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  –االستراتيجيات العسكرية للحروب العربية 
  )١٩٨٨ – ١٩٤٨(اإلسرائيلية 

  :بيروت. هيثم كيالين
  .١٩٩١مركز دراسات الوحدة العربية، 

  
بالتصميم الفكري والعملي الذي " اخلطة االستراتيجية العسكرية"يمكن تعريف 

العمل العسكري كله؛ فترسم وهي تشمل . يسبق البدء بإعداد أي عمل عسكري وتنفيذه
معامل مسرح العمليات والوضع العام واملوقف العسكري؛ وحتدد املهمات والواجبات 

واالحتماالت والتطورات املتوقعة؛ وتضع لكل حالة حمتملة ولكل تطور متوقع طريقة 
  .املعاجلة واملواجهة، وتُبيِّن القوى والوسائط الالزمة

بح من الصعب احلديث عن خطط عسكرية يف ضوء هذا التعريف املبسط، يص
وجل ما يمكن أن يجده الباحث يف . استراتيجية عربية باملعنى العلمي للعبارة

احملفوظات العربية املتيسرة هو أوامر عمليات تكتية متعلقة بمستويات قيادية 
لكن يمكن االنطالق من الوقائع العسكرية التي حدثت فعالً على األرض . ميدانية
. ها شكالً من أشكال اخلطط، وإنْ مل تتوفر فيها مقومات اخلطة وعناصرهاباعتبار

اإلسرائيلية حماوالً  –وهذا ما فعله الدكتور هيثم كيالين، حين تعقب احلروب العربية 
. العسكرية فيها، من خالل سير املعارك ومسرح العمليات" االستراتيجيات"الكشف عن 

لفلسطيني، باعتباره أحد أشكال املواجهة وأفرد قسمًا خاصاً للكفاح املسلح ا
العسكرية العربية غير النظامية، مركزاً على االنتفاضة الفلسطينية وعالقتها بمفهوم 

ومل يُغفل املؤلف التعرض، بإيجاز، لالستراتيجيات اإلسرائيلية . الكفاح املسلح
 –العسكرية  ذلك بأن االستراتيجية. املضادة، استناداً إىل منهج الدراسة املقارنة

أياً يكن مصدرها أو تكوينها، هي وليدة نقيضها، أي  –بحسب مفهوم املؤلف 
  .استراتيجية الطرف املعادي

ومن اجلدير بالذكر أن املؤلف اعتمد اعتماداً وثيقًا، يف شأن وقائع احلروب 
اين اإلسرائيلية، على الدراسة التي أعدها هو نفسه، يف هذا اجملال، للقسم الث –العربية 
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من املوسوعة الفلسطينية، الذي أشرف الدكتور أنيس صايغ على إخراجه ورأس 
 .حتريره



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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