
 

  



   لعمليات العسكرية اإلرسائيليةتسمية االحقول الداللية ل

 

تعترب التسميات التي تطلق عىل العمليات العسكرية أمرًا شائًعا حول العامل، إال أنها تربز بشكل الفت لدى العمليات  

حتى    1948  منذ العامعملية    76والتي بلغت    منطقة رشق آسياالعسكرية والحروب التي يشنها الكيان املؤقت يف  

 .اليوم

تقنية لتحويل  ، وهي  1القرن املايض   سبعيناتتعترب نظرية التأط� من أهم نظريات التأث� اإلعالمي واالجت�عي منذ  

هناك  أنظار الجمهور من فكرة معيّنة إىل أخرى وحرصها يف إطار معّ�، وتعترب من أخطر النظريات يف صناعة الرأي.  

التسمية   فعل  ب�  املشرتكة  القواسم  من  التسمية  التأط�، و الكث�  إن  مجاالت   ، بل  يف  السياسية  التسمية    خاصة 

مثة ما يسمى أيًضا "تأط� اإلبادة" أو "التسمية املدمرة"، وهي نوع    . هي التجيل األول لعملية التأط�  ، العسكريةو 

القضاء بشكل رمزي عىل األحداث أو األشياء   التأط� يهدف إىل  التعرف عىل  من  عن طريق طمس أو حتى منع 

النظر   الدموية ورصفالعسكرية بالعمليات مثل التكاليف البرشية واالقتصادية املرتبطة  ، غ� املرغوب فيهاس�تها 

 .عنها

الدالالت والرمزيات  من خالل تنشيط االرتباطات ب�    ، الجمهور  فعلعىل توجيه ردود  اإلطارات    -تعمل التسميات

وعندما يتم وضع امل�رسات العسكرية داخلها، مثل  لدى الجمهور من جهة أخرى.املفاهيم املخزنة ب� و  من جهة

إعطاء الحروب واألسلحة أس�ء رمزية فعالة يف الفضاء املعنوي املجتمعي، فإنها ستكون مبثابة الرابط الذي سيؤمن  

 وتعترب أحد أشكال التسويق العسكري. ،ة الرشعية واملقبولية من الجمهورالتغطي

الخص خاصة يف املجتمع ائص غ� املرغوب فيها ألية قضية هو اإلطار األيديولوجي،  الواقع أن أفضل إطار لتحييد 

اليهودي القائم عىل األيديولوجيا الصهيونية أوًال وعىل كرثة الحروب ثانيًا. يف فرتة ما بعد الحرب العاملية الثانية إىل  

م األس�ء القادمة  دويستخ. أخرى "يةاليوم، خاض الكيان الصهيو� املؤقت حروبًا أكرث من أي ما يسمونه "د�وقراط

األسلحة  ولتسمية  ،  والتي غالبًا ما تث� معارضة داخل الكيان  من الطبيعة والتوراة لتسمية هذه الحروب املث�ة للجدل

يف امل�رسات العسكرية والسياسية،  للمصطلحات واملفاهيم هي محّل الرتكيز اليوم    القوة التالعبيةخاصة وأن    أيًضا.

و" الوقائية"  و"الحرب  اإلرهاب"  عىل  "الحرب  يعرّف  surgical strike  "جراحيةال رضبة  المثل  أخرى.  وتسميات   ،

   هيمنة غ� مرشوعة عىل العقل لتشكيل �اذج عقلية متحيزة.   التالعب عىل أنه 
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العسكرية هي أنشطة القوة العسكرية التي تقوم بها القوات املسلحة وتتخذ أشكاًال متعددة، كالرضبات  والعمليات  

منها   القص�ة  الحروب  أو  االشتباكات،  والرسيعة، أو  اإلرسائيلية    والطويلة.الخاطفة  العسكرية  العمليات  - تتسم 

وبحسب العقيدة الدفاعية لجيش الدفاع اإلرسائييل، بأنها عمليات هجومية ألهداف اسرتاتيجية، اتخذت مع الوقت  

 املنحى الهجومي كردة فعل ك� سنالحظ يف هذه الدراسة. 

 الكل�ت املفتاحية: 

املصطلحات    – التسمية    - االسرتاتيجيات الخطابية    –ط� اإلعالمي  التأ   – ئييل  جيش الدفاع اإلرسا  - العمليات العسكرية  

 حروب دفاعية.  –حروب هجومية  – الحرب عىل غزة -

 

 االسرتاتيجيات الخطابية  

مرتبط بنيويًا بالبعد األيديولوجي.    شكل من أشكال التسويق العسكريك  التسمية العسكريةالحديث عن  الواقع أن  

الحديثة" والثقافة  "األيديولوجيا  كتابه  يرى جون ثومبسون2يف  "املعنى يف خدمة    3،  أنها  األيديولوجيا،  يف تعريف 

الرمزية وعالقات  القوة".   الصلة ب� املعنى املعبأ باألشكال  ويقرتح يف تفس� األيديولوجيا عىل أنها "الكشف عن 

 .  "لحفاظ عليهالالهيمنة التي يعمل هذا املعنى 

ا هي مبثابة فتح تحقيق بالطرق التي تم فيها بناء املعنى ونقله من  ييش� ثومبسون أيًضا إىل أن دراسة األيديولوج

وفي� ييل عرض لثالث اسرتاتيجيات  أشكال رمزية، من الشعارات اليومية إىل الصور املعقدة والنصوص.   خالل عدة

 خاصة يف بناء التسمية: 

الطبيعية : بعض األس�ء تتيح خلق عالقات ب� ما هو اجت�عي وتاريخي ومن ثّم التعامل معها عىل أنها  إضفاء 

في� يتعلق    تقلل من شأن اإلرادة البرشيةهذه األس�ء    ية.حدث طبيعي أو حاصل محتوم من الخصائص الطبيع

   ببدء أو استمرار امل�رسات العسكرية. 

�كن لألس�ء أن تقّدم القضايا عىل أنها إيجابية بين� تطمس جوانبها القامتة القبيحة. في� يتعلق  :  تجميل الحقائق

 التلطيف يرصف االنتباه عن عواقبها، مثل املوت واالضطراب.تجميل الحقائق أو باألع�ل العسكرية، فإن 
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عادلة  أنها متثيلها عىل أنها رشعية، أي تحفيزًا للم�رسات العسكرية من خالل  قد تقدم التسميات الرشعية: إضفاء 

اإلنصاف، واللياقة، وحتى الربح املايل مع طمس  عىل القضايا هي    اإلضافة التي تقدمها الرشعيةوجديرة بالدعم.  

 االستخدام غ� املناسب للسلطة أو املال. 

 

 الحقول الداللية املهيمنة  

املهيمنة  بالنظر إىل التسميات وتتبعها بالنسبة إىل الثقافة واأليديولوجيا اإلرسائيلية �كن مالحظة نوع� من الدالالت  

ولدى إسقاطها عىل اسرتاتيجيات التسمية أعاله �كن    .املفاهيم من التوراة، و األشكال من الطبيعةعليها، وهي:  

 : بالنسبة لكل منه� مالحظة التايل

 األشكال من الطبيعة: 

اهرة طبيعية ومشرتكة، ك� لو أنها  ظإعطاء أس�ء من الطبيعة للعمليات العسكرية تحول امل�رسة العسكرية إىل  

عل إثر إطالق صواريخ القسام من    2005يف    "أول الغيث"جزء أسايس من سلسلة األحداث الطبيعية. مثًال: عملية  

باإلضافة إىل كل ما تحمله عملية   تعطي هذه التسمية انطباع أن هذه العملية هي جزء من دورة الحياةقطاع غزة.  

  يف حزيران   "أمطار الصيف"وعملية  ، ك� الفصول.  زاهرمن رمزيات توحي باألمل واملستقبل ال  طر ألول مرةسقوط امل

هذه التسمية تعرب عن قوة ما يسمونه جيش الدفاع اإلرسائييل القادر عىل جعل  عىل إثر أرس جلعاد شاليط.  2006

 طر صيًفا كأمر محتوم من أجل "حق االنتقام".الطبيعة مت

عام    "قوس قزح"واهر املبهرة. مثل عملية  ظالطبيعة كحقل داليل توفر إحاالت النهائية للج�ل، وال  إىل ذلك، فإن

�كن أن تقدم طابًعا  . هذه األس�ء تعود إىل أشياء ج�لية، وظواهر مؤثرة برصيًا،  2002عام    "رحلة األلوان"و،  2004

له   فتقدم  الحرب،  عليه  تشّن  الذي  للمتلقي  بالنسبة  أما  اإلرسائييل،  للمتلقي  بالنسبة  يكفي  فقط، وهذا  إيجابيًا 

 .أكدالناتج عن التناقض ب� االسم واملسمى، وكذلك الغموض وعدم الت االستفزاز النفيس 

الجدير ذكره هو ربط القوة املوجودة يف الطبيعة بأس�ء املركبات واملدرعات مثل املدرعة "بوما" وهو حيوان قوي  

باإلضافة إىل أس�ء أخرى تطلق عىل    ورسيع ومطارد، فتكتسب خصائص الحيوان التي تشكل قوة بشكل استثنايئ.

   . الصغ�، الكارس، النمر، النرس النحلة، الشبلمثل: الربق،  املصنوعة إرسائيليًا األسلحة



القبضة  للداللة عىل ح�وة  ،  2006، والذي انقلب "الحديد البنفسجي" عام  2004باإلضافة إىل "الحديد الربتقايل" عام  

ب�  املجيء وزمن الصوم الك زمن، مع اإلشارة إىل أن اللون البنفسجي يف التوراة يرمز إىل الحديدية التي �سكون بها

   .4كعالمة عىل االستعداد، التكف� عن الذنب، التضحية والتحض�

إضفاء  ، وهذه التسمية هي مثال عىل  Operation Snowسميت أيًضا بعملية "الثلج"    1983حرب لبنان األوىل عام  

مًعا، يعطي اللون األبيض للثلج انطباًعا بالنظافة والنقاء، واستخدام هذه التسمية يف    الطبيعية وتجميل الحقائق

  18جندي إرسائييل وحوايل    670الخطاب اإلرسائييل هو إلقصاء الصورة املوازية للحرب وظروفها الصعبة، حيث قتل  

تلون فيها لبنان بوقت يشبه برسعة  ألف ب� لبنا� وفلسطيني، وكان من املتوقع لهذه العملية أن تكون "نزهة"، يح

 .وقت ذوبان نفنافة الثلج

،  ث وبالتايل إضفاء الرشعيةالت�ثل ب� امل�رسات العسكرية والطبيعة يعطي انطباًعا بحتمية األحدا ن إ �كن القول 

ة الحقائق  ال �كن التحكم بها نسبة إىل قوان� الطبيعة. هذه األس�ء تجعل رؤيتقدم طبيعي  عملية  وهي غالبًا  

. هذا الربط  قيص األسئلة املتعلقة باإلرادة اإلنسانية واملسؤوليةوتُ   ،ي صناعة الرأي الواع  األحداث مغبشة، يفوجوهر  

القتىل والجرحى والخسائر االقتصادية.  عملية "حقل األشواك" عام    يساعد جًدا يف التخفيف من تحمل مسؤولية 

التي  2008 الفلسطينية يف قطاع غزة ووقف الصواريخ  التخلص من املقاومة  ، بدأها اإلرسائيليون بهدف "رضورة 

القطاع    واعتبار  من املناطق الفلسطينية الذاتية،غزة كجزء  نفوذ املقاومة يف  ، وبالتايل التخلص من  5تنطلق من هناك"

يجب التخلص منه هو تصوير مستمد من    "حقل أشواك"ي�، وبالتايل تصويره عىل أنه  "مصنع لإلرهاب" بكل املعا

الحياة   تتناسب مع  التي ال  الثمن، وبالتايل إضفاء  الطبيعة  إبادته، مه� كلف  املتحرضة اإلنسانية، فيتحتم عليهم 

وكذلك عملية "السور  ميًا.  الرشعية عىل كل ما �كن أن يعانيه املستوطنون من خسائر، من خالل إعطائه بعًدا حت

 ، للداللة عىل حتمية اجتياح مدن الضفة بهدف ح�ية املستوطنات اإلرسائيلية. 2002الواقي" عام 

 املفاهيم من التوراة 

، لديهم  اإلرسائيلي�، املتدين� والعل�ني�املستوطن� معظم  أن معرفةمن املهم ، التوراتية قبل أن نعاين التسميات

سنوات بدًء من الحضانة، وتم اختبارهم    10بالعهد القديم، وهم قد تلقوا تعاليم التوراة عىل األقل ملدة  معرفة  

.  وهو األمر الذي يسمح لكافة أطياف املجتمع اإلرسائييل بفهم الحقل الداليل 6بهذه املادة عىل املستوى الرسمي
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غموض، بال  بالشعور التي تشّن عليها العملية العسكرية  للتسميات األيديولوجية بكل وضوح، يف ح� ستتلقاها الفئة  

   الرهبة. يرتافق معوهو أمر يخدم العدو بكل األحوال، خاصة وأن الغموض 

الحقائق،   وتجميل  األحداث  تلطيف  بهدف  واسع  بشكل  التوراتية  األس�ء  توظيف  ميلء  يتم  التوراة  وأن  خاصة 

، هي عملية عسكرية نفذت خالل  Operation Yoavف"  عملية "يوآ بالرمزيات ذات القيم والتوجهات اإليجابية.  

طلق هذا االسم عىل قائد هذه العملية.  ف يف التوراة كان قائد جيش النبي داوود، وأيوآ ،  1948عام    أكتوبرحرب  

 . الذي سيعطي هالة إرشاقية لهذا الصاروخمثة سالح صاروخي أيًضا أطلق عليه اسم "جربائيل" 

كان  بحسب التوراة، "،  2012عام    "عامود السحاب"عملية  أيًضا تقدم األس�ء التوراتية رشعية للم�رسات العسكرية،  

هذه العملية لتسديد الله لشعبه وقيادته    ترمز ، إذًا،  7عامود سحاب ليهديهم يف الطريق" الرب يس� أمامهم نهارا يف  

وبالتايل إضفاء الرشعية الكاملة عليها، خاصة وأن الحكومة اإلرسائيلية يف ذلك الوقت  وح�يته لهم،  لهذه الحرب  

 .8اليف الحرب أزمات داخلية اقتصادية واجت�عية وأمنية، ال تتحمل معها تككانت تعا� من 

.  إضفاء الطبيعيةإضفاء الرشعية مع  التسميات متزج ب�    فهي أن هذهأما األكرث إثارة يف مركزية الحقول الداللية،  

امليعاد بأرض  إلرسائيل  الديني  التاريخي  بالحق  االعتقاد  وتركز  تثبّت  التوراتية  عىل  فاألس�ء  الرشعية  فتضفي   .

امل�رسات العسكرية الحالية لح�ية الحق "الطبيعي"، من خالل متثيل هذه العمليات عىل أنها استمرارية للحمالت  

بعيًدا عن أنها مسألة إرادة إنسانية  للقدر  و   لألشياء،تصور استخدام القوة كجزء من املخطط الطبيعي  فالتوراتية.  

   بتخطيط مسبق. 

دى يف قطاع غزة، بهدف كشف مواقع األنفاق  ، وهي عملية توغل إرسائييل قص� امل2004ح" عام  عملية "قوس قز 

هو بالدرجة األوىل مستمد من الحقل الداليل للطبيعة و�زج ب� اسرتاتيجيات    -قوس قزح-ب� غزة ومرص. هذا االسم  

فهو يستدعي املعنى الج�يل الذي يضفي    ، التسمية الثالثة: إضفاء الطبيعية وإضفاء الرشعية وكذلك تجميل الحقائق

 همبّرش خرج منه أهله و ذي  قصة قوس النبي نوح يف التوراة ال  لدى اإلرسائيلي�  يستدعيس  ، ويف نفس الوقت اإليجابية

األمر الذي يضفي الرشعية لوضع العملية العسكرية عىل أنها عمل دفاعي يهدف لح�ية "الشعب  ،  9بالوالدة الجديدة

يستخدمون هذه األنفاق لتمرير    إرهابي�املختار" أي "اإلرسائيلي�" من خطايا اآلخرين أي الفلسطيني� باعتبارهم  
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إنزال هكذا نوع من العقاب عىل العامل مرة  قوس القزح يف التوراة إىل الوعد اإللهي للنبي نوح بعدم  السالح. يرمز  

 أخرى. 

 

 ب� الهجوم والدفاع

هجومية يف إطار دفاعي، اتفق عليها واضعو االسرتاتيجية العسكرية منذ    أنها  تعترب العقيدة اإلرسائيلية يف الحروب

نشأة الكيان، وهي تعتمد سبعة مبادئ أساسية، الهجوم، إحراز نرص حاسم، تقليل الخسائر البرشية، املبادرة بالرضبة  

عقيدة دفاعية ذات    وبالتايل فهياألوىل، وشن رضبة وقائية مسبقة، والحرب الخاطفة، ونقل املعركة ألرض العدو.  

 .  10طابع هجومي، يستخدم الهجوم عىل املستوى العمليايت لتحقيق الشق الدفاعي اسرتاتيجيًا 

والدفاع عموًما، مبا يف ذلك الدفاع االسرتاتيجي، ليس مجرد حالة انتظار وتصدي مطلقتان، فهو متشابك وبقوة مع  

. فال �كن إك�ل  ته، إذ �تزج وبشكل دائم مع الدفاع اا بذعنارص هجومية بحتة تقريبًا، والهجوم ليس كًال متجانسً 

الهجوم خاللها مشلوًال والدفاع هو املتحكم. ك� أن  متصل واحد، إذ ال بّد من فرتات راحة يصبح    الهجوم بتحرّك

دفاعية. إذن  املنطقة التي ترتك خلف القطعات، املتقدمة، لن يوفر لها الهجوم الح�ية تلقائيًا وال بّد لها من ح�ية  

 .  11االسرتاتيجي، هو تناوب متواصل من التعرض والدفاع  الهجومي وباألخصالعمل 

 تأث� تعاظم قوة املقاومة عىل املبدأ الهجومي: 

تتأثر العمليات العسكرية الهجومية التي خاضها الكيان نتيجة تزايد دور الصواريخ كل� تقدمت املعارك، وقد بدأ  

، إذ كان الستخدام مرص وسوريا للصواريخ املضادة للطائرات، واملضادة للدبابات،  1973  أكتوبر  هذا التأثر منذ حرب

وصواريخ أرض/أرض، تأث�ًا كب�ًا عىل املبدأ الهجومي اإلرسائييل. فقد قللت من فاعلية القوات الجوية اإلرسائيلية،  

مع تطور  . واستمر هذا التأث� بالتعاظم  12نةوأّرضت بقدرة املدرعات اإلرسائيلية وأضعفت من نظرية الحدود اآلم

 القدرات العسكرية للمقاومة. 

اإلرسائيليون أن الهجوم �كّنهم من تحقيق السيطرة عىل مرسح العمليات، ألنه يحقق حرية الحركة وسهولة  يعتقد 

السهل    نبالقوات ماملناورة   الذي يجعل من  النوعي والتكنولوجي اإلرسائييل،    استغاللمكان آلخر، األمر  التفوق 
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للتحكم اإلرسائيلية  األساليب  أحد  العقيدة  تلك  ا  وتشكل  مدة  طابع  يف  وهو  تستنزفها،  ال  حتى  وإنهائها،  لحرب 

. واملالحظ أن أشد املؤيدين لألسلوب الدفاعي، ال يسعهم إال اإلقرار بأهمية األسلوب  العمليات الدفاعية بصفة عامة

إذ قال: "عىل الرغم من أن   أكتوبرالهجومي، ك� يؤكد الج�ال ديفيد عازار رئيس أركان الجيش اإلرسائييل يف حرب 

شكل قوي من أشكال املعركة، إذ �كن لقوات متواضعة املستوى أن توقف  أثبتت مجدًدا، أن الدفاع    أكتوبر  حرب

هجوم قوات أكرث منها تفوقًا، غ� أن هذا الدرس ال يغ� الحقيقة الثابتة من أن الحرب ال �كن كسبها بالدفاع، وأنه  

 .13ع ما �كن" ال بديل عن االلتزام بالهجوم، إذا أردنا النرص، وبأرس 

يف ظل التغ�ات العاملية واإلقليمية والتطور التقني يف نظم التسليح لكال الجانب� اإلرسائييل واملقاومة،    إنه�كن القول  

عىل أن األسباب الدفاعية تنقسم إىل قسم�:    .أسبابها الدفاعية ازدادت زخً� وحّدة  استمرت العمليات الهجومية لكن

منها أحداث مبارشة مثل عمليات يؤخذ قرارها بشكل رسيع للرد عىل عمليات عسكرية للمقاومة، ومنها ما يتم  

  وعملية حقل األشواك  2006عام  للتخلص نهائيًا من حزب الله التخطيط له عىل مستوى اسرتاتيجي مثل حرب متوز 

. فشل اإلرسائيليون يف هات� العمليت�، واملالحظ أن كل الحروب التي  2008حركة ح�س عام  للتخلص نهائيًا من  

كان يسبقها تصعيد من قبل املقاومة، سواء عىل مستوى الصواريخ القادمة من غزة،  شنها الكيان بعد هات� الحرب�  

الفعل ات العسكرية تأيت يف إطار ردة ، وكانت العملي1948أو عىل مستوى العمليات املنفردة التي تحصل يف أرايض 

 املبارشة.

 و�كن تعريف السبب� عىل الشكل التايل:

تصعيد يف  عمليات عسكرية تأيت يف إطار وقف الهج�ت الصاروخية عىل أهداف إرسائيلية، أو ضبط "ردة الفعل":  

 . 1948القدس وأرايض 

، تعطيل القدرات، أو  حركات املقاومةن للقضاء عىل  عمليات عسكرية يقوم بها اإلرسائيليو   "الهدف االسرتاتيجي": 

 اإلضعاف واإلجهاد واالستنزاف. 

 

 

 

 
 . نظرية األمن اإلرسائييل مرجع سابق 13
 



 ي: الحقول الداللية للتسميات عىل أساس السبب الدفاع

وتم اختيارها عىل أساس حّدتها ومدتها    ،السبب الدفاعي عىل أساس  لعمليات العسكرية  برز ايف الجدول التايل فرز أل 

 نسبة للعمليات األخرى:   فيها  ونسبة الخسائر العالية

 السبب الحقل الداليل التاريخ اسم العملية
 اسرتاتيجي  طبيعة 1982 كرة الثلج / حرب لبنان األوىل
 اسرتاتيجي  طبيعة 1996 عناقيد الغضب/ حرب نيسان 

 ردة فعل توراتية 2002 الواقي  درعال
 اسرتاتيجي  طبيعية وتوراتية   2004 قوس قزح  
 اسرتاتيجي  توراتية 2004 أيام الندم

 ردة فعل طبيعي 2006 أمطار الصيف
 ردة فعل طبيعي 2008 الشتاء الساخن

 اسرتاتيجي  طبيعي 2008 الرصاص املصبوب 
 اسرتاتيجي  طبيعي 2008 حقل األشواك

 ردة فعل عىل ردة فعل  تورايت 2012 عامود السحاب 
 ردة فعل تورايت 2014 الجرف الصامد  

 ردة فعل تورايت 2021 حارس األسوار

 

 استنتاج: 

وتجميل   الرشعية  وإضفاء  الطبيعية  إضفاء  الثالثة:  التسمية  اسرتاتيجيات  سياسية  الحقائقتفرتض  تأث�ات   ،

للم�رسات الحكومية والعسكرية  وسيكولوجية عىل الرأي العام من جهة، وتعكس الحالة السياسية والسيكولوجية 

 من جهة أخرى.  

تفرتض اسرتاتيجية تطبيع امل�رسات العسكرية من خالل التسميات الحاملة والعوامل املريحة يف الطبيعة حالة من و 

والثقة العالية بتحقيق األهداف، في� تنعكس عىل املتلقي اإلرسائييل حالة من االطمئنان دى العدو القوة النفسية ل

تجميل  اسرتاتيجية  الذي يدعو إىل املؤازرة واإليجابية، أما عىل املتلقي العريب فتنعكس استفزازًا وإحباط. وتفرتض  

تؤكد حالة من التخبّط  مشاكل بنيوية معينة  عن    حالة من التأط� للتغطية عىل ثغرات أو رصف االنتباه   الحقائق

واملجازفة، في� تنعكس عىل املتلقي اإلرسائييل حالة من االطمئنان بسبب القدرة التالعبية للتأط�، في� تنعكس  

تلقي العريب إما غموًضا يستبطن الرهبة وإما تهديد. وأخ�ًا تؤدي اسرتاتيجية إضفاء الرشعية دور جعل ما  عىل امل

املجازفة ال يعرف عنها املتلقي اإلرسائييل شيئًا سوى أنها حتمية طبيعية  ، فتعكس حالة من  هو غ� مناسب مناسبًا

 ما يستبطن التهديد.  أو امتداد للحمالت التوراتية، في� تنعكس عىل املتلقي العريب أيًضا 



ا الكيان  التي شنّها  والحروب  العسكرية  العمليات  أن  فاملالحظ  ذلك،  املبكرة من  إىل  مراحله  املؤقت يف  لصهيو� 

التأسيس كانت تحمل أس�ء مستوحاة من الطبيعة بشكل رصف، أو مستوحاة من الطبيعة ومتلك عمًقا توراتيًا يف  

جي مثل،  تييف إطار الهدف االسرتا نفس الوقت، واملالحظة األبرز أن الحروب بهذه التسميات كانت حروبًا هجومية

بأغلبها  ، نستنتج أن الحروب بالتسميات الطبيعية كانت أو تعطيل قدراتها أو إضعافهاقاومة القضاء عىل حركات امل

واملالحظ أنها جاءت  هجومية. أما يف املراحل الالحقة واملتقدمة، فقد بدأت التسميات تحمل الرمزيات التوراتية،  

  وتصبح مع الوقت دفاعية  اكم فشل هذه العمليات،وكانت نتائجها تر  ،كردود فعل عىل القوة املتعاظمة للمقاومة

العمليات العسكرية يف إطار ردود الفعل  عىل    أطلقتبأغلبها  وهكذا نستنتج أن التسميات التوراتية  بزخم أكرب،  

العمليات، أن  املبارشة لوقف هج�ت صاروخية أو ضبط تصعيد الزمني لهذه  التسلسل  ، ونستنتج أيًضا بحسب 

بطابع دفاعي عىل أساس ردود  وانتهت حتى اليوم ، هجومية بطابع دفاعي اسرتاتيجي معارك الكيان املؤقت بدأت  

 وهذا األمر يرتجم عىل أنه تراجع وتقهقر يف العقيدة العسكرية.  .األفعال

 

 


