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 سرائيل بين الحصانة التكنولوجية والحصانة المعنويةإ

 مدخل: - 1

منـــغ ااتصـــاا الإليـــال األســـراطيلي لرر فلســـطين العرةيـــة  وقضـــية تمايـــة المـــن األســـراطيلي تعت ـــر مـــن أ ـــم 
القضايا التي تشغل بـا  وعقـو  قـادة  ـغا الإليـال وتلفـاطهم الغـرةيين والميـركيين بشـهل يـام. فهـم يعلمـول أل 

دراتـا التإلنولوديـة مـن دهـة وقـدرات  ناك عالقة وطيدة بـين اسـتمرار ودـود الإليـال وأمنـا الـدايلي وةـين تطـور ق
ـــ  الإليـــال الغاصـــب كـــل أمحيطـــا الخـــاردي مـــن دهـــة  مهانياتـــا الدايليـــة إيـــرو. وفـــي ســـ يل تحقيـــل ذلـــل وصب

 ـــع سياســـة افتعـــا  الحـــروا وتنفيـــغ افاتيـــافت وةـــجب الفـــتن فـــي الـــدو  المجـــاورة ألبعـــاد الخطـــر والخارديـــة  واتب 
كثــر مــن ســ ع تــروا علــى د هــات عرةيــة أ يش األســراطيلي  ــنب الخــاردي عــن د هتــا الدايليــة  لدردــة أل الجــ

مختلفة منغ ااتصابا لرر فلسطين. وقـد اعت ـرت سياسـة الحـروا والتخطـي  لهـا باسـتمرار مـن أ ـم السـاليب 
لـى ييـادة قدراتـا العسـهرية فـي مجـا  إ عها الإليال الصهيوني في س يل تحقيل أ دافـا  بالتـالي  ـو سـعى التي اتب 

ع نتا  العسهر،  واستيراد المعدات العسهرية المتطورة تإلنولوديا من أدـل إنشـاء دـيش متفـوت  تمتبـالتطوير واأل
تـروا  بقدرات عالية في دميع المجافت الجوية وال حرية وال رية. وةالرام من أل الجيوش الإلالسيهية ف تشـنب 

تحــاكي  ــغا النــول مــن الحــروا  عصــابات  إف أنــا فــي الســنوات الما ــية أقــاا الإليــال الغاصــب عــدة منــاورات 
 ومًا مع المقاومة افسـالمية فـي  33وذلل بس ب فشلا في عدة موادهات من  غا النول كالحرا التي استمرت 

 . 2014دل في قطال ازة فسيما في العاا وتروا ايرو طويلة ال 2006ل نال عاا 

 

 نماط الحرب:أتطور  – 2

في مواياة تروا "إسراطيل" الرطيسة  التي دارت على الج هـات العسـهرية  تطـورت تـرا متواصـلة علـى الج هـة 
المدنية على  ـهل  جمـات فداطيـة مقاومـة  ـد الج هـة الدايليـة األسـراطيلية. وقـد بـدأت  ـغ  الحـرا فـور انتهـاء 

مواصالت العامـة ممثـل عمليـة ترا اتتال  فلسين على  هل عمليات متفرقة  د بعض المستوطنات و د ال
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(  وتعـزيت  ـغ  العمليـات لتصـ ر "تـرا عصـابات" متواصـلة مـن قطـال اـزة  1954معاليا عهـرافيم فـي اذار 
 جمــــات “ومـــن الردل  والتـــي اســــتهدفا المســـتوطنات فـــي عمــــل الإليـــال وتتــــى  ـــواتي تـــل أبيــــب وســـميا 

 "الإلفـا  المسـلر"مـات فلسـطينية أيـرو  عـن   ومنظ1957وقد أعلنا تركة فـتر  التـي أقيمـا عـاا ”. الفداطيين
 د "إسراطيل" الغ، تجلى في علميات في المستوطنات ويلب  عشرات المصابين بين المسـتوطنين. وقـد ارتقـى 

  المــر الــغ، تفــز 1964عــاا  "منظمــة التحريــر الفلســطينية"مرتلــة أيــرو وذلــل بعــد إقامــة  "الإلفــا  المســلر"
الفلســطينية الرطيســية( لل ــدء بمعركــة فداطيــة ياصــة بهــا  ــد المســتوطنين  تركــة فــتر مو ــي المنظمــة العســهرية

وال نى التحتية مكانـا العمليـة الولـى التـي قامـا بهـا الحركـة محاولـة تفجيـر محطـة  ـخ الميـا  الخاصـة بخـ  
فـي نقل الميا  الُقطر،(. وةعد ترا الياا الستة تمركزت منظمة فتر  باأل افة إلى منظمات فلسـطينية أيـرو 

الردل  وةدأت بحرا استنزاف  ـد المسـتوطنات األسـراطيلية فـي اـور بيسـال. وتـم فـي تـرا افسـتنزاف  ـغ   
للمــرة الولــى  إطــالت صــواريخ اــراد باتجــا  المســتوطنات األســراطيلية. وةعــد طــرد فــتر مــن الردل  بعــد أتــداث 

 –اريخ علـى مسـتوطنات الجليـل   تمركـزت المنظمـة فـي ل نـال وةـدأت  ـن  جمـات بالصـو 1970أ لو  افسود 
  وعمليـــة ســـالمة الجليـــل مالتـــي 1978عمليـــة الليطـــاني عـــاا  –وردت "إســـراطيل" علـــى ذلـــل بعمليـــات عســـهرية 

. الولـــى دـــاءت  بحســـب المـــزاعم افســـراطيلية  بهـــدف ردل منظمـــة 1982افتتحـــا تـــرا ل نـــال الولـــى( عـــاا 
نــــاطل التــــي تطلــــل منهــــا الصــــواريخ ميــــ  الرةعــــين التحريــــر الفلســــطينية  والييــــرة بهــــدف الســــيطرة علــــى الم

 كيلومترا(.

عندما  1985والهدوء الغ، تم تحقيقا بعد طرد منظمة التحرير الفلسطينية من ل نال وصل إلى نها تا في عاا 
استأن  تزا هللا  مدعوما من الحرس الثور، اف رانـي  الهجمـة الصـارويية المـدمرة علـى مسـتوطنات الجليـل. 

عناقيـد "  وعملية 1993عاا  "تصفية الحساا"عملية  –إسراطيل" بالقياا بهجومين على دنوا ل نال وقد ردت "
واللتين كال الهدف منهما يلل  غ  اير م ا ر علـى تـزا هللا لوقـ  إطـالت النـار.  -1996عاا  "الغضب

 ـما  فلسـين المحتلـة  ولم  دفع  غال الهجومال تزا هللا إلى النتيجة المردوة واسـتمر إطـالت الصـواريخ علـى 
بـــل وايدادت قوتـــا ومـــدا . وقـــد  ـــدأت نيـــرال الصـــواريخ مإف أنهـــا لـــم تتوقـــ  بشـــهل كامـــل( وذلـــل بعـــد انســـحاا 

. وتم الرد علـى الهجـوا األسـراطيلي  فـي أعقـاا اسـر دنـد ين مـن 2000"إسراطيل" مهر ة من دنوا ل نال عاا 
  بإطالت صواريخ من ق ل الحزا والغ، كال  غ  2006الجيش األسراطيلي على  د تزا هللا في  هر تموي  

المرة اير مس وت من تيج قوتا ومدا  واستمرار  على مستوطنات  ـما  فلسـطين المحتلـة. تـرا ل نـال الثانيـة 
تلل و عا الجيش األسراطيلي أماا مأيت افعتراف بمحدودية قوتا اعتراًفا وا ًحا أماا نفسا اوف  وكغلل أمـاا 

ل" وتلفـــاء تلفاطهـــا. كانـــا المعركـــة وا ـــحة تيـــج وقـــ  المجتمـــع الـــدولي وةعـــض افيســـاء مـــن تلفـــاء "إســـراطي
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ـــًدا إف مـــن مقاتليـــا  ـــة وقـــ  الســـيد نصـــر هللا وتي ـــة "الحـــزا"  وفـــي النهاي ـــة الحـــرا بنهاي العـــرا  نتظـــرول نهاي
ل مناسـً ا ولو كال  ناك وص  أ يل من "وتيـد" لإلـا -اف اوس يقط  افنتصار تلو افنتصار. كال وتيًدا 

وكــال المريهيــول واذنــابهم فــي ل نــال والمنطقــة  ريــدول مــن "إســراطيل" أل تحقــل وصيفتهــا القــغرة وتــنجر فــي  -
مهمتها افستراتيجية  و ي كانا تريد تفإليل سال  تزا هللا في تلل المعركة  وقد تلقـا أقصـى الـدعم المـاد، 

 –ذنــابهم منــغ ذلــل الحــين أاقتنــع المريهيــول و  كمــا -والسياســي  وأمــرت ال تعطــي ديشــها كــل الوقــا  لإلنهــا 
 فشلا.

عنــدما 2001فــي المقابــل ُفتحــا د هــة دد ــدة ألطــالت الصــواريخ علــى "إســراطيل" مــن دنــوا الإليــال فــي عــاا 
قاما تماس في ازة بتطوير قدرات ألنتا  الصواريخ ال داطية وإطالقها باتجا  المستوطنات المحيطـة بالقطـال. 

واريخ علــى دنــوا الإليــال  وتعــزي  ســواء لجهــة وتيــرة النيــرال أو لجهــة مــدو األطــالت  وقــد تعــاصم  جــوا الصــ
والتـي اطــا مسـتوطنات ومــدنًا  فـي دنــوا الإليـال  بشــهل متزا ـد. وقــد بـغ  الجــيش األسـراطيلي دهــودًا للقضــاء 

تـدد  إلـى  على الرمايات الصارويية عن طريل القياا بعمليات عسهرية دايل قطـال اـزة  و ـي الجهـود التـي لـم
  وةخاصـة بعـد أل سـيطرت تمـاس علـى الحهـم 2005وق  عمليات األطـالت. وةعـد افنفصـا  عـن اـزة عـاا 

الرصــام "(  ايدادت الرمايــات وتعاصمــا. وقــد ردت "إســراطيل" بعمليــات  جوميــة معمليــة 2007فــي القطــال م
  باأل افة 2014عاا  "الجرف الصامد"  وعملية 2012في  "عمود السحاا"  وعملية 2008عاا  "المصهور

إلـــى يطـــوة دفاعيـــة عـــن طريـــل نشـــر منظومـــات صـــواريخ مضـــادة للصـــواريخ والتـــي صـــدت القســـم الـــرطي  مـــن 
 رمايات الصواريخ يال  العمليتين الييرتين.

لا يطـًا فاصـاًل فـي يصـاطو تـروا "إسـراطيل". فحتـى ضر من  غا افستعرار أل ترا  وا الغفرال  هب ويتب 
منًا(  كانا تروا "إسراطيل" بشهل أساسي تروا دـيش مقابـل دـيش  واتتلـا مهادمـة ترا  وا الغفرال م 

لا الج هــة الدايليــة المدنيــة لــدو كــل مــن الطــرفين تتــى ذلــل الحــين  مهانــًا  امشــيًا فــي الجهــد العســهر،. و ــهب 
الجيـوش  ترا  وا الغفرال  والسالا مع مصر الغ، داء بعد ذلل  عالمة بـارية علـى افنتقـا  مـن الحـرا بـين

التابعة لدو   د الجيش األسراطيلي إلى ترا تنظيمات وفصاطل ليسا بدولة  د الج هة الدايلية األسراطيلية. 
ــ رات التــي طــرأت علــى المنطقــةم الســالا مــع مصــر الــغ، و ــع تــدًا لتهد ــد والســ اا الرطيســة لــغلل  ــي التغيب

وتــرا العــرات الثانيــة  1991ج الولــى عــاا الجــيش المصــر، ومعــا تهد ــد الج هــة الغرةيــة  كمــا أل تــرا الخلــي
أيالتـــا تهد ـــد الج هـــة الشـــرقية بقيـــادة ســـوريا. وفـــي الوقـــا نفســـا أدو صهـــور الجمهوريـــة األســـالمية  2003عـــاا 
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ـــ "إســراطيل" وتأ يــد ا لتنظيمــات المقاومــة مالتــي ليســا بدولــة( إلــى تطــور نظريــة دد ــدة  األ رانيــة كعــدو رطــي  ل
 المجتمع األسراطيلي بدًف من الموادهة الم ا رة  د قوة الجيش األسراطيلي نفسها. للموادهة اير الم ا رة مع

 

 ة جديدة:مني  أنظرية  - 3

ة على اففترار بأل "إسراطيل" ف تسـتطيع الصـمود فـي تـرا طويلـة  إل نظرية المن األسراطيلية التقليدية م نيب 
ل  ـغ ن اففترا ـين تجـب إعـادة أ فب إميـة الشرسـة. مهانها تقصير مدة الحرا عن طريل العمليـات الهجو إل بأو 

ل أالنظر فيهمـا مـن دد ـد. فـإذا افتر ـنا بـأل "إسـراطيل" تسـتطيع الصـمود فـي معركـة طويلـة  فـالواقع  ـد  علـى 
ة بد لـة تعتمـد العمليات الهجومية من ناتيتها ف تضمن تقصير أمد المعركـة  بالتـالي المطلـوا  ـو نظريـة أمنيبـ

 ســاس يقتــر  قــادة العــدو فــي  ــغ  النظريــة أفب ويــل والصــمود فــي معركــة طويلــة. وعلــى  ــغا العلــى الــنف  الط
تنطلل األستراتيجية من  دف الحسم العسهر، بل مـن  ـدف تجريـد العـدو مـن إنجاياتـا  ولهـغا يجـب علـى  ـغ  

ة الج هـة الدايليـة األستراتيجية أل تضع صمود الج هة الدايلية في دو ر ـا. وأل  ـتم التركيـز أيضـًا علـى تمايـ
 مة للدفال عن الغات.العسهرية والمدنية  وتإلول الخطوات الهجومية متمب 

مــــن الوا ــــر أل الســــلوا المقتــــر  فــــي النظريــــة الجد ــــدة  ف  نســــجم مــــع الثقافــــة العســــهرية التقليديــــة للجــــيش 
افسراطيلية في مزا  سل ي. ن المخاطرة بفقدال الم ادرة وديو  العسهريتاريا و ي تتضمب   سيساأاألسراطيلي منغ ت

والجيش األسراطيلي  مثل أ، ديش اير   رو في الحسم العسهر، ااية ودود   وتودد صعوةة  نـا فـي توفيـل 
 ــغا المــر مــع إســتراتيجية تجريــد العـــدو مــن إنجاياتــا ولــي  الحســم العســهر، معـــا. ومــع ذلــل فإنــا لــي  مـــن 

ضل من ذلـل. وفـي  ـغا السـيات يعتـرف قـادة العـدو بـأل العـالم الوا ر ما إذا كال  ناك أماا "إسراطيل" ييار أف
قد تغير  وأل ودا الحرا قد تغير أيضًا  والواقع المني الجد د  تطلب نظرية أمنية دد دة  يشهل فيها الجـيش 

 األسراطيلي عنصرًا واتدًا ولي  الوتيد في تحقيل األنجاي المطلوا.

 

 ستقبلية:الجبهة الداخلية كمركز للمعركة الم - 4
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وةـين  –وةعـد ذلـل بـين مـا يسـمى "دولـة إسـراطيل"  –إل الـدوافع التـي تقـ  وراء الصـرال بـين الحركـة الصـهيونية 
الدو  والمنظمات العرةية واألسالمية الغ، بدأ بعـد وعـد بلفـور واسـتمر إلـى اليـوا متـوالي ماطـة عـاا(  ـي دوافـع 

رفض قياا "دولة إسراطيل" بوصـفها الدولـة القوميـة للشـعب  ة  إف أنا  ودد في أساسها عامل مشترك واتدم مركب 
اليهود، بحسب المخط  الصهيوني. وتتى إقامة الدولة  تاو  الجانـب المقـاوا منـع إقامـة كيـال لدولـة  هوديـة 

ت األسـتراتيجية ع منغ ذلل الوقا إلى إلغاء إقامة الإليال السياسي اليهود،. وقـد مـرب في أرر فلسين  و و  تطلب 
مة لتحقيل  غا الهدف بعدة صورم من الصرال بين المجتمعين في عشرينيات وثالثينيات القـرل المنصـرا المقاو 

إلــى تــرا بــين ديــوش نظاميــة باأل ــافة علــى معــارك يا ــتها المقاومــة  ــد المســتوطنين الصــها نة. ومنــغ 
لــم ُتفــض  إلــى النتيجــة  ضــر فيهــا أل األســتراتيجية الم ا ــرة للحــرا  ــد قــوة الجــيش األســراطيلياللحظــة التــي اتب 

نحـــو  –إ ـــرال والمنظمـــات والـــدو  التـــي تـــدعمها  –، أالمراوةـــة تودهـــا د هـــة المقاومـــة فـــي العصـــر الـــرا ن 
األســـتراتيجية ايـــر الم ا ـــرة القاطمـــة علـــى المعركـــة  ـــد الج هـــة الدايليـــة المدنيـــة وذلـــل كـــأداة رطيســـة مـــن بـــين 

 صب.صندوت أدوات الصرال  د استمرار ودود الإليال الغا

والمنطل القاطم في نظرية الج هة الدايلية المدنية كج هة أساسية للمعركة  د العدو  رد تفصيلا في عدد ك يـر 
إ ـــرال وتـــزا هللا وتمـــاس. وةحســـب ر يـــتهم  ودـــد   "إســـراطيل"  –مـــن التصـــريحات لزعمـــاء الج هـــة الراديهاليـــة 

 نقطتا  ع م

 ــو مجتمــع ريــاء ورفا يــة  تتع ــا الحــروا  وعت ــة صــمود  المجتمــع األســراطيلي ممثــل المجتمــع الغرةــي كلــا( -أ
بالنزاعـات  وعـدا التماسـل.  ة. كمـا أل المجتمـع األسـراطيلي  ـو مجتمـع مهـادرين منقسـم  ويغـوب مواطنيا متدنيب 

ومواطنــو "إســراطيل" تساســول لفقــدال تيــاة األنســال وايــر مســتعد ن للحــرا وللتضــحية بالحيــاة مــن أدــل الــدفال 
 ادية منظرية بيا العنإل وت(.عن مصالحهم الم

إل مساتة "إسراطيل" صغيرة وف  ودد لها عمل إستراتيجي يمهنا أل ُيستخدا كمالذ امن في يمـن الحـرا.  -ا
 وما  نجم عن ذلل  و أل كل المستوطنين في "إسراطيل"  م مهشوفول للهجوا  في أ، وقا.

 ــدد،  مــع مــرور الــزمن  إلــى ي ــو "دولــة وعليــا فــإل افســتغال  الصــحير لنقطتــي الضــع   ــاتين يمهــن أل 
إســـراطيل" وترادـــع الهجـــرة وتزا ـــد النـــزو   وإلـــى انتهـــاء ودود ـــا فـــي النهايـــة كهيـــال سياســـي. وةمصـــطلحات  ـــغا 
التحليــل فــإل أمــل إ ــرال ومنظمــات المقاومــة التــي تــدعمها مــن إســتراتيجية مهادمــة العمــل واســتنزافا  ــو تحقيــل 

 ت.الحسم في مجا  الوعي والمعنويا
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إل يارطة الطريل للقضاء على ودود "إسراطيل" قد ُو عا منغ وقا لي  بال عيد على  ـد سـماتة السـيد القاطـد 
 "فلسـطين"علي يامنئي  المر د العلـى فـي الجمهوريـة افسـالمية فـي إ ـرال  وذلـل فـي النسـخة المعدلـة لإلتابـا 

ل يطتـا ف تسـتند إلـى أد فـي الإلتـاا الغ، يضم مجموعة من المختارات لخط ا تو  المو ـول. ويو ـر السـي
الحـــرا ". والقضـــاء علـــى ودـــود "إســـراطيل" لـــن يهـــول عـــن طريـــل "ايتـــرال أوروةـــي"العـــداء للســـامية الـــغ،  ـــو 

ية تجعل تياة اال ية   وف عن طريل مغابر دماعية  بل عن طريل ترا متواصلة ذات وتيرة متدنب "الإلالسيهية
وتحفبز م على مغادرة ال الد. وعندما   دأ اليهود بالمغادرة  توق  دعم  اليهود في الإليال الغاصب تياة ف تطات

بــالظهور فــي المجتمــع  "الضــجر مــن إســراطيل"الغــرا  وةخاصــة دعــم الوفيــات المتحــدة المريهيــة للإليــال. وي ــدأ 
ور فـي الشـرت الدولي. وةعد أل تغادر اال ية اليهود "إسراطيل" موالتي سي قى فيها فق  أولئل الغ ن تودد لهم دغ

الوس ( وتتوق  الدولة عن الودود  تجر، انتخابات برعاية المم المتحدة يشارك فيها اليهـود الـغ ن   قـول فـي 
ال الد  وكغلل الفلسطينيول في كل أماكن توادد م  وستعلن الحهومـة التـي سـُتقاا عـن إنشـاء دولـة دد ـدة باسـم 

 ة فيها.يب ة محمى من اليهود كأقليب يقيم من ت قب  "فلسطين"

إل المفتا  لتحقيل ن وءة السيد الخامنئي ف يهمن إذًا في  زيمة الجيش األسراطيلي بل في كسر إرادة ومعنويات 
السهال في "إسراطيل" عن طريل افستنزاف النفسي والماد، والمعنو،. ونقطة افنطالت لهغ  النظرية  ـي  كمـا 

ي  وف يمتلل المناعة المدنية  وفل أقوا  سماتة السيد تسن س ل القو   األيمال بأل المجتمع األسراطيلي  ع
  والغ، قا  فيا إنا  دعو الفلسـطينيين 2000/  5/  26  الغ، ألقا  في "يطاا بيا العنإل وت"نصر هللا في 

مـن أدـل تحريـر أر ـهم  … "ليفر وا على الغزاة الصها نة العـودة إلـى المـاكن التـي دـا وا منهـا. ويضـي  م 
بحادة إلى دبابات  وف إلى توايل إستراتيجي  وف إلـى الصـواريخ والمـدافع  بـل علـى طريقـة األستشـهاد ين لستم 

الســـابقين الـــغ ن  ـــزوا الإليـــال الصـــهيوني الغاصـــب. أنـــتم أ هـــا الفلســـطينيول المظلومـــول والعـــز  والمحاصـــرول  
ب الفاف ـا إلـى إثيوةيـا  وليعـد اليهــود يمهـنإلم أل تفر ـوا علـى الغـزاة الصـها نة أل يعـودوا مـن تيــج أتـوا. فليـغ 

الروس إلى روسيا. الخيار عندكم  والنموذ  ماثل أماا أعينإلمم المقاومة الصادقة والجادة يمهنها أل تصنع لإلم 
فجر الحرية. يا إيواننا وأت اطنا في فلسطين  أقو  لإلمم إل إسراطيل  ـغ  التـي تملـل أسـلحة نوويـة وأقـوو سـال  

 ."عمليًا أو ن من بيا العنإل وت دو في المنطقة  ي

وةهلمـات أيــروم ليسـا  نــاك تادـة موف  ودــد نظريــة( للسـعي لهزيمــة الجـيش األســراطيلي. وكـل مــا و مطلــوا 
 و إ عاف السهال في إسراطيل واستنزافهم إلى أل ُتإلسـر قـوة إرادتهـم. و ـغا  ـو أسـلوا مشـابا لسـلوا ديليـو 
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ي  الحســم المــاد،. وعلــى الــرام مــن أل محــاوفت الحســم النفســي لــم دو يــا  فــي إســتراتيجية الحســم النفســي ولــ
 تنجر تتى اآلل فإنا من المرير للعدو أل  دمن بها  و و يستعد بما  نسجم مع ذلل  على النحو التاليم

داطمـا فـي سـ يل  ـمال بقـاء ودـود  وتفـ  أمـن  يمة المعنويةم لقد كانا أ داف الإليال األسراطيلي  تصـبب ال –
. وكانا سياساتا الهجومية منطلقة من يلفيـة نفسـية ومعنويـة وديوسـتراتيجية  وتط ـل سياسـة اسـت اقية مواطنيا

، أمنــى بــلمنــع الهجمــات عليــا. ووفقــًا فســتراتيجيتا المنيــة والدفاعيــة  ف يجــب علــى الجــيش األســراطيلي أل يُ 
ييرة بحسب  غ  المفا يم . لغلل و   زيمة عملية لهغا الجيش سوف تإلول الأل ها ل زيمة في أ، ترا يشنب 

را ـي التـي عادية مـن ديـو  السعى الإليال إلى در أرر المعركة باستمرار إلى أرر العدو ومنع القوات المُ 
 يسيطر عليها.

لقد ط قا نظرية المن األسراطيلية إستراتيجية الحرا الهجومية السريعة التي تهـدف إلـى  زيمـة القـوة العسـهرية 
ة مـن قصـير وةالتـالي  زيمتـا بـالتفوت التإلنولـودي ماديـا ومعنويـا ونفسـيا. و ـغ  النظريـة مشـتقب للعدو يال  يمـن 

مد لضيل مسـاتتها وقصـر نفـ  سـهانها. كمـا اففترار بأل "إسراطيل" اير مد لة للصمود في ترا طويلة ال
ر نظريـة ا. وعليـا فهـو طـوب اتهـعاد، المتمثل بج هة المقاومة والموادهة استوعب اللع ـة وفهـم تيثيب أل الطرف المُ 

لحـات الهزيمـة الم ا ـرة بـالجيش. إدد دة لهزيمة العدو عن طريل افسـتنزاف الطويـل للسـهال ولـي  عـن طريـل 
عـــا األســـتراتيجية عـــا إلـــى إطالـــة أمـــد المعركـــة  بينمـــا تطلب ايـــر فـــإل إســـتراتيجية د هـــة المقاومـــة تطلب  وةتع يـــر  

 ل.األسراطيلية إلى تقصير أمد ا قدر المستطا

ذ علـى إيمـة  ـرعية   ألـى دانـب أيمـة المعنويـات مـن إيـرو عـانى كيـال العـدو أةم من ناتية يمة الشرعيب ال -
لا لالعتراف با رسميًا فـي العـالم  ف ـزا  عـدد ك يـر مـن الـدو  تـرو فيـا كيانـًا غ  الرام من الجهود الإل يرة التي بُ 

 ااص ًا لرر الفلسطينيين.

علـى الصــعيد الـدايلي مـن أيمـات أيـرو لهــا تـأثير ك يـر علـى المـن والمعنويــات. ويعـاني  ـغا الإليـال أيضـًا  -
ى المسـتويات  يعـاني  ـغا الإليـال مـن انقسـامات ف األ افة إلى الفساد الغ، تتورط بـا الط قـة الحاكمـة علـى  ـتب 

ين الط قتـين ة بين الط قات المختلفة ويصوصًا بعلنيب و ة ط قية ك يرة  فهناك صدامات ف تنتهي وصراعات يفيب 
الرطيستين دايـل  ـغا المجتمـع العنصـر،  و مـا ال ـهناي والسـفاراديم  وةمـا أل اليهـود ال ـهناي  ـم مـن وصـلوا 
فلسطين أوًف  فقد و عوا أس  الإليال على ارار المجتمعات الوروةية التي عا وا فيها  و غا دعلهم يشعرول 

ى أ ــها  خــغ  ــتب ذلــل لصــرال عنصــر، بــين الط قتــين  اتب  بــأنهم أرقــى مــن اليهــود الشــرقيين  وتحــو  المــر بعــد
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ــ   "النظــاا العــالمي"ل الــويير الميركــي المعــروف  نــر، كيســنجر فــي كتابــا  أ لــى تــدب إة والتمييــز العنــ  والإليديب
  لل 2025إل الإليال الصهيوني ف يمهن لا أل يستمر في الودود  وقد  تم القضاء عليا بحلو  عـاا " يقو م

 ."ذاتهم لم يعودوا  دمنول ب قاء  غا الإليال بحد ب الصها نة 

نــوال أتــدث أبهلمــات أيــروم ليســا  نــاك تادــة موف  ودــد م ــرر( للســعي لهزيمــة الجــيش األســراطيلي المــددج ب
سلحة التقليدية اير التقليدية. وكل ما و مطلوا  و إ عاف السهال في "إسراطيل" واستنزافهم إلى أل ُتإلسر ال

شــابا لســلوا تراــب بهــم. و ــغا أســلوا مُ  رر ليســا لهــم وفأة إرادتهــم ورا ــتهم فــي ال قــاء فــي معنويــاتهم  وقــو 
إســتراتيجية الحســم النفســي ولــي  الحســم المــاد،. وعلــى الــرام مــن أل محــاوفت الحســم النفســي لــم تــنجر تتــى 

ءت فـي السـاس بهـدف ل  غ  النظريـة دـاأاآلل فإنا من المرير لج هة المقاومة أل تدمن بها. والجد ر بالغكر 
الــرد علــى التفــوت التإلنولــودي افســراطيلي   ومــن أدــل تحقيــل النصــر فــي المعركــة عــن طريــل اســتغال  نقــاط 

ت المجتمعـات العرةيـة إلى دانب اسـتغال  تفـوب  –تا للخساطر ال شرية بما في ذلل تساسيب  –الضع  لدو العدو 
لخساطر. والخاصـة الرطيسـة التـي تميـز النظريـة الجد ـدة مثل األصرار والنف  الطويل وعدا تساسيتها المفرطة ل

مــد  والتــي  ودــد فيهــا ويل للمقاومــة  ــي افنتقــا  مــن إســتراتيجية الحســم إلــى إســتراتيجية افســتنزاف الطويــل ال
 تاسم لعامل التس ب بعدد ك ير من الخساطر في أوساط قوات الجيش  وفي أوساط المدنيين  لدو العدو.

ل  ـغ  نظريـة قتـا  دد ــدة ف  ودـد  ـ يا لهــا  و ـي تجمـع مــا "إقــو  سـماتة السـيد نصــر هللام فـي  ـغا المجـا  ي
. و ـي "الحـرا الهجينـة" –أو وفل ما يسميها الإلثيـرول فـي منطقتنـا  – "بين الجيش النظامي وترا العصابات

 تقوا علىم

ل الإليلـومترات المرةعـة التـي تـا  ل إنجـاي تـزا هللا ف يقـاس وفـأفد  الخساطر علمـا بـأسراطيليين تإل يد األ – 1
 دول اتتاللها بل وفل عدد الجنود األسراطيليين القتلى.

يـــة فإنـــا يجـــب بنـــاء ونشـــر القـــوة المهادمـــة لتإلـــول قـــادرة علـــى الصـــمود جد  تتـــى تإلـــول  ـــغ  األســـتراتيجية مُ  -2
كميــات ك يــرة مــن لقصــى فتــرة ممهنــة فــي ودــا الهجمــات المضــادة التــي يقــوا بهــا الجــيش األســراطيلي  وإعــداد 

اتتياطات الغياطر  وةناء مراكـز طـرت تمـوين سـرية  وقـادرة علـى الصـمود  مـن مسـتودعات الـغياطر إلـى نقـاط 
 األطالت.
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لي   ناك أ مية بالنس ة لعنصر الزمن من ناتيـة الطـرف المقـاوا  و ـو ف  توقـع تحقيـل النتيجـة المأمولـة  -3
ف يعتـرف بالسـقوط أو بالفشـل  وكـل عمليـة عسـهرية لـا  ـتم وصـفها في دولة قتـا  واتـدة او اثنتـين. والمهـادم 

على أنها انتصار بدول عالقة بنتاطجها. وافنتصـار يحـدد بمجـرد القـدرة علـى افسـتمرار والقتـا  بصـرف النظـر 
 عن األنجايات على ارر الواقع.

  ويجد مسدولو  صعوةة "يهيةكالس"لقد ُبني الجيش األسراطيلي لخور الحروا ذات الوتيرة العالية  د ديوش 
في األقرار بحقيقة أل ودا الحرا قد تغير  وأل مهمتا في المستق ل المنظور  ي موادهة دوفت من المعـارك 
الهجينة  د عدو منتشـر ومتخـ    وأل النتيجـة المطلوةـة فـي كـل دولـة قتـا  ليسـا الحسـم مـع القـوة العسـهرية 

 نى التحتيـة المركزيـة فـي الج هـة الدايليـة. وفـي معـارك "إسـراطيل" علـى المعادية  بل تماية السهال المدنيين وال
المدو المنظور ستإلول الج هة الدايلية  ي ساتة المعركة  وسيهول صمود ا  و العامل الساسـي فـي تحد ـد 

بوصـفها اسـتعداد الجمهـور علـى تحمـل الخسـاطر فـي الج هـة الماميـة ” القدرة على الصـمود“نتاطجها. وستإلول  
ــو   ــي  ل ال ــرار الماديــة والخســاطر افقتصــادية المرت طــة بالمعركــة العســهرية فــي الج هــة الدايليــة  وعلــى تحمب

نقطة الفصل في الموادهات المق لة. وقدرة الصمود العالية لـدو الج هـة الدايليـة تـوفر للمسـتوو السياسـي تريـة 
ـــالعمـــل لالســـتمرار فـــي الحـــرا تتـــى تحقيـــل ال ـــداف  بينمـــا قـــدرة الصـــ ة تـــدد، إلـــى نشـــوء  ـــغ  مود المتدنيب

دمــا ير، عــاا علــى المســتوو السياســي لوقــ  الحــرا تتــى بــثمن تقــديم تنــايفت ماديــة ومعنويــة ورةمــا سياســية 
منا    و دردة تريـة العمـل التـي يمنحهـا الجمهـور فـي الج هـة مدلمة. ومقياس الصمود  وفل التعريف الغ، قدب 

الحــرا. ويــال  تــروا "إســراطيل"  التــي دــرت تتــى اآلل  مــنر الجمهــور الدايليــة للمســتوو السياســي فــي إدارة 
األســراطيلي تفويضــًا كــاماًل للمســتوو السياســي فــي إدارة الحــرا علــى الودــا المثــل  تحــا  ــعار "دعــوا الجــيش 

عات فــي قــدرة الصــمود لــدو الج هــة ييــرة ودــود بعــض التصــدب ثنــاء التجــارا الحرةيــة الأ نتصــر". ولإلــن لــوت  
ســالمية فـي ل نــال منــغ الدايليـة فــي قسـم مــن الحـروا  وةشــهل يـام بهــل مـا  ــرت   بالمعـارك مــع المقاومـة األ

سـراطيليين كـال يـال  تـرا افسـتنزاف ي لـدو األل. والمعلم الكثر برويًا للصمود المتـدنب وتتى اآل 1982العاا 
اط واسعة من الجمهور لتنفيغ انسحاا  د تزا هللا في دنوا ل نال  والتي تعاصما ياللها المطال ة في أوس

فــي  –أتــاد، الجانــب متركــة افمهــات افرةــع(. وتــدثا فــي تــالتين تركــة نــزو  ك يــرة مــن المراكــز الســهانية 
ترا الخليج الولى دراء  جمات الصواريخ العراقية  ويال  ترا ل نال الثانية نتيجة لهجمات صواريخ تزا 

رة على يلل في الصمود باستمرار بل علـى رد فعـل الجمهـور تيـا  السـلوك إف أل المر ف  د  بالضرو  –هللا 
المعيــب مــن دانــب الحهومــة.  وفــي مراتــل متقدمــة مــن الهجــوا بالصــواريخ علــى المنطقــة المحيطــة بغــزة ق ــل 
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كانــا  نـاك تالــة نـزو  ك يــرة للمسـتوطنين مــن مد نـة ســد روت ومـن مســتوطنات  "الرصــام المصـهور"عمليـة 
 أيرو.

مــن دهــة   "الشــعور بالتهد ــد"فتــرر أل دــان ي المعادلــة اللــغ ن يحــددال قــدرة صــمود الج هــة الدايليــة  مــا إننــا ن
الوادب دفعا مـن دهـة أيـرو. ومـن المعتقـد أل التهد ـد  فـي تـروا "إسـراطيل" يـال  العصـر الحـالي   "الثمن"و

. "الــثمن"والمعيـار المتغيــر  ــو التـي تشــهل فيهــا الج هـة الدايليــة الهــدف الــرطي  للضـرةات   تحــدث عــن نفســا  
إلـى أقصـى دردـة  "الـثمن"ويظهر من  غا اففترار أل مفتا  صمود الج هة الدايلية فـي المعركـة  ـو تخفيـ  

ممهنـــة. ووفـــل  ـــغا التخمـــين فـــإل قـــدرة صـــمود الج هـــة الدايليـــة ســـتإلول مشـــروطا بـــالخطوات التـــي ســـتقوا بهـــا 
أ، إلــى أيــة  –فــي المجــا  الحســي  وأاء فــي المجــا  العملــي  ســو  "الــثمن"الســلطات المحليــة والقوميــة لتخفيــ  
خـغ األدـراءات الاليمـة لحما تـا. وقـد كانـا مغـادرة سـد روت  ومسـتوطنات دردة  ثل الجمهـور بـأل الحهومـة تتب 

  علـى يلفيـة تجا ـل وا ـر مـن ق ـل الحهومـة 2008و  2007أيرو  في المنطقة المحيطة بغزة فـي العـواا 
بســ ب  جــوا الصــواريخ الــغ، قامــا بــا تركــة تمــاس. ودــاءت مغــادرة تــل أبيــب يــال   للضــاطقة التــي صهــرت

  علـى يلفيــة ايـاا أ، نـول مـن األدارة للج هــة الدايليـة موكإتـدو الع ــر 1991الليـل أثنـاء تـرا الخلــيج عـاا 
مغـادرة  التي تم استخالصها من  ـغا الحـدث تمـا إقامـة قيـادة الج هـة الدايليـة فـي الجـيش األسـراطيلي(  وكـغلل

كانــا علــى يلفيــة الخلــل فــي أداء الســلطات المحليــة فــي  2006مســتوطنات الشــما  يــال  تــرا ل نــال الثانيــة 
قسم من المناطل التي تعر ا للهجوا. ومـع ذلـل فإنـا لـم يحـدث وأل تطـور فـي أ، مـن تلـل التـداث  ـغ  

الجــرف “ية. ويــال  معركـة دمـا ير، علـى الحهومــة لوقـ  الحـرا عــن طريـل تقـديم تنــايفت سياسـية أو عسـهر 
التــي نضــجا فيهــا الترتي ــات التنظيميــة فــي مجــا  تمايــة المــدنيين  والترتي ــات افقتصــادية فــي مجــا  ” الصــامد

التعـــويض عـــن ال ـــرار  والترتي ـــات التإلنولوديـــة والعســـهرية فـــي مجـــا  الحمايـــة النشـــطة م منظومـــات الـــدفال 
دما ير، على الحهومة لوق  المعركة وذلل على الرام من لم يالَت  أ،  غ   –والحماية بودا الصواريخ( 

 مدة استمرار ا الخاردة عن المألوف.

 

 اإلستراتيجية الجديدة لهزيمة التكنولوجيا اإلسرائيلية: - 5

ساســي المطــرو  لــدو القــادة افســراطيليين اليــوا  ــوم كيــ  يســتعد الطــرف المقــاوا لتحقيــل ن ــوءة  ــدا الســدا  ال
 ؟"بيا العنإل وت"
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تطوير ــا مــن ق ــل الجمهوريــة  مــن أدــل تو ــير  ــغ  القضــية يجــب اســتعرار نظريــة الحــرا الجد ــدة التــي تــمب 
انقـالا "ى من ق ل العميد ا تال براول وكرميا فيلنسي فـي كيـال العـدو بــ  رانية.  غ  النظرية تسمب سالمية األاأل

 همـا  بهـدف الـرد علـى أالسـاس  بحسـب ر . ودـاءت  ـغ  النظريـة فـي "في الشدول العسهرية للمحور الراديهـالي
التفوت التإلنولودي للجيوش الغرةية وياصة الجيش افسراطيلي  و ي بنيا من أدل تحقيل النصر في المعركـة 

إلى دانـب اسـتغال   –بما في ذلل الحساسية للخساطر  –عن طريل استغال  نقاط الضع  لدو العدو الغرةي 
ر إلـــى ذلـــل مـــن قـــ لهم( مثـــل األصـــرار والـــنف  الطويـــل وعـــدا تساســـيتها تفـــوت المجتمعـــات الشـــرقية مكمـــا ُ نظـــ

للخســـاطر. والخاصـــة الرطيســـة التـــي تميـــز النظريـــة الجد ـــدة  ـــي افنتقـــا  مـــن إســـتراتيجية الحســـم العســـهر، إلـــى 
إستراتيجية افستنزاف  والتي  ودد فيهـا ويل تاسـم للتسـ ب بعـدد ك يـر مـن الخسـاطر فـي أوسـاط قـوات الجـيش  

 وساط المدنيين  لدو العدو.وفي أ

لقــد ا ــتل تــزا هللا  وذ  ــا التنظيمــات الفلســطينية المودــودة فــي اــزة علــى أثــر   مــن  ــغ  النظريــة إســتراتيجية 
محدودة  د "إسراطيل"  والتي توص  من دانب سماتة امينا العاا السـيد تسـن نصـر هللا علـى النحـو التـاليم 

أو  – "لهــا  و ــي تجمــع مــا بــين الجــيش النظــامي وتــرا العصــابات إل  ــغ  نظريــة قتــا  دد ــدة ف  ودــد  ــ يا"
. و ـي التـي ذكـرت يصاطصـها مـن ق ـل العميـد ا تـال "الحـرا الهجينـة" –وفل ما يسميها الإلثيرول في منطقتنـا 

   وفي مدتمرات أيرو   و يم2008براول في مدتمر اللطرول الغ، انعقد عاا 

القصــى وذلــل عــن طريــل مهادمــة الج هــة الدايليــة  وةشــهل يــام  ييــادة الخســاطر األســراطيلية إلــى الحــد -1
مولإلن المر ف يقتصر على ذلل( بواسطة الصواريخ. ومهادمـة الج هـة الدايليـة سـتحفز "إسـراطيل" علـى القيـاا 
بعملية برية  والتي ستديل في موادهة مع تشهيالت دفاعية كثيفة  تيج ستقع يساطر ك يرة في أوساط الجنود 

طيليين . وتسب أقوا  سماتة السيد تسن نصر هللا في ترا ل نال الثانيةم إل إنجـاي تـزا هللا ف يقـاس األسرا
 وفل الإليلومترات المرةعة التي تا  دول اتتاللها بل وفل عدد الجنود األسراطيليين القتلى.

ت الصـواريخ مـن قلـب   أ، إطـال"السـهال إلـى السـهال"إل مهادمة الج هـة الدايليـة ماألسـراطيلية( سـتتم مـن  -2
التجمعــات الســهانية فــي ل نــال واــزة إلــى التجمعــات الســهانية فــي "إســراطيل". وةهلمــات أيــروم لقــد ُفــرر علــى 
السهال المدنيين في الجان ين القياا بدور الدرول ال شرية لحماية وساط  الهجوا  وذلل من يال  اففترار بأل 

بــين مــدنيي الطــرفين  وةــغلل إلــى ســحب الشــرعية الدايليــة عــن الهجمــات المت ادلــة ســتدد، إلــى وقــول إصــابات 
 العملية العسهرية األسراطيلية وتقييد  د، الجيش األسراطيلي بما  نسجم مع ذلل.
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جدية فإنا يجب بناء ونشر القوة المهادمة لتإلول قادرة على الصمود أقصى تتى تإلول  غ  األستراتيجية مُ  -3
ادة التـي يقـوا بهـا الجـيش األسـراطيلي  وإعـداد كميـات ك يـرة مـن اتتياطـات فترة ممهنـة فـي ودـا الهجمـات المضـ

 الغياطر  وةناء طرت تموين سرية  وقادرة على الصمود  من مستودعات الغياطر إلى نقاط األطالت.

لي   ناك أ مية بالنس ة لعنصر الزمن من ناتيـة الطـرف المقـاوا  و ـو ف  توقـع تحقيـل النتيجـة المأمولـة  -4
دولة قتا  واتدة. والطرف المقاوا ف يعترف بالسقوط أو بالفشل  وكل عملية عسهرية لا  تم وصـفها علـى في 

د بمجرد القدرة على افستمرار في القتا  بصرف النظر عن  أنها انتصار بدول عالقة بنتاطجها. وافنتصار يحدَّ
سـفين بـين تهومـة العـدو ومجتمعهـا وةـين األنجايات على ارر الواقع  افمر الغ،  ـدد، فـي النهايـة الـى دت إ

 "إسراطيل" والج هة الخلفية السياسية في الغرا.

يال  ترا ل نـال الثانيـة  –إل بناء قوة د هة المقاومة في ل نال وفلسين وطريقة تشغيلها يال  العقد المنصرا 
ســـ ال مـــع النظريـــة  تنا – "الجـــرف الصـــامد"وعمليـــة  "عـــامود الســـحاا"  وعمليـــة "الرصـــام المصـــهور"وعمليــة 

العسهرية على النحو الغ، تم وصفا سابقًا. ومن المردر أل المور ستستمر على ما  ـي عليـا فـي المسـتق ل. 
وكـــل الحـــروا المســـتق لية ســـتإلول ذات يصـــاطو مشـــابهة لجـــوفت الموادهـــة الرةـــع التـــي دـــرت يـــال  العقـــد 

  ويجـــد ”كالســـيهية“ة العاليـــة  ـــد ديـــوش الييـــر. فقـــد ُبنـــي الجـــيش األســـراطيلي لخـــور الحـــروا ذات الـــوتير 
مسدولو  صـعوةة فـي األقـرار بحقيقـة أل ودـا الحـرا قـد تغيـر  وأل مهمتـا فـي المسـتق ل المنظـور  ـي موادهـة 
دوفت من المعارك الهجينة  ـد عـدو منتشـر ومتخـ    وأل النتيجـة المطلوةـة فـي كـل دولـة قتـا  ليسـا تسـم 

لسـهال المـدنيين وال نـى التحتيـة فـي الج هـة الدايليـة. وفـي المعـارك المق لـة القوة العسهرية المعادية  بل تمايـة ا
على المدو المنظور ستإلول الج هة الدايلية  ـي سـاتة المعركـة  وسـيهول صـمود ا  ـو العامـل الساسـي فـي 

 تحد د نتاطجها.

 

 قدرة صمود الجبهة الداخلية المدنية في العالم وفي إسرائيل: -6

ة الدايليــة  أو مناعتهــا  مو ــو مصــطلر معتــاد فــي ال حــج الكــاديمي فــي المو ــول(  ــو إل قــدرة صــمود الج هــ
مصــطلر يط قــي يصــعب تعريــف مهوناتــا ودور كــل واتــد منهــا. وةمــا  نســجم مــع الحادــة فــي  ــغا المقــا  فإننــا 

الدايلية  ل الخساطر في الج هة المامية وفي الج هة بوصفها استعداد الجمهور على تحمب  "قدرة الصمود"نعرف 



 
30/11/2018  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(76رقم )                  

    
       
 

15 
 

وعلــى تحمــل ال ــرار الماديــة والخســاطر افقتصــادية المرت طــة بالمعركــة العســهرية. وقــدرة الصــمود العاليــة لــدو 
الج هـة الدايليــة تـوفر للمســتوو السياسـي تريــة العمـل لالســتمرار فـي الحــرا تتـى تحقيــل ال ـداف  بينمــا قــدرة 

المستوو السياسي لوق  الحرا تتى بثمن تقديم  الصمود المتدنية تدد، إلى نشوء  غ  دما ير، مدثر على
 تنايفت مدلمة. فما الغ، يحدد قدرة صمود الج هة الدايلية؟

من المردر أل  غ  القدرة تاتي نتيجة التوايل الحسي لدو الجمهور بين الثمن الغ، عليا ال  دفعا في المعركة 
ويسـارة الــديل( وةـين الشــعور بالتهد ـد ور يــة العسـهرية مفـي األصــابات وفـي الروا  والخســاطر فـي الممتلإلــات 

الفاطــدة الشخصــية والقوميــة التــي تن ــع مــن الصــمود فــي المعركــة العســهرية. ويمهــن  نــا أل نشــير إلــى نمــوذدين 
 تاريخيين لتو ير  غا التعريفم

مريهــي فــي المراتــل المتــأيرة مــن تــرا فيتنــاا ُنظــر إلــى الــثمن المــدفول مــن ق ــل قســم ك يــر مــن الجمهــور ال -ا
علــى أنــا ثمــن أعلــى مــن الــاليا مقارنــة بنســ ة التهد ــد الشخصــي والقــومي  ونتيجــة لــغلل تمــا ممارســة  ــغ  

و فـــي نهايـــة دمـــا ير، ك يـــر علـــى المســـتوو السياســـي لوقـــ  الحـــرا بشـــهل أتـــاد، الجانـــب  المـــر الـــغ، أدب 
 .المطاف إلى انتصار فيتناا الشمالية وإلى  زيمة الوفيات المتحدة المريهية

فـي مقابــل ذلــل  فـي المراتــل الوليــة للحــرا العالميـة الثانيــة كــال الجمهــور ال ريطـاني مســتعدًا لــدفع الــثمن  -ا
ال ا   الغ، لحل با يال  عمليات قص  المراكز السهانية وذلل دراء المخاوف من النتاطج الخطيرة في تا  

ايــر محــدود لالســتمرار فــي الحــرا موفــي  انتصــار ألمانيــا. وةــغلل أعطــى الجمهــور للمســتوو السياســي تفويضــاً 
المراتل الييرة للحرا بريت صا رة مشـابهة فـي ألمانيـا  وفـاي النظـاا النـاي، بـدعم السـهال لـا علـى الـرام مـن 

 الخراا الغ، لحل بألمانيا دراء قص  الحلفاء(.

التـــي يمنحهـــا وكمـــا ســـ ل القـــو   فـــإل مقيـــاس الصـــمود  وفـــل التعريـــف الـــغ، قـــدمنا    ـــو دردـــة تريـــة العمـــل 
الجمهور في الج هة الدايلية للمستوو السياسي في إدارة الحـرا  ويهمـن التعمـيم  نـا والقـو  إنـا يـال  تـروا 
"إسراطيل"  التـي دـرت تتـى اآلل  مـنر الجمهـور األسـراطيلي تفويضـًا كـاماًل للمسـتوو السياسـي فـي إدارة الحـرا 

وتــرا اليــاا   1948ة وةخاصــة يــال  تــرا عــاا علــى الودــا المثــل  و ــو بــغلل أصهــر قــدرة صــمود معقولــ
الستة  وترا  وا الغفرال. ولإلن لوت  ودود بعض التصدعات في قدرة الصمود لدو الج هة الدايلية في قسم 
مـــن الحـــروا التـــي تلـــا ذلـــل  وةشـــهل يـــام بهـــل مـــا  ـــرت   بالمعـــارك فـــي ل نـــال. أمـــا الحـــادث الكثـــر بـــرويًا 

ا افســتنزاف  ــد تــزا هللا فــي دنــوا ل نــال  والتــي تعاصمــا ياللهـــا للصــمود المتــدني فقــد كــال يــال  تــر 
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المطال ة في أوساط واسعة من الجمهور لتنفيغ انسحاا أتاد، الجانب . وتدثا في تالتين تركـة نـزو  ك يـرة 
دـــراء  جمــات الصــواريخ العراقيـــة  ويــال  تــرا ل نـــال  1991فــي تـــرا الخلــيج الولــى  –للمراكــز الســهانية 

إف أل المـر ف  ـد  بالضـرورة علـى يلـل فـي الصـمود بـل  –نتيجة لهجمات صواريخ تـزا هللا  2006الثانية 
على رد الجمهور تيا  السلوك المعيب من دانـب الحهومـة. وفـي مراتـل متقدمـة مـن الهجـوا بالصـواريخ علـى 

كانـــا  نـــاك تالـــة نـــزو  ك يـــرة للســـهال مـــن مد نـــة " الرصـــام المصـــهور"المنطقـــة المحيطـــة بغـــزة ق ـــل عمليـــة 
الجــرف "و "عمــود الســحاا"و "الرصــام المصــهور"ســيدروت ومــن مســتوطنات أيــرو. إف أنــا يــال  عمليــات 

 ما. لى تد ب إ  أصهرت الج هة الدايلية في دنوا وفي وس  ال الد قدرة صمود "الصامد

 

 االنهيارات المعنوية في جيش العدو: - 7

سـراطيلي عـن أل األت ـاط وا تـزاي الثقـة التـي سـادت الجـيش إثـر الحـروا المتالتقـة الييـرة إ، سرب ث تقرير تحدب 
يضــا أل الجــيش أ% مــن الجنــود للتفإليــر بتــرك الجــيش. وتحــدث بعــض التقــارير العســهرية األســراطيلية 50دفــع 

ا  فيـا انهـارت  والمفعـو  األسراطيلي تر ل و اخ وتقادا  وةات وا ن العضالت  ويتستر بورقة توت  وإرادة القت
 افنهزامي لالنسحابات المتوالية  تراكم  وأص ر  ترنر بين  مور الرو  العسهرية واللواذ بالفرار.

دت مجموعة من قادة ودنود افتتياط ترد، توافز الخدمة  وتغرت عددا من قادة الدولـة مـن انهيـار  ـامل وأكب 
ط والقلل بـين الجنـود  مـا بـات  هـدد بانهيـار منظومـة قـوات لقوات افتتياط  وكشفا عن سريال مشاعر األت ا

ـــة  ـــغ  الظـــا رة تـــين قالـــا إل تـــوادث افنتحـــار فـــي الجـــيش قـــد  ـــاط. وعـــزيت مصـــادر إســـراطيلية تقيق افتتي
 تضاعفا.

 يئــة الركــال األســراطيلية  مــن دهتهــا  ت ــد، انشــغاف تقيقيــا بطــر  العد ــد مــن صــي  وطــرت معينــة ألصــال  
ل بمدسســة الجــيش  "تتــى  ــنجر" فــي مهماتــا  وفــي موادهــة التحــديات الإل يــرة المتوقعــة فــي العطــب الــغ، لحــ

المستق ل   كما أبدو العد د من األعالميين وال اتثين العسهريين والجنرافت المتقاعد ن را تهم بتقديم النصاطر 
 وافقتراتات والتوصيات لها.

 ومن أبري النقاط التي  رل الجيش بعالدهام
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ل بنية الجنودم فثمـة  ـعار معـروف فـي الجـيش يقـو م كـل  ـيء   ـدأ بافنضـ اط  وعلـى عهـ  العد ـد تر ب  -1
من الشعارات المستهلإلة  فإل  غا الشعار صـحير  والجـيش بـال انضـ اط  ـو سـيرك  والجـيش األسـراطيلي اليـوا 

ذات ألـوال قـوس اير منض    يهفي أل ترو  ابطا  ركض وراء دنـود  تسـهعول فـي معسـهر تـدري ي بأتغيـة 
قز   لتدرك كم بات افنض اط تعيسا  الجنود يجل ول تقارير ت ين عدا قدرتهم على ل   أتغية الجيش لس اا 

، أعضــاء وعناصــر القــوات المســلحة  فقيــادة القــوات أعــداد "المــادة القتاليــة"  أ  ط يــة. وصهــرت ييــادة فــي تــد ور
ينية سيدد، لتصعيد فقدال المقدرة القتالية  وانخفار الرو  ترو أل استمرار التوتر المني في الرا ي الفلسط

 المعنوية  واألتساس العميل بالخوف واليأس.

ودــاء فــي إفــادة لجنــد، عاطــد مــن الخدمــة فــي قطــال اــزةم "كــال ذلــل كابوســا تقيقيــا  اــزة أصــ حا عشــا مــن 
أسـ وعين قـرا اـزة  كلمـا تـغكرت الدبابير  ولغا أنـا أفضـل يدمـة  ـهرين علـى الحـدود مـع ل نـال  علـى الخدمـة 

 أنني سأ طر للعودة لإلل  غ  الماكن المقيتة اعترتني قشعريرة  وتص ب العرت من د يني".

يات التــي وادههــا رطــي  افركــال ا زنإلــوت فــي الجــيش فــور تــولي قيادتــا  ــو القطيعــة بــين القــادةم أتــد التحــدب -2
الخرو  من صدمة الحرا على ل نال وتروا اـزة. ففـي افستقرار في  يئة الركال  التي ما يالا عادزة عن 

العد د من الوتدات العسهرية تسود القطيعة بينهم وةين المر وسين  و ناك قادة ألويـة ف يهلمـول قـادة الوتـدات 
 لد هم  والمر نفسا  نط ل على قادة أصغر  و غ  قضية تحتا  لعال  ملر  وةال مسا رة.

بجانــب افســتعداد للحــرا   ن غــي القفــز عــدة دردــات بمســتوو الداء القتــالي  ــع  التــدري ات الميدانيــةم  -3
 المهني  يجب العودة لتعليم أمور في التدري ات العسهرية من الساس  ولي  فق  للجنود  بل للقادة.

كــغلل يحتــا  دــيش افتتيــاط فعــادة بنــاء وذلــل بعــد ســنوات طويلــة مــن األ مــا . فقــد دــرو تــد ج متإلــررعن 
نــود افتتيــاط للحــرا بــدول تلقــي مــا يهفــي مــن تــدري ات  وةعــد الحــروا الييــرة  ف يهفــي اف تمــاا إرســا  د

بالتــدري ات فقــ   بــل تودــد تادــة ألعــادة الثقــة والــرو  المعنويــة  فمــن دونهــا ســتتزا د عمليــات رفــض الخدمــة  
 والتمرد على أوامر افستدعاء لالتتياط.

تآكــل متواصــلة فــي الحصــانة التقليديــة للجــيش مــن افنتقــادات العامــة  إعــادة الثقــة للجمهــورم  نــاك عمليــة  -4
و ي صا رة  امة في مسيرة تغييـر العالقـات بـين الجـيش والمجتمـع  وتإلشـ  عـن تغييـرات فـي الجـو ر  ولـي  

 فق  في السلوا.
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  بينمـا كـال كال أمرا ط يعيا أل تظهر الجيوش فـي الـدو  العاديـة لتحقيـل وصيفـة الـدفال عـن سـيادتها وتـدود ا
المــر مختلفــا فــي النمــوذ  األســراطيلي  تيــج ودــد الجــيش علــى  ــهل منظمــات مســلحة ق ــل األعــالل عــن قيــاا 
الدولة  وتتمثل مهمتها في  ـمال اسـتمراء أداء اآللـة العسـهرية لـدور ا العـدواني فـي محيطهـا األقليمـي  واعُت ـر 

قدسة" التي يحرا علـى األسـراطيليين التعـرر لهـا بـأ،   بمثابة "ال قرة الم1973الجيش تتى ما ق ل ترا العاا 
 أذو أو انتقاد  ماديا كال أو معنويا.

وكال من المحظور بصورة قاطعة تتى ذلل الحين توديا إص ع افتهاا  ولو باأل ارة فق  فـي وسـاطل األعـالا 
ظيميـة  أو أدهزتـا التنفيغيـة  المختلفة  ل، نول من عيوةا وعوراتا  والفجـوات التـي قـد تعتريـا فـي  يهلياتـا التن

 أو أداطا العمالني.

وأدو  ــغا الحــرم الشــد د  تتــى المغــافة  لــي  فقــ  لتلميــع صــورتا والحفــا  علــى معنوياتــا  وصــول ســمعتا 
الردعيــة  بــل لتإلــري  صــورة المدسســة السياســية الراعيــة لــا  التــي رةطــا نجاتهــا بنجاتــا  بــل واســتمدت منــا 

ال شـر، والمعنــو، والشـع ي  ومعلـوا أل  ــغا الو ـع اسـتمر بــدول إيعـا  تتـى صــدمة الإلثيـر مـن القــوة والمـدو 
لا منعطفا  اما ومعلمـا تاريخيـا فـي  عضـعة أسسـا  وت ـين أل الجـيش الـغ، ف يقهـر 1973ترا    التي  هب

 لي  سوو ديش عاد، كساطر الجيوش  يقُتل وُيقتل.

طيلي مهمــة قــد ت ــدو مســتحيلة  تتمثــل بإعــادة الشــعور ايــاا افعتــزاي بــالجيشم تنتظــر قيــادة الجــيش األســرا -5
بــافعتزاي للعد ــد مــن الجنــود والضــ اط الــغ ن بــاتوا يخجلــول مــن الــز، العســهر،  ويخططــول لالســتقالة  وتــد  
األتصـاءات علــى أل نســ ة الــراا ين بهــا تتصــاعد باســتمرار  والخطــر الك ــر أل نســ ة الشــ اا بــين المســتقيلين 

فإلر ال اقول في الهروا الى مجافت التإلنولوديا العالية فرارا من الميـدال. علمـا بـأل السـ ب ترتفع باستمرار  وي
الـرطي  لهــغ  الظـا رة  فضــال عـن األيفــات أمــاا تـزا هللا وتمــاس  انتشـار "افــة" الثرثـرات  وتــروا الجنــرافت 

جنــود. كمــا وصــلا المعانــاة الإلالميــة فيمــا بيــنهم  ممــا دعلهــم ابعــد مــا يهونــول عــن ال يشــهلوا مثــاف يحتــغو لل
النفسية لدو الإلثير من الجنـود نحـو افنغـالت النفسـي  و ـي تالـة يمهـن للجنـد، أل   ـرر الجـراطم التـي يقترفهـا 

 بأنا  نفغ الوامر لي  إف  أو أل  لجأ للتمرد والرفض بس ب تخ   الضمير.
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ولجـوء الإلثيـرين مـنهم فعتمـاد أقسـى أنـوال  وفت  الخ راء النفسيول انتشار صا رة "ال هاء" بين دنود المظـالت 
العنــ  والضــرات للتنفــي  عــن الضــغوطات التــي تصــي هم  مــا ســيهول لــا تــأثير ســل ي علــى تــوافز افلتحــات 
بــالجيش بشــهل عــاا  وعلــى تإلــاثر رســاطل رفــض الخدمــة فــي المنــاطل الملته ــة  مــا  ــدثر بالتأكيــد علــى ط يعــة 

مـن المحتمـل أل  ـدفع بعـض الجنـود للهجـرة مـن "إسـراطيل". وفـي تقريـر افلتحات فـي صـفوف الخدمـة الداطمـة  و 
ســر، تــو  الو ــال النفســية والمعنويــة فــي الجــيش  أثــار قلــل الحهومــة  ورد أل األت ــاط وا تــزاي الثقــة التــي 

% مـن الجنـود للتفإليـر بتـرك الجـيش. واتتـوو التقريـر علـى نتـاطج 50سادت الجيش إثر الحـروا الييـرة  دفـع 
ل رأ، أدــر، فــي صــفوفهم  د  علــى ودــود أيمــة ثقــة متفاقمــة بيــنهم وةــين قيــادتهم  وتــين ســئل دنــود اســتطال

% إنهــم  ثقــول  وتــين ودــا الســدا  للجمهــور 25افتتيــاط عــن نظــرتهم ومــدو ثقــتهم واتتــرامهم لقــادتهم  قــا  
 % فق  إنهم  ثقول بقيادة الجيش.40العاا  لم تزد نس ة الثقة كثيرا  وقا  

وو "استطالل الوطنية األسـراطيلية"  الـغ،  نشـر سـنويا  علـى "بشـرو" سـيئة تتمثـل فيمـا طـرأ مـن يعزعـة كما انط
منقطعــة النظيــر علــى ثقــة الجمهــور بالمدسســات الســلطوية  وأصهــرت أبحــاث أيــرو أل مســتوو الثقــة بالإلنيســا 

تيج طرأ   وط تاد على  والحهومة والجيش لم يهن عاليا  وأ ار إلى انحدار المستوو إلى درك اير مس وت 
 مستوو الثقة بقوات المن  التي تمتعا في السابل بمستوو عا  من التأ يد.

 

 التطور التكنولوجي في العقد األخير وأثره على الحرب الهجينة: - 8

طـرأ تطـورال تإلنولوديـال ك يـرال  2006فـي عـاا  "ييوط العنإل وت"يال  السنوات التي مرت منغ و ع نظرية 
 ا وفي الدفالمفي الهجو 

قامـــا "إســـراطيل" بنشـــر منظومـــات الـــدفال النشـــ  التـــي ت ينـــا فعاليتهـــا النســـ ية فـــي دـــولتي القتـــا  معـــامود  -أ
ــ تــا د هــة المقاومــة لموادهــة ذلــل  ــو ردب الســحاا والجــرف الصــامد(. وكــال الــرد الــرطي  الــغ، أعدب  يم ييــادة كمب

هــا المتواصــل وييــادة قــدرات األطــالت وذلــل بهــدف ك يــرة دــدًا فــي مخــزول الصــواريخ بهــدف الحفــا  علــى إطالق
 إ  ال منظومات الدفال عن طريل إطالت ر قات متزا دة.
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ذات قــدرة توديــا  "صــواريخ ذكيــة"تــم فــي إ ــرال  عــن طريــل تصــغير منظومــات التوديــا والقيــادة  تطــوير  -ا
مــن ســوريا وتــزا هللا. والســال  دت بهــا كــاًل ر بهــا منــغ بدايــة ســنوات اللفــين  وتتــى أنهــا يوب دقيقــة  و ــي تتســلب 

الصـــارويي  الـــغ، كـــال تتـــى اآلل ســـالتًا ايـــر دقيـــل  أصـــ ر يســـاو، فـــي قيمتـــا  مـــن تيـــج الدقـــة  الســـلحة 
المتطورة تإلنولوديا المستخدمة في الطاطرات. وأص ر بمقدور د هة المقاومة   بمساعدة سال  بال  الدقة كهغا  

راطيلية  بمــا فـي ذلـل المنشـآت العســهرية  ومنشـآت ال نـى التحتيــة  ـرا أ ـداف دقيقـة فــي الج هـة الدايليـة األسـ
 القومية  ومراكز الحهم.

 ــغا التطــورال  زيــدال بشــهل ك يــر دــدًا مــن قــوة وا ميــة الحــرا الهجينــة  ويضــعال تحــديًا إ ــافيًا أمــاا تهومــة 
وةـًا منهمـا تـوفير الحمايـة العدو والجيش األسراطيليم ف األ افة إلى تماية السهال المدنيين بالـغات  أصـ ر مطل

لمنشـآت ال نـى التحتيــة المدنيـة ولمنشــآت ولقواعـد الجــيش األسـراطيلي نفســا. وإذا كـال اســتهداف الج هـة الدايليــة 
تتى اآلل  هدف إلى  را إرادة الحرا لدو "إسراطيل"  فإنا منغ اآلل سـيهول مودهـًا لضـرا قـدراتها القتاليـة. 

إلـى إسـتراتيجية الحسـم مـع العـدوعلى المسـتوو النفسـي  القـدرة علـى ت نـي  ومعنى  غا المر  و أنا قـد أ ـيفا
إســـتراتيجية الحســـم معـــا علـــى المســـتوو المـــاد،. وإذا مـــا كـــال ف  ـــزا  ُ نظـــر إلـــى الحـــرا الهجينـــة  إلـــى افل  

صـفا بوصفها ترةًا ذات وتيرة منخفضة من ناتية الحرا العسهرية بالنس ة   "إسراطيل" فـإل التطـورات التـي وُ 
أعــال  مــن  ــأنها أل تضــعها بدردــة الحــرا ذات الــوتيرة العاليــة والتــي ســُتج ر العــدو الصــهيوني علــى اســتخداا 

 اال ية قوتا العسهرية  ورةما كلها.

 

 هل تستطيع التكنولوجيا لوحدها تقصير أمد الحرب؟ -9

نظاميـة  التـي كـال يمهـن  ـد الجيـوش ال "الإلالسـيهية"من المحتمل أل  غا المر كال صحيحًا يال  الحـروا 
فيها تحقيل تسم عسهر، وا ر يال  يمن قصير نس يًا. ولإلن   ل  غا المر ممهـن فـي موادهـة عـدو لـي  
بدولة   نتشر ويغوا دايل السهال المدنيين؟ و ـل  ودـد لـدو الجـيش األسـراطيلي أسـلوا عملـي لتحقيـل الحسـم 

 ة مهادمة الج هة الدايلية المدنية؟العسهر،  الغ، يجرد عدوًا كهغا من القدرة على مواصل

  ــدو أنــا ف  ودــد يــالف علــى أل دــو ر التهد ــد العســهر، علــى "إســراطيل"  ــو منظومــة الصــواريخ المعاديــة. 
و ناك من يعتقد أنا باألمهال تـدمير قـدرة األطـالت لـدو العـدو وذلـل عـن طريـل مهادمـة وسـاطل األطـالت  إف 
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طيليين  ُتظهـــر يـــالف ذلـــل. فـــالجهود لتـــدمير صـــواريخ المقاومـــة بوســـاطل أل التجرةـــة فـــي العـــالم  ولـــدو افســـرا
  وفــي تــروا 1991تإلنولوديــة  جوميــة قــد دــرت يــال  الحــرا العالميــة الثانيــة  ويــال  تــرا الخلــيج عــاا 

"إسراطيل" يال  العقد الييـر  وكانـا النتـاطج  ـعيفة دـدًا. ولـي  فقـ  أل الهجمـات لـم توقـ  عمليـات إطـالت 
بــل أنهــا لــم تـــنجر أيضــًا تتــى فــي تقلــيو وتيـــرة النيــرال. كمــا أل التطــوير التإلنولــودي لتشـــهيالت  الصــواريخ 

إطالت الصواريخ لدو الطرف المقاوا تطر   هوكًا ددية لدو العدو تو  ما إذا كال باألمهال تحقيل إنجايات 
 أفضل في المستق ل.

و د هــة المقاومــة( عــن طريــل  ــن  جــوا بــر،  نــاك مــن يعتقــد أيضــًا أنــا يمهــن تــدمير القــوة الصــارويية ملــد
بحســب تقــد رات العــدو اامضــة  2006للســيطرة علــى منــاطل األطــالت. والتجرةــة فــي تــرا ل نــال الثانيــة عــاا 

و ي ف تفسر المجا  أماا ت ني  غا افعتقاد. وتتى لو افترا نا صـحة  ـغا المـر فـإل مـدو الصـواريخ اآليـغ 
ة تط يــل  ــغا الخيــار فــي المســتق ل. وتتــى لــو افتر ــنا أيضــًا أل الســيطرة بافيديــاد يطــر  الشــهوك فــي إمهانيــ

الفعلية على دنـوا ل نـال سـتوق  بشـهل كامـل إطـالت الصـواريخ قصـيرة المـدو مـن  نـاك  فـإل ذلـل لـن يجـرد 
د هة المقاومة من قدرتها على إطالت صواريخ طويلة المدو  وصواريخ باليستية  إلى قلب الإليال مـن منـاطل 

والتي تص ر فيهـا نظريـة اتـتال  الرر ايـر عمليـة. وتتـى إذا نجـر الـدفال افسـراطيلي النشـ  فـي تقليـل  أبعد
ال رارالنادمة عن  غ  الصواريخ بعيدة المدو  وعن الصواريخ ال اليستية  فإل اآلثار المرافقـة لهـا مـن إطـالت 

ئ والمطـارات ستسـتمر طالمـا اسـتمر إطـالت لصافرات األنغار  وال رار افقتصـادية ورةمـا أيضـًا إاـالت المـوان
الصواريخ  تتى في تا  توفبر الحماية الجيدة. وعالوة على ذلـل فـإل نظريـة ماتـتال ( المنـاطل تخلـل مشـاكل 
صع ة في المجـالين السياسـي والمنـي  وذلـل لل المـر  تطلـب اتـتال  الرر والسـيطرة علـى سـهال مـدنيين 

 . وعليا فإل اففترار بأنا يمهن وقـ  إطـالت الصـواريخ علـى الج هـة بثمن اقتصاد، وسياسي وعسهر، با 
 عن طريل اتتال  أرار  بحسب را، العدو  و افترار يشوةا الشل. –وةالتالي وق  الحرا  –الدايلية 

ومــا لــم تإلــن  نــاك ثقــة بأنــا يمهــن تقلــيو مــدة الحــرا  عنــد ا يهــول مطلوةــًا إعــداد الج هــة الدايليــة لمعركــة 
 ل تستطيع الج هة الدايلية افسراطيلية الصمود أماا ذلل؟طويلة. فه

نـا إذا مـا أأل المـر ممهـن فـي الظـروف الصـحيحة. ويضـيفول  ، المختصـين افسـراطيليين أر  فـي ر من المردب 
انطلقنــا مــن اففتــرار بــأل تقصــير أمــد الحــرا  ــو  ــدف ايــر ممهــن التحقيــل بالضــرورة  ومــن اففتــرار أنــا 

الدايليـة لمعركـة طويلـة  فإنـا يمهـن ا ـتقات إسـتراتيجية دد ـدة تقـوا علـى أل  ـدف الحـرا  يمهن إعـداد الج هـة
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الحســـم "  أ، تحقيـــل الحســـم علـــى القـــوة العســـهرية للعـــدو المقـــاوا  بـــل تحقيـــل "الحســـم األيجـــابي"لـــي  تحقيـــل 
فـي اـزة تشـهل  عـن ايـر  "الجـرف الصـامد"ل عمليـة أ  أ، تجريد  غا العدو من إنجاياتا. ويرو  دفء "السل ي

قصد  نموذدًا لغللم فقد اسـتمرت المعركـة بـرأ هم طالمـا كـال الفلسـطينيول راا ـين فـي ذلـل  إف أنهـم طل ـوا فـي 
 نهاية المطاف وق  النار بدول أل يحققوا أ،  دف من ال داف التي تددو ا في بدا تها.

درة صــمود الج هــة الدايليــة المدنيــة والعســهرية  وينصـب التركيــز  فــي  ــغ  األســتراتيجية الجد ــدة  علــى تعزيــز قــ
أ، على افستعداد وعلى الوساطل المطلوةة لغلل. والحادة  ي القياا بحماية منشآت الجـيش األسـراطيلي بهـدف 
الحفــا  علــى قدرتــا لخــور الحــرا. وتمايــة منشــآت ال نــى التحتيــة القوميــة مــن أدــل  ــمال الخــدمات للجــيش 

لسهال المدنيين بهدف تقليل الخساطر وال ـرار. ومـن أدـل تحقيـل  ـغا الغـرر فـإل وللمدنيين. وكغلل تماية ا
 ناك تادة لتحضيرات مادية وتنظيمية. وفي مجا  التحضيرات المادية يمهن أل نـغكر  مـن بـين أمـور كثيـرة  

جـة الجرتـى  الحماية السل ية ومنظومات الدفال النش . وكغلل إعـداد الجهـات العاملـة فـي األنقـاذ وإيـالء ومعال
والمســاكن المدقتــة للمــواطنين الــغ ن تضــررت مســاكنهم  وتعزيــز منظومــة األطفــاء  ودعمهــا بمنظومــات ال نـــى 
ـــاء والمـــاء والمواصـــالت وافتصـــافت وال نـــوك( يـــال   ـــار الخـــدمات مالإلهرة ـــة للحيلولـــة دول إنهي التحتيـــة القومي

رة الج هـــة الدايليـــة فـــي تالـــة الطـــوار  وذلـــل الحـــرا. وفـــي المجـــا  التنظيمـــي ُيطلـــب إكمـــا  افســـتعدادات ألدا
لضـــمال أداء الســـلطات المحليـــة والحهومـــة. وف يقـــل الجهـــاي األعالمـــي أ ميـــة عـــن ذلـــل  وإقامـــة العالقـــة بـــين 

 الجمهور وةين الحهومة بهدف الحفا  على ثقة الجمهور بإدراءاتها.

علــى تعزيــز قــدرة الج هــة الدايليــة علــى  ســراطيليين  إلــى أل التركيــز، المختصــين األأوتجــدر األ ــارة  بحســب ر 
الصمود ف  لغي أبدًا أ مية الهجوا وقدرات الحرا ال رية. فالعه   و الصـحير  إذ أل للهجـوا دورًا تيويـًا فـي 
األستراتيجية المقترتة. فق ل كل  يء  ف يمهن الق و  بو ع يقوا فيا عـدو بمهادمـة الج هـة الدايليـة المدنيـة 

ــًا با ظــًا إلــى أقصــى دردــة ممهنــة. وةمــا فــي "إســراطيل" وأل  يهــول معفيــًا مــن العقــاا  و ــو يجــب أل  ــدفع ثمن
 تجاوي م دأ  رورة الرد فإل الهجوا يجب أل  دمر قدرات العدو إلى أقصـى دردـة ممهنـة أيضـًا مـع فعـل ذلـل 

لــا. ولــغلل مــن  بــأدنى تــد مــن الخســاطر افســراطيلية وذلــل لل العــدو يعت ــر يســاطر الجــيش األســراطيلي  إنجــاياً 
المراــوا فيــا اســراطيليا تفضــيل النيــرال ال عيــدة علــى افلتحــاا القريــب. وةمــا ف يقــل أ ميــة عــن ذلــل فــإل صــمود 
الج هــة الدايليـــة مشـــروط  مــن بـــين أمـــور كثيــرة  بصـــالبة الحهومـــة األســراطيلية والتع يـــر الك ـــر عــن ذلـــل  ـــو 

 موسة بالعدو.يطوات الجيش األسراطيلي الهجومية وإلحات أ رار مل
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أييـرًا  ــرو المختصــول افسـراطيليول انــا يجــب افنت ــا  إلـى قــدرة انتعــاش الج هــة الدايليـة افســراطيلية بعــد انتهــاء 
دولة القتا . فافنتعاش ال طيء من ال رار المادية وافقتصادية التي تدثا يال  العما  القتالية يمهـن أل 

 مدنية في دولة القتا  المق لة. دثر على قدرة صمود الج هة الدايلية ال

 

 خاتمة: - 10

ل د هة المقاومة باتا تشهل تهد دا عالي القوة أرت  بآسراطيلي يسراطيل  رطيل في صحيفة  يعترف الإلاتب األ
نــا بــات أعلــى مــن تيــج يطورتــا مــن  ــدة الحــرا الشــاملة  ــد الجيــوش إبالنســ ة للإليــال الصــهيوني  ف بــل 

نا اذا لم تحقل قواتنا الضخمة التـي تخـور الحـرا  ـد تفنـة مـن المقـاتلين الـغ ن النظامية. ويضي م "ويا ويل
ف يمتلإلول العتاد الإلافي  الهدف المردو من الحرا". وقا م "من الصعب تجا ل الوقع افسـتثناطي الـغ، تركـا 

الثـاني متحريـر  يطاا المين العاا لحزا هللا السـيد تسـن نصـر هللا  بمناسـ ة الـغكرو السـنوية الولـى للتحريـر
الجرود من المجموعات األر ابية( في الهرمل. وةريت معالما في توالي مفاعيلـا علـى السـاتة األسـراطيلية  مـن 
يال  العد د من التحليالت وافنتقادات". وتساء م "ما الغ، تميز با  ـغا الخطـاا تتـى كـال وقعـا قاسـيًا علـى 

 تها  تتى بدا كمـا لـو أنـا فضـر واقعـًا دهـد قـادة العـدو سـنوات النخب األسراطيلية  وما  ي الدففت التي أاض
أليفاطا ومحاولة تقديم صورة معاكسة لا؟" ويجيبم "الوا ر أل نقطة افنطالت  ي إ ارة السيد نصر هللا إلى 
 ع  العنصر ال شر، للجيش األسراطيلي. إ ارة أعادت استحضار يطاا بيا العنإل ـوت فـي الودـدال العـاا  

رد على ألسنة العد د من المعلقين والخ راء. وي دو أل  غا المر تضر أيضًا في يلفية مواق  العد د و و ما و 
من المسدولين الرسميين  المر الغ، ُيفسر تجم الغضب وافمتعار الغ، بري في مواقفهم المنتقدة لشخصـية 

طاا السيد  بـري أيضـًا  أنـا بـالرام السيد... وفي  وء تعدد الدففت التي تضرت في المقارةة األسراطيلية لخ
من انشغا  تزا هللا يال  السنوات الما ية في التصد، لخطر التنظيمات األر ابية فـي سـوريا ول نـال... مـا 
يا  مواك ًا لتفاصيل المجتمع األسراطيلي ومهتمًا بهـل مـا  تعلـل بنقـاط  ـعفا وتطـور   إ ـافة الـى مـا  تمتـع بـا 

عامـًا مــن يطــاا بيـا العنإل ــوت فـي مد نــة بنــا  18ا الســيد نصـر هللا  بعــد مـن عناصــر قـوة. وقــد أتـى يطــا
د يل  ليقو  لهم قد تإلول إسراطيل تغيرت على مستوو نوعيـة السـلحة وتطور ـا  فـي ال ـر وال حـر والجـو  و ـو 

ت( بعـد أمر  واك ا تزا هللا على الدواا  ولإلن ما  و تا ر لديا أيضًا  أنإلم ما يلتم كمـا كنـتم مبيـا العنإل ـو 
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مضــي كــل  ــغ  الســنوات. التفســير ال ســي  أنــا يمهــن اســت دا  طــاطرة بمــا  ــو أكثــر تطــورًا منهــا  ولإلــن ف يمهــن 
 است دا   عب بآير  بقرار أو بتطور تإلنولودي!"

ويالصة ما داء في مقا  الإلاتب  رطيل انا قد تحصـل تحـوفت علـى مسـتوو افسـتعداد للتضـحية فـي مجتمـع 
د عمليــة تغييريــة متواصــلة وممتــدة  تطــاو  عمــل النظــرة الــى الحيــاة واألنســال... ومــن ثــم مــا  لإلــن ذلــل  ــتم بعــ

 نعه  ذلل على مسـتوو السـلوك والموقـ  والداء. لإلـن يطـاا السـيد نصـر هللا أتـى ليقـو  للإليـال األسـراطيلي 
فيــل فــي تــا  إل الــغ، تصــل لــديهم  ــو أل منــاعتإلم افدتماعيــة مــا يالــا تتحــرك نحــو الــدرك الســفل و ــو الإل

اكتما  الشروط األقليمية بتحويلها الى مأيت ودود، للإليال. يعني ذلل  أل  ع  مناعتإلم افدتماعية تشـهل 
نقطة الضع  الرطيسة في منظومة أمنإلم القومي. وف تخفى تقيقة أل الجيش األسراطيلي  و صورة عن ط يعـة 

ين  ـــو تع يـــر عـــن رو  ال يئـــة افدتماعيـــة التـــي دمهــور   كمـــا أل افســـتعداد للتضـــحية والتصـــميم لـــدو المقـــاوم
  ن ثقول منها.

مشــهلة القيــادة األســراطيلية أنهــا تاولــا أل ت ــدد  ــغ  الصــورة الســل ية للمجتمــع والجــيش افســراطيليين  مــن يــال  
حتضـن التلوير بالتإلنولوديا المتطورة وافسلحة الفتاكة وممارسة أك ر قدر من التـدمير لل يئـة افدتماعيـة التـي ت

وفي قطال ازة ع ر عدة تروا متوالية. و و مـا تضـر فـي كـالا  2006المقاومة  كما تصل في ل نال عاا 
  بالقو  إنـا لـم يعـد باألمهـال الحـد ج عـن كـول 2014بنيامين نتنيا و فور انتهاء عدوال الجرف الصامد عاا 

مـا  ـتم ايت ـار  فـي التحـديات ولـي  نب إفي تـين أل ت ـد ل الصـورة عـن المناعـة  ـغ   «. بيا العنإل وت»إسراطيل 
عــاءات والتإلنولوديــا التدميريــة  لنــا فــي تــا  ايتــرات  ــغ  الحصــانة التإلنولوديــة  و ــغا  ــو دب فــي المزيــد مــن األ

الـــغ، يحصـــل عمليـــا  يســـق  المجتمـــع افســـراطيلي ومعـــا الإليـــال. أمـــا افيت ـــار الحقيقـــي لتث يـــا أو ت د ـــد  ـــغ  
تصميم عند تلقـي الضـغوط والخسـاطر الإل يـرة  مكمـا  ـي تـا  بيئـة المقاومـة فـي الصورة  فيهمن في الصمود وال

 ل نال وفلسطين( و و ما أث تا "إسراطيل" عهسا طوا  السنوات الما ية.

في العمل  ت قـى تقيقـة قـد تإلـول أكثـر تضـورًا لـدو مدسسـات صـناعة القـرار السياسـي والمنـي فـي تـل أبيـب  
تع يـر عـن صـورة "إسـراطيل" فـي وعـي صـنبال القـرار لـدو المقاومـة ومحور ـا   و ي أل كالا السيد نصر هللا  ـو

و ــو أكثــر مــا  هــم المدسســة األســراطيلية  أ، عهــ  مــا تــاولوا ويحــاولول يرعــا فــي وعــي اآليــرين ع ــر تقــديم 
لة مع ذلل  يجدر التغكير بأل  غا المفهوا ف  تعارر مع تقيقة كول "إسراطيل" دو «. ددار تد د،»إسراطيل كـ

 متطورة على المستويين التإلنولودي والعسهر،  وتملل قدرات تدميرية  اطلة.
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و نــا المســألة ليســا مجــرد مســالة نظريــة فحســب  بــل تشــهل أتــد أ ــم المنطلقــات لتقــد ر منســوا المغــامرة لــدو 
لتقـد ر قـدرة  صنال القرار األسـراطيلي  عنـدما  ـدركول أل  نـاك أثمانـًا  اطلـة سـيدفعها الإليـال األسـراطيلي  وأيضـاً 

صــمود المجتمــع األســراطيلي فــي تــا  تعــرر د هتــا الدايليــة للضــغ  العســهر، الــغ، لــم يســ ل لهــا أل  ــهدتا 
ـــ باعت ــار  عــاماًل مــن  ـــ فــي ادراك مدسســات القــرار األســراطيلي ــــ طــوا  تاريخهــا. وأيضــًا  يحضــر  ــغا المعطــى ــــ

قــدرتها علــى الموادهــة وتحقيــل النصــر  و ــو مــا أث تتــا عوامــل ردل العــدو وتعزيــز الثقــة لــدو د هــة المقاومــة ب
التجرةـة يـال  العقــود السـابقة. ومــا يعـزي مـن يطــورة  ـغ  الدفلــة  أيضـًا  فـي الــوعي األسـراطيلي أنهــا تـأتي فــي 
سيات إقليمي مفصـلي  وةعـد انتصـارات تققهـا محـور المقاومـة علـى امتـداد المنطقـة مـن بغـداد الـى اـزة   وفـي 

ا ن فيا "إسراطيل" على مفاعيل سياسة التهويل التي تت عها عادة  نجد في الواقع أل  غا الصـوت الوقا الغ، تر 
المرتفع   تهوياًل وتهد دًا  انما يعه  منسوةا أعلى من القلل والخوف على المستق ل  أكثر من كونا تع يرًا عن 

 الثقة بالقدرة على إتداث تغيير دغر، في المعادفت األقليمية.
 


