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ترجمات الزيتونة

للدرا�شات واال�شت�شارات.  الزيتونة  التي ت�شدر دورياً عن مركز  الرتجمات  هي �شل�شلة من 

مراكز  عن  ال�شادرة  والدرا�شات  املقاالت  اأبرز  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  الرتجمات  هذه  تهدف 

الدرا�شات االإ�رسائيلية والغربية، التي لها تاأثري مبا�رس على عملية �شناعة القرار يف “اإ�رسائيل” ويف 

الغرب، وخ�شو�شاً الواليات املتحدة االأمريكية. ويحر�ص مركز الزيتونة على اختيار الدرا�شات 

واملقاالت املهمة التي مت�ص ب�شكل مبا�رس ق�شايا العاملني العربي واالإ�شالمي ب�شكل عام، وال�شاأن 

العلمي وتقدم  البحث  الباحثني واملهتمني مادة ترثي  الفل�شطيني ب�شكل خا�ص؛ وا�شعاً بني يدي 

�شورة وا�شحة عن اجتاهات التفكري يف مراكز �شناعة القرار. ومتتاز ترجمات الزيتونة بجدتها 

وتوخيها الدقة واملهنية العالية يف الرتجمة.
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ا�سرتاتيجية اجلي�ش الإ�سرائيلي

مقدمة املرتجم

ت�سدرت “وثيقة اجلي�ش الإ�رسائيلي” حتت عنوان “ا�سرتاتيجية اجلي�ش” 

من  الأوىل  باعتبارها   ،2015 اأغ�سط�ش  اآب/  اأوائل  العاملية  ال�سحافة  عناوين 

الإعالم  و�سائل  على  توزيعها  وجرى  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  تاريخ  يف  نوعها 

فيما  ال�سرتاتيجية،  من  العلنية  الن�سخة  على  اجلمهور  لإطالع  الإ�رسائيلية، 

.
1
جرى الحتفاظ بالن�سخة ال�رسية ل�سناع القرار الإ�رسائيلي فقط

حتتوي الوثيقة املرتجمة يف ال�سفحات القادمة، على ا�ستعرا�ش للكيفية التي 

�سريد فيها اجلي�ش الإ�رسائيلي يف حال ن�سوب اأي مواجهة على اجلبهة القتالية 

ع�رسات  بق�سف  املتمثل  الرد  هذا  والبعيدة،  واجلنوبية  ال�سمالية  املر�سحة: 

ت�سمنت  التي  النقاط  من  والعديد  قوية،  نريان  وغزارة  الأهداف،  من  الآلف 

لـ“اإ�رسائيل”  الرئي�سي  العدو  وحتديد  ال�سيا�سي،  بامل�ستوى  اجلي�ش  عالقة 

حالياً، وغريها من النقاط التي حتدد ا�سرتاتيجية اجلي�ش يف الفرتة املقبلة.

ت�سمنت الوثيقة العديد من اخلطوط الرئي�سية، ومن بينها:

تهديد  زيادة  مقابل  املنطقة،  دول  قبل  من  “اإ�رسائيل”  على  التهديد  تراجع   .1
املنظمات الإ�سالمية، 

املحددة،  الأهداف  حتقيق  يف  يكمن  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  انت�سار  اأن  اعتبار   .2
ولي�ش تقوي�ش �سلطة العدو، اأو احتالل اأرا�سيه، 

ترتكز  الإ�رسائيلي،  ال�سيا�سي  امل�ستوى  مع  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  عالقة   .3
ب�سخ�ش رئي�ش اأركان اجلي�ش، كونه امل�سوؤول عن تنفيذ قرارات امل�ستوى 

ال�سيا�سي، التي يجب اأن توؤخذ من خالل احلوار بني الطرفني،

اإن فر�ست عليه  اأعدائه، ولكن  يبادر باحلرب �سد  لن  الإ�رسائيلي  اجلي�ش   .4
احلرب، فهو �سيختار الهجوم ولي�ش الدفاع، 

 http://go.ynet.co.il/pic/news/16919.pdf :الن�ش الكامل للوثيقة باللغة العربية على الرابط التايل  
1
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يف حال ن�سوب مواجهة جديدة، �سيتم ق�سف ع�رسات الآلف من الأهداف   .5
اأهداف  بنك  اإقامة  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  وعلى  وغزة،  لبنان  العدو،  اأر�ش  يف 

خا�ش.

القومي  الأمن  نظرية  لن�ش  قرباً  الأكرث  الإ�رسائيلي”  اجلي�ش  “وثيقة  تعدُّ 

الإ�رسائيلي، فبعد ع�رسات ال�سنني مّت ك�سف ا�سرتاتيجية اجلي�ش الإ�رسائيلي يف 

نهاية الأمر اأمام اجلمهور وال�سيا�سيني، وللمرة الأوىل يعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي 

ما الذي ينوي فعله يف الأو�ساع: العادية، والطوارئ، واحلروب. 

التاريخي يف  الزاوية  ال�سرتاتيجية حجر  الوثيقة  اعتبار هذه  ولذلك ميكن 

الأوىل يحدد اجلي�ش  للمرة  “اإ�رسائيل”، لأنه  القومي يف  الأمني  التاريخ  م�سار 

التي  الطريقة  خاللها  من  يحكم  �ساملة  قومي  اأمن  نظرية  لنف�سه  الإ�رسائيلي 

�سيت�رسف بها يف اأوقات ال�سلم والطوارئ واحلرب. 

للم�ستوى  يتوجه  اجلي�ش  اأن  الإ�رسائيلي”  اجلي�ش  “وثيقة  يف  املهم  ال�سيء 

ال�سيا�سي الإ�رسائيلي، مو�سحاً له اأن هذا ما ميكن اأن تطلب فعله من اجلي�ش، 

وهذا ما ميكن اأن نوفره اأو نحققه، لكن املطلوب من رئي�ش احلكومة واملجل�ش 

اأن يحددا للجي�ش  “الكابينت”،  الوزاري امل�سغر لل�سوؤون الأمنية وال�سيا�سية 

بدقة اأهداف العمليات الع�سكرية، وحتت اأي قيود يعملوا، واأي �سغوط تو�سع 

عليهم عندما يعملوا، وما هي بال�سبط النتائج املطلوبة.

امل�ستوى  مطالب  اجلميع،  اأمام  علنية  ب�سورة  الأوىل،  للمرة  تعلن  الوثيقة 

مع  بنجاعة،  بعمله  اجلي�ش  يقوم  حتى  ال�سيا�سي،  امل�ستوى  من  الع�سكري 

اإ�سارة وجملة يف  الدفاع �سادقا على كل  الوزراء ووزير  اأن رئي�ش  الفرتا�ش 

عنها،  بالإعالن  الأركان  لرئي�ش  ي�سمحا  اأن  قبل  ال�سرتاتيجية،  الوثيقة  هذه 

ولذلك فقد باتت ُملِزمة جلميع الأطراف.

بها  يعمل  التي  الطريقة  حول  اأكرث  مف�سلة  اأخرى  وثيقة  هناك  باأن  علماً 

اجلي�ش ليحقق ا�سرتاتيجيته، لكنها �رسية جداً، ولن تن�رس للجمهور، ومع ذلك 
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فاإن اآيزنكوت �سنع تاريخاً بهذه الوثيقة، لأنه ت�سجع لفعل ما مل يفعله كل من 

التي  اجلي�ش  وا�سرتاتيجية  القومي،  الأمن  نظرية  ي�سابه  ما  و�ساغ  �سبقوه، 

الوثيقة  على  يعلون  مو�سيه  الدفاع  وزير  م�سادقة  اأن  كما  منها،  ا�ستخل�ست 

يعدُّ �سابقة تاريخية، لأنه �سنع ما مل ي�سنعه اأي وزير دفاع من قبله.

لبنان  حربي  درو�ش  معظم  ا�ستخل�ست  اأنها  يف  الوثيقة  اأهمية  تكمن 

فهم  عدم  من  نبعت  اأخطاء  فيهما  برزت  حيث   ،2014 وغزة   ،2006 الثانية 

اأن  اأهداف احلرب، وتعريف احل�سم والنت�سار، وملاذا يجب  الأوامر بتحديد 

نطمح، وما هي حدود تق�سيم الوظائف بني امل�ستويني ال�سيا�سي والع�سكري، 

وتاأتي هذه الوثيقة لتعطي رداً لهذه الأ�سئلة.

عن  تقل  ل  بدرجة  والأمني  ال�سيا�سي  الكابينت  لأع�ساء  موجهة  الوثيقة 

اجلمهور الإ�رسائيلي، وهي يف املقابل موجهة لأعداء “اإ�رسائيل” كي تردعهم، 

ي�رسف  ول  ال�سابقة،  للنظريات  اأ�سرياً  لي�ش  اأنه  لإثبات  اجلي�ش  رغبة  وتظهر 

اأنه  لإثبات  متحفز  وهو  زمانها،  م�سى  قد  حلروب  التح�سري  على  املليارات 

ي�سغي للجمهور ومل�سار توجهاته، ويتفهم اأهمية تقلي�ش موارد من ميزانيته 

للتعليم وال�سحة والرفاه الجتماعي، يف الفرتة احلالية، ولي�ش اأقل من الأمن.

التابعة للجي�ش  تن�ش الوثيقة على ت�سكيل مركز تن�سيق يف ق�سم العمليات 

لإنزال  قدرة  وبناء  ال�رسية،  والأجهزة  اجلي�ش  اأذرع  خمتلف  بني  الإ�رسائيلي 

قوات ونقل فرق م�ساة مليادين القتال عرب املروحيات والطائرات، بهدف �سّن 

حدود  تو�سيع  مع  جنب  اإىل  جنباً  للعدو”،  “الثقل  مراكز  على  ميدانية  غارات 

القدرة على القيام بعمليات خا�سة وا�سعة النطاق يف عمق “العدو”.

احلاجة  عن  بالتنازل  الأولويات”،  “�سلّم  م�سطلح  على  الوثيقة  تعتمد 

لالحتفاظ بكمٍّ كبري من القوات والفرق، ل�سالح حتديد �سلّم اأف�سليات يف نوعية 

القوات وتفعيلها، مع ترك العقيدة التقليدية، والنتقال من منط زرع احلواجز 

الثابتة التي ميكن لـ“العدو” اخرتاقها، وعدم ال�ستماتة يف الدفاع عن كل �سرب 
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ل�سالح حتريك القوات ونقلها، من خالل �سمان مرونة يف التنقل بني خمتلف 

القطاعات وامليادين.

يف هذا املنظور، حتّدد الوثيقة اأولوية م�ساألة اإخالء ال�سكان من م�ستعمرات 

حدودية، خالل احلرب، ولو اأّدى ذلك لتمكن حزب اهلل وحما�ش مثالً من و�سع 

قدم داخل احلدود، لكن �سيتم خالل املعارك طردهم، بعد �سمان عدم وقوع 

الأولوية ملنع  القتال، مع حتديد  امل�ستعمرات رهائن حلالة  املدنيني يف  ال�سكان 

العدو من حتقيق اخرتاق، اأو اإجناز يف ال�سيطرة على مناطق داخل “اإ�رسائيل” 

عند نهاية املواجهة، ولي�ش يف بدايتها اأو اأوجها.

تخو�سها  حرب  لأي  الإ�رسائيلي  الع�سكري  القائد  اأن  الوثيقة  توؤكد 

وحتدد  اخليوط،  كامل  تنبثق  ومنه  الأركان،  هيئة  قائد  �سيكون  “اإ�رسائيل”، 
ا�سرتاتيجية اجلي�ش بالقدرة على حتقيق: 

احل�سم والإنذار والدفاع عن النف�ش والردع،  اأ. 

ب. حتقيق قوة ردع كافية، 

التخل�ش من التهديدات،  ج. 

اإبعاد جولت املواجهة، د. 

احلفاظ على قوة ردع ع�سكرية ت�سمن عدم العتماد على الدفاع عن النف�ش  هـ. 

فقط، بل املبادرة للهجوم اإذا اقت�ست ال�رسورة، 

على  بناًء  و�ساحق  وا�سح  ن�رس  ل�سمان  حازمة  ب�سورة  القوة  ا�ستخدام  و. 

اأ�س�ش احلروب يف القانون الدويل.

ال�سرتاتيجية  العالقات  تطوير  على  الإ�رسائيلي”  اجلي�ش  “وثيقة  تركز 

م�ساندة  بوؤر  واإيجاد  والعامل،  املنطقة  يف  حمورية  ودول  املتحدة  الوليات  مع 

على  القائم  الع�سكري  التفوق  على  واحلفاظ  ال�سالم،  اتفاقيات  على  واحلفاظ 

من  يرافقها  وما  املتطورة،  التكنولوجية  والو�سائل  الب�رسي  العامل  جودة 

ا�ستخبارات متنوعة.
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تطالب الوثيقة باإيجاد فرتات هدوء طويلة للحفاظ على احل�سانة الجتماعية، 

اإيجاد  ويتوجب  لالأخطار،  جديد  من  وال�ستعداد  الداخلية،  اجلبهة  وترميم 

حالة من الردع اأمام الأخطار املحدقة بـ“اإ�رسائيل”، عرب ا�ستخدام كامل القوة 

الع�سكرية اإذا اقت�ست احلاجة.

اأذرع الأمن الإ�رسائيلية مبوا�سلة العمل  يف حالت الهدوء، تطالب الوثيقة 

اإيجاد  عرب  الردع  وتقوية  خطرها،  واإبعاد  املعادية،  باملنظمات  للم�ش  املوحد 

حالة من التهديد املتوا�سل واملوثوق. ويف حالة احلرب والطوارئ على اجلي�ش 

الالحق  ال�رسر  تقليل  خالل  من  الأخطار،  ودفع  اإبعاد  على  ال�رسيع  العمل 

بـ“اإ�رسائيل”، وتقوية الردع على امل�ستوى الإقليمي.

مع  املعارك  حل�سم  ال�سعي  على  الإ�رسائيلية  الع�سكرية  الوثيقة  تن�ش 

الإ�سالمية كحما�ش وحزب اهلل، وتتويجها بانت�سار واإمالء �رسوط  املنظمات 

واإيجاد  الداخلية،  اجلبهة  له  تتعر�ش  الذي  ال�رسر  من  والتقليل  القتال،  اإنهاء 

واقع اأمني اأف�سل بعد املواجهة ي�سعِّب على اخل�سم ترميم قوته الع�سكرية.

كما يعد احلفاظ على �رسعية العمليات الع�سكرية الإ�رسائيلية على امل�ستوى 

الإ�سالمية،  املنظمات  مع  املعارك  يف  توفرها  الواجب  الأ�س�ش  اإحدى  الدويل 

اأف�سل للعمليات  وا�ستخدام �ستى �سبل العمل الع�سكري للح�سول على واقع 

الع�سكرية، كالقيام بعمليات خا�سة، ب�ستى اأنواعها، للو�سول اإىل اأهداف العملية 

�سيا�سياً وع�سكرياً، ومنع هذه املنظمات من احل�سول على اإجنازات ع�سكرية 

على  اإجنازاتها  وتقليل  “اإ�رسائيل”،  من  جغرافية  مناطق  على  ا�ستيالئها  عرب 

�ستى امل�ستويات.

اأهداف املواجهات الع�سكرية الإ�رسائيلية، بتاأخري املواجهات  بينت الوثيقة 

الو�سع  على  واحلفاظ  الهدوء،  فرتات  خالل  القوة  ا�ستخدام  عرب  الع�سكرية 

ببدء  “العدو”  قيام  بعد  الأقل،  على  حت�سينه  اأو  طويلة،  لفرتة  ال�سرتاتيجي 

املواجهة بعمليات خمتلفة يف اأ�سلوب عملها. 
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اأ�سا�سه عرب  ومن بني خيارات ا�ستخدام القوة، ال�سعي لتغيري الو�سع من 

باإحداث تغيريات  اأو  املتمثل بنزع قوة اخل�سم،  املوازين ال�سرتاتيجية  تغيري 

يف قدرته وموقعه، و�سعي اجلي�ش للقيام بعمليات مفاجئة وخاطفة، والبحث 

“العدو” يف ال�سعي للمواجهة  عن فر�ش ا�سرتاتيجية يف املحيط، وامل�ش برغبة 

تفوق  م�ستغالً  املفاجاأة  عامل  وا�ستخدام  �سعفه،  نقاط  ب�رسب  امل�ستقبلية 

اجلي�ش الإ�رسائيلي.

اأخرياً... نحن اأمام وثيقة هي اأكرث من تعليمات ميدانية قتالية واأقل من نظرية 

اأمن قومي لـ“اإ�رسائيل”، لكنها تعد خطوة نوعية يف تاريخ اجلي�ش الإ�رسائيلي، 

لطبيعة  طريق  خريطة  فيها  ترى  اأن  “اإ�رسائيل”  تعادي  التي  للجهات  وميكن 

املواجهات الع�سكرية يف امل�ستقبل، وكيفية ت�سغيل القوة الع�سكرية الإ�رسائيلية 

يف احلروب القادمة...

وال�ست�سارات،  للدرا�سات  الزيتونة  ملركز  اجلزيل  بال�سكر  اأتقدم  اأن  اأود 

ممثالً مبديره العام د. حم�سن �سالح، الذي �سارع للموافقة على مقرتح ترجمة 

الوثيقة، ملا لها من دور كبري يف اإثراء املكتبة الفل�سطينية والعربية.

عدنان اأبو عامر

غزة اآب/ اأغ�صط�س 2015
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متهيد

اجلرنال غادي اآيزنكوت2

قائد هيئة اأركان اجلي�س الإ�رسائيلي

ح�سلت تغيريات كبرية وكثرية يف البيئة ال�سرتاتيجية املحيطة باإ�رسائيل، 

ما  �سواء  اإ�رسائيل،  دولة  تتهدد  التي  املخاطر  طبيعة  تغيري  اإىل  جميعها  واأدت 

تعلق بالدائرة ال�سيقة اأم ما و�سل منها من م�سافات بعيدة.

وغري  التقليدية  التهديدات  لطبيعة  دقيقة  قراءة  على  تقوم  الوثيقة  هذه 

املخاطر  تزايدت  حني  يف  بالرتاجع،  الآخذة  والع�سكرية،  الأمنية  التقليدية، 

وخماطر  امل�سلحة  املنظمات  مثل  دولنية  غري  قوى  من  تهديدات  عن  الناجمة 

حرب ال�سايرب.

ينبغي  املرتاجعة،  اأو  املتزايدة  التهديدات،  هذه  طبيعة  مواجهة  اأجل  ومن 

تكييفها  اأجل  من  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  لدى  القوة  مكامن  اأهم  على  التعرف 

اأم  للت�سدي للمخاطر املحيطة بالدولة، �سواء على ال�سعيد الإقليمي والدويل، 

اأم ال�ستعداد خلو�ش حروب عدة على  تهيئتها للقتال يف كل جبهة على حدة، 

فيه  نتلقى  الذي  لليوم  ال�ستعداد  علينا  ولذلك  واحد،  وقت  يف  جبهة  من  اأكرث 

الأوامر بالنطالق نحو العمل.

غادي اآيزنكوت: 55 عاماً، رئي�ش اأركان اجلي�ش الإ�رسائيلي منذ �سباط/ فرباير 2015، �سغل قائد املنطقة   
2

ال�سمالية، ثم قائد املنطقة الو�سطى، ثم قائداً ل�سعبة العمليات يف اجلي�ش، وتدرج يف املنا�سب الع�سكرية، 

التي  ال�ساحية”،  “ا�سرتاتيجية  �سياغة  اإليه  وين�سب  احلكومة،  لرئي�ش  ع�سكرياً  �سكرترياً  عني  حتى 

اأ�سحت جزءاً من العقيدة القتالية للجي�ش الإ�رسائيلي، وطبقها اجلي�ش الإ�رسائيلي يف حرب لبنان 2006، 

وغزة 2014، لأنه يعتقد اأن على اجلي�ش الت�رسف كحاملة طائرات، ولي�ش كزورق حربي، يعمل مبنهجية 

اأنه غري منفعل، ومن�سبط، وحذر وحمافظ، لكنه لي�ش  اآيزنكوت  ومهنية بعيداً عن العجلة، ويعرف عن 

خنوعاً، ويتمتع بح�ش دبلوما�سي، وقدرة على املناورة، وحتا�سي دخول حقول األغام �سيا�سية، واكت�ساب 

الأعداء واخل�سوم داخل اجلي�ش، ول يرتدد بتوجيه النتقادات ل�سناع القرار. )املرتجم( 
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“وثيقة اجلي�ش الإ�رسائيلي” ت�ستعر�ش التغيريات املراد اإحداثها يف اجلي�ش 
�سيّما  ل  املاثلة،  واملخاطر  القائمة  التهديدات  مواجهة  اأجل  من  الإ�رسائيلي، 

�سالح  تقوية  املطلوبة:  التغيريات  ومن  واآخر،  حني  بني  العدو،  اأوجه  تعدد 

للقوات  العملياتي  بامل�ستوى  الرتقاء  به،  اخلا�سة  التدريبات  وتطوير  امل�ساة 

للقدرات  متقدمة  اأف�سلية  منح  احلروب،  بني  ما  فرتات  يف  خ�سو�ساً  املقاتلة 

واإمداد  ت�سغيلية  موازنات  من  يلزمها  وما  البحرية،  اجلوية،  ال�ستخباراتية، 

لوجي�ستي.

العتماد  �سيتم  الإ�رسائيلي،  للجي�ش  القادمة  القتالية  ال�سرتاتيجية  �سمن 

ب�سورة اأ�سا�سية على املبادئ العامة للجي�ش، وهي: الإنذار، والردع، واحل�سم، 

اأي  يف  للجي�ش  مرافقة  �ستكون  املبادئ  وهذه  املعركة،  يف  ال�ساحق  والنت�سار 

حت�سني  يتطلب  ما  وهو  واحد،  اآن  يف  جبهة  من  اأكرث  على  يخو�سها  مواجهة 

قدراته القتالية كلما تطلب الأمر يف اأعقاب كل معركة.

التطوير  عمليات  مع  بالتزامن  الإ�رسائيلي”  اجلي�ش  “وثيقة  ن�رس  ياأتي 

الع�سكرية  ال�سناعات  يف  التي مير بها اجلي�ش منذ �سنوات طويلة، خ�سو�ساً 

الناجمة  التحديات  تاأهيله ملواجهة  لتح�سني قدرات اجلي�ش، ورفع  العملياتية، 

للعدو  ردعية  ر�سائل  واإر�سال  بالدولة،  املحيطة  التهديدات  خماطر  تزايد  عن 

]معرِّفاً[ مبا ح�سل لدى اجلي�ش من تطوير متوا�سل.

اأمام اجلي�ش،  “وثيقة اجلي�ش الإ�رسائيلي” هو المتحان الأعلى  اإن تطبيق 

املواجهات  يف  �سواء  املراحل:  جميع  يف  جناحها  اإثبات  على  قدرته  خالل  من 

املف�سلية املتوقعة، اأم يف حالت الطوارئ، اأم يف الأوقات الطبيعية، و�سيحر�ش 

تطبيق  اأجل  من  الإمكان،  قدر  الوثيقة  هذه  يف  �سريد  ما  حتقيق  على  اجلي�ش 

هدفيه الكبريين: الدفاع والنت�سار.

اآب/ اأغ�صط�س 2015
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اجلزء الأول: الإطار ال�سرتاتيجي

“وثيقة اجلي�ش الإ�رسائيلي” هي قمة جبل اجلليد الذي ين�سغل بتفعيل القوة 
الع�سكرية للجي�ش الإ�رسائيلي، واآليات تطوير بنيته العملياتية، �سمن مركبات 

اأخرى ين�سغل بها، من بينها:

1. طبيعة الت�سخي�ش الذي يقوم به اجلي�ش الإ�رسائيلي لبيئة العمل: الداخلية 
واخلارجية، من خالل:

الأ�سا�ش  حجر  كونها  الإ�رسائيلي،  القومي  الأمن  نظرية  من  النطالق  اأ. 

لأي عملية ع�سكرية يقوم بها اجلي�ش الإ�رسائيلي،

الدولية،  الإ�رسائيلي:  اجلي�ش  بها  يعمل  التي  امليدانية  البيئة  اعتماد  ب. 

الإقليمية، الداخلية.

2. ا�سرتاتيجية ت�سغيل القوة الع�سكرية: من خالل البحث عن القوا�سم امل�سرتكة 
ل�ساحات املواجهات الع�سكرية يف اأكرث من جبهة، �سواء اأمام الدول املعادية 

تكون  بحيث  حما�ش،  وحركة  اهلل  حزب  مثل:   ،
3
الدولنية غري  املنظمات  اأم 

القوا�سم امل�سرتكة هي الناظم لأي عملية قتالية مفرت�سة اأو متوقعة.

تطبيق الأطر التنظيمية للجي�ش الإ�رسائيلي خالل عمليات القتال: من خالل   .3
التفوي�ش  ومنحها  القائمة،  املواجهة  طبيعة  تقدير  امليدانية  القيادات  منح 

الأقل،  التنظيمية  للدرجات  املنا�سبة  التعليمات  لإ�سدار  الالزم  التنظيمي 

كونها  للجي�ش،  العامة  الأركان  هيئة  اإىل  باأول  اأولً  جميعاً  برجوعها  وذلك 

اجلهة التنظيمية الأعلى يف اجلي�ش.

املطلوبة  واملعايري  الإ�رسائيلي،  للجي�ش  الع�سكرية  القوة  ت�سغيل  مبادئ   .4
لنجاحها: من خالل القيام بعملية تف�سيل ميداين لالأكرث جناعة فيها.

الع�سكرية  املخاطر  تراجع  عقب  الإ�رسائيلية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  داخل  تداوله  يتم  ع�سكري  م�سطلح   
3

النظامية من الدول العربية املجاورة، وحلول تهديدات من كيانات اأقل من دولة مثل: حزب اهلل، وحما�ش، 

والقاعدة...اإلخ. )املرتجم(
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الوثيقة،  هذه  من  التالية  ال�سفحات  يف  تفا�سيلها  الواردة  الآليات  اأهم  هذه   .5
على النحو التايل:

حتقيق النظرية القتالية اخلا�سة باجلي�ش الإ�رسائيلي، من خالل معاينة  اأ. 

اأر�ش املعركة اأمام العدو املفرت�ش،

واجلو،  والبحر  الرب  الإ�رسائيلي:  اجلي�ش  يف  الع�سكرية  الأذرع  ب. تكليف 

وال�ستخبارات وال�سايرب، باملهام املنوطة بها خالل وقت املعركة،

القتالية  القدرات  وجناعة  لأهلية  متوا�سل  تقييم  حالة  يف  ال�ستمرار  ج. 

للجي�ش الإ�رسائيلي، ودرا�سة اأيها الأف�سل لتطويره، ا�ستكمالً ملا ذهبت 

اإليه خطط �سابقة.

وعند الو�سول اإىل احلديث عن الإطار ال�سرتاتيجي، يجدر بنا احلديث عن 

تعريفها لدى اجلي�ش الإ�رسائيلي، واملق�سود بها:

والعملياتية  الفكرية  التحتية  البنية  هي  الإ�رسائيلي:  اجلي�ش  ا�سرتاتيجية 

التي يقوم عليها تفكري اجلي�ش؛ وتعرف بامل�سالح  الع�سكرية  الأ�س�ش  جلميع 

ه  توجِّ والتي  القومي،  الأمن  نظرية  على  اأ�سا�ساً  القائمة  احليوية،  القومية 

بدورها ال�سناعات الع�سكرية يف جوانب كثرية منها.

توجهه  اأن  ت�ستطيع  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  يعتمدها  التي  ال�سرتاتيجية  هذه 

نحو عملية املواءمة بني متطلبات الأمن القومي الإ�رسائيلي من جهة، ومن جهة 

اأخرى حتويلها اإىل اآليات عملية يف اإطارها الع�سكري.

• الأهداف القومية

وميكن احلديث عن اأبرز الأهداف القومية اخلا�سة بدولة اإ�رسائيل املدرجة 

�سمن ا�سرتاتيجية اجلي�ش الإ�رسائيلي على النحو التايل:

اإ�رسائيل، وتوفري احلماية اخلا�سة حلدودها اجلغرافية،  تاأمني قيام دولة   .1
واحلفاظ على اأمن �سكانها ومواطنيها،
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دميوقراطية،  يهودية  دولة  باعتبارها  اإ�رسائيل،  دولة  قيم  على  املحافظة   .2
واأنها بيت لل�سعب اليهودي،

توفري الأمن القت�سادي والجتماعي لدولة اإ�رسائيل،   .3
مع  ال�سالم  حتقيق  عرب  والإقليمية،  الدولية  اإ�رسائيل  دولة  مكانة  تقوية   .4

جريانها.

• م�صادر التهديد

امل�سادر التي تهدد قيام دولة اإ�رسائيل، عديدة ومتجددة، وميكن ح�رسها 

على النحو التايل:

وهناك  لبنان،  مثل  والقريبة  اإيران،  مثل  البعيدة  املعادية:  الدول  تهديدات   .1
،
4
دول فا�سلة يف اإطار التفكك مثل �سورية

حركة  اللبناين،  اهلل  حزب  مثل:  دولنية،  غري  جهات  م�سدرها  تهديدات   .2
حما�ش، 

ومنها:  �سعبية،  قاعدة  لها  ولي�ش  �سيا�سية  اأهدافاً  متتلك  ل  اإرهابية  جهات   .3
منظمات اجلهاد العاملي، تنظيم الدولة “داع�ش”، وغريها.

• مبادئ نظرية الأمن القومي الإ�رسائيلي

حتقيق  يف  الإ�رسائيلي  القومي  الأمن  لنظرية  الع�سكرية  القراءة  تكمن   .1
الآليات  خالل  من  والنت�سار،  احل�سم  الإنذار،  الردع،  التالية:  الأهداف 

الواردة اأدناه:

اأمن  على  للحفاظ  ال�ساعية  دفاعية،  اأمنية  ا�صرتاتيجية  اإىل  الو�سول  اأ. 

دولة اإ�رسائيل، وحتقيق ردع اأوتوماتيكي فوري، واإحباط اأي تهديدات 

ماثلة، واإرجاء اأي مواجهات ع�سكرية.

  يرقب اجلي�ش الإ�رسائيلي بعني حذرة التطورات احلا�سلة يف �سورية عقب اندلع الثورة فيها �سنة 2011، 
4

وقرب حتولها اإىل دولة فا�سلة مفككة، وتال�سي اأي خماطر قد تاأتي منها، وهو ما قد يف�رس تذبذب املوقف 

الإ�رسائيلي من بقاء النظام ال�سوري واإ�سقاطه. )املرتجم(
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ب. حتقيق نظرية ع�سكرية هجومية، انطالقاً من فر�سية مفادها اأنه ل ميكن 

اإخ�ساع العدو بو�سائل دفاعية فقط، لذلك مطلوب تفعيل قوة هجومية 

خالل  من  القوة  تفعيل  وياأتي  وا�سحة،  ع�سكرية  نتائج  لتحقيق  كافية 

اأهداف �سيا�سية، مع الأخذ بعني العتبار  حزم �سارم من اأجل حتقيق 

معايري القانون الدويل، وتطبيق مفاهيم احلروب، واحلفاظ على �رسعية 

العمليات القتالية التي تقوم بها اإ�رسائيل.

اجلي�ش الإ�رسائيلي يجد نف�سه ملزماً باعتماد اأهداف احلروب املعهودة  ج. 

املبا�رسة،  والإنذار،  الختبار  الع�سكرية،  احلاجة  وهي:  العامل  دول  يف 

املالءمة يف ا�ستخدام الكثافة النارية.

الوليات  مع  التحالف  تقوية  خالل  من  ال�سرتاتيجي:  التعاون  د. تطبيق 

املتحدة، وتطوير مزيد من العالقات ال�سرتاتيجية مع املزيد من الدول 

“املفتاحية”، من اأجل حت�سيد اأكرب قدر ممكن من الدول الداعمة يف العامل.
اتفاقيات  تفعيل  خالل  من  الإقليمية:  ال�ساحة  يف  اإ�رسائيل  و�سع  هـ. تقوية 

يف  معتدلة  اأطراف  مع  للتحالف  م�سرتكة  قوا�سم  عن  والبحث  ال�سالم، 

املنطقة.

احلفاظ على التفوق النوعي لإ�رسائيل: القائم على تاأهيل العن�رس الب�رسي  و. 

ملواطني الدولة، والقدرات التكنولوجية، والإمكانيات ال�ستخباراتية.

تكمن الفكرة القائمة على النظرية الأمنية يف:  .2

الو�سول ملرحلة تهدئة اأمنية طويلة: من اأجل تطوير املجتمع الإ�رسائيلي،  اأ. 

الطوارئ  لفرتات  اأكرث  وال�ستعداد  والقت�سادية،  العلمية  النواحي  من 

واحلروب،

ب. حتقيق الردع: جتاه ال�ساحة الإقليمية حتديداً، واأمام اأطراف قد ت�سعى 

الهائلة،  الع�سكرية  الإمكانيات  اأمنية، من خالل تقوية  لإيجاد تهديدات 

وقراءة واعية لكيفية ت�سغيلها وقت احلاجة. 
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الظروف الطبيعية: ا�ستغالل هذه الظروف لتعميق الردع اأمام الأطراف  ج. 

نف�سه  الوقت  ويف  الع�سكرية،  للقوة  ناجح  ت�سغيل  خالل  من  املعادية 

العدو  لقدرات  موؤملة  �رسبات  لتوجيه  الأمنية  القدرات  جميع  توظيف 

وبنيانه الع�سكري. 

التهديدات  اأ�سكال  جميع  اإزالة  على  العمل  واحلروب:  الطوارئ  حالت  د. 

اإ�رسائيل،  بدولة  تلحق  قد  التي  الأ�رسار  تقلي�ش  خالل  من  الأمنية، 

والعمل على حتقيق اأكرب ردع ممكن يف ال�ساحة الإقليمية.

• ال�صيغة املطلوبة بني الأهداف القومية وت�صغيل القوة الع�صكرية

حني يطلب من اجلي�ش الإ�رسائيلي ت�سغيل قوته الع�سكرية، يتطلب ذلك من 

امل�ستوى ال�سيا�سي تو�سيح النقاط التالية:

يف  ال�سرتاتيجية  الناحية  من  املطلوبة  وال�سورة  النهائية  الأهداف  هي  ما   .1
نهاية احلرب؟

ما هي مهمة اجلي�ش يف هذه الأهداف، وكيف ميكنه القيام بها، بالتن�سيق مع   .2
امل�ستوى ال�سيا�سي؟

ت�سغيل  عند  الع�سكري  امل�ستوى  كاهل  على  تقع  قد  التي  ال�سوابط  هي  ما   .3
قوته العملياتية؟

و�سع املزيد من اأدوار للجهات التالية: ال�سيا�سية، القت�سادية، الإعالمية،   .4
الجتماعية، وتو�سيح عالقة اجلي�ش مع هذه الأو�ساط.

اأن تكون ملزمة ب�سكل  التو�سيات ال�سادرة عن امل�ستوى ال�سيا�سي يجب 

امل�ستوى  مع  فعال  نقا�ش  عرب  والع�سكرية،  الأمنية  امل�ستويات  جلميع  وا�سح 

اأن  اعتبار  على  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  اأركان  بهيئة  ممثالً  الأعلى  الع�سكري 

بعدها  يف  �سواء  الع�سكرية،  للجهات  الرتكاز  نقطة  هي  ال�سيا�سية  التو�سية 

التفكريي اأم العملياتي، واإن كان اجلانبان يوؤّثران يف بع�سهما تاأثرياً متبادلً.
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اجلزء الثاين: البيئة ال�سرتاتيجية العملياتية

حتيط  التي  التهديدات  طبيعة  يف  تغيريات  حلت  الأخرية  ال�سنوات  يف 

العربي  ال�رساع  اأولوية  ت�سدر  ال�سابقة  العقود  �سهدت  فقد  اإ�رسائيل،  بدولة 

الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  خا�سها  التي  الع�سكرية  املواجهات  على  الإ�رسائيلي 

وحاولت الدول العربية اإخ�ساع اإ�رسائيل من خالل جيو�ش نظامية، لكن اليوم 

حتول العدو اإىل عن�رس: حملي، ديني، مذهبي.

املواجهات  اأحدثت تغيرياً يف طبيعة  اإ�رسائيل  اأعداء  التغريات يف طبيعة  هذه 

الأخرية،  ال�سنوات  يف  خلو�سها  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  ا�سطر  التي  الع�سكرية 

ا�ستنزاف،  ع�سابات،  حروب:  اإىل  حتولت  نظامية  حروباً  تكون  اأن  من  وبدلً 

حروب ناعمة.

• التغيريات احلا�صلة يف البيئة ال�صرتاتيجية والدولية

ال�سرتاتيجية  التطورات  مالحظة  ميكن  لإ�رسائيل،  اخلارجية  البيئة  يف   .1
التالية:

املحيطة  املنطقة  يف  دول  عدة  يف   
5
اإ�سالمية حكم  اأنظمة  ي�سكل  بات  العدو  اأ. 

باإ�رسائيل، واأحياناً داخل حدودها، وي�سعى للق�ساء على املجتمع الإ�رسائيلي 

وا�ستنزافه، انطالقاً من قناعته باأن قدرته على ال�سمود متدنية، 

ب. حركة “املقاومة” الإ�سالمية تتطور تدريجياً لتحل بدلً من اأنظمة احلكم، 

ل �سيّما يف الدول التي ترتاجع �سيطرتها على بلدانها،

متلك  التي  الغربية،  الدول  مواجهة  يف  اإ�رسائيل  اأمام  نا�سئة  م�ساعب  ج. 

تاأثرياً كبرياً على منح اإ�رسائيل ال�رسعية الدولية التي حتتاجها.

“الربيع  هذا  اأن  راأت  لأنها  لها،  معادية  “اإ�رسائيل”  وقفت  العربية،  الثورات  اندلع  من  مبكرة  فرتة  يف    
5

العربي” يف الطريق لأن يتحول “خريفاً اإ�سالمياً” يعاديها، وهو ما جعلها تقف على راأ�ش داعمي الثورات 

امل�سادة، خ�سو�ساً يف م�رس. )املرتجم(
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التغيريات الداخلية على ال�ساحة الإ�رسائيلية:  .2

خو�ش  عن  البتعاد  وحتاول  املنطقة،  يف  ال�سالم  تريد  دولة  اإ�رسائيل  اأ. 

مواجهات ع�سكرية،

قواتها  �سرتكز  فاإنها  اإ�رسائيل،  على  ع�سكرية  مواجهات  فر�ست  اإذا  ب. 

القتالية، وتنت�رس فيها،

تغيريات متالحقة ح�سلت داخل اإ�رسائيل ترتكز يف اإجراء تقلي�سات يف  ج. 

واقت�سادية،  اجتماعية  احتياجات  ل�سالح  والأمنية  الع�سكرية  املوازنة 

مع املحافظة على جاهزية كاملة ملواجهة اأي تهديد ع�سكري قد تواجهه 

الدولة.

• التطورات على ال�صعيد العملياتي القتايل

ي�سع  ما  وهو  القتالية،  القوة  ت�سغيل  �سعيد  على  ملمو�سة  تغريات  طراأت 

حتديات جديدة اأمام اجلي�ش الإ�رسائيلي:

ارتفاع  مقابل  بعينها،  لدول  التابعة  النظامية  اجليو�ش  تهديدات  تراجع   .1
، وت�سعى هذه 

6
خماطر القوات الع�سكرية غري النظامية، املدعومة من اإيران

جغرافية  م�ساحات  على  م�سيطرة  قائمة  اأنظمة  اإىل  نف�سها  لتحويل  القوى 

داخل  اإىل  ت�سلل  بعمليات  املتعلقة  املخاطر  تراجع  من  الرغم  على  وا�سعة، 

حدود اإ�رسائيل.

و�سول الكثافة النارية اإىل عمق اجلبهة الداخلية الإ�رسائيلية، وعمل اجلهات   .2
املعادية على حتويل هذه امل�ساألة اإىل نقطة �سعف وا�سحة يف البنية الدفاعية 

لإ�رسائيل، لت�سكل تدريجياً تهديداً ا�سرتاتيجياً. 

كان ملفتاً غياب اإيران عن “الوثيقة ال�سرتاتيجية” للجي�ش الإ�رسائيلي، لأنها كانت الغائب الوحيد عنها،   
6

بالرغم من اأنها تظهر يف اخلطاب ال�سيا�سي الإ�رسائيلي العام كالتهديد الوجودي الأول على “اإ�رسائيل”، 

لكن “وثيقة اجلي�ش ال�رسائيلي” تطرقت لها كنموذج للدولة “العدوة” البعيدة، وتدعم حزب اهلل وحما�ش، 

دون التيان على ذكر اجلانب النووي يف احلديث عنها. )املرتجم( 
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اخلروج  على  املعادية  اجلهات  تركيز  �سوء  يف  خطورة  النقطة  هذه  تزداد   .3
انت�سار” يف نهاية كل مواجهة ع�سكرية، يف �سوء م�ساهد  بـ“�سورة  منها 

النزوح والهروب لالإ�رسائيليني نحو املالجئ والأماكن املح�سنة.

النت�سار املتزايد للمجموعات الع�سكرية املعادية يف املناطق ال�سكنية املدنية،   .4
من اأجل ت�سعيب القتال اأمام اجلي�ش الإ�رسائيلي، من خالل اإيقاع خ�سائر 

ب�رسية كبرية يف �سفوف غري املقاتلني، وامل�ش بحرية العمل لدى اجلي�ش.

العبوات  مثل:  املعادية،  اجلهات  من  املحاربون  يتبعها  التي  القتال  اأ�ساليب   .5
النا�سفة، ال�سواريخ املوجهة، القنابل، القذائف امل�سادة، تاأتي لردع جلي�ش 

وجواً،  وبحراً  براً  القتالية:  ال�ساحات  يف  عمله  وت�سوي�ش  الإ�رسائيلي، 

خ�سائر  لإيقاع  ي�سطره  قد  مما  التكنولوجية،  اإمكانياته  يف  اإرباك  واإحداث 

اإ�رسائيل  على  الدويل  ال�سغط  بدوره  ويرفع  املدنيني،  �سفوف  يف  كبرية 

لوقف عملياتها احلربية.

ع�سكرية  معركة  خالل  واحد،  اآن  يف  معاً  ع�سكري  اأ�سلوب  من  اأكرث  اتباع   .6
للقانون  اللجوء   ،

7
ال�سايرب حرب  �سمن  تقنية  هجمات  ت�سمل:  واحدة، 

الدويل لتعرية العمليات الع�سكرية الإ�رسائيلية، واإمكانية الذهاب اإىل عمليات 

اإجراء  اإ�رسائيليني يف الداخل واخلارج، بغر�ش  اختطاف جلنود ومواطنني 

عمليات م�ساومة عليهم.

فيما يتعلق بالقدرات القتالية العملياتية على اأر�ش امليدان، ميكن مالحظة 

التطورات التالية:

بجانب  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  لدى  ملحوظة  ب�سورة  النارية  الكثافة  زيادة   .1
القدرات ال�ستخباراتية، يف م�سعى منه ملواجهة الإمكانيات الع�سكرية التي 

يحوزها العدو، 

عليها  وتنفق  الأمنية،  واأجهزته  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  لدى  جديدة  قتالية  جبهة  ال�سايرب  حروب  باتت   
7

موازنات مالية هائلة، وت�ستقطب اإىل �سفوفها خرية الكوادر التقنية من اليهود يف “اإ�رسائيل” وخارجها، 

بعد تعر�سها لعدة هجمات قر�سنة من جهات معادية لها. )املرتجم(
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الإ�رسائيلي،  للجي�ش  التكنولوجي  التفوق  على  املحافظة  م�ساألة  تواجه   .2
ال�سوق  اإىل  اخلا�سة  الأمنية  تقنياته  بع�ش  نزول  اأعقبت  جديدة،  حتديات 

املدين يف ال�سنوات الأخرية، مما جعلها متاحة لدى اجلهات املعادية ب�سورة 

�سهلة.

تنتهجها  التي  النارية  للمعارك  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  مواجهة  اإطار  ويف 

املنظمات الإ�سالمية، يتطلب ذلك من اجلي�ش الإ�رسائيلي القيام بالنقاط التالية:

اإنهاء املعركة بانت�سار وا�سح، وكتابة �رسوط نهاية املواجهة،  .1
 باحلد الأق�سى،

8
تقلي�ش اأ�رسار اجلبهة الداخلية الإ�رسائيلية  .2

قدرة  ت�سعيب  على  تعمل  القتال،  بعد  الأمني  الواقع  حت�سني  على  العمل   .3
العدو على الت�سلح من جديد.

املحافظة على احل�سول على ال�رسعية الدولية لأي عملية قتالية،  .4
ميدانية،  قرارات  اتخاذ  ذلك  يتطلب  الع�سكرية  املواجهة  خو�ش  اإطار  ويف 

ت�سمل اإجراءات: دفاعية وهجومية، عمليات خا�سة.

وهناك اإجراءات ع�سكرية اأخرى ت�ساعد اجلي�ش الإ�رسائيلي النظامي، التي 

متنح الدولة القدرة على فر�ش �رسوطها النهائية قبيل انتهاء القتال ب�سورة 

ميدانية على الأر�ش.

من  متوفر  هو  ما  على  بناء  والقتالية  الع�سكرية  القرارات  اتخاذ  اإطار  يف   .5
معطيات اأمنية ومعلومات ا�ستخباراتية، يجدر باجلي�ش الإ�رسائيلي و�سع 

احتمالية اللجوء لعمليات ع�سكرية مفاجئة غري مدرجة �سمن اخلطة املعدة 

�سلفاً، يف حال حدوث م�ستجدات من قبل العدو.

ما زالت اجلبهة الداخلية الإ�رسائيلية هي نقطة ال�سعف الأكرب لدى اجلي�ش الإ�رسائيلي يف خو�سه للحروب   
8

واملواجهات الع�سكرية، لأن القوى املعادية له، دولً اأو منظمات، تركز على هذه اجلبهة، وت�سجل لنف�سها 

—ما ت�سميه “اإ�رسائيل”— �سورة النت�سار. )املرتجم(
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اجلزء الثالث: ت�سغيل القوة الع�سكرية للجي�ش 

الإ�سرائيلي

العامة  بالتعليمات  �سين�سغل  الإ�رسائيلي”  اجلي�ش  “وثيقة  من  اجلزء  هذا 

ل�ستخدام القوة النارية من قبل اجلي�ش الإ�رسائيلي، �سواء يف الأوقات الطبيعية، 

اأم حالت الطوارئ واحلروب، بعيداً عن اأي تطورات مفاجئة.

كما يركز هذا اجلزء على اأهم الأهداف ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية التي ي�سعها 

اأمام نظريه الع�سكري لتحقيقها عرب اجلي�ش الإ�رسائيلي،  امل�ستوى ال�سيا�سي 

عرب توزيع املهام على باقي القيادات الع�سكرية والأذرع العملياتية للجي�ش.

النارية  القوة  با�ستخدام  اخلا�سة  الع�سكرية  التعليمات  اأهم  حتديد  ميكن 

للجي�ش الإ�رسائيلي على النحو التايل:

منع املواجهة الع�سكرية عرب ردع العدو، من خالل:  .1

وامل�ش  العدو  لدى  ع�سكرية  قدرات  اأي  لإحباط  وقائية  معركة  خو�ش  اأ. 

بقدراته الع�سكرية، متهيداً لتحقيق الهدف الأ�سمى للجي�ش الإ�رسائيلي: 

الدفاع والنت�سار،

الذين  الأعداء  ملواجهة  الدولية  وال�رساكة  الإقليمي  التعاون  ب. تو�سيع 

يهددون اإ�رسائيل.

تفعيل القدرات ال�ستخباراتية لإحباط قدرات وتهديدات العدو، من خالل:  .2

متنحها  اإ�رسائيل،  لدى  هائلة  ا�ستخباراتية  اإمكانيات  على  املحافظة  اأ. 

التفوق الأمني واملعلومات عن كل ما ميلكه العدو من قدرات ع�سكرية، 

وخطط عملياتية،

ع�سكرية،  ومنظمات  لإ�رسائيل،  معادية  دول  �سد  الدائم  الردع  ب. توفري 

اأم  ال�سرتاتيجية،  املعارك  �سعيد:  على  �سواء  اإرهابية،  وجمموعات 

املواجهات التكتيكية،
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الو�سول جلاهزية اأمنية متنح اجلي�ش الإ�رسائيلي قدرة اأف�سل يف توجيه  ج. 

�رسبات قا�سية للجهات املعادية يف الأوقات املنا�سبة املطلوبة.

اجلي�ش  ي�سعى  التي  ال�ستخباراتية  القدرات  اأكرث  نف�سل  اأن  ميكن  هنا 

الإ�رسائيلي لالعتماد عليها وتطويرها، وهي على النحو التايل:

النواحي  يف  اإ�رسائيل  اأهداف  لتحقيق  وتهدف  القومية:  ال�ستخبارات  اأ. 

يف  العدو  قدرات  اإحباط  اأم  الع�سكرية،  قدراتها  بتنمية  �سواء  الأمنية، 

الوقت ذاته، بحيث متنح اجلي�ش الإ�رسائيلي نقطة اأف�سلية يف اأي مواجهة 

يخو�سها يف اللحظة املنا�سبة.

و�سكل  طبيعة  حتديد  بها  املنوطة  وهي  ال�سرتاتيجية:  ب. ال�ستخبارات 

املعركة،  �ساحة  ويف  الأر�ش  على  العملياتية  الناحية  من  املعركة 

من  القتالية،  الع�سكرية  باللغة  ا�سرتاتيجية  اأهداف  حتقيق  وحماولة 

مع  احلربي  العمل  وتزامن  ال�سيا�سي،  امل�ستوى  مع  التن�سيق  خالل 

ال�سيا�سية، اجلهود 

باجلهد  النارية  القوة  ملالءمة  ت�سعى  وهي  القتالية:  ال�ستخبارات  ج. 

اآن واحد، من خالل فح�ش ما لدى العدو من  ال�ستخباراتي املبذول يف 

قدرات تكتيكية، على اأمل حتقيق احلد الأق�سى من اإ�سابته، والإ�رسار 

به، يف جميع اجلبهات القتالية الأربع.

هذه ال�ستخبارات تعتمد بالدرجة الأوىل على جمع املعلومات يف مرحلة 

ال�ستطالعية،  الطائرة  عرب:  �سريها،  اأثناء  ويف  املعركة،  دخول  قبل  ما 

.
9
ال�سفينة البحرية، ووحدة امل�ساة الربية

2006، عن ا�ستخدام مكثف  2008، و2012، و2014، وحرب لبنان  ك�سفت حروب غزة الأخرية الثالث:   
9

اجلو  ب�سالح  اخلا�ش  الأهداف  بنك  لتحديث  حماولة  يف  التج�س�ش  وتقنيات  ال�ستخبارات  لأجهزة 

الإ�رسائيلي يف اأرا�سي العدو. )املرتجم(
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الو�سائل الدفاعية التي ميلكها اجلي�ش الإ�رسائيلي، وترتكز يف:  .3
الإحاطة باجلبهات القتالية الأربع: براً، بحراً، جواً، ال�سايرب، اأ. 

التحتية، وحدودها  بناها  اإ�رسائيل و�سكانها،  الدفاع عن مواطني دولة  ب. 

اجلغرافية،

ع�سكرية،  مواجهة  كل  خالل  بري  تقدم  اأي  حتقيق  من  العدو  منع  ج. 

وتقلي�ش جناحاته يف باقي اجلبهات القتالية.

من  الغاية  هذه  لتحقيق  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  ي�سعى  واحل�سم:  النت�سار   .4
خالل:

اأجل  العدو، من  النارية يف مواجهة  الكثافة  الأق�سى من  ا�ستخدام احلد  اأ. 

من  اإ�رسائيل  و�سعية  وحت�سني  ال�سيا�سي،  امل�ستوى  يطلبه  ما  حتقيق 

الناحية ال�سرتاتيجية،

املحافظة على التفوق النوعي للجي�ش الإ�رسائيلي اأمام العدو يف اجلبهات  ب. 

القتالية الأربع: براً وبحراً وجواً وحرب ال�سايرب، يف مرحلة ما بعد نهاية 

العمليات القتالية،

على ال�سعيد التكتيكي، اإخ�ساع العدو يف كل مواجهة. ج. 

هنا من اجلدير بالذكر احلديث عن اأبرز الأهداف ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية 

على  ع�سكرية،  مواجهة  اأي  خو�سه  عند  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  بها  يكلف  التي 

النحو التايل:

اإرجاء املواجهة الع�سكرية القادمة من خالل تفعيل القوة النارية يف الظروف  اأ. 

الطبيعية،

اإذا  حت�سينها،  اأو  لإ�رسائيل،  ال�سرتاتيجية  الو�سعية  على  ب. املحافظة 

عن  مغايرة  قتالية  لو�سائل  جلوئه  خالل  من  بها،  التحر�ش  العدو  حاول 

�سابقاتها،
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اإحداث تغيري جوهري يف الواقع ال�سرتاتيجي القائم، اإذا دخل لعبون جدد  ج. 

على ال�ساحة الع�سكرية، اأو امتلك الالعبون احلاليون قدرات ع�سكرية غري 

عادية.

تربز  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  تواجه  التي  العملياتية  امل�ساعب  مواجهة  ويف 

القيادية  التعليمات  تلقي  جهة  من  القتالية  العمليات  باإدارة  تتعلق  حتديات 

الطوارئ، احلروب،  الطبيعية،  الظروف:  العالقة، يف جميع  الأطراف ذات  من 

وهذه الق�سية بالذات ت�رسف عليها هيئة الأركان العامة للجي�ش، التي ت�سدر 

تعليماتها لباقي القيادات امليدانية يف كافة اجلبهات.

القتالية ت�ساعد قيادة اجلي�ش  التعليمات واملهام  الفهم يف كيفية توزيع  هذا 

الإ�رسائيلي يف اتخاذ القرارات املتعلقة بــ: 

تو�سيع رقعة العمليات الع�سكرية،   .1
تفعيل احلوار بني امل�ستويني ال�سيا�سي والع�سكري خالل جمريات املعركة   .2

مع العدو،

اإعالن  اأو  اجلي�ش،  يف  الحتياط  ا�ستدعاء  على  اجلانبني  اتفاق  اإمكانية   .3
ال�ستنفار يف الدولة، يف الظروف التالية:

مقنن  با�ستخدام  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  يقوم  حيث  الطبيعية،  الظروف  اأ. 

اأو  النارية ح�سب احلاجة، من خالل مواجهة ع�سكرية حمدودة،  للقوة 

فرتات الهدوء التي تاأتي بني حرب واأخرى،

مواجهات  خالل  من  اإ�رسائيل  دولة  تعي�سها  التي  الطوارئ  ب. حالت 

ع�سكرية ل ت�سل اإىل مرحلة احلرب املفتوحة،

وقت احلروب. ج. 

اجلي�ش  يعتمدها  التي  الع�سكرية  ال�سرتاتيجية  اأن  هنا  التاأكيد  ميكن 

ع�سكرية،  مواجهة  لأي  النهائية  الأهداف  حتقيق  بها  املنوط  هي  الإ�رسائيلي، 

من خالل: 
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من  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  متّكن  بطريقة  ال�سالحيات،  توزيع  املهام،  تنظيم   .1
حتقيق مهامه، وتطبيق اأهدافه املتفق عليها مع امل�ستوى ال�سيا�سي،

مفاجئة،  معادية  ع�سكرية  عمليات  اأي  على  فوري  ميداين  جواب  توفري   .2
والو�سول لتوفري فر�ش ا�سرتاتيجية عقب كل مواجهة قتالية،

على  حربية  عمليات  ل�سن  متوقعة  وغري  طبيعية  ظروف  اأي  مع  التكيّف   .3
النحو التايل:

الظروف الطبيعية: عرب عمليات دفاعية، ]و/اأو[ هجومية، اإيجاد �رسعية  اأ. 
للمواجهة القتالية، تنفيذ عمليات غري ع�سكرية تعمل على تقلي�ش قدرات 

اخل�سم من جهة، ومتنح اجلي�ش الإ�رسائيلي حرية عمل متزايدة، ومن 

ذلك: حمالت دعائية �سد العدو، دعاوى ق�سائية، مالحقة اقت�سادية،

ب�سورة  النارية  للقوة  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  تفعيل  الطوارئ:  اأوقات  ب. 
ومتهيداً  العدو،  بردع  اأمالً  احلروب،  لأوقات  بالقيا�ش  ن�سبياً  حمدودة 

خلو�ش  ال�سطرار  دون  اإ�رسائيل،  حدود  على  الهدوء  اأو�ساع  لعودة 

مواجهة ا�سرتاتيجية، حتى لو ذهب العدو باجتاه امل�ش باجلبهة الداخلية 

الإ�رسائيلية.

يف مثل هذه الظروف، ل تبدو احلاجة ملحة للدخول يف مواجهة ع�سكرية  ج. 
واإمنا  العدو،  على  حا�سم  ع�سكري  انت�سار  بتحقيق  رغبة  مفتوحة 

الكتفاء بال�سغط عليه ع�سكرياً كلما دعت احلاجة.

اأوقات احلروب: هنا تبدو احلاجة لزمة لتجنيد كل اإمكانيات الدولة يف  د. 
�سبيل هذه املعركة، انطالقاً من الفهم العام باأن هذه احلرب تاأتي لإحباط 

خماطر كبرية على الدولة، و�سولً لتحقيق النت�سار الكبري على العدو.

• املعارك يف اأوقات الطوارئ واحلروب

مواجهة  يف  الدخول  هو  الظروف  هذه  مثل  يف  ترجيحاً  الأكرث  ال�سيناريو   .1
وهنا  وحما�ش،  اهلل  حزب  مثل  دولنية،  غري  م�سلحة  قوى  مع  ع�سكرية 
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تبدو ال�ستعدادات التي يقوم بها اجلي�ش الإ�رسائيلي من قبيل: التجهيزات 

الت�سليحية والإمكانيات العملياتية، قريبة مما يقوم بها لدى اندلع مواجهة 

ع�سكرية مع جيو�ش نظامية.

ملحة  احلاجة  تبدو  املبا�رسة،  الع�سكرية  القوة  ت�سغيل  يتم  الذي  الوقت  يف   .2
فيه  ي�سطر  قد  الذي  الوقت  يف  �سيّما  ل  معه،  ال�سيا�سي  املوقف  حل�سور 

اجلي�ش الإ�رسائيلي للقيام بعمليات خا�سة، ت�ستدعي توفر رّد فعل �سيا�سي 

لأي نتيجة غري متوقعة، تالئم طبيعة �ساحة املعركة الع�سكرية.

الو�سول  يجب  الع�سكرية،  املعارك  جميع  ويف  ال�سرتاتيجية،  الناحية  يف   .3
اإىل مرحلة النت�سار الكامل وحتقيق الأهداف ال�سيا�سية املو�سوعة �سلفاً، 

بحيث ت�سفر املواجهة عن حت�سن الظروف امليدانية عقب انتهائها.

اجلي�ش الإ�رسائيلي يطلب من امل�ستوى ال�سيا�سي توفري ردود جاهزة على   .4
الأ�سئلة التالية: 

بكامل  كاملة  ع�سكرية  ملواجهة  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  خو�ش  بعد  ماذا  اأ. 

عتاده واأ�سلحته اأمام منظمة ع�سكرية م�سلحة؟

ب. متى يطلب امل�ستوى ال�سيا�سي من اجلي�ش الإ�رسائيلي توجيه رّد حمدود 

�سد عدو ما يف �ساحة املعركة؟

قرر  ما  اإذا  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  تواجه  حتديات  تربز  نف�سه،  ال�سياق  يف 

مرحلة  اإىل  به  ت�سل  العدو،  مع  مفتوحة  ع�سكرية  مواجهة  خلو�ش  الذهاب 

احل�سم والإخ�ساع، وهي على النحو التايل:

على ال�سعيد ال�سرتاتيجي: يجب الو�سول مع العدو اإىل مرحلة النت�سار   .1
�سيا�سي  اتفاق  اإىل  التو�سل  اأو  املعركة،  وقف  عليه  يفر�ش  الذي  ال�ساحق، 

للقوة  ناجح  تفعيل  عن  ناجم  اإ�رسائيل،  �رسوط  يلبي  النار  اإطالق  لوقف 

يف  ي�سفر  مما  القتال،  مبوا�سلة  الرغبة  اإبداء  لعدم  العدو  ُيلجئ  ما  النارية، 

النهاية عن حت�سن ميزان الردع للجي�ش الإ�رسائيلي اأمام اأعدائه.
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مرحلة  اإىل  الو�سول  يجب  الع�سكرية  القوة  وا�ستخدام  املعركة  �ساحة  يف   .2
اإخ�ساع وا�سحة للعدو، حتى لو كانت على ال�سعيد التكتيكي، تفقد العدو 

الرغبة على موا�سلة القتال من جهة، وحترمه من اإمكانية توجيه اإ�سابات 

موؤملة لقوات اجلي�ش الإ�رسائيلي، ومثل هذا النت�سار التكتيكي له دور كبري 

، فرتة من الزمن، متمثالً 
10

يف تثبيت الردع اأمام العدو مثل حزب اهلل وحما�ش

بالنقاط التالية:

�سّل قدرات العدو على ا�ستهداف قوات اجلي�ش الإ�رسائيلي، اأ. 

ب. تقلي�ش اإمكانيات العدو على النيل من اجلبهة الداخلية الإ�رسائيلية،

الو�سول اإىل اأهداف ا�سرتاتيجية يرى فيها العدو اأنها متثل قيمة كبرية، ج. 

امل�ش برغبة وقدرة العدو على موا�سلة القتال �سد اجلي�ش الإ�رسائيلي. د. 

بالإ�سافة لكل ذلك، يف اأي معركة ع�سكرية تظهر اأهمية ملمو�سة لقيا�ش  هـ. 

الإ�رسائيلي، ومدى  للجي�ش  الدفاعية والهجومية  الو�سائل  مدى فعالية 

يف  مطلوبة  اأريحية  اجلي�ش  ومنح  العدو،  بقدرات  امل�ش  يف  جناعتها 

العمليات الع�سكرية.

اأي�ساً، ل بّد لأي عملية ع�سكرية يقوم بها اجلي�ش الإ�رسائيلي اأن ت�سع يف 

�سلب اأهدافها، اإحداث ت�سوي�ش جاد وحقيقي يف اآلية اتخاذ القرارات لدى العدو 

خالل �سري املعركة، من خالل تفعيل عن�رس املفاجاأة �سد العدو.

• املعارك املحدودة

خلو�ش  م�سطراً  قادمة  اأحيان  يف  نف�سه  �سيجد  الإ�رسائيلي  اجلي�ش   .1
معارك ق�سرية املدى لتحقيق اأهداف �سيا�سية حمددة، وبالعادة مثل هذه 

  الوثيقة حتاول اإعادة ت�سخي�ش التقديرات الإ�رسائيلية ب�ساأن الرغبة احلقيقية التي وقفت خلف حروب 
10

“اإ�رسائيل” يف لبنان وغزة، هل طمحت فعالً لإخ�ساع العدو فيهما، حزب اهلل وحما�ش، اأم اقت�رست على 
توجيه �رسبات قا�سية دون اأن تكون قا�سية! )املرتجم(
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الذي  ال�رسر  حلجم  وفقاً  اأهدافها  حتقق  املحدودة  الع�سكرية  املواجهات 

الردع  وحتقيق  التهدئة،  لأجواء  العودة  �سيّما  ل  منها،  بالعدو  �سيلحق 

املاأمول �سده يف امل�ستقبل،

موؤملة  �رسبات  توجيه  هي  املحدودة  املعارك  هذه  مثل  يف  املحورية  النقطة   .2
ا�سرتاتيجية،  قيمة  وذات  له،  بالن�سبة  ح�سا�سة  اأنها  يرى  اأهداف  يف  للعدو 

مرحلة  اإىل  للو�سول  الأر�ش  على  جهد  مع  بالتزامن  اأ�سخا�ش،  اأو  اأماكن 

احل�سم معه واإخ�ساعه.

هذه النقطة �ستو�سل للعدو ر�سائل مفادها اأن ا�ستمرار املعركة يعني اإحلاق 

بوقف  املاأمول  القرار  اتخاذ  اإىل  النهاية  يف  به  وياأتي  به،  ال�رسر  من  مزيد 

املواجهة الع�سكرية، لأن الأثمان التي يدفعها تزداد تدريجياً،

حتقيق مثل هذه الأهداف من مواجهة حمدودة كهذه، ياأتي من خالل جملة   .3
من الإجراءات املتزامنة، من اأهمها:

اإحداث �سلل تدريجي يف قدرات العدو على موا�سلة املواجهة، اأ. 

الأهداف  خ�سو�ساً  العدو،  بقدرات  ج�سيمة  اأ�رسار  باإحلاق  الت�سبب  ب. 

موا�سلة  على  القدرة  متنحه  التي  احلكم،  وموؤ�س�سات  ال�سرتاتيجية، 

اجلهد القتايل،

تقلي�ش قدرة العدو على امل�ش باجلبهة الداخلية الإ�رسائيلية قدر الإمكان، ج. 

اأعدها  قتالية  اإمكانيات  من  لديه  ما  ا�ستخدام  على  العدو  قدرات  تقييد  د. 

منفرد،  بقرار  والع�سكري  الأمني  الو�سع  ت�سعيد  من  ومنعه  م�سبقاً، 

واإن حاول توجيه �رسبات موؤملة له،

من اأجل جناح تلك الإجراءات الع�سكرية، ل بّد على اإ�رسائيل واجلي�ش القيام   .4
اندلع مثل هذه  العام لحتمالية  الراأي  بحملة توعية دعائية م�سبقة تهيئ 

املواجهة مع العدو.
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• مبادئ ت�صغيل القوة الع�صكرية يف اأوقات الطوارئ واحلروب

اجلي�ش الإ�رسائيلي يخو�ش مثل هذه املعارك يف اأوقات الطوارئ بناء على   .1
خو�ش  يتم  خاللها  ومن  و�سباطه،  جنوده  يتلقاها  التي  الع�سكرية  القيم 

هذه املواجهات لتحقيق املهام املنوطة به، و�سولً لتحقيق مرحلة النت�سار 

الوا�سح،

اأهم املعايري التي ينطلق منها اجلي�ش الإ�رسائيلي يف خو�ش معاركه خالل   .2
اأوقات الطوارئ واحلروب، تقوم على:

ي�سبحون  بحيث  امليدانيون،  ال�سباط  يتلقاه  الذي  القيادي  التاأهيل  اأ. 

موؤهلني لتخاذ قرار املواجهة، والنطالق واملبادرة نحو العدو،

ب. تنفيذ العمليات الع�سكرية ب�سورة كاملة، �رسيعة، وم�ستويات مقبولة،

�سيوع روح القتال بني ال�سباط واجلنود يف امليدان. ج. 

با�ستخدام  مطالباً  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  يبدو  التعليمات،  هذه  مع  بالتزامن   .3
اأق�سى درجات القوة الع�سكرية، �سواء كان املق�سود منها مواجهة حمدودة 

اأم معركة حا�سمة، ل �سيّما با�ستخدام القدرات الدفاعية، يف جميع مراحل 

املعركة با�صتخدام مكثف متزامن للو�صائل القتالية، عرب اأُ�ص�س وا�صحة: 

امل�ش  منه  الغر�ش  يكون  العدو،  بها  يقوم  هجمات  اأي  على  مبا�رس:  رّد  اأ. 
املحتلة  الأر�ش  من  املنطلقة  النار  تقلي�ش  اأرا�سيه،  احتالل  بقدراته، 

التي  ال�سلطوية  واملوؤ�س�سات  الع�سكرية  التحتية  البنى  تدمري  حديثاً، 

ي�ستخدمها العدو،

ت�سغيل القوة الع�سكرية ال�سرتاتيجية وا�سعة النطاق، تعتمد اأ�سا�ساً على  ب. 
حرية عمل �سالح اجلو الإ�رسائيلي، وعمل مكثف لأجهزة ال�ستخبارات 

لتحديث بنك الأهداف.

القيام بتنفيذ مهام حمددة للقوات اخلا�سة يف اجلي�ش الإ�رسائيلي. ج. 
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الإمكانيات  من  الأق�سى  احلد  بتوفري  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  اهتمام  د. 
ال�ستخباراتية لالإحاطة بقدرات العدو، ومعرفة نقاط �سعفه فور اندلع 

املواجهة وحتى نهايتها، من خالل اإعداد الو�سائل الدفاعية التي تتمكن من 

اإحباط و�سائله الهجومية �سد دولة اإ�رسائيل من جهة، اأو توفري القدرات 

الهجومية الأكرث فعالية وق�سوة، مبا يف ذلك اللتحام املبا�رس مع قواته.

اإ�رسائيل  يف  العالقة  ذات  اجلهات  من  مطلوباً  يبدو  احلرب:  اقت�ساد  هـ. 
كامل  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  ملنح  واملالية  القت�سادية  الإمكانيات  توفري 

احلرية والدعم يف خو�ش املواجهة الع�سكرية دون اإرباكه يف احل�سابات 

يف  احلياة  اأوجه  باقي  على  للحرب  اجلانبية  والتاأثريات  القت�سادية، 

.
11

الإ�رسائيلي املجتمع 

يف  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  اأذرع  كافة  بني  الأق�سى  باحلد  الكامل  التن�سيق  و. 
املعركة املتوقعة: الربية والبحرية واجلوية وال�سايرب.

توفر املرونة املطلوبة لدى قيادات اجلي�ش الإ�رسائيلي امليدانية لتحقيق  ز. 
اأكرب قدر ممكن من الأهداف اخلا�سة باحلرب، يف كافة اجلبهات املر�سحة 

لأي  حت�سباً  الأذرع  كافة  بني  للتن�سيق  ميدانية  اآليات  واإيجاد  للقتال، 

تطورات متوقعة وغري متوقعة يف �ساحة املعركة.

• الإمكانيات واجلهود

هناك حاجة متوقعة للعمل يف ظل ت�سابك عدد من املهام الع�سكرية والوظائف 

العملياتية يف اأي مواجهة قتالية متوقعة، من خالل الإمكانيات املتاحة واجلهود 

املبذولة، وا�ستغاللهما ح�سب �سلَّم الأولويات التي يحددها اجلي�ش الإ�رسائيلي، 

على النحو التايل:

تقلي�سات  اإجراء  مربرات  حول  وا�سعاً  جدلً   2015 بدايات  منذ  الإ�رسائيلية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  �سهدت   
11

مالية يف قطاعات اجتماعية ومعي�سية واقت�سادية ل�سالح املوؤ�س�سة الع�سكرية واجلي�ش، الذي ي�سهد حالة 

من “ال�سمنة الزائدة” بدون مربر، ل �سيّما واأن هناك اأزمة اقت�سادية متفاقمة ت�سهدها الدولة. )املرتجم(
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توفري ردود دفاعية يف جميع اجلبهات القتالية يف اآن واحد اإن تطلب الأمر،  .1
اإمكانيات هجومية للرد على العدو يف اأكرث من جبهة يف وقت واحد، من خالل:  .2
امل�ساة  �سالح  مهمة  لت�سهيل  قا�سية،  فعالة،  فورية،  برية  عمليات  اأ. 

الإ�رسائيلي من العبور بني عدة مناطق مر�سحة خلو�ش القتال امليداين،

عن�رس  ت�ستغل  دقيقة،  ودامية،  موجهة،  مكثفة،  نارية  قوة  ب. ت�سغيل 

املفاجاأة ملباغتة العدو،

نارية، وتنفيذ  كثافة  العدو، من خالل  اأرا�سي  هجمات مركزة يف عمق  ج. 

عمليات خا�سة.

اأجل ت�سهيل  لتكون فعالة ب�سورة ملفتة، من  ال�ستخبارات  اأجهزة  تاأهيل   .3
بعد  ذات  قومية  وطنية  اأهداف  حتقيق  يف  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  مهمة 

ا�سرتاتيجي، والو�سول اإىل غايات قتالية وتكتيكية يف املعركة ذاتها.

توفري احلد الأق�سى من التهديد للجبهة الداخلية لأر�ش العدو، مبا يف ذلك   .4
الت�سبب بالت�سوي�ش على �سري احلياة اليومية لديه، من خالل توفري معلومات 

ا�ستخباراتية دقيقة، توجيه الإنذارات له، ا�ستخدام مكثف ل�سالح اجلو.

التدرب على اآلية التزامن القتايل، بحيث تبدو جميع اأذرع اجلي�ش الإ�رسائيلي   .5
مهامه  يعرف  ذراع  كل  قادمة،  معركة  اأي  خلو�ش  قائمة  جاهزية  حالة  يف 

اخلا�سة، مع تعاونه املتوقع والأذرع الأخرى.

الدعم اللوجي�ستي: القت�سادي والع�سكري، لكل ذراع ع�سكري على حدة،   .6
اأو توزيع هذا الدعم على اجلبهات القتالية املتوقعة.

وال�ستماع  التحقيق  جلان  تكثيف  عرب  العرب:  وا�ستخال�ش  التحقيقات   .7
املواجهات  اأعقاب كل عملية ع�سكرية، لال�ستفادة منها يف  وال�ستجواب يف 

.
12

الع�سكرية القادمة

اجلمعي  الوعي  يف  �سدمة   ،2006 الثانية  لبنان  حرب  انتكا�سات  يف  للتحقيق  فينوجراد  جلنة  �سكلت   
12

القرار  �سناع  دفع  ما  وهو  الإ�رسائيلي،  باجلي�ش  املتمثلة  املقد�سة”  “البقرة  �رسبت  لأنها  الإ�رسائيلي، 

لقاءات  عرب  الدرو�ش،  وا�ستخال�ش  ال�ستماع  بجل�سات  التحقيق  جلان  عن  لال�ستعا�سة  الإ�رسائيلي 

�سـريـة بعيداً عن الإعالم، حتى ل توؤثر على معنويات اجلنود وال�سباط. )املرتجم(
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وخاللها،  احلرب  قبل  تكون  وقانونية  دعائية  اإعالمية  بحمالت  القيام   .8
لتح�سيل مزيد من ال�رسعية الدولية ملعارك اإ�رسائيل الع�سكرية.

• تف�صيل اجلهود

يف  امل�سوؤولني  لإنذار  حرب،  اأي  ت�سبق  ا�ستخباراتية  اأمنية  بجهود  القيام   .1
املاثلة، والتح�سري لتنفيذ عمليات خا�سة، من  اإ�رسائيل من املخاطر  دولة 

خالل:

اإ�ساعة نقا�سات داخلية بني امل�ستويات امل�سوؤولة يف اأو�ساط امل�سوؤولني يف  اأ. 

الدولة حول تهديد يت�سكل �سد الدولة، والذي يحتاج منهم اإىل ال�ستعداد 

وحت�سري الردود الالزمة،

التحذيرات من اإمكانية مباغتة اجلبهة الداخلية بهجمات مفاجئة، �سواء  ب. 

اإنذارات  واإر�سال  حدودية،  ت�سلل  عمليات  اأم  ال�سواريخ  خالل  من 

�ساخنة بحدوث حتول مفاجئ لدى قدرات العدو، ل �سيّما على ال�سعيد 

التكنولوجي،

يف  خا�سة  بعمليات  للقيام  الإ�رسائيلية  ال�ستخبارات  اأجهزة  حت�سري  ج. 

اأكرث من جبهة معادية، �سواء خالل خو�ش احلروب اأم التهدئة.

القوات  ال�سايرب،  النارية،  الكثافة  امل�ساة،  �سالح  ت�سمل:  هجومية  جهود   .2
اخلا�سة، عرب:

الأمنية  الثغرات  كل  عن  البحث  خالل  من  الدفاعية،  الوقائية  العمليات  اأ. 
لدى العدو، 

ب. تفعيل العمليات اخلا�سة التي ت�ستهدف عمق اأرا�سي العدو، من خالل 

العملية  بنهاية  منها  ت�رسيعاً  الإ�رسائيلي،  امل�ساة  ل�سالح  برية  هجمات 

اأي  نهاية احلرب من تطهري احلدود من  بعد  والتاأكد لحقاً  الع�سكرية، 

خماطر عدائية،
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الكثافة النارية: القيام بها عرب اأ�سلحة اجلي�ش الإ�رسائيلي املختلفة، �سواء  ج. 

على حدود اجلبهات املعادية، اأم داخل اأرا�سيها، والتاأكد من احل�سول 

على ال�رسعية الالزمة، فور اندلع املواجهة الع�سكرية.

تنفيذ العمليات اخلا�سة. د. 

مواجهة  اأي  اندلع  فور  ال�سايرب،  تقنيات  عرب  الهجومية  العمليات  هـ. 

مراحل  جميع  يف  والهجومية  الدفاعية  الو�سائل  خالل  من  ع�سكرية، 

القتال: ال�سرتاتيجية والتكتيكية. 

جهود دفاعية: وهي تاأتي ملنع املنظمات امل�سلحة املعادية من حتقيق اإجنازات   .3
اقتحام  متكينها  دون  احليلولة  خالل  من  اإ�رسائيل،  حدود  داخل  ميدانية 

اجلبهات  تت�سمن  م�سلحة،  عمليات  تنفيذ  اأو  اإ�رسائيلية،  �سيادية  مناطق 

اجلوية والبحرية، وهذه اجلهود الدفاعية تقوم على الأ�س�ش التالية:

تفعيل عمل القوات الإ�رسائيلية على احلدود املجاورة لإ�رسائيل، اأ. 

يف  مبا  املعادية،  احلدود  قرب  الإ�رسائيليني  املواطنني  اإقامة  نقاط  ب. تقليل 

ذلك اأماكن اللجوء والتح�سينات خالل املعارك الع�سكرية،

جمع معلومات اأمنية على مدار ال�ساعة ل�ستخدامها يف جمال ردع العدو. ج. 

العمليات  جميع  يف  مر�سحة  وهي  الإ�رسائيلية:  الداخلية  اجلبهة  حماية   .4
القتالية، واملق�سود بها اجلبهتني: املدنية والع�سكرية، وميكن ترتيب �سلم 

اأولويات الدفاع عن هذه اجلبهة من خالل:

بعيداً  القتالية  عملياته  لتنفيذ  الكاملة  احلرية  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  منح  اأ. 

عن اأي �سغوط قد ت�سكلها اإرباكات اجلبهة الداخلية، والن�سغال بتنفيذ 

عمليات هجومية اأكرث من الدفاعية،

املحافظة على موؤ�س�سات احلكم يف اإ�رسائيل، ومرافق البنى التحتية، حتى  ب. 

يتمكن �سناع القرار يف الدولة من ممار�سة مهامهم بدون ت�سوي�ش كبري،
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حماية مراكز ال�سكان الأ�سا�سية و�سط اإ�رسائيل، ج. 

اللجوء  يف�سل  ال�سابقة،  املعارك  من  الدرو�ش  ا�ستخال�ش  خالل  من  د. 

للحماية املبا�رسة للجبهة الداخلية، 

الفعالة،  احلماية  يف:  تتمحور  الداخلية  اجلبهة  على  املحافظة  مراحل  هـ. 

اأجهزة الإنذار، احلماية املادية امللمو�سة،

توفري  اأجل  من  ال�سايرب،  عرب  هجمات  اأي  ملنع  مركزة  اأمنية  بحملة  القيام   .5
ظروف عمل منا�سبة وجيدة للجي�ش الإ�رسائيلي، لأن معظم وحداته القتالية 

تعمل وفق اأنظمة احلا�سوب و�سبكاته.

الدعم  �سيّما  ل  والهجومية،  الدفاعية  الو�سائل  لدعم  تاأتي  الالزمة  اجلهود   .6
اللوجي�ستي.

العالقة  ذات  اجلهات  قبل  من  واإعالمية  وق�سائية  دعائية  بجهود  القيام   .7
يف  حتتاجها  التي  الدولية  ال�رسعية  من  الأق�سى  احلد  لتوفري  اإ�رسائيل،  يف 

معاركها القتالية، �سواء داخل اإ�رسائيل، اأم لدى الراأي العام العاملي.

الع�سكرية،  املواجهة  اندلع  قبل  بها  القيام  يتم  الإ�رسائيلية  اجلهود  هذه 

حمالت  وت�سمل  وخارجية،  داخلية  جهود  تكون  بحيث  خاللها،  وتتطور 

دبلوما�سية يقوم بها ال�سفراء الإ�رسائيليون حول العامل، والكتاب ال�سحفيون، 

والق�ساة والقانونيون.

• مبادئ ت�صغيل القوة يف الظروف الطبيعية

الأق�سى  الإ�رسائيلي توفري احلد  املطلوب من اجلي�ش  اأن  الطبيعية  القاعدة   .1
من الأمن لالإ�رسائيليني، ومنع العدو من تنفيذ اأي عمليات معادية، وتاأجيل 

املواجهة القادمة، من خالل عمليات �رسية وعلنية معاً يف اآن واحد.

يف  بها  القيام  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  من  تتطلب  التي  املهام  من  جملة  هناك   .2
الظروف الطبيعية، من اأهمها:
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جهود دفاعية متوا�سلة عن دولة اإ�رسائيل، من اأجل توفري ظروف حياة  اأ. 

حدودها  على  اأر�سية،  دفاعية  عمليات  بينها:  ومن  ل�سكانها،  اأف�سل 

وداخلها، عامل ال�سايرب،

بني  ما  مراحل  يف  خ�سو�ساً  ومتالحقة،  مكثفة  ردعية  بعمليات  القيام  ب. 

املعارك، وهذه العمليات يف غالبها �رسية، ول يعلم بها اإل القليلون.

عمليات للم�ساعدات املدنية لل�سكان، ج. 

اإ�رسائيل  لعمليات  املطلوبة  الدولية  ال�رسعية  من  وا�سعة  قاعدة  اإيجاد  د. 

القتالية، متنح اجلي�ش الإ�رسائيلي حرية عمل ع�سكرية وا�سحة، وحترم 

العدو من القيام بهذه العمليات القتالية.

• املفاهيم الردعية

على  يقوم  اأعدائه  مع  لتحقيقه  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  ي�سعى  الذي  الردع   .1
لها  القيام بعمليات مادية  توعيتهم بخطورة خو�ش مواجهة معه، بجانب 

تاأثريها الذي ل يخفى على العدو، حت�سلت لديه نتيجة خو�سه مواجهات 

�سابقة، واإزالة اأي تهديدات متوقعة من طرفه يف امل�ستقبل،

الردع الذي تقوم بتحقيقه دولة اإ�رسائيل، يقوم ب�سكل اأ�سا�سي ومبدئي على   .2
�سورتها  ت�سّكلت  والتي  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  ميلكها  التي  ال�ساحقة  القوة 

اأن  العتبار  بعني  الأخذ  مع  املا�سية،  املواجهات  خالل  مرتاكمة  بطريقة 

طبيعة التهديدات قد تتغري من حني لآخر مع العدو،

متوائماً  يكون  اأن  يجب  لتحقيقه  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  ي�سعى  الذي  الردع   .3
مع طبيعة كل عدو يحيط باإ�رسائيل، مبا يف ذلك: حجمه الع�سكري، قدراته 

القتالية، هويته واأيديولوجيته، وطبيعة اتخاذ القرارات لديه،

الردع الذي يجب توفريه اأمام اأعداء اإ�رسائيل، يجب اأن ي�ستند اإىل:  .4
قواعد  مبوجبها  حتدد  بحيث  اإ�رسائيل،  ل�سالح  احلرب  نهاية  تكون  اأن  اأ. 

اللعبة وفقاً مل�ساحلها،
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اجلي�ش  خاللها  من  ي�ستطيع  �سلفاً،  معدة  ا�سرتاتيجية  وفق  العمل  ب. 

وكيفية  يعمل،  ل  وماذا  يعمل،  ماذا  العدو  على  يفر�ش  اأن  الإ�رسائيلي 

لعدم  منه  حماولة  يف  اإ�رسائيلية،  ع�سكرية  عمليات  اأي  على  ردوده 

الو�سول اإىل حالة املواجهة املفتوحة.

تكمن اأهم عنا�رس الردع يف النقاط التالية:

جتبي  قا�سية،  ع�سكرية  هجمات  خالل  من  للعدو  وحقيقي  جّدي  تهديد   .1
اأثماناً باهظة منه، اإذا ما قام بعمليات �سدنا، وهذا التهديد ي�ستند اإىل:

بناء القوة الع�سكرية للعدو، وهو اأمر ظاهر بالن�سبة للجي�ش الإ�رسائيلي،  اأ. 

دعت  متى  فيه  بالغة  باأ�رسار  يت�سبب  اأو  عليه،  يق�سي  اأن  وي�ستطيع 

احلاجة،

ب. عمليات تهيئة الراأي العام الداخلي واخلارجي ل�سن اأي عمليات ع�سكرية 

ع�سكرية  مواجهة  خماطرة  يف  الدخول  وبني  بيننا  وحتول  العدو،  �سد 

مفتوحة،

هجمات ع�سكرية حمدودة، ملنع العدو من اخرتاق قواعد اللعبة، وعدم  ج. 

ا�سطرار اجلي�ش الإ�رسائيلي للدخول يف خماطرات مكلفة،

خو�ش معارك دفاعية للحيلولة دون امتالك العدو الرغبة اأو القدرة على  د. 

امل�ش بنا،

اإحباط وت�سوي�ش قدرات العدو. هـ. 

اجلي�ش  بها  يقوم  قد  التي  الع�سكرية  العمليات  تلك  جميع  اأن  العلم  مع 

الإ�رسائيلي، �سي�سرتك فيها جميع الأذرع العملياتية يف اجلي�ش.

• املعركة بني احلروب

تكمن اأهمية خو�ش اجلي�ش الإ�رسائيلي ملعاركه املتقطعة بني حرب واأخرى   .1
يف اأنها تثبت انت�ساره خالل احلرب ال�سابقة، ومن �ساأن هذا النت�سار اإبعاد 

�سيناريو حرب جديدة، من خالل:
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اإ�سعاف القدرات الع�سكرية لدى العدو، اأ. 

ب. منع تعاظم العدو باإمكانياته القتالية الت�سليحية،

توفري ظروف ميدانية من �ساأنها حتقيق انت�سار كبري يف املعركة القادمة، ج. 

حت�سيل �رسعية دولية لعمليات اإ�رسائيل الع�سكرية، وحرمان العدو من  د. 

اأي �رسعية لهجماته علينا.

متداخلة،  اأفكار  �سل�سلة  على  يقوم  احلروب  بني  املعارك  هذه  مثل  تنفيذ   .2
ترتبط اأ�سا�ساً بتوظيف كامل الإمكانيات والقدرات متعددة املجالت يف دولة 

اإ�رسائيل، ومنها: الع�سكرية، القت�سادية، القانونية، الإعالمية، ال�سيا�سية. 

على  الهجومية،  القوة  تفعيل  اإىل  ي�ستند  احلروب  بني  املعارك  بهذه  القيام   .3
اأ�سا�ش:

“دولة  حدود  خارج  املر�سحة  القتال  جبهات  جميع  يف  �رسية:  عمليات  اأ. 

اأكرب قدر ممكن من املعلومات الأمنية التي  اإ�رسائيل”، قائمة على جمع 

العدو  لقدرات  قا�سية  �رسبات  توجيه  من  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  متكن 

الع�سكرية.

وتكمن اأهمية العمليات ال�رسية يف اأنها حتافظ على اأكرب قدر من التكتم 

التي تقف  الدولة  على منفذيها وخمططيها، دون احلاجة لإخفاء هوية 

خلفها من الأ�سا�ش، وهي اإ�رسائيل،

ب. عمليات ع�سكرية علنية يقوم بها اجلي�ش الإ�رسائيلي، رغبة منه باإعالن 

توقفه عن �سيا�سة �سبط النف�ش، والغر�ش منها التعريف بهوية الدولة 

]اإ�رسائيل[ التي تقف خلف هذه العمليات من باب توجيه ر�سائل ردعية، 
ومنع العدو من موا�سلة هجماته �سدنا.

هذان النوعان من العمليات يقوم بهما اجلي�ش الإ�رسائيلي مع �رسعية دولية 

جهة  من  اإ�رسائيل  دولة  �سيادة  على  حتافظ  دفاعية  وباإجراءات  جهة،  من 

اأخرى.
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هناك جملة مبادئ تخ�ش العمليات ال�رسية والعلنية التي يقوم بها اجلي�ش   .4
الإ�رسائيلي، من اأهمها:

عمليات هجومية يف اأرا�سي العدو، يف فرتات زمنية متقطعة، ح�سب ما  اأ. 

تقت�سيه احلاجة الأمنية والع�سكرية،

ب. حتقيق تعاون اأمني ع�سكري عملياتي بني كافة الأذرع ذات العالقة.

الأمنية  املعلومات  جمع  جمال  يف  اإقليمي  تن�سيق  توفري  على  العمل  ج. 

وا�سعة،  عمل  حرية  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  ملنح  متهيداً  وال�ستخباراتية، 

ومنع العدو من امتالكها،

قبيل  واإعالمية،  وق�سائية  �سيا�سية  املجالت:  متعددة  بحمالت  القيام  د. 

النطالق يف اأي عملية ع�سكرية �سد العدو،

توظيف القدرات الأمنية يف جميع مراحل العملية الع�سكرية �سد العدو. هـ. 

• احل�صول على �رسعية العمليات الع�صكرية واملحافظة عليها13

1. العدو الذي يواجه اجلي�ش الإ�رسائيلي يعمل يف جمالت لي�ست بال�رسورة 
الإ�رسائيلي  اجلي�ش  من  حقيقية  اإجنازات  حت�سيل  يبتغي  بحتة،  ع�سكرية 

وهو  هجومية،  اأم  دفاعية  اإجنازات  �سواء  معه،  يخو�سها  مواجهة  اأي  يف 

هذه  من  العدو  ليحرم  م�سادة  باإجراءات  القيام  اإ�رسائيل  من  يتطلب  ما 

ال�رسعية، ويوفرها للجي�ش الإ�رسائيلي.

معاركه  يف  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  يعتمدها  التي  القتالية  العمل  اأ�ساليب   .2
غري  املجالت  باقي  من  بخرباء  ال�ستعانة  حاجة  عليه  حتتم  الع�سكرية، 

الدبلوما�سية  الإعالمية،  احلمالت  ال�ستخبارات،  وت�سمل:  الع�سكرية، 

بات من املتعارف عليه اأن اأي جهد دبلوما�سي تقوم به املوؤ�س�سة الإ�رسائيلية، �سواء عرب وزارة اخلارجية،   
13

اأم ال�سفارات املنت�رسة عرب العامل، اأم ممثلية “اإ�رسائيل” يف الأمم املتحدة يف التحري�ش على الفل�سطينيني، 

لتح�سيل  لزمة  �رسورة  كان  الدبلوما�سي  اجلهد  اأن  لحقاً  ويت�سح  ما،  ع�سكري  عمل  يتلوه  اأن  بد  ل 

ال�رسعية الدولية للعمليات الع�سكرية الإ�رسائيلية لحقاً. )املرتجم(
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قانونيني،  خرباء  ا�ستدعاء  دبلوما�سية،  بقنوات  ال�ستعانة  ال�سعبية، 

حالة  واإحداث  الع�سكرية،  القوة  اأعباء  باقي  مع  مواءمته  يتطلب  ذلك  كل 

اجلي�ش  بها  يقوم  ع�سكرية  عملية  اأي  اإجناح  اأجل  من  بينها،  التوافق  من 

الإ�رسائيلي.

ل بّد من توفر عدد من املعايري الالزمة لتح�سيل ال�رسعية املطلوبة بالتزامن   .3
مع اأي حرب يخو�سها اجلي�ش الإ�رسائيلي، وتتعلق اأ�سا�ساً بالأطر القيادية 

يف اجلي�ش، وهي:

عملية  اإىل  الذهاب  قبيل  �سيا�سية  اإعالمية  قانونية  حتتية  بنية  توفري  اأ. 

�سناعة  عوا�سم  على  التاأثري  خاللها  من  اإ�رسائيل  ت�ستطيع  ع�سكرية، 

الع�سكرية،  عملياتها  يف  وتاأييدها  دعمها  وحت�سيل  العامل،  يف  القرار 

وملواجهة التحديات التي قد تعرت�ش اإ�رسائيل يف طريق حت�سيلها لهذه 

ال�رسعية الالزمة. 

ب. وقد حتولت هذه ال�رسعية عن�رساً اأ�سا�سياً يف جناح اجلي�ش الإ�رسائيلي 

قبل  من  عديدة  لنتقادات  تتعر�ش  اإ�رسائيل  باتت  اأن  بعد  حروبه،  يف 

موؤ�س�سات دولية.

العمل على ا�ستح�سار الأدلة وال�سواهد التي متنح اجلي�ش الإ�رسائيلي  ج. 

اأي  ت�سبق  بحيث  العدو،  �سد  الع�سكرية  العملية  لهذه  الذهاب  يف  احلق 

قرار ميداين باإطالق اأول قذيفة نحو �ساحة املعركة.

العمليات  انتهاء  بعد  حتى  قائمة  ال�رسعية  هذه  بقاء  على  املحافظة  د. 

الع�سكرية، من اأجل حتويل النت�سارات الع�سكرية التي حققها اجلي�ش 

�سواء  �سيا�سية،  اإجنازات  اإىل  العدو  �سد  املعركة  �ساحة  يف  الإ�رسائيلي 

�رسوط  حتقيق  ي�سمن  مبا  البعيد،  اأم  املتو�سط  اأم  الق�سري  املدى  على 

اإ�رسائيل من هذه املعركة.
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• معارك اإ�رسائيل مع دول ل متتلك حدوداً معها

معها  اإ�رسائيل  متلك  ل  دول  مع  قتالية  معارك  خو�ش  من  املطلوب  الهدف   .1
والو�سول  اإ�رسائيل،  مع  الت�سعيد  من  منعها  وا�سحة،  جغرافية  حدوداً 

معها ملرحلة الردع يف جميع الظروف عرب عمليات ع�سكرية عابرة للحدود.

ا�ستخباراتي  اأمني  جهد  على  بالأ�سا�ش  تقوم  الع�سكرية  العمليات  هذه   .2
�سالح  ا�ستح�سار  بجانب  امل�ستهدفة،  الدول  الدولة/  عن  املعلومات  جلمع 

اجلو الإ�رسائيلي، والوحدات اخلا�سة، �سواء عرب القيام بعمليات �رسية اأم 

اإ�رسائيل،  اأمن  علنية، كل ذلك يف �سبيل منع العدو من امتالك قدرات تهدد 

وهو ما يف�سح املجال للجي�ش الإ�رسائيلي لأن يقوم بكل حرية مطلوبة بتلك 

العمليات يف داخل اأرا�سي العدو، ملنعه من تهديدنا.

مع  مبا�رسة  بحدود  ترتبط  ل  دول  يف  الع�سكري  العمل  مبادئ  اأهم  من   .3
اإ�رسائيل، هي:

التي قد ت�سكل  التهديدات  الو�سول لكل  ا�ستخبارات دقيقة قادرة على  اأ. 

خطراً على اإ�رسائيل، من تلك الدولة/ الدول،

ب. عمليات هجومية مبادر اإليها، مكثفة وفعالة، تكون اأقل من حرب، ويتم 

تنفيذها يف فرتات زمنية متقطعة، 

تنفيذ عمليات ع�سكرية يف دولة تعدُّ هدفاً بالن�سبة للجي�ش الإ�رسائيلي، ج. 

القيام بهذه العمليات عرب تن�سيق م�سرتك وتعاون فعال بني كافة الأذرع  د. 

والتنظيمات داخل اجلي�ش الإ�رسائيلي،

عن  الالزمة  املعلومات  جلمع  دويل  ا�ستخباراتي  وتن�سيق  اأمني  تعاون  هـ. 

الأعداء امل�سرتكني،

للحفاظ  لإ�رسائيل  احلليفة  الدول  بني  م�سرتكة  دعائية  حمالت  و. تنفيذ 

ال�رسعية،  هذه  من  العدو  وحرمان  الع�سكرية،  عملياتها  �رسعية  على 

والت�سوي�ش على خططه الع�سكرية.
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اجلزء الرابع: اآليات التنظيم للجي�ش الإ�سرائيلي 

وقت احلروب

• القيادة العامة

القيادة العامة للجي�ش الإ�رسائيلي ت�سمل رئي�ش هيئة الأركان العامة، وهيئة   .1
الأركان، وباقي القيادات املناطقية يف اجلي�ش.

القيادة العامة للجي�ش الإ�رسائيلي هي اجلهة الوحيدة �ساحبة الت�سال مع   .2
امل�ستوى ال�سيا�سي يف اإ�رسائيل، واملكلفة برتجمة اأهدافه وغاياته من احلرب 

اإىل واقع قتايل على الأر�ش،

املتعددة،  الأذرع  ذات  القيادة  هي  الإ�رسائيلي  للجي�ش  العامة  القيادة   .3
واملكلفة بال�سيطرة على مقدرات القوة لدى اجلي�ش الإ�رسائيلي، والتحكم 

الع�سكرية  التحتية  البنية  واإدارة  القتال،  جبهات  جميع  يف  بت�سغيلها 

للجي�ش.

رئي�ش هيئة الأركان العامة هو القائد الوحيد للمعركة التي يخو�سها اجلي�ش   .4
الإ�رسائيلي، وبذلك فهو القائد املكلف بتنفيذ جميع املهام القتالية العملياتية، 

داخل  والأمنية  الع�سكرية  الأذرع  كافة  بني  التن�سيق  اآليات  عن  وم�سوؤول 

اجلي�ش الإ�رسائيلي، �سواء داخل جبهة القتال اأم يف باقي اجلبهات املر�سحة 

خلو�ش املعارك فيها.

ووحدات  عتاد  كامل  ت�سغيل  عن  الأوىل  بالدرجة  م�سوؤولة  العامة  القيادة   .5
�سالح امل�ساة.

التي  وهي  الإ�رسائيلي،  للجي�ش  العامة  بالقيادة  منوطة  الع�سكرية  الغايات   .6
حتدد �ُسلَّم اأولويات العمليات القتالية، ومن ي�سبق من، وتر�سل بذلك لباقي 

القيادات الع�سكرية يف ميدان املعركة.
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• رئي�س هيئة الأركان قائداً للمعركة

اأر�ش  القائد الفعلي للمعركة على  اأركان اجلي�ش الإ�رسائيلي هو  قائد هيئة   .1
هدف  يحدد  ذلك  وقبل  الع�سكرية،  تعليماته  ي�سدر  الذي  وهو  امليدان، 

امل�ساركة  الأذرع  امليداين بني كافة  العمل  واآلية  املعركة، وطبيعة خو�سها، 

فيها.

ذراع  كل  ا�ستقاللية  على  يحافظ  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  اأركان  هيئة  قائد   .2
ع�سكري على حدة، وهو املخول باإيجاد �سبكة التعاون العملياتي بينها، مما 

ي�ساعد على خو�ش اأف�سل ملجريات املعركة.

التي �سيخو�سها اجلي�ش يف  اإعداد �سورة م�سبقة عن طبيعة املعركة  يجب   .3
احلرب القادمة، مبا يف ذلك ت�سور احلد الأق�سى للكثافة النارية التي �سوف 

ي�ستخدمها اجلي�ش الإ�رسائيلي، �سواء من خالل اأذرع ع�سكرية م�ستقلة عن 

بع�سها، اأم من خالل ت�سغيل قوة ع�سكرية م�سرتكة.

عملياً  امل�سوؤولون  امليدانيني،  لقادتها  تنظيمياً  تخ�سع  العملياتية  اجلبهات   .4
�سمن  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  اأركان  هيئة  قائد  اأمام  القتالية  املهام  اإجناز  عن 

نطاق م�سوؤولياتهم، 

قادة الأ�سلحة الثالث يف اجلي�ش الإ�رسائيلي: الرب والبحر واجلو، م�سوؤولون   .5
عن تنفيذ املهام الع�سكرية املنوطة بهم خالل الظروف الثالثة التي حتدثت 

عنها هذه الوثيقة: الظروف الطبيعية، حالت الطوارئ، اندلع احلرب.

وترتكز مهام هوؤلء القادة يف: الدفاع عن �سيادة دولة اإ�رسائيل من النواحي 

اجلغرافية امليدانية، وتوفري رّد ناجع وفعال جتاه اأي اعتداء يتهددها من اأي 

جهة معادية،

توفري  يف  تكمن  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  اأركان  هيئة  لرئي�ش  الأ�سا�سية  املهمة   .6
احلد الأق�سى من التعاون بني كافة الأذرع والقيادات املناطقية، بحيث تدار 

املعركة يف اأجواء تن�سيقية كاملة لتحقيق النتائج املرجوة من املعركة.
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• مبادئ القيادة وال�صيطرة

قيادة املهمة: تتلخ�ش يف تاأمني التوا�سل الكامل بني خمتلف اأركان العملية   .1
قتالية  جبهة  اأي  يف  بها،  القيام  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  يعتزم  التي  الع�سكرية 

كانت، ل �سيّما تبادل املعلومات والتعليمات من اجلهات ذات العالقة،

وحدة القيادة: تتوفر يف اجلي�ش الإ�رسائيلي �سل�سلة من القيادات امليدانية:   .2
دائرتها  يف  تعمل  منها  كل  وال�ستخباراتية،  الع�سكرية  والراأ�سية،  الأفقية 

الكاملة  ال�سالحية  العليا  اجلي�ش  قيادة  متنح  حني  يف  املغلقة،  اخلا�سة 

للت�سبيك بينها وقت املواجهة،

اجلي�ش  يف  الع�سكرية  القيادات  متتلك  الع�سكرية:  املهمة  تقدير  مراحل   .3
املهمة،  التايل:  النحو  على  بها  املنوطة  املهام  تعريف  �سالحية  الإ�رسائيلي 

للجي�ش  العليا  القيادة  ت�سع  املهام  هذه  جميع  ويف  ال�سالحيات،  املراحل، 

الإ�رسائيلي اأمام قادة املناطق والأذرع حتديد: مراحل تنفيذ املهمة، الزمن 

املقدر لإجنازها، احلدود اجلغرافية لها،

تكون  القتالية  مهامه  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  بها  ينفذ  التي  العملياتية  الآليات   .4
كل  تخ�ش  بنيوية  اختالفات  مع  والأ�سلحة،  الأذرع  خمتلف  لدى  موحدة 

ذراع على حدة، والناظم بينها هو قائد هيئة اأركان اجلي�ش الإ�رسائيلي،

اجلي�ش  ل�سالح  املعركة  نهاية  بعد  الأف�سل  امليدانية  الظروف  توفري  اإن   .5
واجلو  والبحر  الرب  ع�سكري:  ذراع  بكل  منوطة  مهمة  الإ�رسائيلي، 

ال�رسوط  ت�ستويف  عملياتية  قتالية  خطة  اإعداد  عرب  يتم  وهذا  وال�سايرب، 

واملعايري والعتبارات اخلا�سة بكل جبهة.

قبل  الخت�سا�ش  جهات  قبل  من  الالزمة  امل�سادقات  تاأخذ  اخلطة  هذه 

باندلع  الفوري  قراره  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  اأركان  هيئة  رئي�ش  ي�سدر  اأن 

املواجهة الع�سكرية.
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اتخاذ القرارات خالل �سري املعركة: لكل قائد من قادة اجلي�ش الإ�رسائيلي   .6
ال�سالحية الكاملة لتخاذ القرار املنا�سب فيما يخ�ش �سالحه وذراعه خالل 

جمريات املعركة، اإن راأى ذلك �رسورياً ليحقق اجلي�ش الإ�رسائيلي اأهداف 

املعركة،

امل�ساورات الع�سكرية خالل املعركة: تظهر اأهمية فائقة حل�سول مثل هذه   .7
يف  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  يف  املختلفة  الأذرع  قادة  بني  والنقا�سات  امل�ساورات 

اأثناء اندلع املواجهة.

وهناك من الآليات العملياتية والتقنية التي متكنهم من اإجراء هذه املحادثات 

واملواجهة م�ستعلة مع العدو، مبا ميكنهم جميعاً من حتقيق اأهدافهم. 



44

ترجمات الزيتونة 79

اجلزء اخلام�ش: بناء القوة يف اجلي�ش الإ�سرائيلي

حدود  عن  للدفاع  خ�سي�ساً  اأعدت  الإ�رسائيلي  للجي�ش  الع�سكرية  القوة   .1
ال�سيا�سي  امل�ستوى  ومنح  ومواطنيها،  �سكانها  وحماية  اإ�رسائيل،  دولة 

الإ�رسائيلي اإمكانية امل�سي قدماً يف تطبيق �سيا�سة الأمن القومي، وحتقيق 

امل�سالح القومية احليوية للدولة.

على ال�سعيد الع�سكري، ميكن حتقيق مثل هذه الأهداف من خالل قدرة 

معها،  والتعامل  القائمة  التهديدات  مع  التكيُّف  على  الإ�رسائيلي  اجلي�ش 

معادية  عمليات  اأي  واإحباط  املحتملني،  اإ�رسائيل  لأعداء  ردع  حتقيق  عرب 

املدنية  الإ�رسائيلية:  الداخلية  اجلبهة  عن  والدفاع  الدولة،  ت�ستهدف 

والع�سكرية.

بناء القوة الع�سكرية للجي�ش الإ�رسائيلي يهدف لتحقيق غايات اجلي�ش اأمام   .2
وت�سور  والإنذار،  الردع  من  متكاملة  منظومة  حتقيق  خالل  من  اأعدائه، 

طبيعة القتال يف معارك م�ستقبلية.

الهدف الأ�سا�سي لبناء القوة للجي�ش الإ�رسائيلي يتمثل يف اجلاهزية الالزمة   .3
يبادر  اأو  خلو�سها،  اجلي�ش  ي�سطر  معركة  اأي  نحو  لالنطالق  الفور  على 

خلو�سها، من خالل بناء متعاظم للقوة الع�سكرية: ت�سليحياً وبنيوياً، مبا 

القوات  لبناء  املتنامية  بال�رسعة  الإحاطة  من  الأق�سى  احلد  توفري  ذلك  يف 

الع�سكرية يف املحيط الإقليمي املعادي لإ�رسائيل.

ميكن الإ�سارة اإىل جملة من املعايري التي ت�سري اإىل طبيعة بناء القوة الع�سكرية 

للجي�ش الإ�رسائيلي على النحو التايل:

التدريبات الع�سكرية املتوا�سلة،  .1
كثافة نارية فعالة،  .2

ا�ستخبارات دقيقة تك�سف بنك اأهداف العدو،  .3



45

ا�سرتاتيجية اجلي�ش الإ�سرائيلي

خطط دفاعية باأ�سلحة �ساروخية متطورة،  .4
�سبكات تنظيمية من العمل الع�سكري،  .5

احلفاظ على تنظيم مالئم للقوات الع�سكرية للجي�ش الإ�رسائيلي،  .6
القدرة على اتخاذ القرارات خالل �سري املعركة،  .7

تاأهيل القدرات التكنولوجية الع�سكري لتوفري حلول �رسيعة لأي تهديدات   .8
متوقعة على اإ�رسائيل.

على  بالأ�سا�ش  يقوم  اأن  يجب  الإ�رسائيلي  للجي�ش  الع�سكرية  القوة  بناء 

املعطيات التالية: 

تطوير اجلهاز العملياتي يف اجلي�ش الإ�رسائيلي قبيل دخوله جبهة القتال،   .1
مبا يف ذلك ال�ستعداد حل�سول اأي تغيريات مفاجئة غري متوقعة على طبيعة 

الإمكانيات التي يحوزها العدو،

دخوله  قبيل  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  ميلكها  التي  الع�سكرية  القدرات  تقوية   .2
�ساحة املواجهة، بالرتكيز على:

تكثيف التدريبات الع�سكرية، والدخول يف برامج تاأهيلية يف كافة املجالت  اأ. 

القتالية،

اأن  القتال احلا�سلة، ويبدو  الدرو�ش والعرب خالل عمليات  ا�ستخال�ش  ب. 

من  القتال  جمريات  من  ال�ستفادة  على  قدرة  اأكرث  الإ�رسائيلي  اجلي�ش 

العدو، الذي يبدو معنياً بالبتعاد عن اأنظار اجلي�ش وو�سائله القتالية،

احل�سول على اآخر ما اأنتجته ال�سناعات الع�سكرية التكنولوجية، واإدخالها   .3
يف اإطار اخلدمة الع�سكرية، حت�سباً لأي تطويرات قد يدخلها العدو اإىل قدراته 

الع�سكرية التقنية، من خالل:

الدوائر  متتلكها  التي  التكنولوجية  لالإمكانيات  التاأهيلية  القدرة  رفع  اأ. 

التقنية يف اجلي�ش الإ�رسائيلي،
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اندلع  قبل  ما  مراحل  يف  الإ�رسائيلي  للجي�ش  التقنية  القدرات  ب. تطوير 

املواجهة الع�سكرية مع العدو، عرب اإقامة بنية حتتية متطورة، 

.
14

�سبكات تقنية ع�سكرية قابلة للتطوير والتحديث يف اأي حلظة ج. 

اأي  مع  للتكيف  امليدانيني  الع�سكريني  القادة  لدى  م�سبقة  قابلية  وجود   .4
تغيريات غري متوقعة يف معطيات املعركة، تتعلق بحيازة اأ�سلحة معينة، اأو 

مفاجاآت عملياتية مل تكن مدرجة �سمن اخلطة القتالية.

• تخطيط بناء القوة الع�صكرية

يتم بناء القوة الع�سكرية وفقاً جلميع معطيات العمليات القتالية التي يخطط 

اجلي�ش الإ�رسائيلي خلو�سها، يبادر اإليها اأو تفر�ش عليه، على النحو التايل:

و�سع حجر الأ�سا�ش للقوة الع�سكرية املطلوبة للجي�ش الإ�رسائيلي،  .1
الو�سائل القتالية الالزمة لبناء القوة الع�سكرية،  .2

البنى التحتية القتالية،  .3
تطوير القوى الب�رسية من جنود اجلي�ش الإ�رسائيلي،  .4

تنظيم اجلي�ش الإ�رسائيلي من الداخل،  .5
التدريبات الالزمة: للمعدات واجلنود.  .6

• املراحل القتالية

اجلي�ش الإ�رسائيلي كمنظمة قتالية، عرب جميع وحداته الع�سكرية و�سمن 

جميع  يف  �سلفاً،  معدة  مرحلية  خطة  �سمن  يعمل  املتعددة،  املختلفة  مهامها 

املراحل الثالث: الطبيعية، الطوارئ، احلروب.

حمالت  عرب  با�ستهدافها  لها  املعادية  للجهات  حافزاً  �سكلت  التقنية  ال�سبكات  على  الإ�رسائيلي  الرتكيز   
14

القر�سنة التي تعر�ست لها “اإ�رسائيل” بني حني واآخر، وجاءت البنية التحتية الإلكرتونية التابعة للجي�ش 

الإ�رسائيلي هدفاً مف�سالً لهذه الهجمات. )املرتجم(
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ويعمد اجلي�ش الإ�رسائيلي لتنظيم مراحله القتالية يف اإطار: خطط �سنوية، 

تن�سيق دائم بني الوحدات الع�سكرية العاملة، تو�سيع رقعة التعاون مع باقي 

الأجهزة من خارج اجلي�ش الإ�رسائيلي.

الهجوم

معطيات القدرة الهجومية للجي�ش الإ�رسائيلي:

1. التمرينات الربية املتوا�سلة
2. الكثافة النارية

3. عمليات خا�سة

الدفاع

معطيات القدرة الدفاعية للجي�ش الإ�رسائيلي:

1. حماية احلدود يف الطوارئ واحلروب
2. حماية احلدود يف الظروف الطبيعية

3. الو�سائل الدفاعية من هجمات متوقعة

الو�صائل الهجومية والدفاعية يف جمال ال�صايرب

الإمكانيات املتاحة يف عامل ال�صايرب

· ا�ستخبارات قوية
· تداول التعليمات القيادية

· �سبكات ت�ساعد على الت�سبيك امليداين 
· دعم لوجي�ستي

· جلان حتقيق وا�ستخال�ش درو�ش
· التاأثري على الراأي العام

· حت�سيل ال�رسعية الدولية
· دعم قانوين

�سمن  الإ�رسائيلي  للجي�ش  الع�سكرية  القوة  بناء  خلو�ش  الأ�سا�سية  املهمة 

مع  دائم  تزامن  يف  يكونوا  باأن  اجلي�ش  قادة  رغبة  يف  تكمن  حمددة،  مراحل 

اأكرب  لتح�سيل  الزمن  مع  و�سباقه  متالحقة،  اإمكانيات  من  العدو  يحوزه  ما 

اإمكانيات يف جميع املجالت الع�سكرية القتالية.

حرب  خلو�ش  حماكاته  من  ينطلق  الإ�رسائيلي  للجي�ش  القتالية  القوة  بناء 

ع�سكرية حمتملة مع العدو، ويحاول التكيف مع ظروف احلرب التي جتري يف 

�ساحة املعركة، بحيث ل توؤثر على جممل احلياة املدنية للمواطنني الإ�رسائيليني.

تهدد  قد  التي  املخاطر  على  الرتكيز  يتطلب  القتالية  القوة  بناء  �سياغة  اإن 

يوفر  ذلك  اأن  اعتبار  على  الإ�رسائيلي،  والعمق  الإ�رسائيلية  الداخلية  اجلبهة 

دون  فيها  لال�ستمرار  مالئمة  اأريحية  املعركة  �ساحة  يف  الإ�رسائيلي  للجي�ش 

وجود �سغوط اإ�رسائيلية داخلية لوقف القتال مع العدو.
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• قدرات مطلوبة يف جمال الدفاع

القتال  جبهات  جميع  يف  الظروف،  جميع  يف  متزامن  دفاع  توفر  مطلوب   .1
املتوقعة، ويف جميع الأ�سلحة املعروفة: الرب، البحر، اجلو، ال�سايرب، والهدف 

اإ�رسائيل على كامل  الكاملة ل�سيادة دولة  الأ�سمى جلميعها توفري احلماية 

اأرا�سيها وم�ساحتها.

النحو  على  احلدودية  التهديدات  مع  للتعامل  اأولويات  �ُسلَّم  و�سع  ميكن   .2
التايل:

منع العدو من حتقيق اإجناز ميداين على اأر�ش داخل حدود اإ�رسائيل يف  اأ. 

نهاية كل مواجهة ع�سكرية مع اجلي�ش الإ�رسائيلي،

اإحباط عمليات معادية، ومنع هجمات حدودية، ب. 

وجود اأنظمة دفاعية �سد منظومات �ساروخية متعددة املديات، ج. 

توفري معدات دفاعية يف القطاعني: البحري واجلوي وال�سايرب، د. 

اإحباط عمليات م�سلحة نوعية غري م�سبوقة. هـ. 

الإ�رسائيلي  اجلي�ش  لدى  متقدمة  اأولوية  الإ�رسائيلية  احلدود  حماية  تظهر   .3
داخل  للت�سلل  معادية  حماولت  من  تخوفاً  واحلروب،  الطوارئ  اأوقات  يف 

الأرا�سي الإ�رسائيلية، �سواء عرب: الأر�ش، حتت الأر�ش، البحر، اجلو.

من  انطالقاً  الطبيعية،  الظروف  يف  الإ�رسائيلية  احلدود  حماية  اأهمية  تبدو   .4
جميع  يف  دائم  تهديد  حالة  تعي�ش  الداخلية  اجلبهة  بكون  املتعلقة  النظرة 

الأحوال، وهذا التهديد ي�سمل: �سواريخ، قذائف، عمليات م�سلحة، ت�سلل، 

ا�ستهداف قواتنا من اأماكن بعيدة، وغريها.

يف  املدين  والعمق  لقواتنا  دائمة  حماية  توفري  تتطلب  التهديدات  هذه 

دولة اإ�رسائيل من خالل عدة جمالت مهمة:

اجلبهة  تهديد  على  العدو  لدى  قدرة  الأكرث  ال�ساروخي  ال�سالح  يظهر  اأ. 

الداخلية الإ�رسائيلية وقوات اجلي�ش الإ�رسائيلي، ومرافق البنى التحتية 
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الت�سلحية  وم�ستودعاته  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  قوات  جتمع  ومراكز 

ووحداته املنت�رسة،

من  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  لدى  توفرها  مطلوب  ا�ستعدادات  جملة  ب. هناك 

خالل اإيجاد منظومة ع�سكرية متكاملة، تقوم بالرد على تهديدات العدو 

ب�سورة م�سرتكة، واإحباط القوة النارية التي ميلكها،

احلاجة امللحة للدفاع عن مواقع ا�سرتاتيجية اإ�رسائيلية: يف البحر والرب، ج. 

توفري قدرة عملياتية لل�سيطرة على بع�ش مناطق العدو، لإحباط قدراته  د. 

العدائية،

اجلبهة  نحو  �سواريخ  باإطالق  العدو  نوايا  عن  م�سبقة  اإنذارات  اإعداد  هـ. 

الداخلية الإ�رسائيلية.

• قدرات مطلوبة يف جمال الهجوم

حماولت  اأي  على  هجومية  ردود  منظومة  لتوفري  فائقة  الأهمية  تبدو 

عدوانية جتاه دولة اإ�رسائيل على النحو التايل:

القيام بعملية ع�سكرية اإ�رسائيلية هجومية �سد العدو، ت�سرتك فيها جميع   .1

الأ�سلحة: الربية والبحرية واجلوية وال�سايرب، تتمكن من توجيه �رسبات 

موؤملة للعدو،

منح �سالحي اجلو وال�ستخبارات الإ�رسائيليني اأف�سلية متقدمة بني جبهات   .2

القتال،

تت�سمن  العدو،  اأرا�سي  عمق  يف  هجومية  بعمليات  امل�ساة  �سالح  تكليف   .3

ا�ستهداف مواقع �سلطوية و�سيادية،

حماكاة عمليات انت�سار متوقع غري مو�سعة يف اأرا�سي العدو، للرد ب�سورة   .4

تكتيكية على بع�ش العمليات العدوانية �سد اإ�رسائيل،
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تن�سيقاً  تتطلب  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  قبل  من  الهجومية  العمليات  هذه  مثل   .5
نارية  كثافة  وا�ستخدام  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  اأذرع  كافة  قبل  من  ميدانياً 

كبرية، وتنفيذ �سيناريوهات كانت اإىل عهد قريب م�ستبعدة، وميكن و�سفها 

بالقا�سية جداً �سد العدو،

فور  منه  مطلوباً  يكون  �سيناريو  لأي  بال�ستعداد  امل�ساة  �سالح  تكليف   .6
اندلع القتال مع العدو، تت�سمن اإمداده بالدعم اللوجي�ستي على مدار �سري 

املعركة لفرتة طويلة،

اإذا �سعر اجلي�ش الإ�رسائيلي اأنه يخو�ش مواجهة عنيفة مع العدو، فاإن ذلك   .7
قد يدفعه لت�سغيل كثافة نارية غري م�سبوقة على مديات متقطعة، بالتزامن 

مع اإمداده بالدعم من �سالح اجلو.

• الكثافة النارية

ملحة  حاجة  تربز  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  يخو�سها  التي  املعارك  جميع  يف 

 هائلة: براً وبحراً وجواً، يف جميع جبهات املعركة، عرب 
15

لت�سغيل كثافة نارية

ا�ستهداف مئات املواقع والأ�سخا�ش ب�سورة يومية على مدار ا�ستمرار القتال 

مع العدو، وهناك جملة معايري يف ا�ستخدام الكثافة النارية، وهي:

كثافة نارية نحو اأهداف معدة �سابقاً: وهذا املعيار مينح اجلي�ش الإ�رسائيلي   .1
اأف�سلية يف توجيه نار دقيقة نحو بنك اأهداف حمدد �سلفاً، خالل فرتة زمنية 

يف  واجلنوبية  لبنان،  يف  ال�سمالية  اجلبهتني  يف  جلياً  يت�سح  وهذا  ق�سرية، 

غزة، حيث تكمن هناك اآلف الأهداف،

املعركة: وهذه تظهر من خالل  اإعدادها خالل  مّت  اأهداف  نارية نحو  كثافة   .2
اجلهد ال�ستخباراتي املتزامن مع اندلع القتال مع العدو.

اأكرث ما ميز احلرب الإ�رسائيلية الثالثة على غزة 2014، اأنها �سهدت كثافة نارية غري م�سبوقة، لعلها توازي   
15

احلربني ال�سابقتني 2008، 2012، وقد نزلت اآلف الأطنان من القذائف وال�سواريخ على الفل�سطينيني: 

براً وبحراً وجواً. )املرتجم(
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يف هذه احلالة يتم ا�ستدعاء كافة الأذرع الأمنية والع�سكرية ذات العالقة، للقيام 

بجمع املعلومات، وحتديد الأهداف، والتفاق على كيفية ا�ستهدافها، وكل ذلك 

باأقل قدر ممكن من الأ�رسار، وهو ما يتطلب جهداً اأمنياً ا�ستخباراتياً مكثفاً، 

مع تن�سيق عايل امل�ستوى مع اأ�سلحة: الرب والبحر واجلو، 

عليها  متفق  اآلية  اإيجاد  خالل  من  الراجلة:  القوات  مل�ساعدة  نارية  كثافة   .3
م�سبقاً قبل دخول املعركة بني اأ�سلحة: الرب والبحر واجلو، تهدف للتغطية 

على �سالح امل�ساة لدى توغله يف اأر�ش العدو، ويوفر اأجوبة عملية على اأي 

ا�ستهداف لها من قبل العدو.

ومن اخليارات املتاحة عند توجيه الكثافة النارية:

النار  من  كبرية  كميات  توجيه  عرب  العدو،  �سد  النارية  الكثافة  ت�سغيل  اأ. 

خالل �ساعات قليلة معدودة، بنتائج كبرية،

ب. تقوية اأجهزة القيادة والتحكم يف اجلي�ش الإ�رسائيلي، وتزويدها بالكادر 

الب�رسي املطلوب،

القوة  الإ�رسائيلية لتكون متزامنة مع كثافة  تكثيف عمل ال�ستخبارات  ج. 

النارية، وتوجيهها نحو اأهداف ا�سرتاتيجية للعدو،

لزيادة  النارية،  الكثافة  التي ت�ستخدم  الأ�سلحة  تدريبات مكثفة جلميع  د. 

ال�سغط الناري على العدو خالل اندلع املعركة،

على  العدو  قدرة  من  للنيل  النارية  الكثافة  درجات  اأق�سى  ا�ستخدام  هـ. 

موا�سلة املعركة.

النارية، وتتعلق ب�سالح  هنا مالحظة تبدو مهمة يف م�ساألة ت�سغيل الكثافة 

اأرا�سي العدو، وهنا يجدر  اجلو، التي تتزامن مع تقدم �سالح امل�ساة يف عمق 

ا�ستخدام ما لدى �سالح الطريان من طائرات ا�ستطالع ومروحيات ل�ستهداف 

مواقع العدو، وموا�سلة �رسبه بدون توقف.
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العمق، وهي  ال�سنوات الأخرية قيادة  الإ�رسائيلي يف  ا�ستحدث اجلي�ش  لقد 

مكلفة باملهام التالية:

تخطيط وتنفيذ عمليات خا�سة يف عمق اأرا�سي العدو، خالل اأوقات احلروب   .1
والظروف الطبيعية، �سواء يف جبهة واحدة اأم يف اأكرث من جبهة ع�سكرية،

العدو،  اأرا�سي  املر�سحة يف  القتالية  اأهداف معدة يف اجلبهات  بنوك  اإعداد   .2
اجلي�ش  اأركان  هيئة  قائد  من  الطلب  فور  لال�ستهداف  جاهزة  تكون 

الإ�رسائيلي،

اإ�رساك جميع الوحدات الع�سكرية والقوات اخلا�سة من اأجهزة ال�ستخبارات   .3
واأ�سلحة اجلي�ش الإ�رسائيلي للعمل معاً يف اأرا�سي العدو، مبا يحقق اأف�سل 

نتائج ممكنة �سده، وباأقل الأ�رسار يف قواتنا.

العالقة،  ذات  الأجهزة  كل  يجمع  وخارجي،  داخلي  تن�سيقي  جهاز  اإقامة   .4
ولو كانت غري ع�سكرية اأو اأمنية يف دولة اإ�رسائيل، لكنها ت�سهم ب�سورة اأو 

باأخرى يف اإجناح عمليات اجلي�ش الإ�رسائيلي يف عمق اأرا�سي العدو،

الرتكيز على اأهمية اأن يخو�ش اجلي�ش الإ�رسائيلي يف اأرا�سي العدو عمليات   .5
�رسية، دون احلاجة لإعالنها كما جرت العادة يف ال�سنوات ال�سابقة.

ا�ستخدام  يف  املعايري  اأهم  لإبراز  ملحة  احلاجة  فتربز  ال�سايرب،  عامل  يف  اأما 

القدرات الدفاعية والهجومية، على النحو التايل:

العامل الفرتا�سي يف �سبكة الإنرتنيت هو جبهة قتالية بكل ما تعني الكلمة   .1
من معاين ودللت، تت�سمن عمليات هجومية ودفاعية وجمع معلومات، 

اجلي�ش  يف  الأركان  هيئة  قيادة  قررت  فقد  ال�سايرب،  عامل  لأهمية  نظراً   .2
لرئي�ش  تابعة  تكون  القتالية  اجلبهة  بهذه  خا�سة  قيادة  اإقامة  الإ�رسائيلي 

الهجومية  العمليات  وتنفيذ  التخطيط  عن  م�سوؤولة  تكون  الأركان،  هيئة 

والدفاعية عرب �سبكة الإنرتنيت،
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العامل  يف  التكنولوجية  الع�سكرية  ال�سناعات  هيئات  تنتجه  ما  كل  اقتناء   .3
للمن�ساآت  كاملة  حماية  توفر  ع�سكري،  بعد  ذات  تقنية  قدرات  من 

الدعم  دائرة  اأو هجمات قر�سنة، من خالل  اأي اخرتاقات  احل�سا�سة من 

اللوجي�ستي.

• تطوير القدرات الع�صكرية املمكنة

يف  الع�سكرية  الأذرع  جميع  بني  م�سرتكة  لغة  لوجود  ملحة  حاجة  هناك   .1
دور  من  اللغة  لهذه  ملا  وال�سايرب،  واجلو  والبحر  الرب  الإ�رسائيلي:  اجلي�ش 

كبري يف توحيد الردود واملبادرات الع�سكرية،

ل ميكن احلديث عن تطوير للقدرات الع�سكرية املمكنة يف اجلي�ش الإ�رسائيلي   .2
دون توفر اإمكانيات ا�ستخباراتية خالقة تابعة للجي�ش: ا�ستخبارات قومية، 

على  تعتمد  وجميعها  عملياتية،  ا�ستخبارات  ا�سرتاتيجية،  ا�ستخبارات 

املعايري التالية:

الهتمام بجمع معلومات عن كل ما يت�سل بت�سكيل خماطر جدية على  اأ. 

ال�ساحات  جميع  من  مبا�رسة،  ب�سورة  تكن  مل  ولو  اإ�رسائيل،  دولة 

واجلبهات القتالية، احلالية واملر�سحة يف امل�ستقبل، 

اجلي�ش  منها  ي�ستفيد  حتى  الالزمة  ال�ستخباراتية  املعلومات  ب. جمع 

الإ�رسائيلي يف اإعداد بنك اأهداف، يف �ساحات قريبة وبعيدة، ميكن اللجوء 

اإليه يف فرتة زمنية ق�سرية،

هذه املعلومات توفر على ال�ستخبارات الإ�رسائيلية القدرة على مالحقة  ج. 

العدو يف كل الأماكن واملواقع التي قد يلجاأ اإليها، 

�رسوري جداً اأن متر عملية جمع املعلومات يف جميع القنوات القيادية،  د. 

بدءاً بروؤ�ساء �سعب ال�ستخبارات الع�سكرية والأجهزة الأمنية، مروراً 

بالقادة امليدانيني لالأجهزة، 
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القدرات  اآخر  حول  واآخر  حني  بني  حتديثها  يتم  با�ستنتاجات  اخلروج  هـ. 

اجلي�ش  و�سلت  التي  الأمنية  املعلومات  على  بناء  العدو  حازها  التي 

الإ�رسائيلي، واإعداد الردود املنا�سبة واملالئمة لها.

النقاط  القتايل، يت�صمن  • املحافظة على جاهزية متوا�صلة من اجلهد 
التالية:

جهاز حمكم من البنى التحتية ال�سرتاتيجية، اأ. 

بالبنى  اخلا�ش  اجلهاز  ذلك  يف  وال�سيطرة  للتحكم  ميدانية  فعالة  ب. قيادة 

التحتية ال�سرتاتيجية والع�سكرية،

ج. احلر�ش الدائم على تقليل عدد الإ�سابات يف اجلبهة الداخلية الإ�رسائيلية 

الحتياطات  خالل  من  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  يخو�سها  حرب  اأي  يف 

التالية:

توفري ردود واإجابات �رسيعة لدى و�سائل الإعالم ودوائر الدفاع املدين،   .1
على الت�سالت الواردة من املواطنني وال�سلطات املحلية،

اإعداد اأجهزة اإنذار مبكر فعالة للمناطق الإ�رسائيلية التي يتم ا�ستهدافها   .2
اإعادة احلياة فيها اإىل طبيعتها، وجتنيب  من قبل العدو، واحلر�ش على 

املناطق التي مل ي�سلها التهديد ال�ساروخي، 

ال�سايرب  عامل  يف  معادية  هجمات  اأي  توازي  ومعدات  اإمكانيات  توفري   .3
باجتاه دولة اإ�رسائيل،

معادية  جهات  عدة  اأمام  متعددة،  �سبكات  عرب  القتال  على  القدرة   .4
التكتيكية  الأ�سعدة  على  موجهة،  نارية  قوة  خالل  من  واحد،  اآن  يف 

وال�سرتاتيجية، مع توفر تن�سيق كامل بني كثافة نارية من قبل اأ�سلحة 

م�سترت  عدو  مواجهة  يف  خ�سو�ساً  الإ�رسائيلية،  والبحرية  والرب  اجلو 

، من خالل النقاط التالية: متخفٍّ
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الوقتي  بالتزامن  ال�سبكات توفر ردوداً عاجلة،  بنى حتتية �رسيعة من  اأ. 

وتوزيع الأ�سلحة املتعدد،

عدو  اأي  جتاه  فعالة  �رسيعة  ع�سكرية  ردود  ا�ستح�سار  على  القدرة  ب. 

�رسعة  يف  الردود  تكون  اأن  على  واحلر�ش  اإ�رسائيل،  دولة  ي�ستهدف 

زمنية قيا�سية،

يف  الخت�سا�ش  ذات  ال�ستخباراتية  للجهات  الأمنية  املعلومات  اإي�سال  ج. 

اجلي�ش الإ�رسائيلي،

من  ال�ستخباراتية  اجلهات  جلميع  الوا�سلة  الأمنية  املعلومات  اإدارة  د. 

الأق�سام  على  بتوزيعها  والقيام  املعادية،  اجلغرافية  املناطق  خمتلف 

والوحدات الأمنية ذات الخت�سا�ش،

اأمنية  معلومات  اأي  على  اللوجي�ستية  الناحية  من  فورية  ردود  توفري  هـ. 

ت�سري لتوفر تهديد اأمني على دولة اإ�رسائيل،

ال�ستعداد يف فرتة زمنية مبكرة لتاأ�سي�ش اإمكانيات لوجي�ستية يف �سالح  و. 

اجلي�ش  �سد  نظامية  بحروب  تتعلق  ع�سكرية  خماطر  ملواجهة  امل�ساة، 

الإ�رسائيلي اأو حروب الع�سابات، عرب فرق ع�سكرية خا�سة بكل جبهة، 

واكتفاء لوجي�ستي، وتن�سيق بني اجلبهات القتالية، 

قد  حرب  اأي  ل�رسعنة  العام  الراأي  على  توعوية  بحرب  القيام  �رسورة  ز. 

تندلع  التي  واملعارك  القتال  جولت  وتنظيم  واآخر،  حني  بني  تن�سب 

العدو،  لدى  الإعالمية  الو�سائل  خالل  من  والتاأثري  جبهة،  من  اأكرث  يف 

با�سرتاك كافة الأج�سام ال�سيا�سية يف دولة اإ�رسائيل، خ�سو�ساً: مكتب 

رئي�ش احلكومة، وزارة اخلارجية، وزارة الق�ساء،

بالتن�سيق  الع�سكرية  مهامه  حتقيق  من  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  متكني  ح. 

العالقة،  ذات  والق�سائية  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  اجلهات  مع  الكامل 

خالل جمريات املعركة وما بعدها، من اأجل حت�سيل ال�رسعية املطلوبة 

لعملياته الع�سكرية. 
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هذا اجلهد الإ�رسائيلي يتطلب توفر دائرة مكتملة الأركان: جهات تنفيذية 

اجلوانب  على  يركز  اإعالمي،  جهد  �سيا�سية،  دبلوما�سية  طواقم  عملياتية، 

التالية:

جهد عملياتي يكون م�ستنداً اإىل رواية ق�سائية قانونية،  .1
تقوية الأطر ال�سيا�سية اخلا�سة بالتن�سيق بينها وبني اجلي�ش الإ�رسائيلي،   .2
من اأجل تق�سري املدة الزمنية لتخاذ القرارات الالزمة لتجهيز الرد الالزم،

امل�سالح  ذات  املتحالفة  الدول  بني  والأمني  الع�سكري  التن�سيق  تاأكيد   .3
امل�سرتكة.

• اإدارة املخاطر الع�صكرية اأمام �صيناريوهات غري متوقعة

يف مثل هذه احلالة يكون اجلي�ش الإ�رسائيلي مكلفاً بالقيام بعمليات ع�سكرية 

مفاجئة يف حال توفر تهديدات مل تكن حا�رسة �سابقاً يف �ُسلَّم تهديدات اجلهات 

املعادية، مبا ي�سمن لإ�رسائيل األ تكون مك�سوفة اأمام اأي خماطر جديدة بذات 

القوة والتهديد.

بحدود  اإ�رسائيل  معها  ت�سرتك  ل  دول  من  الأمنية  املخاطر  تظهر  وهنا 

الإ�رسائيلي على وجود جاهزية  جغرافية م�سرتكة، من خالل تركيز اجلي�ش 

توفري  اأجل  من  الع�سكرية،  والقطاعات  الأمنية  املجالت  كامل  يف  لديه  كاملة 

الردع املنا�سب للعدو، من خالل الإجراءات التالية:

عرب  وال�سرتاتيجي،  التكتيكي  املحيطني:  يف  الالزمة  الإنذار  اأجهزة  تقوية   .1
توفر معلومات دقيقة،

املحافظة على بنك معلومات ا�ستخباراتية يتم حتديثه دورياً، وا�ستخدامه   .2
وقت احلاجة،

تطوير القدرات الحباطية لدى اجلي�ش الإ�رسائيلي للحيلولة دون جناح اأي   .3
من حماولت العدو ل�ستهداف دولة اإ�رسائيل.
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• اخلال�صة

اإ�رسائيل،  الإقليم املحيط بدولة  الع�سكرية والأمنية احلا�سلة يف  التطورات   .1
حدث  كل  على  فورية  ردوداً  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  يوفر  لأن  احلاجة  حتتم 

ين�ساأ، من خالل تقوية القدرات العملياتية يف كل جانب، وتزداد هذه احلاجة 

يف مواجهة كيانات معادية غري دولنية، مثل حزب اهلل وحما�ش، اأو مع دول 

ل ت�سرتك مع دولة اإ�رسائيل يف حدود م�سرتكة،

هذه الوثيقة اخلا�سة باجلي�ش الإ�رسائيلي حتتم عليه تفعيل اأق�سى ما لديه   .2
من قوة وقدرات يف جميع احلالت: الظروف الطبيعية، الطوارئ، احلروب،

ركزت هذه الوثيقة على اأهمية بناء اجلي�ش الإ�رسائيلي لقدراته الع�سكرية،   .3
يف  ت�سلح  التي  البناء  لهذا  الالزمة  العنا�رس  جميع  العتبار  بعني  والأخذ 

ال�سنوات القادمة،

الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  داخل  الوثيقة  هذه  لتطبيق  لزمة  مطالب  جملة  هناك   .4
ومنها: القيام بعملية ت�سبيك تنظيمية بني خمتلف اأجهزة اجلي�ش، من اأجل 

اإجناح العمليات الع�سكرية التي يقوم بها يف جبهة واحدة اأو عدة جبهات يف 

اآن واحد معاً، 

الإ�رسائيلي  اجلي�ش  داخل  الوثيقة  هذه  لتحقيق  الق�سوى  الأهمية  تبقى   .5
القومي  لالأمن  الأ�سا�سي  ال�سمان  باعتباره  الب�رسي،  بالكادر  منوطة 

القيام بجميع اجلهود  الإ�رسائيلي، وهو ما يحتم على اجلي�ش الإ�رسائيلي 

اإ�ساعة  خالل  من  و�سباطه،  مقاتليه  عرب  للدولة  الكامل  الأمن  توفر  التي 

املهام  تنفيذ  امليداين،  التاأهيل  الع�سكرية،  املبادرة  القتالية،  الروح  مفاهيم: 

املطلوبة بكامل النجاح الالزم. 
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حمتويات الوثيقة

اجلزء الأول: الإطار ال�صرتاتيجي

• الأهداف القومية
• م�سادر التهديد

• مبادئ نظرية الأمن القومي
• ال�سيغة التوفيقية بني الأهداف القومية وت�سغيل القوة الع�سكرية

اجلزء الثاين: البيئة ال�صرتاتيجية والعملياتية

• التغريات احلا�سلة يف البيئة القومية
• التغريات يف الإطار العملياتي

اجلزء الثالث: ت�صغيل القوة الع�صكرية للجي�س الإ�رسائيلي

• املبادئ العامة لت�سغيل القوة الع�سكرية للجي�ش الإ�رسائيلي
• اآليات الت�سغيل القتالية لدى اجلي�ش يف اأوقات احلروب

• ت�سغيل القوة يف حالت الطوارئ واحلروب
• القدرات واجلهود الع�سكرية املطلوبة يف اأوقات الطوارئ واحلروب

• تف�سيل اجلهود املطلوبة
• ت�سغيل القوة الع�سكرية يف الظروف الطبيعية

• الردع
• املعارك احلا�سلة بني احلروب املتوقفة

• حت�سيل ال�رسعية خلو�ش احلروب
• املعارك مع دول ل ت�سرتك مع اإ�رسائيل بحدود جغرافية
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ا�سرتاتيجية اجلي�ش الإ�سرائيلي

اجلزء الرابع: اآليات التنظيم للجي�س الإ�رسائيلي وقت احلروب

• التعليمات العامة
• هيئة الأركان تقود املعركة

• القيادات الرئي�سة يف اجلي�ش الإ�رسائيلي
• مبادئ القيادة وال�سيطرة

اجلزء اخلام�س: بناء القوة التنظيمية يف اجلي�س الإ�رسائيلي

• مبادئ مطلوبة لبناء القوة الع�سكرية
• تخطيط وتطبيق القوة الع�سكرية

• املبادئ املف�سلة لبناء القوة الع�سكرية
• الظروف املالئمة لت�سغيل القوة الع�سكرية:

حالت الطوارئ  .1
اأوقات احلروب  .2

الظروف الطبيعية  .3
• القدرات املطلوبة للمجال الهجومي

• تدريبات امل�ساة - الكثافة النارية - الهجمات اجلوية
• تفعيل القوات اخلا�سة يف عمق اأر�ش العدو

• تطوير القدرات التقنية يف عامل ال�سايرب
• حت�سني القدرات املتعددة ال�ستخدام

• اإدارة املخاطر الأمنية اأمام الإمكانيات القائمة
• العثور على حلول لتهديدات ع�سكرية مع دول لي�ش لها حدود جغرافية 

مع اإ�رسائيل.

اخلال�صة
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ترجمات الزيتونة 79

�سـيـرة ذاتـيــة للمرتجم

د.عدنان عبد الرحمن اأبو عامر، يحمل �سهادة الدكتوراه يف التاريخ ال�سيا�سي 

من جامعة دم�سق، يعمل عميداً لكلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة الأمة 

للتعليم املفتوح يف فل�سطني، واأ�ستاذاً للق�سية الفل�سطينية، والعلوم ال�سيا�سية، 

الإ�رسائيلي، وحمرراً  العربي  ال�رساع  وي�رسف على ر�سائل ماج�ستري حول 

املوؤمترات  يف  و�سارك  واملجالت،  ال�سحف  بع�ش  يف  الإ�رسائيلية  لل�سوؤون 

اإ�سهامات يف البحث والرتجمة لدى  العلمية وال�سيا�سية العربية والعاملية، وله 

كتاباً  ع�رسين  من  اأكرث  ون�رس  والعربية،  الفل�سطينية  الأبحاث  مراكز  بع�ش 

حول ال�سوؤون الإ�رسائيلية واحلركات الإ�سالمية، بينها: احلركة الإ�سالمية يف 

غزة، اجلذور التاريخية لل�رساع على املياه يف فل�سطني، ال�سيا�سة الإ�رسائيلية 

يف القد�ش، قراءات يف فوز حما�ش يف النتخابات، الإعالم الإ�رسائيلي.. ال�سالح 

الأم�سى يف املعركة، املوقف الإ�رسائيلي من ق�سية الالجئني، ثغرات يف جدار 

اجلي�ش الإ�رسائيلي، النفوذ الإيراين يف غزة، مراكز البحث العلمي يف اإ�رسائيل، 

اأين؟  الإ�رسائيلية...اإىل  املخابرات  احلديث،  التاريخ  يف  يهودي  األف  مو�سوعة 

يف  الإ�رسائيلية  الع�سكرية  ال�سرتاتيجية  غزة،  على  للحرب  اإ�رسائيلية  روؤى 

مواجهة حروب الع�سابات.





ن�رس اجلي�ص االإ�رسائيلي وثيقة حدد فيها ا�شرتاتيجيته يف 

ال�شلم  اأوقات  بها يف  التي �شيت�رسف  املقبلة، والطريقة  الفرتة 

االأمنية  النظرية  اأ�ش�ص  على  م�شتملة  واحلرب،  والطوارئ 

النف�ص  عن  والدفاع  واالإنذار،  بـاحل�شم،  املتمثلة  االإ�رسائيلية 

والردع، وعالقة اجلي�ص بامل�شتوى ال�شيا�شي، وحتديد العدو 

حتدد  التي  النقاط  من  وغريها  حالياً،  لـ“اإ�رسائيل”  الرئي�شي 

ا�شرتاتيجية اجلي�ص يف الفرتة املقبلة.

كما ركزت الوثيقة على تطوير العالقات اال�شرتاتيجية مع 

الواليات املتحدة ودول حمورية يف املنطقة والعامل، واإيجاد بوؤر 

م�شاندة، واحلفاظ على اتفاقيات ال�شالم، واحلفاظ على التفوق 

هدوء  فرتات  باإيجاد  وطالبت  االإ�رسائيلي،  للجي�ص  الع�شكري 

اجلبهة  وترميم  االجتماعية،  احل�شانة  على  للحفاظ  طويلة 

املعادية واإبعاد  للم�ص باملنظمات  العمل  الداخلية، مع موا�شلة 

خطرها، وتقوية الردع عرب اإيجاد حالة من التهديد املتوا�شل، 

بانت�شار،  وتتويجها  املعارك  حل�شم  ال�شعي  اإىل  باالإ�شافة 

على  االإ�رسائيلية  الع�شكرية  العمليات  �رسعية  على  واحلفاظ 

امل�شتوى الدويل،  والتي تعد اإحدى االأ�ش�ص الواجب توفرها يف 

املعارك. 




