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 يعلون موشيه اللواء

  إعداد القوة
 من أجل املواجهة احملدودة

أصــــــبح اجليش اإلســــــرائيلي مســــــتعداً للمواجهة احلالية مع الفلســــــطينيين، ألنه جنح 
ن أ وعلى اجليش اإلســـــــــــرائيليســـــــــــلفاً يف تطوير الوعي بما تتطلبه املواجهة احملدودة. 

يواصـــــــــــل تطوير هذا الوعي من أجل بقائه جاهزاً يف مواجهة خمتلف التهديدات املاثلة 
 أمامه. ومفتاح ذلك يكمن أساساً يف تشجيع التفكير والتعبير.

 مقدمة

يف هــذه األيــام اكتمــل عــام على بــدء الســـــــــــلطــة الفلســـــــــــطينيــة انتهــاج اســـــــــــتراتيجيــا 
ة ضــــــد دولة إســــــرائيل. وتطلب األمر من اجليش اإلســــــرائيلي، املواجهة املســــــلحة احملدود

أول مرة يف تاريخه، أن يقاتل، بصورة متواصلة، عدواً هو ليس جيشاً نظامياً يستخدم 
أســـــــــــلحة نارية على نطاق واســـــــــــع. إالّ إن قوات اجليش اإلســـــــــــرائيلي مل تفاجأ جرّاء قيام 

 وعي والتأهب.الفلسطينيين بشن القتال، وذلك بفضل عمليات تطوير ال

إىل جـانـب ذلـك، فـإن دينـاميـة املواجهـات ال تســـــــــــمح لنـا بـالنوم على احلرير، وهي 
تتطلــب منــا حتليــل اخملــاطر املتوقعــة، واحلرص على إعــداد القوة املالئمــة. وهــذا املقــال 
مكرس للتعرف على العمليات التي تم تنفيذها، ولتوضيح التوتر القائم بين إعداد القوة 

 دودة وبين احلاجة إىل إبقائها متأهبة أيضاً لقتال عايل احلدة.للمواجهة احمل

 تعريف املواجهة احملدودة

[.......]  
إن وضــــــــــع حدود للمواجهة هو نتيجة اختيار الطرفين املتصــــــــــارعين، كل بحســــــــــب 
اعتباراته املتعلقة بالتكلفة واملردود. فالفلسطينيون، مثالً، اختاروا املواجهة العسكرية 
ســـبيالً بدا لهم أنه يضـــمن حتقيق أهدافهم الســـياســـية، لكنهم مل يختاروا مواجهة شـــاملة 

لعســـــكرية واالقتصـــــادية). وتختار إســـــرائيل، من جانبها، أالّ العتبارات التكلفة (املوارد ا
تســـــــــــتعمل كامل قوتها العســـــــــــكرية العتبارات، منها: اعتبارات خلقية تتعلق بعدم مس 
ســـــــــــكان مدنيين، واعتبارات تتعلق بالســـــــــــياســــــــــــة اخلارجية، واعتبارات تتعلق بالثمن 

 االجتماعي لعملية تفتقر إىل إجماع واسع.

احملدودة يســـــــــتجر انعكاســـــــــين مهمين بشـــــــــأن طابع املواجهة: إن اختيار املواجهة 
                                                            

  2002 يوليو/تموز منذ ورئيسها( اإلسرائيلي اجليش يف العامة األركان هيئة رئيس نائب.(  
   :380"معراخوت"، العدد املصدر	24، ص 2001، كانون األول/ديسمبر 381 -	29 -. 
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األول منهما يعبّر عن إدراك أن املواجهة لن حتَُسم بعملية عسكرية قصيرة، نسبياً [....]، 
أي أن املواجهــة هي بشـــــــــــــأن القــدرة على الصـــــــــــمود. والثــاين هو أن املواجهــة احملــدودة 

وذلك  -	ة العســـكرية واملرتبة الســـياســـيةتتطلب نقاشـــاً جارياً، يومياً أحياناً، بين املرتب
.  خالفاً لعملية عسكرية يف مواجهة شاملة، يكون تدخل املرتبة السياسية فيها حمدوداً

 السعي جلهوزية القوة العسكرية

[.......] 

إن حماولة البحث عن أدوات جديدة يف أثناء التأهب ملواجهة مع الفلســـــــــــطينيين 
إطار نظري مالئم لهذه املواجهة اليومية. وهذا جنمت عن اإلحســــــــــــاس بأن ليس لدينا 

اإلحســاس الزمني منذ وقت طويل، حتى مذ كنت قائداً ألوغداه [فرقة] يهودا والســامرة. 
وهـــذا ال يعني أن القـــادة على األرض مل يجـــدوا حلوالً عمالنيـــة جيـــدة للتحـــديـــات التي 

صـــــــــــعيــد التكتيكي، واجهتهم، لكنهم واجهوا ذلــك بحلول مرجتلــة، حتقق معظمهــا على ال
وغاب اإلطار الفكري الشامل، الذي يربط ما بين األهداف السياسية والعملية التكتيكية، 
والذي يكفل التنســـــــيق بين مســـــــتويات املراتب التســـــــعة، من املســـــــتوى الســـــــياســـــــي حتى 

 اجلندي الواقف على احلاجز.

هيئة األركان هذا اإلدراك كان وراء اجلهد الذي بذلناه يف قيادة املنطقة الوسطى و
بمســــــــاعدة فريق أبحاث املســــــــتوى العمالين. فطوّرنا معاً وعياً مالئماً بشــــــــأن  -	العامة

وهي مواجهة كنا نتوقعها. وجتسد هذا الوعي يف منظومة  -	الفلسطينيين املواجهة مع
 مفاهيم جديدة ومالئمة.

 تقويم الوضع

ن موضـــــــــــوع أدى إىل أن يكو -		مالئمتطوير وعي  -	إن حتـــديــــد عنصـــــــــــر التحـــدي
الدراســـــة األول هو تقويم الوضـــــع. إن األداة املألوفة لدينا كانت الطريقة املتبعة لتقويم 
الوضــع التي تعلمناها خالل تدريبنا العســكري، والتي تقوم على أســاس حتليل [طبيعة] 
األرض، والعدو، ونســب القوى، ثم عناصــر إضــافية مثل الزمان واملكان وعوامل أُخرى. 

للوضـــــــــــع يســـــــــــري على كــل مواجهــة تقوم على أســـــــــــــاس [الســـــــــــيطرة على] وهــذا التقويم 
ســـواء يف وضـــع دفاعي أو يف وضـــع هجومي. لكن على الرغم من أن الصـــراع  -	األرض

بيننا وبين الفلسطينيين هو يف شأن األرض، فإنهم ال يحاولون (أقله يف هذه املرحلة) 
واجهة هو بشــــــــــأن احتالل أرض بواســــــــــطة قوة عســــــــــكرية. إن أســــــــــاس القتال يف هذه امل

الوعي، اإلســرائيلي والفلســطيني والدويل. فاخلصــم الفلســطيني يســتعمل ســالح اإلرهاب 
من أجل زعزعة قوة الصــــــــمود لدى اجملتمع اإلســــــــرائيلي. وهو يســــــــعى لغرس روح حرب 
حترير يف الوعي الفلســـــــــــطيني، بينمــا يحــاول يف الســـــــــــــاحــة الــدوليــة تقويض شـــــــــــرعيــة 
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 حماربتنا لإلرهاب.

فنحاول العمل بوســــائل تعزز إحســــاس اجلمهور اإلســــرائيلي بقدرتنا على أمّا نحن، 
الصـــــمود يف هذه املواجهة، ونعمل ضـــــد الفلســـــطينيين بطريقة تهدف إىل التوضـــــيح لهم 
أن العنف لن يحقق لهم أيــة إجنــازات. ويف املقــابــل، نحــاول أن نحظى بشـــــــــــرعيــة دوليــة 

 لوسائل كفاحنا.

بشـــــــــــــــأن جمــــاالت تتعلق  -		املرحلــــة الراهنــــةيف  -	يف هــــذه املواجهــــة التي تــــدور
بالوعي، ال يتناول تقويم الوضــــــع حتليل كيانات مادية، وإنما يحاول أســــــاســــــاً تفحص 
املســـــــــارات والظاهرات، وتقدير تأثيرها يف املعركة ويف ســـــــــبل العمل املمكنة للخصـــــــــم 
ولنـــا. وتـــدور املواجهـــة داخـــل ثالث جمموعـــات من احلـــدود: حـــدود املنظومـــة، وحـــدود 

 ملعركة، وحدود التنسيق.ا

 حدود املنظومة

لو طبقنـــا على هـــذه املواجهـــة أدوات العقيـــدة [القتـــاليـــة] اخلـــاصــــــــــــــة بـــاملنظومـــات 
الكتشـــــفنا أن ثمة قوى خارج املنظومة تؤثر فيها بشـــــدة، وأن من املشـــــكوك فيه أن جتد 

ية ياسـ[هذه القوى] تعبيراً عنها يف تقويم عادي للوضـع. وهكذا، مثالً، فإن اعتبارات سـ
أميركية تؤثر يف ســـــــــــاحة العملية العســـــــــــكرية، مثلها مثل اعتبارات تتعلق بالســـــــــــاحات 
األوروبية واملصـــــــــــرية واألردنية والســـــــــــورية. وهذه عوامل يف حدود املنظومة ال يكاد 
يكون لنــــا، كجيش، تــــأثير فيهــــا، لكنهــــا هي تؤثر فينــــا. وبــــالتــــايل، فــــإن على اخملطِّط 

 رات، وأن يفهمها، بل أن يتكهن بتأثيرها.العسكري أن يدرك هذه االعتبا

 حدود املعركة

بعد توضيح حدود املنظومة ننتقل إىل تفحص حدود املعركة. وهذه هي الظاهرات 
واملســـــارات التي تؤثر يف املعركة، والتي نســـــتطيع نحن التأثير فيها. مثالً، إىل أي مدى 

يف  كبيرة على التأثير ســــيحقق الفلســــطينيون إجنازات بواســــطة العنف؟ إن للجيش قدرة
هذا العنصـــــــــر. وبالتأكيد ال إمكان لقياس ذلك على مســـــــــتوى احلدث املنفرد، لكن جممل 
عمليات املبادأة، وجممل العمليات الوقائية، وجممل نتائج املواجهات، هي التي تشــكل 
اإلدراك، ســــــواء يف اجلانب اإلســــــرائيلي أو يف اجلانب الفلســــــطيني، جلهة اإلجنازات التي 

 قها العنف أو مل يحققها.حق

إن تشــــــكيل اإلدراك الفلســــــطيني يف هذا الشــــــأن عامل ذو أهمية كبيرة، ألنه يتصــــــل 
بأحد العناصـــــر األســـــاســـــية للقرار الفلســـــطيني بشـــــن املواجهة املســـــلحة بشـــــكلها احلايل. 
فالفلســــطينيون انطلقوا من فرضــــية أن العنف يؤدي إىل تغيير. وإذا حيّدنا هذا العنصــــر، 

أمكن التأثير يف جممل موقفهم من اســـــــتمرار املواجهة، ومن احللول الســـــــياســـــــية فلربما 
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 التي يُفترض أن تنهيها.

من املهم عند الســــــــعي لرســــــــم حدود املعركة بالشــــــــكل الذي نرغب فيه، أن نتذكر أن 
. إذ تواجهـــه أعمـــال كثيرة ألطراف متعـــددة، ســـــــــــواء يف اجلـــانـــب  اجليش ال يعمـــل وحيـــداً

انب الفلســـــــــــطيني، يف حين أن األعمال يف جانبنا ال تكون كلها اإلســـــــــــرائيلي أو يف اجل
 منسقة من أجل الهدف ذاته. -	لألسف -	أحياناً

 حدود التنسيق

بعد توضـــــــــــيح حدود املعركة التي ال تزال، أســــــــــــاســــــــــــاً، يف جمال الوعي، ننتقل إىل 
دات احدود التنســــــيق، مثالً: حدود املســــــؤولية اخلاصــــــة بقي -		احلدود املتعلقة باملنطقة

 املناطق.

يتحمل القائد مســؤولية عامة وشــاملة عن جميع العمليات التي تنفذ داخل املنطقة 
اخلاضـــــعة لقيادته. لكن ال يجوز، بالتأكيد، للقادة الكبار على مســـــتوى قائد املنطقة، أو 
يف هيئــة األركــان العــامــة، االكتفــاء بفهم مــا يجري يف جمــاالتهم، بــل عليهم أيضــــــــــــاً أن 

العالقــات والتــأثيرات املتبــادلــة بين مــا يجري ضـــــــــــمن حــدود املنظومــة يفهموا نســـــــــــق 
 وضمن حدود املعركة وبين النشاط التكتيكي يف جماالتهم.

كذلك عندما يهم القائد بدراسة الوضع يف اجملال الواقع ضمن مسؤوليته، فإنه ال 
قوى ليمكن تطبيق تقويم الوضــــــع بصــــــورة تبســــــيطية. مثالً: ال يمكن التعامل مع جميع ا

العاملة يف مناطق الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية على أنها كيان واحد يدعى "عدوّاً". إذ يجب 
التمييز بين القيادة الفلســـــــطينية، والشـــــــارع الفلســـــــطيني، واجلهاد اإلســـــــالمي، وحماس، 
والتنظيم [حركة فتح]. فلكل منها "جدول أعمال" خاص، وأهداف وأوضـــــــــــاع قاهرة، ال 

اصـــــــــــــة بــاجملموعــات األُخرى. ونحن نطلق على ذلــك تتطــابق بــالضـــــــــــرورة مع تلــك اخلــ
مصطلح "منطق". لكل هيئة من هذه منطق خاص، ومن دون معرفة نسق منطق اخلصم 
وفهمه بعمق ال يمكن التوصــل إىل اإلجنازات اخلاصــة بالوعي التي تهمنا بصــفتها أداة 

م صـــلتحقيق أهدافنا الســـياســـية. وفضـــالً عن ذلك، يصـــعب من دون فهم نســـق منطق اخل
 التخطيط لعملية عسكرية فاعلة، وقد نصل إىل وضع تكون فيه قوتنا غير مناسبة.

[.......] 

 ثقافة احلوار

إن تغيير أنماط تقويم الوضـــــــــــع بحيث تخدم األهداف املتعلقة بتطوير املعلومات 
يســـــــتوجب االنتقال إىل نشـــــــاط من نوع "العصـــــــف الذهني"، الذي تســـــــتلزم إقامته ثقافة 

مشــارك من املســاهمة يف النقاش بصــورة حرة ومتســاوية. ويُجرى هذا  حوار، تمكّن كل
النقاش يف منبر مصغر، نسبياً، يكون متحرراً من اإلطار الهرمي ويتطلب موارد زمانية 
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كثيرة. وتتم بلورة نتائج النقاش يف وثيقة، تشــــكل أســــاســــاً الســــتمرار احلوار بين مراتب 
 اجليش، وبين اجليش واملرتبة السياسية.

 تقتصــــر ثقافة احلوار على املنبر الضــــيق، نســــبياً، الذي يعمل على مســــتوى قيادة ال
املنطقة أو هيئة األركان العامة لبلورة املفاهيم وتطوير الوعي. فمنذ أن تُفتح "خريطة 
الوعي"، التي تصــــــــــف جمموعة مفاهيمنا إزاء الوضــــــــــع، يبدأ احلوار بين خمتلف املراتب 

ار االســـــــــــتراتيجية واملنظومية إىل أفكار عمالنية وإىل العســـــــــــكرية، بهدف ترجمة األفك
 خطط.

وبســـــــــــبب طابع امليدان وطابع املواجهة، قد يصـــــــــــبح عمل تكتيكي يقوم به جندي 
منفرد أو ضــــابط ذو رتبة متدنية، عمالً ذا انعكاســــات اســــتراتيجية. ولذلك على الضــــباط 

. إذ إنه يف ضــــــــوء ذوي الرتب الدنيا واجلنود أن يفهموا الفكرة العمالنية، والق يود أيضــــــــاً
مثل هذا الفهم العميق فقط يمكنهم اتخاذ القرارات الصـــــــحيحة من أجل التصـــــــرف والرد 

أي أن يكونوا فاعلين، وأالّ يرتكبوا أخطاء قد تكلف  -		على األرض يف زمان مناســــــــــــب
. ولفرحتنا الكبيرة، وقع منذ بداية أحداث أيلول/ســبتمبر  ثمناً ســياســياً وعســكرياً باهظاً

قيـــاســــــــــــــاً بحجم القوات  -		القليـــل من مثـــل هـــذه األخطـــاء، بـــل القليـــل جـــداً منهـــا 2000
 وتبديلها وانتشارها وعدد احلوادث.

[.......] 

 إعداد القوة

يقوم إعداد القوة، بالدرجة األوىل، على أســـــــــــاس تطوير أفكار اســـــــــــتراتيجية جديدة 
هــذه املســــــــــــارات فيمــا وبلورة مفهوم عمالين حــديــث. وقــد وصـــــــــــفنــا أعاله طريقــة تنفيــذ 

 . يختص باملواجهة احملدودة، لكنها إىل حد بعيد تســـري على التهديدات التقليدية أيضـــاً
لقد تقدم اجليش اإلسرائيلي كثيراً يف السنوات األخيرة يف جمال تطوير الوعي العسكري 
املطلوب بمختلف التهديدات. ومفتاح ذلك موجود، أساساً، يف تشجيع التفكير والتعبير. 
وجند يف لقاءاتنا مع جيوش أجنبية أن اجليش اإلســـــــــــرائيلي، يف جماالت كثيرة، يتقدم 

 كثيراً يف تطوير الوعي العسكري املتعلق بمواجهات متوقعة.

يجــب صـــــــــــهر األفكــار العمالنيــة يف إطــار عقيــدة قتــاليــة، تؤدي إىل تطوير تقنيــات 
ة دادات يف جماالت بناء القوقتالية وتدريبات مناسبة. وتبعاً لذلك، تُشتق أيضاً االستع

 والتجهّز واملناورات.

ثمـــــة يف إعـــــداد القوة للمواجهـــــة احملـــــدودة مرحلـــــة تكون أقـــــل تطوراً يف اإلعـــــداد 
التقليــــــدي الــــــذي يتلقــــــاه اجلنــــــدي، وهي مرحلــــــة اإلعــــــداد الــــــذهني. ففي املواجهــــــة مع 

ي بظاهرات دالفلســطينيين، التي تتم يف بيئة مدنية كثيفة، من املتوقع أن يصــطدم اجلن
ومشـــــكالت ال تشـــــكل جزءاً من اإلعداد العادي، ومن الضـــــروري أن نعدّه لها، إذا أردنا له 
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 أن يكون فاعالً وذا منفعة وأالّ يتسبب بحوادث.

وهناك موضوع مهم يجب نقله إىل اجلنود، بصرف النظر عن القطاع الذي يعملون 
يما يتعلق بإمكان إحلاق فيه، وهو معرفة النتائج املمكنة ألعمالهم، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً ف

الضــــــــرر باملدنيين، وفيما يتعلق بلقاء ممثلي وســــــــائل اإلعالم. فمثالً، عندما يدرك قائد 
دبابة أن خطأ يف إطالق قذيفة قد يتســـــــــــبب بقتل عائلة بريئة، فإن ذلك يؤثر يف كمية 
القذائف التي يطلقها، ويف مدى احلرص على حتسين التصويب. وفيما يختص بوسائل 

م، على اجلندي أن يكون مدركاً إلمكان نصــــــب "كمين مصــــــوَّر"، كما جرى مرة يف اإلعال
مفرق يهودا والســــامرة، وأالّ ينجر وراء اســــتفزازات قد تؤدي إىل مأزق ســــياســــي، كالذي 

 جنم عن الصفعة التي وجهها أحد اجلنود إىل صحايف مصري يف احلادث نفسه.

نفســــــــه وبصــــــــورة متواصــــــــلة جلميع ال يمكن إعداد اجلندي والوحدة على املســــــــتوى 
أنواع املواجهات املمكنة، وتتحدد موضــــــــــوعات التدريب وفقاً لســــــــــلم أولويات يناســــــــــب 
اللحظــة. وهــذا الوضـــــــــــع قــائم اليوم أيضــــــــــــاً من خالل إجراء توازن بين اإلعــداد اخلــاص 
ملهمات املواجهة احملدودة وبين مواصــــــــــلة إعداد القوة لألوضــــــــــاع املعهودة يف القتال 

 احلدة.العايل 

يجب األخذ يف االعتبار أن جمرد تدخّل الوحدات يف القتال يف الساحة الفلسطينية 
يساهم مساهمة ملموسة يف رفع مستواها العمالين. ففي نهاية املطاف، وعلى األرض، 
تســــــــــتوجب كل فعالية خطوات أســــــــــاســــــــــية يف التخطيط وإدارة املعركة وإجراء األبحاث. 

ذ، العناصـــــــــــر املكونة للعملية اجلارية واتخاذ قرارات يف وكذلك هناك، يف أثناء التنفي
أوضـــــــاع عمالنية قاهرة. وهذه األمور كلها، إذا حرصـــــــنا على تنفيذها كما يجب، وعلى 

تؤدي إىل رفع املســتوى العمالين للقوة. وجمرد وجود  -		يف حال كشــفها -		ســد الثغرات
ل إعداد القوة ألوضــــــــــــاع كل ما قيل أعاله ســـــــــــيؤدي إىل جعل املواءمة املطلوبة من أج

.  قتالية أُخرى، بسيطة نسبياً

[.......]. 
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