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 خلفية

  مع احلكومة اللبنانية  من دون التنسيق 2000خرجت إسرائيل من لبنان سنة
ت ذلك بالتنسيق األمني يف جنوب الدولة، لكنها فعل الشريطخالء إ على شروط

" اخلط األزرق"ألمم املتحدة األمين العام  ل حدد مندوبو: مع األمم املتحدة
مطلوب ه من أجل ترسيم احلدود النهائية نأل  - فاصالً بين إسرائيل ولبنان

يف بيان لها أن  وعلى هذا األساس اعتبرت األمم املتحدة 	- موافقة الدولتين
 .إسرائيل انسحبت من جميع أراضي لبنان، باستثناء قرية الغجر

  استغل حزب الله االنسحاب السريع للجيش اإلسرائيلي والفراغ الناشئ يف
تعميم رواية االنتصار القائلة بأن : جنوب لبنان للقيام بعدد من اخلطوات
قام بها احلزب واندحرت التي " املقاومة"إسرائيل مل تنجح يف مواجهة عمليات 

أمامها؛ السيطرة عملياً على املناطق التي أخلتها إسرائيل يف جنوب لبنان، 
القيام بعمليات استفزازية  معوحتول احلزب إىل سيد املنطقة  ،والتمركز فيها
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ضد إسرائيل؛ تعزيز نفوذه داخل املؤسسة السياسية يف لبنان؛ بناء القوة 
 -ية وإيران، والتزود بمنظومات صواريخ أرضالعسكرية للحزب بمساعدة سور

، )كيلومتراً 250تصل إىل (أرض متوسطة املدى  - أرض وقذائف أرض
وبمنظومات صواريخ متطورة مضادة للدبابات والطائرات، وطائرات من دون 

بنية حتتية إلطالق  إقامةبحر؛  -طيار لالستخبارات وللهجوم، وبصواريخ بر 
هزة االستخبارات والتحكم؛ اعادة تنظيم العقيدة الصواريخ ولالختباء وألج

االستراتيجية عبر االعتماد على القدرة النارية جليش نظامي وعقيدة عمليات 
عادة تنظيم بنية القيادة والتحكم؛ تقديم إىل إ حرب العصابات، باإلضافة

 اشرة وغير مباشرة إىل تنظيمات اإلرهاب الفلسطينية يف التخطيطمساعدة مب
 .ويف التمويل والتسليح هجماتل

 السياسي يف لبنان،  والتموضعخطوات البنية التحتية وبناء القوة  بموازاة
رهابي الذي كانت ذروته خطف ثالثة جنود نشاطه اإلواصل حزب الله 

يف وقت ( 2000أكتوبر /إسرائيليين يف منطقة مزارع شبعا يف تشرين األول
، وبعد ذلك )الساحة الفلسطينية كانت إسرائيل تواجه االنتفاضة الثانية يف

حدثت عدة حماوالت فاشلة خلطف جنود إسرائيليين يف منطقة احلدود يف 
 . 2006و 2005العامين 

 1559األمم املتحدة القرار اتخذ جملس األمن يف  2004سبتمبر /يف أيلول 
طالب القوات السورية بمغادرة األراضي اللبنانية وحل امليليشيات الذي 

باإلضافة إىل توسيع سيطرة ومسؤولية احلكومة اللبنانية  الدولة املسلحة يف
: بعد اتخاذ القرار جرى حدثان مهمان يف الساحة اللبنانية. يف جنوب لبنان

ثورة "، و)2005فبراير /شباط(اغتيال رئيس احلكومة السابق رفيق احلريري 
أبريل /سانني(نهاء الوجود العسكري السوري يف لبنان التي أدت إىل إ" األرز

2005.( 

  يوليو، ذلك اليوم الذي جنح فيه حزب الله /تموز 12هذه كانت خلفية أحداث
يف مفاجأة دورية للجيش اإلسرائيلي كانت تمر بالقرب من احلدود مع لبنان 

. داخل أراضي إسرائيل، وخطف جنديين وقتل ثالثة وجرح ثالثة آخرين
أرض على املستوطنات يف  - وترافقت عملية اخلطف مع اطالق صواريخ أرض

جاء هذا بعد مرور شهر على خطف اجلندي غلعاد شاليط على . شمال إسرائيل
وكان تقدير زعيم حزب الله حسن نصر الله أن رد . احلدود مع قطاع غزة
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إسرائيل على حادثة احلدود سيكون معتدالً يف ضوء حتول اهتمام اجليش 
خطف جانب إسرائيل على  اإلسرائيلي نحو قطاع غزة، وغياب رد مهم من

، وثقة 2006-2005وحماوالت اخلطف التي حدثت يف  2000جنودها سنة 
يف قدرته على توقع ردود إسرائيل على ) نصر الله شخصياً(حزب الله الكبيرة 

 1 .كل حدث

 الهدف االستراتيجي

  ،خالل سنوات االنتفاضة الثانية واملواجهات مع االرهاب الفلسطيني
: عدم االجنرار إىل وضع قتال يدور على جبهتين اختارت إسرائيل

مكانها احتواء األحداث يف مواجهة وقدرت أن يف إ -لسطينية والشمالية الف
يف الوقت عينه راقبت إسرائيل بقلق تعاظم القوة العسكرية و. حزب الله

يف هذه األثناء سيطر حزب الله على و. للحزب بالسالح وتزايد ثقته بنفسه
وتيرة ي يومياً من خالل عرقلته حتدى اجليش اإلسرائيلجنوب لبنان و

األعمال املدنية التي جتري بالقرب من احلدود وزيادة حماوالته من أجل 
تخدامهم كورقة مقايضة أو من أجل خطف جنود إسرائيليين، سواء الس

  2.ذالل إسرائيلإ

 لية رهاب الفلسطيني يف عميش اإلسرائيلي يف التغلب على اإلبعد جناح اجل
أدركت إسرائيل أن عليها أن تضع حداً وبعد أن ، ]2002[ "اجلدار الواقي"

عندما . عاجلة اجلبهة الشماليةملتفرغت ستفزازات املتواصلة حلزب الله، لال
، التي جاءت 2006يوليو /وقعت حادثة اخلطف يف جنوب لبنان يف تموز

رائيل ضبط اخلطف يف قطاع غزة، مل تستطع حكومة إسحادثة  لفيةويف اخل
النفس وقررت مع قادة اجليش اإلسرائيلي أنه يتعين عليها هذه املرة أن 

 . ترد بصورة صارمة

                                                            

ما سيؤدي إليه لو عرفنا : نصر الله "جدعون ألون، وآساف أوين، واللواء بن يوآف شترين،  -  1
، 26/8/2006، "هآرتس"، "خطف اجلنديين ما منا فعلنا ذلك

.http://www.haaretz.co.il/misc/1.1131753 
 26يمكن العثور على دالئل على االجواء السائدة يف حزب الله يف خطاب حسن نصر الله يف   - 2

  Sayyed Speech in Full on 26 May 2000 – Resistance“" خيوط العنكبوت"مايو /أيار
and Liberation Day”, Al-Maaref Islamic Net, May 21, 2013,        

http://english.almaaref.org.essaydetails.php?eid=3886&cid=286          
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 لبنان تلقائياً تقريباً من  جاء الرد العسكري على حادثة اخلطف يف جنوب
تريد  ما الذيجراء تقدير للوضع االستراتيجي، ومن دون نقاش إدون 

 3.إسرائيل حتقيقه

 دتها احلكومة يوم اخلطف تقرر عملياً خوض احلرب من يف اجللسة التي عق
العملية بأنها حرب، ومن دون اجراء التوضيح الضروري  تعريفدون 

 .املتعلق بأهداف احلرب وفرص حتقيق هذه األهداف

  خيارين أساسيين  دراسةكان يتعين عليها للو تصرفت احلكومة كما ينبغي
  :ةاملشكلة االستراتيجي حتديد بما يتالءم مع

. عن حتديد املشكلة االستراتيجية بأنها تآكل يف الردع ينجماخليار األول 
. مهاجمة إسرائيل لتكراروجتلى هذا التآكل عملياً عبر استعداد حزب الله 

ومن أجل حتقيق هذا الغرض كان . ذلك هناك حاجة إىل ترميم الردعوجرّاء 
ستمر عدة أيام، املطلوب تنفيذ عملية انتقامية شديدة جداً يف لبنان ت

وذلك من . وتستند إىل قدرة هجوم ونيران بصورة أساسية من سالح اجلو
أجل تدفيع حزب الله ثمناً باهظاً، ويف الوقت عينه التسبب بضرر ودمار 

يعه ثمن للبنان نفسه املسؤول عما يجري على أراضيه، وضرورة تدف
لية إسرائيلية ن عممل يكن يف إمكا. رهابيإتنظيم احلماية التي يمنحها ل

عادة اخملطوفين وال إزالة اخلطر من جانب حزب الله، لكنها من هذا النوع إ
كانت تنطوي على فرص ترميم ردع إسرائيل من خالل تدفيع الطرف الثاين 

  .الثمن، ومنعه من مواصلة هجماته على إسرائيل
 عن حتديد املشكلة االستراتيجية بأنها مشكلة تعاظم ينجماخليار الثاين 

قوة حزب الله كتنظيم عسكري قوي والعب مسيطر يف اجلبهة الشمالية 
القوة التي راكمها و. قادر على مهاجمة مواطني إسرائيل يف أي حلظة يشاء

حزب الله غيرت تدريجياً موازين القوى بينه وبين إسرائيل كما غيرت 
ء على بناو. اعتباراته السياسية، وأدت بالتايل إىل تآكل الردع اإلسرائيلي

ساسه ذلك كان املطلوب خطة استراتيجية تؤدي إىل تغيير الوضع من أ

                                                            

دروس  -حرب لبنان الثانية"غيورا أيالند، : من أجل املزيد من املعلومات يف هذا الشأن انظر - 3
أكتوبر /تشرين األول( 2، تسفا فاستراتيجيا، اجمللد األول، عدد "على املستوى االستراتيجي

  .18إىل صفحة  7، من صفحة )2009
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الوسيلة لتحقيق ذلك توجيه ضربة قاسية إىل و. وتغيير موازين القوى
قدرات حزب الله من خالل التركيز على قدراته على مهاجمة إسرائيل 

بواسطة سالح صاروخي ذي مسار منحن، وإبعاد قوات احلزب عن احلدود 
  .رائيلمع إس

  ويتطلب حتقيق هذا الهدف االستراتيجي استخدام قوة هائلة والقيام
الليطاين نهر على األقل حتى خط  ،بمناورة برية يف عمق األراضي اللبنانية

 ).الذي لدى حزب الله إىل اجلنوب منه الكثير من األرصدة(

  مع حجم قوات يبلغ ثالث فرق وحتى أربع، فإن عملية برية من هذا النوع
كانت ستستمر على األقل ستة أسابيع، وتنطوي بالطبع على ثمن وخطر 

كبيرين، بما يف ذلك خسائر يف األرواح واحتمال تورط مستمر على أراضي 
وكان املطلوب تقدير هذه العوامل ودراستها خالل عملية اتخاذ . لبنان
 .القرار

  ةعميق دراسةوكما هو معروف جرى النقاش يف احلكومة من دون 
وانتهى النقاش بقرار الطلب من اجليش . يارات اخملتلفة والنعكاساتهاللخ

 على افتراض أن. البدء بهجمات لسالح اجلو رداً على حادثة اخلطف
إضايف يف ويف نقاش . بما يتالءم مع التطوراتستتخذ الحقاً القرارات 

عرض اجليش على احلكومة اقتراح هدف  اجمللس الوزاري املصغر
ووصف . ع نهائي يهدف إىل تغيير األمور من أساسهااستراتيجي ووض

إبعاد : الوضع النهائي املقترح الواقع املطلوب يف نهاية القتال كالتايل
اللبنانية؛ إحلاق ضرر كبير بقدرة  -حزب الله عن احلدود اإلسرائيلية

أرض املتوسطة والبعيدة  -منظومته الصاروخية أرضبخاصة (التنظيم 
ة حزب الله يف لبنان وبصورته يف العامل العربي؛ ؛ املس بمكان)املدى

يف مواجهة التنظيم وسائر الالعبين اإلقليميين،  يسرائيلاإلردع الترميم 
بشأن كل ما يتعلق  1559وحتسين شروط تطبيق قرار جملس األمن 

بانتشار اجليش اللبناين يف جنوب لبنان، وبدء عملية نزع سالح 
اللبنانية مسؤوليتها السياسية؛ زيادة امليليشيات، وممارسة احلكومة 

التدخل الدويل يف لبنان من أجل تطبيق قرارات جملس األمن؛ وتوفير 
 .الشروط إلعادة اجلنود اخملطوفين ومنع عمليات خطف يف املستقبل
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  هداف بعيدة املدى الرغبة يف تغيير الوضع األلقد كان املنطق وراء وضع
اللبنانية يف السنوات الست  –ود اإلسرائيلية االستراتيجي الذي تطور على احلد

ووافق اجمللس . التي أعقبت خروج القوات اإلسرائيلية من الشريط األمني
اتخاذ قرار  رُفضالوزاري املصغر على هذا الهدف، لكن يف جلسة احلكومة 

. مناورة برية يف عمق جنوب لبنان -تنفيذ العنصر األساسي من أجل حتقيقه 
خوف املستوى السياسي واملستوى العسكري كان ي لذلك والسبب األساس

إىل  300ات اىل ما بين قديرالرفيع من تكبد خسائر يمكن أن تصل بحسب الت
وهكذا نشأت ثغرة بين الهدف االستراتيجي وخطة العمل  4.جندي 500

  .العسكرية التي هدفها حتقيق هذا الهدف
  لبنان الثانية ركزت على املس الفكرة االستراتيجية التي طبقت عملياً يف حرب

البعيدة الصواريخ طالق إبقدرات حزب الله، وقبل كل شيء تدمير منظومة 
بارات معلومات استخ بفضلواملتوسطة املدى التابعة للتنظيم، وهذا جرى 

قدرة عناصر ال ر شديد ببقيةضرإحلاق  ؛نوعية وقدرات هجومية دقيقة
اغتيال مركز لكبار مسؤوليه، تدمير  طالق أخرى،إقدرات (العسكرية حلزب الله 

ت قيادات ومراكز وخمازن لوجستية تم حتديدها، وتدمير بنى حتتية وحتصينا
طالق تية املدنية التي تخدم منظومة اإلالتح ىبالقرب من احلدود، واملس بالبن

صرار وقوة الهجمات اجلوية؛ املس اإل من خالل؛ تعزيز الردع )للتنظيمالتابعة 
وإبراز كونه عامالً يسبب دمار " املدافع عن لبنان"لله بصفته بصورة حزب ا

املنظومات االستراتيجية  خلفالدولة؛ ومن خالل تنفيذ عمليات خاصة 
اخللفية حلزب الله؛ واعتراض وإحباط عمليات انتقال العتاد العسكري من 

إيران ومن سورية عبر سورية إىل حزب الله؛ فرض حصار بحري وجوي ملنع 
املساعدة إىل حزب الله، وإبراز مسؤولية حكومة لبنان عما يحدث يف تقديم 
  .الدولة

  القتال ومل  جرى بلورتهما أثناءالهدف االستراتيجي والفكرة االستراتيجية
لتحديد املشكلة والهدف ووضع طريقة  للوضع يترافقا بتقدير منهجي

بعيدة  وحتى بعد وضع أهداف. الستخدام القوة من أجل تنفيذ هذا الهدف
                                                            

، ورقة عمل مقدمة إىل كلية احلكم "معركة الصواريخ األوىل"يتسحاق بن يسرائيل،   - 4
  .25-12 ، من ص2007 مايو/والسياسات، جامعة تل أبيب، أيار



7 
 

حرب،  يةاملدى، مل تعلن القيادة العليا وال احلكومة رسمياً االنتقال إىل وضع
وفرضت احلكومة قيوداً على اجليش اإلسرائيلي يف استخدامه للقوة، ومنعت 

بصورة خاصة املس مباشرة وعن قصد بالبنية التحتية للدولة اللبنانية 
اعطاء  منه هدفكان الرئيس احلكومة أوملرت للرئيس بوش تعهد من  بسبب(

  ).الواليات املتحدة هامشاً للعمل الدبلوماسي من أجل تسوية سياسية
 نسانية إتقديم مساعدة  عمل على أُنشى جهازاجلهود العسكرية  تزامن معبال

للسكان اللبنانيين غير املتورطين بالقتال، كما اتخذت خطوات سياسية 
احلكومة اللبنانية  بهدف دفعطوات وجرت هذه اخل. يات املتحدةبواسطة الوال

الدولة حتى احلدود مع حتمل مسؤوليتها وفرض سيادتها على جنوب  ىلإ
فرض حظر على السالح إىل لبنان  إىلاجملتمع الدويل  بهدف دفعإسرائيل، و

  .غير املوجه إىل اجليش الرسمي
  ًنها نشأت من دونإالث مراحل يمكن القول عنها اآلن ثبمرت احلرب عمليا 

تخطيط مسبق، ومن خالل تطور األحداث وعلى خلفية حقيقة مواصلة حزب 
اجملموع نحو (طالق الصواريخ باستمرار يف اجتاه إسرائيل إالله طوال احلرب 

  ):5صاروخ قصير املدى 2500صاروخ متوسط املدى ونحو  400
  يف املرحلة األوىل التي استمرت ثمانية أيام، ركز اجليش اإلسرائيلي على

هجوم منهجي على  من خالليد القدرات االستراتيجية حلزب الله حتي
صواريخه البعيدة املدى، وتدمير مربع سيطرته وقيادات التنظيم يف قلب 

 .ومنع وصول املساعدة إىل التنظيم من سورية وإيران) الضاحية(بيروت 
 از ع، كان التركيز على تعميق اجنيف املرحلة الثانية، التي استمرت ثالثة أسابي

بعاد حزب الله عن احلدود، ومواصلة اصطياد منظومة الصواريخ التابعة إ
  .للتنظيم بأنواعها اخملتلفة

  يف املرحلة الثالثة تواصل تعميق الضغط على حزب الله، وأثناء ذلك نُفذت
بنان حتى خط نهر الليطاين، بهدف تدمير البنية مناورة برية يف جنوب ل

ملياتية بعيداً عن احلدود، ووقف التحتية للحزب يف املنطقة، ودفع وحداته الع
طالق الصواريخ القصيرة املدى وتوفير الظروف للدفع قدماً بمصالح دولة إ

التي اقترحتها عايير اتخاذ قرار يف جملس األمن وفق املعندما يتم إسرائيل 

                                                            

  .املصدر نفسه - 5
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املناورة لتنفيذ أصدر املستوى السياسي توجيهاته  وقد. اليات املتحدةالو
البرية يف عمق جنوب لبنان قبل يوم من املوعد املنتظر لقرار جملس األمن، 

نهاء القتال إبأن قراراً يؤدي إىل  تصورمن ال يبدو انطالقاً وذلك على ما
  . نسيضمن عدم اجنرار إسرائيل إىل عملية برية طويلة يف لبنا

  ومل  استغرقت وقتاً طويالًيظهر من وصف املراحل الثالث أن املرحلة الثانية
تؤد إىل زيادة الضغط على حزب الله وإىل الشروط املالئمة إلنهاء القتال، وأن 

إسرائيل القت صعوبة يف بلورة استراتيجية خروج وآلية إلنهاء املعركة، بينما 
وقد تكررت . شديدسياسية تمر ببطء هي تنتظر قرار جملس األمن، والساعة ال

ت إسرائيل إىل طمححين " حماس"هذه الظاهرة أيضاً يف املواجهات مع 
تقصير أمد املعركة، لكنها يف الوقت عينه واجهت صعوبة يف اختيار التوقيت 

إىل جناز العسكري اإل زيادةوالتحرك املالئمين لذلك، ويف املقابل سعت إىل 
  .  اسيةحاجات سي أقصى حد من أجل

  ًاملواجهة مع حزب الله،  جراء تقدير متواصل للوضع منذ بدءإلقد كان ضروريا
ىل التوقيت الصحيح إلنهاء القتال يف مرحلة جرى خاللها استنفاد إلشارة إوا

وقد وصلت . هداف السياسيةم القوة العسكرية وحتقيق معظم األاستخدا
بعد  هماقدراتع استنفاد لاملقابل إىل وض اجملهود الناريالهجمات اجلوية و
ت خاللها بشدة منظومة تضررلتي الفترة الزمنية ا - أسبوع من القتال

سي للتنظيم يف طالق االستراتيجية حلزب الله ودُمر املركز العصبي األسااإل
ضافة إىل ذلك كانت قيادة احلزب خالل هذه الفترة يف باإلو. مربع الضاحية

يلي، وخسارة احلزب قدراته االستراتيجية، حالة صدمة بسبب قوة الرد اإلسرائ
. وبسبب الشرعية التي منحها اجملتمع الدويل وحتى العامل العربي إلسرائيل

، القتال بعد أسبوع من القتال نهاءإل اًمستعدكان ترف نصر الله بأنه اعقد و
  . بداية احلربكان بيده منذ  –خطف اجلنود  –خاصة وأن إجنازه املركزي 
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 ب طرحت الوحدة االستراتيجية يف شعبة التخطيط يف اجليش هذه األسبال
توصية الستراتيجية خروج بعد أسبوع من القتال، لكن املستوى العسكري 

  6.رفضا التوصية الرفيع وكذلك املستوى السياسي

    بين الهدف االستراتيجي والتنفيذ فجواتال
  يف الكثير  شأنفحص اجنازات احلرب خالل حدوثها، نه من الصعب أنظراً إىل

ل مواصلة وبخاصة يف عمليات الرد، انطباع بأنه من األفض ،من احلاالت
وهذا ما . جناز سياسيإىل جناز العسكري وحتويله إالقتال من أجل تعميق اإل

ب الله تطورات وضع حز تقديرحدث يف حرب لبنان الثانية عندما مل يجر 
وأتاح . عليها من حتوالتما طرأ جنازات واإل التبصّر يفوال  ،بصورة صحيحة

عمل التلكؤ اإلسرائيلي حلزب الله جتاوز مرحلة الصدمة والتأقلم مع خطة 
طالق إجرى ذلك من خالل مواصلة . اتجنازاجليش اإلسرائيلي ومراكمة اإل

سكات منظومة إئيل، واثبات عدم قدرة اجليش على الصواريخ على إسرا
خسائر يف عمق أراضيها وعلى طالقها، ومواصلة حزب الله تكبيد إسرائيل إ

  .اجلبهة
 دولتي مثل حزب الله  - املواجهة بين دولة مثل إسرائيل وتنظيم ال عكست

رهابي ال يتحمل تبعة مسؤوليات فالتنظيم اإل: ناظرالت وضعاً أساسياً من عدم
سياسية، ويستخدم السكان املدنيين كمجال لالختباء وكدروع بشرية، 

. ته، ويوجه عملياته ملهاجمة مواطني إسرائيليف دعاي" كطعام للمدافع"و
بالنسبة إىل حزب الله : يبرز يف أهداف احلرب ناظرويوجد بعد آخر لعدم الت

، انتصار، بينما بالنسبة إلسرائيل ه إلسرائيل بأنهاستسالمجرى تفسير عدم 
. رهابي اعتبر هزيمةإي مل تتغلب فيه بوضوح على تنظيم الوضع النهائي الذ

ذلك أيضاً نظام إسرائيلي مفتوح ونقدي كشف الثغرات يف اتخاذ ساهم يف 
القرارات واألضرار التي حلقت باملدنيين وباجلنود وباجلبهة الداخلية، 

بين اجلهوزية يف اجليش اإلسرائيلي واالستخدام املتأخر واملتعثر  جواتوالف
ة واضح إلسرائيل، أتاحت الصور ومن دون صورة انتصار. للمناورة البرية

                                                            

يديعوت أحرونوت ومكتبة حمد، : تل أبيب(، "أسرى يف لبنان" عوفر شيلح ويوآف ليمور،  - 6
  .23-17 صفحة من) 2007
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اجلمهور يف لبنان له  ة لنتائج احلرب التي قدمها حزب الله إىلضبابيال
، بينما غرق اجلانب اإلسرائيلي باالنتقادات "نصر إلهي"عالن عن ولزعيمه اإل

ومع مرور السنوات اعترف حزب . الداخلية وجلان الفحص والتحقيق يف الفشل
عمار إعادة إمشروع ("فعها ، وباألثمان التي دالله تدريجياً باخلطأ الذي ارتكبه

مهاجمة  ، وامتنع عملياً عن املبادرة إىل)انتهى بعد سبع سنوات" رمّدُما 
  ).ت يف سوريةنشأبسبب الظروف التي أيضاً (إسرائيل من حدود لبنان 

 ًبأن الرد  إدراكمل يكن هناك  :ما هي أخطاء إسرائيل يف إدارة احلرب؟ أوال
قاسية إىل قدرات حزب الله االستراتيجية اإلسرائيلي السريع وتوجيه ضربة 

إن االمتناع عن تعريف . سيؤديان إىل حرب، ومل يعرّف الوضع بأنه حرب
عالن إنفسي وسياسي، ألن  عائقأيضاً من العملية العسكرية بأنها حرب نابع 

لهذا السبب، فإن جزءاً كبيراً من املؤسستين . توقعات عالية يخلقاحلرب 
لة الطوارئ قل إىل حاتنيمل  ،اجلبهة الداخلية ما يف ذلكب ،كريةالسياسية والعس

ضافة إىل ذلك، تقرر بصورة متأخرة باإل. احلرب كما تتطلب حالة والعمل
عداد إومل يجر . رت عملية التعبئة ببطءاستدعاء االحتياط، وعندما بدأ ذلك ج

على  قوات االحتياط كما ينبغي خالل مرحلة االنتظار قبل املناورة البرية،
عالوة على ذلك، مل يكن هناك . من بدء احلرببعد شهر  فقط بدأتنها أالرغم 

  .احلرب حالةفرضه تلتعرض خملاطر استخدام القوة كما استعداد ل
 ًطوال سنوات تركز اهتمام اجليش اإلسرائيلي على املواجهات املتواصلة  :ثانيا

الشمالية ومل من جهوزيته يف الساحة ذلك يف الساحة الفلسطينية، وقلل 
وأخطأ عندما اعتبر أن . ة القوة مع حزب اللهشديديتدرب على مواجهة عسكرية 

رهاب الفلسطيني تؤهله بصورة التجربة العملياتية التي راكمها يف حماربة اإل
وظهر هذا املس باجلهوزية يف وضع خمازن . كافية للمواجهة مع حزب الله

قدرات القيادة على التحكم يف  فرق االحتياطيين، ويفل التابعة الطوارئ
  . احلرب خلوضتها أهليقيادات الفرق التي خسرت 

 ًطالق إائيلي الرد املالئم على استمرار مل يكن لدى اجليش اإلسر :ثالثا
ها حزب الله حتت أنشأالتي التحتية الصواريخ القصيرة املدى، وال ضد البنى 

 قد أدى هذا األمر إىلو. يخاألرض، والتي اختبأ وصمد فيها مطلقو الصوار
طالق االستراتيجي للحزب سكات منظومة اإلإجناز املميز املتمثل يف اإل تالشي

 جرّاء طالق الصواريخ املتوسطة املدى تالشتإمن منصات % 90وتدمير نحو 
  .طالق الصواريخ القصيرة املدىإة على القضاء على عدم القدر
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 ًيا للجيش على عقيدة عمل حمدثة عشية احلرب وافقت هيئة األركان العل :رابعا
للجيش، لكن كانت هناك حتفظات كثيرة يف اجليش ولذلك مل تدمج على 

ونتيجة لذلك نشأت بلبلة على صعيد العقيدة . يف امليدانمستوى القوات 
يف ما يتعلق  امليدانيينالعسكرية بين مستوى هيئة األركان العامة والقادة 

  . بأسلوب استخدام القوات

  األساسية التي ينبغي على اجليشس الدرو
 استخالصها من حرب لبنان الثانية

 ة ال تتمثل فقط يف طريقة استخدام القوات، بل تتمثل ناظرإن املواجهة غير املت
الدولتي  - يف حرب لبنان الثانية عرّف العدو غير. أيضاً يف أهداف احلرب

جليش اإلسرائيلي على يد ا قهراستمرار صموده وبكونه مل يُ بمرحلة االنتصار 
طالق الصواريخ على اجلبهة اخللفية إألمر الذي جتلى خاصة يف استمرار ا(

  ).املدنية يف إسرائيل
 فرض على  أهداف إسرائيل السياسية يف هذه احلرب حتقيق، ويف املقابل

وكان . وقائع واضحة على األرض ال يمكن أن يتالعب العدو بها إيجاداجليش 
تنفيذ مناورة برية من خالل أحياناً العدو خسائر فادحة، السبيل إىل ذلك تكبيد 

يف عمق أراضيه، وتخفيض كبير لقدرته على املس باجلبهة اخللفية املدنية 
  .واالستراتيجية إلسرائيل

  كان يتعين على اجليش ان يكون مستعداً ألنواع واسعة من املواجهات، والرد
ة مع أنواع أخرى من ضرورم بالنسجمعين من املواجهات ال ي املالئم لنوع

، فإن القدرات والكفاءة التي اكتسبت يف املواجهات هكذاو. املواجهات
الكفاءة واجلهوزية  وفّراحملدودة واملستمرة يف الساحة الفلسطينية مل ت

فرض استخدام قوة يوهذا الوضع . ملواجهات عسكرية مع عدو مثل حزب الله
  . أكبر بكثير ضد التنظيم

  ء تقدير شامل للوضع قبل املواجهة وعند بدئها وخاللها من أجل جراإمن املهم
فحص املشكلة االستراتيجية التي تتجاوز احلدث األمني، وصياغة توجيهات 

سياسية وهدف استراتيجي، وبلورة الفكرة االستراتيجية لتحقيق الهدف، 
سياسي يتالءم مع األهداف  - وفحص عدد من اخليارات لعمل عسكري

نتائج وانعكاسات اخليار الذي جرى  التعمق يف دراسةلسياسية، وواألغراض ا
  .اختياره قبل املضي به
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  جنازات كبيرة إ حققتالسياسية التي ال يمكن أن ت عركةامل وه بعد آخروهناك
ة عركومن أجل النجاح يف امل. جنازات واضحة يف ساحة القتالإمن دون فيها 

  :السياسية مطلوب خمسة مكونات أساسية
 .ية دولية، أي عدم اتهام إسرائيل بأنها سبب لنشوب احلربشرع -1
جنازات واضحة يف ساحة القتال، أي انتصار قادر على أن يفرض إ -2

 .طالق النارإوقف لعلى العدو شروط إسرائيل 
مكانية اإلقليمية والدولية من أجل الدفع قدماً بأهدافنا استنفاد اإل -3

 .السياسية
تحدة يف ما يتعلق بأهداف احلرب التنسيق الكامل مع الواليات امل -4

وسبل حتقيقها، األمر الذي يفرض أخذ املصالح األميركية يف 
 .االعتبار

احترام قوانين احلرب، مع تقليص الضرر غير املقصود، واالمتناع  -5
 .قدر املستطاع عن املس باألبرياء يف جانب العدو

  ضافر بين يجابية يجب تبنيها من حرب لبنان الثانية هي التإثمة نقطة
رئيس بقيادة نسانية التي جرت عسكرية والسياسية والقانونية واإلاملساعي ال

إن النظرة املتعددة اجملاالت ضرورية يف مرحلة . طاقم ديوان رئيس احلكومة
   7.املواجهات احلالية واملطلوب بذل الكثير من أجل حتسينها وتطويرها

  خالصة
  عداد اجليش اإلسرائيلي إيف فاقات اإلشكالية واإلخ الرغم من القراراتعلى

ق الكبيرة يف القوة بينه رايف حرب لبنان الثانية، فإن الفو القوة ويف استخدام
اً بشدة، وأجبرته على تغيير طريقة صابوبين حزب الله تركت التنظيم اللبناين م
وغرق احلزب يف السنوات التي أعقبت . عمله وسلوكه االستراتيجي إزاء إسرائيل

                                                            

استراتيجية تأثير متعدة : أودي دِكيل، وعومر عيناف، احلاجة إىل حتديث عقيدة األمن القومي - 7
ص املقال مترجماً لى نيمكن االطالع ع[. 13/8/2015، 733، العدد "مباط عال"اجملاالت، 

ضمن مالحق عسكرية استراتيجية لنشرة مقتطفات من الصحف العبرية تاريخ 
13/8/2015. 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/malaheq/Dekel-Inaf.pdf         
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يف احلرب األهلية يف سورية، وبذلك نالت إسرائيل عشر سنوات من  احلرب،
  .الهدوء على حدودها الشمالية

  ضرورة عدم خوض معركة عسكرية من أجل هي إن النقطة األكثر أهمية
حتسين نتائج وصورة معركة سابقة، ويجب فحص كل معركة عسكرية بما 

يه استخدام القوة بما توجراتيجي اخلاص واملتغير وتيتالءم مع السياق االس
  .يتالءم مع أهداف استراتيجية تضعها حكومة إسرائيل

 لتوجيه ضربة  هاالفرصة وعدم استنفاد" تضييع"ممنوع أن يؤثر االنطباع بـ
قاسية إىل حزب الله يف حرب لبنان الثانية، على الهدف االستراتيجي ملعركة 

يف الوضع  هويمكن القول إن. عسكرية مستقبلية يف مواجهة التنظيم
  .   ثمة معقولية عالية بأن مثل هذه احلرب غير مرغوب بهااالستراتيجي احلايل، 

  


