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الإ�سرتاتيجية الع�سكرية الإ�سرائيلية

الثابت واملتغي

النزاعات  تاريخ  واإيغالها عميقًا يف  الإ�صراتيجية  تقادم  الرغم من  على 

ول  الدوام  على  متحركًا  كان  وتطبيقاتها  م�صامينها  قام��س  فاإن  الب�رشية 

يف  الختالفات  تربز  لذا  احلرب.  فن�ن  وتط�ر  املراحل  تبّدل  مع  يزاُل، 

على  اأغلبها  يف  ُتمع  كانت  واإن  واآخر،  زمن  بني  وتعريفاتها  حتديداتها 

لل�رشاع،  الكّلي  بال��صع  الإحاطة  على  تق�م  ك�نها  علٌم،   : وفنٌّ علٌم  اأنها 

الأهداف  تنا�صقها مع  املتن�عة، وعلى  القدرات  احت�صاب  الدقة يف  وعلى 

، لأن تطبيقاتها العمالنية تختلف من قائد اإىل اآخر، بحيث  املر�ص�مة. وفنٌّ

يجرح ت�صّ�راته اخلا�صة، ويحّدد ال�صُبل املالئمة لتحقيق الن�رش. وقد راأى 

غاية  لتحقيق  املعارك  ا�صتخدام  نظرية  هي  الإ�صراتيجية  »اأن  كالوزفيتز 

. بينما حّددها ليدل هارت باأنها »فّن ت�زيع ال��صائل الع�صكرية 
)1(

احلرب«

. وعّرفها اجلرنال الفرن�صي اأندريه ب�فر: »باأنها 
)2(

لتحقيق اأهداف احلرب«

.
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فّن جدليةالإرادات التي ت�صتعمل القّ�ة من اأجل حّل نزاعاتها«

واأّدى تطّ�ر املجتمعات ال�صناعية اإىل اّت�صاع اأفق الإ�صراتيجية ومداها، 

�صيا�صية  من  كافة،  احلياة  مناحي  لي�صمل  الع�صكري،  احلّيز  يتعدى  مبا 

اإ�صراتيجية خا�صة  واقت�صادية واجتماعية واإعالمية وعلمية الخ..، وبل�رة 

لكل منها، بحيث ت�صّكل، جمتمعًة، الإ�صراتيجية العليا للدولة. ويق�ل ليدل 

هارت: »اإذا كان التكتيك ه� تطبيق الإ�صراتيجية على م�صت�ى اأدنى، فاإن 

على  للدولة  العليا  الإ�صراتيجية  تطبيق  هي  ذاتها  الع�صكرية  الإ�صراتيجية 

 .
)4(

م�صت�ى اأدنى؛ وما الإ�صراتيجية العليا �ص�ى ال�صيا�صية التي تق�د احلرب«
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وتتميز الإ�صراتيجية الع�صكرية عن مثيالتها لك�نها الدرع التي حتمي الدولة واملجتمع معًا. وهذا الأمر ينطبق 

اأرحب، ك�نها كيان  فيها م�صاحة  الع�صكرية  الإ�صراتيجية  اأن حتتل  الطبيعي  »اإ�رشائيل«، فكان من  بق�ة على 

اإ�صبارطي التك�ين، كل فرد فيه )ذكر واأنثى( مقاتل. ويظللها مفه�م اأمن ق�مي، مّطاطي التعريف والتحديد، 

�صبه  ُبعداً  اإ�صراتيجيتهم  اإلبا�س  عن  ال�صهاينة  بع�س  يت�رع  ومل  الثابتة.  للحدود  الراف�صة  الت��صع  فكرة  ليخدم 

ك�ين، رابطًا اإياها باأمن يه�د ال�صتات اأينما وِجدوا!! 

احلرب اخلاطفة الإ�شرائيلية

الإ�رشائيلي، منذ حلظة تك�ينه، من  النازية، مل متنع اجلي�س  العداء تاه نظريتها  ال�صهي�نية  اّدعاء احلركة  اإن 

الع�صكري  الفكر  اإ�صراتيجية »احلرب اخلاطفة«. وهي خال�صة  الع�صكرية الأملانية ومرتكزها  العقيدة  ت�رّشب 

تبّدًل  اأحدثت هذه الإ�صراتيجية  الثانية. وقد  العاملية  الهتلري يف احلرب  العمالنية للجي�س  الغربي، والتجربة 

طبعا  اللذين  املبا�رش،  اجلبه�ي  والقتال  واجلم�د،  الثبات  من حال  نقلتها  احلرب، حيث  مفاهيم  ج�هريًا يف 

الن�ر،  اإب�صارها  بالإمكان  يكن  القتال. ومل  ميادين  ال�رشيعة يف  احلركية  اإىل  بطابعهما،  الأوىل  العاملية  احلرب 

ل�ل القفزة التكن�ل�جية، خالل عق�د ما بني احلربني العامليتني، مع ظه�ر املحّرك النفجاري والربج املتحّرك 

واجلنزير واحل�ص�ة اجل�فاء.

مة الع�رش املتّميزة بال�رشعة، وج�هُرها  لقد تبّنى اجلي�س الإ�رشائيلي اإ�صراتيجية »احلرب اخلاطفة« متمّثاًل �صِ

ت�فرُي احلماية اجل�ية للقّ�ات املدّرعة، املت�ّغلة يف ُعمق العدو، بق�صد ال��ص�ل اإىل مركز ثقله العملياتي لتدمريه. 

اإبراز مزايا احلرب  القتال. و�صاعد يف  الرغبة يف م�ا�صلة  العدّو واإفقاده  اأو�صال  فاأقّله تقطيع  واإذا تعّذر ذلك 

اخلاطفة الإ�رشائيلية اقرانها باأ�صل�ب القراب غري املبا�رش، الذي و�صفه ليدل هارت باأنه: »ياأخذ اأبعاداً اأو�صع 

. وج�هر هذا الأ�صل�ب مهاجمة اخل�صم يف التاهات غري 
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رات« واأ�صمل، اإذا ما ت�صّمن املناورات على امل�ؤخَّ

املت�قعة، مثلما فعل هنيبعل يف غابر الزمان لدى غزوه الأرا�صي الرومانية، و�صل�ك جي�صه طريقًا ط�ياًل وعراً 

عرب جبال البرينيه والألب، لتاأمني عن�رش املفاجاأة. وكذلك اجلي�س الأملاين خالل عملية احتالله لفرن�صا، حني 

تاهل خط ماجين� املنيع، وبدل التقدم من و�صط بلجيكا، التّف عرب غابات الأردين وت�صاري�صها ال�صعبة، حمّققًا 

عن�رشّي املباداأة واملفاجاأة، اللذين �صاّل اإرادة القيادة الفرن�صية كّليًا.

لقد اأتاح تبّني »الدولة العربية« لإ�صراتيجية هج�مية معاجلة نقاط �صعفها اجلي�ب�ليتيكية، والتع�ي�س عنها 

ببناء جي�س مبادر متحّرك، قادر على نقل املعركة، خالل وقت وجيز، اإىل اأر�س اخل�صم. وي�ؤكد الإ�صراتيجي 

الأكرب يف حتديد معامل  الأثر  له  اإ�صراتيجي كان  لعمق جغرايف-  »اإ�رشائيل«  اأن »افتقار  امل�رشي حمم�د عزمي 

.
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الإ�صراتيجية الهج�مية التي تّتبعها«
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عنا�شر التاأثر 

اإّن الإ�صراتيجية الع�صكرية، املدم�غة بطابع الثبات الن�صبي، لك�ن �صائغيها ي�صع�ن يف جدول اعتباراتهم 

عنا�رش ثابتة، تر�صم حمّددات البيئة املحّلية والإقليمية والدولية، وتفاعلها فيما بينها. بينما التكتيكات واملفاهيم 

وحتى اخلطط العمالنية تّت�صم باملرونة واحلركية ال�رشوريتني ملالقاة تبّدلت ظرفية والتكّيف معها.

لكّن احلديث عن »ثبات« الإ�صراتيجية لي�س اإطالقيًا، فهناك م�ؤّثرات تطراأ على امل�صهد اجلي�- �صيا�صي، ُتلزم 

�صانعي الإ�صراتيجيات باملراجعة واإعادة النظر فيها، اأهّمها:

نتاج خال�صة حرب  قد تك�ن  التي  القتال،  الع�صكرية وفن�ن  العل�م  وتاأثرياتها على  اأ- خربات احلروب 

الكيان  على  الأمر  هذا  وينطبق  الآخرين.  حروب  اكت�صابات  ح�صيلة  اأو  مبا�رشة،   
ّ
املعني الطرف  يخ��صها 

الثانية  اخلليج   
ّ
حربي عقب  ج�هرية،  تبّدلت  مرة،  لأول  الع�صكرية،  اإ�صراتيجيته  �صهدت  الذي  ال�صهي�ين 

وك��ص�ف� الأمريكيتني.

ب- اإحراز قفزات تكن�ل�جية كربى يف جمالت اإنتاج و�صائط القتال، كالتي طراأت على التقنية الأمريكية 

خالل �صبعينيات وثمانينيات القرن املا�صي، وكان لها التاأثري املرّجح يف ك�صب ال�ليات املتحدة �صباق احلرب 

الباردة.

ج- حدوث متغرّيات جي�- اإ�صراتيجية كربى يف العامل اأو الإقليم، مثل تفّكك الحتاد ال�ص�فياتي ومنظ�ماته، 

ِف ما �ُصّمي ب�»الربيع العربي« الذي اأ�صهمت تداعياته املبا�رشة، ول �صّيما املتعّلقة منها باأو�صاع جي��س دول  وَع�صْ

الط�ق املحيطة بفل�صطني املحتلة، يف ولدة خطة »ع�ز« )ح�س اجلراأة( التي حتتّل حّيزاً من بحثنا، وتاأثرياتها 

العام  لغاية  الع�صكرية  امل�ؤ�ص�صة  اأن حتكم هذه اخلطة ن�صاط  الع�صكرية الإ�رشائيلية. وُيفر�س  على الإ�صراتيجية 

2018، بعد اإقرارها يف �صهر مت�ز 2013 من قبل هيئة الأركان واملجل�س ال�زاري الإ�رشائيليني.

الدور والوظيفة

انفردت »اإ�رشائيل« ككيان ُم�صتحَدث ليه�د ال�صتات عن بقية املجتمعات الب�رشية بخا�صتني اأّثرتا يف تك�ين 

اإ�صراتيجيتها الع�صكرية:

اأواًل، الن�صاأة ال�صاّذة؛ فهي جمتمع اإحاليل، حّل مكان �صعب اآخر، و�صط حميط معاٍد.

ثانياً، ال�ظيفة، كقاعدة ا�صتيطانية مكّلفة حرا�صة م�صالح الغرب يف الإقليم، مقابل تلّقي م�رشوعها، القائم 

على ثالثية الهجرة وال�صتيطان والت��صع، الدعم والرعاية الكاملتني.

والدقة  بال�رشعة  اإليها،  امل�كلة  املهام  لتلبية  ت�صّكلها كقلعة ع�صكرية ح�صينة،  اأ�صهمتا يف  اخلا�صّيتان  هاتان 

املطل�بتني.

خيار ال�شرورة

التي  العدوانية  والغايات  تهّدده،  التي  ب�»املخاطر«  حتيط  اإ�صراتيجية  تاأ�صي�صه  منذ  ال�صهي�ين  الكيان  تبّنى 

يبتغيها، مع حلظ خ�صائ�صه اجلغرافية، والدميغرافية، والقت�صادية، وط�ل امتداد حدوده الرّبية. وجميُعها تعاين 

وهنًا بني�يًا، ول ميكن قيا�صها وفقًا لقاعدة الن�صبة والتنا�صب مع مثيالتها العربية، اأقّله من الناحية النظرية.
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هذه اخل�صائ�س حكمت اآلّيات �صياغة الإ�صراتيجية الع�صكرية الإ�رشائيلية، التي حّدد �ص�ابطها ديفيد بن 

بدخ�ل  ن�صمح  اأن  ن�صتطيع  ول  ط�يلة،  حروبًا  نخ��س  اأن  ن�صتطيع  ل  �صغرية،  دولة  »نحن  قائاًل:  غ�ري�ن 

 .
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جي��س غازية اإىل اأر�صنا ول� لدقائق، لأن اجتياح اأر�صنا اأمٌر خطرٌي، لذلك يجب اأّل يبداأ اخل�صم باحلرب«

وقد ثّبت هذا الق�ُل مل�ؤ�ص�س الدولة العربية مكّ�ناِت العقيدة القتالية جلي�صها، واأهمها:

اعتماد اإ�صراتيجية احلرب اخلاطفة، وتّنب حروب ال�صتنزاف الط�يلة.

نقل املعركة اإىل اأر�س اخل�صم، واإبعاد نريان القتال عن العمق الإ�رشائيلي.

التم�ّصك بعن�رشّي املباداأة واملفاجاأة الالزمتني لت�فري ظروف ال�رشبة ال�صتباقية.

اأ�صا�صها احل�ص�ل على  الغربيني، ويف  لتاأمني �رشوط جناح هذه الإ�صراتيجية لدى احللفاء  العدّو  �صعى قادة 

عالية يف كل حروب  برهنت عن جناعة  وقد  واملدّرعات.  اجل�   
ّ
�صالحي اخلاطفة،  احلرب   

ّ
مقّ�مات جناحي

جمايّل  يف  ملح�ظة  تعديالت  اإحداث  يف  وخال�صاتها  نتائجها  واأ�صهمت  العرب.  �صد  النظامية  »اإ�رشائيل« 

التكتيك والعمالنية، لكن من دون امل�ّس بج�هر الإ�صراتيجية الع�صكرية من حيث مرتكزات املناورة وال�رشعة 

واحل�صم...

تاأثرات حروب الآخرين

لكّن حرب اخلليج الثانية )عا�صفة ال�صحراء( اأو ما ُعرف مبعركة »حترير الك�يت« )1991( اأحدثت تغيرياً 

ج�هريًا يف العقل الإ�صراتيجي الإ�رشائيلي، الذي ر�صد جمرياتها بانتباه �صديد فاأذهلته نتائجها. ول� اأنعمنا النظر 

يف خّطة »ع�ز« ل�جدنا جذورها املفاهيمية تع�د اإىل خال�صات تلك احلرب؛ وهي كناية عن حملة ج�ية كثيفة 

املتحدة نح�  ال�ليات  بقيادة  الدويل )34 دولة(  التحالف  �صّنت طائرات  ي�مًا. حينذاك  امتدت ط�ال 43 

110 اآلف غارة، تكّفلت بخلخلة مفا�صل اجلي�س العراقي، الذي فقد ح�ايل 70 األف قتيل، وع�رشات اآلف 

باملدنيني والبنى  قاتلة حلقت  قتال. هذا ف�صاًل عن خ�صائر  اجلرحى والأ�رشى، وتدمري 7000 مّدرعة وعربة 

التحتية العراقية. يف حني اقت�رشت اخل�صائر الأمريكية على 294 قتياًل وحتطم عدد من الطائرات.

اأطلقت تلك احلرب نقا�صات حي�ية بني اجلرنالت واخلرباء الإ�رشائيليني متح�رت ح�ل اإعادة النظر يف بنيان 

اجلي�س الذي ت�صّخم كثرياً بعد حرب 1973، و�رشورة ال�صتغناء عن عدد من قطعاته الربية لي�صبح اأكرث مرونة 

ودينامية. وكذلك تعديل بع�س مفاهيم احلرب اخلاطفة، واأهّمها مبداآ احلركة والنار مل�صلحة مفه�م تكثيف 

النريان. حينها عرّب رئي�س الأركان اجلرنال اأيه�دا باراك عن الروؤية اجلديدة قائاًل: »يلزمنا جي�س �صغري وذكي، 

.
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ل مكان فيه ملن ل يطلق النار«

ومنذ ذاك احلني اأ�صبح م�صطلح »جي�س �صغري وذكي« قيد التداول بني القادة واأهل الخت�صا�س ال�صهاينة، 

وراح يطف� على ال�صطح عند كل منعطف اأو مناق�صة خّطة خم�صية جديدة. وا�صتب�رش ه�ؤلء بحرب بال دماء اأو 

دم�ع لدى اجلانب املهاجم يف امل�صتقبل.
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منوذج املن�شود
ُ
الأ

الباردة،  احلرب  حقبة  حروب  عن  خمتلفًا  اأُمن�ذجًا  ال�صحراء«  »عا�صفة  عملية  يف  الإ�رشائيلي�ن  راأى  لقد 

الرّبية.  العمليات  الن�رش، عمليًا، قبل ال�رشوع يف  البعيدة، واإحراز  النريان  بحيث ميكن �صحق اخل�صم ب�ا�صطة 

ووجد ه�ؤلء يف هذا الأمن�ذج �صالّتهم، ك�نه يتنا�صق مع قدراتهم النارية العالية الدقة التي ي�ّفرها �صالح اجل�، 

ويتنا�صب مع تركيبة كيانهم احل�صا�صة تاه اخل�صائر الب�رشية. 

وهذا يدّل على عالقة جدلية وثيقة ما بني رغبة الإ�رشائيليني يف »ت�صفري« اأرقام �صحاياهم وتعّلقهم ال�صديد 

بالتكن�ل�جيا لدرجة التقدي�س. وهذا الأمر يحمل بني طّياته نقاط اإيجاب و�صلب يف اآن واحد؛ فِحر�ُس العّدو 

املبادرة، وتك�صف  الرتباك وفقدان  اإىل  ُتف�صي  املبالغة يف احلر�س  لكّن  له،  ميزة حُت�صب  اأرواح جن�ده  على 

ه�صا�صة البنية الإ�رشائيلية، وترّددها تاه تقدمي الت�صحيات.

الأمريكي  نظرائه  ركب  يف  �صيم�صي  ع�ز  خطة  باعتماده  الإ�رشائيلي  اجلي�س  اأن  يبدو  اأخرى،  ناحية  من 

والرو�صي والفرن�صي وغريهم، الذين �صبق�ه على خطى بناء اجلي�س ال�صغري والذكي. ومن املر�صح اأن يتّم تنحيف 

الق�ات الرّبية، من �صمن عملية اإعادة هيكلة اأذرعة اجلي�س املختلفة، وحتديث قدراتها يف جمالت: الت�صليح، 

التكن�ل�جيا  بالرتكاز على  ال�صتطالع،  ال�صتخبارات،  الت�صالت،  املعل�مات،  اأنظمة  وال�صيطرة،  القيادة 

املتقدمة. 

احل�صاب  ت�صفية   
ّ
عمليتي خالل  املن�ص�د  الأمن�ذج  على  الأّولية  تطبيقاته  الإ�رشائيلي  اجلي�س  اأجرى  لقد 

)1993( وعناقيد الغ�صب )1996( �صد املقاومة يف اجلن�ب اللبناين. رغم ذلك مل يتحّ�ل ذاك الأمن�ذج اإىل 

خيار عماليّن معتمد ب�صكل نهائي لدى هذا اجلي�س اإل بعد اإثبات فّعاليته العالية مرة ثانية، وذلك يف احلرب 

الأمريكية �صد ي�غ��صالفيا )1999( حني �صّنت مقاتالت حلف النات� ع�رشات اآلف الغارات خالل 78 ي�مًا 

متتالية، فاأجربت الق�ات ال�رشبية على اخلروج من اإقليم ك��ص�ف�، من دون احلاجة اإىل عمليات بّرية.

يف �صيف 1999 �صّكل رئي�س الأركان اجلرنال �صاوؤول م�فاز، متاأثراً بخال�صات حرب ك��ص�ف�، »جلنة 

اأ�ص�س مفه�م »تفعيل الق�ة«، للتعامل مع اجلبهة  اإىل و�صع  اأ�صكنازي، خُل�صت  بحث« برئا�صة اجلرنال غابي 

اللبنانية، التي كانت تق�ّس م�صاجع الإ�رشائيليني ول تزال. وارتكز املفه�م القتايل اجلديد على »املزج املتزامن 

بني النريان الدقيقة واجلهد الرّبي الذي تبّدل م�صم�ُنه، بحيث مل يعد يعني الزّج بت�صكيالت مدّرعة كبرية يف 

م�اجهات مفت�حة ووا�صعة، وال�صتعا�صة عنها با�صتخدام وحدات بّرية �صغرية �صد الأهداف التي تع�صى على 

. وقد تطابق مفه�م »تفعيل الق�ة« مع روؤية وزير الدفاع الأمريكي الأ�صبق رونالد رام�صفيلد 
)9(

�صالح اجل�«

القائل: »الي�م، ميكن لل�رشعة وخّفة احلركة والدقة اأن حتّل حمل احلجم الكبري، بحيث اأ�صبح من املمكن فعل ما 

. وتدريجًا بات هذا املفه�م اأ�صا�س املذهب الع�صكري الإ�رشائيلي، واملتحّكم مبفا�صل 
)10(

ه� اأكرث، مبا ه� اأقّل«

اإ�صراتيجيته، لي�س بغر�س التعامل مع اجلبهة اللبنانية فقط، بل مع كل الأعداء املحتملني.
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ولدة خطة »كيلع« 

فريق  فعنّي  الأركان  هيئة  رئا�صة  احلايل(  احلرب  )وزير  يعل�ن  م��صيه  اجلرنال  ت�صّلم   ،2003 العام  مطلع 

عمل »طاقم التفكري الآخر«. وبعد ج�لت من النقا�صات املغلقة اأ�صدر كتّيبًا بعن�ان »جزئيات ديناميكية«، 

اأوجز فيه روؤيته تاه املخاطر امل�صتقبلية املتمّثلة بحركات املقاومة، وكيفية م�اجهتها ب�ا�صطة اأ�صل�ب »القتال 

املتفّرق«، علمًا باأنها ُت�صّنف يف خانة املخاطر املنخف�صة وفقًا للتعريف الإ�رشائيلي. وبح�صب م�صم�ن الكتّيب 

اجلّ�،  �صالح  نريان  ا�صتخدام  يكفي  اإذ  اخل�صم،  لإخ�صاع  مدّرعة  ِفرق  اإىل  يحتاج  ل  القتال  من  الن�ع  فهذا 

وامل�صح ال�صتخباري، وال�ص�اريخ العالية الدقة، ووحدات بّرية نخب�ية )جزئيات ديناميكية( لتدمري ق�ة اخل�صم 

وال�صيطرة على اأر�س املعركة. ومب�ازاة م�رشوع »طاقم التفكري« اأعدت، اآنذاك، �صعبة العمليات يف هيئة الأركان 

خطة »كا�صحة اجلليد«،  وفح�اها الت�ليف بني نريان �صالح اجل�، ون�صاط وحدات بّرية نخب�ية.

»كيلع«  خطة  ل�لدة  وك��صف�،  العراق  حرَبي  يف  الأمريكية  بالتجربة  املتاأثرة  الأفكار،  هذه  مّهدت  وقد 

ّدقت يف هيئة الأركان �صيف 2003، وخي�صت »حرب لبنان الثانية« )مت�ز 2006( بالرتكاز على  التي �صُ

مفاعيلها.

ف�شل الختبار

يف اأعقاب ف�صل تلك احلرب �صّب العديد من اجلرنالت واخلرباء الإ�رشائيليني جام غ�صبهم على خطة كيلع، 

منتقدين اأ�صل�ب اإدارة احلرب، ومغالة القيادة الع�صكرية يف العتماد على �صالح اجل�، واإهمال دور اجلهد 

الرّبي. واتهم�ا تلك القيادة بعدم التنّبه اإىل الفروق ال�ا�صحة بني طبيعة اخل�صم )حزب اهلل( الغام�صة وهرمّيته 

الالمركزية، وبني الركيبة الكال�صيكية املك�ص�فة لكل من اجلي�صني العراقي وال�رشبي. وعّلق اخلبري الع�صكري 

با�صتخبارات  املدع�م  اجلّ�  اأّن �صالح  ترى  التي  املقاربة  الإ�رشائيلي  اجلي�س  تبّنى  قائاًل: »لقد  رباب�رات  عمريا 

ق�ية ه� احلل لكل امل�صاكل؛ فال�صالح الذي وِلد كم�صاند للق�ات الربية حتّ�ل اإىل ال�صالح املفر�س به اأن يهزم 

. وراأى الباحث الإ�رشائيلي العقيد رون طريا: »اإن امل�صكلة تكمن يف التبّني احلما�صي والزائد عن 
)11(

العّدو«

.
)12(

 »Effects Based Operation احلد للنظرية الأمريكية

وكان عدد من جرنالت �صالح اجل� الأمريكي قد �صاغ�ا نظرية م�صتخل�صة من خرباتهم يف حروب العراق 

وك��صف�، وحّددوا ثالثة �رشوط لنجاحها:

اأ- وج�د ُبنى وا�صحة للعّدو، لديها قدرات متدّنية دون م�صت�ى الق�ة املهاجمة.

ب- لهذه البنى مفا�صل ح�ّصا�صة ميكن حتطيمها.

.
)13(

ج- اأن تك�ن البنى واملفا�صل معروفة لدى الطرف املهاجم

وعّلق العقيد طريا على خطاأ التماثل مع النظرية الأمريكية، ول� بحّلة مفه�م »كيلع« الإ�رشائيلي، قائاًل: »على 

خلفية جناح هذه الأفكار يف حروب كال�صيكية هناك من وقع يف وهم اإدارة حرب من خالل احتكاك قليل 

وثمن زهيد. لقد �صعت »اإ�رشائيل« لإحداث تغيري يف لبنان، فاأدارت املعركة �صد جمم�عات حرب ع�صابات 
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 .
)14(

لي�س لها بنى اأو مفا�صل، وكانت معرفتها بالبنى الع�صكرية اخلا�صة بحزب اهلل حمدودة جداً«

اإ�صافة اإىل ما اأورده اخلبريان الإ�رشائيليان، نعتقد اأن عن�رش اجلغرافيا كان من الأ�صباب التي اأف�صلت احلرب 

على لبنان، ومّت اإغفالها من ِقبل اخلرباء الذين انتقدوا الإخفاق الإ�رشائيلي؛ فالق�ة الأمريكية املتطّ�رة خا�صت 

حروبها الأخرية بعيدة اآلف الأميال عن ديارها. ومل يكن ب��صع الق�ات العراقية اأو ال�رشبية املحدودة القدرات 

النتقام بت�جيه نريانها ال�صاروخية وغريها �صد اأهداف يف القاّرة الأمريكية. هذا العامل ل ينطبق على اجلغرافيا 

الرئي�صي للمقاومة �صد حرب العدو متّثل بال�صتهداف ال�صاروخي  اللبنانية املتاخمة لفل�صطني املحتلة. فالرّد 

اإبعاد  على  ة  النا�صّ القتالية  عقيدته  مكّ�نات  اأحد  اأُعطب  حينها  و�صّلها.  فيها  احلياة  واإرباك  الداخلية،  جلبهته 

النريان عن العمق الإ�رشائيلي، وح�رشها باأر�س اخل�صم.

الن�شر والثعبان

لقد نّفذ �صالح اجلّ� الإ�رشائيلي يف »حرب لبنان الثانية« قرابة 17000 غارة، اأي مبعدل مّرة ون�صف عدد 

غاراته على اجلبهتني امل�رشية وال�ص�رية خالل حرب ت�رشين الأول 1973. هذا ف�صاًل عن مئات اآلف قذائف 

املدنية وم�اقع  البنى  والرّب،  والبحر  اجل�  من  املنبعث  الناري  الإمطار  وا�صتهدف  العنق�دية.  والقنابل  املدفعية 

وتركيبتها  مقاتليها،  كفاءة  بف�صل  �صليمًا،  بقي  قّ�اتها  من  الأكرب  اجلزء  اأن  بعد  فيما  ليتبنّي  للمقاومة.  حمتملة 

ال�صبيهة بق�ات حرب الع�صابات، يف دللة على حمدودية قدرة الطائرة احلديثة، تاه جمم�عات �صغرية �رشيعة 

احلركة، باإمكانها تبديل م�قعها خالل ب�صع دقائق، وهي ال�قت الفا�صل ما بني عملية ر�صد الهدف وقدوم 

الطائرة للتعامل معه. اإن حرب الطائرة مب�اجهة مقاتل حرب الع�صابات ت�صبه �رشاع الن�رش مع الثعبان، بح�صب 

اأكرث  اأن يرّكز العّدو يف امل�اجهات املقبلة  . ومن املت�قع 
)15(

ت��صيف الك�ل�نيل الأمريكي �صم�ئيل غ�ردون

الناري  التعامل  ومبقدورها  معًا،  والنار  ال�صتطالع   
ّ
خا�صتي تمع  لأنها  املاأه�لة،  غري  الطائرات  على  فاأكرث 

الف�ري مع الهدف، عند حلظة ر�صده واكت�صافه.  

بعد فرة وجيزة على اندلع احلرب اعرف رئي�س الأركان اجلرنال دان حال�ت�س، القادم من �صالح اجل�، 

هناك  واأحيانًا  تلة،  علمًا على  تغر�س  اأن  »الطائرة ل ميكنها  قائاًل:  املهّمة وحده  اإمتام  ال�صالح عن  بعجز هذا 

 لقد �صّعبت تركيبة املقاومة على العّدو عملية جمع 
)16(

حاجة لأن ينظر اجلن�د اإىل العّدو يف عينيه وي�اجه�ه«.

املعل�مات ال�صتخبارية عنها، وحتديداً اأماكن مراكز القيادة وال�صيطرة لديها، ومت��صع جمم�عاتها املقاتلة؛ فهي 

ُت�صبه التنظيمات »الغ�ارية«، من حيث البنية ال�صبحّية، وا�صتقاللية وحداتها من الناحيتني العمالنية والل�ج�صتية. 

ا�صتن�صاب الأ�صل�ب الأف�صل خل��س املعركة، خالفًا  العالية، يف  املبادرة  وُتقاد من قيادات ميدانية متلك حّيز 

لل�حدات النظامية التي ُتدار باآلّيات اإمرة مركزية. 

�شراع الإرادة والآلة

لقد اأثبتت املقاومة اأهمّية العن�رش الب�رشي الكف�ؤ يف املعركة وقدرته على منع العدو من ا�صتغالل تفّ�قه التقني، 

مقارنتها  التي ل ت�ز  الهائلة  قدراته  رغم  اأهداف حربه،  عن حتقيق  جلّيًا عجزه  وبرز  عنه.  الن�رش  وحجب 

طار  الق�ة  فرط  »ِمن  له  مقالة  يعن�ن  مارك��س  ي�ؤئيل  الإ�رشائيلي  اخلبري  جعل  ما  املحدودة.  اخل�صم  بقدرات 
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 .
)17(

 بدًل من اجلي�س ال�صغري والذكي«
ّ
العقل«، ويق�ل: »ك�صفت احلرب اأمامنا جي�صًا كبرياً وغنيًا، لكنه غبي

هذه اخلال�صة تاري ق�ًل لأحد اجلرنالت الأمريكيني الذين قاتل�ا يف العراق: »اإن منتجات التقنية العالية ل 

تدي نفعًا مع عّدو م�صّتت مثل تنظيم القاعدة، بغ�ّس النظر عن عدد القنابل اخلارقة للتح�صينات التي ميكنك 

. ويف ال�صياق قال اأحد 
)18(

اأن تلقيها من بعيد، فاإذا كنت ل تعرف اأين يختبىء اأحدهم فلن يك�ن ثمة جدوى«

قادة املارينز: »اإن احلروب ال�حيدة التي خ�رشتها ال�ليات املتحدة كانت �صد اأعداء غري تقليديني ي�صتخدم�ن 

.
)19(

تقنية اأ�ص�اأ«

والتكّتم  التنظيم  بح�صن  لها  امل�صه�د  اللبنانية،  املقاومة  على  اأكرب  بدقة  ينطبقان  الأمريكيان  الراأيان  هذان 

اأن   2006 مت�ز  حرب  ك�صفت  لقد  خمططاته.  والتما�س  الإ�رشائيلي  العقل  اأغ�ار  ِل�صرْب  واملتابعة،  والتخطيط 

قاعدة بيانات املقاومة عن العدو ت�صاهي بدّقتها بنك اأهدافه عن ت�زع قياداتها ووحداتها املقاتلة. وهذا املُعطى 

ملقاتلي حزب اهلل معل�مات تكتيكية ح�ّصا�صة  ال�صتخبارية وّفرت  »البيانات  باأن  يفيد  اأمريكي:  تقرير  ي�ؤكده 

ح�ل النّيات، وو�صع القّ�ات الرّبية الإ�رشائيلية واأمكنتها. ومتّكن مقاتل� حزب اهلل امل�صلح�ن بهذه املعل�مات 

 .
)20(

من اإحباط الهجمات الإ�رشائيلية«

كعب اأخيل

وحداتها  بن�صاط  ت�ّصد  الإ�رشائيلي،  النار  اإع�صار  رغم  �صليمًا،  املقاومة  بنيان  بقاء  على  الأق�ى  الدليل  اإّن 

ال�صاروخية التي بقيت حتى ال�صاعات الأخرية من القتال ُت�صلي �صمال وو�صط فل�صطني املحتلة مبئات ال�ص�اريخ 

للكيان  الرخ�  البطن  الفعالية  املحدودة  التكتيكية  ال�ص�اريخ  هذه  وك�صفت  املدى.  واملت��صطة  الق�صرية 

ال�صهي�ين، املتمّثل باجلبهة الداخلية التي باتت، بعد انتهاء احلرب، ال�صغل ال�صاغل لقيادته؛ فاأجرت ع�رشات 

املناورات والتدريبات ح�ل كيفية حت�صري امل�صت�طنني لل�قاية من النريان البال�صتية واملنحنية. كما �صّخرت هذه 

القيادة القدرات التكن�ل�جية الإ�رشائيلية والأمريكية جمتمعة لتط�ير منظ�مات العرا�س ال�صاروخي، مثل القّبة 

احلديدية والع�صا ال�صحرية وحيت�س 2 وحيت�س 3... اإىل جانب ال�صتعانة باملنظ�مات الأمريكية من طراز »باك  

3« و«ثاد« و»اإيجي�س«... ا�صتعداداً للحرب املقبلة.

عوٌد على بدٍء

اإّن النتقادات ال�صديدة امل�ّجهة لقادة احلرب وخطة كيلع، ف�صاًل عن ت��صيات جلنة فين�غراد، حّثت رئي�س 

الأركان، اآنذاك، اجلرنال غابي اأ�صكنازي للبحث عن خطة بديلة، تك�ن اأكرث مالءمة حلرب الثاأر املحتملة على 

اجلبهة اللبنانية وغريها. ويف الذكرى الأوىل للحرب عقدت هيئة الأركان ور�صتها ال�صن�ية ي�مي 21 و 22 

اآب 2007 يف القاعدة اجل�ية »�رشفني«، وخُل�صت اإىل اإقرار خطة »تايفن« ل�صن�ات 2008- 2012. واأهّم 

م�صامينها ت�صكيل فرقة مدّرعة ول�اء مدّرع جديدين لتعزيز �صالح الرب. واأو�صت اخلطة با�صتمرار اإنتاج دّبابة 

»املريكافا-4«، واإدخال حت�صينات على مئات الدّبابات امل�صتخدمة، وتعزيزها بنظام وقاية )�صرة الريح( من 

ال�ص�اريخ امل�صادة للدروع.
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كما اأقّرت تزويد اجلي�س مبئات املجنزرات احلديثة من طرازّي »النمر« الإ�رشائيلي، و«�صرايكر« الأمريكي، 

يف م�ؤ�رّش قّ�ي على اإعادة الربيق اإىل الذراع الرّبية بعد �صن�ات من الإهمال وتخفي�س امل�ازنات. ويف ال�قت 

ذاته اأو�صت خطة تايفن بال�صتمرار يف تعزيز �صالح اجل� باأحدث املقاتالت. وبعد ب�صعة اأ�صهر من اإقرار اخلطة 

اأبرمت تل اأبيب مع وا�صنطن �صفقة �رشاء �رِشَبني من طائرات »اأف-35«.

اإلغاًء عمليًا  اأعادت خطة تايفن اإىل اجلي�س الإ�رشائيلي روحية املناورة واحلركة والنار، وحملت يف طّياتها 

اخلاطفة  احلرب  القائمة على  اإ�صراتيجيته  الأول يف  املرّبع  اإىل  واأرجعته  بعد«،  »النار عن  كيلع ونظرية  خلطة 

ال�رشيعة، وعمادها تق�ية الق�ات الرّبية اإىل جانب �صالح اجلّ�. هذا ما اأّكده اأ�صكنازي بالق�ل: »ل ي�جد بديل 

من الق�ات الربية، ل يف اجلي�س الإ�رشائيلي، ول يف غريه من اجلي��س. اإن التغيريات التكن�ل�جية والتحديث، 

القّ�ات  من  بدياًل  ت�صّكل  اأن  ميكنها  ل  والبحرية،  اجل�ية  الأ�صلحة  ق�ة  وتعزيز  بعد،  عن  امل�ّجهة  والنريان 

. ومل تقت�رش احلما�صة للخطة اخلم�صية اجلديدة على ا�صكنازي وجرنالته، فقد عّلق اأيه�د باراك قائاًل: 
)21(

الرّبية«

»هذه اخلطة تعزز ق�ة اجلي�س الإ�رشائيلي، وتكّيفه مل�اجهة التحّديات التي تنت�صب اأمام الدولة. وهي ت�صّكل 

.
)22(

رافعة للتجديد والبناء ولتح�صني التفّ�ق الن�عي«

لفكرة  املا�صي،  القرن  ت�صعينيات  املفرطة، مطلع  اإ�رشائيلي خم�رشم مع حما�صته  لقائد  الراأي  يتنا�صق هذا  ل 

اجلي�س ال�صغري والذكي، التي اأطاحتها حرب لبنان الثانية! ول �صك اأن تبّدل نظرة باراك وغريه من اجلرنالت 

تاه تركيبة اجلي�س والإ�صراتيجية الأن�صب له ح�صلت بفعل تاأثريات تلك احلرب وتداعياتها الثقيلة على العقل 

الإ�رشائيلي.

وخال�صة الق�ل اأّن جمم�عات املقاومة التي خا�صت حرب مت�ز 2006 ل� كانت ق�ات نظامية وا�صحة 

اللبنانيني  بع�س  يخ�ّس  الكالم  وهذا  احلرب.  من  الأول  الي�م  يف  بتدمريها  الإ�رشائيلي  الطريان  لنجح  املعامل 

املطالبني باإحلاق عنا�رش املقاومة باجلي�س، واإذا اأُخذ بهذا الراأي غري املهني نفقد عن�رش الردع الرئي�صي يف وجه 

اإ�رشائيل، من دون اإ�صافة عن�رش ق�ة اإىل اجلي�س اللبناين. 

العدوى ال�شلبية

حروبهم  يف  هزائمهم،  مع  العرب  لتعامل  مماثلة  بطرائق  احلربي  ف�صلها  مع  العربّية  الدولة  تعاملت  لقد 

الكال�صيكية قبالتها، حني ح�رشوا امل�صكلة باأ�صباب ع�صكرية وتقنية بحتة، متجاهلني تخّلف بنيتهم املجتمعّية 

وق�ص�رها اأمام بنّية العّدو املتط�رة. ومن ير�صد جيداً كيفّية تعاطي املراتب ال�صيا�صّية والع�صكريّة الإ�رشائيلية مع 

هزمية »حرب لبنان الثانية« يجد اأّن الذرائع مقت�رشة على خطاأ املفاهيم،  ونق�س التدريب، وفقدان التن�صيق، 

و�ص�ء ا�صتخدام الق�ات الربّية! وبهذا تاهلت ال�صبب احلقيقي للف�صل املتج�ّصد بتبّدل طبيعة اخل�صم يف اجلهة 

اأعّد  املعرفة  اأ�صا�س  وعلى  عدّوه،  وعرف  ذاته  عرف   ،
)23(

زي �ُص�ّن  تعبري  بح�صب  اخل�صم،  وهذا  املقابلة. 

بل الُف�صلى ل�صتثمار مردود قدراته الب�رشّية والت�صليحّية  منظ�مات تفكريه، وحت�صرياته، واأ�صاليب مقاومته، وال�صُ

اإىل احلّد الأق�صى.



10

لقد اأردنا باإطاللتنا اخلاطفة على بع�س خال�صات »حرب لبنان الثانية« تبيان ف�صل مفاهيم خطة كيلع يف 

وجه تنظيم »غ�اري«. وهي ت�صبه اإىل حد ما خطة »ع�ز«، التي ن�ّصك اأن تك�ن حظ�ظها اأف�صل من �صابقتها 

يف حال اختبارها �صد ق�ى املقاومة ميدانيًا.

ال�شتدارة الثانية

تايفن وروؤى  ا�صتدارًة ن�صف دائرية، مطيحًة خطة  العدو  لتفر�س على جي�س  اأتت خطة ع�ز  من جديد، 

اأ�صكنازي، ح�ل بعث الروح يف جي�س ال�صعب، ومعها كل اجلهد املبذول، خالل ال�صن�ات ال�صبع املا�صية، من 

تدريبات ومناورات وا�صتحداث وحداٍت اإ�صافية لتق�ية الذراع الربية.

ومن جديد، اأي�صًا، بداأ التب�صري مبفاهيم وم�صطلحات حقبة ما قبل »حرب لبنان الثانية«، فعاد احلديث عن 

اجلي�س ال�صغري والذكي، واحلرب غري املتناظرة، واحل�صم ب�ا�صطة النريان الكثيفة. ول� دّققنا مبندرجات خطة 

مِلَ هذه  للت�صاوؤل:  يدفعنا  ما  َقّط.  احلرب مل حتدث  تلك  وكاأّن  اأعماقها،  قابعة يف  كيلع  ل�جدنا روحية  ع�ز 

اأهي ناتة عن �ص�ء تقدير وارتباك تاه  الع�صكرية الإ�رشائيلية؟  املتناق�صة يف مفاهيم وخطط  القطعية  القفزات 

تبّدل ن�عّية املخاطر؟ اأم عن روؤية ملتغرّيات جي�- �صيا�صية م�صتجّدة، ي�صهدها العامل العربي يف زوبعة ربيعه؟ 

وهل هذه املتغريات كافية لتربير احلرية املفاهيمية لدى العّدو؟ وما هي خطة ع�ز، حدودها وتناق�صاتها؟ وهل 

حتقق هذه اخلطة ما عجزت عنه �صابقاتها؟ وما حدود تاأثرياتها على املقاومة اللبنانية حتديداً، التي برهنت عن 

لتبّني خطة ع�ز وت�قيتها؟ لالإحاطة بهذه  املتغريات؟ وماذا عن الأ�صباب امل�جبة  مرونة وتكّيف عاليني تاه 

الأ�صئلة، وال�صعي للتقاط اأج�بتها، ل بد من قراءة اأولية ملندرجات هذه اخلطة، وفح�س مدى جدواها قيا�ّصًا 

على تارب احلروب الإ�رشائيلّية ال�صابقة. وكذلك الإ�صاءة على البيئة الإقليمية املحيطة بها.

مندرجات خطة عوز

1- ت�رشيح خم�صة اآلف جندي نظامي.

 املدّرعات واملدفعية.
ّ
2- ال�صتغناء عن خدمات ت�صكيالت من �صالحي

هذان البندان ي�صريان ب��ص�ح اإىل تقلي�س مالك الق�ات الربية م�صتقباًل. ويف ال�صياق كتب اخلبري الإ�رشائيلي 

ع�فر �صيلح عن: »نية خف�س ميزانية الق�ات الربية بن�صبة ل تقل عن 25٪، وتخفي�س املناورات التي تكّلف 

. و�صيلح �صاحب كتاب »ملاذا يجب اإحداث ث�رة يف اجلي�س ال�صهي�ين«؟ وه� من اأكرث 
)24(

ميزانيات طائلة«

املتحم�صني لفكرة اجلي�س املهني املحرف، ويعرّب عن راأي �رشيحة من اخلرباء الإ�رشائيليني، الذين يعتقدون باأن 

والق�ات  النخبة  ب�حدات  العناية  ه�ؤلء  ويقرح  امل�صتقبل.  نزاعات  يف  كثرياً  �صي�صيق  الربية،  العمليات  حّيز 

 .
)25(

املنق�لة ج�اً، ك�نها اأكرث مالءمة خل��س القتال ُقبالة تنظيمات ُمقاومة، تنح نح� احلرب غري املتماثلة

هذا الراأي يعرّب ب��ص�ح عن تاأّثر �صانعي الإ�صراتيجيات الإ�رشائيليني بنظرائهم الأمريكيني الذين يعتربون 

»اأن جي�س القرن ال�احد والع�رشين يجب اأن يتفكك اإىل وحدات اأ�صغر واأخف واأكرث عنفًا، متلك و�صائط قتال 

. والنظرة الأمريكية الإ�رشائيلية امل�صركة، 
)26(

ماأه�لة وغري ماأه�لة، وتت�ا�صل عن طريق �صبكة حا�ص�بية هائلة«
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الع�صكرية،  التكن�ل�جيا  تطّ�ر  ت�صارع  من�صاأُها  امل�صتقبل،  حروب  مع  ليتكّيف  وت�صليحه  اجلي�س  تركيبة  تاه 

حيث ل ميّر ي�م من دون حتقيق �صبق تقني يف جمال ما، كان اإجنازه يحتاج اإىل �صن�ات يف ما م�صى. وقد و�صف 

عامل الفيزياء النكليزي اآرثر كالرك وترية التط�ر احلا�صلة ب�»ال�صحر«.

خ�صم  ُقبالة  الكال�صيكي  غري  القتال  يف  ق�ص�َرها  الدقة  الفائقة  وو�صائطها  التكن�ل�جيا  عظمة  ُتخفي  ل 

الأمريكي  ب�صّقيها  املا�صي،  العقد  حروب  يف  جّلية  الدللة  وبرزت  الث�رية(.  )احلرب  التنظيم  »غ�اري« 

والإ�رشائيلي. هذا ما ا�صتخل�صه رئي�س هيئة الأركان الأمريكية امل�صركة، اجلرنال »راي اأوديرن�«، اأمام امل�ؤمتر 

الذكية  والقنابل  املاأه�لة  الطائرات غري  ا�صتخدام  »اإنه حتى مع  بالق�ل:  الأمريكي«  ل�»رابطة اجلي�س  ال�صن�ي 

على  الربية  الق�ات  ا�صتخدام  اإىل  اللج�ء  الأمر  نهاية  يف  وتتطلب  الب�رش،  اإرادات  بني  �صدامًا  احلروب  تبقى 

الأر�س. والتكن�ل�جيا لن حتّل امل�صكلة وحدها، فهناك راأي يق�ل اإنه اإذا وقفنا من بعيد، وا�صتخدمنا �ص�اريخ 

.
)27(

�صديدة الدقة، �صي�ؤدي الأمر اإىل ا�صت�صالم العّدو. يف راأيي هذا افرا�س خاطىء«

اإن خال�صة القائد الأعلى رتبة يف ال�ليات املتحدة ت�صري اإىل اأن نظرية »الث�رة يف ال�ص�ؤون الع�صكرية«، ل 

تزال �صبابية وحتتاج اإىل املزيد من التجارب امليدانية لت�صاح معاملها، واإثبات �ص�ابية مرتكزاتها. وكانت تلك 

النظرية قد اأب�رشت الن�ر حتت تاأثري تداعيات زوال الحتاد ال�ص�فياتي، ونتائج حرب اخلليج الثانية )1994(، 

اأو  متا�ّس  بعد«، دومنا  »القتال عن  اأ�صل�ب  الث�رة ه�  تلك  املعل�ماتي«. ومرتكز  ويف حلظة ذروة »النفجار 

اجلرنال  الأ�صبق،  الأمريكية  البحرية  قائد  واعترب  والتكتيكي.  الإ�صراتيجي  امل�صت�يني  على  العدو  مع  اختالط 

. وانبثقت خطة كيلع يف ظل وهج نظرية »الث�رة 
)28(

جريمييا ب�ردا، اأنها »جعلت النار واملناورة �صيئًا واحداً«

يف ال�ص�ؤون الع�صكرية«. 

3- خف�س عدد ال�صفن احلربية، ل �صّيما القدمية غري املالئمة ملتطلبات املعارك البحرية احلديثة، وال�صتعا�صة 

اإىل ذراع  البحرية من حر�س �ص�احل  الق�ات  ال�رشيعة والغّ�ا�صات »لتح�يل  الطّرادات   
ّ
بتعزيز �صالحي عنها 

. وُعمل على تزويد الأ�صط�ل الإ�رشائيلي بخم�س غّ�ا�صات من طراز دولفني 800 الأملانية، ت�صّلم 
)29(

مقاتلة«

ثالثًا منها، والبقية قبل نهاية العقد احلايل. وذلك تلبية حلاجات حرب حمتملة مع اجلمه�رية الإ�صالمية يف اإيران. 

هذه الغّ�ا�صات جمّهزة لإطالق �ص�اريخ بعيدة املدى حتمل روؤو�صًا ن�وية و�ص�اريخ كروز اجلّ�الة. وتبلغ كلفة 

ال�احدة منها مليار دولر، دفعت اأملانيا الحتادية جزءاً من ثمنها كهبة للدولة العربية.

4- اإحالة اأ�رشاب من الطائرات القدمية على التقاعد، مثل مقاتالت الفانت�م و�صكايه�ك وكفري، نظراً لقّلة 

جدواها القتالية، وا�صتنزاف �صيانتها م�ازنة �صالح اجل�. وتن�ّس خطة ع�ز على تعزيز هذا ال�صالح باأحدث 

الطائرات ذات املهاّم املتعددة )مقاتلة وقاذفة ومطاردة(. ومن املقرر اأن يت�صّلم اجلي�س الإ�رشائيلي �رشَبني )24 

طائرة( من طراز »اأف-35« ال�صبحية، نهاية العام 2017، فيك�ن اجلي�س الأول بعد نظريه الأمريكي، الذي 

يح�صل على هذا الن�ع من املقاتالت الأكرث تطّ�راً يف العامل. فهي ع�صّية على الر�صد الراداري، ومبقدورها 

تنفيذ مهاّم على ُبعد اآلف الأميال من ق�اعد انطالقها. 

وُتعّد »اإ�رشائيل« م�صاهمة، ول� بقدر حمدود، يف اإنتاج هذه املقاتلة؛ فقد نقلت �صحيفة يديع�ت اأحرن�ت 

َ�ذ طائرات ال�صبح »اأف- 35« �صيك�ن اإ�رشائيل، عرب �صفقة قيمتها اأكرث من  عن البنتاغ�ن »اأّن امل�ّرد ال�حيد خِلُ
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مليار دولر على مدى 10 �صن�ات. و�صتزّود اخل�ذ بنظام »HDMS« الذي و�صعته �رشكة »األبيت« الإ�رشائيلّية 

. وهذا لي�س املنتج الإ�رشائيلي ال�حيد الذي ُي�ّرد للجي�س الأمريكي: فهناك 
)30(

و»روك�يل ك�لينز« الأمريكّية«

اأي�صًا »اأ�صباه امل��صالت والن�اقل، والدارات الإلكرونية، واحل�صا�صات ال�صلبية، واملعل�مات املتعلقة بالندماج 

الن�وي، ومعاجلة الإ�صارات ودمج املعل�مات. ويرى البنتاغ�ن اأن قدرات »اإ�رشائيل« يف هذه امليادين، م�صاوية 

.
)31(

لقدرات حلف النات�«

وتعمل �رشكة »ل�كهيد مارتن« امل�صّنعة للطائرة احلربية »اأف-35« على ا�صتك�صاف كيفية حت�يرها بحيث 

حتّلق من دون طيار. ويعتقد عدد من خرباء الدفاع »اأنها قد تك�ن اأوىل املقاتالت املحّ�لة، اأو رمبا اآخر املقاتالت 

اأنها  القاذفة »ب-2«، مّدعية  . وتطمح هذه ال�رشكة لت�صنيع قاذفة غري ماأه�لة )ب�لكات( ت�صبه 
)32(

املاأه�لة«

.
)33(

�صتتفّ�ق بخم�س مرات، من حيث القدرة والفاعلية يف تنفيذ املهمات، على املقاتلة النّفاثة »اأف-22«

اأهميته،  وتعاظمت  كلفته  بلغت  مهما  اأمريكي،  تقني  اإجناز  اأي  اأن  املعل�مات، لعتقادنا  هذه  اأوردنا  لقد 

فقد  وحدها،  الأمريكية  التكن�ل�جيا  باإجنازات  تكتفي  ل  التي  الإ�رشائيلية،  اليد  متناول  يف  ي�صبح  ما  �رشعان 

 
ّ
جنحت يف بناء �صناعات ع�صكرية متطّ�رة، ول �صيما يف جمال اإنتاج طائرات من دون طّيار التي تمع بني ميزتي

النارية. واأظهر تقرير على م�قع �صحيفة هاآرت�س الألكروين »اأن »اإ�رشائيل« هي  امل�صح ال�صتطالعي والقّ�ة 

امل�صّدر الأول للطائرات غري املاأه�لة يف العامل، حيث غزت اأ�ص�اق ح�ايل 40 بلداً، منها بريطانيا وكندا وتركيا 

وك�ريا اجلن�بّية وفرن�صا وال�صني والربازيل واأ�صراليا. وبلغت قيمة �صادراتها يف هذا احلقل 4،6 مليار دولر 

. وهي ُت�صنِّع ع�رشة اأن�اع من هذه الطائرات، 
)34(

خالل ثماين �صن�ات، اأي 10٪ من جُممل مبيعاتها الع�صكرية«

اأكرثها رواجًا وفعالّية طائرتا »هريون« و»هرم�س 450«؛ والأخرية مزّودة ب�ص�اريخ »هيل فاير« املحّملة على 

اأجنحتها، وقد ُاختربت بفعالية يف »حرب لبنان الثانية«.

فاإّبان  القرن املا�صي؛  اأواخر �صبعينيات  اإىل  اأعمالها احلربية  الطائرات يف  ا�صتخدام »اإ�رشائيل« لهذه  ويع�د 

يف  ال�ص�رية  �صام-6  �ص�اريخ  لق�اعد  التابعة  الرادار  اأجهزة  على  ب�ا�صطتها  �صّ��صت   1982 العام  اجتياح 

اأن  اخلرباء  ويتنباأ  عليها وتدمريها.  النق�صا�س  »اأف- 15« و»اأف 16«  ال�  مقاتالت  �صّهل على  ما  البقاع، 

ت�صبح الطائرات غري املاأه�لة عماد �صالح اجل� الإ�رشائيلي قبيل العام 2025.

وال�ص�اريخ  الطائرات  �صيما  ل  الدّقة،  العالية  والأ�صلحة  ال�صتخبارية،  عب  ال�صُّ يف  ال�صتثمار  زيادة   -5

�صة باحلروب الإلكرونية وال�صيربية، وت��صيع كادرها  البال�صتية واجلّ�الة اإ�صافة اإىل رفع كفاءة ال�حدات املتخ�صّ

الب�رشي ا�صتعداداً حلروب امل�صتقبل. وعلى الرغم من امتالك »اإ�رشائيل« اإمكانيات كبرية يف هذا املجال، فاإنها 

برزت جلّية يف حرب  بها  ي�صتهان  قدرات وخربات ل  لديها  باتت  لها  املعادية  فالق�ى  احتكاره؛  تّدعي  ل 

مت�ز 2006، ويف الهجمات التي نفّذها، اأكرث من مرة، »قرا�صنة« اإنرنت عرب �صد م�صالح اإ�رشائيلية. وقد 

اأ�صاء بير �صينجر على ج�انب جمه�لة من امل�اجهة الإلكرونية خالل تلك احلرب بني »اإ�رشائيل« واملقاومة: 

»مل يكن حزب اهلل قادراً على اخراق ُنظم اجلي�س الإ�رشائيلي احلا�ص�بية فح�صب، ولكنه اخرق اأي�صًا اأنظمة 

اجلي�س الال�صلكية، واملثري اأن هجمات الإنرنت التي �صّنها على »اإ�رشائيل« بدت وكاأنها اآتية من كابل يف جن�ب 

تك�صا�س، ومزّود خدمات يف �ص�احي فرجينيا، وم�اقع اإلكرونية يف دلهي وم�نريال وبروكلني وني�جر�صي. 
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ت على  ِقبل مت�صّللي حزب اهلل. كما اخرق �صبكة اخللي�ي، وتن�صّ نة من  لكنها يف واقع الأمر كانت ُمقر�صَ

 .
)35(

املكاملات الهاتفية التي اأجراها قادة وجن�د ع�صكري�ن اإ�رشائيلي�ن يف امليدان«

وقبل اأ�صهر اأن�صاأ اجلي�س الإ�رشائيلي قيادة عمليات للحرب الإلكرونية، تتبع لها كتائب �صايرب جديدة  تدعى 

»جن�د �صبارتك��س« للدفاع عن اأنظمة الأ�صلحة الرئي�صية، واملرافق العامة املدنية. ويف �صياق تعزيز القدرات 

ذكرت �صحيفة يديع�ت اأحرون�ت »اأن ال�حدة 8200 التابعة ل�صعبة ال�صتخبارات الع�صكرية )اأمان( اأطلقت 

. ويكّثف اجلي�س الإ�رشائيلي اإجراءاته 
)36(

حملة كبرية لتجنيد عباقرة ح�ا�صيب يه�د يف جميع اأ�صقاع الأر�س«

يف هذا املجال لظّنه اأن احلرب املقبلة لن تقت�رش على �صاحة املعركة فقط واإمنا �صتدور من وراء �صا�صات احل�ا�صيب 

املتط�رة اأي�صًا.

من ناحية اأخرى، جنحت املقاومة خالل »حرب لبنان الثانية« يف ا�صتخدام نظام حتديد امل�اقع G.P.S لتدقيق 

الرمايات ال�صاروخية على اأهداف معادية بعيدة وغري مرئية. بعد ذلك عمدت �رشكة “Google Earth” اإىل 

اأن ال�صتعدادات يف جمايَلّ احلرب  اإىل  ي�صري  تقّدم  ما  ال�صهي�ين.  للكيان  املحتلة خدمة  فل�صطني  تعتيم خارطة 

اأول�ية هذه احلرب يف امل�صتقبل  الإلكرونية وال�صيربية ل تقت�رش على العّدو فقط. فاملقاومة تدرك من جهتها 

وت�صّخر لها القدرات املطل�بة.

6- اإنتاج املزيد من منظ�مات العرا�س ال�صاروخي، مثل القّبة احلديدية، والع�صا ال�صحرية، وحيت�س 2، 

البال�صتية واملنحنية من الُطرز  اأق�صى احلماية للجبهة الداخلية من خطر ال�ص�اريخ  وحيت�س 3 وغريها، لت�فري 

كافة. وقد تعّزز هذا الت�ّجه لدى القيادة الإ�رشائيلية اإثر »حرب لبنان الثانية«، بعد تيّقنها من حذو اأعدائها يف 

حم�ر املمانعة حذو املقاومة اللبنانية، باقتناء الر�صانات ال�صاروخية لتك�ن عماد اإ�صراتيجيتهم الت�صليحية خالل 

النزاعات املقبلة.

7- ت��صيع فرقة مدّرعة على جبهة اجل�لن، التي تزايدت �صخ�نتها مع ارتفاع اإيقاع الأحداث ال�ص�رية. 

وكذلك تخ�صي�س فرقة لكل جبهة عربية جماورة لفل�صطني املحتلة، والحتفاظ بنظام ِفرق الحتياط املعم�ل 

به ل�صتدعائها عند اإعالن التعبئة. لكن مع التنّبه اإىل اأن جزءاً من الق�ات املدّرعة �صيتم حت�يله اإىل ق�ات خفيفة 

مزّودة مبركبات ذات عجالت مطاطّية بدل �صال�صل اجلنازير. والق�صد الإ�رشائيلي من هذا التدبري »نقل ال�حدات 

. ويف جممل الأح�ال 
)37(

ب�صكل اأ�رشع من جبهة اإىل اأخرى، واملناورة ب�صه�لة اأكرب يف بيئات قتال اأكرث مدينية«

ت�ؤ�رش هذه الفقرة من خطة ع�ز اإىل اأن القيادة الإ�رشائيلية مل ُت�صقط فر�صية احلرب الكال�صيكية من ح�صاباتها 

كلّيًا، رغم اإدراكها ل�هن اجلي��س العربية وان�صغالتها الداخلية. 

كما ُتظهر هذه الفقرة حت�ّصبًا اإ�رشائيليًا جلبهة اجل�لن حتديداً، وبخا�صة اأن القيادة ال�ص�رية �صبق اأن اأعلنتها 

�صاحلية على  العّدو لأهداف  ا�صتهداف طريان  املقاومة مطلع �صيف 2013، عقب  مفت�حَاً لأعمال  ميدانًا 

ال�ص�ري فال يزال ميلك الكثري من عنا�رش  يعانيها اجلي�س  التي  اأطراف مدينة دم�صق. ورغم حالة ال�صتنزاف 

الق�ة، ول �صّيما ال�صاروخية منها على اأن�اعها، وباإمكانه اإ�صعال هذه اجلبهة متى لزم الأمر.
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من ناحية اأخرى، ربط بع�س املحللني الإ�رشائيليني بني ت�قيت خطة ع�ز والأحداث التي ت�صهدها اجلبهة 

اجلن�بية. واملق�ص�د النزاع الدائر بني اجلي�س امل�رشي وجمم�عات »جهادية« يف حمافظة �صيناء التي اأدخل اإليها 

ب�صبب تلك الأحداث كتائب مدّرعة وطائرات عم�دية خالفًا ملندرجات اتفاقية كمب ديفيد. ونرى يف الربط 

الإ�رشائيلي مبالغة كبرية، فاأحداث �صيناء ل ت�صكل خطراً فعليًا على اأمن العدو. اأما بخ�ص��س الق�ى املتقاتلة فه� 

يدرك جيداً اأن اجلي�س امل�رشي لي�س لديه النية ول القدرة على افتعال �صدام معه يف املدى املنظ�ر. كما اأن معظم 

ارتباطاتها  عن  ف�صاًل  الإ�رشائيليني،  قتال  اأول�ية  اأجندتها  تت�صّمن  ل  �صيناء  يف  النا�صطة  »اجلهادية«  اجلماعات 

باأجهزة ا�صتخبارات وم�صادر مت�يل اإقليمية، حليفة لل�ليات املتحدة والغرب.

ت�ص�ي�صًا  فقد خلقت  الع�صكريني  العديد من اجلرنالت واخلرباء  لدى  احلما�صة  اأثارت خطة ع�ز  ما  بقدر 

وارتباكًا عند �رشيحة من الإ�رشائيليني، نظراً لالنعطافة ال�رشيعة التي اأحدثتها. ولطماأنة ه�ؤلء اأعلن وزير الدفاع 

م��صيه يعل�ن: »اإن هذه الإجراءات لن ت�ؤثر على جه�زية اجلي�س الإ�رشائيلي وفعاليته العمالنية، و�صتتم مب�ص�ؤولية 

واّتزان، وت�صمن ال�صتثمار يف منظ�مات ت�صليحية، ت�صاعد اجلي�س باحلفاظ على فج�ة تكن�ل�جية كبرية اإزاء 

.
)38(

الدول واملنظمات املعادية«

غزو  عملية  وبني  بينها  في�صمان  األيك�س  الع�صكري  اخلبري  ربط  ع�ز  النظرية خلطة  الأ�ص�س  عن  بحثه  ويف 

اإىل  اأقرب  املقبلة، واخلطة اجلديدة يف ج�هرها  الآن ه� جي�س احلرب  ُيبَنى  الذي  اجلي�س  »اإن  قائاًل:  العراق 

عقيدة »ال�صدمة والرويع« التي انتهجها الأمريكي�ن يف حرب العراق، وهي تقت�صي بناء ق�ات خا�صة ملختلف 

املهام، م�ؤلفة من فرق نظامية حلماية اجلبهات، تدعمها فرق احتياطية عند ال�رشورة، اإىل جانب فرق خفيفة 

. اأما اخلبري رون بن ي�صاي فاأبدى حما�صة خلطة ع�ز، �رشط 
)39(

قادرة على املناورة ال�رشيعة داخل اأرا�صي العدو«

اأ�صغر لكنه  اللتزام بتنفيذها خالل ال�صن�ات اخلم�س املقبلة، قائاًل: »عندها �صيك�ن لدولة »اإ�رشائيل« جي�س 

. عّلق املحّلل 
)40(

اأ�صد فتكَاً وحداثة، من الن�ع امل�ؤّهل مل�اجهة كربى، وقادر على ح�صم احلرب اإذا ما ن�صبت«

اأ�صّد مالءمًة  الإ�رشائيلي »ي�اآف ليم�ر« بالق�ل: »اإن امل�صار الذي انتهجته القيادة، مّهد الطريق جلي�س جديد 

ما  كثرياً،  التقليدية  احلرب  احتمالت  من  قّل�س  العربية  للجي��س  ال�رشيع  فالتفكك  �صت�اجهه؛  التي  للمعارك 

 .
)41(

ي�صمح بالتخلي عن عدد كبري من الطائرات والدبابات واملدافع القدمية«

باعتقادنا يكمن بيت الق�صيد يف تعليق »ي�اآف ليم�ر«، ويت�صّمن الدافع الرئي�صي لإب�صار خطة ع�ز الن�ر 

يف هذا الت�قيت. ويف �صياق منف�صل حتدث بع�س اجلرنالت عن اإمكانية بيع املعدات القدمية اإىل دول نامية يف 

العامل الثالث، وا�صتغالل اأثمانها لتعزيز م�ازنة امل�ؤ�ص�صة الع�صكرية.

الأ�شباب املوجبة

، بينما بع�صها الآخر تع�د جذوره اإىل عق�د زمنية،  اإّن بع�س الأ�صباب امل�جبة لل�صري بخطة ع�ز م�صتجدٌّ

ميكننا ح�رش اأهّمها بالآتي:
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1- تبّدلت بنيوية

كما اأ�رشنا اآنفًا، يتح�ّص�س جمتمع ال�صتيطان الإ�رشائيلي من اخل�صائر الب�رشية، نتيجة عقدة هزالته الدميغرافية، 

التفّ�ق  مثل  منها،  املن�صّلة  واملفاهيم  ع�ز  خطة  فاأتت  العداء.  تنا�صبه  اأنها  يفر�س  هائلة  عربية  جم�ع  قبالة 

التكن�ل�جي، واحلرب غري املتناظرة، والنار عن ُبعد، وتقليل الحتكاك الرّبي، وا�صتتباعًا تقلي�س خ�صائره اإىل 

احلد الأدنى، لراعي ح�صا�صيته متامًا. فرغم املكابرة يئن جمتمع الع�صكرة الذي و�صفه حمم�د دروي�س ب�»�صّكان 

الدّبابات« حتت وطاأة ا�صتدامة ال�رشاع، الذي بنتيجته ظهرت على مالحمه اأعرا�س مر�صية، من م�صّبباتها حال 

التاأّهب الدائمة. لقد اأُرهق املجتمع ال�صهي�ين جّراء اخلدمة الإلزامية الط�يلة، ونظام التعبئة القا�صي، و�صه�ر 

التدريب ال�صن�ية، وبرامج املناورات الدورية، واحلروب املتجّددة كل ب�صع �صن�ات اأو اأقّل. هذا ال�اقع دفع 

ه�  »اإ�رشائيل«  املدين يف  »اإن  التفّكه  باب  من  ي�مًا  للق�ل  يادين  اإيغال  اجلرنال  الأ�صبق  العامة  الأركان  رئي�س 

. وباتت �رشائح وا�صعة من الكيان ال�صهي�ين اأميل اإىل حياة 
)42(

جندي يف اإجازة �صن�ية تدوم اأحد ع�رش �صهراً«

الدعة والهدوء وال�صتكانة. 

اجلي�س؛  للتطّ�ع يف  احلما�صة  وقّلة  الع�صكرية،  اخلدمة  من  التهّرب  ظاهرة  الإ�رشائيلي يف  الإرهاق  وتّلى 

الذين ل  اإىل »اأن ن�صبة الإ�رشائيليني  وت�صري درا�صة �صادرة عن جامعة حيفا ون�رشتها �صحيفة وا�صنطن ب��صت 

يخدم�ن يف اجلي�س ارتفعت من 12،1٪ العام 1980 اإىل 26٪ العام 2007، وُيت�ّقع اأن ت�صل قرابة ٪43 

. وا�صتناداً اإىل املرجع ذاته قال »�صاهاف ك�صلني« وه� رئي�س وحدة تنيد ع�صكرية: 
)43(

بحل�ل العام 2025«

»قبل 15 اأو 20 عامًا كان عدم التجنيد �صيئًا يجلب العار، لكن الي�م يعلن النا�س اأن ل م�صكلة لديهم يف عدم 

التخطيط باجلي�س  اإدارة  ال�صياق، �رّشح رئي�س  . ويف 
)44(

اأو اخلدمة يف وحدات الحتياط« اللتحاق باجلي�س 

انخفا�س  الكفاءة، جّراء  الب�رشية ويف  امل�ارد  تراجعًا يف  ي�اجه  اجلي�س  »اأن  �صيفر  نيمرود  اجلرنال  الإ�رشائيلي 

. عادًة، علمًا باأّن  التخلف عن اخلدمة الع�صكرّية يتّم عادة  
)45(

معّدلت التجنيد، وال�صتقطاعات يف امليزانية«

لأ�صباب �صحّية اأو جرمّية، اأو دينّية، حيث ُيعفى طالب املدار�س الدينية من اخلدمة.

ن�صبة  تخّطت  املقابل  فقط، ويف  اإىل ح�ايل ٪36  املدن  اأبناء  من  املجندين  ن�صبة  »تراجعت  اآخر  يف جمال 

. وقبل عقدين 
)46(

املجّندين القادمني من الكيب�ت�صات وامل�صت�طنات 61٪ بح�صب دفعة ت�رشين الثاين 2010«

كانت الن�صب متيل اإىل اأبناء املدن، ما يدّل على تراجع حما�صة �صبابها املرّفهني، والعلمانيني ال�صهاينة، ل�صالح 

امل�صت�طنني واملت�صّددين دينيًا. وبالتاأكيد �صي�ؤثر هذا املتغرّي الجتماعي والثقايف على تركيبة اجلي�س الإ�رشائيلي 

لحقًا.

م�صت�طن،  ملي�يَن  ح�ايل  تدّفق  �رّشعها  بني�ية  حتّ�لت  املن�رشمة،  العق�د  يف  ال�صهي�ين،  الكيان  �صهد  لقد 

اأغلبهم من دول الحتاد ال�ص�فياتي ال�صابق واأوروبا ال�رشقية، هجروا م�اطنهم الأ�صلية، لي�س لبناء وطن »الرّواد 

القت�صادي،  التطّ�ر  مثل  اأخرى،  عنا�رش  ت�صافر  اإىل  بالإ�صافة  اأف�صل.  معي�صة  مب�صت�ى  طمعًا  بل  ال�صهاينة«، 

وارتفاع م�صت�ى الدخل، وتغلغل ثقافة الع�ملة بني طبقاتها الجتماعية، وقد اأرخت جميُعها بظاللها على تركيبة 

املجتمع و�صل�كه واأه�ائه، ومفاهيمه القيمية التي مل تعد ت�صبه يف نظر الإ�رشائيليني مفاهيم »الآباء امل�ؤ�ّص�صني« 

ل�ج�ده. لقد اندثرت بيئة الكيب�ت�س وقيمها الت�صامنية، فحّلت مكانها الأنانية الفردية، وم�صطلحات ال�ص�ق 
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عن  البعيدة  الهانئة  واحلياة  الرثوات،  جمع  على  والت�صابق  الليلي،  وامللهى  واملنتجع،  والب�ر�صة،  التناف�صية، 

املخاطر والن�ائب. وقد اأ�صار بحث اأجراه اخلبري الأمريكي »اأندرو األ�ل« اإىل متركز الرثوات يف »اإ�رشائيل« بيد 

. كما 
)47(

عائالت بعينها »فمن اأ�صل 57 �رشكة كربى يف »اإ�رشائيل« هناك 38 �رشكة خا�صعة ل�صيطرة عائلية«

ات�صعت الفروق الطبقية بني �رشائح املجتمع، واأظهر تقرير ملركز اأدفا ال�صادر يف نهاية العام 2011 »اأن الفج�ة 

. هذه الظ�اهر احلداث�ية، اأ�صعفت الروح احلربية لدى 
)48(

بلغت بني ذوي اأعلى املداخيل واأقّلها 114 �صعفًا«

الإ�رشائيليني، واأثرت على بنية جي�صهم، فاأ�صهمت بطريقة غري مبا�رشة، يف ت�صكيل بيئة مالئمة ل�لدة خطة مثل 

تدريبات  من  وت�ابعها  الع�صكرية  اخلدمة  مّدة  تق�صري  ورمّبا لحقًا  اجلي�س،  عديد  بتخفي�س  ال�اعدة  »ع�ز«، 

ومناورات.

2- احل�شانة الدولية

اإّن »اإ�رشائيل« كيان قِلق، رغم كل مظاهر ق�ّتها، وهي بحاجة دائمة اإىل م�صل خارجي يتدّفق يف �رشايينها 

للحفاظ على عنا�رش التف�ق ال�رشورية لبقائها. ونظراً لأهمية هذا العن�رش ربط بن غ�ري�ن بني دمي�مة اإ�رشائيل، 

حّتى قبل ولدتها، وت�افر دولة عظمى تظّللها بالرعاية الكاملة. وقد تدّرجت هذه الرعاية بدءاً من بريطانيا 

التي اأ�رشفت على اكتمال عّدة امل�رشوع ال�صهي�ين وجناحه يف ظل انتدابها على فل�صطني، كما اأمّدته بالتدريب 

وال�صالح واخلربات وحريّة احلركة؛ مقابل الت�صييق اخلانق على الفل�صطينيني، ومنعهم من الدفاع عن بي�تهم 

م�صلحة  مع  املا�صي  القرن  و�صتينيات  خم�صينيات  يف  م�صلحتها  تالقت  التي  فرن�صا  اأتت  وبعدها  واأنف�صهم. 

للث�رة اجلزائرية. ولقد عرّب اجلرنال �صارل ديغ�ل يف  النا�رشية على خلفية دعمها  »اإ�رشائيل« يف عدائها مل�رش 

العام 1961 عن عمق العالقة مع »اإ�رشائيل« اأثناء تكرمي بن غ�ري�ن يف ق�رش الأليزيه بق�له:« نخب »اإ�رشائيل« 

العام 1957 بداأ  التقليدي فح�صب، فمنذ  ال�صالح  الفرن�صي على  الدعم  . ومل يقت�رش 
)49(

�صديقتنا وحليفتنا«

غري  ردع  �صبكة  لها  اأّمنت  التي  الن�وية،  القدرة  امتالك  على  »اإ�رشائيل«  مل�صاعدة  »لف�ازيه«  م�رشوع  تنفيذ 

تقليدية تاه حميطها العربي والإ�صالمي.

للكيان اجلديد.  الداعمني  قائمة  اأمريكا  ت�صّدرت  الربيطانية والفرن�صية  الإمرباط�ريتني  �صم�س  بعد غروب 

ويق�ل �صيم�ن برييز: »بداأت الرعاية الأمريكية املبا�رشة لنا و�صّخ ال�صالح مع ت�صّلم كينيدي ونائبه ج�ن�ص�ن 

. وع�صية حرب حزيران 
)50(

مقاليد ال�صلطة يف وا�صنطن، ومّت تزويدنا بالطائرات والدّبابات اأوا�صط ال�صتينيات«

1967 ح�صلت تل اأبيب على عدد من طائرات »�صكايه�ك« النّفاثة القاذفة، و250 دّبابة من طراز بات�ن- 

م43. وعقب تلك احلرب اأ�صبحت ال�ليات املتحدة الراعي الأول للكيان ال�صهي�ين على امل�صت�يات الع�صكرية 

والدبل�ما�صية والقت�صادية والعلمية، وبات هذا الكيان قطب الرحى يف اإ�صراتيجيتها ال�رشق اأو�صطية. وقيا�صًا 

على دمي�مة عالقتهما ومتانتها لن تت�انى وا�صنطن وحلفاوؤها م�صتقباًل عن مّد تل اأبيب بحاجات خطة ع�ز، 

و�ص�اها من م�صاريع احلروب، ب��صائط قتال متطّ�رة.
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3- تق�ّشف املوازنات

اإقرار خطة ع�ز كان ال�صتباك بني وزارة املال الإ�رشائيلية وامل�ؤ�ص�صة الع�صكرية يف اأوجه،  قبل �صهرين من 

نتيجة تقلي�س م�ازنتها خالل �صنتني،  ثمانية مليارات �صيكل، ت�صاوي اأقل من ملياَري دولر. ولطاملا اأبدت 

مليار  بلغت 52،5  لعام 2013  اإن م�ازنته  اإذ  الأم�ال،  اإىل  الت�صاعدي  نهم اجلي�س  تذّمرها من  املال  وزارة 

�صيكل، اأي ح�ايل 14 مليار دولر. هذا ف�صاًل عن 3،2 مليار دولر قيمة امل�صاعدات الع�صكرية الأمريكية، 

احلديدية  القبة  مثل  القتالية  ال��صائط  وتط�ير  البح�ث  لربامج  املُقّدمة  الدولرات  ماليني  مئات  اإليها  ُي�صاف 

و�صاروخ اآرو، كما يح�صل اجلي�س على ق�صم من عائدات اأرباح ال�صناعة احلربية الإ�رشائيلية.

اأمام الكني�صت من تداعيات �صيا�صة  وقبل بحث اخلطة اجلديدة حّذر رئي�س الأركان اجلرنال بني غاينت�س 

الحتياطية،  اخلدمة  اأيام  وتقليل  النظامية،  ال�حدات  تدريبات  نطاق  لتقلي�س  »م�صطر«  باأنه  قائاًل  التق�صف 

. وكتب األيك�س في�صمان: »الثغرة املالية البالغة ثمانية مليارات 
)51(

واحتمال تميد م�رشوع الع�صا ال�صحرية«

. فاأتت خطة ع�ز التي اأو�صت بتقلي�س الق�ات الربية، وبيع و�صائط قتال قدمية 
)52(

�صيكل تّت�صم بُبعد كارثي«

تع�د اأثمانها اإىل اجلي�س، لتفّك ال�صتباك وحتّل اإ�صكالية عجز امل�ازنة، واأكرث من ذلك لت�فر مليارْي دولر خالل 

ال�صن�ات اخلم�س املقبلة. لهذا لقت ترحيبًا لدى امل�ؤ�ص�صات ال�صيا�صية واملالية يف الكيان ال�صهي�ين.

4- تفّكك اجليو�ش العربية

يف اأعقاب حرب ت�رشين 1973، اأو�صد الرئي�س اأن�ر ال�صادات باب ال�رشاع الع�صكري نهائيًا، ُمعلنًا اأنها 

ليتّ�ج   ،101 مر  الكيل�  خيمة  عند  الرتباط  فّك  مع  التنازيل  العّد  م�صار  وبداأ  اإ�رشائيل.  �صد  احلروب  اآخر 

باتفاقية »�صالم« )1978( يف منتجع كمب ديفيد بني ال�صادات ومناحيم بيغن برعاية اأمريكية. يف غ�ص�ن تلك 

ال�صن�ات ا�صتدارت الب��صلة امل�رشية من زعامة حركات التحرر يف العامل الثالث اإىل حليف ل�صيق لل�ليات 

املتحدة. ومب�جب مندرجات كمب ديفيد ُقيدت حركة اجلي�س امل�رشي، عمليًا، يف �صحراء �صيناء، واأُبعدت 

ق�اته عن خط�ط التما�س مع فل�صطني املحتلة.

وات�صاقًا مع ال�صيا�صات اجلديدة ُعمل على تغيري عقيدته القتالية، وحت�ير خارطة الأعداء والأ�صدقاء، خالفًا 

ملعايري ال�رشاع مع اإ�رشائيل. وكانت اخلطيئة الكربى التي ارتكبها ال�صادات، وت�صاهي يف �رشرها اتفاقية كمب 

ديفيد، هي ربط عملية تدريب �صباطه ومنظ�مة ت�صليحه بال�ليات املتحدة، كبديل �صبه وحيد عن ال�صالح 

الرو�صي، فُغّلت يداه كليًا. ومن باب الفرا�س النظري، اإذا ا�صطر اجلي�س امل�رشي ي�مًا ما لدخ�ل حرٍب �صد 

نظريه الإ�رشائيلي فمن امل�ؤكد اأن متتنع وا�صنطن عن اإمداده باملعدات والذخائر وقطع الغيار. 

لهذا نادت �رشائح م�رشية وا�صعة، بعد الث�رة الثانية يف 30 حزيران 2013، بتن�يع م�صادر ت�صليح اجلي�س، 

وطرق اأب�اب م��صك� من جديد، للتخّل�س من التبعية العمياء لل�ليات املتحدة، التي خّف�صت قيمة م�صاعدتها 

الع�صكرية، اإثر عزل الإخ�ان امل�صلمني عن ال�صلطة. ويف حال تبّنت القيادة  امل�رشية هذا الت�ّجه فجي�صها بحاجة 

اإىل �صن�ات للتدّرب على الأ�صلحة اجلديدة، وا�صتيعابها �صمن هيكليته. ف�صاًل عن الكلفة املالية لإعادة تدوير 

 التدريب والت�صليح.
ّ
عمليتي
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من  بخا�صة،  القناة  مدن  وبع�س  و�صيناء  بعامة،  م�رش  ت�صهده  ما  بني  الف�صل  مراقب  اأّي  على  ي�صرياً  لي�س 

حماولت ل�صتنزاف اجلي�س امل�رشي واإنهاكه، وبني حال الف��صى ال�صائعة يف اأكرث من بلد عربي. وعلى الرغم 

الإ�رشائيلي  العقل ال�صراتيجي  بقي  املفرو�صة عليه،  الداخلية  التي تكّبل هذا اجلي�س، والتحديات  القي�د  من 

ي�صّنفه ق�ة معادية ت�صّكل خطراً حمتماًل، ول� بعد حني.

على  �صدام ح�صني  اإقدام  مع  ف�ص�لها  بداأت  اأخرى،  فله حكاية  العراقي  اجلي�س  على  الق�صاء  �صيناري�  اأما 

خ��س حربني عبثيتني، بت�صجيع اأمريكي غري خفي:

االأوىل، اإ�صعال حرب �صد اجلمه�رية الفتية يف اإيران )1980- 1988( ا�صتنزفت قدرات البلدين الب�رشية 

واملادية.

العراق،  ملحا�رشة  املتحدة وحلفائها  لل�ليات  الذريعة  وّفر  مّما  الك�يت،  احتالل  ارتكاب حماقة  الثانية، 

متهيداً لغزوه ربيع 2003، وتدمري بناه الع�صكرية واملدنية.

 �ص�رية والأردن يف كل احلروب العربية الإ�رشائيلية، 
ّ
لطاملا كان اجلي�س العراقي الظهري الإ�صراتيجي جلبهتي

وبخا�صة حرب ت�رشين الأول/ اأكت�بر 1973. وبعد تفكيكه وتدمريه على يد الأمريكيني �صقط ُحلم قيام اجلبهة 

ال�رشقية كّليًا، ومل يبَق يف ميدان ال�رشاع اإل اجلي�س ال�ص�ري، الذي اعتمد اإ�صراتيجية »القتال خارج الأ�ص�ار«، 

خالل العق�د املا�صية، يف م�اجهة نظريه الإ�رشائيلي.

العربي يف م�رشقه ومغربه. وجنح  العامل  التي هزت  ال�ص�ريايل مع هب�ب رياح »الربيع«،  امل�صهد  واكتمل 

الف��صى  باتاه  م�صاراته، وحت�يل جمراها  بع�س  على  ال�صيطرة  الآن، يف  لذكرها  جمال  لأ�صباب ل  الأمريكي، 

والعدالة وحق�ق  الدميقراطية  مب�صطلحات  ونهاراً  لياًل  اإعالمها  »يلهج«  عربية،  دول  مب�ؤازرة  وذلك  العبثية، 

الإن�صان، وهي مل تذْق طعم احلرية يف تاريخها. 

التغيري  تبغي  العربي«  »الربيع  بلدان  يف  دميقراطية  ق�ى  تاهال  والغرب  املتحدة  ال�ليات  اأن  والالفت 

اأو بت�كيل  ال�رشوري، لكن من دون تخريب ن�صيج جمتمعاتها ووحدتها الداخلية، واآثرا »التحالف« املبا�رش، 

من  الربيء  غري  والق�صد  العربية.  اجلغرافيا  بعرثة  هدفها  التاريخ،  رحم  من  طاردة  ظالمية  ق�ى  مع  اإقليمي، 

»الت�اط�ؤ« الغربي- التكفريي ه� اللعب بخرائط الكيانات القائمة، وا�صتبدال ه�يّتها ال�طنية بانتماءات اإثنية 

وطائفية ومذهبية وجه�ية، متّهد الطريق لقيام »اإ�رشائيليات« متباغ�صة متناحرة، بح�صب تعريف الإمام ال�صيد 

م��صى ال�صدر، ت�صبح جميعها يف فلك »اإ�رشائيل« العظمى. واإذا تعذر ذلك، ُيعمل على تب�صيع الدميغرافيا، خللق 

متا�صات احراب اأهلي �صمن حزام احلدود ال�احدة، التي حُتفظ �صكاًل، لتخفي بني ثناياها كل �صياطني الأحقاد 

واآبال�صة الكراهية.

�ص�رية  مل�قع  نظراً  ال�صهي�ين،  الكيان  اإىل  بالن�صبة  العربي«  »الربيع  في�صل  ه�  ال�ص�ري  احلدث  كان  لقد 

َّة بني مكّ�نات حم�ر املمانعة، املمتد من ال�صفة اجلن�بية لبحر قزوين اإىل  اجلي�- اإ�صراتيجي، الرابط كحبل ال�رشُّ

�ص�اطىء املت��صط. واأّدى متازج ع�امل داخلية �ص�رية مع تدّخالت دولية واإقليمية معلنة اإىل تفّجر �رشاع دم�ي 

مل ي�صهد التاريخ احلديث لهذا البلد مثياًل له. ما فر�س على اجلي�س ال�ص�ري حتّمل عبء ال�رشاع يف قتال منهك 

تخطى الثالثني �صهراً حتى الآن، ول تبدو مالمح نهاية قريبة له يف الأفق. 



19

ن�صيجها  ُعروة  وتفكيك  تدمريها،  يف  ُت�صهم  �ص�رية  يف  خبيثة  اإ�صراتيجية  وحلفاوؤها  وا�صنطن  تبّنت 

عن  درا�صة  �صدرت  وقد  ال�صهي�ين.  للكيان  مناوئة  عربية  ق�ة  كاآخر  جي�صها،  اإنهاك  عن  ف�صاًل  الدميغرايف، 

معهد بيغن- ال�صادات التابع جلامعة باراإيالن ين�صُح منها الر�صا العميق عن جمريات امليدان ال�ص�ري، مبعزل عن 

ت�ازنات الق�ى فيه، وورد يف متنها: »لي�س من املهم الآن من ياأتي اإىل احلكم يف �ص�ريا، لأن اخلطر الذي متثله 

 .
)53(

هذه الدولة على »اإ�رشائيل« قد انتهى اإىل اأجل غري قريب«

يبقى الهدف الأبرز ل�»اإ�رشائيل« تفكيك اجلي�س ال�ص�ري الذي تعاظمت قدراته بعد حرب مت�ز 2006، 

اإثر ا�صتخال�صه تربة قتال املقاومة؛ فعمل على بناء ت�صكيالت قتالية ذات تركيبة مرنة، تعتمد منط قتال يجمع 

ت�صّكل  التي  ال�صاروخية،  تر�صانته  قدرات  �صاعف  كما  النظامية.  واحلرب  الع�صابات  حرب  خ�صائ�س  بني 

تهديداً فعليًا جلبهة العدّو الداخلية. وكذلك عمل على اقتناء �ص�اريخ م�صادة لالأهداف البحرية مثل »ياخ�نت« 

وغريه، والأهّم اأن اجلي�س ال�ص�ري �َصَعى ول يزاُل لتحديث منظ�مات دفاعه اجل�ي ب�ص�اريخ رو�صية متطّ�رة 

من طراز اأ�س-300 قادرة على احلد من �صط�ة �صالح اجلّ� الإ�رشائيلي.

واملادّية  الب�رشيّة  اخل�صائر  رغم  ال�ص�ري،  العربي  اجلي�س  اأّن  العدّو  يدرك  ال�ص�رة،  من  الآخر  املقلب  على 

التي ُمنَي بها، ل يزال مبقدوره ا�صتعادة عافيته، خالل فرة  زمنية لي�صت ط�يلة. واإذا ت�قف القتال الدائر يف 

�ص�رية، على قاعدة حفظ وحدتها وث�ابتها ال�طنية والق�مية، ف�ص�ف يخرج من معم�دية النار اأ�صلب ع�داً. 

ة ال�رشاع الدم�ي، وحتت وطاأة النريان، خربات قتالية غري م�صب�قة؛ حيث خا�س كل اأن�اع  فقد اكت�صب يف جُلّ

القتال يف  اإىل  اإ�صافة  املدن،  والأزّقة يف  ال�ص�ارع  قتال  اإىل  والأفخاخ  والأنفاق  الدهاليز  املعارك، من حرب 

املناطق املفت�حة واحلر�صية واجلبلية. ويعلم اخلبري باألف باء العلم الع�صكري اأن خ��س اجلندي معركة حّية لأيام 

تك�صبه خربات ميدانية ت�صاهي تدريب �صن�ات على الذخرية اخلّلبية �صد اأهداف وهمية. 

ت�ّد »اإ�رشائيل« ا�صتمرار التقاتل يف �ص�رية اإىل ما ل نهاية، ملزيٍد من التف�صخ والإ�صعاف. واإذا ا�صتقر ال��صع 

تاأمل اأن ت�صل ق�ى معار�صة من�صاعة للغرب اإىل ال�صلطة يف دم�صق. وقد ورد يف خال�صة م�ؤمتر بعن�ان »اإ�رشائيل 

والث�رات العربية«، نّظمه مركز بيغن- ال�صادات »اأن الأف�صل لإ�رشائيل والغرب قيام نظام جديد يف �ص�رية على 

قطيعة مع اإيران وحزب اهلل. كما اأن انهيار اجلي�س ال�ص�ري وتفّككه ُيعّد فاأًل ح�صنًا، ك�نه اآخر اجلي��س العربية 

املاأم�لة يف دم�صق، بح�صب  . وال�صلطة 
)54(

اأبيب، وم�صّلحًا بفرق مدفعية ودّبابات و�صالح ج�« لتل  املعادية 

الرغبة الإ�رشائيلية، �صتعيد هيكلة اجلي�س بحيث تقّلل عديده، وتغرّي عقيدته القتالية، ون�عية ت�صليحه وم�صادره، 

لي�صبح عبارة عن ق�ات اأمن داخلي. 
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خال�شة

ذات  ومفاهيم  خطط  باعتمادها  الإ�رشائيلية،  الع�صكرية  خيارات  يف  التمّ�ج  اإىل  ب��ص�ح  ي�صري  تقّدم  ما 

م�صامني متناق�صة اأحيانًا اأثرت على م�صم�ن الإ�صراتيجية ذاتها، وبخا�صة بعد حربي اخلليج الثانية وك��ص�ف�. 

فقبل هاتني احلربني كانت خال�صات احلروب بني »اإ�رشائيل« والعرب، تف�صي اإىل تبّدلت تكتيكية وعمالنية 

دون امل�ّس باجل�هر ال�صراتيجي. وقد ولدت خطة »كيلع« حتت تاأثري النبهار بنجاح مفاهيم تلك احلربني، 

مثل: »احلرب غري املتناظرة«، »والنريان عن ُبعد«، و»تقليل الحتكاك الربي«، وترتكز جميُعها على تط�ر 

التكن�ل�جيا الذكية. فاأتى الختبار يف حرب مت�ز 2006 ليحّ�ل النبهار والن�ص�ة خف�تًا واإحباطًا ول يزال 

الكيان ال�صهي�ين يعاين بع�س اآثارهما ال�صلبية حتى الآن. واأملت خال�صات تلك احلرب الع�دة اإىل ت�ازن احلركة 

والنار عرب تبّني العدّو خطة »تايفن«، التي �ُصيِّلت مفاهيمها، يف ال�صن�ات املا�صية، برامج تدريب ومناورات 

واإعادة الربيق اإىل الذراع الرّبية. لكّن ع�صف »الربيع العربي«، الذي زاد حال جي��س دول الط�ق وهنًا و�ص�ءاً، 

�رّشع يف تنحية »تايفن« جانبًا، مل�صلحة خطة »ع�ز«، التي تتقاطع جّل مفاهيمها مع خطة »كيلع«.

)�ص�ريا(،  املمانعة  الدولة  يف  ال��صع  ترّدي  وبخا�صة  بحثنا،  يف  عر�صناها  التي  واملعطيات  الدوافع  اإن 

�صجعت »اإ�رشائيل« على تخّطي عقدة »حرب لبنان الثانية«، واإحياء فكرة اجلي�س ال�صغري والذكي من خالل 

تبّني خطة ع�ز، وما حت�يه بني طّياتها من ت�صّ�رات، �صت�ؤّثر حتمًا على بنيان اجلي�س الإ�رشائيلي وتنا�صق اأذرعته 

القتالية. ول �صك اأن خّطة ع�ز �صت�صع ب�صماتها على اإ�صراتيجيته الع�صكرية لحقًا، من خالل تثبيت مفه�م 

الهج�م الكا�صح الآيل اإىل احل�صم ال�رشيع، واللعب بت�ازن النار واحلركة؛ بحيث ُتغّلب عن�رش النريان الدقيقة 

على ح�صاب املناورة واحلركة، على غرار ما ح�صل يف مطلع الألفية الثالثة. وهذا يدّل  على اأن خطة ع�ز مل 

تاأِت من فراِغ كما اأ�رشنا اآنفًا؛ فمرتكزاتها النظرية وليدة احلروب الأمريكية يف العقدين الأخريين، وت�صبه خطة 

كيلع التي اأظهرت ف�صاًل يف ميدان القتال غري الكال�صيكي. فما الذي تغرّي حتى ي�صتعيد العدّو مفاهيم ما قبل 

»حرب لبنان الثانية«؟ 

قيا�صًا على نتائج »حرب لبنان الثانية«، وما تالها من ا�صتعدادات لطريف النزاع، نعتقد اأن الف�صل الإ�رشائيلي 

التاأثريات  اإغفال  دون  من  اأغلبها،  ذاتية يف  املقاومة  ق�ة  عنا�رش  لأن  النظامية،  غري  الغد  �صيتكرر يف حروب 

امل��ص�عية. رغم ذلك، تبقى الإجابة النهائية رهن الآتي من الأيام والأحداث.
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