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  من الدوريات العبرية
  

  التغيرات التكنولوجية واالستراتيجيا
  وبنية اجليش اإلسرائيلي

  

  
  مقدمة

كان للتغيرات التكنولوجية الهائلة التي حدثت يف النصف الثاين من القرن   
إلكترونيكا، تأثير بعيد املدى يف خصائص احلرب.  –املاضي، وال سيما ثورة املايكرو 

وعالوة على ذلك، فإن تأثير هذه التغيرات يف االستراتيجيا ويف العقيدة ويف بنية 
القوات ال يني يزداد مع مرور الزمن. وستتناول هذه الوثيقة، أساساً، االنعكاسات 

رائيلي يا اجليش اإلساحلالية واملستقبلية على اجليش اإلسرائيلي. صحيح أن استراتيج
وبنية قواته تتأثران بعوامل وتهديدات كثيرة، إالّ إن تهديدات جديدة وكثيرة ظهرت يف 

املنطقة، مثل الصواريخ الباليستية وحرب املعلومات، جنمت عن تطور التكنولوجيا 
  وانتشارها.

بعرض قصير للخصائص العامة لتطور   1سيبدأ اجلزء األول من املقال  
إلكترونيكا  –يا وانتشارها. وسنعرض بعد ذلك انعكاسات ثورة املايكرو التكنولوج

واملكان املركزي للغاية الذي يحتله إمكان القتل من بُعد بواسطة سالح دقيق، األمر 
يستلزم إجراء تغييرات جذرية يف اجليش. ويف اجلزء الثاين، سنناقش التأثير الذي  الذي

علق باحلرب: أسلحة الدمار الشامل؛ احلرب يف تتركه يف إسرائيل جماالت متعددة تت
العمق؛ سيناريوهات حلرب صاروخية؛ حرب على نطاق واسع؛ حرب املشاة؛ حرب 

العصابات واجلنوب اللبناين. وسنتفحص يف اجلزء األخير االنعكاسات على بنية 
  اجليش اإلسرائيلي، وال سيما مشكلة االنتقال إىل جيش متطوعين حمترف.

: تأثي   ر تطور التكنولوجياأوالً
                                                            

    والكاتب هو املدير العام لهيئة تطوير 49-44، ص 1999زئيف بونين، جملة "نتيف"، أيار/ مايو .
السادات لألبحاث االستراتيجية يف  –الوسائل القتالية (رفائيل) سابقاً، وباحث كبير يف مركز بيغن 

  إيالن. –جامعة بار 
بونين كتابته أخيراً بعنوان: "التكنولوجيا  تستند اخللفية العامة لهذا املقال إىل كتاب أجنز زئيف   1 

  واحلرب عشية القرن احلادي والعشرين: املاضي واملستقبل".
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  يف التغيرات يف االستراتيجيا والعقيدة

يف جميع أنحاء العامل، بما فيها التكنولوجيا   2إن انتشار التكنولوجيا  
العسكرية املصنفة، يتم يف األصل من إحدى الدول املتقدمة إىل دول أُخرى؛ وربما 

تؤدي حماوالت إعاقة هذا االنتشار إىل وضع عقبات معينة، لكنها ال تستطيع منعه. 
 (MTCR)يخ" ونضرب مثالً يف ذلك عدم قدرة "نظام منع انتشار تكنولوجيا الصوار

على منع انتشار هذه التكنولوجيا يف العقد األخير. وعليه، يجب أن نفترض أن 
 ،املتقدمة فقط ستصل أيضاً إىل أيدي أعدائنا التكنولوجيات التي تستقل بها اآلن الدول

. وعالوة على ذلك، فإن وتيرة انتشار تكنولوجيات متنوعة ازدادت كثيراً  عاجالً أو آجالً
احلرب الباردة. وهكذا يمكن القول إن اجلميع يف أيامنا يكاد يبيع كل شيء منذ انتهاء 

  إىل اجلميع، من فوق الطاولة أو من حتتها.
إن من شأن التكنولوجيا التأثير يف احلرب بطرق متعددة، وقبل كل شيء على   

صعيد املواجهات على أنواعها. أي أن حتسين تكنولوجيا نظام أسلحة معين تقابله 
تكنولوجيا حتسّن أنظمة مضادة. لكن أسلوب القتال يظل كما هو. مثال لذلك: املواجهة 

بين الدبابة والسالح املضاد للدبابات منذ احلرب العاملية األوىل. فقد أدى ظهور 
الدبابة املصفحة إىل تطوير املدافع املضادة للدبابات وقذائف سالح املدرعات. وقد 

كثر تعقيداً، واجهتها بعد فترة من الزمن قذائف سالح ووجهت هذه بدبابات ثقيلة أ
مدرعات أفضل، وهكذا دواليك حتى يومنا هذا. لكن أسلوب قتال الدبابات مل يتغير 

  كثيراً منذ ظهور "احلرب اخلاطفة" يف احلرب العاملية الثانية.
مع ذلك، تظهر من وقت إىل آخر تكنولوجيا جديدة تبدو كأنها تستلزم تغييراً   

مثل تغيير بنيوي يف االستراتيجيا والعقيدة. أي تكنولوجيا   3رياً أو جتعله ممكناً،جذ
. لكن تغيير البنية ال يتم  تؤدي إىل جعل أسلوب قتايل قديم معين أسلوباً بالياً

بالضرورة. ففي أحيان كثيرة تعامي املؤسسة األمنية جرّاء رتابة متجذرة جيداً، 
. وهكذا مادياً ومفهومياً وسياسياً، ت كبح إجراء تغييرات حقيقية، تمنعها تماماً أحياناً

  يحدث يف بعض األحيان أن يتم التغيير اجلذري املطلوب متأخراً جداً، أو ال يتم أبداً.
إن مثال "احلرب اخلاطفة" يجسد الصعوبة يف تبني مفهوم جديد يقوم على   

ة الثانية، كان لدى أساس تكنولوجيا جديدة: الدبابة. ففي بداية احلرب العاملي
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أكثر وأفضل مما لدى األملان، لكنهم وزعوا دباباتهم  البريطانيين والفرنسيين دبابات
بين فرق سالح البر، وأناطوا بها مهمات مساعدة. ويف املقابل، ركّز األملان دباباتهم 

. وأدى هذا (litzkrieg)يف فرق مدرعة قاتلت وفق عقيدة جديدة: "احلرب اخلاطفة" 
. ويمكن التوصل 1940ير الثوري يف العقيدة إىل انتصارهم السريع والكاسح سنة التغ

من هذا املثال إىل استنتاجين: األول أن ظهور تكنولوجيا جديدة، تُمكن من إدخال 
تغيير جذري يف أسلوب القتال، ال يؤدي بالضرورة إىل مثل هذا التغيير؛ الثاين أن عدم 

قائم على أساس تكنولوجيا جديدة، من شأنه أن تغيير جذري، القدرة على تطبيق 
  يؤدي إىل الهزيمة يف ساحة املعركة.

إن التغييرات التكنولوجية التي حدثت يف النصف الثاين من القرن املاضي   
غيّرت أسلوب القتال التقليدي املتبع يف احلرب العاملية الثانية إىل "حرب تقليدية 

إلكترونيكا. ويمكن تلخيص انعكاسات هذا  –تعتمد على املايكرو   4،(SCW)ذكية" 
التغيير اجلارف يف جملة واحدة: إن التكنولوجيا احلالية تمكّن من قتل العدو من بُعد 

بواسطة نيران مُحكمة ونيران غير مُحكمة. إن إصابة تل أبيب أو كريات شموناه ال 
متفجرات أو  –ئمة تتطلب الدقة، إنها ال تتطلب إالّ مدى كافياً ورؤوساً انفجارية مال

أسلحة الدمار الشامل. لكن من أجل إصابة الدبابات أو األهداف الصغيرة األُخرى يف 
ساحة املعركة وتدميرها، فإن األسلحة املوجهة الدقيقة تكون أكثر فاعلية جداً من 

األسلحة غير املوجهة. حقاً، يمكن إبادة أهداف تقع خارج خط الرؤية بمساعدة 
  األهداف النوعية املوجودة يف أيامنا. استخبارات ترصد

إن انتشار القدرة على القتل من بُعد حالياً أدى إىل عودة عنصر النيران يف   
املعركة ليحتل مكانة الصدارة، وإىل تضرر القدرة على املناورة. لقد عدنا إىل وضع 

 هيشبه الوضع الذي ساد يف احلرب العاملية األوىل، عندما قضى الرشاش قضاء شب
تام على قدرة هجمات املشاة أو الفرسان على حتقيق النجاح يف املعركة. لقد اختُرع 
الرشاش قبل احلرب العاملية األوىل بعشرات األعوام، لكن انعكاساته الثورية مل تبرز 

 مة التي تطلق مناحملكإالّ يف هذه احلرب. والوضع احلايل يشبه ذلك كثيراً. فالنيران 
احلركة على غرار "احلرب اخلاطفة" رأساً على عقب. ومن  قيدةمسافة بعيدة تقلب ع

شأن هجوم كبير بالدبابات أن ينتهي اليوم بالهزيمة وبخسائر فادحة، على نحو فشل 
. وقد جتلّت، إىل حد معين، الصيغة 1916هجوم سالح البحر يف قطاع السوم سنة 
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شك فيما غذا كانت  . لكن ثمة1991اجلديدة لتفوّق النيران يف حرب اخلليج سنة 
  انعكاسات القتل من بُعد قد دُجمت جميعاً يف أسلوب القتال اجلديد.

  5مؤخراً، يبدو أن القدرة على الشل من بُعد تتعاظم، أي: حرب املعلومات.  
وستمكّن هذه القدرة من عزل تأثير معلومات حيوية أو أنظمة سيطرة من بُعد. ومن 

طورة، املرتبطة إىل حد كبير بأنظمة من هذا النوع، من املهم اإلشارة إىل أن الدول املت
شأنها أن تكون عرضة للضرر يف حرب املعلومات أكثر كثيراً من الدول األقل تطوراً 

  ومن منظمات العصابات.
إن التفوق يف القدرة على القتل والشل من بُعد يجعل من املمكن، على ما يبدو،   

ناورة القوات، لكن هذا استنتاج مغلوط فيه. إذ حتقيق االنتصار من دون احلاجة إىل م
يمكن ربما إضعاف العدو إىل حد كبير بواسطة النيران، وحتقيق حسم عسكري على هذا 

، لكن ال يمكن حتقيق حسم سياسي وإنهاء 1991النحو، كما يف حرب اخلليج سنة 
ن احلرب من دون حتريك قوات على األرض تهدِّد مراكز قوة العدو. فلو مل يش

، ألمكن االفتراض أن صدام حسين كان ال يزال 1991األميركيون املعركة البرية سنة 
  يسيطر على الكويت حتى اليوم.

ومع ذلك، يجب التشديد على عدد من الثغرات يف احلرب التقليدية الذكية، إذ إن   
فاعلية هذه احلرب تتقلص إىل حد كبير يف املناطق املغلقة، مثل اجلبال والغابات 

املناطق املبنية. ويعود السبب يف ذلك إىل الصعوبة القائمة يف رصد وإصابة أهداف و
يف مثل هذه املناطق. وهذه املناطق يستخدمها، عادة، مقاتلو حرب العصابات 

والقوات البرية النظامية. وتتمثل املشكلة اإلضافية يف األضرار املرافقة. وثمة خبراء 
جة استعمال األسلحة الدقيقة ستكون حمدودة للغاية، يدّعون أن األضرار املرافقة نتي

إذا وقعت أضرار أصالً، وستقلل كثيراً عدد الضحايا املدنيين. ولسوء احلظ، ال يمكن 
، ويف حوادث 1991منع وقوع أخطاء، كما جرى يف الهجوم على ملجأ يف بغداد سنة 

لهجوم الدقيق على أُخرى يف اجلنوب اللبناين. وعليه، فإن كل استراتيجيا تتبنى ا
أهداف عسكرية، وعلى أهداف للبنية التحتية تقع يف مناطق آهلة، يجب أن تأخذ يف 

صفوف املدنيين بسبب أخطاء يف إطالق  احلسبان االنعكاس املمكن لفقدان أرواح يف
  األسلحة.
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  ثانياً: التهديدات إلسرائيل وردودها عليها

التي تبنتها إسرائيل يف املاضي، يف مواجهة هجوم على  كانت االستراتيجيا  
نطاق واسع من جانب العرب، تقوم على جتنيد سريع لالحتياط ونقل احلرب إىل أرض 

العدو يف أقرب وقت ممكن. وكانت هذه مقاربة كالسيكية أمالها مفهوم "احلرب 
وء شاملة يف ضاخلاطفة". لكن على إسرائيل، يف أيامنا، أن تتفحص استراتيجيتها ال

تعزز مكانة النيران من بُعد، سواء يف هجمات صواريخ باليستية على العمق أو يف 
حرب على خطوط اجلبهة. ويف املناطق املغلقة، التي تكون فيها اليد الطوىل للقتال 

"احلر" على إسرائيل أن تأخذ يف احلسبان تهديدات متعددة، بينها عمليات حرب 
طيني. وأخيراً، وليس آخراً، فإن انتشار أسلحة الدمار الشامل األنصار والتهديد الفلس

  يف الشرق األوسط يشكل تهديداً من الدرجة األوىل.
قد تواجه إسرائيل هذه التهديدات وأساليب القتال املتنوعة، جمتمعة أو كالً   

على حدة. لذلك فإن املثل الروماين القديم القائل "إذا أردت السالم فاستعد للحرب" 
حاجة إىل التغيير ليصبح: "إذا أردت السالم فاستعد لكل أنواع احلرب." فلنتفحص ب

  اآلن خمتلف التهديدات بتفصيالتها.

  أسلحة الدمار الشامل
من شأن استعمال أسلحة الدمار الشامل أن يؤدي إىل نتائج خطرة. لكن ثمة   

فارق بين خمتلف أنواع هذه األسلحة؛ فإذا أعطي إنذار كاف، أمكن تقليص عدد 
ضحايا األسلحة الكيماوية والبيولوجية إىل حد كبير بواسطة دفاع سلبي، بيد أن 

سلحة النووية. وربما يمكن احلد من الردع وحده هو الذي يمكن أن يوفر احلماية من األ
انتشار أسلحة الدمار الشامل إىل دول الشرق األوسط، كما يف مناطق أُخرى من العامل، 

لكن ال يمكن منعه. وكان يوجد قبل اآلن أسلحة كيماوية، وربما أسلحة بيولوجية 
معينة أيضاً، يف خمازن أسلحة بعض دول الشرق األوسط. وفيما يتعلق باألسلحة 

إذ منذ الثمانينات، كان لدى العراق ما يكفي  النووية، فإن قصة العراق مألوفة للغاية.
من القوة البشرية املؤهلة إىل حد كاف ومن املعرفة واملوارد كي يباشر جهوداً واسعة 

لتطوير أسلحة للدمار الشامل من خمتلف األنواع، وال سيما األسلحة النووية. وقد 
تي مل تكن بعيدة عن التكلل بالنجاح، بسبب حرب اخلليج. ومع أُوقفت هذه اجلهود، ال

ذلك، فإن القدرة املطلوبة لتجديد املشروع النووي، وخصوصاً القوة البشرية العراقية 
املدرَّبة، ال تزال قائمة. واآلن، وبعد أن غادر مراقبو األمم املتحدة العراق نهائياً، 
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تدريج، ال يكاد يكون هناك شك يف أن وأخذت القيود على تصدير النفط تُرفع بال
العراقيين سيجددون حماوالتهم للتزود بالسالح النووي. ويف العقد األخير، منذ  انتهاء 

العراقية، انضم اإليرانيون إىل سباق التسلح النووي يف الشرق  –احلرب اإليرانية 
. وعندما تتزود هاتان الدولتان بالسالح النووي، لن يكون من املمكن  األوسط أيضاً

جلمهما إالّ بقوة الردع. وحين ينشأ توازن يف ميزان التهديد النووي، فإن الردع 
  توجيه ضربة ثانية.الصادق من جانب إسرائيل سيستلزم قدرة مؤكدة على 

إن توفر أنواع متعددة من أسلحة الدمار الشامل، باإلضافة إىل رؤوس   
انفجارية تقليدية، يثير مشكلة الردع املتقاطع. وهذه مشكلة مهمة جداً، ال جمال 

فإذا كانت إسرائيل ستهدد، مثالً، برد مريع على هجوم   6ملناقشتها هنا بالتفصيل.
لك استعمال خيارها النووي؟! يمكن االفتراض أن مثل هذا كيماوي حملي، فهل يعني ذ

. ويجب أن يكون االنتقام متالئماً مع التهديد  ال أن يكون  –التهديد لن يكون صادقاً
أصغر مما يلزم، لكن أالّ يكون أكبر مما يلزم. فالتهديد بانتقام نووي، مثالً، ال يمكن أن 

كانت مسلحة برؤوس انفجارية يردع هجوماً ببضعة صواريخ "سكود"، حتى لو 
كيماوية. ومن جانب آخر، يمكن أيضاً أالّ يكفي الردع التقليدي يف مواجهة هجوم 

كيماوي مباغت، من شأنه أن ينشر االرتباك يف العمق. وهكذا يبقى إمكان الرد باملثل. 
لكن يبدو أن إسرائيل تناولت عن هذا اإلمكان بعد أن انضمت إىل ميثاق منع انتشار 

، الذي يهدف إىل القضاء على األسلحة الكيماوية. وهكذا، (CWC)ألسلحة الكيماوية ا
هجوم كيماوي هو موضع شك. وبناء عليه، يجب  يبدو أن كل أنواع الردع ضد

االفتراض أن االستراتيجيا التي على إسرائيل انتهاجها يف مواجهة مثل هذا الهجوم 
فاع سلبي. وسنتفحص فيما يلي ستكون مشروطة، على ما يبدو، بردع كاف وبد

بإيجاز مشكلة الردع املتقاطع يف عالقتها باألسلحة الكيماوية. ويف اإلجمال يمكن 
القول إن موضوع الردع عن طريق االنتقام باملثل يف مواجهة الردع املتقاطع يف 

  الشرق األوسط يحتاج إىل دراسة دقيقة.

  7احلرب ضد العمق
بدءاً  يل من خارج الدولة بوسائل متعددة،شن هجمات على عمق إسرائ يمكن  

بصواريخ الكاتيوشا. ومن شأن مثل هذه الهجمات،  بالصواريخ الباليستية وانتهاء
                                                            

  .II ،11املصدر نفسه، الفصل   6 
  .I ،01املصدر نفسه، الفصل   7 



150)، ص 2000(ربيع  42، العدد 11المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية ريات العبريةالدون م  

 

7 
 

التي تُشن برؤوس انفجارية، أن يتسبب بخسائر فادحة وبأضرار خطرة. ويمكن لإلنذار 
 لو كان املبكر والدفاع السلبي املالئم أن يقلصا عدد اإلصابات إىل حد كبير، حتى

الهجوم بسالح كيماوي أو بيولوجي، لكن ال يمكن منع وقوع أضرار فادحة تسببها 
رؤوس انفجارية. وهذا ما حدث يف فترة الهجمات بصواريخ "سكود" على إسرائيل يف 

حرب اخلليج، حين دُمّرت بيوت كثيرة أو تضررت يف إثر ضربها بمثل هذه الرؤوس 
اً مل يُقتل بسبب إعطاء إنذار سابق كاف، ربما مل االنفجارية. ومن حسن احلظ أن أحد

.   يكن ليعطى يف حوادث أُخرى، كما يف الهجمات بصواريخ الكاتيوشا مثالً
إن التهديدات اخلطرة املتوقعة من هجمات على العمق يف حرب كبيرة دفعت   

 ة ومكلفة من أجلجهوداً كثير –هي والواليات املتحدة معاً  –إسرائيل إىل أن تكرس 
تطوير أساليب دفاع فاعل ضد الهجمات، سواء ما يتعلق منها بصاروخ "حيتس" ضد 

الصواريخ الباليستية، أو بمشروع "ناوتيلوس" ضد صواريخ الكاتيوشا. وهذا رد مكلف 
  ونموذجي، يف إطار "احلرب التقليدية الذكية"، على تهديد غير ذكي ورخيص وخميف.

تطوير أساليب دفاع فعال تعني أن إن القرارات بإطالق مشاريع مكلفة ل  
إسرائيل ال تؤمن بأنها تستطيع االعتماد على الردع ضد صواريخ مزودة برؤوس 

انفجارية تقليدية. ومع ذلك، فإن هذه املشاريع، مثل "حيتس" و"ناوتيلوس" وغيرهما، 
كامل. فحتى لو كانت هذه املشاريع، من بنات اجليل األول،  ال تستطيع ضمان دفاع

املقبلة، فإنها  15 – 10ق جناحاً كبيراً، وسيُنشر بكميات كثيرة خالل األعوام الـ ستحق
ستظل غير قادرة على توفير مظلة ال يمكن اختراقها، كما كان الرئيس ريغن يأمل 

فقط من  %50الذي بادر إليه. ولنفترض أن  (SDI)ببداية مشروع "حرب النجوم" 
صواريخ الكاتيوشا أو الصواريخ [األُخرى] جنحت يف االختراق، فإن ذلك يكفي 

للتسبب بأضرار جسيمة وبإصابات بشرية فادحة يف العمق. ومع ذلك، وعلى الرغم 
من النقص الذي تعانيه القدرة العملية ملشاريع الدفاع الفعال، فإنه يجب تطوير 

لكن  اريع كهذه من أجل تقليص اخلسائر البشرية واألضرار، ومن أجل دعم الردع.مش
سيكون من الوهم التفكير يف أن الدفاع الفعال قادر على إعادة الوضع الذي اعتاده 
اإلسرائيليون ألعوام كثيرة إىل سابق عهده: عمق هادىء جداً يف ذروة حرب شاملة. 

تكنولوجيا الوضع إىل سابق عهده يف املستقبل لقد ولّت هذه األيام، ولن تعيد أي 
  املنظور.
. لنأخذ، مثالً،    من الناحية االقتصادية، يميل امليزان إىل مصلحة املهاجِم أيضاً

صاروخ الكاتيوشا البسيط والرخيص، مقارنة بالـ"ناوتيلوس" الذي هم نظام ليزر غال 
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كثيرة من شراء نظام  وأكثر تعقيداً. ومن األرخص كثيراً شراء صواريخ كاتيوشا
"ناوتيلوس" واحد، وإغراق املنطقة املدافَع عنها. وبصورة عامة، فإن نصيب ميزانية 

الدفاع اخملصصة ملواجهة تهديد الصواريخ ال يني يزداد، بمساعدة من الواليات 
املتحدة، لكن كما يبدو على حساب تقليص امليزانية املتخصصة لإلعداد حلرب على 

  ضاً.خطوط اجلبهة أي
إن األهمية املتزايدة للتهديدات املوجهة إىل العمق أدت إىل إقامة إدارة   

"حوماه"، املسؤولة عن التزود بوسائل دفاع فعال، وكذلك إىل إقامة قيادة العمق، التي 
تكرِّس جهوداً بارزة من أجل دفاع سلبي. وقد اقُترح أخيراً إقامة قيادة استراتيجية 

  يلة األمد.تتوىل شؤون العمليات طو

  سيناريوهات حرب صواريخ
حمضة بيننا وبين جيراننا، بواسطة رؤوس انفجارية،  إن نشوب حرب صواريخ  

أمر ممكن، لكن غير مرجح. ويف إمكان إسرائيل الرد بواسطة الطائرات، لكنها لن 
تستطيع تبادل ضربات موجعة كهذه على العمق لفترة طويلة. لذلك يجب االفتراض أن 

هذه الضربات بالصواريخ سيتصاعد بسرعة إىل حرب شاملة. وهناك  تبادل مثل
سيناريو أكثر معقولية هو أن أن العرب سيبادرون إىل شن حرب كبيرة من خالل 

هجمات مباغتة بالصواريخ. ومن شأن هجمات كهذه أن تتسبب بارتباك يف العمق 
اً، مثل دقيقة أيض وبعرقلة شديدة يف جتنيد االحتياط. ولدى سورية صواريخ باليستية

، وهي تستطيع استعمالها لضرب قواعد اجليش اإلسرائيلي واملطارات SS-21الـ 
ووحدات خمازن الطوارىء. ويجوز االفتراض، إذاً، أن املرحلة األوىل من حرب تقليدية 

شاملة، سنصفها أدناه، ستديرها فقط وحدات يف اخلدمة الفعلية كانت منتشرة يف 
جديد تماماً بالنسبة إىل إسرائيل، يكون فيه العمق عرضة للضرب أماكنها. وهذا وضع 

  واجلبهة ال تستطيع االعتماد على انضمام سريع لوحدات يف االحتياط.
ومن شأن الوضع أن يكون أسوأ إذا أضاف العرب إىل خطوة شن الهجوم   

م وهم قد يقررون القيا  8املباغت صواريخ مزودة برؤوس انفجارية كيماوية أيضاً.
بذلك واخلروج بنتائج، إذا كانوا مقتنعين بأن إطالق رؤوس انفجارية كيماوية سيلحق 

  الضرر الشديد بقدرة اجليش اإلسرائيلي يف بداية احلرب.

                                                            

  السالح البيولوجي أقل مالءمة لهذا الهدف، ألن النتائج ال تظهر إالّ يف وقت الحق.  8 
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قد يلجأ العراق وإيران، اللذان ال يشاطران إسرائيل احلدود، إىل شن هجمات   
فجارية التقليدية، وربما بالصواريخ الباليستية بعيدة املدى، املزودة بالرؤوس االن

الكيماوية أيضاً، ملساعدة جيراننا يف األعمال العدوانية، والذين بدورهم سيطلقون 
صواريخ من عندهم. وإطالق مثل هذه الصواريخ، من دون عالقة بحرب مع جيراننا، 

ر شيالقريب، كما أُاملستقبل  أقل معقولية، وسيجر إىل أعمال انتقامية شديدة. ويف
قد تهدد هاتان الدولتان إسرائيل بصواريخ مزودة برؤوس انفجارية نووية، ال أعاله، 

  يمكن مواجهتها إالّ بواسطة الردع.

  حرب تقليدية شاملة
إن إلسرائيل اليد الطوىل يف كل ما يتعلق بحرب تقليدية ذكية. وهذا استمرار   

تأكيد التكنولوجيات احمللية الصنع واإلتقان التام والقوة  –الجتاهات املاضي 
البشرية النوعية. وقد جتسد هذا االجتاه يف األعوام األخيرة يف شعار االنتقال إىل 
"جيش صغير وذكي". وبرز تفوّق إسرائيل يف احلرب التقليدية الذكية للعيان سنة 

ر جميع بطاريات الصواريخ ، يف سهل البقاع يف لبنان، عندما تمكنت من تدمي1982
السورية املضادة للطائرات خالل ساعات معدودة. وبسبب هذا التفوّق، ستكوون 

  إلسرائيل اليد الطوىل يف حرب تقليدية شاملة تُشن يف مناطق مفتوحة.
إن أحد املوضوعات األساسية يف االنتقال إىل حرب تقليدية ذكية هو الدور   

ياساً باحلركة. إذ هناك مَنْ يعتقدون أن النيران املركزة النسبي الذي تقوم النيران به ق
تقدم مساعدة أفضل لقوة متحركة يف وضعية املناورة، وأن ال حاجة إىل تغيير 

االستراتيجيا األساسية، الداعية إىل حتقيق انتصار بواسطة حتريك قوات مدرعة. ويف 
الكثيفة والدقيقة التي تُسقط يف  املقابل، هناك مَنْ يعتقدون، كما ذُكر أعاله، أن النيران

العمق تقوم بدور مركزي يف حتقيق حسم عسكري. وتعمل احلركة على األرض إلنهاء 
احلرب وحتقيق حسم سياسي، بعد أن تكون قدرة العدو على القتال قد أُصيبت بشدة، 

  بأن تكون احلرب يف البر حينها أسهل كثيراً. وعلى أمل
ة هي املفضلة لدى إسرائيل، التي تظهر حساسية ال شك يف أن املقاربة الثاني

كبيرة جتاه اإلصابات البشرية، وأن تطبيقها يستلزم كميات كافية من األسلحة 
املوجهة الدقيقة. وعالوة على ذلك، فإن هذه املقاربة تستلزم استخبارات أهداف 

. أمّا امليزاني ة املطلوبة ووسائل رصد أهداف كثيرة وأكثر تنوعاً، وبصورة دقيقة جداً
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لتطبيق هذه املقاربة، التي تمنح األولوية للنيران، فسيوفرها تقليص امليزانيات 
  اخملصصة لوحدات املدرعات املتحركة.

  إن احلرب التقليدية الشاملة يف مناطق مفتوحة ستجري على مرحلتين: 
  معركة صد على خط اجلبهة، يف موازاة توجيه ضربات شاملة يف العمق. –أ 

  حرك يف البر، من أجل إنهاء احلرب.الت –ب 
إن النجاح يف خوض حرب صد على اجلبهة، يف املرحلة األوىل، ال يمكن أن 

يعتمد على مساعدة وحدات االحتياط، التي قد تتأخر بسبب الهجمات على العمق، 
وربما بسبب تدخل الفلسطينيين. وحرب الصد ستضطر إىل خوضها وحدات يف اخلدمة 

نتشرة على األرض، ويجب أن يوضع يف تصرفها كميات كثيرة من النظامية تكون م
األسلحة الدقيقة ذات قدرة على القتل من مسافات بعيدة. ومن أجل عدم خوض معارك 

تماس دموية على مسافات قصيرة وتقليص اإلصابات البشرية، تستعمل القوة 
سلحة املوجهة الدقيقة املدافِعة قدر اإلمكان نيراناً دقيقة مستترة، من مدى بعيد، واأل

من هذا النوع، على مدى قطاع عمليات فرقة عسكرية، توجد خط دفاع عميقاً أمام 
لكن من الضروري تقليص  قواتنا. ويمكن إطالق هذه األسلحة من اجلو أو البر.

االعتماد على إطالق األسلحة من طائرات ثابتة األجنحة تقلع من مطارات ثابتة، ألن 
لهجمات بالصواريخ الباليستية. وعالوة على ذلك، فإن الطائرات هذه ستكون عرضة ل

  الثابتة األجنحة ستشغل أساساً بمهمات استراتيجية [....]
[.......]  

وبعد أن حتقق الضربات الشاملة يف العمق هدفها، وتضعف قوات العدو 
وة القوحتطمها، يصبح من املأمول به حتريك قوة برية متحركة بسهولة نسبية. وهذه 

املتحركة، التي ستهدد مراكز قوة العدو، تهدف إىل فرض حسم سياسي وإنهاء احلرب. 
وستحرص هذه القوة على عدم دخول مناطق مغلقة من أجل تقليص اإلصابات 

  البشرية، إالّ إن فرص خوض حرب متحركة يف مناطق مفتوحة ال تني تقل لسوء احلظ.

  حرب سالح املشاة
صعوبات كثيرة يف املناطق املغلقة (املناطق املبنية  تواجه احلرب املتحركة  

واجلبال والغابات واألدغال وما إىل ذلك). وتقوم حرب سالح املشاة بدور رئيسي يف 
مثل هذه املناطق. وقد جنحت التكنولوجيا، يف األعوام األخيرة، يف أن حتسن 

 على مواجهةباستمرار قدرة مقاتلي سالح املشاة املتحصنين يف تشكيلة دفاعية 
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أنظمة أسلحة معقدة وغالية الثمن وتدميرها، بواسطة سالح فردي قصير املدى 
وصواريخ مضادة للدبابات ذات مدى أطول. ونتيجة ذلك، فإن العرب، بمن فيهم 

الفلسطينيون، سيتبنون استراتيجيا دفاعية تستند إىل سالح املشاة املتحصن يف 
ثل هذه املناطق، ومع وجود صعوبات يف ويف م أماكن مغلقة، كلما أمكنهم ذلك.

احلركة وكون املدرعات تصبح عرضة لإلصابة، فإن على املهاجم أن ينتقل إىل حرب 
. ويتميز هذا النوع من القتال بوقوع إصابات كثيرة، وخصوصاً يف  سالح املشاة أيضاً

صفوف املهاجمين. ويمنى حتى املشاة املسلحون بأفضل األسلحة بإصابات كثيرة 
ندما يخوضون معارك من مسافة قصيرة مع عدو أضعف، على ما يبدو، يقاتل على ع

أرضه. لذلك، فإن اجتثاث نظم دفاعية مقامة داخل املدن والقرى يقترن إجماالً 
بإصابات كثيرة وبأضرار فادحة. لذا، على قواتنا املهاجِمة املتحركة أن تمتنع قدر 

أو املناطق   9احلظ، فإن التمدن املتزايد، اإلمكان من دخول مثل هذه املناطق. ولسوء
املغلقة، حول إسرائيل ستقلص إمكانات احلركة احلرة أكثر. ويعود السبب يف ذلك إىل 
أن املناطق املبنية تتسع بسرعة، وأن مدى األسلحة املضادة للدبابات وقدرتها على 

وات من احلركة يف القتل يزدادان يف الوقت نفسه. وهكذا، فإن املعابر التي تمكّن الق
منطقة مفتوحة تضيق باستمرار، وهي تختفي تماماً يف أحيان معينة. ونتيجة ذلك، 
يبدو أنه لن يكون يف اإلمكان االمتناع من إخالء مناطق مبنية معينة أمام هجمات 

  سالح املشاة، على الرغم من اإلصابات املتوقعة.
هناك ما يضاهي يف األهمية وهكذا، يُستنتج أنه يف املستقبل أيضاً لن يكون   

الح مشاة نوعياً يقاتل يف مناطق مغلقة، سواء يف حرب شاملة أو يف حرب س
إىل مثل سالح املشاة عصابات، وما من شأن التمدن حول إسرائيل إالّ أن يعزز احلاجة 

هذا. ولذلك كان الذين يخدمون يف وحدات سالح املشاة متطوعين دائماً، ومل يحدث 
تطوعين فيها. والسؤال هل سيوجد يف املستقبل أيضاً ما يكفي من قط نقص يف امل

  املتطوعين للخدمة يف هذه الوحدات سؤال غامض، يخرج عن إطار نقاشنا.
ويف اإلجمال، إن صورة احلرب التقليدية الشاملة ستتحدد بثالثة عناصر:   

اط؛ جتنيد االحتيالتفوق املتزايد للنيران على احلركة؛ احلرب يف العمق وتأثيرها يف 

                                                            

غ. أفيدور وأ. سوفير، "التمدن حول إسرائيل وانعكاساته على االستراتيجيا األمنية إلسرائيل"   9 
بالتفصيل املشهد املديني املتغير باستمرار للشرق . ناقش هذا املؤلَّف 1998(بالعبرية)، جامعة حيفا، 

  األوسط، واتصاله باملوضوع.
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التمدن املتزايد حول إسرئايل. ويؤدي العنصر األخير إىل أن حرب احلركة على جبهات 
  معينة ستكون أكثر فأكثر يف املستقبل، ويمكن أن نصل إىل وضع جتميد للنيران.

  حرب العصابات واجلنوب اللبناين
ا قتهإن حرب العصابات يف اجلنوب اللبناين تهديد استراتيجي، بسبب عال  

ة. واحلل األساسي لهذا التهديد هو اتفاق سالم مع سورية، لكن قد بالصراع مع سوري
ال يتم التوصل إىل مثل هذا االتفاق يف املستقبل القريب. وإىل أن يتم ذلك، يجب 

مواجهة حزب الله بأقل ما يمكن من اإلصابات. ويمكن حتقيق هذا الهدف بواسطة 
نناقش هذه االستراتيجيا، يجب أن نناقش، أوالً، عدداً استراتيجيا جديدة. لكن قبل أن 

  من خصائص حرب العصابات يف أيامنا.
يمكن اعتبار حرب الصعابات شكالً خاصاً من أشكال حرب سالح املشاة.   

ومقاتلو حرب العصابات واإلرهابيون، الذين يختبئون يف مناطق مغلقة ومبنية 
بميزة تفتقر إليها القوات النظامية،  ويتمتعون بدعم سكان مؤيدي، يحظون إجماالً

ويشنون هجمات مؤملة على أساس تكتيكات سرية تقوم على قاعدة اضرب واهرب. 
وعالوة على ذلك، فإن اإلجنازات التكنولوجية أفادت مقاتلي حرب العصابات. وال 

يمكن االفتراض أن امليزان بين مقاتلي العصابات وسالح املشاة النظامي، يف معارك 
اس تتم رجالً لرجل، سيتغير يف املستقبل ملصلحة األخير. وعلى الرغم من تم

لن يساعد كثيراً يف مواجهة   10التكنولوجيات اجلديدة، فإن تطوير أنظمة اجلندي
تكتيكات الكمائن احملكمة، التي تميز حرب عصابات من مسافة قريبة. وإضافة إىل 

عصابات يف مناطق مغلقة بواسطة ذلك، من الصعب رصد اإلرهابيين ومقاتلي حرب ال
  أدوات االستخبارات املتطورة، التي تميز احلرب التقليدية الذكية.

إن االنتشار السريع السهل للمعدات الفردية اخلفيفة املتطورة، يف عشرات   
األعوام املاضية، حسّن قدرة مقاتلي حرب العصابات واإلرهابيين يف مواجهة القوات 

لة املعروفة، التي جتسّد الوضع الذي نشأ، كان جناح الصواريخ النظامية. وأحد األمث
املضادة للطائرات "ستنغر" التي استعملها مقاتلوا اجملاهدين يف أفغانستان ضد 

الطوافات السوفياتية. واستعمل رجال حزب الله يف اجلنوب اللبناين، يف اآلونة 
                                                            

 10  -Century: Soldier stM. Hewish, & R. Pengelley, “Marching into the 21
-, May 1996, pp. 30Jane’s IDRCentury,”  stSystem Developments for the 21

38;        
  .II، V "التكنولوجيا واحلرب..."، مصدر سبق ذكره، الفصلوانظر أيضًا:         
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وهكذا، تبنّى حزب  ئيلية.األخيرة، صواريخ مضادة للدبابات ضد مواقع ودبابات إسرا
الله يف مرات كثيرة عقيدة القتل من بُعد، وهو يستعمل شحنات متفجرة توضع على 

جانب الطريق ومدافع هاون وصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ كاتيوشا، ويوقع 
  يف صفوف جنود اجليش اإلسرائيلي إصابات مؤملة، وال يعرض نفسه إالّ خلطر قليل.

لتاريخية أن من الصعب االنتصار يف حرب ضد مقاتلي تذكر األمثلة ا  
العصابات. ومن أجل اجتثاث العصابات من جذورها، يجب قطع حماور إمداداتها مع 
اخلارج، وربما األهم من ذلك، قطع الصالت بينها وبين السكان الذين يؤيدونها. لكن 

اجلنوب اللبنان  أساليب االجتثاث هذه غير فعالة عندما يتعلق األمر بحزب الله يف
[....] إذ ال يمكن قطع حماور التعزيزات واإلمدادات وفصل حزب الله عن السكان، 

  أصدقائه، الذين يقدمون املساعدة إليه.
من املقدّر أن يمنع احلزام األمني الواسع احلايل وقوع إصابات يف صفوف   

. ريخ الكاتيوشااملدنيين يف شمال إسرائيل، لكن ال يمكنه أن يحول دون هجمات بصوا
وال يمكن الرد على هذه الصواريخ إالّ بعمل انتقامي حازم. والدور الرئيسي للحزام 

عبر احلدود، لكن ملاذا سيكون عليهم أن األمني الواسع هو منع تسلل رجال حزب الله 
يحاولوا عبور احلدود يف حين أنهم يستطيعون التسبب بإصابات مؤملة جلنودنا يف 

سواء بإطالق النار من بعيد أو بالقتال عن قرب. وهكذا، فقد وصلت  احلزام األمني،
املطبقة حالياً، يف مقاتلة حزب الله يف احلزام األمني وخارجه، إىل  االستراتيجيا

  طريق مسدود.
لذا، يجب أن نغيّر استراتيجيتنا إىل استراتيجيا دفاع ساكن، وأن نقيم حزام   

الدولية. وسيشتمل هذا احلزام على أجهزة إنذار صد ضيقاً ومتطوراً على احلدود 
حساسة من أنواع متعددة، وعلى سياج عريض وعوائق وألغام، وعلى وسائل نيران 
إضافية، وسيكون من الصعب للغاية اجتيازه. وسيتموضع اجليش اإلسرائيلي خلف 

 ناكهذا احلزام، يف األراضي اإلسرائيلية، وسيتدخل يف حاالت قليلة، عندما يكون ه
خطر اختراق. وعلى هذا النحو، لن يظل جنودنا مكشوفين لهجمات ال تتوقف، كما هي 

احلال اآلن يف احلزام األمني الواسع. وباختصار، فإن هذا االقتراح يحاول منع 
االحتكاك بحزب الله. وسيكون ثمة مشكلة يف بعض املستوطنات بمحاذات احلدود. 

كشوفة لهجمات عبر احلدود، لكن يمكن حل هذه ويف أجزاء معينة من طريق الشمال امل
املشكلة بواسطة أسواء ترابية واقية وطرق التفافية،  كما جرى يف يهودا والسامرة. 
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ويضاف إىل ذلك، أنه سيكون هناك حاجة، يف أحوال معينة، إىل اجتياز احلزام 
  احلدودي الضيق والدخول إىل لبنان.

. وهو سيمنع حماوالت سيقلص هذا االقتراح إصابات اجليش اإل سرائيلي كثيراً
اجتياز احلدود. كما أنه، يف النهاية، سيضع حداً للوضع الذي يكون فيه جنودنا رهائن 

  للمفاوضات مع سورية.
  
  

  ثالثاً: مهمات اجليش اإلسرائيلي وبنيته

  االنتقال إىل جيش متطوعين حمترف
اإلسرائيلية، مواجهة عدة على اجليش اإلسرائيلي، وعلى سائر قوى األمن   

  أشكال من القتال والعمليات األمنية، ذات اخلصائص املتنوعة:
  احلرب التقليدية الذكية. –أ   
  حرب سالح املشاة. –ب   
  مهمات األمن الداخلي. –ج   
وقد يجري كل هذا يف موازاة حرب شاملة، وأيضاً يف فترات طويلة من الصراع   

  يف مستوى منخفض من الشدة.
احلرب التقليدية الذكية، التي تشتمل أيضاً على وسائل نشيطة ملواجهة  إن  

وسائل إطالق أسلحة الدمار الشامل، ستقوم بدور رئيسي يف حرب شاملة، لكن يمكن 
استعمالها أيضاً، كما رأينا أعاله، كدفاع تكنولوجي يف حرب العصابات. ويحتاج هذا 

يعرفون استعمالها. وتستلزم اخلبرة الشكل من احلرب إىل جنود ذوي مؤهالت فنية 
الفنية إعداداً متواصالً، وتستوجب اعتبارات الكلفة/ الكفاءة أن يخدموا فترات طويلة. 

وتشبه هذه اخلصائص كثيراً اخلصائص املطلوبة من رجال سالح اجلو وسالح البحر. 
ترفين. وفعالً، كان يف هذين السالحين دائماً جزء كبير من  اجلنود الدائمين احمل

.   ويتضح أن الوضع سيصبح كذلك منذ اآلن يف األسلحة البرية أيضاً
لكن األهم من ذلك أن التأخر املمكن يف وصول وحدات االحتياط إىل اجلبهة 
يف زمن حرب شاملة معناه أن حرباً كهذه ستخوضها، على األقل يف املرحلة األوىل 

على األرض. وهذه القوة صغير  الفائقة احليوية، وحدات يف اخلدمة الفعلية منتشرة
قياساً باجليش الكبير احلايل، القائم على قوات االحتياط، والذي عليه أن يكون ذا قدرة 
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كبيرة على القتل من بُعد، بواسطة وسائل تكنولوجية متطورة. وهذا الوضع اجلديد، 
الناجم عن كون العمق عرضة للضرر بواسطة الصواريخ الباليستية، يضع عالمة 

تفهام على بنية القوات البرية احلالية يف اجليش اإلسرائيلي. والبنية احلالية، اس
القائمة على عنصر نظامي حمترف صغير وعلى جيش احتياط كبير، ال تزال تخوض 
حروبها، إىل حد كبير، بأسلوب حرب احلركة يف احلرب العاملية الثانية. وباإلضافة 

استفهام أيضاً على روح التمجيد للخدمة إىل ذلك، فإن الوضع اجلديد يضع عالمة 
اإللزامية العامة يف اجليش. حقاً، إن هذه الروح تفرغ من مضمونها على نحو متزايد، 

ويف احلقيقة، فإن احلرب   11ألن اخلدمة العسكرية اآلن بعيدة عن أن تكون عامة.
التقليدية الذكية تستلزم قوات أصغر لتنفيذ املهمات ذاتها، ألن النيران الطويلة املدى 

والقابلية املمكننة تمكنان، اليوم، قوات أصغر من السيطرة على مناطق أكبر 
جديداً، فهو بدأ باختراع الرشاش يف نهاية القرن  واالحتفاظ بها. وهذا ليس اجتاهاً

  لتاسع عشر تقريباً.ا
وبناء على ذلك، فإن التطورات التكنولوجية، وخصوصاً احلرب يف العمق 

 إىل –وستستطيع  –وازدياد عدد السكان، وصلت إىل نقطة ستضطر عندها إسرائيل 
الدفاع عن نفسها يف حرب شاملة بواسطة جيش متطوعين حمترف ذي قوة نيران 

وينطبق هذا األمر سواء فيما يتعلق بحرب كثيفة، بمساعدة بعض وحدات االحتياط. 
تقليدية ذكية والعنصر التكنولوجي للقوات، أو فيما يتعلق بوحدات النخبة يف سالح 

وهكذا، من املمكن جداً أن روح اخلدمة  املشاة، التي كان يخدم فيها دائماً متطوعون.
، إلسرائيليرئيسي يف تطور إسرائيل واجليش ا العامة يف اجليش، والتي قامت بدور

  كفّت عن أن تكون ذات عالقة.

  العمليات األمنية الداخلية
تشتمل العمليات األمنية الداخلية يف زمن السالم على تشكيلة واسعة من   

وإخماد االضطرابات وما إىل ذلك. وتنفذ هذه  األنشطة، مثل حماربة اجلريمة واإلرهاب
دود وبعض وحدات احلرس العمليات هيئات حمترفة: الشرطة والشاباك وحرس احل

                                                            

فقط من السكان ذوي العالقة، بمن فيهم احلريديم والعرب. ومن دون  %55، تم جتنيد 1996يف سنة   11 
من اجملندين مل يكملوا خدمتهم  %17فقط. يضاف إىل ذلك أن  %80هذين القطاعين، تم جتنيد 

، 1997فقد دُعوا إىل اخلدمة سنة  %18يتعلق باالحتياط، فإن ). وفيما 7/4/1998("هآرتس"، 
من خدمة االحتياط كان  %90)، و17/10/1997معظمهم يف الوحدات املقاتلة ("يديعوت أحرونوت"، 

  فقط من جمموع رجال االحتياط. %15من نصيب 
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املدين. ويف حاالت خاصة، تبرز احلاجة إىل قوة بشرية إضافية، مثالً يف أثناء زيارة 
  الرئيس كلينتون، إذ يتم جتنيد جنود يف اخلدمة اإللزامية لتقديم املساعدة أيضاً.

ويف زمن احلرب، يزداد النشاط الداخلي كثيراً بسبب الهجمات بالصواريخ 
الباليسيتة على العمق، ويكون ثمة حاجة إىل نظام دفاعي مدين واسع النطاق. ويشتمل 

هذا النظام على هيئات وأنشطة كثيرة، بينها خدمات إنقاذ وطوارىء. وقد أُنشئت 
دف التنسيق بين جميع العمليات قيادة العمق بهدف مواجهة هذا التهديد، وبه

  املطلوبة، التي تستلزم عدداً كبيراً من األشخاص يف خمتلف أنحاء العامل.

  التهديد الفلسطيني
أياً تكن الصورة التي ستتخذها التسوية الدائمة مع الكيان الفلسطيني، فإنه   

لة، بما ييجب عدم املوافقة بأي شكل على أن يُسمَح للفلسطينيين بإدخال جتهيزان ثق
يف ذلك بطاريات صواريخ مضادة للطائرات. وكل حماولة إلدخال مثل هذه 

التجهيزان ستعالج فوراً وبحزم. ولذلك، سيقيد الفلسطينيون بحرب سالح املشاة، وإنْ 
مضايقة إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا ومهاجمة  على نطاق واسع. ويف استطاعتهم

ة علة ذلك، يمكنهم إرباك حركة وحدات املستوطنات القريبة من احلدود. وعالو
االحتياط اإلسرائيلية إىل اجلبهات عبر مناطقهم، يف زمن حرب شاملة مع جيراننا. 
وسيتطلب القضاء النهائي على هذه التهديدات دخول مدن وقرى فلسطينية كثيرة، 

وهذه خطوة من شأنها أن تلحق إصابات كثيرة بإسرائيل. لذلك فإن االستنتاج هو أن 
االستراتيجيا املفضلة ضد هذه التهديدات ستكون الدفاع احمللي الثابت والعمليات 

الهجومية احملدودة. وال شك يف أن نوع التهديد والردود املطلوبة يستلزم قوات كثيرة 
  وقوة نيران كبيرة.

باختصار، فإن األنشطة األمنية الداخلية يف زمن احلرب، بما فيها كبح التهديد   
ستتطلب قوة بشرية كبيرة إضافية. وسيكون ثمة حاجة إىل بعض وحدات  الفلسطيني،

سالح املشاة اخملتارة، لكن قسماً كبيراً من القوة البشرية اإلضافية املطلوبة لن 
يحتاج إالّ إىل تدريبات قليلة. ويمكن أن تكفي قوات احتياط من املتطوعين لهذا 

ويف العمق، يمكن أن يصبح  الغرض. لكن إذا اتسعت وتصاعدت احلرب ضد العمق
  هناك ضرورة لتجنيد أناس كثيرين لذلك.

من املفارقات الكبيرة أنه سيكون من املمكن، إجماًال، خوض احلرب   
التكنولوجية اجلديدة، يف مواجهة قوات العدو، بواسطة رجال حمترفين متطوعينن لكن 
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من أجل مواجهة حرب يف املقابل قد تبرز احلاجة إىل جتنيد الكثيرين من االحتياط 
داخلية ذات قوة بشرية كثيفة. وهذا تغير جذري يف البنية الداخلية للجيش اإلسرائيلي. 

لكن يجب هنا أخذ جانب احلذر، ألن مناقشة موضوعات النوعية والتقديرات التي 
  عرضناها أعاله يجب أن تكون على أساس حتليل كمي أساسي.

  خاتمة

ا إسرائيل يف حرب شاملة تستند، إىل حد بعيد، إن االستراتيجيا التي ستتبناه  
إىل تفوقها يف احلرب التقليدية الذكية، وستحاول إسرائيل استغالل هذا التفوق كي 

تنتصر يف احلرب مع إصابات خفيفة قدر اإلمكان. ويف املقابل، فإن رد العرب 
 ن اختياراالستراتيجي على تفوّق إسرائيل يف هذا النوع من القتال من شأنه أن يكو

أشكال من احلرب تسبب إلسرائيل إصابات جسيمة، على أمل فرض تنازالت عليها. 
وتشتمل هذه االستراتيجيات املضادة على حرب ضد العمق بواسطة صواريخ 

باليسيتية، وعلى حرب عصابات وأعمال إرهابية، وعلى دفاع سالح املشاة يف 
تزايد حول إسرائيل. وسيؤخذ بأشكال مناطق مغلقة، بما فيها املناطق املبنية، التي ت

القتال هذه، سواء يف فترات الصراع يف مستوى شدة منخفض، أو من أجل املساعدة 
يف حرب شاملة. وهكذا، من شأن إسرائيل أن تواجه تهديدات متعددة، كالً على حدة أو 

  جمموعة متنوعة منها، لذلك يجب أن تكون مستعدة لكل أنواع احلرب.
تأثير التهديدات األساسي والفرص الناجمة عن اإلجنازات مع ذلك، فإن   

لة على الشام التكنولوجية سيكون يف الشكل الذي سيدير به اجليش اإلسرائيلي احلرب
اجلبهة واحلرب يف العمق. إن تفوّق إمكان القتل بالنيران من بُعد واإلرباك املمكن يف 

املستوى األعلى، وازدياد عدد العمق، واحلاجة إىل خبرة اجلنوب التكنولوجية ذات 
السكان، كلها أمور تشير إىل اجتاه االنتقال إىل جيش متطوعين حمترف، بما يف ذلك 
عناصر قوة تكنولوجية كثيفة النيران ووحدات سالح مشاة متطورة خلوق القتال من 

 مسافات قصيرة. وسيستلزم هذا االنتقال تغيراً بنيوياً واسعاً إزاء الرتابة املتجذرة
  من النواحي املفهومية واملادية والسياسية على حد سواء. –جيداً 

  ترجمة                    
  خالد عايد                    
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