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L’agost de 2015, les Forces de Defensa d’Israel (FDI) van fer pública per primera vegada la seva
doctrina de defensa. Sota l’autoria del nou Cap de l’Estat Major General de les FDI, el tinent general
Gadi Eizenkot, la doctrina descriu les respostes militars estratègiques i operacionals a les amenaces
principals a les quals fa front Israel.

Per fer el document, publicat inicialment només en hebreu, accessible a la comunitat estratègica
americana, el Belfer Center en va encarregar una traducció a l’anglès a la Susan Rosenberg.

El Centre va publicar una versió comentada de la doctrina per oferir una mica de context als lectors
menys familiaritzats amb el marc de seguretat nacional israelià.
En aquesta publicació s’inclou una selecció de les notes al peu. Podeu consultar la versió amb les notes
completes en línia a belfercenter.org/IDFStrategy.
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Pròleg
Als Estats Units se’ls anomena sovint el «laboratori de la democràcia». Cadascun
dels 50 estats aborda reptes comuns que van des de l’àmbit educatiu o de la
seguretat pública a la promoció del creixement econòmic. Quan algú troba una
manera millor de fer les coses, els altres aprenen de l’experiència.
Israel podria anomenar-se anàlogament el «laboratori de la seguretat». Amb
múltiples amenaces arribant des de totes bandes ininterrompudament, els
professionals de la seguretat nacional israeliana han demostrat una notable
capacitat d’aprenentatge. Experimenten i admeten errors, exploren alternatives, i
apliquen la lliçó apresa als següents casos. L’enfocament actual que Israel dóna a
la seguretat nacional reflecteix, doncs, aquestes lliçons apreses a partir de
nombroses experiències repetides.
Bona part del pensament tàctic i estratègic d’Israel té lloc en una atmosfera de
secretisme. Però l’any 2015, per primer cop en la història d’Israel, el cap de
l’Estat Major de les Forces de Defensa d’Israel, el tinent general Gadi Eizenkot,va
fer pública la doctrina de seguretat nacional d’Israel. Malauradament, només es va
publicar en hebreu. El Belfer Center for Science and International Affairs de la
Harvard Keenedy School té el plaer de presentar-ne ara una versió traduïda a
l’anglès.
Els Estats Units no són Israel. No totes les estratègies de seguretat que funcionen
per a Israel són adequades per a Amèrica. Però posant aquest document a
disposició de la comunitat estratègica americana, el Belfer Center espera obrir el
debat sobre com les lliçons apreses d’Israel poden ser d’utilitat i enriquir la nostra
pròpia estratègia en matèria de seguretat. La versió en línia de la traducció de la
doctrina inclou notes al peu per oferir una mica de context als lectors menys
familiaritzats amb el marc de seguretat israelià. Igualment, també inclou un article
que destaca la decisió de les FDI de fer de la dissuasió la peça clau en la seva
estratègia per prevenir atacs de l’ISIL a Israel.
Graham Allison
Director del Belfer Center for Science and International Affairs
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Des de l’Oficina del Cap de l’Estat Major
En els darrers anys hi ha hagut molts canvis en el context de l’estratègia, que han
comportat nous canvis pel que fa a la naturalesa i la potència de l’amenaça a la qual
s’enfronta l’Estat d’Israel, que s’estén des dels cercles més propers a amenaces més
llunyanes. La doctrina, tal i com es formula aquí, es basa en la idea que les amenaces
convencionals i no convencionals del cercle més proper es van reduint, mentre que les
amenaces no convencionals (organitzacions terroristes, infraestructures subterrànies,
armes d’alta trajectòria, etc.) i les ciberamenaces han anat augmentant. Al mateix temps,
som conscients que el pla plurianual rau en la necessitat que les FDI incrementin el seu
poder tant pel que fa a la defensa en múltiples teatres d’operacions i múltiples dimensions
com en els atacs simultanis en diversos fronts com a preparació per al dia D.
El document «Estratègia de les FDI» presenta els canvis que les FDI han d’aplicar a la
llum dels reptes i canvis futurs quant a les característiques de l’enemic, com ara reforçar i
millorar l’eficiència en els maniobres de terra, diversificar les capacitats operacionals en
els campanyes d’entre guerres, enfortir la dimensió cibernètica i preservar la superioritat
naval, aèria i en intel·ligència. Pel que fa a l’ús de la força, l’estratègia es basa en
principis inalterables: dissuasió, avís precoç, defensa, batre l’enemic i victòria. D’altra
banda, l’enfocament planteja la doctrina de comandament i control per al combat amb
l’objectiu de permetre l’ús eficient de les capacitats de les FDI en tot el camp
d’operacions de guerra.
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Treballar en l’Estratègia de les FDI ha format part de les activitats operacionals de
les FDI al llarg de molts anys. Els plantejaments formulats en aquest document
seran el punt de partida dels processos que les FDI duran a terme en el marc del
pla pluriennal Gideon, i actuaran com a guia per construir i dirigir les forces amb
l’objectiu de donar visibilitat a les seves capacitats alhora que s’estudien els
canvis en la idiosincràsia de l’enemic i es pren consciència del poder de les FDI.
Formular l’estratègia no és la prova definitiva; la prova rau en la implementació
de la tasca en la Rutina, les Emergències i la Guerra (REG). Les FDI aconseguiran
afrontar amb èxit cada tasca i cada repte, i també dur a terme exitosament la seva
missió: defensar i sortir victorioses.

Tinent General Gadi Eisenkot
Cap de l’Estat Major
Av5775
Agost 2015
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Soldats de la Brigada de Cerca i Rescats del
Comandament del Front Domèstic
durant una marxa militar al sud d’Israel, un cop
finalitzats els vuit mesos d’entrenament.
4 d’octubre de 2014.
(Alexi Rosenfeld, portaveu de les FDI,
unitat CCBY-NC2.0)
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Introducció
1. El document de l’Estratègia de les FDI és la base per a les directrius i passos
de l’ús de la força, i aborda els temes següents: [1]
A. L’anàlisi que fan les FDI del context operacional intern i extern.
i. Descriu la doctrina de seguretat de l’Estat d’Israel (tal com es fa palesa
en informes anteriors i en la manera com opera Israel).
ii. Descriu el marc operacional de les FDI: internacional, operatiu-estratègic i
nacional.

B. L’estratègia per a l’ús de la força amb l’accent
posat en els fonaments comuns dels diversos
escenaris operacionals en els quals es lluita el conflicte
amb un enemic subestatal (com ara Hezbollah i
Hamàs). El context únic de l’àrea d’operacions fa que
sigui necessari aprofundir-hi en un procés paral·lel.
Es tracta d’imposar els principis generals que regeixen
en diverses situacions i aplicar-los a aquest repte
operatiu excepcional en un escenari concret.

C. La doctrina de comandament i de control, la
preparació de les FDI per al combat definint els rols
de l’Estat Major i els quarters generals dels escenaris
d’operacions, el del Cap de l’Estat Major com a únic
cap de campanya de les FDI i els principis de
comandament i control.

HAMÀS

—
Ministre de Defensa israelià
MosheYa’alon, sobre com dissuadir
Hamàs:
“A Hamàs li interessa mantenir
la calma i no fer escalar el conflicte.
Però paral· lelament, fabriquen míssils,
excaven túnels, etc. Milloren les seves
capacitats i evidentment ens n’ocupem.
No donaré detalls, però els en
dissuadim. I la disuassió prové del preu
que Hamàs va pagar amb [l’operació]
Marge Protector i de la política que
apliquem actualment. En qualsevol
problemàtica que sorgeix, Hamàs hi
té alguna cosa a veure, sigui com sigui.

D. Els principis per optimitzar la força i les capacitats que necessiten les FDI,
prioritzant el que es derivi de l’anàlisi del context operacional i els principis que
regeixen l’ús de la força.
[1]

Aquest document és la versió pública del document d’Estratègia de les FDI plantejat en el context del pla pluriennal Gideon.

Belfer Center for Science and International Affairs | Harvard Kennedy School
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2. Heus aquí els propers passos que es deriven d’aquest document:
A. Formular un enfocament genèric per a l’ús de la força i enfocaments
més específics per a l’ús de la força en els teatres d’operacions, i que els
comandaments dels quarters generals de les forces operatives els posin
per escrit.
B. Formular i posar per escrit conceptes per a construïr la força en les
diverses branques i divisions.
C. Continuar prioritzant les capacitats que necessiten les FDI i el pla per a
enfortir-les, tal i com es desprèn de l’Estratègia de les FDI. Aquest procés
l’hauria de liderar la Divisió de Planificació i la Divisió d’Operacions
juntament amb les branques i divisions que participen en la preparació
per al pla pluriennal Gideon.
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Capítol 1:
El marc estratègic
1. L’Estratègia de les FDI és el fonament conceptual i pràctic de tots els documents
militars bàsics. Com a tal, es basa en els interessos nacionals vitals,
els supòsits fonamentals de seguretat nacional, i els principis d’acció i pensament
militars. És la guia que estableix com cal incorporar els supòsits fonamentals de
seguretat nacional als principis i normes de les doctrines militars.

Objectius nacionals
2. Heus aquí els objectius nacionals de l’Estat d’Israel:[2]
A. Garantir l’existència de l’Estat d’Israel, defensar-ne la integritat territorial
i la seguretat dels seus ciutadans i habitants.
B. Mantenir els valors de l’Estat d’Israel i la seva idiosincràsia com a
Estat jueu i democràtic i com a terra del poble jueu.
C. Garantir el poder econòmic i social de l’Estat d’Israel.
D. Enfortir l’estatus regional i internacional de l’Estat d’Israel mentre
es persisteix per assolir la pau amb els veïns.

[2]

A partir de la tasca de l’Estat Major per elaborar una doctrina de seguretat nacional (Document Meridor, 2007-5767)

Belfer Center for Science and International Affairs | Harvard Kennedy School
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—

Amenaces
3. Les amenaces a les quals fa front l’Estat
d’Israel són les següents: estats llunyans (com
l’Iran) o propers (com el Líban), estats fallits i
estats en procés de desintegració (Síria);
organitzacions subestatals (Hezbollah, Hamàs);
organitzacions terroristes sense cap vincle
concret amb cap país o comunitat (Jihad
islàmica, Jihad palestina, ISIS, i d’altres).

IRAN
Eizenkot, sobre l’Iran:
«L’acord nuclear entre l’Iran
i Occident marca, sens dubte, un
punt d’inflexió històricament parlant.
És un canvi important pel que fa a la
direcció que havia pres l’Iran i a com
vèiem les coses. Té molts riscos,
però també presenta moltes
oportunitats. El rol de les FDI i el
meu és mirar-nos-ho amb el prisma
del risc i el de les possibilitats, i jutjar
a partir d’aquí. No es tracta de donar
per fet que s’obre el pitjor escenari
possible, perquè penso que això és
igual de perillós que imaginar-se
el millor dels escenaris».

Principis de la doctrina de seguretat nacional
4. L’aspecte militar de la doctrina de seguretat (dissuasió, prevenció precoç,
defensa i decisió) troba la seva expressió en els principis següents:
A. Confiança en una estratègia de seguretat basada en garantir l’existència
d’Israel, dissenyar una dissuasió efectiva, neutralitzar les amenaces, si
s’escau, i evitar enfrontaments.
B. Concepte militar ofensiu: el supòsit bàsic és que no es pot vèncer l’enemic
amb una postura defensiva. Per tant, cal fer ús de la força i adoptar una
postura ofensiva per obtenir uns resultats militars indiscutibles. L’ús de la
força es durà a terme amb determinació per tal d’assolir els objectius
polítics, tot respectant els criteris que estableixen les lleis internacionals i
molt especialment les normatives en cas de guerra,[3] i protegint la
legitimitat de l’Estat d’Israel.

[3] Les normatives en cas de guerra es fonamenten en uns principis bàsics, la implementació dels quals depèn del context: necessitat militar, criteri,
proporcionalitat i humanitat.
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C. Cooperació estratègica: enfortir les relacions
amb els Estats Units i crear lligams estratègics
amb d’altres estats clau a banda d’establir i
reforçar els centres de suport arreu del món.
D. Enfortir l’estatus regional de l’Estat d’Israel,
consolidant els acords de pau i maximitzant el
potencial per a la cooperació amb grups moderats
de la regió.
E. Mantenir l’avantatge relatiu pel que fa a la qualitat
humana, les capacitats tecnològiques avançades
(armament) i diversos tipus d’intel·ligència.

—
COOPERACIÓ ESTRATÈGICA

El secretari de Defensa Ash
Carter i el ministre de Defensa
israelià MosheYa’alon al Mirador
Hussein, a la frontera entre Israel i
el Líban, el 20 de juliol de 2015.
(fotografia del Departament de
Defensa, feta pel sergent de 1ª
classe Clydell Kinchen, de l’Exèrcit
dels Estats Units)

5. La premissa subjacent al concepte de seguretat és:
A. Mantenir llargs períodes de calma en seguretat que permetin que la societat,
la ciència i l’economia avancin, i també que es pugui optimitzar la preparació
per a les emergències i la guerra.
B. Aplicar la dissuasió en el context regional i contra els grups que poden
resultar amenaces, plantejant una força militar rellevant i potent, i optant
per fer ús de tot el potencial de la força militar quan calgui.
C. En la rutina: implementar, reforçar i mantenir la dissuasió constituint la força i
creant una amenaça creïble en consonància amb la nostra voluntat i preparació per
aplicar-la. Paral·lelament, fer ús de tots els cossos de defensa de perquè en una
acció coordinada impedeixin que l’enemic pugui enfortir les seves capacitats.
C. En situacions d’emergències i de guerra: eliminar ràpidament l’amenaça alhora
que es minimitzen els danys a l’Estat d’Israel, i fomentar la dissussió a la zona
per part d’Israel.

Belfer Center for Science and International Affairs | Harvard Kennedy School
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Relació entre els objectius nacionals i ús de la força
6. Quan els alts càrrecs polítics determinin que necessiten l’exèrcit, haurien de
dissenyar les directrius de la següent manera:
A. Quines són les finalitats i les condicions estratègiques necessàries per posar
fi al conflicte?
B. Quin és el paper de l’exèrcit i com l’ha de desenvolupar per assolir aquestes
finalitats?
C. En quines eventualitats caldria fer ús de la força?
D. Definir dels esforços addicionals (polítics, econòmics, dels mitjans, socials)
i del paper de les FDI en relació a aquests esforços.

7. Les instruccions del graó polític requereixen aclariments i un diàleg permanent
amb el graó de l’alt comandament militar (Cap de l’Estat Major) i el graó polític.
Les directrius dels processos de reflexió estratègica de l’Estat Major que, al seu
torn, influeixen en les directrius: l’impacte és recíproc.
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Capítol 2:
El context estratègic i operacional
1. En els darrers anys s’ha produït un canvi pel que fa a les amenaces dirigides a
l’Estat d’Israel. Abans l’enemic mirava de promoure una visió que emfasitzés
el nacionalisme àrab, i aspirava principalment a vèncer Israel amb un exèrcit
regular. Actualment, en canvi, l’enemic branda la bandera local, ètnica i
religiosa, i ha optat per accions que combinen activitats militars, accions de
guerrilla, el terrorirsme i la guerra «suau».

Característiques del context internacional i estratègic
2. En el context extern d’Israel s’observa la lògica estratègica següent:
A. L’enemic aspira a imposar la llei islàmica a l’Orient Mitjà, també a Israel,
i treballa per desgastar i extenuar la societat israeliana donant per fet que la
seva determinació i fermesa són lentes.
B. Els moviments de «resistència» islàmics pretenen substituir els règims dels
estats i miren d’establir-se en zones perifèriques on la governança és més
feble.
C. Els problemes amb els estats occidentals repercuteixen en la legitimitat
internacional d’Israel.

3. En el context intern d’Israel:
A. Israel és una nació que vol la pau i que vol evitar enfrontaments.
B. Si es forcen els enfrontaments amb Israel, desplegarà totes les capacitats i
vencerà.

Belfer Center for Science and International Affairs | Harvard Kennedy School
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C. Els canvis en l’ordre nacional de
prioritats es tradueixen en una menor
inversió en defensa a favor del
desenvolupament social i econòmic. Al
mateix temps, es mantenen les
expectatives per a una resolució ràpida
dels conflictes i la defensa contra totes
les amenaces.

—
INESTABILITAT
La doctrina aplicada a les grans
protestes en ciutats israelianes el 2011,
quan es demanaven reformes
econòmiques.

Característiques del context
operacional
4. Les característiques de l’ús de la força per part de l’enemic han canviat i
suposen nous reptes per a les FDI:
A. Una disminució de les amenaces provinents
d’exèrcits nacionals regulars i un augment
de
les
amenaces
provinents
d’organitzacions subestatals semiregulars o
irregulars recolzades per l’Iran que aspiren
a esdevenir entitats governamentals
(disminució de l’amenaça de maniobres en
els nostres territoris i amenaça relativa pel
que fa a infiltracions per dur a terme
activitats terroristes hostils o de caire
propagandístic).

—
INFILTRACIÓ
Un exemple d’infiltració terrorista
propagandística és aquest atac
de Hamàs el 2014, perpetrat a través
d’un túnel en territori israelià.
Hi van morir cinc israelians i el canal
de televisió de Hamàs va emetre’n
el vídeo.

B. Una amenaça creixent de foc al front domèstic (en volum, ritme, precisió,
mida de la càrrega, possibilitats de supervivència) i un intent de crear una
amenaça estratègica contra punts febles nacionals i l’economia del país.
Tot plegat a banda de l’esforç continuat de l’enemic per garantir la
supervivència de la seva potència de foc per mitjà de la descentralizació, el
camuflatge, la protecció i l’ús dels civils per dotar-lo d’elements de
negociació i de «fotografies victorioses».
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C. L’enemic està desplegat i s’integra en zones —
ELS REPTES DE LES NORMES
habitades per civils per dificultar que les FDI el D’ENFRONTAMENT
combatin, per augmentar els atacs contra els no L’any 2011, l’exèrcit d’Israel va
facilitar al Washington Post un mapa
combatents i per limitar la llibertat de moviments amb els enclavaments de Hezbollah
al poble de Khiyam, al sud del Líban.
de les FDI.
D. Les capacitats de combat (càrregues explosives,
ogives convencionals, míssils de curt abast, míssils
antitancs, míssils terra-aire, míssils antivaixells,
guerra electrònica i subconvencional) estan pensades per dissuadir i trastocar els
esforços de les FDI en terra, mar i aire, neutralitzant-ne l’avantatge tecnològic,
maximitzant les pèrdues civils i militars, i intensificant la pressió estratègica sobre
Israel.
E. Un enfocament multidimensional durant una campanya i entre campanyes,
que inclou ciberatacs, esforços enfocats a l’opinió pública i legal, i activitats
terroristes a Israel i en d’altres països, com ara el segrest de civils i soldats
amb finalitats negociadores.

5. En el context de les capacitats operacionals:
A. El cost de les armes, la intel·ligència i la defensa de les FDI s’ha vist incrementat
pels reptes operacionals que presenta l’enemic, el qual fa front a costos
significativament menors.

B. Garantir l’avantatge tecnològic sostingut de les FDI esdevé més complicat, atès
que algunes d’aquestes tecnologies, abans només a l’abast per a la indústria de
defensa estatal, ara estan disponibles als mercats civils.

6. En les campanyes de contrabateria contra les organitzacions islàmiques subestatals,
les FDI hauran de:
A. Acabar la guerra amb una victòria i dictar les condicions per a la finalització
del combat.
B. Reduir significativament els danys al front intern.
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C. Millorar les condicions de seguretat després del combat perquè l’enemic
nopugui recuperar forces amb facilitat.
D. Mantenir la legitimitat per a l’ús de la força.

7. En el pla militar, l’enfrontament requerirà decidir quina és la millor opció
per integrar i prioritzar els diversos mitjans (defensius, ofensius, operacions
especials i d’altres iniciatives de suport) per tal de dirigir un combat que
s’ajusti de la millor manera possible als objectius polítics i estratègics i que
es correspongui amb els recursos que s’hi han destinat.

Altres aspectes secundaris de la doctrina
8. En la valoració dels riscos i les oportunitats, caldrà contemplar possibles
modificacions atès l’alt grau d’incertesa a la regió.

10
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Capítol 3:
Desplegant la força de les FDI
1. En aquest capítol abordarem els principis generals que regeixen l’ús de la força
per part de les FDI durant la rutina, en estat de guerra i en emergències; els
objectius polítics i estratègics que han d’acomplir les FDI; les situacions bàsiques
en què actuen les FDI; i les característiques operacionals i la seva lògica.

Principis generals per al desplegament de la força de les FDI
2. Aquests són els principis generals que regeixen l’ús de la força per part de les FDI:
A. Prevenir enfrontaments amb l’enemic i dissuadir-lo:
i. Una campanya per debilitar les forces enemigues, perjudicar-ne les
capacitats,i mostrar un nivell de disponibilitat alt i immediat a l’hora de dur a
terme la missió de l’exèrcit; per defensar i guanyar.
ii. Ampliar i enfortir la cooperació regional i internacional contra els enemics.
B. Detecció precoç i intel·ligència sobre les capacitats i les intencions de l’enemic:
[4]

i. Mantenir la superioritat en el pla de la intel·ligència per tal de detectar de
manera prou precoç les capacitats i intencions de l’enemic.

[4]

Intel·ligència nacional: la intel·ligència que permet formular una estratègia de seguretat nacional (que defineixi les amenaces i
els escenaris de referència per constituir la força, per poder fer un ús ús òptim dels recursos en qualsevol moment d’acord amb el
que passa sobre el terreny), i facilitar l’alteració de la distribució de recursos i passar de la disponibilitat a l’enfortiment, així com
identificar canvis que provocaran modificacions en el desplegament de les FDI. Es tracta d’identificar aquests possibles canvis i
reaccionar davant de qualsevol situació que afecti la seguretat nacional en qualsevol àmbit (no tan sols en el context militar).
Intel·ligència estratègica: la intel·ligència que permet el disseny i la planificació de les campanyes, i el plantejament d’un
objectiu estratègic assumible en llenguatge militar quantificable, que reflecteixi els objectius de l’escalafó polític en els escenaris
de guerra i que faciliti que es coordinin l’escalafó militar amb el polític.
Intel·ligència sistèmica: la intel·ligència que permet l’ús de la força en tot el sistema (després d’una anàlisi dels centres de
gravetat de l’enemic) i en l’àmbit tàctic, per tal de provocar els majors danys possibles a l’enemic i aconseguir un avantatge
tàctic a tots nivells. Aquest tipus d’intel·ligència tant pot provenir d’una agència, com d’un batalló o fins i tot d’un avió o un
vaixell (segons escaigui).
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ii.
Mantenir les alertes anticipades davant d’estats, grups militars
subestatals i grups terroristes, i també identificar-ne els moviments en qualsevol
àmbit: estratègic, sistèmic i tàctic.
iii.
Intel·ligència que permeti planificar les operacions i perjudicar
qualitativament l’enemic.
C. Defensa i protecció:
i. Defensa en les quatre dimensions (terrestre, marítima, aèria i cibernètica).
ii. Defensa dels ciutadans i habitants d’Israel, de les infraestructures, i de
la seva integritat física (per garantir-ne la sobirania).
iii. Impedir que l’enemic guanyi territori en acabar un enfrontament
i minimitzar els seus assoliments en qualsevol de les altres dimensions.

D. Victòria i derrota:
i. Fer ús de la superioritat militar per assolir els objectius de l’operació
definits a nivell polític per tal de millorar la situació estratègica d’Israel.
ii. Mantenir la continuïtat en els esforços econòmics i bèl·lics per mitjà
d’una defensa efectiva i multidimensional (terrestre, marítima, aèria i cibernètica).
iii. En el pla tàctic, derrotar l’enemic a cada enfrontament.

Objectiu del desplegament militar
en les situacions funcionals de les FDI
3. Podem definir diversos objectius polítics i estratègics clau pel que fa a l’ús de la força:
A. Endarrerir el proper enfrontament fent servir la força durant la rutina.
B. Mantenir o millorar la situació estratègica quan l’enemic iniciï una acció hostil
que comporti un canvi en el modus operandi i en la intenció.

12
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C. Revertir radicalment la situació fins perquè es produeixi un canvi en
l’equilibri estratègic que es tradueixi en la neutralització dels actors o bé en
un canvi significatiu de les seves capacitats o del seu estatus.

4. Paral·lelament a les diverses operacions hi ha un seguit de situacions militars
funcionals que es classifiquen en tres blocs: Rutina, Emergència i Guerra
(REG). El Cap de l’Estat Major és qui defineix la situació funcional
corresponent segons a què s’estigui fent front. Aquesta definició és la que
permetrà valorar el que està tenint lloc al camp de batalla, establir un diàleg
amb el nivell polític, definir quina és essencialment la situació política i
prendre decisions sobre quins recursos de l’estat cal aconseguir:
A. La situació de rutina fa referència a la seguretat continuada, a un
enfrontament breu però continuat i a la campanya entre guerres (CEG).
B. La situació d’emergència fa referència a campanyes i a operacions
concretes que no es donen en un context de guerra.
C. La situació de guerra.

5. L’estratègia de les FDI es fonamenta en les operacions que permeten assolir el
que se n’espera. Això s’aconsegueix mitjançant una bona organització de les
tasques, dels recursos, i de les autoritats de comandament de manera que sigui
possible optimitzar les accions i acomplir els objectius establerts.

6. Les FDI reaccionaran davant de qualsevol moviment sobrevingut i actuaran per
trobar oportunitats estratègiques a la zona.

7. Característiques de les accions en les diverses situacions i lògica operacional:
A. En una situació de rutina: accions defensives i ofensives, disseny d’accions
que busquin la legitimitat i d’accions no militars encaminades
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a coartar la llibertat d’actuació de l’enemic i a incrementar la d’Israel.[5]
B. En una situació d’emergència: ús restringit de la força militar (comparat
amb una situació de guerra). L’objectiu és mostrar la inutilitat de fer ús de
la força contra Israel i recuperar la calma sense haver d’aplicar un canvi
d’estratègia immediat. En la mesura del possible s’intentarà la mínima
alteració de la vida quotidiana en territori nacional. D’altra banda, la
campanya se centrarà en assoliments circumscrits.[6]
C. En una situació de guerra: l’ús de la força es caracteritza per una
mobilització notable dels recursos militars i estatals per actuar i per estar a
punt per assumir riscos elevats, i fer un ús continuat de la força i d’alt
nivell per tal d’assolir la victòria.

Campanyes en situacions d’emergència i de guerra
8. L’escenari a què fa referència aquest apartat és
un enfrontament amb una organització militar
subestatal (com ara Hezbollah i Hamàs, amb les
característiques descrites anteriorment).
Sigui quin sigui el focus de l’escenari, la resposta
(aproximacions a l’ús de la força i de capacitats
destinades a construir la força) normalment
també és adient per a campanyes contra exèrcits i
estats.

—
HEZBOLLAH
Eizenkot, sobre Hezbollah:
«El rival principal de les FDI
actualment és Hezbollah.
És el nostre rival principal. És una
organització que al llarg de molts anys
ha anat construint una estratègia molt
simple però que posa a prova la
superioritat aèria, terrestre i
d’intel· ligència de les FDI».

9. Qualsevol ús de la força es realitza en un context determinat, amb sentit de la
lògica i seguint models operacionals específics. A continuació presentem dos
models amb una lògica clara però diferent des del punt de vista polític i
militar. Sobre la base d’aquests dos models s’apliquen enfocaments
operacionals adaptats a les diverses zones de combat.

[5]
Una campanya d’aquestes característiques integraria tots els esforços i es dirigiria a nivell nacional. S’hi veurien
implicades l’esfera legal, econòmica i pública, i es durien a terme campanyes informatives .
[6]
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Circumscrits en el sentit del màxim acompliment possible d’una victòria decisiva. L’acompliment es circumscriu en
el pla estratègic i sistèmic. En el pla tàctic, el que s’espera que aconsegueixin les unitats és l’assoliment total de la
victòria tàctica.
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10. En el pla estratègic, hem de lluitar per assolir, en qualsevol tipus de
campanya, la victòria, cosa que significa acomplir els objectius polítics
acordats per a la campanya de manera que es tradueixin en una millora de
la seguretat després dels enfrontaments.
11. Les FDI respondran davant de dos tipus de requeriments del nivell
polític. Primer: aconseguir una victòria militar completa i contundent
davant l’organització militar adversària.[7] Segon: atacar l’enemic de
manera limitada i circumscrita.

12. Campanya per assolir la victòria
A. A nivell estratègic, en la lògica de l’operació l’objectiu és lluitar per la
victòria creant una situació en què es puguin imposar a l’enemic l’alto al
foc o acords polítics des d’una posició de força basada en la seva
derrota militar o en la incapacitat o manca de voluntat per seguir lluitant.
Una victòria fonamentada en la derrota contribueix enormement a crear o
restaurar el component dissuasiu.
B. En el teatre d’operacions i durant l’ús de la força serà necessària una
derrota tàctica que es traduirà en la supressió de la voluntat de l’enemic per
continuar lluitant i operant contra les nostres forces. L’acompliment
principal a l’hora de derrotar un enemic com Hezbollah o Hamàs serà:
i. Suprimir la capacitat de l’enemic tot destruint llurs forces.
ii. Reduir l’efectivitat de les capacitats de l’enemic contra el territori israelià.
iii. Assolir objectius que l’enemic consideri valuosos.
iv. Esclafar el desig de l’enemic de continuar lluitant.
C. A més a més, en una ofensiva es donarà un pes considerable a l’element
defensiu i a la protecció de les fronteres com a aspecte essencial

[7]

En general, per tal d’aconseguir una victòria política clara i evident o per destruir o perjudicar considerablement les capacitats
militars d’una organització o estat.
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enfocat a minimitzar els acompliments de l’enemic i a augmentar la
llibertat de moviments de les FDI.
D. El plantentejament principal de les FDI per assolir la victòria és
l’enfocamet de maniobra.[8] Això es fonamenta en accions ofensives
dirigides contra les febleses de l’enemic, alhora que explota els avantatges
relatius posant l’accent en l’impuls, la velocitat d’actuació i la iniciativa.
La combinació d’aquests factors dóna pas a l’efecte de xoc i confusió. Tot
plegat està pensat per perjudicar el procés de presa de decisions de
l’enemic i poder alterar l’efectivitat de les seves operacions tan aviat com
sigui possible, en l’aspecte temporal però també pel que fa als recursos de
què disposa i usant el mínim nombre possible de recursos de les FDI.

13. Campanya limitada
A. De vegades caldrà que les FDI duguin a terme una campanya en la què
l’objectiu pretès sigui limitat o circumscrit. En la majoria dels casos,
aquest tipus de campanya es traduirà en un dany limitat provocat a
l’enemic, ja que es tracta de retornar a la calma i perquè sigui dissuasiu
per al futur.
B. El fonament operacional es caracteritza per tractar-se d’accions precises i
restringides contra objectius amb una vàlua estratègica concreta. Això es
combina amb un esforç defensiu i el desplegament del potencial per
aconseguir una victòria militar. Aquestes accions demostren a l’enemic
fins on arriba el dany potencial que cal esperar si la situació empitjora i
també el poc benefici que n’obtindrà si no canvia la seva política, de
manera que es generarà pressió perquè aturi la seva activitat.[9]
C. L’assoliment operacional d’aquesta campanya es fonamenta en la
combinació dels factors següents:
i. Neutralitzar parcialment habilitats específiques de l’enemic.
ii. Provocar danys significatius a objectius de valor estratègic i a
institucions del govern per contribuir a l’esforç bèl·lic.
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[8]

L’enfocament de maniobra en el sentit de maniobrar contra l’enemic.

[9]

Aquest tipus d’acció rep el nom d’imposició.
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iii. Reduir l’efectivitat de les capacitats de l’enemic contra el front domèstic
iv. Contenir l’enemic davant la seva intenció d’aplicar mètodes o mitjans de
combat: impedir l’escalada de violència amenaçant-lo amb una resposta
davant aquesta escalada.
D. Mostrar els danys a què s’exposa l’enemic si continua combatent. Caldrà
incorporar mètodes basats en la imatge pública per modificar les
expectatives de l’enemic.

Principis per a l’ús de la força en situacions d’emergència i
de guerra
14. Les FDI operen d’acord amb uns principis de guerra i uns valors que recullen
l’esperit de les FDI. D’entre tots ells, en destaquen el principi de perseverar
en la missió tenint present l’objectiu, el de maximitzar la força i el de lluitar
per aconseguir la victòria.
15. Els principis subjacents a l’ús de la força per part de les FDI, sobretot en les
situacions d’emergència i de guerra, es basaran en:
A. La qualitat de les decisions i les iniciatives dels comandaments.
B. Dur a terme les missions de manera exhaustiva, ràpida i amb el mínim
de recursos.
C. L’esperit de lluita de les tropes i dels comandaments.

16. En situacions d’emergència i de guerra, les FDI operaran d’acord amb un
seguit de principis fonamentals que sustentaran la planificació de l’ús de la
força en qualsevol circumstància. Això no obstant, hi haurà diferències quant
a força i abast en l’ús de la força ofensiva (segons quin sigui el propòsit del
cos, o segons si es tracta d’una campanya restringida o pensada per derrotar
l’enemic), mentre que l’esforç defensiu aplicat en qualsevol àmbit es durà a
terme de manera exhaustiva en tot tipus de campanya:
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A. Cop immediat i simultani a partir de dos elements. El primer, una
maniobra immediata que tingui com a objectiu colpir l’enemic,
conquerir territori, reduir el foc en territori ocupat, fer-se amb
infraestructures militars i destruir-les, i atacar la viabilitat del govern de
l’enemic. El segon, utilitzar foc combinat i estratègic per aconseguir
llibertat de moviments a l’aire i intel·ligència d’alta qualitat.
B. Esforç en operacions especials.
C. Intel·ligència d’alta qualitat per colpejar l’enemic significativament des
de l’inici mateix de la campanya i al llarg d’aquesta, tant pel que fa als
esforços defensius per neutralitzar les capacitats ofensives de l’enemic com
pel que fa a les contramesures ofensives (foc) i l’enfrontament obert amb
l’enemic (maniobra).
D. Defensa efectiva contra armes d’alta trajectòria.
E. Economia de guerra que permeti a les FDI optimitzar les seves capacitats
durant totes les fases del combat per garantir una execució de la missió de
la manera més efectiva.
F. Treball en xarxa amb un gran ventall de capacitats, recursos i coneixement.
G. Integració de les diverses branques per maximitzar les capacitats de les FDI.
H. Flexibilitat en tots els aspectes de l’ús de la força com a mètode que
permeti a les FDI una transició efectiva entre les situacions operacionals
necessàries i el teatre d’operacions, i per poder adaptar les accions a qualsevol
àmbit del combat.

18

Estratègia de les Forces de Defensa d’Israel 2016

Societat d’Estudis Militars
www.estudismilitars.cat

Capacitats i esforços principals en situacions de guerra
i d’emergència
17. El nivell estratègic és únic en la seva habilitat per coordinar múltiples
disciplines, múltiples teatres d’operacions i esforços combinats.[10] Els esforços
i capacitats principals que cal utilitzar en temps de guerra i d’emergències per
respondre als dos objectius fent servir els dos criteris operacionals descrits
anteriorment són (per ordre de prioritat):
A. Defensa simultània en tots els teatres d’operacions i en totes les dimensions.
B. Capacitat ofensiva en diversos fronts de manera simultània per mitjà de:
i. Maniobra terrestre immediata que siguin ràpides, implacables,
que pugui sobreviure i flexible per poder passar del teatre al front
i viceversa.
ii. Foc que sigui efectiu, poderós i superior, precís, multidimensional,
en tots els teatres de guerra, en qualsevol moment, i que inclogui
l’element sorpresa.
iii. Atacs i operacions contundents amb foc de suport, maniobres
específiques i operacions especials.

C. Intel·ligència d’alta qualitat en tots els àmbits que permeti plantejar una
estratègia nacional de defensa, per dissenyar i planificar campanyes, i fer
ús dela força a nivell multi-espectral i pla tàctic.
D. Esforç continuat i sostingut de guerra i de l’economia (nacional)
gràcies a una defensa en múltiples vessants (intel·ligència per a l’atac,
alerta precoç, bloqueig i disrupció, defensa aèria, fortificacions, etc.).

[10] Esforç (vegeu el document Entrenament i Doctrina de la Divisió d’Operacions 1.22 amb data 1 d’octubre de 2014):
(A nivell de campanya i estratègics militar ) en l’esfera operacional aquest terme fa referencia a la unió temporal de forces
i recursos, amb una única autoritat, per tal de dur a terme una missió.
L’Esforç es composa de tres elements. La missió, o tasca que s’imposa al comandant de l’esforç; els recursos militars:
mitjans i recursos del cos militar (ordre de batalla, quarters i armament diverses branques i/o serveis) assignats al comandant
de l’esforç per acomplir la missió; l’autoritat: el poder legal que s’atorga al comandant de l’esforç per assignar tasques als seus
subordinats per tal de delegar-los l’autoritat sobre aquests recursos assignats.
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E. Integració de totes les xarxes de combat i entre tots els elements del cos
de les FDI.
F. Resposta logística (econòmica i militar) via diverses branques i flexible
arreu de l’escenari del conflicte.
G. Investigació i anàlisi constant del context estratègic i operacional a l’hora
de fer efectius els canvis que es demanen a les FDI.
H. Destresa per conduïr relacions públiques i gestions legals efectives
durant i després dels enfrontaments, amb l’objectiu de legitimar l’operació.

Característiques dels esforços
18. Esforç d’intel·ligència per a una alerta precoç abans d’un enfrontament
per poder planificar les operacions
A. Assenyalar riscos o amenaces que puguin arribar a materialitzar-se i
requereixin preparar-se per a una resposta.
B. Facilitar alertes anticipades d’un atac sorpresa al territori israelià amb
armes d’alta trajectòria o mitjançant incursions terrestres a la frontera,
avisos precoços de canvis significatius de la situació, i avisos de canvis
tecnològics i de percepció que pugui estar preparant l’enemic.
D. Intel·ligència per organitzar i dirigir campanyes requerides en qualsevol
dels àmbits operacionals.

19. Esforços ofensius: maniobra, foc, esforços especials i cibernètica
L’ús de la força ofensiva en situacions de guerra i d’emergència per donar
resposta als dos objectius i les dues lògiques exposades es basarà en
maniobres, foc i esforços especials aplicats de manera simultània i immediata
alhora que es potencien els sistemes d’intel·ligència, comandament i control,
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i les capacitats cibernètiques.
Els elements fonamentals d’aquestes operacions són:
A. Esforç de maniobra al front i a en profunditat dins la zona de combat:
es durà a terme una operació ofensiva terrestre concisa contra els centres
de gravetat del’enemic per poder arribar ràpidament als últims objectius
del combat. Serà llavors quan el cos actuarà per estabilitzar les línies de
defensa i esclarir la zona.
B. Esforç de foc: ús continuat de focs conjunts en la seva màxima potència
des del mateix inici de l’enfrontament, tant darrere les línies enemigues
com davant. L’ús del foc s’aplicarà seguint uns principis ètics i de
proporcionalitat, i la legitimitat es considerarà secundària. Gestionar
l’«estalvi de munició» i emprar una varietat d’aquestes en diverses
combinacions serà un component essencial a l’hora de planificar l’ús del
foc des de l’inici del combat.
C. Esforços en operacions especials.
D. L’esforç cibernètic en el marc d’una situació de guerra o d’emergència
donarà suport als esforços defensius i ofensius en tots els àmbits del
combat: estratègic, operatiu i tàctic.

20. Esforços defensius
A. Defensa per evitar que l’enemic aconsegueixi
guanyar terreny a les zones frontereres.[11] En el cas
d’organitzacions contra les quals s’aplica aquest
concepte, ens referim a la defensa contra
incursions, atacs i atemptats terroristes complexos,
fins i tot els aèris o marítims. Aquest potencial
defensiu es fonamentarà en:
i.

Flexibilitat a l’hora de fer servir les FDI a les
zones frontereres.

—
CAPACITAT DE RESPOSTA
Amir Oren, corresponsal expert
del diari israelià Ha’aretz, resumeix
aquest enfocament així: «Un
terme clau en la doctrina d’Eizenkot
és establir prioritats, ignorant el
pretext que cal disposar de les forces
per a qualsevol necessitat. La línia
d’Eizenkot és oposada a la de Bar-Lev
al Canal de Suez: no mantenir avançades
que l’enemic pugui penetrar, encerclar i
destruir, ni defensar a la desesperada
cada hectàrea, sinó que les forces se
sustentin en mitjans sofisticats utilitzats
de manera adaptada».

[11] A la fi del combat defensiu es valorarà si s’ha evitat o no que es guanyés terreny.
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ii. Reduir el nombre de punts vulnerables per
als civils (com ara evacuant-ne de les
poblacions amenaçades) a les zones frontereres.

—

iii. Sistemes de recollida d’intel·ligència i
d’alertes anticipades.

El General de brigada (reserva) de
les FDI, Michael Herzog,
destaca que l’evacuació de civils
representa «una desviació dels
valors israelians».

EVACUACIONS

B. Protecció del front domestic (defensa): defensa
de les zones civils i la rereguarda militar davant d’atacs amb armes
de d’alta trajectòria a més de garantir la continuïtat de la funció ofensiva,
en què l’ordre de prioritats pel que fa a la protecció serà:
i.

Protecció que permeti un ús continuat de la força militar tant per a la
defensa com a per a l’atac, incloent-hi sistemes bàsics a la rereguarda i
al front domèstic.
ii. Protecció d’infraestructures nacionals i d’institucions governamentals
fonamentals per tal de mantenir la continuïtat del funcionament de les
institucions estatals.
iii. Protecció de nuclis de població.
iv. En operacions en què es requereixin uns resultats no gaire ambiciosos,
es tindrà en compte la possibilitat de prioritzar la protecció directa dels
civils locals.
v. Els factors principals a l’hora de protegir el front domèstic són una
defensa activa, sistemes d’avís anticipat i la protecció física.

C. La defensa cibernètica durant un conflicte bèl·lic o en situacions
d’emergència és fonamental per permetre que les institucions estatals
puguin operar durant un enfrontament i també per facilitar el funcionament
efectiu de les FDI, que es basa en les xarxes.

21. Potenciar esforços hauria de servir per donar suport als esforços ofensius i
defensius, com ara els que es dediquen a la logística i a la tecnologia
informàtica.
22.

22

Els esforços nacionals, de percepció pública i legals per preservar i
millorar la legitimitat de l’operació s’iniciaran ja durant la fase dels
preparatius i continuaran al llarg de la campanya per preservar i millorar la
legitimitat de l’operació tant a Israel com davant la comunitat internacional.
S’invertiran esforços d’imatge pública
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així com esforços en el context internacional pel que fa a l’esfera diplomàtica,
als mitjans, i en l’esfera legal.

Principis subjacents a l’ús de la força en temps de Rutina
23. Com s’ha dit anteriorment, l’objectiu en temps de rutina és mantenir la
seguretat, dissuadir l’enemic d’actuar contra Israel i endarrerir al màxim
eventuals conflictes per mitjà d’una sèrie d’accions encobertes i al descobert.

24. L’ús de la força en temps de rutina comprèn les accions següents:
A. Un esforç defensiu permanent per part d’Israel que permeti a la població fer
vida absolutament normal (seguretat continuada, defensa de les fronteres
i del territori, ciberdefensa).
B. Alertes anticipades gràcies a un esforç ofensiu continuat (CEG). Aquest
esforç és fonamentalment encobert i secret, i va unit a un esforç d’opinió
pública.
C. Operacions d’ajuda a civils.
D. Crear la legitimitat que permeti a Israel iniciar el conflicte i donar llibertat
als cossos per actuar mentre priven a l’enemic de llibertat de moviments
en temps de rutina, guerra i situacions d’emergència.
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—

Dissuasió

DISSUASIÓ

25. La dissuasió rau en la percepció, però
també en factors físics i concrets
que formen part de les creences de l’enemic,
com ara el resultat de conflictes anteriors,
activitats durant la rutina que subratllin la
inutilitat del conflicte i l’amenaça d’ús de la
força.

Amos Yadlin, l’antic cap d’Intel·ligència
Militar i un dels pensadors estratègics
destacats d’Israel, explica: «Pel que fa a
Hamàs i Hezbollah, no hem destruït
les seves capacitats, però hem pogut
instaurar la dissuasió. Això és bàsicament
gràcies a colpejar-los fort, i perquè
els terroristes, d’alguna manera,
es van transformar en entitats semiestatals
i no pas estats de ple dret... Els terroristes
s’han adonat que quan han de respondre
davant l’economia, l’educació, la vida de
la seva gent, etc. de cop i volta ja no
s’atreveixen a fer ús del terror constantment».

26. La dissuasió israeliana general i bàsica
que es recolza en l’avantatge i el poder de les FDI
encara és vigent, però amb una rellevància més relativa
que en el passat perquè les amenaces han canviat.

27. La dissuasió ha de ser específica i adaptada a cada enemic: cal que se
sustenti en una anàlisi continuada de les característiques, consideracions,
capacitats, identitat i els processos de presa de decisions de l’enemic.

28. La disuassió exercida envers qualsevol enemic ha de ser:
A. Sense un marc específic: generalitzada i creixent al llarg del temps per
mantenir la situació vigent del moment i establir «regles del joc» que
afavoreixin Israel.
B. En el marc d’una crisi concreta: específica i ben adreçada, per tal de
forçar l’enemic a actuar o a deixar d’actuar i aconseguir així frenar el
deteriorament de la situació i prevenir el conflicte bèl·lic.
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C. Els components de la dissuasió són:
i. Una amenaça creïble d’operacions ofensives greus
que es cobri un peatge duríssim si som atacats.

—
DISSUASIÓ 2

Aquest component rau en:

Eizenkot sobre la Dissuasió:

a. Crear una força parcialment visible per
l’enemic, que mostri capacitats i promptitud a
l’hora de causar danys.

«També ens interessa…
conservar la dissuasió i
la imatge i capacitats de les FDI com
a enemic imprevisible que pot
reaccionar de manera implacable».

b. Accions destinades a mostrar la nostra
predisposició a córrer riscos.
c. Accions ofensives limitades per indicar que
no s’han respectat les «regles del joc» i que es
procedirà a assumir riscos.

—
ACCIONS OFENSIVES

ii. Constituir un cos que demostri a l’enemic que
és inútil continuar lluitant (per exemple, per mitjà de
sistemes de defensa).
iii. Frustrar i deteriorar les capacitats.
Israel llança atacs aeris a Síria i el
Líban periòdicament per marcar
les «línies vermelles» contra les
organitzacions terroristes, com en
l’atac aeri de desembre del 2015
contra Samir Kuntar, un dels líders
principals de Hezbollah.
(Fotografia de l’AP: HusseinMalla)

29. Moltes de les accions encaminades a dissuadir es duran a
terme en el marc d’una campanya entre guerres (CEG).

Campanya entre guerres (CEG)
30. El principi subjacent a l’ús de la força en les CEG
és mantenir i promoure fites acomplertes en altres
campanyes per mitjà d’una sèrie d’objectius secundaris
i objectius dissenyats per prevenir la guerra:
A. Debilitar els elements de les forces enemigues.
B. Minimitzar els recursos que utilitza l’enemic per
enfortir-se.

—
NOVA PREDISPOSICIÓ
Eizenkot sobre la «nova situació»:
«Abans l’exèrcit es trobava en dues
circumstàncies possibles: preparat per a la
guerra o en guerra. Ara la realitat no és
aquesta. No ens preparem per a la guerra
ni estem en guerra. Ens trobem en una
situació nova en què plantegem tota una
campanya des d’una percepció diferent
basada en la intel· ligència i les possibilitats
d’actuar tant de manera encoberta com
descoberta per impedir que
els rivals es facin forts i per intentar
debilitar els enemics de manera que
els fets no es precipitin».
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C. Crear les condicions òptimes per a la victòria en conflictes futurs.
D. Crear legitimitat per a les accions israelianes i negar la legitimitat de les de
l’enemic.

31. La coordinació d’operacions en aquest context es basa en el concepte
multidisciplinar (militar, econòmic, legal, dels mitjans, i polític). Dit d’una altra
manera, CEG expressa la idea d’operacions basades en la lògica d’una sola
estratègia.

32. El concepte fonamental darrere l’ús de la força ofensiva en una CEG és la
combinació de:
A. Accions encobertes i clandestines[12] en tots els fronts i dimensions més
enllà de les fronteres d’Israel. Aquesta política es basa en intel·ligència i
està pensada per colpir els esforços i les iniciatives de l’enemic.
B. Accions al descobert per fomentar la dissuasió: assenyalen els límits del
conteniment d’Israel. Tot plegat sense descuidar la legitimitat de les
accions d’Israel i alhora que es manté l’esforç defensiu permanent de la
sobirania d’Israel.

33. Aquests són els principis que regeixen l’ús de la força en períodes de CEG i
en campanyes encobertes i clandestines:
A. Una operació iniciada, continuada i controlada en què les forces operen
de manera encoberta i clandestina durant períodes breus.
B. Cooperació entre les diverses organitzacions tant en l’àmbit operacional
com en el de la intel·ligència.

[12] Operacions encobertes: operacions els resultats de les quals són visibles per a l’enemic i encaminades i dutes a terme de
manera que la identitat de qui hi ha darrere és oculta o es pugui negar.
Operacions clandestines: operacions dirigides de tal manera que romanen secretes o ocultes. Una operació encoberta és
diferent d’una de clandestina perquè, en el segon cas, l’accent es posa en amagar l’operació i no pas la identitat de les
persones que hi participen.
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C. Cooperació internacional a efectes d’intel·ligència i per frustrar l’enemic,
preservar la legitimitat de l’acció de les FDI i reduir la legitimitat de la de
l’enemic.
D. Operar en matèria d’opinió pública, econòmica i legal és part de l’esforç
per reduir les capacitats i la legitimitat de l’enemic.
E. Necessitat d’intel·ligència accessible i concisa en tots els àmbits que
l’operació requereixi.

Assolir i mantenir la legitimitat
34. L’enemic també està actiu en camps que no formen part exclusivament de
l’esfera militar, i en el passat ha aconseguit contrarestar les proeses de les
FDI en aquests camps. Aquesta campanya té un vessant ofensiu i un altre
de defensiu. L’objectiu és crear legitimitat per a Israel (per, entre d’altres,
aportar llibertat de moviments a les FDI) i al mateix temps
deslegitimar l’enemic (i així restringir els seus moviments).

35. Els mètodes operacionals en aquest tipus de campanya ens obliguen a aprofitar
al màxim l’expertesa de diversos agents de dins i de fora de les FDI, i a
garantir el flux d’informació i de sinergies entre ells. Aquests mètodes
inclouen, entre d’altres aspectes, la intel·ligència, les relacions públiques,
informació de caire professional, guerra psicològica, canals diplomàtics i
polítics, etc. A més, haurem de tenir en compte en quin estat de legitimitat ens
trobem a l’hora de valorar globalment la situació i adaptar elements
importants dels processos que intervenen en la constitució i direcció del cos.

36. L’esforç dedicat a cuidar la percepció pública tindrà tres esforços secundaris
segons el funcionament de les FDI:
A. L’esforç durant la rutina està concebut perquè es donin les condicions
ideals per a obtenir legitimitat per a les FDI i suport internacional.
Aquest esforç és fonamental, i està pensat per obtenir resultats a llarg
termini, alhora que canvia i millora la situació i els mètodes operacionals
de les FDI davant dels reptes que suposen les protestes d’aquells que volen
deslegitimar les accions militars d’Israel. Aquestes protestes es basen
principalment en una anàlisi crítica de les accions d’Israel.
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B. Els esforços contextualitzats inclouen activitats que es donen durant
fases de rutina com a part de les CEG i que estan pensades per tenir efectes
a mitjà termini. Aquest esforç afavoreix la legitimitat de l’activitat
operacional de les FDI al camp durant una operació i un marc temporal
concrets.
C. Esforços durant o després d’una emergència o guerra, complementant
l’operació i els esforços posteriors. Aquest esforç pretén obtenir resultats
tant a curt termini (afavorint la legitimitat durant l’operació militar fins al
seu acompliment en condicions favorables) com a mitjà i llarg termini
(conservant l’èxit estratègic de l’operació i la llibertat per tornar a fer ús de
la força a la zona quan sigui necessari).

Operacions contra estats sense una
frontera comuna
37. Aquest tipus d’operacions no és al centre
d’aquest enfocament però apareix aquí per la
seva singularitat.

—
RIVALS LLUNYANS
Els observadors militars d’Israel fan una
al· lusió velada a l’Iran, si bé altres enemics
històrics, com ara l’Aràbia Saudita o l’Iraq,
entre d’altres, tampoc no fan frontera
amb Israel.

38. La fita requerida envers els estats que no tenen una frontera comuna es
fonamentarà principalment en una acció multidisciplinària en tots els casos.
El propòsit de l’acció serà assolir un objectiu concret i acotat enfocat a
dissuadir l’escalada del conflicte.

39. La idea subjacent és una acció en el marc d’una CEG que es recolzi en una
intel·ligència continuada i que consisteixi en aplicar la força aèria
conjuntament amb les forces especials. Aquesta activitat es basa en
operacions encobertes i clandestines fins al punt d’atacar els esforços de
l’enemic dedicats a enfortir les seves forces i iniciatives ofensives en territori
propi i reduir la llibertat d’operar, cosa que deteriorarà i frustrarà les seves
capacitats i intencions.
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40. Heus aquí els principis que regiran l’ús de la força:
A. Intel·ligència efectiva, accessible i precisa en totes les dimensions
operacionals necessàries.
B. Acció iniciada i controlada per sota del llindar de guerra durant intervals
de temps breus.
C. Acció ofensiva al país objectiu.
D. Cooperació entre organitzacions: operacional i en intel·ligència.
E. Cooperació amb finalitats d’intel·ligència.
F. Cooperació per legitimar les accions de les FDI i per deslegitimar les de
l’enemic.
G. Esforç continuat en imatge pública per reduir la legitimitat de l’acció de
l’enemic i la seva llibertat de moviment fins al punt de frustrar i alterar les
seves iniciatives.
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Capítol 4:
El concepte de Comandament i Control
i la preparació de les FDI per al combat
Quarter General (QG)
1. El QG és la seu suprema de les FDI, i
on hi ha el Cap de l’Estat Major i
l’Estat Major.

—

QG, TEL AVIV

2. El QG és l’únic graó de les FDI que
està en contacte permanent amb el graó
polític, i l’únic autoritzat a traduir les
seves instruccions en operacions militars.

(CC-BY2.0; Dr. Avishai Teicher)

3. El QG és la seu estratègica i conjunta de totes les seus de les FDI, i el seu
propòsit és comandar i controlar el desplegament del cos a tots els fronts de
guerra i enfortir les FDI.

4.

El Cap de l’Estat Major és el comandant suprem de les FDI, i dirigeix totes
les operacions des del QG. El QG és el responsable de coordinar i sincronitzar
tots els esforços, incloent-hi els que s’apliquen des de les diverses seus a l’hora
de fer ús de la força al escenaris de guerra i en d’altres escenaris d’operacions.

5. El QG també actua a mode de seu operacional central durant les operacions
de totes les forces terrestres.
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6. El QG disposa dels recursos operacionals i els assigna als quarters principals
perquè duguin a terme les missions corresponents segons un ordre de prioritats
que varia en funció de cadascuna de les missions. El QG valorarà cada missió i
els recursos que hi assigna.

7. Aquesta responsabilitat del QG no es pot descentralitzar ni pot recaure en
altres quarters principals.

El Cap de l’Estat Major com a comandant de batalla

8. El Cap de l’Estat Major és el comandant general de tots els camps de batalla
de les FDI i decideix quines iniciatives i missions ordena als quarters
principals. El Cap de l’Estat Major defineix el plantejament i de quina manera
s’ha ’acomplir la missió. Per tant, també determina quins esforços cal que
facin els quarters i la relació recíproca que han d’establir entre ells.

9. El Cap de l’Estat Major dirigeix la campanya per mitjà dels quarters principals,
que desenvolupen diverses funcions. Aquestes funcions poden ser
independents, és a dir, operades des d’un sol quarter o des de diversos.
S’estableixen relacions recíproques entre iniciatives, i se’n fa un seguiment
com a part del comandament i control del combat.

10. Per a cada campanya caldrà definir una arquitectura de comandament i
control adient. L’arquitectura de comandament i control es planificarà per tal
demaximitzar l’ús de la força. L’arquitectura de comandament i control
utilitzarà les capacitats de les FDI mitjançant iniciatives independents i
combinades. Per aquest motiu caldrà dissenyar-la segons el procediment
d’operacions habitual, decidir-la al principi dels esdeveniments («transició del
pla a l’ordre»), avaluar-la durant el transcurs dels esdeveniments i fins i tot
modificar-la si és necessari.
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Quarters principals (QP)
11. Els escenaris de campanya són zones d’operacions que s’assignen als
comandaments dels QP. Aquests comandaments tenen sobretot la
responsabilitat d’acomplir les missions en el seu àmbit de responsabilitat.

12. Als comandaments dels QP se’ls demana que exerceixin la seva autoritat en
l’escenari operacional en base a les seves autoritats i tenint en compte els tres
estadis de rutina, emergència i guerra. En aquest context s’espera que
acompleixin dues missions fonamentals: la primera, defensar la sobirania
d’Israel a la seva zona (geogràfica i dimensional); i dos, desenvolupar
l’expertesa operacional a la zona de la qual són responsables en tots els àmbits.

13. És responsabilitat dels QP generar expertesa en connexions d’ampli abast, tant
pel que fa al propi quarter com en relació als altres quarters principals. Aquest
procés s’implementarà a partir d’un esforç col·laboratiu entre quarters.

Principis de comandament i control
14. Comandament tipus missió1: és la base del principi de comandament i
control, i cal mantenir-la malgrat la multitud de sistemes de comandament i
control i de processos d’intercanvi d’informació entre els diversos nivells.

15. Uniformitat en el comandament: cada comandant està subjecte a l’autoritat
d’un sol comandament en qualsevol moment. Les ordres es donaran seguint
la cadena de comandament d’acord amb el principi que la darrera ordre és la
definitiva, i que l’oficial superior té l’autoritat per revocar una ordre d’un
subordinat.

16. Definició de la missió. El graó de comandament determinarà: missió,[13]
recursos i autoritat de comandament.

[13] Les restriccions d’implementació sempre s’establiran en funció del context de la missió, com ara pel factor temps o pels límits de l’escenari.
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17. Processos de comandament i control a les FDI consolidats: els processos i
la gestió dels procediments per al combat seran idèntics per a tot el cos, i es
fonamentaran en la doctrina de combat bàsica de les FDI i en un llenguatge
comú simple i clar.

18. Creació de condicions òptimes: cada nivell de comandament té la
responsabilitat de crear, per als seus rangs subordinats, les condicions
òptimes per dur a terme la missió mitjançant una planificació òptima de la
força i de les seves operacions, l’assignació dels recursos i la reducció dels
obstacles. En aquest context, caldria limitar l’àrea de responsabilitat de cada
comandant (tant en l’àmbit de les operacions al front domèstic com en el de
les de profunditat) per permetre-li de concentrar-se en l’acompliment de les
missions.

19. Presa de decisions durant el transcurs dels enfrontaments: cada comandant
té la possibilitat i l’obligació de prendre decisions que difereixin del pla inicial en
el transcurs dels enfrontaments.

20. Diàleg entre comandants i quarters principals: es considera essencial el
procés constant de diàleg entre comandants i quarters, enfocat a desenvolupar
coneixements compartits, jocs de guerra, sessions d’estudi i exercicis. Tot
plegat genera una infraestructura que actuarà com a base per al dia D. El
diàleg es produirà tenint en compte el principi de transparència de la
informació i la jerarquia de comandament.
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Capítol 5:
Enfortiment del cos de les FDI
1. La força militar té com a finalitat defensar la integritat de l’Estat d’Israel,
oferir seguretat als seus habitants i permetre al graó polític afavorir la política
de seguretat nacional i els interessos vitals de l’estat. En l’esfera militar, els
objectius s’assoliran gràcies a l’habilitat que tinguin les FDI per gestionar
amenaces, dissuadir els enemics potencials d’Israel, evitar i frustrar la creació
de noves amenaces i defensar el territori des del punt de vista estratègic i civil.

2. Enfortir el cos té per objectiu crear les capacitats necessàries per acomplir les
missions de les FDI i utilitzar-les contra els enemics. D’aquesta manera,
enfortint el cos es contribueix a la dissuasió i es defineixen les característiques
dels enfrontaments en el futur.

3. Els objectius de l’enfortiment del cos són la promptitud, que és l’habilitat dels
cossos i les unitats per acomplir els objectius d’una operació, i l’expansió, que
és la capacitat futura de la força. L’enfortiment del cos està subjecte a la tensió
entre la defensa requerida i les restriccions en els recursos, i també entre la
lentitud en el reforç i la velocitat dels canvis pel que fa al marc estratègic i
operatiu.

Principis que regeixen l’enfortiment del cos
4. Els principis que regeixen l’enfortiment del cos combinen els principis per
operar-lo, com s’ha mencionat anteriorment, i els complementaris que atenyen
exclusivament aquest enfortiment.
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Reforç de l’avantatge relatiu de les FDI
5. Per desenvolupar el potencial destinat a superar l’enemic, les FDI s’han de
concentrar en aquests aspectes:

A. Maniobra.
B. Ús eficient del foc.
C. Maximitzar la intel·ligència de qualitat per poder colpir significativament
l’enemic.
D. Defensa davant armes d’alta trajectòria.
E. Treball en xarxa.
F. Consolidar els processos de comandament i control a tot el cos.
G. Mantenir un ordre adient de forces al cos.
H. Processos d’aprenentatge durant el combat.
I. Mantenir i desenvolupar capacitats tecnològiques (bàsiques o preliminars) i
infraestructures, que permetran l’expansió en un període de temps breu per
poder donar resposta a canvis estratègics no anticipats.

6. Cal enfortir el cos amb aquestes accions:
A. Desenvolupar un concepte general a l’hora de dirigir el cos en zones de
guerra, a banda de conceptes per dirigir el cos en àmbits operacionals
adaptats als ràpids canvis pel que fa a les característiques de les amenaces i
els combats.
B. Enfortir l’habilitat d’identificar canvis i d’aplicar-los en ple conflicte
per mitjà de les següents accions:
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i. Entrenaments i exercicis destinats a enfortir l’autonomia, iniciativa i
creativitat dels comandants.
ii. Processos d’aprenentatge en ple combat.[14]
C. Accelerar el ritme del desenvolupament, la reposició i la integració de
noves solucions tecnològiques, a la vegada que es redueix el temps dedicat
al desenvolupament per mitjà d’aquestes accions:
i. Augmentar l’adquisició directa de productes ja existents.
ii. Desenvolupar infraestructures tecnològiques que permetin adaptar la
solució al problema al llarg del temps i no tan sols a l’inici.
iii. Treball en xarxa que recolzi l’actuació del cos.
D. Alta capacitat de canvi segons els problemes que vagin sorgint, sustentada
en un alt nivell de condició física i en l’habilitat per canviar les directrius
relatives al desenvolupament i la reposició davant l’evolució d’amenaces
i canvis en l’ordre de prioritats impossibles de preveure inicialment.

Planificació i implementació de l’enfortiment del cos
7. El cos es constituirà tenint en compte la compatibilitat entre els diferents
àmbits que atenyen l’enfortiment del cos i l’assoliment d’una plena capacitat
operacional:
A. Concepte i doctrina: la peça clau de cadascuna de les capacitats requerides.
B. Armament: reforçar elements de l’ordre de batalla (ORBAT) i de l’inventari.
C. Infraestructures.
D. Desenvolupament personal.
[14] El treball en xarxa de les FDI permet divulgar coneixements sobre processos d’aprenentatge durant el combat més ràpidament
que l’enemic, que es veu limitat en la seva capacitat per la necessitat que té d’ocultar les comunicacions.
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E. Organizació de les FDI.
F. Entrenament (exercicis i entrenament): la base de les aptituds i les
capacitats.

Ús dels recursos
8. Les FDI com a organització, i totes les unitats del cos en totes les missions,
operen amb una limitació constant dels recursos, i això s’accentua en períodes
d’emergències i guerra. La gestió d’aquestes limitacions comporta un seguit
d’aspectes: ús dels recursos a partir d’un pla pluriennal, establiment de les
bases per a una cooperació entre organitzacions i entre estats quant al
desenvolupament d’armes, i desenvolupament d’armes amb el màxim nombre
d’atributs.[15]

Massa crítica
9. El reforç de les capacitats es durà a terme creant i mantenint una massa
crítica[16]. A banda de la importància d’assolir l’avantatge tecnològic i
qualitatiu, la quantitat de mitjans aptes per a les operacions és molt important.
La quantitat afecta la qualitat i la flexibilitat a l’hora d’operar. La massa,
juntament amb la flexibilitat, és la manera de gestionar la incertesa davant dels
reptes de futur que es puguin presentar a les zones de combat.

Establiment de prioritats en els principis que regeixen
l’enfortiment del cos
10. Per norma general, l’enfortiment del cos se centrarà en escenaris de conflicte
bèl·lic i s’adaptarà a les necessitats que presentin les emergències i la rutina.
L’assignació de capacitats per a un escenari que no sigui de guerra serà el
màxim de restrictiva i inclourà els elements fonamentals per garantir la vida
normal dels civils durant la rutina.

11. El procés d’enfortiment del cos analitzat en aquest capítol posa l’accent en un
escenari concret de combat amb un enemic subestatal. Al mateix temps, caldrà
15

Desenvolupament general: adient per a un ampli ventall d’usos i de consumidors.

16

[Nota de Traducció: falta nota al peu]

Belfer Center for Science and International Affairs | Harvard Kennedy School

Societat d’Estudis Militars
www.estudismilitars.cat

37

desenvolupar infaestructures tecnològiques per tal de donar resposta als canvis
estratègics que, si es donen al camp de batalla, requeriran una modificació de
les prioritats respecte de les capacitats.

12. En principi, l’ordre de prioritats de les FDI continuarà sent el de desenvolupar
capacitats ofensives abans que les defensives, malgrat l’èmfasi posat en la
defensa i en la superació d’amenaces envers el territori propi.[17]

Capacitats centrals necessàries per a les FDI
En favor de la conveniència i la coherència respecte del que es tracta aquí,
presentem les capacitats en el format següent:

Atac

Defensa

Un ordre de batalla (ORBAT) d’assalt
potencia operacions a terra mitjançant:

Les capacitats defensives potencien:
·

·
·
·
·

Maniobres terrestres
Capacitats en potència foc
Operacions especials
CEG

·
·

Defensa de les fronteres en
emergència i guerra
Defensa de les fronteres en rutina
Defensa davant d’armes de llarg
abast

Defensa i atac al ciberespai
Les capacitats potencien:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

17
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Ús de la intel·ligència
Continuïtat en l’actuació
Treball en xarxa que faciliti la cooperació
Respostes logístiques
Investigació i aprenentatges
Operar en coalicions
Influència en la percepció
Assoliment de la legitimitat
Respostes en l’esfera legal

[Nota de Traducció: falta nota al peu]
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Capacitats necessàries en l’àmbit de la defensa
13. Cal disposar de capacitat de defensa simultània en tots els escenaris
operacionals, en totes les situacions de rutina, emergència i guerra i en totes les
dimensions (terrestre, aèria, marítima i cibernètica). La missió principal de les FDI
és defensar la integritat territorial i la sobirania d’Israel.

14. L’ordre de prioritats per gestionar les amenaces a les fronteres serà:
A. Evitar que l’enemic guanyi territori en finalitzar l’enfrontament.
B. Frustrar el terrorisme i els atacs a les fonteres.
C. Defensa davant d’armes d’alta trajectòria i foc de precisió, incloent-hi foc
agregat en grans quantitats.
D. Defensa de l’aire, el mar i el ciberespai.
E. Frustrar grans atacs.
—

Defensa de les fronteres en
emergències i guerra
15. L’amenaça més severa en aquest àmbit
és l’intent d’infiltració i ocupació de
territori israelià, per terra, de manera
subterrània, i per aire i mar.

AMENACES SUBTERRÀNIES
La infiltració subterrània fa referència a l’amenaça
plantejada principalment pels túnels de Hamàs a la Franja
de Gaza.
.

(Fotografia de l’AP: Jack Guez)
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Defensa de les fronteres en la Rutina
16.

Les fronteres haurien de considerar-se una —
zona permanentment amenaçada. L’amenaça REFORÇAR LA FRONTERA
inclou capacitats sofisticades (míssils antitanc, Al desembre, l’exèrcit israelià
míssils terra-aire, armes d’alta trajectòria ,etc.) va fortificar la frontera amb el Líban
unes barreres de ciment noves,
que possibiliten causar estralls en les nostres amb
anticipant-se a un atac de Hezbollah.
forces des d’una llarga distància.
Així, doncs, cal preparar-se per defensar el nostre exèrcit i les
comunitats de la zona adjacent a la frontera de diverses maneres.

Defensa davant d’armes d’alta trajectòria
17. Les armes d’alta trajectòria són el component dominant en les capacitats
ofensive de l’enemic. L’amenaça comprèn danys al territori i als civils, danys
estratègics a les infraestructures nacionals, i danys a instal·lacions militars i a
les unitats desplegades. Enfortir el cos en aquest àmbit es traduirà en les
accions següents:
A. Defensa integrada continuada [18], capaç de fer front a onades d’amenaces,
que combini capacitats “suaus” i cinètiques per neutralitzar els sistemes
de foc de precisió de l’enemic.
B. Màxima defensa de les posicions estratègiques al territori i al mar.
C. Aptitud per controlar operativament una àrea vasta per tal d’eliminar la
el foc provinent d’aquella àrea.
D. Alertes anticipades acurades sobre llançaments.

Capacitats necessàries en l’àmbit de l’atac
18. Cal que la capacitat ofensiva estigui disponible en diversos punts
simultàniament.

18

40

Defensa integrada: defensa basada en múltiples capes i capacitats provinents de diversos àmbits.
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A. Dur a terme un atac simultani i potent per terra, aire i mar
de manera conjunta als teatres d’operacions rellevants.
B. Transferir esforços aeris i d’intel·ligència entre els diversos teatres.

Maniobra terrestre
19. Calen capacitats en matèria de maniobra terrestres. En distingirem de dos tipus:
A. Maniobra fortament centrada en centres de gravetat polítics i
governamentals.
B. Maniobra descentralitzada i simultània contra l’ampli desplegament
tàctic de l’enemic.

20. L’enfortiment del cos es farà mitjançant la coordinació entre les branques de
terra, aire i mar, tot maniobrant per exposar l’enemic i causar-li danys
mitjançant l’ús de foc precisió. L’enfortiment del cos es focalitzarà en la
letalitat, mobilitat i capacitat de supervivència de la força. L’enfortiment del
cos en aquest àmbit tindrà com a eixos les capacitats següents:
A. Fer servir una maniobra letal amb un nivell de desgast reduït per mitjà de
sistemes de defensa avançats.
B. Pel que fa a l’ORBAT, temps i profunditat:
C. Operar la força terrestre en qualsevol ORBAT disponible al principi
de l’enfrontament[19] i reunir les forces per una acció ofensiva global
[19] L’objectiu de la maniobra (fins i tot si és d’àmbit limitat i s’aprofiten les posicions de control properes a la frontera)
és
crear immediatament una situació terrestre que «neutralitzi» els obstacles per poder dur a terme una maniobra terrestre i creï la
sensació
de persecució a l’enemic, d’una banda, mentre, de l’altra, es facilita la retirada a la línia fronterera i s’evita una
escalada a la zona, si s’arriba
a prendre una decisió en aquest sentit.
Aquesta és una competència que exigeix pràctica, comandament i control descentralitzats que permetin al comandant analitzar
la situació i decidir en temps real, l’aptitud dels quarters, i que facilita que els comandants tinguin la capacitat de donar i rebre
instruccions i ordres rutinàries adients (per exemple, en el supòsit d’un segrest).
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en un eix temporal mentre es conserva la capacitat logística per permetre
accions perllongades en el temps.
i. Ús de foc de suport efectiu contra un enemic atrinxerat i amb alta
disponibilitat; operant suport aeri proper amb petits marges de
seguretat.
ii. Enfortiment del cos en l’àmbit terrestre de manera significativa. Es
donarà preferència a les divisions de vanguàrdia de les FDI.

Foc combinat
21. Cal tenir la capacitat d’operar una potència de foc combinada (per aire, terra
i mar) en cada teatre de guerra, amb tota la potència, amb qualsevol força, en
qualsevol moment, i amb el potencial d’encertar milers d’ojectius en un sol
dia de combat i, en la resta del temps, l’aptitud per atacar centenars
d’objectius en un sol dia. Tres característiques de l’ús el foc:
A. Foc dirigit a objectius pre-establerts: l’enfortiment del cos permetrà
descàrregues de foc precises i multidimensionals, en el menor temps
possible i a una àmplia gamma d’objectius. L’objectiu d’enfortir el cos a la
zona nord: desenes de milers d’objectius; la finalitat d’enfortir el cos a la
zona de Gaza: milers d’objectius.
B. Foc dirigit a blancs d’oportunitat: habilitat per fer servir la intel·ligència
i difondre-la durant períodes de temps breus en l’àmbit dels atacs. Enfortir
el cos possibilitarà processos operacionals que s’iniciaran amb la recollida
i el processament de la informació, establint posteriorment el blanc i
atacant-lo, i avaluant-ne els danys. Tot això requereix una xarxa ràpida que
combini l’ús del foc en múltiples dimensions, la recollida d’informació
terrestre i aèria, la posar en funcionament dels propulsors, eines de
planificació avançada i una àmplia difusió a totes les unitats.
C. Foc de suport a la maniobra: cal crear sinergies entre la potència de foc
aèria, terrestre i marítima i les forces terrestres per mitjà de sistemes
operacionals de suport, una xarxa consolidada i exercicis conjunts que
fomentin la confiança entre les diverses seccions i permetin atacs a
distàncies de seguretat reduïdes.
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i. Aptitud per llançar per sorpresa descàrregues de foc massiu durant
hores.
ii. Reforç de les entitats de planificació i control i dotar-los d’efectius
disponibles en molt poc temps.
iii. Ús d’intel·ligència de qualitat que faciliti l’ús del foc contra blancs
estratègics.
iv. Exercicis conjunts i de coneixença entre uns i altres per crear confiança
entre les diverses branques.
v. Desenvolupament la capacitat de foc apte per a colpir tots els tipus de
blancs mencionats anteriorment.

ORBAT d’infanteria per a incursió des de l’aire
22. Es generarà l’habilitat per poder saltar en paracaigudes o assalt aerotransportat
dins les forces d’infanteria per fer incursions als centres de gravetat de l’enemic.
El propòsit d’enfortiment del cos en aquest sentit inclou les capacitats següents:
A. Transportar per via aèria un ORBAT significatiu d’infanteria
(helicòpters i avions amb una alta capacitat de supervivència).
B. Autonomia per a les activitats de les forces, prescindint de la logística.

Desplegament de les forces especials en profunditat
darrere deles línies enemigues
23. Es crearà la capacitat per a dur a terme operacions especials en profunditat
darrere les línies enemigues i a gran escala.
A. Planificació i implementació de les operacions especials als escenaris de
guerra i als teatres d’operacions.
B. Dur a terme una «operació no planificada».
C. Crear un «corpus» d’operacions especials preparades amb antelació.
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C. Homogeneïtzar els mitjans, l’armament i la doctrina de combat (llenguatge
comú) per a totes les unitats, facilitant la implementació d’un gran ORBAT
d’operacions especials.

Reforç de les capacitats per a les CEG
24. L’enfortiment del cos per a les CEG és necessari per dota de llibertat
operacional les operacions en marxa, maximitzant l’ús de les capacitats
existents. En principi, l’enfortiment del cos per a les CEG és part de
l’enfortiment global de les FDI. En un context més acotat, caldria actuar de la
manera següent:
A. Dins de la secció d’Operacions, establir un centre de coordinació per a les
operacions de CEG per poder-hi afegir elements de cooperació entre
organitzacions i ministeris.
B. Desenvolupar capacitats per a operacions encobertes i clandestines per ser
utilitzades durant les CEG.

Reforç de la capacitat ciberespaial
25. El ciberespai és una zona de combat més. En aquest espai s’hi duran a terme
activitats defensives, de recollida d’intel·ligència i ofensives. L’enfortiment
del cos de les FDI en aquest àmbit es fonamentarà en aquestes accions:
A. Establir una branca cibernètica que designi un subordinat al Quarter
General que respongui davant del Cap de l’Estat Major per operar i enfortir
les capacitats cibernètiques de les FDI alhora que es responsabilitzarà
de la planificació i implementaciódel combat al ciberespai.
B. Desenvolupar les capacitats tecnològiques per a la ciberdefensa de tots els
sistemes d’operacions i de les capacitats defensives dels sistemes de
suport (efectius, logística).
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Reforç de les capacitats de suport
26. Desenvolupar un llenguatge homogeni i unitari per al comandament i controla
tots els quarters de les FDI que operin o funcionin en l’àmbit de les
interrelacions. Enfortir el cos en aquest sentit consistirà en crear l’escola
principal de comandament i control.

27. Desenvolupar la capacitat d’aplicar intel·ligència de qualitat en tots els nivells
d’operació: intel·ligència nacional, intel·ligència estratègica i intel·ligència
operacional. L’enfortiment del cos en matèria d’intel·ligència es fonamentarà
en les accions següents:
A. Desenvolupar i afinar l’aptitud d’integrar informació provinent de tots els
sensors, en qualsevol dimensió i disciplina, per facilitar la comunicació
dels sistemes d’informació a grans àrees i amb la rapidesa i fiabilitat
necessàries.
B. Desenvolupar la capacitat de resistir en territoris contigus gràcies a la
informació integrada en matèria d’intel·ligència des de diverses disciplines
que permeti la creació de blancs d’alta precisió en períodes de temps curts.
C. Fer un seguiment de la doctrina de combat de l’enemic focalitzant-lo en els
recursos avançats.
D. Fer ús de la intel·ligència, analitzar-la, i fer-la accessible (segons calgui)
a tots els nivells: des dels quarters generals i les zones de comandament
fins als nivells tàctics dels batallons i els comandants que dirigeixen el cos.
E. Presentar una descripció de l’estat de les formacions enemigues i mesurar
l’efectivitat dels esforços ofensius de les FDI contra aquestes.

28. Mantenir la continuïtat en l’esforç bèl·lic i econòmic per mitjà d’una
protecció de múltiples capes. L’enfortiment del cos pel que fa al
desenvolupament de capacitats que contribueixin a la continuïtat en el
funcionament es farà mitjançant les accions següents:
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A. Protecció de les infraestructures nacionals i estratègiques.
B. Funcionament ininterromput de l’esforç bèl·lic i econòmic gràcies
a la protecció efectiva d’infraestructures miltars estratègiques.
C. Protecció i manteniment de la rutina de sistemes d’alerta ràpida
en territori propi (mínimes baixes nacionals):
i. Habilitat de reaccionar ràpidament a la zona de l’incident a partir del
treball en xarxa de tots els serves de comunicacions i rescat entre civils i
administracions locals.
ii. Alertes ràpides selectives en territori propi que faciliti posar tot ’accent
a la zona afectada i continuar fent vida normal a la majoria de zones que
quedin fora d’abast.
C. Aptitud per per operar sota d’un ciberatac.
29. Capacitat per a combat en xarxa amb tots els components de foc
de les
FDI, que permetin l’ús letal de foc precís i creï sinergies entre la foc i
maniobra contra diversos enemics a partir d’un ventall de tàctiques.

30. Combinar les xarxes de recollida d’informació amb foc aeri, terrestre i marítim
simultani per permetre a les FDI assolir la superioritat fins i tot davant
d’un enemic ocult. L’enfortiment del cos en l’àmbit del treball en xarxa es
fonamentarà en les accions següents:
A. Una infraestrcutura en xarxa d’alta velocitat que permeti compartir
informació entre diverses branques i organitzacions.
B. Una xarxa que permeti la integració ràpida d’informació des de diversos
àmbits perquè es pugui recopilar, i determinar els blancs en poc temps.
C. Fer accesible la informació adient a cadascun dels nivells.
D. Gestionar bases de dades homogènies d’informació i infraestructures
geogràfiques a tots els nivells de les FDI, i anar-les actualitzant
contínuament en tots els sistemes operatius.
46
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31. Mantenir una resposta logística conjunta i flexible (econòmica i militars) en
qualsevol situació d’alerta ràpida per a totes les branques i seccions i en
qualsevol àmbit.
32. Capacitat logística que faciliti les maniobres terrestres, alhora que es combat
l’amenaça d’armes d’alta trajectòria disparades contra territori israelià i
l’amenaça de guerra de guerrilles a les artèries principals.
A. Organització ràpida per poder maniobrar a les primeres línies.
B. Reserves logístiques.
C. Mobilitat entre els diversos teatres.

33. Caldrà saber incidir en la construcció de la imatge pública en tots els cercles
relacionats amb el conflicte, i a tal efecte es faran servir mesures que
comprenguin tot el sistema. Es posarà l’accent en la creació de capacitats
pròpies de l’esforç de percepció i informació a partir de les accions següents:
A. Construcció d’un enfocament ben estructurat per incidir en la imatge que es
pugui formar l’enemic en qualsevol situació d’alerta ràpida.
B. Aptitud de planificar i sincronitzar l’esforç de percepció amb els altres
ministeris del govern (Presidència, Ministeri d’Afers Estrangers,
Ministeri de Justícia, etc.).

34. Habilitat de gestionar de manera efectiva les relacions públiques i els
esforços legals en temps de rutina, i també durant i després del combat per
permetre a les FDI assolir els seus objectius, incloent-hi la legitimització de
les seves accions. Per reforçar aquest aspecte caldria tenir en compte el poder
dels mitjans i activar mecanismes que s’apliquin a curt termini, a més a més
de planificar i sincronitzar les operacions al camp de batalla, l’esforç de la
imatge i les relacions públiques i l’esforç en matèria legal. Les accions que
facilitaran la creació de capacitats per aconseguir la legitimitat seran:
A. Planificació de l’operació amb el suport de coneixements legals.
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B. Reforçar els mecanismes que facilitin la cooperació entre ministeris
(Ministeri d’Afers Estrangers, Ministeri de Justícia, etc.) per tal d’escurçar
els temps de reacció i de presa de decisions.
C. Cooperació amb estats que tinguin interessos similars.

Gestió dels riscos per a escenaris secundaris de la doctrina
35. Si bé en general el centre d’atenció són els enemics subestatals, les FDI també
han de valorar les capacitats necessàries en cas d’escenaris extrems que no
formen part del model analitzat aquí per tal de gestionar els riscos. D’una anda,
les capacitats es destinaran a reforçar el cos a l’escenari en qüestió i, de l’altra,
a no exposar Israel a riscos poc raonables per a la seva existència.

Creació de capacitats contra
estats sense cap frontera comuna
36. Davant del repte de preservar el seu avantatge qualitatiu, les FDI mantindran
el sentit de promptitud fonamental, que rau en un equilibri de la dissuasió,
alhora que es conserven els mecanismes per accelerar l’adqusició de
material.[20]
L’enfortiment del cos en aquest context se sustentarà en les accions següents:
A. Reforçar la dissuasió estratègica i tàctica per mitjà de
la guerra cibernètica.
B. Intel·ligència d’alerta ràpida en períodes de temps
adients per llançar atacs preventius.
C. Capacitat d’atacar de manera preventiva segons les
indicacions d’alertes anticipades per poder frustrar un
intent d’atac a Israel.

[20] Vegeu el subapartat d’aquest mateix capítol dedicat als principis per a l’enfortiment del
cos.
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—
STUXNET
Un exemple d’operació
ofensiva cibernètica duta a
terme per israelians és Stuxnet,
creada conjuntament amb els
Estats Units i que tenia com a
objectiu les centrals
nuclears iranianes.

Conclusió
1. Els esdeveniments que se succeeixen a la regió fan que les FDI hagin
d’afrontar un ventall divers d’amenaces que posen en qüestió el seu concepte
operatiu i els processos per reforçar el cos a partir d’aquest mateix concepte.
Els canvis principals són l’evolució que ha fet l’enemic subestatal, com ara
Hezbollah i Hamàs, i les amenaces provinents d’estats que no fan frontera amb
Israel.

2. Aquest document presenta l’enfocament global per dirigir el cos en contextos
comuns a tots els escenaris d’operacions contra l’enemic semi-estatal i també
en les situacions funcionals diverses de les FDI: rutina, emergències i guerra.
3. El document sobre els principis de com potenciar el cos es deriva d’aquests
principis per dirigir-la. Aquests principis haurien de ser útils als membres de
les FDI a l’hora de plantejar com enfortir-les en els propers anys.

4. Aquest document requereix accions de seguiment, la més important de les
quals serà el desenvolupament de conceptes operacionals especials per al camp
de batalla i el de conceptes operacionals per a teatres d’operacions i per als
comandaments que dirigeixen el cos. Al mateix temps, els membres pertinents
del cos hauran de formular conceptes específicament concebuts per enfortir-lo i
que es deriven d’aquest document.

5. Les FDI sempre han basat el seu poder en la qualitat de la seva gent i en la
certesa que vetllen per l’existència nacional d’Israel. Per tant, les FDI faran els
passos adients per oferir una bona defensa de l’Estat en qualsevol situació, per
mitjà de les qualitats inherents als seus comandaments i soldats. Les més
destacades són l’esperit de lluita, la iniciativa, la qualitat de les seves accions i
un acompliment exhaustiu i contundent de les missions.
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