://www.al-masdar.net/
http://www.i24news.tv/ar/أخبار/middle-east/52789-141129-
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آيزنككت: القدرات العسكرية لحزب ا تشكؿ أكبر تيديد لمى ) ,ميدؿ ايستمكقع  .33
 , لمتفاصيؿ:17/2/2016, (اسرائيؿ

  :east/99615-middle-//www.i24news.tv/arhttp-160118/أخثاس

, (إسرائيؿ: تكرار انييار أنفاؽ حماس تدؿ لمى استعدادىا لحرب)مكقع شكؼ,  .34
 , لمتفاصيؿ:31/1/2016

http://shof.co.il/?mod=articles&ID=23162 

, (ؿككف لصالح إسرائيحرب استباقية لمى األنفاؽ لف ت)مكقع قدس اإلخبارية,  .35
7/2/2016: 

https://www.qudsn.ps/article/84775 

, (كيؼ ستبدأ الحرب القادمة لمى غزة حسب تكقعات جيش االحتالؿ)مكقع قدس نت,  .36
 , لمتفاصيؿ:25/4/2015

ttps://www.qudsn.ps/article/66199h 

 , لمتفاصيؿ:4/12/2007, (1987االنتفاضة الفمسطينية االكلى )مكقع قصة االسالـ,  .37
http://islamstory.com/ar/ 

, (االنفاؽ كالياكف كالصكاريخ ثالثية أسمحة طكرتيا المقاكمة)مكقع نكف بكست,  .38
 , لمتفاصيؿ:7/9/2015

https://www.noonpost.net/ 

اسرائيؿ تعزز قكتيا الجكية باالستعانة بأسطكؿ مف الطائرات ) مكقع ككالة نبأ, .39
 , لمتفاصيؿ:22/10/2016, (االستطاللية

naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=154521http:// 

ستكف لامان لمى النكبة..  1948فمسطيف )ككالة االنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا",  .40
 , د.ت, لمتفاصيؿ:(ستكف لامان مف النضاؿ

?id=3333http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx 

محطات تاريخية ما بيف العاميف ) مكقع ككالة االنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا", .41
 , د.ت, لمتفاصيؿ:(1968-1987

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9102 

http://www.i24news.tv/ar/أخبار/middle-east/99615-160118-
http://shof.co.il/?mod=articles&ID=23162
http://shof.co.il/?mod=articles&ID=23162
https://www.qudsn.ps/article/84775
https://www.qudsn.ps/article/84775
https://www.qudsn.ps/article/66199
https://www.qudsn.ps/article/66199
http://islamstory.com/ar/
https://www.noonpost.net/
http://naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=154521
http://naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=154521
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3333
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3333
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9102
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9102
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كالكحدات الخاصة في  –القدرات العسكرية ك  –كقانكف التجنيد  –الجيش )رأفت, , حمدكنة .42
 , لمتفاصيؿ:24/4/2011, مكقع الصفصاؼ, (الكياف الصييكني

http://www.safsaf.org/word/2011/april/58.htm 

, مكقع قناة األقصى (الحرب االستخباراتية لدل المقاكمة الفمسطينية)رامي, , أبك زبيدة .43
 , لمتفاصيؿ:21/4/2016الفضائية, 

http://aqsatv.ps/post/7100/

تأثير الحصار االسرائيمي لمى الكاقع االجتمالي كاالقتصادم )جياد, -رياض, حمد -العيمة .44
ع باحث لمدراسات الفمسطينية , دراسة منشكرة لمى مكق(كالنفسي لمفمسطينييف في قطاع غزة

 , لمتفاصيؿ:8/4/2009كاالستراتيجية, 
http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24 

مكقع الجزيرة نت, , (الحرب لمى غزة.. السيناريك األكثر إغراءن )صالح, , السنكسي .45
 , لمتفاصيؿ:8/1/2011

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/1/6 

ككالة , (لماذا تعاظمت مكانة سالح البحرية االسرائيمي بعد الربيع العربي)صالح, , النعامي .46
 لمتفاصيؿ: 19/4/2015, اليـك اإلخبارية فمسطيف

http://felesteen.ps/details/news/137313/ 
, مكقع العربي الجيد, (ىؿ تشف اسرائيؿ حربان جديدة لمى غزة)صالح, , النعامي .47

 , لمتفاصيؿ:25/1/2016
    https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/1/24/ 

, مكقع صحيفة االىراـ, (خطة تطكير القكات البحرية االسرائيمية)طارؽ, , الشيخ .48
 , لمتفاصيؿ:13/7/2015, 1057لدد

ram.org.eg/News/121599/139/414127http://www.ah/ 
, مكقع مجمة (الحرب النفسية في معركة العصؼ المأككؿ)طارؽ مصطفى, , حميدة .49

 , د.ت, لمتفاصيؿ:257شؤكف فمسطينية, لدد 
ar.html-597-http://www.shuun.ps/page 

, (كلى في تاريخو الجيش االسرائيمي ينشر استراتيجية الحربلممرة األ)لادؿ, , القاضي .50
 , لمتفاصيؿ:16/8/2016مكقع صحيفة التقرير, 

http://altagreer.com/ 

http://www.safsaf.org/word/2011/april/58.htm
http://www.safsaf.org/word/2011/april/58.htm
http://aqsatv.ps/post/7100/
http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24
http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/1/6
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/1/6
http://felesteen.ps/details/news/137313/
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/1/24/
http://www.ahram.org.eg/News/121599/139/414127/
http://www.shuun.ps/page-597-ar.html
http://www.shuun.ps/page-597-ar.html
http://altagreer.com/
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, مكقع (ما ىي التحديات التي ستقؼ أماـ رئيس األركاف الجديد إلسرائيؿ)لامر, , دكة .51
 صيؿ:, لمتفا16/2/2015المصدر, 

masdar.net-http://www.al/ 

, مكقع أخبار سبكتنيؾ, (سيناريك حرب إسرائيمية جديدة تقترب مف قطاع غزة)لامر, , راشد .52
 , لمتفاصيؿ:17/4/2016

abic.sputniknews.com/analysis/201604171018383763https://ar/ 

, معيد دراسات (ضربات استباقية: كيؼ ستكاجو إسرائيؿ أنفاؽ غزة؟)لامكس, , يادليف .53
 , لمتفاصيؿ:15/4/2016األمف القكمي, ترجمة: مكقع إضاءات, 

p://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=11428htt

 مكقع إضاءات: .54

tunnels-gaza-israel-face-will-how-strikes-emptive-http://ida2at.com/pre/ 

, (يجية العسكرية االسرائيمية الجديدة في سبع نقاط مركزةاالسترات)لبد الرحمف, , ناصر .55
 , لمتفاصيؿ:17/9/2015مكقع ساسة بكست, 

strategy-military-new-http://www.sasapost.com/israels/ 
, مياديف, مكقع ال(ة ضد حزب اضربة استباقية إسرائيمي)لبد الستار, , قاسـ .56

 , لمتفاصيؿ:10/1/2017
/articles/opinion/783496http://www.almayadeen.net

, مكقع (2014بعث القضية الفمسطينية كمرحمة ما بعد حرب غزة )لبد العزيز, , الدخيؿ .57
 ؿ:, لمتفاصي22/8/2014المقاؿ, 

https://www.almqaal.com/?p=3563 

, مكقع (استراتيجية الجيش االسرائيمي: ألداء كحركب كمخاطر)لدناف, , أبك لامر .58
 , لمتفاصيؿ:7/10/2015الجزيرة نت, 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/6/ 

http://www.al-masdar.net/
https://arabic.sputniknews.com/analysis/201604171018383763/
http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=11428
http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=11428
http://ida2at.com/pre-emptive-strikes-how-will-face-israel-gaza-tunnels/
http://www.sasapost.com/israels-new-military-strategy/
https://www.almqaal.com/?p=3563
https://www.almqaal.com/?p=3563
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/6/
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, مكقع (الحرب اإلسرائيمية المقبمة ضد حماس: ىؿ تككف األخيرة)لدناف, , أبك لامر .59
 , لمتفاصيؿ:19/8/2016المكنيتكر, 

-gaza-war-last-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/08/israel-http://www.al

preparations.html-hamas

, مقاؿ صحفي (حرب السايبر... ساحة قتاؿ بيف حماس كاسرائيؿ)لدناف, , أبك لامر .60
 , لمتفاصيؿ:29/8/2015منشكر لمى مكقع الكاتب, 

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

, (دكر المقاكمة الفمسطينية في االنسحاب اإلسرائيمي مف قطاع غزة)لدناف, , أبك لامر .61
 , لمتفاصيؿ:29/4/2014مكقع الكاتب الشخصي, 

http://www.adnanabuamer.com/article.php?id=327#.WJTnjRpBrIU

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

tp://www.dotmsr.com/detailsht/ 

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

ar.html-598-ww.shuun.ps/pagehttp://w 

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

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

, (نشر كثيقة جيش االحتالؿنتائج حرب لبناف الثانية كحركب غزة كراء )لمي, , حيدر .65
 , لمتفاصيؿ:15/8/2015 ,2666لدد  مكقع األخبار,

ar.com/node/240064akhb-http://al 
, مكقع الجبية (لقيدة ايزنككت كتطكير االستراتيجية العسكرية االسرائيمية)فايز, , رشيد .66

 , لمتفاصيؿ:20/8/2015الشعبية لتحرير فمسطيف, 
http://pflp.ps/ar/post/11195/ 

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/08/israel-last-war-gaza-hamas-preparations.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/08/israel-last-war-gaza-hamas-preparations.html
http://adnanabuamer.com/article.php?id=625#.WJTw-hpBrIU
http://adnanabuamer.com/article.php?id=625#.WJTw-hpBrIU
http://www.adnanabuamer.com/article.php?id=327#.WJTnjRpBrIU
http://www.adnanabuamer.com/article.php?id=327#.WJTnjRpBrIU
http://www.dotmsr.com/details/
http://www.shuun.ps/page-598-ar.html
http://www.shuun.ps/page-598-ar.html
http://www.sasapost.com/israeli-defence-forces/
http://al-akhbar.com/node/240064
http://al-akhbar.com/node/240064
http://pflp.ps/ar/post/11195/
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, 22/4/2016, مكقع أمد لإللالـ, (سيناريكىات الحرب القادمة لمى غزة)كامؿ, , الشامي .67
 لمتفاصيؿ:

ps.org/ar/?Action=Details&ID=119597https://amad 

مكقع الكاتب,  ,(2006-2000انتفاضة االقصى في فمسطيف )كماؿ,, لالكنة .68
 , لمتفاصيؿ:13/3/2013

https://kamalalawneh8.wordpress.com/2013/03/13/ 

, مكقع البعثة الفمسطينية في المممكة (.. الكاقع السياسي48ك فمسطيني)مانكيؿ, , ساركيس .69
 المتحدة, د.ت, لمتفاصيؿ:

missionuk.com/arabic/?page_id=642http://palestinian 

, مكقع فمسطيني (كاشتقاؽ استراتيجيات مضادة 2008لدكاف )محمد رمضاف, , األغا .70
 , لمتفاصيؿ:29/12/2016اآلف, 

http://paltimes.net/post/151127/ 

المشيد االستراتيجي بعد العدكاف االسرائيمي لمى غزة في العاـ )محمد غازم, , الجمؿ .71
 لمتفاصيؿ: ,22/4/2013, مكقع مركز دراسات الشرؽ االكسط, لماف, (2012

http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.html 

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

http://www.masralarabia.com/ 

 , لمتفاصيؿ:23/7/2016, (, مكقع بابكنج67نكسة حزيراف.. نكسة )منارة دمشؽ,  .73
991.html-1967-day-https://www.babonej.com/naksa 

, مكقع شبكة السياسات (نييف: االساليب االسرائيميةلقكد مف تيجير الفمسطي)منير, , نسيبة .74
 , لمتفاصيؿ:17/6/2013الفمسطينية, 

    shabaka.org/briefs-https://al/ 

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

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

https://amadps.org/ar/?Action=Details&ID=119597
https://amadps.org/ar/?Action=Details&ID=119597
https://kamalalawneh8.wordpress.com/2013/03/13/
http://palestinianmissionuk.com/arabic/?page_id=642
http://palestinianmissionuk.com/arabic/?page_id=642
http://paltimes.net/post/151127/
http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.html
http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.html
http://www.masralarabia.com/
https://www.babonej.com/naksa-day-1967-991.html
https://www.babonej.com/naksa-day-1967-991.html
https://al-shabaka.org/briefs/
http://felesteen.ps/details/news/82781/
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, مكقع مصر العربية, (ر كالمكاسبائسكشؼ حساب حرب غزة: الخ)كائؿ, , مجدم .76
 , لمتفاصيؿ:27/8/2014

w.masralarabia.com/gaza/341615http://ww 

, الجزيرة نت, (لمجيش اإلسرائيمي 23غادم ايزنككت... القائد اؿ) كديع,, لكاكدة .77
 , لمتفاصيؿ:30/11/2013

014/11/30http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2/ 

, مكقع منظمة التحرير الفمسطينية, دائرة (1967نظرة لمى حرب حزيراف )يحيي, , العطاكنة .78
 االلالـ كالثقافة, د.ت, لمتفاصيؿ:

http://www.dci.plo.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=4

05&Itemid=391-55-17-03-02-1967&catid=81:2013----80:
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 مقدمة المترجم
 كائؿ آب/العالمية أ ةفاتحت لنكاف "استراتيجية الجيش" لناكيف الصحاإلسرائيمي" جيش الكثيقة "تصدرت 

اإللالـ  كسائؿ جرل تكزيعيا لمىاإلسرائيمي, ك  األكلى مف نكليا في تاريخ الجيش ىار االتب, ب2015أغسطس 
فيما جرل االحتفاظ بالنسخة السرية لصناع , ع الجميكر لمى النسخة العمنية مف االستراتيجيةطالسرائيمية, إلاإل

 .*فقط اإلسرائيميالقرار 

في  اإلسرائيميجيش اللمى استعراض لمكيفية التي سيرد فييا ي الصفحات القادمة, المترجمة فتحتكم الكثيقة 
, ىذا الرد المتمثؿ بقصؼ لشرات كالجنكبية كالبعيدة الشماليةالقتالية المرشحة: م مكاجية لمى الجبية أحاؿ نشكب 

تحديد ش بالمستكل السياسي, ك العديد مف النقاط التي تضمنت لالقة الجيك كغزارة نيراف قكية,  ,ىداؼاآلالؼ مف األ
 مف النقاط التي تحدد استراتيجية الجيش في الفترة المقبمة. ىاكغير  ,حاليان  "سرائيؿػ"إالعدك الرئيسي ل
 كمف بينيا: ,ةيالعديد مف الخطكط الرئيسالكثيقة تضمنت 

 , ميةسالزيادة تيديد المنظمات اإل, مقابؿ مف قبؿ دكؿ المنطقة "سرائيؿ"إتراجع التيديد لمى  .1

ك أ ,كليس تقكيض سمطة العدك ,ىداؼ المحددةتحقيؽ األالجيش اإلسرائيمي يكمف في ر اصتناف أالتبار  .2
 و, راضيأاحتالؿ 

الجيش, ككنو ركاف أتتركز بشخص رئيس اإلسرائيمي, مع المستكل السياسي الجيش اإلسرائيمي القة ل .3
 ,ؤخذ مف خالؿ الحكار بيف الطرفيفف تأالتي يجب  ,ت المستكل السياسياالمسؤكؿ لف تنفيذ قرار 

فيك سيختار اليجـك  ,كلكف إف فرضت لميو الحرب ضد ألدائو, لف يبادر بالحرباإلسرائيمي الجيش  .4
 , كليس الدفاع

أرض العدك, لبناف كغزة, ىداؼ في سيتـ قصؼ لشرات اآلالؼ مف األ ,في حاؿ نشكب مكاجية جديدة .5
 خاص.ىداؼ أإقامة بنؾ اإلسرائيمي لمى الجيش ك 
تـّ كشؼ بعد لشرات السنيف , فسرائيمياإل كثر قربان لنص نظرية األمف القكمياألالجيش اإلسرائيمي" كثيقة تعدُّ "

سرائيمي ما يعمف الجيش اإل األكلىلممرة ك  ,السياسييفك سرائيمي في نياية األمر أماـ الجميكر اإل استراتيجية الجيش
 . بك حر الك  ,كارئطال ة,عاديال :عاكضاألالذم ينكم فعمو في 

ستراتيجية حجر الزاكية التاريخي في مسار التاريخ األمني القكمي في االكثيقة كلذلؾ يمكف التبار ىذه ال
سرائيمي لنفسو نظرية أمف قكمي شاممة يحكـ مف خالليا الطريقة التي الجيش اإليحدد لممرة األكلى ", ألنو إسرائيؿ"

 لحرب. سيتصرؼ بيا في أكقات السمـ كالطكارئ كا
لو أف ىذا  مكضحان اإلسرائيمي, أف الجيش يتكجو لممستكل السياسي الجيش اإلسرائيمي" كثيقة "الميـ في  يءالش

المجمس رئيس الحككمة ك مف  المطمكبلكف  ,ك نحققوأكىذا ما يمكف أف نكفره  ,ما يمكف أف تطمب فعمو مف الجيش
كتحت أم  ,بدقة أىداؼ العمميات العسكريةمجيش ل احدديأف  ,"الكابينتالكزارم المصغر لمشؤكف األمنية كالسياسية "

 .كما ىي بالضبط النتائج المطمكبة ,كأم ضغكط تكضع لمييـ لندما يعممكا ,قيكد يعممكا
                                                           

  http://go.ynet.co.il/pic/news/16919.pdf: النص الكامؿ لمكثيقة بالمغة العبرية لمى الرابط التالي *

http://go.ynet.co.il/pic/news/16919.pdf
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, حتى لمستكل السياسيالكثيقة تعمف لممرة األكلى, بصكرة لمنية أماـ الجميع, مطالب المستكل العسكرم مف ا
ىذه شارة كجممة في إكزير الدفاع صادقا لمى كؿ ك االفتراض أف رئيس الكزراء مع  ,بنجالةيقكـ الجيش بعممو 

 لجميع األطراؼ.م مِزمة  كلذلؾ فقد باتتلرئيس األركاف لإللالف لنيا,  اقبؿ أف يسمح ,ستراتيجيةالكثيقة اال
سرية يا لكن, يجيتويحقؽ استراتلالطريقة التي يعمؿ بيا الجيش  حكؿخرل مفصمة أكثر أكثيقة لممان بأف ىناؾ 

تشجع لفعؿ ما لـ يفعمو كؿ مف ه الكثيقة, ألنو ذيب ف آيزنككت صنع تاريخان فإ كمع ذلؾكلف تنشر لمجميكر,  ,جدان 
كزير , كما أف مصادقة الجيش التي استخمصت منيا كاستراتيجية ,كصاغ ما يشابو نظرية األمف القكمي ,سبقكه
 .دفاع مف قبمو لـ يصنعو أم كزيرما  صنع ألنوابقة تاريخية, س يعدُّ لمى الكثيقة مكشيو يعمكف  الدفاع

فييما برزت  , حيث2014غزة ك , 2006لبناف الثانية  يربتكمف أىمية الكثيقة في أنيا استخمصت معظـ ح
كما  ,كلماذا يجب أف نطمح ,االنتصارك تعريؼ الحسـ ك تحديد أىداؼ الحرب, بأخطاء نبعت مف لدـ فيـ األكامر 

 ليذه األسئمة.تعطي ردان , كتأتي ىذه الكثيقة لالسياسي كالعسكرم ييفسيـ الكظائؼ بيف المستك ىي حدكد تق
المقابؿ ىي في ك  لجميكر اإلسرائيمي,ا لفؿ كاألمني بدرجة ال تقالكثيقة مكجية أللضاء الكابينت السياسي 

رؼ صال يك لمنظريات السابقة,  ان أسير  ليسرغبة الجيش إلثبات أنو كتظير  ,تردليـ " كيسرائيؿ"إمكجية أللداء 
 ,متحفز إلثبات أنو يصغي لمجميكر كلمسار تكجياتو كىك, ى زمانياالمميارات لمى التحضير لحركب قد مض

 ليس أقؿ مف األمف.ك  ,كيتفيـ أىمية تقميص مكارد مف ميزانيتو لمتعميـ كالصحة كالرفاه االجتمالي, في الفترة الحالية
بيف مختمؼ أذرع الجيش  اإلسرائيميمجيش لتنسيؽ في قسـ العمميات التابعة  تنص الكثيقة لمى تشكيؿ مركز

مياديف القتاؿ لبر المركحيات كالطائرات, بيدؼ شّف لبناء قدرة إلنزاؿ قكات كنقؿ فرؽ مشاة ك كاألجيزة السرية, 
بعمميات خاصة كاسعة  غارات ميدانية لمى مراكز "الثقؿ لمعدك", جنبان إلى جنب مع تكسيع حدكد القدرة لمى القياـ

 النطاؽ في لمؽ "العدك".
الحتفاظ بكٍـّ كبير مف القكات كالفرؽ, لصالح لتعتمد الكثيقة لمى مصطمح "سّمـ األكلكيات", بالتنازؿ لف الحاجة 

عقيدة التقميدية, كاالنتقاؿ مف نمط زرع الحكاجز الثابتة التحديد سّمـ أفضميات في نكلية القكات كتفعيميا, مع ترؾ 
مف خالؿ ضماف  ,, كلدـ االستماتة في الدفاع لف كؿ شبر لصالح تحريؾ القكات كنقميااالتي يمكف لمعدك اختراقي

 المياديف.ك مركنة في التنقؿ بيف مختمؼ القطالات 
لك أّدل ذلؾ ك حدكدية, خالؿ الحرب,  مستعمراتأكلكية مسألة إخالء السكاف مف الكثيقة حّدد تفي ىذا المنظكر, 

سيتـ خالؿ المعارؾ طردىـ, بعد ضماف لدـ كقكع  لكفب ا كحماس مثالن مف كضع قدـ داخؿ الحدكد, تمكف حز ل
رىائف لحالة القتاؿ, مع تحديد األكلكية لمنع العدك مف تحقيؽ اختراؽ, أك إنجاز  المستعمراتالسكاف المدنييف في 

 في بدايتيا أك أكجيا.لند نياية المكاجية, كليس  "إسرائيؿ"في السيطرة لمى مناطؽ داخؿ 
كمنو تنبثؽ  ,سيككف قائد ىيئة األركافتخكضيا "إسرائيؿ", ألم حرب  اإلسرائيمي القائد العسكرمتؤكد الكثيقة أف 

 , كتحدد استراتيجية الجيش بالقدرة لمى تحقيؽ: كامؿ الخيكط
 الحسـ كاإلنذار كالدفاع لف النفس كالردع,  .أ 

 , تحقيؽ قكة ردع كافية .ب 
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  ,تيديداتالتخمص مف ال .ج 

 ,إبعاد جكالت المكاجية .د 

بؿ المبادرة لميجـك إذا  ,الحفاظ لمى قكة ردع لسكرية تضمف لدـ االلتماد لمى الدفاع لف النفس فقط .ق 
  ,اقتضت الضركرة

 ـ القكة بصكرة حازمة لضماف نصر كاضح كساحؽ بناءن لمى أسس الحركب في القانكف الدكلي.استخدا .ك 

مع الكاليات المتحدة كدكؿ محكرية في  االستراتيجيةتطكير العالقات  لمى "كثيقة الجيش اإلسرائيمي" تركز
يجادك  ,المنطقة كالعالـ لحفاظ لمى التفكؽ العسكرم القائـ لمى جكدة كابؤر مساندة كالحفاظ لمى اتفاقيات السالـ,  ا 

 .كما يرافقيا مف استخبارات متنكلة ,العامؿ البشرم كالكسائؿ التكنكلكجية المتطكرة
كاالستعداد  ,كترميـ الجبية الداخمية ,فترات ىدكء طكيمة لمحفاظ لمى الحصانة االجتماليةلب الكثيقة بإيجاد تطا

لبر استخداـ كامؿ القكة  بػ"إسرائيؿ",حالة مف الردع أماـ األخطار المحدقة  إيجاديتكجب ك خطار, لألمف جديد 
 العسكرية إذا اقتضت الحاجة.

 المعادية,ممس بالمنظمات لمكاصمة العمؿ المكحد اإلسرائيمية بأذرع األمف  يقة, تطالب الكثفي حاالت اليدكء
بعاد خطرىا كفي حالة الحرب كالطكارئ لمى , حالة مف التيديد المتكاصؿ كالمكثكؽ إيجادتقكية الردع لبر ك  ,كا 

كتقكية الردع لمى  بػ"إسرائيؿ",مف خالؿ تقميؿ الضرر الالحؽ  ,الجيش العمؿ السريع لمى إبعاد كدفع األخطار
 المستكل اإلقميمي.

, لمى السعي لحسـ المعارؾ مع المنظمات اإلسالمية كحماس كحزب ااإلسرائيمية العسكرية  الكثيقةتنص 
مالء شركط إنياء القتاؿ يجادك  ,لتقميؿ مف الضرر الذم تتعرض لو الجبية الداخميةكا ,كتتكيجيا بانتصار كا  كاقع  ا 

 يصعب لمى الخصـ ترميـ قكتو العسكرية. أمني أفضؿ بعد المكاجية
لمى المستكل الدكلي إحدل األسس الكاجب تكفرىا اإلسرائيمية كما يعد الحفاظ لمى شرلية العمميات العسكرية 

استخداـ شتى سبؿ العمؿ العسكرم لمحصكؿ لمى كاقع أفضؿ لمعمميات ك في المعارؾ مع المنظمات اإلسالمية, 
منع ىذه , ك مكصكؿ إلى أىداؼ العممية سياسيان كلسكريان ل ,بشتى أنكاليا ,خاصة القياـ بعممياتك ,العسكرية

 ياتقميؿ إنجازات"إسرائيؿ", ك المنظمات مف الحصكؿ لمى إنجازات لسكرية لبر استيالئيا لمى مناطؽ جغرافية مف 
 لمى شتى المستكيات.

جيات العسكرية لبر استخداـ القكة خالؿ تأخير المكاب, اإلسرائيمية أىداؼ المكاجيات العسكرية الكثيقةبينت 
بعد قياـ "العدك" ببدء المكاجية  ,أك تحسينو لمى األقؿ ,كالحفاظ لمى الكضع االستراتيجي لفترة طكيمة ,فترات اليدكء

 . بعمميات مختمفة في أسمكب لمميا
الستراتيجية المتمثؿ بنزع السعي لتغيير الكضع مف أساسو لبر تغيير المكازيف ا ,كمف بيف خيارات استخداـ القكة

كالبحث لف  ,لمقياـ بعمميات مفاجئة كخاطفةالجيش سعي , ك أك بإحداث تغييرات في قدرتو كمكقعو ,قكة الخصـ
كلامؿ  ,ضرب نقاط ضعفوبكالمس برغبة "العدك" في السعي لممكاجية المستقبمية  ,فرص استراتيجية في المحيط

 رم.ة لبر استغالؿ تفكؽ الجيش العسكأالمفاج



 

 

  
 
 

 المالحق

112 

أخيران... 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 

 القكة العسكرية اإلسرائيمية في الحركب القادمة...المكاجيات العسكرية في المستقبؿ, ككيفية تشغيؿ 
أكد أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات, ممثال ن بمديره العاـ د. محسف صالح, الذم 

 سارع لممكافقة لمى مقترح ترجمة الكثيقة, لما ليا مف دكر كبير في إثراء المكتبة الفمسطينية كالعربية.
 

 أبو عامرعدنان 
 2015غزة آب/ أغسطس 
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 تمييد
 *الجنرال غادي آيزنكوت-

 قائد ىيئة أركان الجيش اإلسرائيمي
إسرائيؿ, كأدت جميعيا إلى تغيير طبيعة بحصمت تغييرات كبيرة ككثيرة في البيئة االستراتيجية المحيطة 

 ما كصؿ منيا مف مسافات بعيدة. ـعمؽ بالدائرة الضيقة أالمخاطر التي تتيدد دكلة إسرائيؿ, سكاء ما ت
خذة بالتراجع, في اآلالكثيقة لمى قراءة دقيقة لطبيعة التيديدات التقميدية كغير التقميدية, األمنية كالعسكرية,  تقـك

 يبر.حيف تزايدت المخاطر الناجمة لف تيديدات مف قكل غير دكالنية مثؿ المنظمات المسمحة كمخاطر حرب السا
كمف أجؿ مكاجية طبيعة ىذه التيديدات, المتزايدة أك المتراجعة, ينبغي التعرؼ لمى أىـ مكامف القكة لدل 
 ـالجيش اإلسرائيمي, مف أجؿ تكييفيا لمتصدم لممخاطر المحيطة بالدكلة, سكاء لمى الصعيد اإلقميمي كالدكلي, أ

حركب لدة لمى أكثر مف جبية في كقت كاحد, كلذلؾ  االستعداد لخكض ـتييئتيا لمقتاؿ في كؿ جبية لمى حدة, أ
 لمينا االستعداد لميكـ الذم نتمقى فيو األكامر باالنطالؽ نحك العمؿ.

"كثيقة الجيش اإلسرائيمي" تستعرض التغييرات المراد إحداثيا في الجيش اإلسرائيمي, مف أجؿ مكاجية التيديدات 
جو العدك, بيف حيف كآخر, كمف التغييرات المطمكبة: تقكية سالح المشاة القائمة كالمخاطر الماثمة, ال سّيما تعدد أك 

كتطكير التدريبات الخاصة بو, االرتقاء بالمستكل العممياتي لمقكات المقاتمة خصكصان في فترات ما بيف الحركب, 
مداد لكجيستي. البحرية, كما يمزميا مف مكازنات تشغيمية ,منح أفضمية متقدمة لمقدرات االستخباراتية, الجكية  كا 

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 

 سيف قدراتو القتالية كمما تطمب األمر في ألقاب كؿ معركة.لمى أكثر مف جبية في آف كاحد, كىك ما يتطمب تح
يأتي نشر "كثيقة الجيش اإلسرائيمي" بالتزامف مع لمميات التطكير التي يمر بيا الجيش منذ سنكات طكيمة, 

, كرفع تأىيمو لمكاجية التحديات الناجمة لف تزايد وخصكصان في الصنالات العسكرية العممياتية, لتحسيف قدرات
رساؿ رسائؿ ردلية لمعدمخا  بما حصؿ لدل الجيش مف تطكير متكاصؿ. كطر التيديدات المحيطة بالدكلة, كا 

إف تطبيؽ "كثيقة الجيش اإلسرائيمي" ىك االمتحاف األلمى أماـ الجيش, مف خالؿ قدرتو لمى إثبات نجاحيا في 
, أـ األكقات الطبيعية, كسيحرص جميع المراحؿ: سكاء في المكاجيات المفصمية المتكقعة, أـ حاالت الطكارئ

 الجيش لمى تحقيؽ ما سيرد في ىذه الكثيقة قدر اإلمكاف, مف أجؿ تطبيؽ ىدفيو الكبيريف: الدفاع كاالنتصار.

                                                           
 شماليةال المنطقتيفقائد شغؿ  ,2015فبراير  لامان, رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي منذ شباط/ 55 :يزنككتآغادم  *
ستراتيجية "ا كصاحب ,لرئيس الحككمة ان لسكري ان سكرتير ك في المناصب العسكرية, كتدرج , لكسطى, ثـ قائدان لشعبة العممياتاك 

 , ألنو يعتقد2014, كغزة 2006, كطبقيا في حرب لبناف مف العقيدة القتالية لمجيش اإلسرائيمي جزءان التي أضحت  ",الضاحية
العجمة, كيعرؼ لف  لف بعيدان  كمينية بمنيجية يعمؿ حربي, كزكرؽ كليس طائرات, مةكحام التصرؼ الجيش لمى أف

 كتحاشي المناكرة, لمى كقدرة دبمكماسي, بحس كيتمتع خنكلان, ليس لكنو كمحافظ, حذرك  منضبط,ك  منفعؿ, غير آيزنككت أنو
  المترجم() القرار. لصناع االنتقادات كجيوبت يتردد الجيش, كال داخؿ كالخصـك األلداء كاكتساب سياسية, ألغاـ حقكؿ دخكؿ
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 الجزء األول: اإلطار الستراتيجي
آليات "كثيقة الجيش اإلسرائيمي" ىي قمة جبؿ الجميد الذم ينشغؿ بتفعيؿ القكة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي, ك 

 تطكير بنيتو العممياتية, ضمف مركبات أخرل ينشغؿ بيا, مف بينيا:
 . طبيعة التشخيص الذم يقـك بو الجيش اإلسرائيمي لبيئة العمؿ: الداخمية كالخارجية, مف خالؿ:1

االنطالؽ مف نظرية األمف القكمي اإلسرائيمي, ككنيا حجر األساس ألم لممية لسكرية يقكـ بيا الجيش  .أ 
 مي,اإلسرائي

 التماد البيئة الميدانية التي يعمؿ بيا الجيش اإلسرائيمي: الدكلية, اإلقميمية, الداخمية. .ب 

. استراتيجية تشغيؿ القكة العسكرية: مف خالؿ البحث لف القكاسـ المشتركة لساحات المكاجيات العسكرية في 2
مثؿ: حزب ا كحركة حماس, بحيث , *أكثر مف جبية, سكاء أماـ الدكؿ المعادية أـ المنظمات غير الدكالنية

 تككف القكاسـ المشتركة ىي الناظـ ألم لممية قتالية مفترضة أك متكقعة.

تطبيؽ األطر التنظيمية لمجيش اإلسرائيمي خالؿ لمميات القتاؿ: مف خالؿ منح القيادات الميدانية تقدير  .3
التعميمات المناسبة لمدرجات التنظيمية طبيعة المكاجية القائمة, كمنحيا التفكيض التنظيمي الالـز إلصدار 

األقؿ, كذلؾ برجكليا جميعان أكالن بأكؿ إلى ىيئة األركاف العامة لمجيش, ككنيا الجية التنظيمية األلمى في 
 الجيش.

مبادئ تشغيؿ القكة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي, كالمعايير المطمكبة لنجاحيا: مف خالؿ القياـ بعممية تفضيؿ  .4
 كثر نجالة فييا.ميداني لأل

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

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

جك, كاالستخبارات كالسايبر, بالمياـ تكميؼ األذرع العسكرية في الجيش اإلسرائيمي: البر كالبحر كال .ب 
 المنكطة بيا خالؿ كقت المعركة,

االستمرار في حالة تقييـ متكاصؿ ألىمية كنجالة القدرات القتالية لمجيش اإلسرائيمي, كدراسة أييا  .ج 
 األفضؿ لتطكيره, استكماالن لما ذىبت إليو خطط سابقة.

در بنا الحديث لف تعريفيا لدل الجيش اإلسرائيمي, كلند الكصكؿ إلى الحديث لف اإلطار االستراتيجي, يج
 كالمقصكد بيا:

استراتيجية الجيش اإلسرائيمي: ىي البنية التحتية الفكرية كالعممياتية لجميع األسس العسكرية التي يقكـ لمييا 
و بدكرىا تفكير الجيش؛ كتعرؼ بالمصالح القكمية الحيكية, القائمة أساسان لمى نظرية األمف القكمي, كالتي ت كجِّ

 الصنالات العسكرية في جكانب كثيرة منيا.

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

 المترجم .إلخ...القالدةك  ,حماسك  ,المجاكرة, كحمكؿ تيديدات مف كيانات أقؿ مف دكلة مثؿ: حزب ا
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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 
الحديث لف أبرز األىداؼ القكمية الخاصة بدكلة إسرائيؿ المدرجة ضمف استراتيجية الجيش اإلسرائيمي كيمكف 

 لمى النحك التالي:

 تأميف قياـ دكلة إسرائيؿ, كتكفير الحماية الخاصة لحدكدىا الجغرافية, كالحفاظ لمى أمف سكانيا كمكاطنييا, .1

 ييكدية ديمكقراطية, كأنيا بيت لمشعب الييكدم,المحافظة لمى قيـ دكلة إسرائيؿ, بالتبارىا دكلة  .2

 تكفير األمف االقتصادم كاالجتمالي لدكلة إسرائيؿ,  .3

 تقكية مكانة دكلة إسرائيؿ الدكلية كاإلقميمية, لبر تحقيؽ السالـ مع جيرانيا. .4

 مصادر التيديد 

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

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

 تيديدات مصدرىا جيات غير دكالنية, مثؿ: حزب ا المبناني, حركة حماس,  .2

لجياد العالمي, تنظيـ الدكلة جيات إرىابية ال تمتمؾ أىدافان سياسية كليس ليا قالدة شعبية, كمنيا: منظمات ا .3
 "دالش", كغيرىا.

 

 مبادئ نظرية األمن القومي اإلسرائيمي 

تكمف القراءة العسكرية لنظرية األمف القكمي اإلسرائيمي في تحقيؽ األىداؼ التالية: الردع, اإلنذار, الحسـ  .1
 كاالنتصار, مف خالؿ اآلليات الكاردة أدناه:

, السالية لمحفاظ لمى أمف دكلة إسرائيؿ, كتحقيؽ ردع أكتكماتيكي يةاستراتيجية أمنية دفاعالكصكؿ إلى  .أ 
رجاء أم مكاجيات لسكرية. حباط أم تيديدات ماثمة, كا   فكرم, كا 

تحقيؽ نظرية لسكرية ىجكمية, انطالقان مف فرضية مفادىا أنو ال يمكف إخضاع العدك بكسائؿ دفالية فقط,  .ب 
نتائج لسكرية كاضحة, كيأتي تفعيؿ القكة مف خالؿ حـز لذلؾ مطمكب تفعيؿ قكة ىجكمية كافية لتحقيؽ 

صاـر مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ سياسية, مع األخذ بعيف االلتبار معايير القانكف الدكلي, كتطبيؽ مفاىيـ 
 الحركب, كالحفاظ لمى شرلية العمميات القتالية التي تقكـ بيا إسرائيؿ.

                                                           
, كقرب تحكليا إلى 2011 سنةلقب اندالع الثكرة فييا  ةسكريش اإلسرائيمي بعيف حذرة التطكرات الحاصمة في يرقب الجي *

دكلة فاشمة مفككة, كتالشي أم مخاطر قد تأتي منيا, كىك ما قد يفسر تذبذب المكقؼ اإلسرائيمي مف بقاء النظاـ السكرم 
سقاطو.   (المترجم)كا 
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الحركب المعيكدة في دكؿ العالـ كىي: الحاجة الجيش اإلسرائيمي يجد نفسو ممزمان بالتماد أىداؼ  .ج 
 العسكرية, االختبار كاإلنذار, المباشرة, المالءمة في استخداـ الكثافة النارية.

تطبيؽ التعاكف االستراتيجي: مف خالؿ تقكية التحالؼ مع الكاليات المتحدة, كتطكير مزيد مف العالقات  .د 
 مف أجؿ تحشيد أكبر قدر ممكف مف الدكؿ الدالمة في العالـ. االستراتيجية مع المزيد مف الدكؿ "المفتاحية",

تقكية كضع إسرائيؿ في الساحة اإلقميمية: مف خالؿ تفعيؿ اتفاقيات السالـ, كالبحث لف قكاسـ مشتركة  .ق 
 لمتحالؼ مع أطراؼ معتدلة في المنطقة.

ني الدكلة, كالقدرات الحفاظ لمى التفكؽ النكلي إلسرائيؿ: القائـ لمى تأىيؿ العنصر البشرم لمكاط .ك 
 التكنكلكجية, كاإلمكانيات االستخبارية.

 تكمف الفكرة القائمة لمى النظرية األمنية في: .2

الكصكؿ لمرحمة تيدئة أمنية طكيمة: مف أجؿ تطكير المجتمع اإلسرائيمي, مف النكاحي العممية كاالقتصادية,  .أ 
 كاالستعداد أكثر لفترات الطكارئ كالحركب,

ه الساحة اإلقميمية تحديدان, كأماـ أطراؼ قد تسعى إليجاد تيديدات أمنية, مف خالؿ تقكية تحقيؽ الردع: تجا .ب 
 اإلمكانيات العسكرية اليائمة, كقراءة كالية لكيفية تشغيميا كقت الحاجة. 

تشغيؿ ناجح لمقكة العسكرية, يؽ الردع أماـ األطراؼ المعادية لالظركؼ الطبيعية: استغالؿ ىذه الظركؼ لتعم .ج 
 الكقت نفسو تكظيؼ جميع القدرات األمنية لتكجيو ضربات مؤلمة لقدرات العدك كبنيانو العسكرم.  كفي

حاالت الطكارئ كالحركب: العمؿ لمى إزالة جميع أشكاؿ التيديدات األمنية, مف خالؿ تقميص األضرار التي  .د 
 ية.قد تمحؽ بدكلة إسرائيؿ, كالعمؿ لمى تحقيؽ أكبر ردع ممكف في الساحة اإلقميم

 الصيغة المطموبة بين األىداف القومية وتشغيل القوة العسكرية 

 حيف يطمب مف الجيش تشغيؿ قكتو العسكرية, يتطمب ذلؾ مف المستكل السياسي تكضيح النقاط التالية:

 ما ىي األىداؼ النيائية كالصكرة المطمكبة مف الناحية االستراتيجية في نياية الحرب؟ .1

 األىداؼ, ككيؼ يمكنو القياـ بيا, بالتنسيؽ مع المستكل السياسي؟ما ىي ميمة الجيش في ىذه  .2

 ما ىي الضكابط التي قد تقع لمى كاىؿ المستكل العسكرم لند تشغيؿ قكتو العممياتية؟ .3

كضع المزيد مف أدكار لمجيات التالية: السياسية, االقتصادية, اإللالمية, االجتمالية, كتكضيح لالقة الجيش  .4
 مع ىذه األكساط.

لتكصيات الصادرة لف المستكل السياسي يجب أف تككف ممزمة بشكؿ كاضح لجميع المستكيات األمنية كالعسكرية, ا
لبر نقاش فعاؿ مع المستكل العسكرم األلمى ممثالن بييئة أركاف الجيش اإلسرائيمي, لمى التبار أف التكصية 

ف كاف الجانباف يؤّثراف في السياسية ىي نقطة االرتكاز لمجيات العسكرية, سكاء في بعدىا ال تفكيرم أـ العممياتي, كا 
 بعضيما تأثيران متبادالن.
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 العممياتية اإلستراتيجيةالجزء الثاني: البيئة 
في السنكات األخيرة حمت تغييرات في طبيعة التيديدات التي تحيط بدكلة إسرائيؿ, فقد شيدت العقكد السابقة 

لمى المكاجيات العسكرية التي خاضيا الجيش اإلسرائيمي, كحاكلت الدكؿ تصدر أكلكية الصراع العربي اإلسرائيمي 
 العربية إخضاع إسرائيؿ مف خالؿ جيكش نظامية, لكف اليـك تحكؿ العدك إلى لنصر: محمي, ديني, مذىبي.

ىذه التغيرات في طبيعة ألداء إسرائيؿ أحدثت تغييران في طبيعة المكاجيات العسكرية التي اضطر الجيش 
رائيمي لخكضيا في السنكات األخيرة, كبدالن مف أف تككف حركبان نظامية تحكلت إلى حركب: لصابات, اإلس

 استنزاؼ, حركب نالمة.
 التغييرات الحاصمة في البيئة الستراتيجية والدولية

 في البيئة الخارجية إلسرائيل, يمكن مالحظة التطورات الستراتيجية التالية: .0

في لدة دكؿ في المنطقة محيطة بإسرائيؿ, كأحيانان داخؿ حدكدىا,  *ـ إسالميةالعدك بات يشكؿ أنظمة حك .أ 
 كيسعى لمقضاء لمى المجتمع اإلسرائيمي كاستنزافو, انطالقان مف قنالتو بأف قدرتو لمى الصمكد متدنية, 

ي تتراجع حركة "المقاكمة" اإلسالمية تتطكر تدريجيان لتحؿ بدالن مف أنظمة الحكـ, ال سّيما في الدكؿ الت .ب 
 سيطرتيا لمى بمدانيا,

مصالب ناشئة أماـ إسرائيؿ في مكاجية الدكؿ الغربية, التي تممؾ تأثيران كبيران لمى منح إسرائيؿ الشرلية  .ج 
 الدكلية التي تحتاجيا.

 التغييرات الداخمية عمى الساحة اإلسرائيمية: .5

 اجيات لسكرية,إسرائيؿ دكلة تريد السالـ في المنطقة, كتحاكؿ االبتعاد لف خكض مك  .أ 

 إذا فرضت مكاجيات لسكرية لمى إسرائيؿ, فإنيا ستركز قكاتيا القتالية, كتنتصر فييا, .ب 

تغييرات متالحقة حصمت داخؿ إسرائيؿ تتركز في إجراء تقميصات في المكازنة العسكرية كاألمنية لصالح  .ج 
يديد لسكرم قد تكاجيو احتياجات اجتمالية كاقتصادية, مع المحافظة لمى جاىزية كاممة لمكاجية أم ت

 الدكلة.

 التطورات عمى الصعيد العممياتي القتالي 

 طرأت تغيرات مممكسة لمى صعيد تشغيؿ القكة القتالية, كىك ما يضع تحديات جديدة أماـ الجيش اإلسرائيمي:
نظامية, تراجع تيديدات الجيكش النظامية التابعة لدكؿ بعينيا, مقابؿ ارتفاع مخاطر القكات العسكرية غير ال .1

, كتسعى ىذه القكل لتحكيؿ نفسيا إلى أنظمة قائمة مسيطرة لمى مساحات جغرافية †المدلكمة مف إيراف
 كاسعة, لمى الرغـ مف تراجع المخاطر المتعمقة بعمميات تسمؿ إلى داخؿ حدكد إسرائيؿ.

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

                                                           
أف ىذا "الربيع العربي" في الطريؽ ألف  رأترات العربية, كقفت "إسرائيؿ" معادية ليا, ألنيا في فترة مبكرة مف اندالع الثك  *

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

أنيا تظير  مف رغـباليمي, ألنيا كانت الغائب الكحيد لنيا, كاف ممفتان غياب إيراف لف "الكثيقة االستراتيجية" لمجيش اإلسرائ †
تطرقت ليا  "كثيقة الجيش االسرائيمي"العاـ كالتيديد الكجكدم األكؿ لمى "إسرائيؿ", لكف  سرائيمياإلفي الخطاب السياسي 

  (المترجم) الحديث لنيا. كنمكذج لمدكلة العدكة البعيدة, كتدلـ حزب ا كحماس, دكف االتياف لمى ذكر الجانب النككم في
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تزداد ىذه النقطة خطكرة في ضكء تركيز الجيات المعادية لمى الخركج منيا بػ"صكرة انتصار" في نياية كؿ  .3
 ييف نحك المالجئ كاألماكف المحصنة.مكاجية لسكرية, في ضكء مشاىد النزكح كاليركب لإلسرائيم

االنتشار المتزايد لممجمكلات العسكرية المعادية في المناطؽ السكنية المدنية, مف أجؿ تصعيب القتاؿ أماـ  .4
الجيش اإلسرائيمي, مف خالؿ إيقاع خسائر بشرية كبيرة في صفكؼ غير المقاتميف, كالمس بحرية العمؿ لدل 

 الجيش.

بعيا المحاربكف مف الجيات المعادية, مثؿ: العبكات الناسفة, الصكاريخ المكجية, أساليب القتاؿ التي يت .5
القنابؿ, القذائؼ المضادة, تأتي لردع لجيش اإلسرائيمي, كتشكيش لممو في الساحات القتالية: بران كبحران كجكان, 

حداث إرباؾ في إمكانياتو التكنكلكجية, مما قد يضطره إليقاع خسائر كبيرة في صف كؼ المدنييف, كيرفع كا 
 بدكره الضغط الدكلي لمى إسرائيؿ لكقؼ لممياتيا الحربية.

اتباع أكثر مف أسمكب لسكرم معان في آف كاحد, خالؿ معركة لسكرية كاحدة, تشمؿ: ىجمات تقنية ضمف  .6
مكانية الذىاب إلى*حرب السايبر لمميات  , المجكء لمقانكف الدكلي لتعرية العمميات العسكرية اإلسرائيمية, كا 

 اختطاؼ لجنكد كمكاطنيف إسرائيمييف في الداخؿ كالخارج, بغرض إجراء لمميات مساكمة لمييـ.

 فيما يتعمؽ بالقدرات القتالية العممياتية لمى أرض الميداف, يمكف مالحظة التطكرات التالية:
باراتية, في مسعى منو زيادة الكثافة النارية بصكرة ممحكظة لدل الجيش اإلسرائيمي, بجانب القدرات االستخ .1

 لمكاجية اإلمكانيات العسكرية التي يحكزىا العدك, 

تكاجو مسألة المحافظة لمى التفكؽ التكنكلكجي لمجيش اإلسرائيمي, تحديات جديدة, ألقبت نزكؿ بعض  .2
تقنياتو األمنية الخاصة إلى السكؽ المدني في السنكات األخيرة, مما جعميا متاحة لدل الجيات المعادية 

 صكرة سيمة.ب

كفي إطار مكاجية الجيش اإلسرائيمي لممعارؾ النارية التي تنتيجيا المنظمات اإلسالمية, يتطمب ذلؾ مف 
 الجيش اإلسرائيمي القياـ بالنقاط التالية:

 إنياء المعركة بانتصار كاضح, ككتابة شركط نياية المكاجية,  -1

 ى,بالحد األقص †تقميص أضرار الجبية الداخمية اإلسرائيمية -2

 العمؿ لمى تحسيف الكاقع األمني بعد القتاؿ, تعمؿ لمى تصعيب قدرة العدك لمى التسمح مف جديد. -3

 المحافظة لمى الحصكؿ لمى الشرلية الدكلية ألم لممية قتالية, -4

                                                           
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 
 (لمترجما) معادية ليا.

ما زالت الجبية الداخمية اإلسرائيمية ىي نقطة الضعؼ األكبر لدل الجيش اإلسرائيمي في خكضو لمحركب كالمكاجيات  †
صكرة  —ما تسميو "إسرائيؿ"—العسكرية, ألف القكل المعادية لو, دكالن أك منظمات, تركز لمى ىذه الجبية, كتسجؿ لنفسيا 

 (المترجم)االنتصار. 
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كفي إطار خكض المكاجية العسكرية يتطمب ذلؾ اتخاذ قرارات ميدانية, تشمؿ إجراءات: دفالية كىجكمية, 
 لمميات خاصة.

ىناؾ إجراءات لسكرية أخرل تسالد الجيش اإلسرائيمي النظامي, التي تمنح الدكلة القدرة لمى فرض شركطيا ك 
 النيائية قبيؿ انتياء القتاؿ بصكرة ميدانية لمى األرض.

في إطار اتخاذ القرارات العسكرية كالقتالية بناء لمى ما ىك متكفر مف معطيات أمنية كمعمكمات  -5
الجيش اإلسرائيمي كضع احتمالية المجكء لعمميات لسكرية مفاجئة غير مدرجة ضمف الخطة استخباراتية, يجدر ب

 المعدة سمفان, في حاؿ حدكث مستجدات مف قبؿ العدك.

 

 الجزء الثالث: تشغيل القوة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي
ة النارية مف قبؿ الجيش ىذا الجزء مف "كثيقة الجيش اإلسرائيمي" سينشغؿ بالتعميمات العامة الستخداـ القك 

 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 

زيع المياـ لمى باقي القيادات العسكرية كاألذرع العممياتية العسكرم لتحقيقيا لبر الجيش اإلسرائيمي, لبر تك 
 لمجيش.

 يمكف تحديد أىـ التعميمات العسكرية الخاصة باستخداـ القكة النارية لمجيش اإلسرائيمي لمى النحك التالي:
 منع المكاجية العسكرية لبر ردع العدك, مف خالؿ: -1

دك كالمس بقدراتو العسكرية, تمييدان لتحقيؽ خكض معركة كقائية إلحباط أم قدرات لسكرية لدل الع .أ 
 اليدؼ األسمى لمجيش اإلسرائيمي: الدفاع كاالنتصار,

 تكسيع التعاكف اإلقميمي كالشراكة الدكلية لمكاجية األلداء الذيف ييددكف إسرائيؿ. .ب 

 تفعيؿ القدرات االستخباراتية إلحباط قدرات كتيديدات العدك, مف خالؿ: -2

استخباراتية ىائمة لدل إسرائيؿ, تمنحيا التفكؽ األمني كالمعمكمات لف كؿ ما  المحافظة لمى إمكانيات .أ 
 يممكو العدك مف قدرات لسكرية, كخطط لممياتية,

تكفير الردع الدائـ ضد دكؿ معادية إلسرائيؿ, كمنظمات لسكرية, كمجمكلات إرىابية, سكاء لمى صعيد:   .ب 
 المعارؾ االستراتيجية, أـ المكاجيات التكتيكية,

الكصكؿ لجاىزية أمنية تمنح الجيش اإلسرائيمي قدرة أفضؿ في تكجيو ضربات قاسية لمجيات المعادية في  .ج 
 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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ة: كتيدؼ لتحقيؽ أىداؼ إسرائيؿ في النكاحي األمنية, سكاء بتنمية قدراتيا العسكرية, أـ االستخبارات القكمي .أ 
إحباط قدرات العدك في الكقت ذاتو, بحيث تمنح الجيش اإلسرائيمي نقطة أفضمية في أم مكاجية يخكضيا 

 في المحظة المناسبة.

معركة مف الناحية العممياتية لمى األرض االستخبارات االستراتيجية: كىي المنكطة بيا تحديد طبيعة كشكؿ ال .ب 
كفي ساحة المعركة, كمحاكلة تحقيؽ أىداؼ استراتيجية بالمغة العسكرية القتالية, مف خالؿ التنسيؽ مع 

 المستكل السياسي, كتزامف العمؿ الحربي مع الجيكد السياسية,

بارم المبذكؿ في آف كاحد, مف خالؿ االستخبارات القتالية: كىي تسعى لمالءمة القكة النارية بالجيد االستخ  .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 
*: الطائرة االستطاللية, السفينة البحرية, ككحدة المشاة البرية.سيرىا, لبر

 

 الكسائؿ الدفالية التي يممكيا الجيش اإلسرائيمي, كتتركز في: -3

 اإلحاطة بالجبيات القتالية األربع: بران, بحران, جكان, السايبر, .أ 

 الدفاع لف مكاطني دكلة إسرائيؿ كسكانيا, بناىا التحتية, كحدكدىا الجغرافية, .ب 

نع العدك مف تحقيؽ أم تقدـ برم خالؿ كؿ مكاجية لسكرية, كتقميص نجاحاتو في باقي الجبيات م .ج 
 القتالية.

 االنتصار كالحسـ: يسعى الجيش اإلسرائيمي لتحقيؽ ىذه الغاية مف خالؿ: -4

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

المحافظة لمى التفكؽ النكلي لمجيش اإلسرائيمي أماـ العدك في الجبيات القتالية األربع: بران كبحران كجكان  .ب 
 كحرب السايبر, في مرحمة ما بعد نياية العمميات القتالية,

 لمى الصعيد التكتيكي, إخضاع العدك في كؿ مكاجية. .ج 

لجدير بالذكر الحديث لف أبرز األىداؼ السياسية كاالستراتيجية التي يكمؼ بيا الجيش اإلسرائيمي لند ىنا مف ا
 خكضو أم مكاجية لسكرية, لمى النحك التالي:

 إرجاء المكاجية العسكرية القادمة مف خالؿ تفعيؿ القكة النارية في الظركؼ الطبيعية, .أ 

ؿ, أك تحسينيا, إذا حاكؿ العدك التحرش بيا, مف خالؿ المحافظة لمى الكضعية االستراتيجية إلسرائي .ب 
 لجكئو لكسائؿ قتالية مغايرة لف سابقاتيا,

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

 (المترجم)االستخبارات كتقنيات التجسس في محاكلة لتحديث بنؾ األىداؼ الخاص بسالح الجك اإلسرائيمي في أراضي العدك. 
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إحداث تغيير جكىرم في الكاقع االستراتيجي القائـ, إذا دخؿ اللبكف جدد لمى الساحة العسكرية, أك امتمؾ  .ج 
 الاللبكف الحاليكف قدرات لسكرية غير لادية.

ية التي تكاجو الجيش اإلسرائيمي, تبرز تحديات تتعمؽ بإدارة العمميات القتالية كفي مكاجية المصالب العمميات
مف جية تمقي التعميمات القيادية مف األطراؼ ذات العالقة, في جميع الظركؼ: الطبيعية, الطكارئ, الحركب, كىذه 

القيادات الميدانية في كافة القضية بالذات تشرؼ لمييا ىيئة األركاف العامة لمجيش, التي تصدر تعميماتيا لباقي 
 الجبيات.

 ىذا الفيـ في كيفية تكزيع التعميمات كالمياـ القتالية تسالد قيادة الجيش اإلسرائيمي في اتخاذ القرارات المتعمقة بػػ: 
 تكسيع رقعة العمميات العسكرية,  -1

 تفعيؿ الحكار بيف المستكييف السياسي كالعسكرم خالؿ مجريات المعركة مع العدك, -2

 , في الظركؼ التالية:اط في الجيش, أك إلالف االستنفارمكانية اتفاؽ الجانبيف لمى استدلاء االحتيإ -3

الظركؼ الطبيعية, حيث يقكـ الجيش اإلسرائيمي باستخداـ مقنف لمقكة النارية حسب الحاجة, مف خالؿ  .أ 
 مكاجية لسكرية محدكدة, أك فترات اليدكء التي تأتي بيف حرب كأخرل,

 ارئ التي تعيشيا إسرائيؿ مف خالؿ مكاجيات لسكرية ال تصؿ إلى مرحمة الحرب المفتكحة,حاالت الطك  .ب 

 كقت الحركب. .ج 

يمكف التأكيد ىنا أف االستراتيجية العسكرية التي يعتمدىا الجيش اإلسرائيمي, ىي المنكط بيا تحقيؽ األىداؼ 
 النيائية ألم مكاجية لسكرية, مف خالؿ: 

حيات, بطريقة تمّكف الجيش اإلسرائيمي مف تحقيؽ ميامو, كتطبيؽ أىدافو تنظيـ المياـ, تكزيع الصال -1
 المتفؽ لمييا مع المستكل السياسي,

تكفير جكاب ميداني فكرم لمى أم لمميات لسكرية معادية مفاجئة, كالكصكؿ لتكفير فرص استراتيجية  -2
 لقب كؿ مكاجية قتالية,

 ات حربية لمى النحك التالي:التكّيؼ مع أم ظركؼ طبيعية كغير متكقعة لشف لممي -3

ىجكمية, إيجاد شرلية لممكاجية القتالية, تنفيذ لمميات ]ك/أك[ الظركؼ الطبيعية: لبر لمميات دفالية,  - أ
غير لسكرية تعمؿ لمى تقميص قدرات الخصـ مف جية, كتمنح الجيش اإلسرائيمي حرية لمؿ متزايدة, كمف ذلؾ: 

 الحقة اقتصادية,حمالت دلائية ضد العدك, دلاكل قضائية, م

أكقات الطكارئ: تفعيؿ الجيش اإلسرائيمي لمقكة النارية بصكرة محدكدة نسبيان بالقياس ألكقات الحركب, أمالن  .أ 
بردع العدك, كتمييدان لعكدة أكضاع اليدكء لمى حدكد إسرائيؿ, دكف االضطرار لخكض مكاجية استراتيجية, 

 ة اإلسرائيمية.حتى لك ذىب العدك باتجاه المس بالجبية الداخمي

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

 المعارك في أوقات الطوارئ والحروب 

السيناريك األكثر ترجيحان في مثؿ ىذه الظركؼ ىك الدخكؿ في مكاجية لسكرية مع قكل مسمحة غير دكالنية,  -1
ا كحماس, كىنا تبدك االستعدادات التي يقكـ بيا الجيش اإلسرائيمي مف قبيؿ: التجييزات  مثؿ حزب

 التسميحية كاإلمكانيات العممياتية, قريبة مما يقكـ بيا لدل اندالع مكاجية لسكرية مع جيكش نظامية.

ؼ السياسي معو, ال في الكقت الذم يتـ تشغيؿ القكة العسكرية المباشرة, تبدك الحاجة ممحة لحضكر المكق -2
سّيما في الكقت الذم قد يضطر فيو الجيش اإلسرائيمي لمقياـ بعمميات خاصة, تستدلي تكفر رّد فعؿ سياسي 

 ألم نتيجة غير متكقعة, تالئـ طبيعة ساحة المعركة العسكرية.

امؿ كتحقيؽ في الناحية االستراتيجية, كفي جميع المعارؾ العسكرية, يجب الكصكؿ إلى مرحمة االنتصار الك -3
 األىداؼ السياسية المكضكلة سمفان, بحيث تسفر المكاجية لف تحسف الظركؼ الميدانية لقب انتيائيا.

 الجيش اإلسرائيمي يطمب مف المستكل السياسي تكفير ردكد جاىزة لمى األسئمة التالية:  -4

 رية مسمحة؟ماذا بعد خكض الجيش لمكاجية لسكرية كاممة بكامؿ لتاده كأسمحتو أماـ منظمة لسك .أ 

 متى يطمب المستكل السياسي مف الجيش اإلسرائيمي تكجيو رّد محدكد ضد لدك ما في ساحة المعركة؟ .ب 

في السياؽ نفسو, تبرز تحديات تكاجو الجيش اإلسرائيمي إذا ما قرر الذىاب لخكض مكاجية لسكرية مفتكحة 
 ي:مع العدك, تصؿ بو إلى مرحمة الحسـ كاإلخضاع, كىي لمى النحك التال

النتصار الساحؽ, الذم يفرض لميو كقؼ المعركة, أك للمى الصعيد االستراتيجي: يجب الكصكؿ مع العدك  -1
تفاؽ سياسي لكقؼ إطالؽ النار, يمبي شركط إسرائيؿ, ناجـ لف تفعيؿ ناجح لمقكة النارية, ما ي مجئ الالتكصؿ 

حسف ميزاف الردع لمجيش اإلسرائيمي أماـ يسفر في النياية لف تك العدك لعدـ إبداء الرغبة بمكاصمة القتاؿ, 
 ألدائو.

في ساحة المعركة كاستخداـ القكة العسكرية يجب الكصكؿ إلى مرحمة إخضاع كاضحة لمعدك, حتى لك كانت  -2
لمى الصعيد التكتيكي, تفقد العدك الرغبة لمى مكاصمة القتاؿ مف جية, كتحرمو مف إمكانية تكجيو إصابات 

رائيمي, كمثؿ ىذا االنتصار التكتيكي لو دكر كبير في تثبيت الردع أماـ العدك مثؿ مؤلمة لقكات الجيش اإلس
 , فترة مف الزمف, متمثالن بالنقاط التالية:*حزب ا كحماس

 شّؿ قدرات العدك لمى استيداؼ قكات الجيش اإلسرائيمي, .أ 

 تقميص إمكانيات العدك لمى النيؿ مف الجبية الداخمية اإلسرائيمية, .ب 

 لى أىداؼ استراتيجية يرل فييا العدك أنيا تمثؿ قيمة كبيرة,الكصكؿ إ .ج 

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

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



 

 

  
 
 

 المالحق

123 

 المس برغبة كقدرة العدك لمى مكاصمة القتاؿ ضد الجيش اإلسرائيمي. .د 

باإلضافة لكؿ ذلؾ, في أم معركة لسكرية تظير أىمية مممكسة لقياس مدل فعالية الكسائؿ الدفالية  .ق 
بقدرات العدك, كمنح الجيش أريحية مطمكبة في  كاليجكمية لمجيش اإلسرائيمي, كمدل نجالتيا في المس

 العمميات العسكرية.
أيضان, ال بّد ألم لممية لسكرية يقكـ بيا الجيش اإلسرائيمي أف تضع في صمب أىدافيا, إحداث تشكيش جاد 

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

 معارك المحدودةال 

الجيش اإلسرائيمي سيجد نفسو في أحياف قادمة مضطر لخكض معارؾ قصيرة المدل لتحقيؽ أىداؼ  -1
سياسية محددة, كبالعادة مثؿ ىذه المكاجيات العسكرية المحدكدة تحقؽ أىدافيا كفقان لحجـ الضرر الذم سيمحؽ 

 المأمكؿ ضده في المستقبؿ,بالعدك منيا, ال سّيما العكدة ألجكاء التيدئة, كتحقيؽ الردع 

النقطة المحكرية في مثؿ ىذه المعارؾ المحدكدة ىي تكجيو ضربات مؤلمة لمعدك في أىداؼ يرل أنيا  -2
حساسة بالنسبة لو, كذات قيمة استراتيجية, أماكف أك أشخاص, بالتزامف مع جيد لمى األرض لمكصكؿ إلى مرحمة 

خضالو.  الحسـ معو كا 

سائؿ مفادىا أف استمرار المعركة يعني إلحاؽ مزيد مف الضرر بو, كيأتي بو في ىذه النقطة ستكصؿ لمعدك ر 
 النياية إلى اتخاذ القرار المأمكؿ بكقؼ المكاجية العسكرية, ألف األثماف التي يدفعيا تزداد تدريجيان,

مف تحقيؽ مثؿ ىذه األىداؼ مف مكاجية محدكدة كيذه, يأتي مف خالؿ جممة مف اإلجراءات المتزامنة,  -3
 أىميا:

 إحداث شمؿ تدريجي في قدرات العدك لمى مكاصمة المكاجية, .أ 

التسبب بإلحاؽ أضرار جسيمة بقدرات العدك, خصكصان األىداؼ االستراتيجية, كمؤسسات الحكـ, التي  .ب 
 تمنحو القدرة لمى مكاصمة الجيد القتالي,

 ف,تقميص قدرة العدك لمى المس بالجبية الداخمية اإلسرائيمية قدر اإلمكا .ج 

تقييد قدرات العدك لمى استخداـ ما لديو مف إمكانيات قتالية ألدىا مسبقان, كمنعو مف تصعيد الكضع األمني  .د 
ف حاكؿ تكجيو ضربات مؤلمة لو,  كالعسكرم بقرار منفرد, كا 

مف أجؿ نجاح تمؾ اإلجراءات العسكرية, ال بّد لمى إسرائيؿ كالجيش القياـ بحممة تكلية دلائية مسبقة  -4
 رأم العاـ الحتمالية اندالع مثؿ ىذه المكاجية مع العدك.تييئ ال
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 مبادئ تشغيل القوة العسكرية في أوقات الطوارئ والحروب 

الجيش اإلسرائيمي يخكض مثؿ ىذه المعارؾ في أكقات الطكارئ بناء لمى القيـ العسكرية التي يتمقاىا جنكده  -1
المياـ المنكطة بو, كصكالن لتحقيؽ مرحمة  كضباطو, كمف خالليا يتـ خكض ىذه المكاجيات لتحقيؽ

 االنتصار الكاضح,

 أىـ المعايير التي ينطمؽ منيا الجيش في خكض معاركو خالؿ أكقات الطكارئ كالحركب, تقكـ لمى: -2
التأىيؿ القيادم الذم يتمقاه الضباط الميدانيكف, بحيث يصبحكف مؤىميف التخاذ قرار المكاجية, كاالنطالؽ  .أ 

 العدك,كالمبادرة نحك 

 تنفيذ العمميات العسكرية بصكرة كاممة, سريعة, كمستكيات مقبكلة, .ب 

 شيكع ركح القتاؿ بيف الضباط كالجنكد في الميداف. .ج 

بالتزامف مع ىذه التعميمات, يبدك الجيش اإلسرائيمي مطالبان باستخداـ أقصى درجات القكة العسكرية, سكاء  -3
مة, ال سّيما باستخداـ القدرات الدفالية, في جميع مراحؿ كاف المقصكد منيا مكاجية محدكدة أـ معركة حاس

 المعركة لمى النحك التالي:

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

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

تشغيؿ القكة العسكرية االستراتيجية كاسعة النطاؽ, تعتمد أساسان لمى حرية لمؿ سالح الجك اإلسرائيمي,  -2
 كلمؿ مكثؼ ألجيزة االستخبارات لتحديث بنؾ األىداؼ.

 في الجيش اإلسرائيمي.القياـ بتنفيذ مياـ محددة لمقكات الخاصة  -3

اىتماـ الجيش اإلسرائيمي بتكفير الحد األقصى مف اإلمكانيات االستخباراتية لإلحاطة بقدرات العدك,  -4
كمعرفة نقاط ضعفو فكر اندالع المكاجية كحتى نيايتيا, مف خالؿ إلداد الكسائؿ الدفالية التي تتمكف مف إحباط 

أك تكفير القدرات اليجكمية األكثر فعالية كقسكة, بما في ذلؾ االلتحاـ كسائمو اليجكمية ضد دكلة إسرائيؿ مف جية, 
 المباشر مع قكاتو.

 

اقتصاد الحرب: يبدك مطمكبان مف الجيات ذات العالقة في إسرائيؿ تكفير اإلمكانيات االقتصادية كالمالية  -5
اكو في الحسابات االقتصادية, لمنح الجيش اإلسرائيمي كامؿ الحرية كالدلـ في خكض المكاجية العسكرية دكف إرب

 .*كالتأثيرات الجانبية لمحرب لمى باقي أكجو الحياة في المجتمع اإلسرائيمي

                                                           
ي قطالات جدالن كاسعان حكؿ مبررات إجراء تقميصات مالية ف 2015شيدت الساحة السياسية اإلسرائيمية منذ بدايات  *

 سّيما , الاجتمالية كمعيشية كاقتصادية لصالح المؤسسة العسكرية كالجيش, الذم يشيد حالة مف "السمنة الزائدة" بدكف مبرر
 (المترجم). كأف ىناؾ أزمة اقتصادية متفاقمة تشيدىا الدكلة
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التنسيؽ الكامؿ بالحد األقصى بيف كافة أذرع الجيش اإلسرائيمي في المعركة المتكقعة: البرية كالبحرية  -6
 كالجكية كالسايبر.

رائيمي الميدانية لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف األىداؼ تكفر المركنة المطمكبة لدل قيادات الجيش اإلس -7
يجاد آليات ميدانية لمتنسيؽ بيف كافة األذرع تحسبان ألم  الخاصة بالحرب, في كافة الجبيات المرشحة لمقتاؿ, كا 

 تطكرات متكقعة كغير متكقعة في ساحة المعركة.

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

متكقعة, مف خالؿ اإلمكانيات المتاحة كالجيكد المبذكلة, كاستغالليما حسب سمَّـ األكلكيات التي يحددىا الجيش 
 اإلسرائيمي, لمى النحك التالي:

 ,تكفير ردكد دفالية في جميع الجبيات القتالية في آف كاحد إف تطمب األمر -1

 إمكانيات ىجكمية لمرد لمى العدك في أكثر مف جبية في كقت كاحد, مف خالؿ: -2

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

 لمباغتة العدك,تشغيؿ قكة نارية مكثفة, مكجية, كدامية, دقيقة, تستغؿ لنصر المفاجأة  .ب 

 ىجمات مركزة في لمؽ أراضي العدك, مف خالؿ كثافة نارية, كتنفيذ لمميات خاصة. .ج 

تأىيؿ أجيزة االستخبارات لتككف فعالة بصكرة ممفتة, مف أجؿ تسييؿ ميمة الجيش اإلسرائيمي في تحقيؽ  -3
 لمعركة ذاتيا.أىداؼ كطنية قكمية ذات بعد استراتيجي, كالكصكؿ إلى غايات قتالية كتكتيكية في ا

تكفير الحد األقصى مف التيديد لمجبية الداخمية ألرض العدك, بما في ذلؾ التسبب بالتشكيش لمى سير  -4
 الحياة اليكمية لديو, مف خالؿ تكفير معمكمات استخباراتية دقيقة, تكجيو اإلنذارات لو, استخداـ مكثؼ لسالح الجك.

جميع أذرع الجيش اإلسرائيمي في حالة جاىزية قائمة التدرب لمى آلية التزامف القتالي, بحيث تبدك  -5
 لخكض أم معركة قادمة, كؿ ذراع يعرؼ ميامو الخاصة, مع تعاكنو المتكقع كاألذرع األخرل.

الدلـ المكجيستي: االقتصادم كالعسكرم, لكؿ ذراع لسكرم لمى حدة, أك تكزيع ىذا الدلـ لمى الجبيات  -6
 القتالية المتكقعة.

الص العبر: لبر تكثيؼ لجاف التحقيؽ كاالستماع كاالستجكاب في ألقاب كؿ لممية التحقيقات كاستخ -7
 .*لسكرية, لالستفادة منيا في المكاجيات العسكرية القادمة

القياـ بحمالت إلالمية دلائية كقانكنية تككف قبؿ الحرب كخالليا, لتحصيؿ مزيد مف الشرلية الدكلية  -8
 لمعارؾ إسرائيؿ العسكرية.

                                                           
الجمعي اإلسرائيمي, ألنيا ضربت  , صدمة في الكلي2006راد لمتحقيؽ في انتكاسات حرب لبناف الثانية جشكمت لجنة فينك  *

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

القياـ بجيكد أمنية استخباراتية تسبؽ أم حرب, إلنذار المسؤكليف في دكلة إسرائيؿ مف المخاطر الماثمة,  -1
 كالتحضير لتنفيذ لمميات خاصة, مف خالؿ:

إشالة نقاشات داخمية بيف المستكيات المسؤكلة في أكساط المسؤكليف في الدكلة حكؿ تيديد يتشكؿ ضد  .أ 
 الردكد الالزمة, ى االستعداد كتحضيرالدكلة, كالذم يحتاج منيـ إل

التحذيرات مف إمكانية مباغتة الجبية الداخمية بيجمات مفاجئة, سكاء مف خالؿ الصكاريخ أـ لمميات تسمؿ  .ب 
رساؿ إنذارات ساخنة بحدكث تحكؿ مفاجئ لدل قدرات العدك, ال سّيما لمى الصعيد التكنكلكجي,  حدكدية, كا 

ئيمية لمقياـ بعمميات خاصة في أكثر مف جبية معادية, سكاء خالؿ خكض تحضير أجيزة االستخبارات اإلسرا .ج 
 الحركب أـ التيدئة.

 جيكد ىجكمية تشمؿ: سالح المشاة, الكثافة النارية, السايبر, القكات الخاصة, لبر: -2

 العمميات الكقائية الدفالية, مف خالؿ البحث لف كؿ الثغرات األمنية لدل العدك,  - أ

ة التي تستيدؼ لمؽ أراضي العدك, مف خالؿ ىجمات برية لسالح المشاة تفعيؿ العمميات الخاص .أ 
اإلسرائيمي, تسريعان منيا بنياية العممية العسكرية, كالتأكد الحقان بعد نياية الحرب مف تطيير الحدكد مف أم 

 مخاطر لدائية,

كد الجبيات المعادية, أـ الكثافة النارية: القياـ بيا لبر أسمحة الجيش اإلسرائيمي المختمفة, سكاء لمى حد .ب 
 داخؿ أراضييا, كالتأكد مف الحصكؿ لمى الشرلية الالزمة, فكر اندالع المكاجية العسكرية.

 تنفيذ العمميات الخاصة. .ج 

العمميات اليجكمية لبر تقنيات السايبر, فكر اندالع أم مكاجية لسكرية, مف خالؿ الكسائؿ الدفالية  .د 
 ستراتيجية كالتكتيكية. كاليجكمية في جميع مراحؿ القتاؿ: اال

جيكد دفالية: كىي تأتي لمنع المنظمات المسمحة المعادية مف تحقيؽ إنجازات ميدانية داخؿ حدكد  -3
إسرائيؿ, مف خالؿ الحيمكلة دكف تمكينيا اقتحاـ مناطؽ سيادية إسرائيمية, أك تنفيذ لمميات مسمحة, تتضمف 

 تقكـ لمى األسس التالية:الجبيات الجكية كالبحرية, كىذه الجيكد الدفالية 

 تفعيؿ لمؿ القكات اإلسرائيمية لمى الحدكد المجاكرة إلسرائيؿ, .أ 

تقميؿ نقاط إقامة المكاطنيف اإلسرائيمييف قرب الحدكد المعادية, بما في ذلؾ أماكف المجكء كالتحصينات  .ب 
 خالؿ المعارؾ العسكرية,

 دع العدك.جمع معمكمات أمنية لمى مدار السالة الستخداميا في مجاؿ ر  .ج 

حماية الجبية الداخمية اإلسرائيمية: كىي مرشحة في جميع العمميات القتالية, كالمقصكد بيا الجبيتيف:  -4
 المدنية كالعسكرية, كيمكف ترتيب سمـ أكلكيات الدفاع لف ىذه الجبية مف خالؿ:

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

 حماية مراكز السكاف األساسية كسط إسرائيؿ, .ج 

 ؿ استخالص الدركس مف المعارؾ السابقة, يفضؿ المجكء لمحماية المباشرة لمجبية الداخمية, مف خال .د 

 :الحماية الفعالة, أجيزة اإلنذار, الحماية المادية المممكسة,بػمراحؿ المحافظة لمى الجبية الداخمية تتمحكر  .ق 

ؼ لمؿ مناسبة كجيدة القياـ بحممة أمنية مركزة لمنع أم ىجمات لبر السايبر, مف أجؿ تكفير ظرك  -5
 لمجيش اإلسرائيمي, ألف معظـ كحداتو القتالية تعمؿ كفؽ أنظمة الحاسكب كشبكاتو.

 الجيكد الالزمة تأتي لدلـ الكسائؿ الدفالية كاليجكمية, ال سّيما الدلـ المكجيستي. -6

لالمية مف قبؿ الجيات ذات العالقة في إسرائيؿ, لتكفير ا -7 لحد األقصى القياـ بجيكد دلائية كقضائية كا 
 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 
السفراء اإلسرائيميكف حكؿ العالـ, كالكتاب الصحفيكف, كالقضاة كخارجية, كتشمؿ حمالت دبمكماسية يقكـ بيا 

 كالقانكنيكف.

 مبادئ تشغيل القوة في الظروف الطبيعية 

القالدة الطبيعية أف المطمكب مف الجيش اإلسرائيمي تكفير الحد األقصى مف األمف لإلسرائيمييف, كمنع  -1
 دمة, مف خالؿ لمميات سرية كلمنية معان في آف كاحد.العدك مف تنفيذ أم لمميات معادية, كتأجيؿ المكاجية القا

 ىناؾ جممة مف المياـ التي تتطمب مف الجيش اإلسرائيمي القياـ بيا في الظركؼ الطبيعية, مف أىميا: -2

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

القياـ بعمميات ردلية مكثفة كمتالحقة, خصكصان في مراحؿ ما بيف المعارؾ, كىذه العمميات في غالبيا  .ب 
 سرية, كال يعمـ بيا إال القميمكف.

 لمميات لممسالدات المدنية لمسكاف, .ج 

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

 المفاىيم الردعية 

الردع الذم يسعى الجيش اإلسرائيمي لتحقيقو مع ألدائو يقكـ لمى تكليتيـ بخطكرة خكض مكاجية معو,  -1
العدك, تحصمت لديو نتيجة خكضو مكاجيات سابقة, بجانب القياـ بعمميات مادية ليا تأثيرىا الذم ال يخفى لمى 

زالة أم تيديدات متكقعة مف طرفو في المستقبؿ,  كا 
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الردع الذم تقكـ بتحقيقو دكلة إسرائيؿ, يقكـ بشكؿ أساسي كمبدئي لمى القكة الساحقة التي يممكيا الجيش  -2
, مع األخذ بعيف االلتبار أف طبيعة اإلسرائيمي, كالتي تشّكمت صكرتيا بطريقة متراكمة خالؿ المكاجيات الماضية

 التيديدات قد تتغير مف حيف آلخر مع العدك,

الردع الذم يسعى الجيش اإلسرائيمي لتحقيقو يجب أف يككف متكائمان مع طبيعة كؿ لدك يحيط بإسرائيؿ,  -3
 و,بما في ذلؾ: حجمو العسكرم, قدراتو القتالية, ىكيتو كأيديكلكجيتو, كطبيعة اتخاذ القرارات لدي

 الردع الذم يجب تكفيره أماـ ألداء إسرائيؿ, يجب أف يستند إلى: -4

 أف تككف نياية الحرب لصالح إسرائيؿ, بحيث تحدد بمكجبيا قكالد المعبة كفقان لمصالحيا, .أ 

العمؿ كفؽ استراتيجية معدة سمفان, يستطيع مف خالليا الجيش اإلسرائيمي أف يفرض لمى العدك ماذا يعمؿ,  .ب 
ككيفية ردكده لمى أم لمميات لسكرية إسرائيمية, في محاكلة منو لعدـ الكصكؿ إلى حالة كماذا ال يعمؿ, 

 المكاجية المفتكحة.

 تكمف أىـ لناصر الردع في النقاط التالية:
تيديد جّدم كحقيقي لمعدك مف خالؿ ىجمات لسكرية قاسية, تجبي أثمانان باىظة منو, إذا ما قاـ بعمميات  -1

 ند إلى:ضدنا, كىذا التيديد يست

بناء القكة العسكرية لمعدك, كىك أمر ظاىر بالنسبة لمجيش اإلسرائيمي, كيستطيع أف يقضي لميو, أك  .أ 
 يتسبب بأضرار بالغة فيو متى دلت الحاجة,

لمميات تييئة الرأم العاـ الداخمي كالخارجي لشف أم لمميات لسكرية ضد العدك, كتحكؿ بيننا كبيف  .ب 
 ية مفتكحة,الدخكؿ في مخاطرة مكاجية لسكر 

ىجمات لسكرية محدكدة, لمنع العدك مف اختراؽ قكالد المعبة, كلدـ اضطرار الجيش اإلسرائيمي لمدخكؿ  .ج 
 في مخاطرات مكمفة,

 خكض معارؾ دفالية لمحيمكلة دكف امتالؾ العدك الرغبة أك القدرة لمى المس بنا, .د 

 إحباط كتشكيش قدرات العدك. .ق 

رية التي قد يقكـ بيا الجيش اإلسرائيمي, سيشترؾ فييا جميع األذرع مع العمـ أف جميع تمؾ العمميات العسك
 العممياتية في الجيش.

 المعركة بين الحروب 

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

 إضعاؼ القدرات العسكرية لدل العدك, .أ 

 منع تعاظـ العدك بإمكانياتو القتالية التسميحية, .ب 

 تكفير ظركؼ ميدانية مف شأنيا تحقيؽ انتصار كبير في المعركة القادمة, .ج 

 تحصيؿ شرلية دكلية لعمميات إسرائيؿ العسكرية, كحرماف العدك مف أم شرلية ليجماتو لمينا. .د 
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يف الحركب يقكـ لمى سمسمة أفكار متداخمة, ترتبط أساسان بتكظيؼ كامؿ اإلمكانيات تنفيذ ىذه المعارؾ ب -2
 كالقدرات متعددة المجاالت في "دكلة إسرائيؿ", كمنيا: العسكرية, االقتصادية, القانكنية, اإللالمية, السياسية. 

 القياـ بيذه المعارؾ بيف الحركب يستند إلى تفعيؿ القكة اليجكمية, لمى أساس: -3

مميات سرية: في جميع جبيات القتاؿ المرشحة خارج حدكد إسرائيؿ, قائمة لمى جمع أكبر قدر ممكف ل .أ 
 مف المعمكمات األمنية التي تمكف الجيش اإلسرائيمي مف تكجيو ضربات قاسية لقدرات العدك العسكرية.

كمخططييا, دكف  كتكمف أىمية العمميات السرية في أنيا تحافظ لمى أكبر قدر مف التكتـ لمى منفذييا
 الحاجة إلخفاء ىكية الدكلة التي تقؼ خمفيا مف األساس, كىي إسرائيؿ,

لمميات لسكرية لمنية يقكـ بيا الجيش اإلسرائيمي, رغبة منو بإلالف تكقفو لف سياسة ضبط النفس,  .ب 
ردلية,  كالغرض منيا التعريؼ بيكية الدكلة ]إسرائيؿ[ التي تقؼ خمؼ ىذه العمميات مف باب تكجيو رسائؿ

 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.

 أىميا:ىناؾ جممة مبادئ تخص العمميات السرية كالعمنية التي يقكـ بيا الجيش اإلسرائيمي, مف  -4

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

 تحقيؽ تعاكف أمني لسكرم لممياتي بيف كافة األذرع ذات العالقة. .ب 

العمؿ لمى تكفير تنسيؽ إقميمي في مجاؿ جمع المعمكمات األمنية كاالستخباراتية, تمييدان لمنح الجيش  .ج 
 سرائيمي حرية لمؿ كاسعة, كمنع العدك مف امتالكيا,اإل

لالمية,القياـ بحمالت متعددة الم .د   م لممية لسكرية ضد العدك,ألقبؿ االنطالؽ جاالت:سياسية كقضائية كا 

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

 الحصول عمى شرعية العمميات العسكرية والمحافظة عمييا* 
العدك الذم يكاجو الجيش اإلسرائيمي يعمؿ في مجاالت ليست بالضركرة لسكرية بحتة, يبتغي تحصيؿ  -1

إنجازات حقيقية مف الجيش اإلسرائيمي في أم مكاجية يخكضيا معو, سكاء إنجازات دفالية أـ ىجكمية, كىك ما 
 , كيكفرىا لمجيش اإلسرائيمي,يتطمب مف إسرائيؿ القياـ بإجراءات مضادة ليحـر العدك مف ىذه الشرلية

أساليب العمؿ القتالية التي يعتمدىا الجيش اإلسرائيمي في معاركو العسكرية, تحتـ لميو حاجة االستعانة  -2
بخبراء مف باقي المجاالت غير العسكرية, كتشمؿ: االستخبارات, الحمالت اإللالمية, الدبمكماسية الشعبية, 

اء خبراء قانكنييف, كؿ ذلؾ يتطمب مكاءمتو مع باقي ألباء القكة العسكرية, استدل االستعانة بقنكات دبمكماسية,
حداث حالة مف التكافؽ بينيا, مف أجؿ إنجاح أم لممية لسكرية يقكـ بيا الجيش اإلسرائيمي.  كا 

                                                           
السفارات المنتشرة  ـأ ,بات مف المتعارؼ لميو أف أم جيد دبمكماسي تقـك بو المؤسسة اإلسرائيمية, سكاء لبر كزارة الخارجية *

أف يتمكه لمؿ لسكرم ما, كيتضح  بد ممثمية "إسرائيؿ" في األمـ المتحدة في التحريض لمى الفمسطينييف, ال ـألبر العالـ, 
 (المترجم). ف ضركرة الزمة لتحصيؿ الشرلية الدكلية لمعمميات العسكرية اإلسرائيمية الحقان الحقان أف الجيد الدبمكماسي كا
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ال بّد مف تكفر لدد مف المعايير الالزمة لتحصيؿ الشرلية المطمكبة بالتزامف مع أم حرب يخكضيا  -3
 ائيمي, كتتعمؽ أساسان باألطر القيادية في الجيش, كىي:الجيش اإلسر 

تكفير بنية تحتية قانكنية إلالمية سياسية قبيؿ الذىاب إلى لممية لسكرية, تستطيع إسرائيؿ مف خالليا  .أ 
التأثير لمى لكاصـ صنالة القرار في العالـ, كتحصيؿ دلميا كتأييدىا في لممياتيا العسكرية, كلمكاجية 

 قد تعترض إسرائيؿ في طريؽ تحصيميا ليذه الشرلية الالزمة. التحديات التي 

كقد تحكلت ىذه الشرلية لنصران أساسيان في نجاح الجيش اإلسرائيمي في حركبو, بعد أف باتت إسرائيؿ  .ب 
 تتعرض النتقادات لديدة مف قبؿ مؤسسات دكلية.

في الذىاب ليذه العممية  العمؿ لمى استحضار األدلة كالشكاىد التي تمنح الجيش اإلسرائيمي الحؽ .ج 
 العسكرية ضد العدك, بحيث تسبؽ أم قرار ميداني بإطالؽ أكؿ قذيفة نحك ساحة المعركة.

المحافظة لمى بقاء ىذه الشرلية قائمة حتى بعد انتياء العمميات العسكرية, مف أجؿ تحكيؿ االنتصارات  .د 
دك إلى إنجازات سياسية, سكاء لمى العسكرية التي حققيا الجيش اإلسرائيمي في ساحة المعركة ضد الع

 المدل القصير أـ المتكسط أـ البعيد, بما يضمف تحقيؽ شركط إسرائيؿ مف ىذه المعركة.

 معارك إسرائيل مع دول ل تمتمك حدودًا معيا 

اليدؼ المطمكب مف خكض معارؾ قتالية مع دكؿ ال تممؾ إسرائيؿ معيا حدكدان جغرافية كاضحة, منعيا  -1
 إسرائيؿ, كالكصكؿ معيا لمرحمة الردع في جميع الظركؼ لبر لمميات لسكرية لابرة لمحدكد. مف التصعيد مع

ىذه العمميات العسكرية تقكـ باألساس لمى جيد أمني استخباراتي لجمع المعمكمات لف الدكلة/ الدكؿ  -2
مميات سرية أـ لمنية, المستيدفة, بجانب استحضار سالح الجك اإلسرائيمي, كالكحدات الخاصة, سكاء لبر القياـ بع

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.

 ة مع إسرائيؿ, ىي:مف أىـ مبادئ العمؿ العسكرم في دكؿ ال ترتبط بحدكد مباشر   -3

 مف تمؾ الدكلة/ الدكؿ,تشكؿ خطران لمى إسرائيؿ,استخبارات دقيقة قادرة لمى الكصكؿ لكؿ التيديدات التي  .أ 

 لمميات ىجكمية مبادر إلييا, مكثفة كفعالة, تككف أقؿ مف حرب, كيتـ تنفيذىا في فترات زمنية متقطعة,  .ب 

 ة لمجيش اإلسرائيمي,تنفيذ لمميات لسكرية في دكلة تعدُّ ىدفان بالنسب .ج 

 تنسيؽ مشترؾ كتعاكف فعاؿ بيف كافة األذرع كالتنظيمات داخؿ الجيش اإلسرائيمي,بالقياـ بيذه العمميات  .د 

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

مى شرلية لممياتيا العسكرية, كحرماف تنفيذ حمالت دلائية مشتركة بيف الدكؿ الحميفة إلسرائيؿ لمحفاظ ل .ك 
 العدك مف ىذه الشرلية, كالتشكيش لمى خططو العسكرية.
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 الجزء الرابع: آليات التنظيم لمجيش اإلسرائيمي وقت الحروب

 القيادة العامة 

ناطقية القيادة العامة لمجيش اإلسرائيمي تشمؿ رئيس ىيئة األركاف العامة, كىيئة األركاف, كباقي القيادات الم -1
 في الجيش.

القيادة العامة لمجيش اإلسرائيمي ىي الجية الكحيدة صاحبة االتصاؿ مع المستكل السياسي في إسرائيؿ,  -2
 كالمكمفة بترجمة أىدافو كغاياتو مف الحرب إلى كاقع قتالي لمى األرض,

رة لمى مقدرات القكة لدل القيادة العامة لمجيش اإلسرائيمي ىي القيادة ذات األذرع المتعددة, كالمكمفة بالسيط -3
دارة البنية التحتية العسكرية لمجيش.  الجيش اإلسرائيمي, كالتحكـ بتشغيميا في جميع جبيات القتاؿ, كا 

رئيس ىيئة األركاف العامة ىك القائد الكحيد لممعركة التي يخكضيا الجيش اإلسرائيمي, كبذلؾ فيك القائد  -4
ياتية, كمسؤكؿ لف آليات التنسيؽ بيف كافة األذرع العسكرية كاألمنية المكمؼ بتنفيذ جميع المياـ القتالية العمم

 داخؿ الجيش اإلسرائيمي, سكاء داخؿ جبية القتاؿ أـ في باقي الجبيات المرشحة لخكض المعارؾ فييا.

 القيادة العامة مسؤكلة بالدرجة األكلى لف تشغيؿ كامؿ لتاد ككحدات سالح المشاة. -5

مَّـ أكلكيات العمميات القتالية, الغايات العسكرية منكطة ب -6 القيادة العامة لمجيش اإلسرائيمي, كىي التي تحدد س 
 كمف يسبؽ مف, كترسؿ بذلؾ لباقي القيادات العسكرية في ميداف المعركة.

 رئيس ىيئة األركان قائدًا لممعركة 

يصدر تعميماتو ك قائد ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي ىك القائد الفعمي لممعركة لمى أرض الميداف,  -1
 العسكرية, كقبؿ ذلؾ يحدد ىدؼ المعركة, كطبيعة خكضيا, كآلية العمؿ الميداني بيف كافة األذرع المشاركة فييا.

قائد ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي يحافظ لمى استقاللية كؿ ذراع لسكرم لمى حدة, كىك المخكؿ بإيجاد  -2
 كض أفضؿ لمجريات المعركة.شبكة التعاكف العممياتي بينيا, مما يسالد لمى خ

يجب إلداد صكرة مسبقة لف طبيعة المعركة التي سيخكضيا الجيش في الحرب القادمة, بما في ذلؾ  -3
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

الجبيات العممياتية تخضع تنظيميان لقادتيا الميدانييف, المسؤكلكف لمميان لف إنجاز المياـ القتالية أماـ قائد  -4
 ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي ضمف نطاؽ مسؤكلياتيـ, 

قادة األسمحة الثالث في الجيش: البر كالبحر كالجك, مسؤكلكف لف تنفيذ المياـ العسكرية المنكطة بيـ  -5
 الظركؼ الثالثة التي تحدثت لنيا ىذه الكثيقة: الظركؼ الطبيعية, حاالت الطكارئ, اندالع الحرب.خالؿ 

كتتركز مياـ ىؤالء القادة في: الدفاع لف سيادة "دكلة إسرائيؿ" مف النكاحي الجغرافية الميدانية, كتكفير رّد ناجع 
 كفعاؿ تجاه أم التداء يتيددىا مف أم جية معادية,

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

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

 العالقة,

كحدة القيادة: تتكفر في الجيش اإلسرائيمي سمسمة مف القيادات الميدانية: األفقية كالرأسية, العسكرية  .2
ستخباراتية, كؿ منيا تعمؿ في دائرتيا الخاصة المغمقة, في حيف تمنح قيادة الجيش العميا الصالحية كاال

 الكاممة لمتشبيؾ بينيا كقت المكاجية,

مراحؿ تقدير الميمة العسكرية: تمتمؾ القيادات العسكرية في الجيش اإلسرائيمي صالحية تعريؼ المياـ  .3
ة, المراحؿ, الصالحيات, كفي جميع ىذه المياـ تضع القيادة العميا المنكطة بيا لمى النحك التالي: الميم

لمجيش اإلسرائيمي أماـ قادة المناطؽ كاألذرع تحديد: مراحؿ تنفيذ الميمة, الزمف المقدر إلنجازىا, الحدكد 
 الجغرافية ليا,

مختمؼ األذرع كاألسمحة,  اآلليات العممياتية التي ينفذ بيا الجيش اإلسرائيمي ميامو القتالية تككف مكحدة لدل .4
 مع اختالفات بنيكية تخص كؿ ذراع لمى حدة, كالناظـ بينيا ىك قائد ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي,

إف تكفير الظركؼ الميدانية األفضؿ بعد نياية المعركة لصالح الجيش اإلسرائيمي, ميمة منكطة بكؿ ذراع  .5
ر إلداد خطة قتالية لممياتية تستكفي الشركط كالمعايير لسكرم: البر كالبحر كالجك كالسايبر, كىذا يتـ لب

 كااللتبارات الخاصة بكؿ جبية.

ىذه الخطة تأخذ المصادقات الالزمة مف قبؿ جيات االختصاص قبؿ أف يصدر رئيس ىيئة أركاف الجيش 
 اإلسرائيمي قراره الفكرم باندالع المكاجية العسكرية.

قائد مف قادة الجيش الصالحية الكاممة التخاذ القرار المناسب فيما  اتخاذ القرارات خالؿ سير المعركة: لكؿ .6
يخص سالحو كذرالو خالؿ مجريات المعركة, إف رأل ذلؾ ضركريان ليحقؽ الجيش اإلسرائيمي أىداؼ 

 المعركة,

المشاكرات العسكرية خالؿ المعركة: تظير أىمية فائقة لحصكؿ مثؿ ىذه المشاكرات كالنقاشات بيف قادة  .7
 رع المختمفة في الجيش اإلسرائيمي في أثناء اندالع المكاجية.األذ

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
ية لمجيش اإلسرائيمي ألدت خصيصان لمدفاع لف حدكد "دكلة إسرائيؿ", كحماية سكانيا القكة العسكر  .1

كمكاطنييا, كمنح المستكل السياسي اإلسرائيمي إمكانية المضي قدمان في تطبيؽ سياسة األمف القكمي, كتحقيؽ 
 المصالح القكمية الحيكية لمدكلة.

ف خالؿ قدرة الجيش اإلسرائيمي لمى التكيؼ مع لمى الصعيد العسكرم, يمكف تحقيؽ مثؿ ىذه األىداؼ م
حباط أم لمميات معادية تستيدؼ  التيديدات القائمة كالتعامؿ معيا, لبر تحقيؽ ردع أللداء إسرائيؿ المحتمميف, كا 

 الدكلة, كالدفاع لف الجبية الداخمية اإلسرائيمية: المدنية كالعسكرية.
لتحقيؽ غايات الجيش أماـ ألدائو, مف خالؿ تحقيؽ بناء القكة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي ييدؼ  .2

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

الجاىزية الالزمة لمى الفكر لالنطالؽ نحك أم باليدؼ األساسي لبناء القكة لمجيش اإلسرائيمي يتمثؿ  .3
بناء متعاظـ لمقكة العسكرية: تسميحيان كبنيكيان, بما في ذلؾ  لجيش لخكضيا, أك يبادر لخكضيا, لبرمعركة يضطر ا

 تكفير الحد األقصى مف اإلحاطة بالسرلة المتنامية لبناء القكات العسكرية في المحيط اإلقميمي المعادم إلسرائيؿ.

 
 لنحك التالي:طبيعة بناء القكة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي لمى الجممة مف المعايير التي تشير ليمكف اإلشارة 

 التدريبات العسكرية المتكاصمة, .1

 كثافة نارية فعالة, .2

 استخبارات دقيقة تكشؼ بنؾ أىداؼ العدك, .3

 خطط دفالية بأسمحة صاركخية متطكرة, .4

 شبكات تنظيمية مف العمؿ العسكرم, .5

 الحفاظ لمى تنظيـ مالئـ لمقكات العسكرية لمجيش اإلسرائيمي, .6

 ر المعركة,القدرة لمى اتخاذ القرارات خالؿ سي .7

 تأىيؿ القدرات التكنكلكجية العسكرم لتكفير حمكؿ سريعة ألم تيديدات متكقعة لمى إسرائيؿ. .8

 بناء القكة العسكرية لمجيش اإلسرائيمي يجب أف يقـك باألساس لمى المعطيات التالية: 
ستعداد لحصكؿ تطكير الجياز العممياتي في الجيش اإلسرائيمي قبيؿ دخكلو جبية القتاؿ, بما في ذلؾ اال .1

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

 تقكية القدرات العسكرية التي يممكيا الجيش اإلسرائيمي قبيؿ دخكلو ساحة المكاجية, بالتركيز لمى: .2

 تكثيؼ التدريبات العسكرية, كالدخكؿ في برامج تأىيمية في كافة المجاالت القتالية, .أ 

الص الدركس كالعبر خالؿ لمميات القتاؿ الحاصمة, كيبدك أف الجيش اإلسرائيمي أكثر قدرة لمى استخ .ب 
 االستفادة مف مجريات القتاؿ مف العدك, الذم يبدك معنيان باالبتعاد لف أنظار الجيش ككسائمو القتالية,
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دخاليا في إطار  .3 الخدمة العسكرية, الحصكؿ لمى آخر ما أنتجتو الصنالات العسكرية التكنكلكجية, كا 
 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 

لعسكرية مع العدك, لبر إقامة تطكير القدرات التقنية لمجيش اإلسرائيمي في مراحؿ ما قبؿ اندالع المكاجية ا .ب 
 بنية تحتية متطكرة, 

 .*شبكات تقنية لسكرية قابمة لمتطكير كالتحديث في أم لحظة .ج 

كجكد قابمية مسبقة لدل القادة العسكرييف الميدانييف لمتكيؼ مع أم تغييرات غير متكقعة في معطيات  .4
 مدرجة ضمف الخطة القتالية.المعركة, تتعمؽ بحيازة أسمحة معينة, أك مفاجآت لممياتية لـ تكف 

 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:

 كضع حجر األساس لمقكة العسكرية المطمكبة لمجيش اإلسرائيمي, .1

 القتالية الالزمة لبناء القكة العسكرية, الكسائؿ .2

 البنى التحتية القتالية, .3

 تطكير القكل البشرية مف جنكد الجيش اإلسرائيمي, .4

 تنظيـ الجيش اإلسرائيمي مف الداخؿ, .5

 التدريبات الالزمة: لممعدات كالجنكد. .6

 المراحل القتالية 

مف مياميا المختمفة المتعددة, يعمؿ ضمف الجيش اإلسرائيمي كمنظمة قتالية, لبر جميع كحداتو العسكرية كض
 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 
 خارج الجيش اإلسرائيمي. العاممة, تكسيع رقعة التعاكف مع باقي األجيزة مف

 اليجوم
 معطيات القدرة اليجكمية لمجيش اإلسرائيمي:

 التمرينات البرية المتكاصمة .1

 الكثافة النارية .2

 لمميات خاصة .3

 الدفاع
 معطيات القدرة الدفالية لمجيش اإلسرائيمي:

 حماية الحدكد في الطكارئ كالحركب .1

 حماية الحدكد في الظركؼ الطبيعية .2

 مف ىجمات متكقعةالكسائؿ الدفالية  .3

                                                           
التركيز اإلسرائيمي لمى الشبكات التقنية شكمت حافزان لمجيات المعادية ليا باستيدافيا لبر حمالت القرصنة التي تعرضت  *

 ئيمي ىدفان مفضالن ليذه اليجمات.التابعة لمجيش اإلسرا يةلكتركناإلليا "إسرائيؿ" بيف حيف كآخر, كجاءت البنية التحتية 
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 الوسائل اليجومية والدفاعية في مجال السايبر

 اإلمكانيات المتاحة في عالم السايبر 

 استخبارات قكية 

 تداكؿ التعميمات القيادية 

  شبكات تسالد لمى التشبيؾ الميداني 

 دلـ لكجيستي 

 
 لجاف تحقيؽ كاستخالص دركس 

 التأثير لمى الرأم العاـ 

 تحصيؿ الشرلية الدكلية 

 لـ قانكنيد 

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.
ة القتالية لمجيش ينطمؽ مف محاكاتو لخكض حرب لسكرية محتممة مع العدك, كيحاكؿ التكيؼ مع بناء القك 

 ظركؼ الحرب التي تجرم في ساحة المعركة, بحيث ال تؤثر لمى مجمؿ الحياة المدنية لممكاطنيف اإلسرائيمييف.
ة الداخمية اإلسرائيمية كالعمؽ إف صياغة بناء القكة القتالية يتطمب التركيز لمى المخاطر التي قد تيدد الجبي

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 

بيات القتاؿ المتكقعة, كفي جميع األسمحة مطمكب تكفر دفاع متزامف في جميع الظركؼ, في جميع ج .1
المعركفة: البر, البحر, الجك, السايبر, كاليدؼ األسمى لجميعيا تكفير الحماية الكاممة لسيادة "دكلة إسرائيؿ" لمى 

 كامؿ أراضييا كمساحتيا.

مَّـ أكلكيات لمتعامؿ مع التيديدات الحدكدية لمى النحك التالي: .2  يمكف كضع س 

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

 إحباط لمميات معادية, كمنع ىجمات حدكدية, .ب 

 كجكد أنظمة دفالية ضد منظكمات صاركخية متعددة المديات, .ج 

 تكفير معدات دفالية في القطاليف: البحرم كالجكم كالسايبر, .د 

 حة نكلية غير مسبكقة.إحباط لمميات مسم .ق 

تظير حماية الحدكد اإلسرائيمية أكلكية متقدمة لدل الجيش اإلسرائيمي في أكقات الطكارئ كالحركب, تخكفان  .3
 مف محاكالت معادية لمتسمؿ داخؿ األراضي اإلسرائيمية, سكاء لبر: األرض, تحت األرض, البحر, الجك.



 

 

  
 
 

 المالحق

136 

الطبيعية, انطالقان مف النظرة المتعمقة بككف الجبية  تبدك أىمية حماية الحدكد اإلسرائيمية في الظركؼ .4
الداخمية تعيش حالة تيديد دائـ في جميع األحكاؿ, كىذا التيديد يشمؿ: صكاريخ, قذائؼ, لمميات مسمحة, تسمؿ, 

 استيداؼ قكاتنا مف أماكف بعيدة, كغيرىا.

 مف خالؿ لدة مجاالت ميمة: رائيؿإسىذه التيديدات تتطمب تكفير حماية دائمة لقكاتنا كالعمؽ المدني في 
, لداخمية اإلسرائيمية كقكات الجيشيظير السالح الصاركخي األكثر قدرة لدل العدك لمى تيديد الجبية ا .أ 

 كمرافؽ البنى التحتية كمراكز تجمع قكات الجيش اإلسرائيمي كمستكدلاتو التسمحية ككحداتو المنتشرة,

لجيش اإلسرائيمي, مف خالؿ إيجاد منظكمة لسكرية متكاممة, ىناؾ جممة استعدادات مطمكب تكفرىا لدل ا .ب 
حباط القكة النارية التي يممكيا,  تقكـ بالرد لمى تيديدات العدك بصكرة مشتركة, كا 

 ضركرة الحاجة الممحة لمدفاع لف مكاقع استراتيجية إسرائيمية: في البحر كالبر, .ج 

 حباط قدراتو العدائية,تكفير قدرة لممياتية لمسيطرة لمى بعض مناطؽ العدك, إل .د 

 إلداد إنذارات مسبقة لف نكايا العدك بإطالؽ صكاريخ نحك الجبية الداخمية اإلسرائيمية. .ق 

 قدرات مطموبة في مجال اليجوم 

 لمى النحك التالي: إسرائيؿتبدك األىمية فائقة لتكفير منظكمة ردكد ىجكمية لمى أم محاكالت لدكانية تجاه 

ئيمية ىجكمية ضد العدك, تشترؾ فييا جميع األسمحة: البرية كالبحرية كالجكية القياـ بعممية لسكرية إسرا .1
 كالسايبر, تتمكف مف تكجيو ضربات مؤلمة لمعدك,

 منح سالحي الجك كاالستخبارات اإلسرائيمييف أفضمية متقدمة بيف جبيات القتاؿ, .2

 مكاقع سمطكية كسيادية,تكميؼ سالح المشاة بعمميات ىجكمية في لمؽ أراضي العدك, تتضمف استيداؼ  .3

محاكاة لمميات انتشار متكقع غير مكسعة في أراضي العدك, لمرد بصكرة تكتيكية لمى بعض العمميات  .4
 العدكانية ضد إسرائيؿ,

مثؿ ىذه العمميات اليجكمية مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي تتطمب تنسيقان ميدانيان مف قبؿ كافة أذرع الجيش  .5
نارية كبيرة, كتنفيذ سيناريكىات كانت إلى ليد قريب مستبعدة, كيمكف كصفيا اإلسرائيمي, كاستخداـ كثافة 

 بالقاسية جدان ضد العدك,

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

ش اإلسرائيمي أنو يخكض مكاجية لنيفة مع العدك, فإف ذلؾ قد يدفعو لتشغيؿ كثافة نارية غير إذا شعر الجي .7
 مسبكقة لمى مديات متقطعة, بالتزامف مع إمداده بالدلـ مف سالح الجك.
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 الكثافة النارية 

بران كبحران ىائمة:  *في جميع المعارؾ التي يخكضيا الجيش اإلسرائيمي تبرز حاجة ممحة لتشغيؿ كثافة نارية
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:

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

 حيث تكمف ىناؾ آالؼ األىداؼ,

ـّ إلدادىا خالؿ المعركة: كىذه تظير مف خالؿ الجيد االستخباراتي المتزامف مع  .2 كثافة نارية نحك أىداؼ ت
 ع القتاؿ مع العدك.اندال

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 

 ستكل مع أسمحة: البر كالبحر كالجك, مكثفان, مع تنسيؽ لالي الم

كثافة نارية لمسالدة القكات الراجمة: مف خالؿ إيجاد آلية متفؽ لمييا مسبقان قبؿ دخكؿ المعركة بيف أسمحة:  .3
البر كالبحر كالجك, تيدؼ لمتغطية لمى سالح المشاة لدل تكغمو في أرض العدك, كيكفر أجكبة لممية لمى أم 

 ك.استيداؼ ليا مف قبؿ العد

 كمف الخيارات المتاحة لند تكجيو الكثافة النارية:
 تكجيو كميات كبيرة مف النار خالؿ سالات قميمة معدكدة, بنتائج كبيرة,بتشغيؿ الكثافة النارية ضد العدك,  .أ 

 تقكية أجيزة القيادة كالتحكـ في الجيش اإلسرائيمي, كتزكيدىا بالكادر البشرم المطمكب, .ب 

 ككف متزامنة مع تكثيؼ القكة النارية, كتكجيييا نحك أىداؼ استراتيجية لمعدك,تكثيؼ لمؿ االستخبارات لت .ج 

 الكثافة النارية, لزيادة الضغط النارم لمى العدك خالؿ اندالع المعركة, ذاتتدريبات مكثفة لجميع األسمحة  .د 

 استخداـ أقصى درجات الكثافة النارية لمنيؿ مف قدرة العدك لمى مكاصمة المعركة. .ق 

ظة تبدك ميمة في مسألة تشغيؿ الكثافة النارية, كتتعمؽ بسالح الجك, التي تتزامف مع تقدـ سالح ىنا مالح
المشاة في لمؽ أراضي العدك, كىنا يجدر استخداـ ما لدل سالح الطيراف مف طائرات استطالع كمركحيات 

 الستيداؼ مكاقع العدك, كمكاصمة ضربو بدكف تكقؼ.
 ي السنكات األخيرة قيادة العمؽ, كىي مكمفة بالمياـ التالية:لقد استحدث الجيش اإلسرائيمي ف

تخطيط كتنفيذ لمميات خاصة في لمؽ أراضي العدك, خالؿ أكقات الحركب كالظركؼ الطبيعية, سكاء  .1
 في جبية كاحدة أـ في أكثر مف جبية لسكرية,

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

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

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

ي كخارجي, يجمع كؿ األجيزة ذات العالقة, كلك كانت غير لسكرية أك أمنية في إقامة جياز تنسيقي داخم .4
 "دكلة إسرائيؿ", لكنيا تسيـ بصكرة أك بأخرل في إنجاح لمميات الجيش اإلسرائيمي في لمؽ أراضي العدك,

كما  التركيز لمى أىمية أف يخكض الجيش اإلسرائيمي في أراضي العدك لمميات سرية, دكف الحاجة إللالنيا .5
 جرت العادة في السنكات السابقة.

أما في لالـ السايبر, فتبرز الحاجة ممحة إلبراز أىـ المعايير في استخداـ القدرات الدفالية كاليجكمية, لمى النحك 
 التالي:

العالـ االفتراضي في شبكة اإلنترنيت ىك جبية قتالية بكؿ ما تعني الكممة مف معاني كدالالت, تتضمف لمميات  -1
 ية كدفالية كجمع معمكمات, ىجكم

نظران ألىمية لالـ السايبر, فقد قررت قيادة ىيئة األركاف في الجيش اإلسرائيمي إقامة قيادة خاصة بيذه الجبية  -2
القتالية تككف تابعة لرئيس ىيئة األركاف, تككف مسؤكلة لف التخطيط كتنفيذ العمميات اليجكمية كالدفالية لبر شبكة 

 اإلنترنيت,

ؿ ما تنتجو ىيئات الصنالات العسكرية التكنكلكجية في العالـ مف قدرات تقنية ذات بعد لسكرم, تكفر اقتناء ك -3
 حماية كاممة لممنشآت الحساسة مف أم اختراقات أك ىجمات قرصنة, مف خالؿ دائرة الدلـ المكجيستي.

 تطوير القدرات العسكرية الممكنة 

ذرع العسكرية في الجيش اإلسرائيمي: البر كالبحر كالجك ىناؾ حاجة ممحة لكجكد لغة مشتركة بيف جميع األ .1
 كالسايبر, لما ليذه المغة مف دكر كبير في تكحيد الردكد كالمبادرات العسكرية,

ال يمكف الحديث لف تطكير لمقدرات العسكرية الممكنة في الجيش اإلسرائيمي دكف تكفر إمكانيات استخباراتية  .2
كمية, استخبارات استراتيجية, استخبارات لممياتية, كجميعيا تعتمد لمى المعايير خالقة تابعة لمجيش: استخبارات ق

 التالية:

االىتماـ بجمع معمكمات لف كؿ ما يتصؿ بتشكيؿ مخاطر جدية لمى "دكلة إسرائيؿ", كلك لـ تكف بصكرة  .أ 
 مباشرة, مف جميع الساحات كالجبيات القتالية, الحالية كالمرشحة في المستقبؿ, 

معمكمات االستخباراتية الالزمة حتى يستفيد منيا الجيش اإلسرائيمي في إلداد بنؾ أىداؼ, في ساحات جمع ال  .ب 
 قريبة كبعيدة, يمكف المجكء إليو في فترة زمنية قصيرة,

ىذه المعمكمات تكفر لمى االستخبارات اإلسرائيمية القدرة لمى مالحقة العدك في كؿ األماكف كالمكاقع التي قد  .ج 
 , يمجأ إلييا
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ضركرم جدان أف تمر لممية جمع المعمكمات في جميع القنكات القيادية, بدءان برؤساء شعب االستخبارات  .د 
 العسكرية كاألجيزة األمنية, مركران بالقادة الميدانييف لألجيزة, 

الخركج باستنتاجات يتـ تحديثيا بيف حيف كآخر حكؿ آخر القدرات التي حازىا العدك بناء لمى المعمكمات  .ق 
لداد الردكد المناسبة كالمالئمة ليا.األ  منية التي كصمت الجيش اإلسرائيمي, كا 

 :المحافظة عمى جاىزية متواصمة من الجيد القتالي, يتضمن النقاط التالية 

 جياز محكـ مف البنى التحتية االستراتيجية, .أ 

 تراتيجية كالعسكرية,قيادة فعالة ميدانية لمتحكـ كالسيطرة في ذلؾ الجياز الخاص بالبنى التحتية االس .ب 

الحرص الدائـ لمى تقميؿ لدد اإلصابات في الجبية الداخمية اإلسرائيمية في أم حرب يخكضيا الجيش  .ج 
 اإلسرائيمي, مف خالؿ االحتياطات التالية:

جابات سريعة لدل كسائؿ اإللالـ كدكائر الدفاع المدني, لمى االتصاالت الكاردة مف المكاطنيف  -1 تكفير ردكد كا 
 ات المحمية,كالسمط

إلداد أجيزة إنذار مبكر فعالة لممناطؽ اإلسرائيمية التي يتـ استيدافيا مف قبؿ العدك, كالحرص لمى إلادة  -2
 الحياة فييا إلى طبيعتيا, كتجنيب المناطؽ التي لـ يصميا التيديد الصاركخي, 

 إسرائيؿ". تكفير إمكانيات كمعدات تكازم أم ىجمات معادية في لالـ السايبر باتجاه "دكلة - أ

  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 

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

 بنى تحتية سريعة مف الشبكات تكفر ردكدان لاجمة, بالتزامف الكقتي كتكزيع األسمحة المتعدد, .أ 

القدرة لمى استحضار ردكد لسكرية سريعة فعالة تجاه أم لدك يستيدؼ "دكلة إسرائيؿ", كالحرص لمى أف  .ب 
 تككف الردكد في سرلة زمنية قياسية,

 ألمنية لمجيات االستخباراتية ذات االختصاص في الجيش اإلسرائيمي,إيصاؿ المعمكمات ا .ج 

إدارة المعمكمات األمنية الكاصمة لجميع الجيات االستخباراتية مف مختمؼ المناطؽ الجغرافية المعادية, كالقياـ  .د 
 بتكزيعيا لمى األقساـ كالكحدات األمنية ذات االختصاص,

 لمى أم معمكمات أمنية تشير لتكفر تيديد أمني لمى دكلة إسرائيؿ, تكفير ردكد فكرية مف الناحية المكجيستية .ق 

االستعداد في فترة زمنية مبكرة لتأسيس إمكانيات لكجيستية في سالح المشاة, لمكاجية مخاطر لسكرية تتعمؽ  .ك 
بحركب نظامية ضد الجيش اإلسرائيمي أك حركب العصابات, لبر فرؽ لسكرية خاصة بكؿ جبية, كاكتفاء 

 , كتنسيؽ بيف الجبيات القتالية, لكجيستي
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ضركرة القياـ بحرب تكلكية لمى الرأم العاـ لشرلنة أم حرب قد تنشب بيف حيف كآخر, كتنظيـ جكالت القتاؿ  .ز 
كالمعارؾ التي تندلع في أكثر مف جبية, كالتأثير مف خالؿ الكسائؿ اإللالمية لدل العدك, باشتراؾ كافة 

 ؿ, خصكصان: مكتب رئيس الحككمة, كزارة الخارجية, كزارة القضاء,األجساـ السياسية في دكلة إسرائي

تمكيف الجيش اإلسرائيمي مف تحقيؽ ميامو العسكرية بالتنسيؽ الكامؿ مع الجيات السياسية كالدبمكماسية  .ح 
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:

 جيد لممياتي يككف مستندان إلى ركاية قضائية قانكنية, .1

ي, مف أجؿ تقصير المدة الزمنية تقكية األطر السياسية الخاصة بالتنسيؽ بينيا كبيف الجيش اإلسرائيم .2
,  التخاذ القرارات الالزمة لتجييز الرد الالـز

 تأكيد التنسيؽ العسكرم كاألمني بيف الدكؿ المتحالفة ذات المصالح المشتركة. .3

 

 إدارة المخاطر العسكرية أمام سيناريوىات غير متوقعة 

يات لسكرية مفاجئة في حاؿ تكفر تيديدات لـ في مثؿ ىذه الحالة يككف الجيش اإلسرائيمي مكمفان بالقياـ بعمم
مَّـ تيديدات الجيات المعادية, بما يضمف إلسرائيؿ أال تككف مكشكفة أماـ أم مخاطر  تكف حاضرة سابقان في س 

 جديدة بذات القكة كالتيديد.
يز الجيش كىنا تظير المخاطر األمنية مف دكؿ ال تشترؾ معيا إسرائيؿ بحدكد جغرافية مشتركة, مف خالؿ ترك

اإلسرائيمي لمى كجكد جاىزية كاممة لديو في كامؿ المجاالت األمنية كالقطالات العسكرية, مف أجؿ تكفير الردع 
 المناسب لمعدك, مف خالؿ اإلجراءات التالية:

 تقكية أجيزة اإلنذار الالزمة في المحيطيف: التكتيكي كاالستراتيجي, لبر تكفر معمكمات دقيقة, .1

 ؾ معمكمات استخبارية يتـ تحديثو دكريان, كاستخدامو كقت الحاجة,المحافظة لمى بن .2

تطكير القدرات االحباطية لدل الجيش اإلسرائيمي لمحيمكلة دكف نجاح أم مف محاكالت العدك الستيداؼ  .3
 دكلة إسرائيؿ.

 
 الخالصة 
ألف يكفر الجيش التطكرات العسكرية كاألمنية الحاصمة في اإلقميـ المحيط بدكلة إسرائيؿ, تحتـ الحاجة  .1

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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إلسرائيمي تحتـ لميو تفعيؿ أقصى ما لديو مف قكة كقدرات في جميع ىذه الكثيقة الخاصة بالجيش ا .2
 الحاالت: الظركؼ الطبيعية, الطكارئ, الحركب,

ركزت ىذه الكثيقة لمى أىمية بناء الجيش اإلسرائيمي لقدراتو العسكرية, كاألخذ بعيف االلتبار جميع  .3
 العناصر الالزمة ليذا البناء التي تصمح في السنكات القادمة,

ناؾ جممة مطالب الزمة لتطبيؽ ىذه الكثيقة داخؿ الجيش اإلسرائيمي, كمنيا: القياـ بعممية تشبيؾ ى .4
تنظيمية بيف مختمؼ أجيزة الجيش, مف أجؿ إنجاح العمميات العسكرية التي يقـك بيا في جبية كاحدة أك لدة 

 جبيات في آف كاحد معان, 

لجيش اإلسرائيمي منكطة بالكادر البشرم, بالتباره تبقى األىمية القصكل لتحقيؽ ىذه الكثيقة داخؿ ا .5
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 

. ا  لميداني, تنفيذ المياـ المطمكبة بكامؿ النجاح الالـز
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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

 لستراتيجية والعممياتيةالجزء الثاني: البيئة ا
 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

 ي حاالت الطكارئ كالحركبتشغيؿ القكة ف
 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
 رافيةالمعارؾ مع دكؿ ال تشترؾ مع إسرائيؿ بحدكد جغ

 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
 طيط كتطبيؽ القكة العسكريةتخ

 المبادئ المفضمة لبناء القكة العسكرية
 الظركؼ المالئمة لتشغيؿ القكة العسكرية:
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 .حاالت الطكارئ .1

 .أكقات الحركب .2

 .الظركؼ الطبيعية .3
 .القدرات المطمكبة لممجاؿ اليجكمي

 .اليجمات الجكية -الكثافة النارية  -تدريبات المشاة 
 .مؽ أرض العدكتفعيؿ القكات الخاصة في ل

 .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.

 
 


