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كلمات

دراسة

اسرائيل اسبارطة األزمنة الحديثة

ّ
حروب العدو بعيون جنراالته

ّ
شكل عدوان تموز  2006مفرقًا حاسمًا في المنهج
العسكري للكيان العبري .ضمن هذا اإلطار ،كتاب
«العقيدة األمنية اإلسرائيلية وحروب إسرائيل في العقد
األخير» (مؤسسة الدراسات الفلسطينية ـ إشراف وتحرير
يتناول هذا الجانب من
أحمد خليفة ،وإعداد رندة حيدر)
ّ
ومقاالت لكتاب صهاينة،
خالل إطاللته على دراسات
ٍ
وجنراالت عسكريين ومتخصصين في الشأن األمني
عبد الرحمن جاسم
َّ
ال ي ـخ ـت ـلــف اثـ ـن ــان ع ـل ــى أن م ـع ــارك
الـكـيــان الـعـبــري األخ ـيــرة تــركــت أثـرًا
واض ـ ـحـ ــا ع ـل ــى م ـن ـه ـجــه ال ـع ـس ـكــري
وم ـن ـط ـق ــه الـ ـقـ ـت ــال ــي .مـ ــن ه ـن ــا ظـهــر
الـعــديــد مــن الــدراســات والتحليالت
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـن ـ ــاول ـ ــت األمـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن ش ـت ــى
ّ
ال ـج ــوان ــب ،ذل ــك أن دول ـ ــة االح ـت ــال
ّ
تشكل نوعًا خاصًا بني الــدول .بني
الكيان الصهيوني على أســاس أنه
ٌ
جيش لديه دول ــة .مــن هــذا املنطلق،
ّ
ـش الصهيوني
ف ــإن «هــزيـمــة» الـجـيـ ً
ً
عام  2006أحدثت صدمة كبيرة داخل
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة وخ ــارجـ ـه ــا،
ً
ف ـضــا عــن إعـ ــادة الـنـظــر فــي جميع
الــدعــوات إليجاد «عقيدة» عسكرية
ـداء
قـتــالـيــة ج ــدي ــدة ف ــي مــواج ـهــة أع ـ ٍ
باتوا «متمرسني» في التغلب على
القديمة .ضمن هــذا اإلطــار ،يتناول
كتاب «العقيدة األمنية اإلسرائيلية
وحروب إسرائيل في العقد األخير»
(مــؤس ـســة ال ــدراس ــات الفلسطينية
ـ ـ ـ إش ـ ـ ــراف وت ـح ــري ــر أح ـم ــد خـلـيـفــة،
وإع ـ ــداد رنـ ــدة ح ـي ــدر) ه ــذا الـجــانــب
م ــن خ ـ ــال إط ــال ـت ــه ع ـل ــى دراسـ ـ ــات
ّ
ومقاالت لكتاب صهاينة ،وجنراالت
ٍ
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م ـت ـخ ـص ـصــن فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن األمـ ـن ــي.
هـ ـ ــؤالء ي ـت ـح ــدث ــون ب ــإسـ ـه ــاب ح ــول
كـيـفـيــة ت ـح ـ ّـول ال ـف ـكــرة الـصـهـيــونـيــة
القتالية املـعـتــادة (تـسـ ّـمــى العقيدة
القتالية اعتباريًا) بتأثير األحــداث
«الجلل» التي مرت على الكيان.
يـنـقـســم ال ـك ـتــاب إل ــى س ــت دراسـ ــات
كـ ـبـ ـي ــرة ،وأرب ـ ـ ـ ــع م ـ ـقـ ــاالت ق ـص ـي ــرة.
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـ ــدراس ـ ــات /امل ـق ــاالت
م ـح ـي ـطــة بـ ـم ــوض ــوع واحـ ـ ـ ـ ٍـد م ـحــدد
ه ــو «ال ـع ـق ـي ــدة ال ـق ـت ــال ـي ــة /األم ـن ـيــة
الصهيونية» مــن جــوانــب متعددة.
َّ
إال أن هذه الدراسات  -وفق ما تشير
ّ
إليه مقدمة الكتاب -لم تحدث تغييرًا
ح ـق ـي ـق ـيــا داخـ ـ ــل ال ـع ـق ـي ــدة ال ـق ـتــال ـيــة
ل ـل ـج ـيــش .ك ــل م ــا أدت ـ ــه كـ ــان إض ـفــاء
م ـج ـمــوعــة «س ـل ــوك ـي ــات» وأســال ـيــب
«توحش» جديدة كعقيدة الضاحية
(ال ـتــدم ـيــر ال ـشــامــل وال ـك ـلــي للحياة
املدنية لألعداء) ،والدفاعني السلبي
ّ
والفعال (في مقابل الصواريخ)؛ مع
إب ـقــاء الـنـقــاش مفتوحًا فــي انتظار
«حربهم» املقبلة.
تأتي الدراسة األولى «ضرورة إعادة
ص ـ ــوغ ع ـق ـي ــدة إس ــرائـ ـي ــل األم ـن ـي ــة»
مــن تأليف أليكس مينتس (رئيس
«معهد السياسة واإلستراتيجيا»
وعميد «كلية الودر للدبلوماسية
واالستراتيجيا») والعميد املتقاعد
شــاؤول يشاي (رئيس األبحاث في
«معهد السياسة واالستراتيجيا»
كذلك) ،وكالهما ضليعان في املجال
األم ـ ـنـ ــي ،خـ ـب ــرا عـ ــن ق ـ ــرب ال ـع ـق ـيــدة
القتالية للجيش العبري .أتــت هذه
ال ــدراس ــة ال ـتــي ق ـ ّـدم ــت ف ــي «مـنـتــدى
ه ــرت ـس ـل ـي ــا لـ ـبـ ـل ــورة عـ ـقـ ـي ــدة األمـ ــن
القومي» (آذار/مارس  )2014لتشرح
عقيدة الجيش العبري إبان نشأتها

عـ ـل ــى أي ـ ـ ــام رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ّ
األول
للكيان العبري بن غــوريــون ،وكيف
أنـ ـه ــا ب ـن ـيــت ع ـل ــى م ـن ـطــق «تـ ـف ــوق»
الـجـيــش ال ـع ـبــري عـلــى م ـ َّـا عـ ــداه من
جيوش املنطقة ،وكيف أنــه لــم يعد
ممكنًا تطبيق هذه العقيدة/املنطق
أو الحفاظ عليها .تحدث الباحثان
الصهيونيان عن محاولتني جديتني
لتطوير هذه العقيدة ،لكنهما باءتا
بــال ـف ـشــل ن ـت ـي ـجــة اإله ـ ـمـ ــال أو ع ــدم
امل ــواف ـق ــة ع ـل ـي ـه ـمــا .امل ـل ـفــت ف ــي هــذه
ال ــدراس ــة نـقـطـتــان ل ــم يـكــن الـحــديــث
عـنـهـمــا ف ــي ال ـســابــق أم ـ ـرًا م ـطــروقــا:
الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـس ـي ـب ـي ــري ــة (أو الـ ـح ــرب
امل ـ ـجـ ــازيـ ــة امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــاإلنـ ـت ــرن ــت/
الحواسيب الشخصية واختراقها).
أما الثانية فهي الحرب في «الساحة
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة» .ي ـ ـت ـ ـنـ ــاول الـ ـب ــاحـ ـث ــان
امل ــوض ــوع م ــن خـ ــال ال ـتــرك ـيــز على
أهميته على ضوء «مكتشفات الغاز
وت ــزود «حــزب الـلــه» بأسلحة يمكن
أن تـشـكــل تـهــديـدًا مـبــاشـرًا ملنشآته
(أي الكيان)» .تأتي الدراسة الثانية
«الـعـقـيــدة األمـنـيــة ومـكــانــة الجيش
فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي» بـقـلــم
الكاتب وأستاذ التاريخ في «جامعة
حيفا» املؤرخ يوآف جيلبير (مؤرخ
ً
شـهـيــر لـلـجـيــش ال ـع ـبــري ف ـضــا عن
ع ــدائ ــه ال ـش ــدي ــد ل ـل ـمــؤرخــن ال ـجــدد
ً
كــإيــان بــابــه م ـثــا) الـتــي قــدمــت في
«مـنـتــدى هرتسليا» ( )2014أيضًا.
تكمن أهمية هذه الدراسة في فكرة
هــي األك ـثــر أهـمـيــة فــي كــل مــا حــواه
الكتاب .فــي حــن أن الكيان العبري
ـش
اعـ ـتـ ـم ــد ف ـ ــي الـ ـس ــاب ــق عـ ـل ــى ج ـي ـ ٍ
ص ـغ ـي ــر (أو كـ ـم ــا يـ ـس ـ ّـم ــى «ج ـي ــش
ال ـش ـع ــب») م ـكــون م ــن ف ــرق صـغـيــرة
ش ــدي ــدة االح ـت ــراف واح ـت ـيــاط كبير
جاهز للتعبئة في أي لحظة؛ يصر
جيلبير عـلــى االن ـت ـقــال إل ــى مرحلة
«الجيش الجرار» النظامي ،الذي ال
يـتــم فـيــه االع ـت ـمــاد عـلــى االح ـت ـيــاط،
حـيــث «يـصـعــب االع ـت ـمــاد مــع مــرور
ال ــوق ــت عـلــى قـ ــوات االح ـت ـيــاط الـتــي
انـخـفـضــت ك ـفــاء ت ـهــا ،جـ ــراء عــوامــل
م ـ ـت ـ ـع ـ ــددة عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـ ـف ـ ــرد
وصـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودًا ح ـ ـتـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ق ــائ ــد
ال ـف ــرق ــة» .ت ـت ـنــاول ال ــدراس ــة الـثــالـثــة
«التحديات االستراتيجية-األمنية
الراهنة إلسرائيل» لثالثة من كبار
الباحثني في «معهد دراســات األمن
القومي» وهم أودي ديكل ،وشلومو
ب ـ ـ ـ ــروم ،ويـ ـ ـ ـ ــورام شـ ـف ــايـ ـت ــزر جــان ـبــا
م ـخ ـت ـل ـفــا مـ ــن ع ـق ـي ــدة الـ ـقـ ـت ــال .بـعــد
ال ـحــديــث ع ــن امل ـي ــزان االسـتــرتـيـجــي
ال ـح ــال ــي (ب ــرن ــام ــج إي ـ ـ ــران الـ ـن ــووي
ً
كمصدر للقلق مثال) ،يقترب البحث
مـ ــن فـ ـك ــرة «ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـج ــراح ـي ــة
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة» و»اإلشـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــال ب ـع ـيــد
املــدى» للخصوم؛ حيث يجب إبقاء
«الخصوم» مشغولني تمامًا بأمور
ك ـث ـيــرة ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ــدول ــة الـعـبــريــة.
وك ـ ــان الف ـت ــا ف ــي الـ ــدراسـ ــة تـنــاولـهــا
م ـ ــوض ـ ــوع «الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
«اإلسرائيلية  -الفلسطينية» بعيدًا
عن حركة «حماس» (التي تناولتها

بات خطرها
األكبر
«حزب
الله» الذي
ّ
«تحول
قوة نارية
كبيرة
وهائلة»

في إطار وحدها« :تقييد حماس»).
ف ـ ــي دراسـ ـ ـ ـ ــة أع ـ ــده ـ ــا ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال فــي
االحـ ـتـ ـي ــاط ورئـ ـي ــس «م ـع ـه ــد األم ــن
القومي» الصهيوني عاموس يدلني
ت ـح ــت م ـس ـم ــى «ح ـ ـ ــان وق ـ ــت ات ـخ ــاذ
الـ ـ ـق ـ ــرارات ب ـش ــأن اتـ ـف ــاق ــات وخ ـطــط
بديلة» ،تظهر «العوامل اإليجابية»
التي تبدأ بـ «إنهاك الجيش السوري
عـ ـب ــر املـ ـ ـع ـ ــارك ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،خـ ـس ــارة
«حـ ــزب ال ـل ــه» لـشــرعـيـتــه ف ــي الـعــالــم
الـعــربــي ،تـقــارب مصالح واس ــع بني
عدد كبير من الدول العربية والكيان
ال ـع ـبــري ،اكـتـشــاف غ ــاز طبيعي في
ً
املياه اإلقليمية الصهيونية ،فضال
عـ ــن ع ـ ــدم ح ـ ـ ــدوث م ــوج ــة إره ــاب ـي ــة
ض ــد دول ــة االح ـت ــال (إبـ ــان األع ــوام
الـقـلـيـلــة امل ــاضـ ـي ــة)» .س ـل ـب ـيــا ،يعيد
يــادلــن معزوفة «البرنامج النووي
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي» واملـ ـ ـس ـ ــار «ال ـت ـف ــاوض ــي
السياسي اإلسرائيلي الفلسطيني»
املـ ـعـ ـط ــل ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أمـ ـ ـ ـ ٍـر ش ــدي ــد
األه ـم ـي ــة ه ــو «ضـ ـع ــف ال ـح ـكــومــات
امل ــرك ــزي ــة» ،إض ــاف ــة إل ــى الـسـيــاســات
األميركية فــي الـشــرق األوس ــط التي
يمكنها التغير بني الفينة واألخرى.
تبرز فكرة استغالل ضعف «حماس»
الحالي ،وتحويلها شريكًا صامتًا
فــي العملية السلمية فــي الــدراســة،
كـ ـم ــا ت ـح ـل ـي ـل ــه ملـ ـس ــألـ ـت ــي «سـ ـق ــوط
اإلس ــام الـسـيــاســي» (ضـمــن تجربة
اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن) مـقــابــل صـعــود
الحركات األكثر تطرفًا ،وكذلك كيف
ّ
تحول من ضد «اسرائيل
أن الـعــداء
إلى معها» في سنني قليلة .إذ يؤكد
َّ
أن «الفرص التي تتيحها –األحداث

الـحــالـيــة -إلســرائـيــل لجهة التقارب
مع دول العالم العربي تتفوق على
املخاطر املتأتية عنها .باتت الفرصة
سانحة أمامها-أي إسرائيل -لتعزيز
تعاونها مع دول املحور السني».
ف ـ ـ ـ ــي دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة «االس ـ ـت ـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ــا
اإلســرائـيـلـيــة الـجــديــدة فــي مواجهة
ب ــرن ــام ــج إيـ ـ ــران ال ـ ـنـ ــووي» لـلـبــاحــث
في «معهد دراس ــات األمــن القومي»
ش ـم ــوئ ـي ــل إي ـ ـفـ ــن ،يـ ـعـ ـت ــرف األخـ ـي ــر
ب ــال ـض ــرب ــات ال ـت ــي أل ـح ـق ـهــا ال ـك ـيــان
الـعـبــري (حـتــى عــام  2009مــن خالل
عمليات اغـتـيــال الـعـلـمــاء الـنــوويــن
اإليــران ـيــن والـهـجـمــات السيبرانية
ل ـت ـخــريــب أجـ ـه ــزة الـ ـط ــرد امل ــرك ــزي ــة
ال ـخ ــاص ــة بـتـخـصـيــب ال ـي ــوران ـي ـ ّـوم)
بالبرنامج النووي اإليراني .إال أنها
لــم تفلح فــي أحـســن األح ــوال إال في
تأخيره ،فإيران باتت في عام 2009
تمتلك ال ـقــدرة عـلــى إنـتــاج قنبلتها
ال ـنــوويــة ال ـخــاصــة .مــع ذل ــك ،يـطــرح
الكاتب استراتيجيا جديدة تتناول
طــرحــا الس ـت ـمــرار الـجـهــود السابقة
(االغ ـت ـي ــاالت وال ـت ـخــريــب) ،والـجـهــد
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـح ـث ـي ــث والـ ـفـ ـع ــال،
وأخ ـ ـي ـ ـرًا «الـ ـخـ ـي ــار ال ـع ـس ـك ــري» مــع
ض ــرب ــة س ــري ـع ــة وغـ ـي ــر م ـت ــوق ـع ــة ال
«يتم توريط الواليات املتحدة فيها
في حال عدم وجود بديل آخر» .أما
فــي دراس ــة «ال ــدروس املستفادة من
منظومة القبة الـحــديــديــة» ،فيطرح
يـ ـفـ ـت ــاح ش ــابـ ـي ــر (رئـ ـ ـي ـ ــس ب ــرن ــام ــج
م ـ ـ ــوازي ـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فــي
الشرق األوسط في «معهد دراسات
األم ـ ــن الـ ـق ــوم ــي») م ــوض ــوع تـهــديــد

الصواريخ الفعلي للكيان العبري،
مـ ــؤك ـ ـدًا ق ـ ـ ــدرة «م ـن ـظ ــوم ــة الـ ــدفـ ــاع»
الـ ـح ــالـ ـي ــة عـ ـل ــى «ل ـ ـجـ ــم» ال ـه ـج ـم ــات
املقبلة ،وإن كانت حتى اللحظة تقع
ف ــي م ـش ـكــات ع ــدة أب ــرزه ــا كلفتها
ّ
ال ـع ــال ـي ــة (فـ ـك ــل ص ـ ـ ــاروخ ي ـك ــل ــف مــا
ب ــن  40و 50أل ــف دوالر أم ـيــركــي)،
وم ـ ـحـ ــدوديـ ــة مـ ــا ت ـس ـت ـط ـيــع ردعـ ـ ــه،
وعجزها عن التصدي للقذائف ذات
ً
املسار املستوي ،فضال عن عجزها
الـ ـت ــام ع ــن إسـ ـق ــاط ق ــذائ ــف ال ـه ــاون
والصواريخ قصيرة املدى ( 7-5كم).
ف ــي املـ ـ ـق ـ ــاالت ،ي ـظ ـهــر مـ ـق ــال «إدارة
العمليات العسكرية في املواجهات
املـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدودة» ل ـ ـقـ ــائـ ــد سـ ـ ـ ــاح الـ ـج ــو
العبري السابق اللواء في االحتياط
داف ـ ـ ـيـ ـ ــد عـ ـ ـب ـ ــري أه ـ ـم ـ ـيـ ــة االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد
ع ـلــى أســال ـيــب قـتــالـيــة مـخـتـلـفــة عن
امل ـع ـتــاد فــي عــالـ ٍـم بــاتــت املــواج ـهــات
فيه مختلفة .ثالثية ال ــرد ،واإلن ــذار
املـ ـبـ ـك ــر ،واالن ـ ـت ـ ـصـ ــار الـ ـح ــاس ــم؛ لــم
يـعــد لـهــا م ـكــان .ال ـص ــراع ب ــات هــذه
ـوم «ال دوالت ـي ــن» (ك ـ
امل ــرة مــع خ ـصـ ٍ
«حزب الله» و«حماس») حيث يجب
«ال ـ ـتـ ــوحـ ــش» فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل م ـع ـهــم:
«يستطيع الـجـيــش اإلســرائـيـلــي أن
ي ـس ـت ـخ ــدم ق ــوت ــه الـ ـن ــاري ــة بـطــريـقــة
مركزة ،مخلفًا أثرًا سيكولوجيًا قويًا
في العدو» .ويشرح مقال «املخاطر
األم ـن ـيــة ال ـتــي تـتـهــدد إســرائ ـيــل في
ع ــام  2015تـغـيــرت وتـكـمــن اآلن في
الـتـنـظـيـمــات ال ــادول ـت ـي ــة» للرئيس
الـســابــق ل ـ «مـجـلــس األم ــن الـقــومــي»
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي يـ ـعـ ـق ــوب عـ ـمـ ـي ــدرور
تـ ــراجـ ــع «قـ ـ ـ ــوة» ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
النظامي أمام ما يحدث في سوريا
و»نـهــايــة» الجيش الـعــراقــي؛ مؤكدًا
أن «السعودية ودول الخليج تتسلح
بــأفـضــل ال ـســاح الـغــربــي ،والسيما
األم ـيــركــي ،لـكــن إســرائـيــل ليست ما
يهمها ،بل إيران».
بالتالي ،فإن الخطر هو «حزب الله»
الذي «يمتلك نحو  150ألف صاروخ
وقذيفة تستطيع بضعة آالف منها
تغطية جميع أنحاء إسرائيل ،وهذه
ق ـ ــوة ن ــاري ــة ك ـب ـي ــرة وه ــائـ ـل ــة ،وه ــي
أكبر على مــا يبدو مما تملكه دول
أوروب ــا مـعــا» ،إلــى جانب «حماس»
التي «بقي لديها  3500صاروخ من
ال ـح ــرب امل ــاض ـي ــة» .وت ـظ ـهــر «ثـقــافــة
الـتــوحــش» املطلقة فــي مقالة اللواء
ف ــي االح ـت ـي ـ ّـاط غ ـي ــورا آي ــان ــد ال ــذي
يشير إل ــى أن ــه «ال يمكن إلســرائـيــل
االنـتـصــار عـلــى «ح ــزب ال ـلــه» إال إذا
كبدت لبنان ثمنًا ال يحتمل» (كتب
إث ــر عملية «ح ــزب ال ـلــه» فــي م ــزارع
شـبـعــا فــي  .)2015-1-28ويــؤكــد أن
«ال ـخ ـط ــأ األس ــاس ــي ال ـ ــذي ارتـكـبـتــه
إس ــرائ ـي ــل ف ــي ح ــرب ل ـب ـنــان الـثــانـيــة
إبـقــاء الحكومة اللبنانية والجيش
الـلـبـنــانــي والـبـنــى التحتية لـلــدولــة
خ ـ ــارج ال ـل ـع ـب ــة» ،م ـطــال ـبــا بــاعـتـمــاد
«عقيدة الضاحية» وحرق «األخضر
واليابس» .في الختام ،يتناول رون
بــن يـشــاي (مـحــرر الـشــؤون العبرية
في صحيفة «يديعوت أحرونوت»)
ضمن مقاله «كيف يمكن استغالل
املـ ـف ــاوض ــات ف ــي ال ـق ــاه ــرة م ــن أجــل
تحقيق هدوء طويل األمد في غزة؟»
ف ـشــل ال ـك ـي ــان ال ـع ـب ــري ف ــي ال ـق ـضــاء
عـلــى «ح ـم ــاس» وامل ـق ــاوم ــة ف ــي غــزة
العـ ـتـ ـم ــاده ع ـل ــى ف ــرضـ ـي ــات أث ـب ـتــت
خطأها املــرة تلو امل ــرة ،حتى وصل
الحديث إلى «توجيه ضربة قاسية
لـ ـحـ ـم ــاس» (ه ـ ـ ــدف ع ـم ـل ـيــة ال ـج ــرف
ً
الـصــامــد  ،)2014ب ــدال مــن «الـقـضــاء
على حماس» أو «اإلطاحة بها» كما
كان يقترح في السابق.

