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 بوجه المقاومة ضعف الجبهة الداخلية االسرائيلية

 

 مدخل: - 1

دة اوودـو والجوانـب تعـود إلـى فشـل متـراتم فـي حي يـات  تعاني إسرائيل في هذه المرحلـة مـن ودودهـا أ مـة متعـداأل
، ثـــم  1967بـــدأت مرا ـــرة فـــي أعقـــا  حـــر  حزيـــرا  العـــا  عقيـــدتها اومنيـــة المتطـــواألرة. وكانـــق هـــذه او مـــة قـــد 

تراتمـــق عناصـــرها وم اهرهـــا فـــي سلســـلة مـــن التطـــورات كـــا  أبر هـــا النهـــو  والتحـــد  العر ـــي والفلســـطيني 
ـــعي الصـــهيوني فـــي المنطقـــة فـــي مـــ    فاقمتهـــا الضـــ وطات علـــى  بتصـــعيد المقاومـــة، وادمـــا  المشـــرول التوسا

 تزايد أعدادهم في االتجاه المعاتس من دامل الكيا  إلى الخارج ودو  الشتات.النا حين اليهود الذين راحق ت

وعلى الرغم من تمكن الزعماء الصـهاينة مـن احـتال  أدـزاء كريـرة مـن اورالـي الفلسـطينية وتشـريد قسـم كريـر  
ة كمــا كانـــق مــن أصــحابها اوصــليين، فــو  المســتوطنين اليهــود الوافـــدين لــم ينعمــوا بالهــدوء والســال  والطم نينــ

تعدهم بو الوكالة اليهودية وسائر وسائل الدعاية واإلعال  الصهيونية. كما أ  عوامل القوة التي اعتمـدت عليهـا 
الدولـة باتـق توادـو حاليإـا إ ـكالية ال قـة بهـا. والجـيي اإلسـرائيلي وسـائر  –المن مات الصـهيونية إلقامـة الكيـا  

قة المطلقة كما كانق عليو الحا  في المالي، ذلك أ  القوة العسكرية القوى اومنية الداعمة لو لم تعد محط ال 
اإلســرائيلية لــم تعــد قــادرة علــى تحقيــ  كــل  ــيء وأ   ــيء فــي وقــق قصــير ومــاط ، ومــن دو  تكرــد مســائر 

فـي التقريـر اوولـي للجنـة فينـوغراد التـي حق قـق فـي نتـائج « فشـل»فادحة في اوموا  واورواح. وقد وردت كلمة 
وأولـاعها « الجرهة الدامليـة»مرة. وكش  تقرير مراقب الدولة حو  دور 164ما مجموعو  2006العا   حر 

ــا، بعضــها قضــائي، عــن ودــود  مــال  الحــر  نفســها نقــاو تقصــير وفشــل ك يــرة. وكشــفق تحقيقــات مختلفــة أيضإ
علـى حـد سـواء،  فساد مستمر وانتهاتات قيمية وأمالقية ومسلكية فـي صـفوض لـراو الجـيي وعناصـره ورترائـو

اومـــر الـــذ   اد مـــن حـــدة النقـــار فـــي الـــدامل اإلســـرائيلي حـــو  دور المنسســـة العســـكرية ومكانتهـــا فـــي صـــنع 
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دة، وتنــامي الــدعوة لولــع قيــود علــى  ــا فــي بــل غيــا  النصــوا القانونيــة الوالــحة والمحــد  القــرارات، مصوصإ
مــن اوهــداض القوميــة واومنيــة، وكــذلك فــي بــل تــدمالتها نتيحــة اهتــزا  ال قــة بهــا بعــد فشــلها فــي تحقيــ  العديــد 

ـا وتهر إـا مـن أداء  ترادع احتماالت نشو  الحرو  الكالسـيكية الكرـرى فـي المنطقـة، اومـر الـذ  انعكـس إحجامإ
الخدمــة العســكرية اإللزاميــة، والتخفاألــي وراء دراســة التــوراة أو اإلصــابة بــامرا  تعفــي مــن أداء هــذه الخدمــة. وقــد 

اومن اإلسرائيلي الجنرا  المتقاعد متا  فيلنائي عـن أنـو علـى الـرغم مـن مـرور أر ـع  سـنوات تش  نائب و ير 
(، فو  الخدمات بين الو ارات المختلفة في الدولة العررية ما تـزا  2006ونياأل  على انتهاء حر  لرنا  ال امنة )

همــات االســتعدادات لحمايــة قائمــة. وألــاض فيلنــائي أ  هــذه الخــدمات تحــو  دو  تطريــ  التوصــيات وتعرقــل م
نقطة الضع  اوساسية في الكيا  وهـي الجرهـة الدامليـة، التـي بحسـب رأيـو سـتتحو   فـي أ  حـر  قادمـة إلـى 
درهـــة القتـــا  اوساســـية بكـــل مـــا تعنيـــو الكلمـــة. ورأى فيلنـــائي فـــي دراســـة أدراهـــا حـــو  المخـــاطر اإلســـتراتيجية 

%  فقط من الجرهة الدامليـة واقـع تحـق الحمايـة والرـاقي مـا يـزا  40، أ  2011المحدقة بالدولة العررية العا  
 مكشوفإا تمامإا.

واعترــر فيلنــائي أ  التهديــدات التــي تخضــع لهــا درهــة إســرائيل الدامليــة إنمــا تكمــن فــي اوســا  فــي الصــواري  
فـي إسـرائيل والتـي  المنحنية المسار والصواري  الرالستية القادرة على إصابة كل اوهـداض المدنيـة وغيـر المدنيـة

ا مختلفة اونـوال واوحجـا . وقـد تحـو   تهديـد هـذه الصـواري  بالتـالي، إلـى دانـب العمليـات  ممكن تزويدها رؤوسإ
الفدائية التي يمكن تنفيذها في الدامل، إلى تهديـد إسـتراتيجي بكـل معنـى الكلمـة و  أعـداء الدولـة العرريـة علـى 

ـا أنهـم ال يقـ»حد قولو  درو  علـى االنتصـار علـى الجـيي اإلسـرائيلي فـي سـاحة المعركـة، و التـالي يدركو  تمامإ
فونهم سيعملو  على حسم المعركة عن طري  الجرهة الداملية التي ستتعر   لضر ات كريرة ومطيرة ما سينثر 

  «.على سير المعارك وعلى آلية حسا  نتائج الحر 

مــن  150بالمائــة فقــط مــن بــين  10قــد تــم تحصــين كشــفق صــحيفة معــاريا اإلســرائيلية أنــو فــي هــذا الســيا  
ومعلـو  ا   مراف  الرنية التحتية المعرلة لمخاطر عاليـة حـا  انـدالل حـر  علـى الجرهتـين الشـمالية والجنو يـة

عنــد الخطــر، فــ ترر  امــرى فــي درهتهــا الدامليــة إســرائيل لــيس لهــا عمــ  إســتراتيجي وذلــك يشــكل نقطــة لــع 
كـم، فـال  10كـم، وعرلـها فـي الجنـو   7كم، وعرلها فـي الشـما   17   عر  إلسرائيل في وسطها يقدر
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ميار أما  الجرهة الداملية في إسرائيل عند الض ط العسكر  إال الفرار من إسرائيل بشكل كامل حيـ  ال يودـد 
عمــ  إســتراتيجي أو مكــا  آمــن فــي إســرائيل ماصــة بعــد تعــدد الجرهــات وتطــور القــدرات واإلمكانــات العســكرية 

ــيم  ي تمتلكهــا قــوى المقاومــة .التــ ــالي بينيــق و يــر التر يــة والتعل مــال  مــنتمر معهــد دراســات اومــن -وقــا  نفت
اإلسـرائيليو ،  عهـده: إ  أ  حملة عسكرية دديدة لد لرنا  سـوض تضـر بالجرهـة الدامليـة بشـكل لـم ي-القومي

وتشــير التقــديرات العســكرية اإلســرائيلية إلــى أ  المقاومــة الفلســطينية فــي حــا  انــدالل الحــر  فــي قطــال غــزة أو 
المقاومة اللرنانية في حا  اندالل الحر  بالشما ، ستطل  آالض الصواري  يوميا علـى إسـرائيل، مشـيرة إلـى أ  

وعلـى  يرهـا قـد ال تكـو  كافيـة لتـوفير حـل كامـل للجرهـة الدامليـة.أدهزة الن ـا  الـدفاعي م ـل القرـة الحديديـة وغ
هم )غــزة وحــز  و وســوريا( ءأ ــار المحلــل العســكر  رو  بــن يشــا ، إلــى أ  اإليــرانيين و ــركا هــذا الصــعيد

يمكنهم التسرب في وقول مسائر وألرار للجرهة الداملية والعسكرية في إسرائيل بحجم أترر مما كـا  يمكـن أ  
مـن الوالـأ أ  التهديـد علـى الجرهـة الدامليـة اإلسـرائيلية، سـيكو  أمطـر بك يـر، فـي و  روُه لهـا قرـل سـنوات.يسراأل 

أ  موادهة قادمة، والسرب اوساسي لذلك لـيس  يـادة كميـات الصـواري  وقـذائ  الهـاو ، التـي يمكـن أ  تسـقط 
مــن غـزة و لرنـا  بــل أيضـا مـن ســوريا،  علـى إسـرائيل بــل الفعاليـة القاتلـة لهــذه النيـرا ، والتـي ستســقط لـيس فقـط

نتيجـــة لـــذلكا الخســـائر واولـــرار التـــي ســـتلح  بالجرهـــة الدامليـــة المدنيـــة والعســـكرية إلســـرائيل قـــد تزيـــد م ـــات 
 4.8"بن يشا " إلـى أ  الخلفيـات التـي تقـ  ملـ  مطالرـة ليررمـا  بزيـادة  المحلالالسرائيلي اولعاض. ويشير

نية، هي عرارة عن تطورات إستراتيجية حصلق في السنتين اوميرتين وهي تـنثر مليار  يكل إلى الموا نة اوم
سلرا على ولعنا اومني، التطـور اوو  هـو التحـو  فـي الدقـة التـي يسـعى اإليرانيـو  إلـى إدمالهـا علـى دميـع 

هــداض عناصــر النيــرا  التــي ينــوو  مــع حلفــائهم إطالقهــا علــى إســرائيل، اإلصــابات المرا ــرة علــى عــدد مــن او
النوعية ستسرب بوقول عدد كرير من الخسـائر واولـرار اإلسـتراتيجية العسـكرية أو المدنيـة بم ـات ألـعاض مـا 

 تسررو آالض الصواري  غير الدقيقة.

التطور اإلستراتيجي ال اني الذ  نشهده هو الحلرة السورية التي أليفق لدنا إلى الجرهة الشمالية. إننا نتوقـع 
قادمــة عمــال منســقا لــدنا مــن قرــل دهــات إيرانيــة، ســورية ولرنانيــة ومــن غــزة، وســيطلقو  أ  نــرى فــي الحــر  ال
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النيرا  على وسط تل أبيب مرنى و ارة الحر ، المصافي وحاوية اومونيا في حيفا وأيضا على م ات "اوهداض 
 .النوعية" اإللافية في الدامل اإلسرائيلي 

علــى هــذا الصــعيد، وفــي المســتقرل غيــر الرعيــد ســيجد الجــيي فــي الخالصــة، هنــاك أ مــة حقيقيــة لــدى إســرائيل 
اإلسرائيلي صعو ة في تش يل الخطط العملياتية والهجومية التي بلورهـا فـي الرـر والرحـر، بقـوة و نجاعـة كاملـة، 
بهـــدض إســـكات أو تقلـــيك إلـــى حـــد كريـــر الخســـائر واولـــرار التـــي ســـتلحقها قـــوى المقاومـــة بالجرهـــة الدامليـــة 

 وذلك أ  الفجوات في تجهيز الجرهة الداملية اإلسرائيلية للحر  ال تزا  واسعة ددا. اإلسرائيلية،

أ مـــة حقيقيـــة لـــدى إســـرائيل وفـــي المســـتقرل ســـيجد الجـــيي اإلســـرائيلي صـــعو ة فـــي تشـــ يل الخطـــط  إذ  هنـــاك 
لحقها قــوى العملياتيــة والهجوميــة، بقــوة كاملــة، بهــدض إســكات أو تقلــيك لحــد كريــر الخســائر واولــرار التــي ســت

 المقاومة

اعترـــرت دهـــات أمنيـــة إســـرائيلية مســـنولة أنـــو فـــي الجـــيي معـــروض مـــن هـــو القائـــد ومـــن هـــي مـــن ناحيـــة أمـــرى 
حتى اآل . ومـن هذه االمور  الوحدات ومن هو مسنو  عنها، في حين أ  اومور في الجرهة الداملية لم تحدد

اسـتمرار ودـود عـد  ولـوح فـي هـذه الجرهـة حتـى  هنا داء القرار بتشكيل الجرهـة الدامليـة فـي الجـيي لكـن مـع
ا بسرب النقك في الميزانيات.  اآل ، مصوصإ

، من ناحيتها،  ك كق في دهو ية كيا  العدو لحماية درهتو الدامليـة مـن صـواري  المقاومـة «ه رتس»صحيفة 
ــدت أ  ا ــا إيــرا  وســوريا فــي حــا  انــدالل حــر  إقليميــة، وأت  لمســار مــن أدــل وصــواري  دو  الممانعــة مصوصإ

تحقي  ذلك ما يزا  طويالإ. وسخر المعلاأل  العسكر  في هذه الصحيفة الصهيونية عامو  هارئيل في تقرير لو 
بيا  مهـم صـادر »وقا  في تقريره ها ئإا: « القرة الفوالذية»من محاولة تضخيم إعال  العدو من ددوى من ومة 

و الى كل مـن ايـرا  وحـز  و وحمـا : نردـو مـنكم ت ديـل كـل نوايـاتم فـي  ـن  عن الحكومة اإلسرائيلية ومود 
، فـي المقابـل رأى «المقرلـة 36حر  لمدة ثالث سنوات، فنحن نعمـل علـى تو يـع أقنعـة للسـكا  فـي او ـهر الــ 

الكاتب أ  الجيي اإلسرائيلي ما يزا  يراهن على الدمج بين الهجو  الجو  والعمليات الررية التي تشمل احتال  
ي محاولـــة منـــو إليجـــاد رد علـــى تهديـــد الصـــواري . واذا فشـــلق هـــذه اإلدـــراءات فـــو  الجرهـــة الدامليـــة منـــاط  فـــ
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اإلسرائيلية بحسب هارئيل ستتعر   لضر ات مك فة في أ  موادهة مقرلة، وسيكو  من الصعب علـى إسـرائيل 
ــل إلــى حســم المعركــة واحــرا  مــا يشــرو النصــر علــى أعــدائها، فــاومر  ــا علــى قــدرة مــرة أمــرى التوصل بــات متوقفإ

ـــا، فـــي حـــين ال يرـــدو أ  الجرهـــة الدامليـــة  ـــا محكمإ صـــمود اإلســـرائيليين لفتـــرة طويلـــة وعلـــى تو يـــع المـــوارد تو يعإ
فجوات كريـرة فـي التجهيـزات وفـي »اإلسرائيلية ستكو  على استعداد لموادهة حر  متواصلة وذلك بسرب ودود 

 «.نقاذ والطوار  واستعدادات السلطات المحلي ةقدرة السيطرة والرقابة المتعلقة بمنسسات اإل

% مـن المسـتطلعين يـرو  أ  بالدهـم تمـرا 59استطالعإا داء فيو أ  « يديعوت أحرونوت»وقد نشرت صحيفة 
% أنـو لـيس فـي اوفـ  57% يشـعرو  بـ   أمـنهم قـد تضعضـع بصـورة كريـرة، ورأى 43فـي فتـرة عصـيرة، وأ  

 الحكومة. خصيات دديدة دديرة بمنصب رئاسة 

 

 سيناريو كارثي للحرب: – 2

 الكيـــا  مـــن ســـيناريو كـــارثي يهـــدد االســـرائيلي فـــي صـــحيفة يـــديعوت احرونـــوت، الكاتـــب، حـــذر ألـــيكس فيشـــما 
تحليـل إ  حـز  و سـيطل  الوقا  فيشما  في  ، في حا  اندالل حر  بينو و ين حز  و اللرناني.يسرائيلاإل

ا فـي السـاعة، الفتإـا إلـى أنهــا  150بمعـد   ، ا آالض صـارو  يوميإــا 4و 3فـي الحـر  المقرلـة مـا بـين  صـارومإ
 ستكو  هذه المرة أت ر دقة وفتكإا وأبعد مدى بحي  ت طي كل أرالي دولةاالحتال .

ـــا وهميإـــا، بـــل حقيقـــة تصـــفها منسســـة الـــدفال ب نهـــا الحالـــة او ـــد مطـــورة". الكاتـــب " وذكـــر أ  هـــذا "لـــيس كابوسإ
صـــواري  ونوعيتهـــا لـــن تترادــع إال بعـــد أيـــا  علـــى تنفيـــذ ســالح الجـــو عمليـــة تـــدمير فعالـــة وأولــأ أ  كمياـــات ال

 اال بعد بدء تدف  القوات الررية اإلسرائيلية إلى دامل لرنا .و لألهداض، 

وحذر التحليل من أ  لر ات الصواري  اوولى سُتطل  من منصات ثابتة ومخفية ومودهة نحو أهداض محددة 
% مــن اإلســرائيليين  ــماال ال  30أفي ــدور ليررمــا  قــا  إ  الســاب  رإا إلــى أ  و يــر الــدفال دامــل إســرائيل، مشــي

تمـا حــذر مــن أ  لـع  الجرهــة الدامليــة سـينثر فــي المعنويــات علـى درهــات القتــا   يمتلكـو  حلــوال لالمترــاء.
ي الحــر  المقرلــة وعلــى قــدرة المحاف ــة علــى تواصــل لودســتي، الفتــا إلــى أ  التقــديرات تشــير إلــى أنــو ســيتم فــ
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هـي اومـوا  المطلو ـة لسـد ال  ـرات  و دد على أنو ال يمكن تحديد كم توسيع الجرهة اللرنانية إلى دامل سوريا.
أيضــا عــدد اإلصــابات  تضــمنأ  الســيناريو اومطــر للحــر  المقرلــة ي"لوصــو  الــى اســتعداد معقــو ، مضــيفإا او 

الو راء لم يدركوا حتى اآل  أ  للول الجرهـة الدامليـة وأتد أ   ."دريأ 2000غير المسرو  في صفوفنا وهو 
حـذار و  في الحر  المقرلة سـيكو  بمسـتويات غيـر مسـروقة، كمـا أ  الجرهـة الدامليـة سـتتلقى كميـات نـار هائلـة.

من إمكانيـة سـقوو آالض الصـواري  والقـذائ   ،در عن مراقب الدولة في إسرائيل يوس   ابيرااتقرير رسمي ص
وأ ار التقرير، الذ   صهيوني في حا  اندالل حر  في منطقة الشما ، في إ ارة إلى حز  و.على الكيا  ال
، إلــى أ  الوســائل الدفاعيــة التــي يتمتــع بهــا ســكا  الشــما  عامــة وســكا   2018 كــانو  اوو  6نشــر ال الثــاء 

ــم تعــد مطــة تقضــي بــودالء الســكا المــد  ماصــة محــدودة دــداإ.   عــن مــد   ــما  وأتــد أ  الجهــات اومنيــة ل
ـــة لموادهـــة  ـــة الجرهـــة الداملي ـــين دهـــات االمتصـــاا بشـــ   دهو ي ـــا  التنســـي  ب ـــرالد. كمـــا تحـــدث عـــن غي ال

وأتد  ـابيرا فـي تقريـره عـد  تـوفر معلومـات وافيـة كاملـة بهـذا الخصـوا لصـنال القـرار،  الهجمات الصارومية.
 ة عن الوسائل الدفاعية المتوفرة.مشيراإ إلى أ  قيادة الجرهة الداملية اقتصرت على معلومات دزئي

من دهة أمرى، قالق رئيسة لجنة مراقرة الدولة الررلمانية عضو الكنيسـق اإلسـرائيلي"تارين الهـارار": إ  تقريـر 
و راء بنيامين نتنياهو من أدـل تـوفير المراقب الدولة يشير إلى أ  عيو اإ مطيرة  ابق النهج الذ  اترعو رئيس 

وفـي معـر  تعقيرهـا  لجـرض الصـامد العسـكرية.امـن الهجمـات الصـارومية مـال  عمليـة  الحماية لسكا  الـرالد
على نتائج التقرير، أفادت الهارار ب نـو ينر ـي أ  يعمـل رئـيس الـو راء وو ارة الـدفال ومجلـس اومـن القـومي فـي 

 هة الداملية.إسرائيل على إصالح العيو  وأ  يطرقوا التوصيات التي وردت فيو ب ية توفير الحماية للجر

إلـى ذلـك، صــرح النـاط  باســم الجـيي االسـرئيلي بــ   القيـادة العســكرية اإلسـرائيلية تـدر  نتــائج التقريـر وســوض 
 تستخلك العرر والدرو  منو، علماإ ب   لجنة مراقرة الدولة ستعقد دلسة ماصة لمناقشة نتائج التقرير.

حـر  « يـديعوت احرونـوت»اك فـي مقابلـة مـع صـحيفة انتقد و ير الدفال اإلسرائيلي إيهـود بـار على صعيد آمر 
د على ودو  أ  تستخد  إسرائيل قوتها بحكمة، منكداإ استعداد إسرائيل للحر  من دو   لرنا  ال انية، حي   دا
أ  ينكر أ  نقطة الضع  المركزية المم لة بالجرهة الداملية بقيق على حالها مما يستدعي العمـل أصـال علـى 

  منع وقول الحرو .
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حمــا  وحــز  و بحــد ذاتــو لــيس كافيــا لحــل اإل ــكاليات المقاومــة المتم لــة ب واعتــرض بــاراك بــ   أســلو  لــر 
 التي توادهها إسرائيل وأ  عليها دعم القوى اإليجابية في المنطقة من أدل تحقي  تسوية. 

وقــا  بــاراك إنــو ال يعتقــد أ  باإلمكــا  حــل مشــكلة قطــال غــزة مــن دو  المــرور بممارســة القــوة، مشــدداإ علــى أ  
إسرائيل ال تخاض من إعادة احتال  القطال إذا كا  في ذلك ما يحق  الهدوء. ومع ذلـك أقـر بـ   حركـة حمـا  

ر مــا سنضــطر »المرا ــر. وألــاض تانــق ترنــي قوتهــا فــي الضــفة والقطــال حتــى فــي بــل االحــتال  اإلســرائيلي 
للعودة إلـى غـزة ولكـن علينـا أ  نكـو  دـاهزين لـذلك وهـذا أمـر محتمـل. إ  قررنـا التحـرك اومـر لـن يكـو  م ـل 
حــر  لرنــا  ال انيــة. إســرائيل هــي الدولــة اوقــوى فــي المنطقــة كلهــا والــى دانــب ذلــك يتودــب عليهــا أ  تســتخد  

 «. قوتها هذه بحكمة

ر  علينا فيجب أ  نكو  دـاهزين لهـا وأ  ننتصـر بهـا بسـرعة وحـز  وعلـى ار  العـدو إ  فرلق الح»وتابع 
 «. من دو  أ  يلح  لرر بجرهتنا الداملية

وأتــد بــاراك أ  إســرائيل مقرلــة علــى تصــعيد مــع الفلســطينيين قرــل التوصــل إلــى الهــدوء. وتحــدث عــن مســاعي 
ال اقترح عليكم أ  تعولـوا ك يـراإ علـى »سليما  بالقو   التهدئة التي يرذلها رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر

تن ـيم دمـو  يقـو  قادتـو إ  لـديهم أوامـر »، مرـرراإ ذلـك بـ  ا حمـا  «المالك الذ  ي تينا من السماء مـع التهدئـة
 «.من السماء بالقضاء على دولة إسرائيل

 

 ليبرمان يعترف: - 3

، بحسـب تعريـر و يـر اومـن اإلسـرائيلي «صـلق، ال قـدار وإ  ح»في الحر  المقرلة بـين إسـرائيل وحـز  و، "
. "يومياإ، ليصل الى كل نقطة في إسرائيل اصاروم 4000و 3000أفي دور ليررما ، سيطل  حز  و ما بين 

للحر  المقرلة، كمـا تصـفو االسـتخرارات اإلسـرائيلية، الـذ  « اوت ر مطورة واوت ر معقولية»هذا هو السيناريو 
يررما  أما  ن رائو من الو راء اإلسرائيليين، وهو توصي  يحدد ميزا  الولـع القـائم مـن أحـد دانريـو، عرلو ل
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اإلســرائيلي طــوا  الســنوات المالــية عــن المقار ــة العدائيــة العســكرية للســاحة « االمتنــال»ومــن  ــ نو أ  يفســر 
 اللرنانية، رغم كل الدوافع والحوافز.

أتــدت أ  العــر  و ليررمــا  أمــا  الــو راء اإلســرائيليين، « لعــة وعــر مطا»كشــفق صــحيفة يــديعوت أحرونــوت 
، أ  في مضم التوتر والتهديدات المترادلة بين إسرائيل وحز  و، الـذ  بـدأ يشـهد 2016داء في نيسا  عا  

ارتفاعاإ في وتيرتـو، بـدءاإ مـن العـا  المالـي. العـر  يشـدد أيضـاإ علـى أ  تسـاقط الصـواري  علـى إسـرائيل فـي 
مسـاوياإ لكـل الصـواري  التـي أطلقـق فـي  ا  اندالل الموادهة بينها و ين حـز  و، سـيكو  مـن حيـ  اوعـدادح

 صاروماإ في الساعة. 150، وهي ستطل  هذه المرة في يو  واحد، و معد  2006يوماإ عا   33

دـداإ، بـل تحـذر أيضـاإ مـن  التقديرات اإلسرائيلية ال تحذر فقط من عدد الصواري ، الذ  تنكد أنو سيكو  مرتفعاإ 
. يشـير التقـدير 2006دقة الصواري  وقدرتها التدميرية وطو  مداها، و ما ال يقار  بما كـا  عليـو الولـع عـا  

اإلسرائيلي الى أ  هذه الصواري  سـتطل  مـن منصـات ثابتـة ومخفيـة ومودهـة نحـو أهـداض محـددة فـي إسـرائيل 
التوغل العسكر ، قـد يـتقلك عـدد الصـواري  المتسـاقطة، وقـد يقـل ر ما بعد عدة أيا ، بعد التدمل والقص  و »و

هـذا السـيناريو لـيس مياليـاإ، بـل هـو تحليـل مهنـي »تشدد صحيفة يـديعوت أحرونـوت علـى أ  و  «.عدد الخسائر
صدر عن المنسسة اومنية في إسـرائيل، مـع التسـليم ب نـو السـيناريو اوت ـر مطـورة واوت ـر احتمـاالإ فـي الوقـق 

و حسب هذا التحليل المهني، فو  لع  الجرهة الداملية في إسرائيل وتعرلـها لتسـاقط الصـواري ، ال  «.نفسو
يــنثر حصــراإ، معنويــاإ علــى الجنــود فــي الجرهــة اوماميــة حيــ  تــدور الموادهــة المرا ــرة، بــل أيضــاإ علــى إمكــا  

حق وط تو مـال  القصـ . ويشـدد تواصل واستمرار الدعم اللودستي لهذه الجرهة، نتيجة التهديد الذ  ستر ح ت
الو راء لم يستوعروا بعد كي  أ  للول الجرهة الداملية في الحر  المقرلة سيكو  بمستويات »التقرير على أ  

المجلس الو ار  المصـ ر  تكش  الصحيفة أ و  «.غير مسروقة، وأ  الجرهة الداملية ستتلقى كميات نار هائلة
عقاد، بحضور كل مكوناتو، وعلى رأ  ددو  أعمالو الرح  بما بـات يطلـ  لالن عاد للشنو  اومنية والسياسية

، أ  بمــا يشــمل الســاحتين «الشــما  اوولــى»عليــو إســرائيلياإ، تهديــدات الجرهــة الشــمالية وامكانــات انــدالل حــر  
هــا الســورية واللرنانيــة. عــدد الجلســات المســجلة كمــا يشــير التقريــر كــا  ثالثــاإ، وكانــق متواصــلة وعرلــق مالل

يكشـ  تقريـر الصـحيفة أ  التحـد  اإلسـرائيلي و  التهديـدات فـي السـاحتين والسياسـات اإلسـرائيلية فـي موادهتهـا.
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الحالي هـو موادهـة توسـع الجرهـة اللرنانيـة باتجـاه السـاحة السـورية، وا  كـا  الميـدا  يشـهد تعـذر تحقيـ  مهمـة 
يـز هـذه الجرهـة صـارومياإ، بحيـ  ت طـي كـل إذ إ  إيرا  تعمـل بتصـميم وعـز  علـى تعز »موادهة هذا التحد ، 

مسـتمر فـي التشـكل وا  بـوتيرة بطي ـة، « السـور الصـارومي الهائـل»و حسب التقريـر، فـو  «. نقطة في إسرائيل
التقــــديرات »ومــــا تقــــو  بــــو إســــرائيل ال يــــند  إال الــــى عرقلــــة وت ديــــل النتيجــــة ال أت ــــر، إذ يكشــــ  التقريــــر أ  

 «.ائيل قد ترطئ هذا المسار، لكنها ال تمنع تشكلو في نهاية المطاضاإلسرائيلية ترى أ  أفعا  إسر 

 

 خطة لتدارك األمر: – 4

، أفي ـدور ليررمـا ، عـن االنتهـاء المسـتقيل أعلن و ير حر  العدو الصهيونيفي  هر تمو  من العا  المالي 
ة السنوات تحق مسمى  دا ممسة مليارات  ـيكل لتعزيـز بتكلفة ترلغ ” درل الجرهة الداملياة“من تصميم مطة متعدا

إدراءات السالمة الداملياة في موادهة مجموعة من السيناريوهات بما فيها الزال   والكوارث الطريعياـة، و طريعـة 
فــي الجنــو ، مــع المقاومــة ة وحــز  و، أو  عســكرية علــى الجرهــة الشــمالية، مــع ســوري اتالحــا  انــدالل ُموادهــ

طة التي نوقشق فـي المجلـس الـو ار  هذه الخ العررياة، فو صحيفة ه رتس و حسب  ة.الفلسطينية في قطال غز 
ـا لققـرار النهـائيا ليـتم تنفيـذها  60مها ليررمـا  ستسـت ر  ، بعد أ  قـدالُمص ار )الكابينق( اومني والسياسي يومإ

ى قيــادة ذلــك دــاء فــي أثنــاء  يــارة )الكابينــق( إلــ ولفتــق الصــحيفة إلــى أ .  2030-2019فــي الفتــرة مــا بــين 
 الجرهة الداملية "اإلسرائيلياة"، حي  ناقي استعداداتها لحاالت الطوار .

 500بقيمة  يومإا على ميزانية ماصة 21د )الكابينق( للتصويق مال  يستع ،هذا السيا ، أردفق الصحيفةفي 
ــا لألو و ة اإللــافية ة وتــدعيم تــدابير الســالمل لحمايــة المرــاني العامــة والســكنيمليــو   ــيك ليــات التــي تحــددها فقإ

وفي هذا السيا ، قا  و ير أمن العدو اوسر ، عمير بيريتس، الـذ  أدار العـدوا  علـى لرنـا   الجرهة الداملية.
للجنــة المالياــة التابعــة للكنيســق، والتــي تــما تخصيصــها لتحصــين الجرهــة  ، مــال  دلســة2006فــي صــي  العــا  

ــو يجــب اســت ال  كــل فــوائ  الجرايــة  مليــة وماصــة فــي إلنهــاء ال  ــرات فــي تحصــين الجرهــة الداالشــمالياة، إنا
، التــابع لصــحيفة )يــديعوت أحرونــوت( العرــر  -اإلمرــار  ( YNETو حســب موقــع ) تعريــره. الشــما ، علــى حــد
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 مليــو   420( إ ا الحــدي  يــدور عــن دفــع مرلــغ الُمعســكر الصــهيونيألــاض بيــريتس، وهــو مــن أقطــا  حــز  )
 فقط في الر ع اومير لتحصين الجرهة الشمالياة. دوالر أمريكي

و دوالرإا نتيجة تخفي  الضـرائب الـذ  قـا  بـ 30سيحصل على  وة على ذلك، اعترر بيريتس أ  كل مواطنعال
ا في التنو ير المالية مو يو كحلو ، فون ا   عنها من أدل است ماٍر لرور  في تحصين طويل و سيكو  سعيدإ

 د.اومد، كما أت

رإلى ذ    والت ريد مارج السر ، والردل هو من غالةن الصيسرائيل هارئيل الخروج ع لك، قرا

ة المسـتوطنين فـي الضـفة ال ر يـة المحتلـة، والـذ   ـ ل منصـب رئـيس مـا يطلـ  عليـو مجلـس الُمسـتوطنات لمـد
"، وفي  15 ردٍا على ما ُتحاو  عامإا، حي  نشر مقاالإ في صحيفة )ه رتس( تناو  فيو مناعة العم  "اإلسرائيليا

"، لفق هار حتاللي تصويره عن المناعة القوميقيادة الكيا  اال ئيل إلى أ ا ردود الفعل ة لدى الجمهور "اإلسرائيليا
   لرنــا  ال انيــة، والهــر  الجمــاعية مــال  حــر الشــما  فــي لــوء الهجمــات الصــارومي ة للمــدنيين فــياإل ــكالي
الجرهــة  ، أثرتــا أ 2014لعــا  ، صــي  ا"الجــرض الصــامد" نقــب فــي لــوء قصــ  حمــا  مــال  عمليــةلســكا  ال

لداملياـة وللتـدليل فقـط علـى لـع  الجرهـة ا علـى الُموادهـة. لياـة "اإلسـرائيلياة" تتمتـع بقـدرة منخفضـة ومقلقـةالدام
ة أســـابيع تطرقـــق هي ـــة الرـــ ا "اإلســـرائيلياة" )تـــا (،  ـــرو الرســـمياة، فـــي )الكيـــا  ال اصـــب( نـــذكر ب ناـــو قرـــل عـــد

ة، حيـ  قـا  رئـيس بلديـة حيفـا، عدٍد كريٍر من المصانع الكيميائييدات المحدقة بمنطقة حيفا، بسرب توادد للتهد
المحــامي يونــا يــاه ، "إ ا تعــر  منطقــة حيفــا لصــواري  العــدو ســتجلب كارثــةإ وفــ  كــل المقــاييس والمعــايير"، 

 على حدا تعريره.

(، النقـا  عـن أ ا دـيي ي التلفزيـو  العرـر  فـ 13وــ 12ا  إلى ذلك، كشفق  ـركة اومرـار "اإلسـرائيلياة" )القناتـ
الشـما  ومـاتن أت ـر  ب تملها فـي حتال  قا  في السنوات اوميرة عدة مرات بالتدر  على إمالء مستوطناتاال

، وفقإا للمصادر العسكريالسواد اوع م من هذه التدريرات فشل، إ أمناإ، ولكن ة التي اعتمدت عليها  ركة ذ  ترينا
الحـر ، علــى  مجريـات   إلـى المركـز مــال ا  مــن الشـمارـار، أناـو مـن المســتحيل إمـالء م ـات آالض السـكماو
 تعريرها. حد
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ا أمنيإا واقتصاديإا وعسكريإا وسياسيإا برئاسة الو ير "اإلس " الساب ، دا  مريدور، أعـدديٌر بالذكر أ ا طاقمإ  درائيليا
دراسةإ  املةإ عن ولـع الجرهـة الداملياـة فـي الدولـة العررياـة أتاـد فـي نتائجهـا بمـا ال يـدل مجـاالإ للشـكا أ ا حـر  

دات نتائج الدراسة المهنياة،  في تاري  دولة االحتال ، إذ أ  لرنا  ال انياة كانق عالمةإ فارقةإ  الجرهة الداملياة،  دا
لق إلى ساحة حرٍ ، و التالي أوصق ص ناال القـرار فـي تـل أبيـب العمـل علـى إيجـاد حـلٍا لهـذه الُمشـكلة، ال تحوا

 على حدا قولها.رلة قمبل  الُمعضلة، بهدض تقوية المناعة القومياة لـ"إسرائيل" لالنتصار في الحر  ال

"الـدفال التـي تضـم  دريرات واسـعة النطـا  تشـرض عليها"الجرهـة الدامليـةبدات اسرائيل بجراء ت 2006منذ العا  
وتتنـاو   لهجـو   ـامل بالصـواري  مـن الجرهـات المختلفـة. هاالمدني و"سلطة الطوار  القوميـة"، وتحـاتي تعرالـ

الكيـا  أيا ، سيناريو تعـرل  عدة ستمر وت "على التوالي تحق عنوا "نقطة تحو كل عا  المناورات التي تجر  
ايــرا  وســورية ولرنـا  وقطــال غــزة.  إلــى م ـات الصــواري  يوميــاإ وعلـى مــدار  ــهر كامـل، مــن كــل مـنال اصـب 

قيادة الجرهة الداملية وسلطة الطوار  بالتعاو  مع الو ارات المختلفة والسلطات المحليـة وهي ـات مسـنولة تقو  و 
وكانق"ســـلطة الطـــوار   عـــن تشـــ يل الرنـــى التحتيـــة االســـتراتيجية، بالتـــدر  علـــى موادهـــة م ـــل هـــذا الســـيناريو.

، في أعقـا  كشـ  بـواطن الضـع  فـي الجرهـة 2006بعد الحر  على لرنا  عا   أقيمقاالنفة الذكر  القومية"
الدامليــة ونــزوح م ــات آالض اإلســرائيليين فــي الشــما  إلــى وســط إســرائيل ودنو هــا هر ــاإ مــن عشــرات الصــواري  

، احتمــا  تعـــر  فــي كـــل عــا  وتحــاتي المنــاورات، كمـــا ســابقاتها التــي اســتهدفق المنـــاط  القريرــة مــن لرنـــا .
ســرائيل لهجــو  ب ســلحة غيــر تقليديــة مــن درهــات مختلفــة، واحتمــا  تعــر  الرنــى التحتيــة فيهــا إلــى لــر ات إ

ألـــ  مـــواطن وودـــو  تـــوفير منـــا   بديلـــة موقتـــة أو أمـــاتن تـــنويهم،  400-300بالصـــواري ، واحتمـــا  إدـــالء 
و  واحتمــا  مضــطرين إلــى تــرك بيــوتهم تحــق وطــ ة قصــ  الصــواري ، مصوصــاإ إلــى منطقــة النقــب فــي الجنــ

تمـا تحـاتي سـيناريو تعـر   إيوائهم في معسكرات للجيي اإلسرائيلي وفي معسكرات ماصة ُتقا  لهذا ال ـر .
ـــى إمكـــا   ـــز عل ـــة للحواســـيب وأدهـــزة االتصـــا ، مـــع التركي ـــى هجـــو  إلكترونـــي يطـــاو  الرنـــى التحتي إســـرائيل إل

يتم تدريب العما  والموبفين كما و  الجيي.استهداض الهوات  المحمولة ووسائل االتصا  في الو ارات ووحدات 
وطــال  المــدار  علــى االحتمــاء فــي المالدــئ، وتــدريب اوهــالي المفتــر  أ  يكونــوا فــي بيــوتهم علــى دمــو  

ـية إلـى هـواتفهم ارسـا  المالدئ واوماتن المحصنة وغرض االحتماء في منا لهم، وانذار المواطنين ب رسـائل نصا
 مشـــتركة لقوات"الجرهـــة الداملية"والشـــرطة وطـــواقم اإلطفـــاء واإلســـعاض اوولـــي.تـــدريرات تجـــرى المحمولـــة. كمـــا 

ويشارك الطيرا  الحر ي فـي المنـاورات مـن مـال  محاتـاة اعتـرا  صـواري  مودهـة إلـى إسـرائيل. ويـتم امترـار 
"التي يفتــــــــــر  أ  تعتــــــــــر  الصــــــــــواري  قصــــــــــيرة المــــــــــدى، كمــــــــــا يــــــــــتم تشـــــــــــ يل يــــــــــةمن ومة"القرــــــــــة الحديد
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وت"العترا  صواري  بعيدة المدى. كذلك تولع من ومة"حيتس"المضادة للصواري ، على أهرة من ومة"الراتري
 االستعداد.

قيـل الك يـر عــن اسـتعدادات الجرهـة الدامليـة لموادهـة حــر  دديـدة فـي المنطقـة، ولكـن اوقــوا  بـالرغم مـن ذلـك 
اء فـي اسـرائيل لـعي  دـداإ، كمـا مل ت رق أ  دهـا  اإلطفـكر ليسق مساوية أو موا ية للواقع، فها هي حرائ  ال

أ  تقــارير أمــرى تقــو  أ  هنــاك حادــة أيضــاإ لوقــق مــن أدــل إعــادة ت هيــل مالدــىء للمــواطنين فــي العديــد مــن 
التقصير يجرر صـانع القـرار فـي اسـرائيل علـى التـرو  والتفكيـر م ل هذا    ب ك وما من  المناط  االسرائيلية.

 .االقدا  على أية م امرة عسكرية ديداإ قرل

 

 :إسرائيل.. جيش يتصدع - 5

مـــن تطـــوير أدواتـــو و نيتـــو بشـــكل كريـــر مـــال  العقـــود المالـــية علـــى المســـتوى لقـــد تمكـــن الجـــيي االســـرائيلي 
فالصورة الحقيقة لهذا الجـيي ال ترـدو : "السيرراني" واالستخراراتي، لكن عجزه الميداني ال يزا  قائما لعدة أسرا 

تـو ناصعة" بقدر الصورة اإلعالمية. وهناك مجموعة من التطورات والت يـرات الميدانيـة، سـاهمق فـي ملخلـة بني"
من الدامل، وأدت إلى حالة فلتا  ولع  واحتقا ، وهي بواهر كارثية في واقع الحا ، قد تنتهي بانهيار هـذا 

قــادة االحــتال  لتجنــب أ  موادهــة  الجــيي، فــي أ  حــر  مقرلــة. ور مــا الخــوض مــن هــذا االنهيــار هــو مــا دفــع
التهديــدات التــي طالــق بنيــة المنسســة العســكرية، كــا  قــانو  وآمــر  اوميــرة.حقرــة مرا ــرة فــي المنطقــة مــال  ال

االرتــدادات التــي تركهــا علــى بينــة دــيي االحــتال ، حيــ  يقــو  تقريــر و "القوميــة" العنصــر  الــذ  أقــره الكنيســق 
قــانو  يرــدو أ  الجــيي  هــذا نــو فــي أعقــا  إقــرارإ ،مــنمرانيــة االســرائيلية احــدى الشــركات التلفزيو  مصــور ب تــو

 دعـل أ   ـخك غيـر يهـود  عرـارة عـن مـواطن مـن الدردـة ال انيـة. نـوواإلسرائيلي بدأ يتصدل مـن الـدامل، 
وقـــد أثـــار القـــانو  مودـــة احتجـــاج دامـــل الجـــيي اإلســـرائيلي بـــدأت تتصـــاعد، ماصـــة بـــين الجنـــود مـــن الطائفـــة 

اتىســعق رقعــة االحتجادــات دامــل الجــيي لتشــمل عــددا مــن متقاعــد  الجــيي الــدرو  مــن أصــحا  و  الدر يــة.
لـابط مـن الضـراو الـدرو  فـي الجـيي  100الرتب العالية إلافة إلى لراو كرار في  رطة االحتال . نحو 

ر  وبناء الطائفة الدر ية، انضموا إلى هي ة ماصة لمكافحة القانو ، وسط تزايد الدعوات إلل اء التجنيد اإلدرا
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 واعال  عدد من لراو الطائفـة اسـتقالتهم مـن دـيي االحـتال ، عقـب تنكـر االحـتال  لطـائفتهم التـي مـد  عـدد
 من أبنائها في ديشو. ترير

عسكريين إسرائيليين م ل عمير دما  الذ  قا  في أعقا  صـدور لبع  التصريحات  التلفزيونية وتورد الشركة
حب من الخدمة في الجيي بدولـة ت مـذ وال تعطـي، وأطالـب قـادة الطائفـة الدر يـة بـدعوة الشـرا  القانو : "س نس

الدولــة الهــواء الــذ  أتنفســو، وعرلــق حيــاتي حرمتنــي لــرف  التجنيــد اإللزامــي". بــدوره  ــاد   يــدا  قــا : "لقــد 
قادة االحـتال  موفـا مـن دى ل وأثار الولع المتسجد قلقا كريرا للخطر، وفي النهاية أنا مواطن من دردة ثانية".

دايــة ، ذلــك انــو منــذ بانســحابات دماعيــة للــدرو  مــن الجــيي أو حــدوث تمــرد در   دامــل الوحــدات العســكرية
لم يعد  لكن من أبر  مقومات الجند  اإلسرائيلي. تو،كا  االنضراو وااللتزا  والتفاني في مدم ،جييال ت سيس

منــذ مــدة غيــر  ل الم ــا ، ، نشــرت صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت"علــى ســريف الحــا  كمــا كــا  عليــو فــي الســاب .
و "، وذلـــك بســـرب  ـــالخاصـــة "إي القـــوات دنـــود مـــن وحـــدة 10طويلـــة تقريـــراإ، قالـــق فيـــو إ  الجـــيي قـــرر فصـــل 

، مــا دفــع االســتخرارات لتحــذير القيـــادة امـــرى رفضــهم التوقيــع علــى تمديــد فتــرة مـــدمتهم فــي الجــيي لمــدة ســنة 
التـي تح ـى بالقـدر االترـرمن  الخاصـة اترة التمردات وال سياما أنها وصلق إلى الوحـدالعسكرية من تفشي باه

  قادة الجيي. قرل من االهتما 

، ماصــة منــذ حــر  تمــو  التــي نزلــق بجــيي العــدو أدت سلســلة الهــزائم الميدانيــة والتكتيكيــةمــن ناحيــة امــرى 
لـم ف الجنـود اإلسـرائيليين وقـادتهم العسـكريين.إلـى تهتـك "ال قـة" بـين  2014و 2009و عدها حـر  غـزة  2006

يعـــد للجنـــد  اإلســـرائيلي ال قـــة بومكانيـــة قيادتـــو علـــى ردل أ  هجـــو  محتمـــل. و حســـب التســـريرات مـــن دامـــل 
  غــزة، و و عــدها حــر  2006االســتخرارات العســكرية اإلســرائيلية، فقــد بــدأت هــذه ال قــة تتزعــزل بعــد حــر  تمــو  

، والتحـــاقهم ب عمـــا  لـــمن القطـــال الميدانيـــة ســـرائيليين مـــن الخدمـــة العســـكريةومــن نتائجهـــا "هـــرو  الجنـــود اإل
الخاا، أو الهجرة من الكيا  الصهيوني والعمـل لـدى  ـركات عالميـة، حيـ  بل ـق نسـرة التسـر  مـن الجـيي 

 %( مال  العا  المالي".27)

العاملين في وحدات التكنولوديا  و حسب تقارير صحفية إسرائيلية فو  نسرة التسرا  ترتفع بين الجنود والضراو
( و )السايرر(، إذ إ  الجند  يتدرا  ويكتسب مرـرة لـدى هـذه الوحـدات، ثـم 8200العسكرية مصوصاإ وحدتي )
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ــو للعمــل فــي  ــركات مدنيــة ماصــة كشــفق آمــر التقــارير، التــي و  .حيــ  يتقالــى ادــورا مرتفعــة يتركهــا ويتودا
  اإلدــراءات العســكرية اإلســرائيلية االحترا يــة لــم تشــمل ســوى ا صــحيفة "معــاريا" اإلســرائيلية، أهضــبع تنشــر 

مـن مرافـ  الرنيـة التحتيـة الُمعرالـة لمخـاطر عاليـة فـي حـا  انـدالل حـر   150% فقط من بـين  10تحصين 
، مـا يكشـ  عـن واحـدة مـن أمطـر نقـاو لـع  الجـيي )لرنـا  وقطـال غـزة( على الجرهتـين الشـمالية والجنو يـة

ألــ  إلـى ذلــك، أ   الكيــا  الـذ  يــدافع عنـو دــيي االحـتال  لــيس لديـو عمــ  اسـتراتيجي.اإلسـرائيلي وهـي أ  
ر بـ  كـم، وعرلـها فـي الجنـو   7كـم، وعرلـها فـي الشـما   17أترر عر  لألرالي المحتلة في وسطها ُيقد 

امل حي  الفرار منها بشكل ك سوى كم ، فال ميار أما  الجرهة الداملية في إسرائيل عند الض ط العسكر   10
ر الُقـدرات واإلمكانـات العسـكرية  د الجرهـات وتطـوا ال يودد )عم  استراتيجي( أو مكا  آمن فيها ماصة بعد تعدا

 التي تمتلكها قوى المقاومة.

ســُتطل  ف، او كالهمــا ويــرى القــادة اإلســرائيليو  أنــو فــي حــا  انــدلعق الحــر  علــى الجرهــة الشــمالية أو الجنو يــة
وتشير التقديرات العسكرية اإلسرائيلية إلى أ  أدهزة الن ا  الدفاعي  دولة االحتال . علىآالض الصواري  يومياإ 

وفـي هـذا السـيا ، قـا   لجرهـة الدامليـة.حمايـة اتكـو  كافيـة لتـوفير حـلا كامـل ل لـنم ل "القراة الحديدية" وغيرهـا 
ســة ارو  بــن يشــا ، إ  التقــدير فــي افــي صــحيفة هــارتس الُمحلاــل العســكر   أ أ  ومنيــة اإلســرائيلية يولــلمنسا

ب بوقــول مســائر وألــرار للجرهــة الدامليــة وحــز  و وســوريا، يمكــنهم التســر اإليــرانيين مــ الإ مــع حلفــائهم، غــزاة
 والعسكرية في إسرائيل بحجم أترر مما كا  يمكن أ  يسرروه لنا قرل سنوات.

 قلبين أفراد الجيي اإلسرائيلي، وسجكرير ارتفعق معدالت "االنتحار والشذوذ الجنسي" بشكل من ناحية أمرى 
دندياإ علـى االنتحـار مـال  عملهـم فـي القواعـد  16العا  المالي أترر نسرة انتحار لدى المجندين، حي  أقد  

 العسكرية، و استخدا  اوسلحة الخاصة بالجيي.

رائيلي احتـــل المركـــز أمـــا بالنســـرة للشـــذوذ فقـــد ذكـــرت صـــحيفة "يـــديعوت أحرنـــوت" اإلســـرائيلية، أ  الجـــيي اإلســـ
فاالنتحار والشذوذ الجنسي و التالي  التاسع عالمياإ، بين أت ر ديور العالم في الشذوذ الجنسي و واج الم ليين.

لعناصــر دــيي االحــتال ، اومــر الــذ  يشــكل فــي العلــو   واالمالقيــة والمعنويــة يعكســا  تهلهــل الرنيــة النفســية
الحــرو . ومــع هكــذا تهلهــل، يرــدو الجــيي اإلســرائيلي غيــر قــادر العســكرية أحــد أهــم عوامــل صــمود الجــيي فــي 
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كمـــا هـــي حـــا   واذكيـــاء فعليـــا علـــى مـــو  حـــر  طويلـــة تتطلـــب موادهـــة مرا ـــرة مـــع دنـــود عقائـــديين أ ـــداء
و حسـب التقـارير "لعـلا أبـر  مطـر يعـاني منـو اإلسـرائيليو  هـو لـع   .لرنا  وفلسـطين مجاهد  المقاومة في
رية والمدنيـة معـاإ، فـي بـل تنـامي قـوة المقاومـة الفلسـطينية واللرنانيـة واتتسـا  مرـرة أترـر الجرهة الداملية العسك

فـي مجــا  الحــرو ، فضـالإ عــن الصــواري  الدقيقــة التـي أصــرحق تملكهــا والتــي تهـدد العمــ  اإلســرائيلي العــادز 
جــوال  الســور  عــن منعهــا مــن الوصــو  إلــى نقــاو حساســة للجــيي اإلســرائيلي ومــا حــدث مــنمراإ علــى درهــة ال

وفــي  المحتــل يــوحي لنــا بــالك ير، ويعطينــا رســائل والــحة بــ   "إســرائيل" اليــو  ألــع  مــن أ  وقــق مضــى".
، فقــد ودــد الجــيي اإلســرائيلي مــع المقاومــة مالصــات التقــارير العســكرية اإلســرائيلية ذاتهــا عــن الحــرو  اوميــرة

 فضـال عـن االنتصـار بهـا، الموادهـة مـع الخصـو ،نفسو أما  معضلة كريرة تتم ل في صعو ة إنهاء الحر  أو 
، وهـذا مـا أدى إلطالـة أمـد المعركـة وت تـل تـدريجي لنتـائج الحـر . لدى القيادة لعد  ودود هدض سياسي والأ

وتعزيـــز صـــورة  عـــد  قدرتـــو علـــى حشـــد دعـــم الجمـــاهير تمـــا أتـــدت هـــذه التقـــارير أ  الجـــيي اصـــطد  بحقيقـــة
إلبهــار آرائــو وقدراتــو التــي وادــو بهــا  الال مــة دواتالالمقاومــة يمتلــك أ، حيــ  بــات محــور الموهــو  االنتصــار

 الجيي اإلسرائيلي في مجا  اإلعال  ومجا  الحر  اإللكترونية.

ر أدواتــو و نيتــو العســكرية والتكنولوديــة بشــكل كريــر مــال  العقــود نعــم لقــد  اســتطال الجــيي اإلســرائيلي أ  يطــوا
برو اغندا ذكية لنفسو مكنتو من اسـتعطاض ال ـر  مـن دهـة والمسـتوطنين القليلة المالية، وتمكان من صناعة 

اإلســرائيليين مــن دهــة أمــرى، يضــاض إلــى ذلــك ودــود قــادة سياســيين وعســكريين ســابقين تفننــوا فــي قتــل العــر  
لكي العر ي الذ  صوروه لهم، ” الرعرع“ف حرهم اإلسرائيليو  ونهم أبعدوا عنهم مطر  والتنكيل بهم والفلسطينيين

يرعرــوهم ويجرــروهم علــى االلتحــا  مــع القيــادة اإلســرائيلية فكريــاإ وعقائــدياإ، لكــن اليــو  ال ترــدو اومــور كــذلك، فمــا 
 الذ  ت يار حتى انحرض الجيي اإلسرائيلي عن كل ما كا  يعمل عليو طوا  العقود السرعة المالية؟!.

والدامليـة أدت مجتمعـة إلـى إلـعاض بنيـة الجـيي في الحقيقة هناك مجموعة من التطورات الميدانية والسياسية 
اإلســرائيلي مــن الــدامل وحاليــاإ يــتم العمــل علــى اســتيعا  هــذا الفلتــا  والضــع ، واالتجــاه نحــو إيجــاد انتصــارات 
سياسية و  ما يحدث في بنية الجيي اإلسرائيلي كـارثي وفـي حـا  لـم تـتم معالجتـو سنشـهد انهيـار هـذا الجـيي 
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ـر لنـا هـرو  الصـهاينة مـن إ ـعا  ”إسـرائيل“أو تقا  لـد ” إسرائيل“  بها في أ  حر  مقرلة تقو  ، وهـذا مـا يفسا
 حر  دديدة مرا رة في المنطقة. 

نشــرت كرــرى الصــح  اإلســرائيلية تقــارير عــدة حــو  أســرا  لــع  الجــيي اإلســرائيلي ولعــلا أبــر  مطــر لقــد 
مدنيـــة معـــاإ، فـــي بـــل تنـــامي قـــوة المقاومـــة يعـــاني منـــو اإلســـرائيليو  هـــو لـــع  الجرهـــة الدامليـــة العســـكرية وال

الفلسطينية واللرنانية واتتسا  مررة أترر في مجا  الحرو ، فضالإ عن الصواري  الدقيقة التي أصرحق تملكها 
والتي تهدد العم  اإلسـرائيلي العـادز عـن منعهـا مـن الوصـو  إلـى نقـاو حساسـة للجـيي اإلسـرائيلي ومـا حـدث 

اليــو  ” إســرائيل“لســور  المحتــل يــوحي لنــا بــالك ير، ويعطينــا رســائل والــحة بــ   مــنمراإ علــى درهــة الجــوال  ا
 ألع  من أ  وقق مضى، ولعل مجموعة النقاو التالية تولأ أسرا  ذلك:

أوالإ: هنـــاك مجموعـــة مـــن او مـــات التـــي تعصـــ  فـــي بنيـــة الجـــيي اإلســـرائيلي، منهـــا التمـــرد: كـــا  االنضـــراو 
  .يي اإلسرائيلي، من أبر  مقومات الجند  اإلسرائيلي، الذ  لم يعد اليو  كذلكوااللتزا  والتفاني في مدمة الج

القيادة اإلسرائيلية في ردل أ  هجو  محتمـل، و ـدأت هـذه  اتالجند  اإلسرائيلي ال قة بومكاني لدى ثانياإ: لم يعد
وأحـدثق  لـزاالإ  التي  كلق لر ة قاسية قصمق بهـر الجـيي اإلسـرائيلي 2006ال قة تتزعزل بعد حر  تمو  

بين دنوده، لت تي بعدها حر  غـزة وتكمـل هـذا الزلـزا  الـذ  مـن نتائجـو اليـو ، هـرو  الجنـود اإلسـرائيليين مـن 
الخدمــة العســكرية، والتحــاقهم ب عمــا  لــمن القطــال الخــاا، أو الهجــرة مــن الكيــا  الصــهيوني والعمــل لــدى 

 مال  العا  المالي. %(27 ركات عالمية، حي  بل ق نسرة التسر  من الجيي )

و حسب تقارير صحفية إسرائيلية فو  نسرة التسرا  ترتفع بين الجنود والضراو العاملين في وحدات التكنولوديا 
( و )السايرر(، إذ إ  الجند  يتدرا  ويكتسب مرـرة لـدى هـذه الوحـدات، ثـم 8200العسكرية مصوصاإ وحدتي )

و للعمل في  ركات مدنية ماصةيتركها وي  حي  الرواتب واالمتيا ات افضل بك ير . تودا

ثال ــاإ: مــن أبــر  نقــاو لــع  الجــيي اإلســرائيلي أ  الكيــا  الــذ  يــدافع عنــو لــيس لديــو عمــ  اســتراتيجي، ومــع 
امـتالك المقاومــة لصــواري  دقيقــة هــل تتخيــل مــاذا سـيحدث فــي الجرهــة الدامليــة اإلســرائيلية عنــدما ترــدأ الحــر ، 

راإ، أنـو قـد تـم تحصـين ويكفي أ  نقو  لك ب   صحيف % فقـط مـن بـين 10ة معاريا اإلسرائيلية قد كشفق مـنما
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ـــين الشـــمالية  150 ـــة فـــي حـــا  انـــدالل حـــر  علـــى الجرهت ـــة الُمعرالـــة لمخـــاطر عالي مـــن مرافـــ  الرنيـــة التحتي
 والجنو ية.

عرلـها كم، و  7كم، وعرلها في الشما   17ر بـ قدر في وسطها ي أل  إلى ذلك ب   أترر عر  لـ إسرائيل
ر منهـا بشـكل عنـد الضـ ط العسـكر  إال الفـرا إسـرائيلكم ، فال ميار أما  الجرهة الداملية فـي  10في الجنو  

درات رهــــات وتطــــور القــــد الج( أو مكــــا  آمــــن فيهــــا ماصــــة بعــــد تعــــدمــــ  اســــتراتيجيتامــــل حيــــ  ال يودــــد )ع
 واإلمكانات العسكرية التي تمتلكها قوى المقاومة.

يليو  أنــــو فــــي حــــا  انــــدلعق الحــــر  علــــى الجرهــــة الشــــمالية أو الجنو يــــة، ســــُتطل  آالض ويــــرى القــــادة اإلســــرائ
، وتشير التقديرات العسكرية اإلسرائيلية إلى أ  أدهزة الن ا  الدفاعي م ـل القراـة ”إسرائيل“الصواري  يومياإ على 

أ ـار الُمحلاـل العسـكر  رو   الحديدية وغيرهـا قـد ال تكـو  كافيـة لتـوفير حـلا كامـل للجرهـة الدامليـة، مـن دانرـو
سـة اومنياـة  ـأ أ  اإليـرانيين مـع  ـركائهم، غـزاة و حـز  ” اإلسـرائيلية“بن يشا ، إلـى أ ا التقـدير فـي المنسا يولا

بحجــم أترــر ممــا ” إســرائيل“و وســوريا، يمكــنهم التســراب بوقــول مســائر وألــرار للجرهــة الدامليــة والعســكرية فــي 
 قرل سنوات.تا  يمكن أ  يسراألروُه لنا 

رابعـاإ: الخالفـات السياسـية المتكـررة بـين اوحـزا  اإلسـرائيلية والتـي تتعمـ  يومـاإ بعـد يـو ، فـي بـل الفسـاد الـذ  
يطــو  رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو، والقــرارات السياســية التــي تتخــذها القيــادة اإلســرائيلية مــنمراإ، 

 ، نتنياهو، مسنولية عملية التصعيد ب زة.ففي اومس حمال حز  العمل اإلسرائيلي

ن يشـتكو  مـن التوديـو السياسـي ال ـام  للقيـادة فـي دميـع الحـرو ، فضـالإ ين والعسكرييحتى أ  القادة اومني
عن عد  ودود أهداض سياسية والحة وواقعياة، وعد  الولـوح فـي اوهـداض العسـكرية، اومـر الـذ  أطـا  أمـد 

في حرو ها  "إسرائيل" يناسب اآللية التي تعمل عليها رفع حجم االستنزاض الذ  الالحر  دو  ددوى، و التالي 
 حتى أنها ال تستطيع تحمال فاتورتها.

 

 شواهد ميدانية: – 6
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 أصــيرق قــوة الــردل اإلســرائيلية فــي مقتــل، مــن مــال   ــواهد ميدانيــة  ــهدتها الحــرو  اإلســرائيلية لــد المقاومــة
 ، من أهمها:2014-2006عامي الفلسطينية بين و  اللرنانية

رـدد تلت الصواري  النوعية والدقيقـة لمقاومة عمليا ن رية اومن الداملي اإلسرائيلي، وداءا محور هزت عمليات
بـدأت  ، حيـ فـي مـ من داملـي مطمـ نكيـا  رقـى اليمـن وراء الحـدود، و  ب   يقاتل الجيي اإلسرائيليحلم نهائيا 

ع أ  يحقـ  النصـر ييسـتط يعـد تراود اإلسرائيليين الشكوك في مفهو  "إسرائيل القلعة"، وفي قدرة الجيي الذ  لم
، عـن الضـع  الملحـوا والمتزايـد فـي الـروح المعنويـة مـع العـدو وكشفق الحرو  اوميرة االستراتيجي الساح .

مـا "اغرـا فـي القتـا ، ولـذلك يقـو  المـنر  بنـي مـوريس: التي سكنق اوديا  اإلسرائيلية، فلم يعـد الجيـل الجديـد ر 
هو ديد للفرد، ليس بجيد للمجمـول، اإلسـرائيلي يريـد فـيال وسـيارة، والتطـول والتجنيـد فـي صـفوض الجـيي أصـرأ 

. و التــالي طــرح الســنا  بكــل قســوة: هــل "حرفــة ولــيس مهمــة ذات رســالة كمــا كــا  عليــو الولــع فــي المالــي
 ذ في الضع  واللين، إلى أ  ينهار أما  المقاومة اإلسالمية الكررى؟المجتمع اإلسرائيلي آم

المقاومــة مـن مــال  هشا ــة قــدرتها الدامليـة علــى الممانعــة، وت تــل  محــور وانكشـفق قــوة الــردل اإلسـرائيلية أمــا 
ة، وفـكا قدرتها العسكرية على الردل الذ  بدا والحا في الت ييد الشعري اإلسرائيلي المتفاوت لالنسـحا  مـن غـز 

حمل في طياتو اعترافا إسرائيليا بـالعجز  ة في فلسطين ولرنا  االمر الذ  الفاصل ا الجدر  ناء االرتراو عنها، و 
 عن تحمل أثما  المقاومة، وما تحملو من أبعاد سياسية واقتصادية وديم رافية تهدد الودود اإلسرائيلي.

تســوا  نفســها بشــكل أساســي كقــوة ردل اســتراتيجية فـــي لمقاومــة أنهـــا عــن درهــة ايقــو  الدارســو  اإلســرائيليو  
، علمـا ب نـو فـور انـدالل كـل كيا ال اتمار  قتاال تكتيكيا يوميا لد هذ اتموادهة إسرائيل، و دردة أقل كمن م

بتهديــد ووعيــد  الصــهيوني قابلهــا الجــيييالمقاومــة علــى إطــال  وعــود بمفادــ ت غيــر مســروقة، و تــدأ  موادهـة، 
 ، وهنا طرح الميدا  عدة إدابات على هذا التحد  المعلن من الطرفين، ومنها:بـ"تكسير ع امها"

الصــرال الــدامي الــذ  نشــب بــين المقاومــة واســرائيل يتســم بن ريــة "عــ ا اوصــابع"ا حيــ  حــاو  كــل طــرض  - أ
يلي إلحــا  أترــر قــدر مــن الضــر ات المودعــة بــالطرض اآلمــر لققــرار بالقواعــد الجديــدة للعرــة، مــع إعــال  إســرائ

 لكن من دو  ددوى.حما ،و  من متي حز  و بالرغرة الجامحة للقضاء على
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هنا تطرح اوس لة اللودستية التي تسررق في مسارة إسرائيل لقوتها الردعية، م ل: كم مـرة يتودـب التـذكير  -  
بانتصـار  لـن ينتهـي يةعصـاب ات" ودبابات المركافاه و ين تن يمـ15   الصدا  بين ديي مسلأ بطائرات "إضب

الجــيي الضــخم؟ لمــاذا يــدمل الجــيي اإلســرائيلي معركــة لــم يســتعد لهــا، ولــم ُيجهــز نفســو لموادهــة تلــك الكميــة 
الكريرة من قاذفات الصواري  بصورة نادعة؟ هل ترادع الردل اإلسرائيلي بسـرب نقـك المعلومـات االسـتخرارية، 

ذلـك، لمـاذا فشـل الجـيي مـرة أمـرى فـي مجـا   أ  لعد  ودود حلو  لضر  المخابئ والمكامن الخفية؟ عدا عـن
الحمايــة والتحصــينات، مصوصــا فــي تطــوير من ومــة مضــادة للقــذائ  الصــارومية، و نــاء المالدــئ المالئمــة 

 للحر  الطويلة؟

بفترات طويلـة لقد ترادعق اوهداض الردعية اإلسرائيلية من القضاء الكلي على المقاومة إلى االتتفاء بالمطالرة 
 ف ين ذهرق التهديدات بالقضاء على المقاومة وتجريدها من أسلحتها؟ة، من الهدن

في بداية كل معركة ُترـيان الت يـرات التـي طـرأت علـيهم فـي نهايتهـا، فلـم يعـد  عدوإ  الل ة التي استخدمها قادة ال
بـل اتتفـوا  "،مقاومـةالحـدي  عـن "معركـة ودهـا لودـو"، ولـم يعـودوا يعلنـو  "القضـاء علـى العـدو"، و"است صـا  ال

والررو اغانـدا الدعائيـة قادة "ملـيء بالعجرفـة"، ال هنالء و  أسلو  الكال  الذ  يتحدث بو ادعاء ال لرة كالميا،بـ
أعلــن عــدد مــن قــادة اومــن اإلســرائيلي، ومــنهم دانــي يــاتو  رئــيس الموســاد صــونا لمــاء الودــو. وفــي هــذا الســيا  
االستخرارات العسكرية في امترا  من مـات المقاومـة واسـتردا  هـذا الهـدض اوسر ، مدى الصعو ة التي تجدها 

ياتو : "يجب أ  ندير معركـة مري ـة ومحكمـةا و  ومما قالو  الكرير بمحاولة إلحا  ألرار هنا ومدور هناك.
مــدى قــدرتنا علــى حســمها، تــرترط بالخرــ  و"الشــطارة"، يجــب أ  نعمــل علــى قطــع تواصــل المعلومــات، وملــ  

التي تفامر بتماسكها التن يمي، مخترقة كالمصفاة، وأ  نجعل  المقاومة   حقيقي أو وهمي ب   من ماتإحسا
قادتهــا ين ـــرو  بعـــين الشـــكا لحراســهم، يجـــب أ  نخلـــ  إحساســـا بعـــد  اومــا  الجســـد ، وعـــز  قيـــادة التن ـــيم، 

، إذ ال تودـد سـكين أت ـر فالعزلة هـي أ ا المخـاوض، يجـب أ  نعمـل علـى ملـ  صـراعات دامليـة، وأدـواء ميانـة
 مضاء وُسماياة من سكين الخيانة"!

انتقــاد اوداء العســكر  بقســوة بقــولهم: كيــ  الــى بكرــار المعلقــين اإلســرائيليين  االســرائيليقــد حــدا ترادــع الــردل ل
ا  فـي غضـو  سـتة أيـا ،  67، ودحرت ثالثة ديور عر ية سـنة 48يمكن لدولة هزمق سرع دو  عر ية سنة 
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؟ من كا  ُيصـد  أ  تن ـيم عصـابات مكـو  مـن بضـع آالض المقاومة لموق  المر ك أما  تن يماتتق  هذا ا
 الجــيي اإلســرائيلي، ينجحــو  فــي  ــل مــن المقــاتلين، يرلــغ تعــدادهم بالكــاد تعــداد الجنــود فــي كتيرــة ونصــ  فــي

 جيي؟نص  دولة بعمليات قص  يومية لعشرات وم ات الصواري  يوميا، عن أ  ردل يتحدث قادة ال

  لقناعــة مفادهــا أ  تحطــيم قــوة المقاومــة ، وابــادة نموذدهــا و   السياســيو   والمســنولو وصــل القــادة العســكريلقــد 
هدض غيـر واقعـي، وفـي حـين يصـرا بعـ  "المهووسـين" كمـا يطلـ  علـيهم، علـى ودـو  كسـر قوتهـا، وتحطـيم 

 نموذدها، فو  آمرين يرونو هدفا غير واقعي".

صصــين العســكريين اإلســرائيليين انتقــد اوهــداض الردعيــة الكريــرة بقولــو: كــل مــن يفكــر رؤو ــين إيــرلي  أحــد المتخ
 ــخك غيــر واقعــي، يجــب التفكيــر بمصــطلحات: مــاذا يمكــن إنجــا ه؟ المتاهــة  المقاومــة بو الــة قــدرات من مــات

ال  ولرنـا  ا، لكن غزةمن داملنا أيض ولرنا  تشدنا مرارا وتكرارا إليها، نحن نريد إمراج غزة واللرنانية الفلسطينية
 .سريا ومضلال، وتم مرقو عدة مراتنا نخرجا و  الهدوء الذ  ساد في السنوات اوميرة كا  نادعي

: لمــاذا ال يتــ ثر الجنــود بمنطــ  الجــيي الــذ  يقــيس حاليــاإ  الســنا  الــذ  يطرحــو قــادة الجــيي فــي غــرفهم الم لقــة
لـن لـد المقاومـة   بـال تمييـز، يفقـد الـردل م ـزاه، والحـر  قواتو بكميات الفوالذ؟ الجوا  أنـو عنـدما تـدور الحـر 

تــتمخ  عــن الــردل، بــل ســتلد فــي أقصــى اوحــوا  تــوا   رعــب، كالــذ  كــا  قائمــا عشــية انــدالل كــل حــر ، 
وسيضــطر الجــيي فيــو إلعــادة الت تــد ممــا ُيعرــر عنــو اإلســرائيليو  فــي المالدــئ، ونــو بعــد فتــرة قصــيرة ســتعرر 

  ممسوكة بيد المقاومين. سها وا درائها من هذا الولع، ونهم باتوا يشعرو  أ  رقابهمآالض العائالت، عن ي 

ترددت في هذه الحرو ، ومنها لـر ات إسـرائيل الردعيـة، وفـي عمليـة الـتخلك مـن كـل مـا هـو  قد أوها  ك يرة
و  اعترار العم  غير حقيقي وواقعي، يتودب الخالا من الزيا التاريخي المسمى "الجرهة الداملية القوية"، 

الداملي درهة، كا  استراتيجية ماط ة منـذ الردايـة، و  الجـيي هـو دـيي الشـعب، لكـن الشـعب لـيس الجـيي، 
الـــذ  يتركـــز دوره فـــي إبعـــاد الخطـــر عـــن الجرهـــة الدامليـــة، ودور الدولـــة يكمـــن فـــي إبعـــاد حـــدودها عـــن ســـاحة 

الدولـة بـذ  كـل مـا بوسـعها للحفـاا علـى حيـاة  على الجنود أ  يخولوا المخاطر فـي الجرهـة، وعلـىو المعركة، 
هكـذا وصـلق دردـة تـدهور القـوة الردعيـة لهـذه الجرهـة الدامليـة، التـي دفعـق "ثمـن  اإلنسا  في العم  الداملي.



 
15/03/2019  

(«إسرائيل»)ملف  الشهريالتقدير نصف   
(83رقم )                  

    
       
 

23 
 

يرو  الفجـوة  -بقدر كرير-التردد" الحاصل من قرل الجيي والحكومة على حدٍا سواء، و التالي بدأ اإلسرائيليو  
على اور ، و ين اإلحسا  العـا  بالفشـل، السـياما بعـد انقضـاء أيـا   والمزعومة يي "المعلنة"بين إنجا ات الج

و التالي ال يمكن االتتفاء باوقوا  التي تهدض لرفـع  معدودة من المحاولة الفا لة لحسم المعركة من الجو فقط.
أنو ال يودد أ   يء يردعهم عـن   المقاومو الروح المعنوية عن اإلنجا ات الوهمية، في الوقق الذ  ي رق فيو 

، ماصـــة وأ  أحـــد اوهـــداض اوساســـية لهـــذه الحـــرو  المتم ـــل بمنـــع كيـــا  االحـــتال  مواصـــلة الهجمـــات علـــى
 يتما إنجا ه أبدا! ولن مواصلة إطال  الصواري ، لم

لقسـمات ودـوه دنـود كـا  كافيـا الن ـر مقـاومين، أميرا.. من أدل الت تد من تهاو  قوة الـردل اإلسـرائيلية أمـا  ال
لواء "غوالني" الذين عادوا من ساحة المعركة إلدراك مدى صعو ة ما وادهوه، و عد أ  أمذوا قسطا من الراحة، 
وتفرغوا لالتصا  بالعائلة وابالغها أنهم عادوا من الميـدا ، ترـين أ  هـنالء الجنـود الـذين كـانوا  ـرابا فـي مقترـل 

ا مرهقين ومكت رـين وصـامتين، وعنـدما حـاو  الصـحفيو  دفعهـم للحـدي  العمر،  اموا بين ليلة ولحاها، كانو 
رفضــوا التعــاو ، لــيس ونهــم غالــرو  مــن فضــو  الصــحافة والحاحهــا، بــل العتقــادهم أ  الكلمــات ال تســتطيع 
وص  ما حدث في تلك المعارك التي أوقعق في صفوفهم عددا كريرا من الضحايا بين قتيـل ودـريأ، و التـالي 

وفـي المحصــلة ا   .فقــط  يــرو  معنـى حقيقيــا لشـعارات "الـردل" التــي قرؤوهـا فــي الكراسـات العسـكرية لـم يعـودوا
اســرائيل ال يمكنهــا أ  تفــر  ارادتهــا علــى اعــدائها، ومــن  ــ نها ا  تعلــ  فــي التــوتر بــين منطقــين متضــار ين: 

ا  يقــو   ال ــانيو ميــرةا واحــد يقــو  لــرط الــنفس وعــد  فــتأ النــار، لعلــو رغــم ذلــك تمنــع الحــر  فــي اللح ــة اال
انت ـار الضـر ة االولــى سـيكو  باه ــا دـدا علــى السـكا ، وعليــو فمـن االفضــل االسـترا  وتوديــو لـر ة وقائيــة 

 اســلو   ــن . منذئــذ انتهجــق اســرائيل1967حزيــرا   5مســرقة. التجســيد الكامــل االميــر لهــذا الــنهج كــا  فــي 
محـور المقاومـة ومـات فضـلوا تلقـي لـر ة اولـى مـن رؤسـاء الحكو فقـط ولـيس حرو ـا.  ومعارك محـدودة حمالت

فــي المــرة التاليــة لــن تــتمكن و  .النــادم عــن الفشــل علــى تلقــي التنديــد االمريكــي، علــى الــ من السياســي والعســكر  
مـن ا  يسـمحا لنفسـيهما باالنت ـار. كـل صـارو  ال يرـاد فـي قاعدتـو ينطـو   ديشـو ورئيس اركا العدو  حكومة

 :ه رتس العسكر   و حسب قو  مراسل في الجرهة الداملية.على مطر بضرر ال يطا  
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، بــديل الضــر ة المســرقة، كمــا أوصــى مــنمرا لــابط كريــر فــي ســالح "ح ــور علينــا التخلــي عــن هــذا الرــديلم"  
  أساســا مــن الجــو و ألــى أ  يضــر  إالرريــة، سيســعى الجــيي االســرائيلي حاديــ  عــن المنــاورة رغم اوو ــ الجــو.

طالقـــا مـــن لـــع  الجرهـــة الدامليـــة ســـمة، تســـتفز تـــدمال مارديـــا لوقـــ  نـــار ســـريع. وانيـــدير حر ـــا قصـــيرة وحا
  .صاره: لن يسمأ لنول آمر من الحر سرائيلية، سيكو  هذا انتاإل

 

 خاتمة: - 7

 كــيا  عــنيعكــس عجـز الكيــا  الصـهيوني  اومنيــة والردعيـة كمــا ترـين، إنامــا   اعتـراض اســرائيل بفشـل سياســاتهاإ
لكــن  .دــل دعــل قضــية فلســطين دــزءا مــن المالــيأمــن  دمــاهير درهــة المقاومــة وذلــك الــوعي الشــعري لــدى

ب رلـهم  ردـا  الجرهـة التـي تسـيل هـي دليـل ملمـو  علـى حجـم تمسـك الزكيـة الموادهات التي تحصل والدماء
همــا لــى  وا  مإنـو فــي النهايــة فو، ومهمــا طـا  الــزمن وعمــر الكيــا  المحتــل والــديني واالنســاني وحقهـم التــاريخي

 النصر   طري  النصر والحرية يحتاج الى التضحيات والشهداء الذين يعردو  الطري  نحوغلق التضحيات و
سرائيل إا  ودود هذا الكيا  المحتل، و  للكيا  الصهيوني هو في أس االستكرار   ال طاء االميركيو  الحرية.و 

ونهرها المـن م  البقاء على سطوتها ونفوذهاتيا  سرطاني  رعتو قوى ال ر  االستعمار  في منطقتنا وأرلنا ل
، واسرائيل هي وادهة هـذا ال ـر  االسـتعمار  الطـامع برالدنـا وارلـنا وثرواتنـا، وهـو مـن مـال  ل رواتنا وقدراتنا

وحقهم في و نا  رعو للكيا  الصهيوني عمل ويعمل على ترسي  ودوده ومواصلة الهيمنو على حسا  أبناء  ع
مور، ولهذه ال اية يسعى من ومنع انفالت او المترد  لى احتواء الولعإهيوني يسعى   الكيا  الصإ أرلهم.

الــى الحفـــاا علـــى الهــدوء ال  ال مصـــلحة للكيــا  الصـــهيوني بالتصـــعيد،  دو  العمالـــة والردعيــة العر يـــة مــال 
 ةيـــحديد  حــر  فـــي بــل عجــز القرــة الأالدامليــة غيـــر قــادرة علــى موادهــة  مصوصــا وا  الجرهــة االســرائيلية

لـــى مرادعـــة إســـرائيل ومـــا يـــدفع بم، دميعهـــاعـــن منـــع صـــواري  المقاومـــة مـــن الســـقوو فـــي المســـتعمرات  وســـواها
يدرك الكيا  ددا. و   ال من سيكو  باهضاإ عسكر  و عدواني   عملأقرل الدمو  في  اإ حساباتها والتفكير مليا 

ت يــر دائــم، بمعنــى أ  المقاومــة تــزداد تجر ــة اإلســرائيلي أ  معادلــة الصــرال بينــو و ــين المقاومــة هــي فــي حالــة 
يـو ومررة وقوة ومصوصاإ على مستوى ال قة بومكانية تحقي  النصـر وارادة االنتصـار، فـي حـين أ  قـوة الـردل لد
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 وما قرلها والعدوا  المستمر علـى لرنـا  2006تزداد هشا ة وارادتو القتالية تزداد وهناإ، ولقد أثرتق حر  تمو  
المقاومـة، ممـا أفضـى إلـى مجموعـة مـن النتـائج التـي  درهـة ن ر الصرال يميل باطاراد لمصلحة، أ  موفلسطين

يـند  إلـى تـرميم قـوة الـردل لديـو  دنـوني تقل  قادة الكيا  ومنسستو العسـكرية، وتدفعـو إلـى التفكيـر دـديااإ بعمـل
يــدرك  فــي المقابــلو   .اســتدالمقاومــة وعملهــا الــدؤو  والم دهــاد واســتعادة هيرتــو العســكرية التــي تصــدعق بفعــل

وة مـن سـابقاتها بفعــل ســقـد يرــادر إليـو قـد تكـو  لــو نتائجـو العكسـية واو ـد ق مــن هـذا النـول و  أ  عمـلبـ العـدو
رارية تنقلب عليـو وتشـكل تهديـداإ السـتمسـتجعل من أ  عدوا  يرادر إليو م ـامرة  سمجموعة من العناصر التي 
عنـدما ماصـة الم امرة قد تقود إلى أترر هزيمة في تاري  الكيا ،  ذه، بحي  ا  هودوده وديمومتو في المنطقة

، تجعلهـا واالدتماعيـة تو العسـكريةايصل المجتمع اإلسرائيلي إلى قناعة مفادها ودـود لـع  بنيـو  فـي منسسـ
تقــ  عـــادزة أمـــا  المقاومـــة وتنـــامي قـــدراتها ومرراتهــا، ومصوصـــاإ إذا أدرك أ  هـــذا الضـــع  لـــم يعـــد باإلمكـــا  

بنفسـها  اتأو انعـدامها بـل إلـى لـع  ثقـة تلـك المنسسـات دو، مما يـند  إلـى لـع  ال قـة بتلـك المنسسـعال
وقدرتها على تحقي  أ  نصر أما  المقاومة، مما يند  إلى تهشيم ما بقي من قوة ردل لدى ذلك الكيـا ، والـى 

 إلعاض ما بقي من إرادة قتالية لدى ديشو.

 

 


