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ضد العرب؟ هذه ) إذا اندلعت واحدة(هل تنتصر إسرائيل يف احلرب املقبلة 
الذي يُطلِق عليه (كريفيلد فيما يتعلق باجليش اإلسرائيلي خالصة تأريخ مارتن فان 

هذا اجليش املتقدم "يكتب فان كريفيلد عن "). قوة الدفاع اإلسرائيلية"لسبب ما اسم 
تكنولوجياً، لكن الطري، واملنتفخ، واحملكوم بالنزاعات، واملتقاعس عن املسؤولية، 

إىل قوة ثقيلة جداً ]... 1973نة بعد س[حتول "، فيقول إنه )256ص " (وغير املستقيم
وإن املرء ليرتعد إذا ... طافحة بالقوة البشرية الزائدة وغير املستخدمة وفقاً لكفاءاتها

فكر يف ما قد يفعله قادة اجليش اإلسرائيلي وجنوده لو تعرضوا لهجوم شامل من 
جنود حقيقيين مسلحين ال باحلجارة والسكانين، وإنما بالصواريخ واملدافع 

  ).363، 361ص " (الدباباتو
ال، : "وجواب فان كريفيلد عن هذا السؤال، إذاً، يبدو مفخماً، أو على األقل ملتبساً

يتقصى ) املزعوم(ومن أجل تفسير كيفية حدوث هذا الوضع ." لن تنتصر إسرائيل
، وما تعرض له 1948املؤلف أصول اجليش اإلسرائيلي، وبروزه يف املعركة سنة 

، وحرب األيام الستة 1956السويس سنة  –وجتارب يف حرب سيناء  الحقاً من حمن
، 1982، وحرب لبنان سنة 1973أكتوبر / ، وحرب تشرين األول1967سنة 
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وهو يأخذنا من ظهور جمعية احلارس ). 1991 – 1990(واالنتفاضة وحرب اخلليج 
العقود  ، يف التجمع الصهيوين الصغير يف فلسطين يف)هشومير(الصهيونية السرّية 

منظمة الدفاع، (األوىل من القرن العشرين، إىل التعزيز املتدرج ملنظمة الهاغاناه 
، ميليشيا اجملتمع اليهودي يف فلسطين، والتي حتولت )الهاغاناه –عادة  –املسماة 

القوة "وهذه . ، وكأنما بين ليلة وضحاها، إىل اجليش اإلسرائيلي1948خالل سنة 
انطلقت لتنتصر، أمام ذهول العامل ) 256ص (صغيرة نسبياً وال" املقاتلة املمتازة

العربي ودهشة العامل املسيحي املشوبة باإلعجاب، يف سلسلة من احلروب املتوالية، 
، التي هزمت فيها اجليوش املصرية واألردنية 1967يوينيو / وال سيما حرب حزيران

  .والسورية هزيمة تامة يف بضعة أيام
 1973رائيلي اجليش املصري واجليش السوري سنة كذلك هزم اجليش اإلس

لكن ليس بصورة حاسمة حقاً، ألن األميركيين والروس ضغطوا على زر اإلنذار يف (
لكن من الوجهة العسكرية كانت تلك أكثر انتصارات اجليش اإلسرائيلي . وقت مبكر

اجليش اإلسرائيلي  ويف وقت الحق، تلقى). إقناعاً، نظراً إىل أنه أُخذ على غرة يف البداية
سكان اجلنوب اللبناين / ضربات على أيدي قوات غير تقليدية، أو حتى غير مسلحة

، وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة احملتلين خالل 1985وسنة  1983سنة 
  .1993حتى سنة  1987االنتفاضة من سنة 

، 1956، 1948(يبدو أن فان كريفيلد يعزو أوائل انتصارات اجليش اإلسرائيلي 
أمّا . إىل املعنويات واحلوافز العالية ونوعية القوة البشرية ووضوح األهداف) 1967

هبوط مستوى اجليش اإلسرائيلي، كما يراه، فينسب، يف معظمه، إىل تدين املعنويات 
الناجم عن تراجع سيطرة األيديولوجيا يف اجملتمع اإلسرائيلي، وعن الصراعات 

منظمة التحرير الفلسطينية، وحزب الله الشيعي، (الطويلة مع خصوم أضعف أو عزل 
وكما ). ومنظمة أمل يف اجلنوب اللبناين، والسكان الفلسطينيون يف األراضي احملتلة

يالحظ فان كريفيلد ببالغة، فإن اجليوش التي تقاتل أعداء أضعاف منها تضعف هي 
ير التقليدية، فإن يضاف إىل ذلك أنه مع اقتناء إسرائيل ترسانة من األسلحة غ. أيضاً 

مبرر وجود قوات تقليدية ضخمة حتت السالح وضرورة إبقائها قادرة على األداء 
ففي وسع إسرائيل أن تبقى يف قيد الوجود وراء درعها : اجليد األمثل قد تضاءال

  .النووي، مهما يكن أداء دباباتها ومدافعها رديئاً يف ساحة املعركة التقليدية
إن فان كريفيلد جيد، ال بل . خ خميبًا لألمل بعض الشيءلقد وجدنا هذا التأري

العمليات التي وسمت : ممتاز يف كثير من األحيان عندما يعالج الصورة اإلجمالية



  193 ، ص)2000ربيع ( 42، العدد 11جلد الممجلة الدراسات الفلسطينية قراءات

 

3 
 

تطور اجليش اإلسرائيلي أو هبوط مستواه؛ الصورة االستراتيجية العامة قبل كل حرب 
. يالت التاريخية بكل بساطةلكنه كثيراً ما يجهل التفص. وبعدها؛ األطر السياسية، إلخ

وعمليًا، فإن كل صفحة من هذا الكتاب احليوي، املكتوب بخفة أحياناً، تشوبها شائبة 
يعرّف فلسطين  5يف الصفحة : من ذلك، مثالً. من أخطاء تتعلق بالوقائع بكل بساطة

والواقع أن السناجق التي كانت تقسم (عثمانية " والية"باعتبارها  1917ما قبل سنة 
يصف  16؛ يف الصفحة )فلسطين إليها كانت أجزاء من والية بيروت، ومن قبلها الشام

جمال باشا، قائد اجليش العثماين الرابع واحلاكم العسكري ملنطقة سورية الكبرى، 
مل يكن إعالن بلفور وعداً  19؛ يف الصفحة ]"أي يافا[احلاكم العسكري للمدينة "بأنه 

يكتب عن  20؛ يف الصفحة )وجِّه إىل اللورد روتشيلدالواقع أنه (للدكتور وايزمن 
انتفاضة  عربية هزت فلسطين، ومثلها جارتيها سورية ومصر، ابتداء من خريف سنة "

مل حتدث أية انتفاضة كهذه يف فلسطين، وأنا لست متأكداً أن هذا هو " (فصاعداً 1919
تب فان كريفيلد يك 26؛ يف الصفحة )التعريف الصحيح ملا حدث يف سورية أو مصر

] اليهود[املشاحنات بشأن حق "اندلعت جراء  1929انتفاضة عربية ثانية، سنة "عن 
كانت تلك أعمال شغب، ومل تكن بشأن حق اليهود هذا، " (يف الصالة أمام حائط املبكى

وإنما بشأن األوضاع املصاحبة، مثل هل يُسمح بوضع كراس صغيرة وحاجز يف 
تحدث فان كريفيلد عن اعتقال للحاج أمين احلسيني سنة ي 32؛ يف الصفحة )املوقف
وتستمر هذه األخطاء حتى نهاية الكتاب، حيث يكتب يف ). مل يعتقل قط( 1937

عن الكولونيل إيلي غيفع، قائد لواء الدبابات خالل اجتياح لبنان سنة   299الصفحة 
ع أن غيفع مل والواق" (رفض أوامر بإطالق النار يف قطاعه يف بيروت"، أنه 1982

يفعل ذلك قط، وإنما بلغ رؤساءه أنه إذا أُمر بمهاجمة بيروت الغربية بلوائه فإنه 
سيرفض ويتنازل عن قيادته، وإن كان مستعداً ألن يشارك يف الهجوم املقترح 

باختصار، إن فان كريفيلد يلهو بالوقائع على هواه على امتداد ). كجندي يف املشاة
وعلى وجه اإلجمال، ال يظهر إالّ القليل . ذاكرة بدالً من األرشيفالكتاب معتمداً على ال

من العمل األرشيفي يف حواشي الكتاب الكثيرة؛ فاإلحاالت، يف معظمها، إنما هي على 
  .مصادر ثانوية أو على وثائق مذكورة يف هذه املصادر

، 1995إليعيزر، الذي ظهر أول مرة باللغة العبرية سنة  –أمّا كتاب أوري بن 
يناقش املؤلف أن . لكنه هو أيضاً يحمل رسالة. فهو عمل أقل طموحاً من العمل السابق

الييشوف، وعلى مراحل خالل الثالثينات واألربعينات، وحتت تأثير النضال والعنف 
فاعية يف جوهرها، واعتمد العربيين، حتوَّل عن توجهه الفلسفي وتخلى عن نزعته الد
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/ تموز –يونيو / ، وحزيران1943 – 1942: وهو يبرز فترتين. نزعة عدوانية وعدائية
وهو يماهي بين  –" النزعة العسكرية"، باعتبارهما حاسمتين يف اعتماد 1948يوليو 

ال التعريف الكالسيكي للتعبير، وإن كان هذا من " (النزعة العسكرية"النزعة العدوانية و
البلماح  –من قِبَل شباب الصابرا يف الهاغاناه  –) مكوناته أو نتائجه املألوفة

 –ويذهب بن . والنخبة السياسية االشتراكية التي قادت الييشوف نحو تكوين الدولة
إليعيزر إىل أن الروح العسكرية، التي دفعت إسرائيل الحقاً إىل صراع مستمر مع العامل 

، سادت السياسات اإلسرائيلية )كوحانية(ة العضلية العربي، وإىل اعتماد النظر
  .والسياسة اخلارجية حتى التسعينات

قررت : غير معلن" اتفاق"استند إىل " النزعة العسكرية"ويقول املؤلف إن اعتماد 
القوة الضاربة يف (زعامة الييشوف السياسية أن تترك قادة الهاغناه والبلماح 

غير صريح من العسكريين أالّ يتدخلوا مباشرة يف  وشأنهم يف مقابل وعد) الهاغاناه
وقد جنم عن ذلك . السياسة أو أن يحلوا حملهم، أي حمل الساسة األوروبيين الشرقيين

هي، يف الوقت نفسه، دولة ثكنة، يحتل العسكر واجليش فيها " ديمقراطية غربية"نشوء 
 –القول، يف رأي بن  وحجملة. مكانة بارزة ال شبيه لها يف أي جمتمع ديمقراطي آخر

  .غلبت على إسرائيل" النزعة العسكرية"إليعيزر، إن 
إليعيزر بالنزعة العسكرية ليس أن إسرائيل بلد يحب أو كان  –إن ما يعنيه بن 

، أو أن القوات املسلحة تقوده، أو أن احلكومات تتغير فيه جراء انقالبات "يحب احلرب"
أعلى من تقديرهم يف (ون بتقدير عال عسكرية، وإنما أن اجليش وجنراالته يحظ

يف جمايل (، وأن تأثيرهم يف صنع السياسة الوطنية )الديمقراطيات الغربية كافة
ال يستهان به؛ وأن احلكام ) السياسة اخلارجية والدفاع، ال على سبيل احلصر

واحملكومين، على السواء، ينظرون عادة إىل حل املشكالت باستعمال الوسائل 
ويطلق ). وهو إدمان فعلي على استعمال القوة باعتبارها دواء لكل األدواء(العسكرية 

، ويدلل على ذلك باإلشارة إىل "أمة حتت السالح"إليعيزر على إسرائيل اسم  –بن 
التأثير الذي تتمتع به قيادة أركان اجليش اإلسرائيلي، وإىل تدخلها يف عملية صنع 

، ذلك التدخل الذي أدى إىل 1967يونيو / حزيران 5القرارات يف األيام التي سبقت 
 224ص (تعيين موشيه دايان وزيراً للدفاع، وإىل إشعال إسرائيل حرب األيام الستة 

– 225.(  
فكون قادة . إن استعمال املؤلف لعبارة النزعة العسكرية فضفاض وغير مقيد
، قد ضغطوا الهاغاناه خالل األربعينات، أو قادة اجليش اإلسرائيلي خالل اخلمسينات
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من أجل اتخاذ إجراءات عقابية ضد اإلرهابيين أو القرويين العرب، أو أن ساسة حزب 
فوائد وحتمية، وأقنعوا  1948مباي أو أحدوت هعفوداه رأوا يف طرد العرب سنة 

  ".عسكريي النزعة"العسكر أو حثوهم على القيام بعمليات الطرد، كل هذا يجعل منهم 
، ويستند نصه إىل مقتطفات 1956 – 1936السنوات إليعيزر على  –يركز بن 

اإلسرائيلي املالئم، وإن كانت هذه املقتطفات / واسعة النطاق من األرشيف الصهيوين
غير أنه يكرس أيضاً بعض الصفحات يف نهاية كتابه، . املنظور أحياناً" نَفَقية"

ة التالية والفتر 1967فهو يرى يف سنة . 1956لتأمالت عامة عن سنوات ما بعد 
لكن عقب الهزائم املتعددة التي صاحبت . مباشرة، ذروة النزعة العسكرية اإلسرائيلية

، بدأ هبوط مطرد يف مكانة اجليش اإلسرائيلي يف اجملتمع اإلسرائيلي 1973حرب 
على الرغم من استمرار إمداد احلكومة باألفراد (ويف تأثيره يف الزعامة السياسية 

وقد أدى اجتياح لبنان واالنسحاب منه يف الفترة ). اجليش فيها" يهبطهم مظلياً"الذين 
، وعجز اجليش اإلسرائيلي النسبي عن مواجهة االنتفاضة، إىل زعزعة 1985 – 1982

ويبدو أن ". أمة حتت السالح"مكانته أكثر، وإىل زعزعة األداء السلس لعقلية ونموذج الـ
ئيل تمر بآالم التحول من دول ثكنة إىل إليعيزر يقول، يف خاتمة كتابه، إن إسرا –بن 

ديمقراطية غربية سوية، وإن هذه إنما هي خدوة أو جمموعة خطوات يف االجتاه 
يقيناً هذه خاتمة أكثر تفاؤالً من خاتمة الصيغة العبرية الطويلة للكتاب، . الصحيح

  .والتي حذفت منها عدة مقاطع يف أثناء الترجمة إىل اإلنكليزية

  بني موريس
  أستاذ التاريخ يف جامعة

  غوريون، بئر السبع –بن 
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