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  األداة العسكرية اإلسرائيلية
  العربية املقبلة - واحلرب اإلسرائيلية 
 

  
  احملتويات

  
  

  صفحة    
 XIII    تقديم

  
  

  القسم األول
  هيئة األركان العامة ونشاطات أجهزتها

  الفصل األول
  هيكلية اجليش وعالقته بالسلطة السياسية

 
  

  أوالً 
  

  هيكلية اجليش: 
  

  
  3  أ ـ هيئة األركان العامة 
  4   ب ـ الشعب العسكرية 
  8  ج ـ املناطق العسكرية 
  9  د ـ األسلحة الرئيسية  
  11   عالقة اجليش بالسلطة السياسية:   ثانياً

 
  
  

  الفصل الثاين
  الطاقة البشرية وتدريبها

 
  15  تنمية الطاقة البشرية :   أوالً 

  18   نوعية الطاقة البشرية :   ثانياً
  19  التدريب :   ثالثاً
  21  التدريب على استدعاء االحتياط :  رابعاً 
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  الفصل الثالث

  تخزين األسلحة وصيانتها
  الفصل الرابع

  االستخبارات العسكرية

  
25  

  
31 

  
  

  القسم الثاين
  العقيدة العسكرية واملذاهب القتالية

  الفصل األول
  العقيدة العسكرية واملبادىء االستراتيجية

  
  
  

39 

  42  الوقائية  الضربة األوىل واحلرب:   أوالً 
  45  القوة الرادعة :   ثانياً
  47  جتنب املفاجأة:   ثالثاً
  49   أهمية العمق االستراتيجي:   رابعاً 

  51  التفوق النوعي :   خامساً 
  54  نقل احلرب إىل األراضي العربية:   سادساً 

  
  

  الفصل الثاين
  املذاهب القتالية ودور األسلحة اخملتلفة

  

  
 

  58  جومي مقابل إنشاء اخلطوط الدفاعية األسلوب اله:   أوالً 
  65  دور القوات البرية يف املعركة :   ثانياً
  73  سالح اجلو:   ثالثاً
  76  سالح البحرية دور:   رابعاً 

  
  

  القسم الثالث
  إسرائيل يف مواجهة العرب

  الفصل األول
  التقويم اإلسرائيلي لألخطار العربية

  
  
  

83 

  84  مصر :   أوالً 
  86  اجلبهة الشرقية:   ثانياً
  95  املقاومة الفلسطينية :   ثالثاً
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  الفصل الثاين
  قدرات اجليش اإلسرائيلي ونموه

  

 

  99  قدرات اجليش اإلسرائيلي :   أوالً 
  102  نمو اجليش اإلسرائيلي :   ثانياً

 
  

  الفصل الثالث
  الشكل احملتمل للحرب املقبلة

  

  
109 

  110  األوضاع السياسية :   أوالً 
  112  األسباب احملتملة لنشوب احلرب:   نياًثا

  114  موازين القوى العسكرية:   ثالثاً
  114  أ ـ القوى البرية   
  121  ب ـ القوى اجلوية   
  124  ج ـ القوى البحرية  

  127  اخليارات العربية :   رابعاً 
  134  اتساع احلرب وأهدافها :   خامساً 

  134  اتساع احلرب أ ـ  
  136  تراتيجية للطرفيناألهداف االسب ـ   

  137  استراتيجية إسرائيل العسكرية يف احلرب املقبلة:   سادساً 
  141  التكتيكات القتالية اإلسرائيلية يف احلرب املقبلة :   سابعاً 

  141  أ ـ احلرب اجلوية   
  153  ب ـ احلرب البرية   
  164  ج ـ احلرب البحرية   

  169  ضادةاخلطط االستراتيجية العربية امل:   ثامناً 
  173  األساليب القتالية العربية :   تاسعاً 

  174  أ ـ احلرب اجلوية   
  177  ب ـ احلرب البرية  
  178  ج ـ احلرب البحرية  
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  القسم الرابع

  املالحق
  

  
 

  184  الرتب العسكرية اإلسرائيلية والترجمات املستخدمة لها :   امللحق األول
  185   1978 - 1973اصب العسكرية اإلسرائيلية التغييرات يف املن:   امللحق الثاين
  189  األسلحة التي يستخدمها اجليش اإلسرائيلي :   امللحق الثالث
  213  عملية الليطاين :   امللحق الرابع

  224  القوة الذرية اإلسرائيلية :   امللحق اخلامس
  

 


