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 العقيدة األمنية اإلسرائيلية وحروب إسرائيل 

 يف العقد األخير
  

  ماهر الشريف

 

الكتاب  ،2015يوليو /، يف تموزبيروتبمؤسسة الدراسات الفلسطينية أصدرت حتت هذا العنوان، 

الباحث يف املؤسسة بإشراف وحترير  ،"وجهات نظر إسرائيلية: قضايا استراتيجية"الثالث من سلسلة 

خمتارات من الصحف ": الصادرة عن املؤسسة النشرة اليوميةحمررة وإعداد رندة حيدر، مد خليفة حأ

  ."العبرية

كتابان  ، التي تستند إىل ترجمة املصادر العبرية بصورة أساسية،ةلوكان قد صدر ضمن هذه السلس

أحمد : إشراف وحترير( "الرؤية اإلسرائيلية ألبعاده وأشكال مواجهته: اينيراملشروع النووي اإل": هما

 "الوظيفة االستراتيجية واالقتصادية: الصناعات األمنية اإلسرائيلية"، و )رندة حيدر: خليفة؛ إعداد

).رندة حيدر: أحمد خليفة؛ إعداد: إشراف وحترير(  

يتضمن هذا الكتاب الثالث، كما ُذكر يف تقديمه، دراسات ومقاالت تعالج الشؤون األمنية 

إلسرائيلية، بقلم جنراالت وباحثين إسرائيليين كبار وكتّاب خمتصين بالشؤون واالستراتيجية ا

.األمنية، وعلى دراية واسعة بماجريات حروب إسرائيل ونتائجها يف العقد األخير  

ويف مقدمة الكتاب، التي أعدها أحمد خليفة، أشير إىل أن الدراسات واملقاالت املنشورة فيه تعالج، 

العقيدة األمنية : وعات رئيسية متداخلة فيما بينها تداخالً وثيقاً، وهيبوجه خاص، ثالثة موض

اإلسرائيلية؛ حروب اجليش اإلسرائيلي ضد لبنان وغزة يف العقد األخير؛ األخطار والتحديات الراهنة 

.التي تواجهها إسرائيل  

 العقيدة األمنية اإلسرائيلية
                                                            

  الفلسطينية الدراسات مؤسسة يف متفرغ وباحث فلسطيني، مؤرخ.  
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رئيس أول العشرين، وكان أول من وضع أسسها  نشأة هذه العقيدة إىل أوائل خمسينيات القرن تعود

: غوريون، وقامت على املرتكزات األساسية اآلتية- دافيد بنحكومة إسرائيلية ووزير الدفاع فيها، 

، من خالل بناء قدرات عسكرية تردع أعداء إسرائيل عن املبادرة إىل شن حرب ضدها؛ تعزيز قوة الردع

، بحيث تمتلك إسرائيل قدرة استخباراتية تعطي إنذاراً مبكراً عن نية العدو اإلقدام اإلنذار االستراتيجي

، عندما يفشل الردع وتندلع احلرب، يجب أن تكون إسرائيل قادرة على نقل احلسمعلى شن حرب؛ 

.احلرب إىل أرض اخلصم باكراً، والسعي حلسم املعركة بأسرع ما يمكن  

سياسية، احمليطة بإسرائيل، تغيراً جذريًا؛ فاحتالالت حرب -يوبمرور الوقت تغيّرت املعطيات اجل

منحتها العمق االستراتيجي الذي كانت تفتقر إليه لدى قيامها، ثم أزالت معاهدتا  1967حزيران 

من دون أي تغيير، العقيدة األمنية  هذه ومع ذلك، ظلت. السالم مع مصر واألردن اخلطر من ناحيتهما

.ت التي جرت لتطويرهااحملاوال لومل تفلح ك  

ومل يصبح حتديث العقيدة األمنية هماً رئيسياً للقيادات األمنية والسياسية يف إسرائيل إال بعد احلرب 

تلك احلرب، التي تعرضت خاللها اجلبهة فبعد . 2006يوليو /ضد حزب الله يف لبنان يف تموز

اإلسرائيلية، لقصف يومي ومكثف -لعربيةمرة يف تاريخ احلروب ا ألول الداخلية املدنية اإلسرائيلية،

يوماً، استخلصت  33ومل تتمكن القوات املعتدية من إنهاء القتال بسرعة، وإنما استمر بالصواريخ، 

القيادات األمنية والسياسية أن العقيدة األمنية، التي هي أساساً عقيدة هجومية، تفتقر إىل مكّون 

وقات احلرب واقتراب الصواريخ أوم على توعية املواطنين يف ، ويق"الدفاع السلبي"الدفاع، الذي يشمل 

، الذي يقوم على "الدفاع الفعال"من أماكن وجودهم، وعلى تهيئة مالجئ وغرف حصينة يف املنازل؛ و

.تملك وسائل اعتراض الصواريخ والقذائف الصاروخية  

احلديدية، املعدّة العتراض دخلت بالفعل اخلدمة العمالنية منظومة القبة ، 2011يف مطلع سنة و

، والتي من املتوقع أن كيلومتراً 70القذائف الصاروخية وقذائف املدفعية التي يصل مداها إىل 

) 2012(يف غزة " عمود السحاب"وقد أثبتت عملية  .بطارية 13تشتري إسرائيل منها ما جمموعه 

يف املئة، علماً بأن هذه  84منظومة القبة احلديدية، التي حققت معدل جناح بلغ نسبة فاعلية 

نها تشكو من أاملنظومة تبقى عاجزة عن إسقاط القذائف الصاروخية ذات املدى القصير جداً، كما 

. دوالر أميركي 50000و  40000اضي الواحد ما بين رارتفاع تكلفتها، إذ تبلغ كلفة الصاروخ االعت
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اعتراضية أخرى على القذائف وإىل جانب هذه املنظومة، تسعى إسرائيل إىل تطوير وسائل 

.3و حيتس  2حيتس صاروخ ، و]العصا السحرية[الصاروخية، مثل مقالع داود   

، وفرت احلرب ضد حزب الله يف لبنان الفرصة إلعادة االعتبار إىل أهمية دور ثانيةومن ناحية 

خالل احلرب أن  القوات البرية وضرورة إعادة تنظيمها وتأهيلها وتسليحها جيداً، وذلك بعد أن تبيّن

هذه القوات كانت شبه مهملة، وزجت يف املعركة من دون أن تكون مهيأة أو جمهزة، األمر الذي تسبب 

أما سبب إهمال القوات البرية، فقد أرجع إىل الثقة املفرطة بقدرة . بإخفاقها وتكبدها خسائر فادحة

.سالح الطيران على حسم املعركة  

حول ضرورة حتديث العقيدة األمنية ومالءمتها مع حتديات الواقع  ويف إطار النقاش الذي صار يدور

غوريون، وهو -الراهن وأخطاره، طرحت توصية تدعو إىل التخلي عن املفهوم، الذي ابتدعه دافيد بن

املكوّن من قوات حمترفة صغيرة العدد وقوات احتياط كبيرة، والتوجه نحو بناء " جيش الشعب"مفهوم 

كما طرحت أفكار تدعو . رف يكون هو أساس القوة العسكرية ال جمرد نواتهاجيش نظامي كبير حمت

اإلشراف على كل األجهزة املعنية بمسائل األمن القومي ه من تفعيل جملس األمن القومي، وتمكين إىل 

بلورة تصوّر منظومي شامل للدفاع عن األنظمة احملوسبة، يف إطار ما يمكن التنسيق فيما بينها، وو

، وكذلك العمل على إعادة درس مكانة الساحة البحرية يف عقيدة إسرائيل "الدفاع السيبراين"تسميته 

األمنية، يف ضوء اكتشافات مكامن الغاز الطبيعي قبالة شواطئ إسرائيل، وتزايد أهمية البحر األحمر، 

. بصفته ساحة مواجهة مع إيران  

 حروب اجليش اإلسرائيلي ضد لبنان وغزة 

يعتقد املشاركون يف هذا الكتاب أن نظريات احلرب والعقائد القتالية التي جرت دراستها خالل عقود 

متناظرة، مع الالاملواجهات احملدودة ومل تعد مالئمة للوضع العسكري اجلديد، الذي أصبحت فيه 

ة احلروب ، هي النمط  السائد، بينما قلت أهمي)، وغيرهما"حماس"حزب الله، ( تنظيمات الدولتية

.الشاملة بين دول  

كشف غادي آيزنكوت، رئيس ، 2006يوليو / تموزسنتين على حرب إسرائيل ضد حزب الله، يف  بعد

قتايل تبلور يف / األركان احلايل ورئيس شعبة العمليات خالل احلرب، النقاب عن مفهوم استراتيجي
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تعتمدها القيادة العسكرية يف حروبها القادمة، أطلق ساحلرب، وترجم إىل خطة عسكرية  تلك عقابأ

إن ما حدث يف الضاحية اجلنوبية : "ويشرح آيزنكوت هذا املفهوم بقوله. "عقيدة الضاحية"عليه اسم 

يتم منها ] لبنانية[، هو ما سيحدث يف أي قرية 2006يف بيروت، خالل حرب لبنان الثانية يف سنة 

أما غابي ". ل ضدها قوة غير متكافئة وسنتسبب بضرر ودمار بالغينسنفعّ. إطالق النار على إسرائيل

يجب ضرب  -يف لبنان: "والباحث يف معهد أبحاث األمن القومي، فقد كتب) احتياط(سيبوين، العقيد 

مكونات القدرة العسكرية ملنظمة حزب الله، لكن إىل جانب ذلك يجب ضرب املصالح االقتصادية، 

عالوة على ذلك، كلما تعمق االرتباط بين احلكومة  .التي تستند املنظمة إليهاومراكز القوة املدنية 

ويضيف ". سيكون عرضة لالستهداف] يف لبنان[اللبنانية وحزب الله، فإن جزءاً من البنى التحتية 

.سيبوين أن هذه اخلطة ستعتمد يف قطاع غزة أيضاً  

الرصاص "عملية : ث حروب على غزة، ثاللبنانوكانت إسرائيل قد شنت، يف أعقاب حربها على 

اجلرف "؛ عملية )2012" (عمود السحاب"؛ عملية )2009أوائل سنة -2008أواخر سنة " (املصهور

مصطلحات /ثالثة مفاهيم -كما يكتب أحمد خليفة–وبرزت يف إطار هذه احلروب  ).2014" (الصامد

".نهج هنيبعل"؛ "بجز العش"؛ "كيّ الوعي"أمنية ذات صلة بالعقيدة القتالية، وهي   

، يقوم على "انتفاضة األقصى"فاملفهوم األول، الذي ابتدعه موشيه يعلون وزير الدفاع احلايل إبان 

توجيه ضربات ساحقة إىل املقاومة الفلسطينية املسلحة وإىل السكان املدنيين على حد سواء، 

أما . اقبها وخيمة عليهماجلعلهما يدركان أن إسرائيل ال يمكن هزيمتها، وأن املقاومة عبث وعو

راح ينمو، بمعنى زيادة قدرات املقاومة " العشب"املفهوم الثاين، فمفاده تكرار احلرب كلما بدا أن 

بينما يرمز املفهوم الثالث إىل نهج انكشف يف احلرب . القتالية وبخاصة ترسانتها الصاروخية

ب أن يبادر القائد احمللي إىل العمل يجإسرائيلي األخيرة على غزة، ومفاده أنه يف حال خطف جندي 

. ندي اخملطوف ومقتلهدى األمر إىل إصابة اجلأفوراً إلحباط عملية اخلطف، ولو   

 األخطار والتحديات الراهنة التي تواجهها إسرائيل

، إذ ينطوي حتول ينراييكمن يف البرنامج النووي اإل اخلطر األكبريجمع املشاركون يف الكتاب على أن 

ومن هنا، نبعت دعوتهم إىل ضرورة . إلسرائيل على تهديد وجودي ، يف نظرهم،إىل دولة نوويةإيران 
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قيام إسرائيل بالتركيز على حماولة التأثير يف حمتوى االتفاق بين الواليات املتحدة والدول الكبرى 

صف وهو ما مل يحصل كما بيّن التوصل إىل اتفاق فيينا يف منت[من جهة وإيران من جهة أخرى 

.، واحلفاظ على اخليار العسكري اإلسرائيلي يف مواجهة إيران]يوليو الفائت/تموز  

، مثل حزب التنظيمات الالدولتية التي حتركها إيديولوجيا إسالميةخطر ، فيتمثل يف اخلطر الثاينأما 

على مناطق  ةسيطرجناحهم يف الن على سلطة الدولة ويصعود العبين خارجو ،"حماس"الله و 

.)شبه جزيرة سيناءويف سورية؛ (حماذية حلدود إسرائيل   

يف اندالع انتفاضة جديدة مسلحة يف الضفة الغربية، ويف استمرار املساعي  اخلطر الثالثبينما يكمن 

التي تبذلها السلطة الفلسطينية من أجل  نزع الشرعية عن إسرائيل يف احملافل الدولية، وذلك على 

.راز أي تقدم يف العملية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيلخلفية عدم إح  

بالسياسة األميركية يف الشرق األوسط، إذ من شأن تغيير وجهة التركيز يف  التحدي الرابعويرتبط 

السياسة اخلارجية األميركية، من الشرق األوسط إىل شرق آسيا، وتقلص اعتماد الواليات املتحدة على 

أن  كله ة، من شأن ذلكيدها يف استخدام القوة العسكرية يف األزمات اإلقليمدوتر نفط الشرق األوسط،

. استراتيجياً بالنسبة إىل إسرائيلدياً يشكل حت  

خلص املشاركون يف الكتاب إىل أن على إسرائيل أن تتعلم التعايش مع هذه األخطار والتهديدات يو

 ،الكمون إىل الفعل، ويقترحون، يف هذا السياقمن خالل إدارتها بشكل صحيح بهدف منع انتقالها من 

: جملة من األفكار، من بينها  

وفقاً للعقيدة األمنية احملدّثة، ومواصلة تطوير منظومات اإلنذار  تعزيز قدرات إسرائيل العسكرية -

.واالعتراض الصاروخي، والطائرات من دون طيار، والقدرات السيبرانية  

ومواصلة التعاون مع  األميركية املميزة مع الواليات املتحدةاالستراتيجية العالقات احلفاظ على  -

.خمتلف أذرع املؤسسة العسكرية األميركية  
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، والسعي إىل إحراز تقدم يف العملية إدامة معاهدات السالم وترسيخها مع كل من مصر واألردن-

فرص إسرائيل يف تشجيع التطبيع  اإلسرائيلية، إذ من شأن تقدم كهذا أن يحسّن-السياسية الفلسطينية

  .وتوثيق التعاون األمني مع دول اجلوار

، يف مقابل التنمية للتوصل إىل تفاهمات على قاعدة التهدئة األمنية" حماس"استغالل ضعف -

.االقتصادية والتسهيالت على املعابر احلدودية مع قطاع غزة  

  انه هنع صخلم ةءارق وأ باتكلا ءارش مكنكمي

 

 

http://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86



