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  :على حرب لبنان شر سنواتع
  اتيةاعتبارات استراتيجية وعملي –احلرب القادمة مع حزب الله 

  أودي ديكل وأساف أوريون    
  
  

 نه يستعد للحرب القادمة يف لبنان، وهوال يخفي اجليش اإلسرائيلي حقيقة أ 
من حرب لبنان املستخلصة روس دوتطبيق ال تعلّم  من يقوم بذلك على أساس

، مع التعديالت الالزمة على ضوء التحوالت يف الواقع االستراتيجي، الثانية
استراتيجية اجليش اإلسرائيلي، التي نشرت  إن .ةالشمالي جلبهةوخاصة يف ا

بناء القوة العسكرية وتفعيلها، لوتمثّل البوصلة األساسية  ،2015يف العام 
تي ينبغي لبنان هي أحد السيناريوهات احملتملة ال ضد اًتعتبر أن حرب
أما اإلجناز املطلوب حتقيقه يف حرب كهذه، كما تم حتديده . االستعداد لها

يف مواجهة قوات حزب الله، من  ش، فهو احلسم يف املستوى العملياينللجي
الذي االنتصار يف املستوى االستراتيجي وخالل إحلاق ضرر جسيم بقدراته، 

 ادة السياسية، والقدرة علىحتقيق األهداف السياسية التي حتددها القيمعناه 
. السياسية الشروط اإلسرائيلية لوقف النار أو للتسويةأن تفرض على العدو 

على عنصر الدفاع   احلرب على اجلبهة الشماليةالرؤية العمليانية يفوتقوم 
لجبهة الداخلية، مع هجوم بنيران كثيفة القوي الرامي إىل ضمان األمن ل

تتيح الوصول  عسكرية متعددة تشكيالتة سريعة بتنفيذ مناورة بريّو ،دقيقةو
  . ضربهاوإىل مراكز الثقل التابعة حلزب الله 
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  التهديد املركزي الذي –حزب الله 
   يستعد له اجليش اإلسرائيلي

 يم الوضع االستراتيجي الذي وضعته حكومة إسرائيل حزبَ الله تقو عرّف
ه إيران والتهديد العسكري بوصفه الذراع التنفيذية للمحور الشيعي الذي تقود

املطلوب من اجليش  فإن على هذه اخللفية،و. املركزي احملدق بإسرائيل
ويظهر من . حرب يف اجلبهة الشمالية واجهة اندالعاالستعداد ملاإلسرائيلي هو 

تصريحات لضباط كبار يف اجليش اإلسرائيلي خالل العقد املنصرم أن 
  1.ليس إال مسألة وقت، هياملواجهة مع حزب الله 

 ولهذا، . تضعضع وتفكك فعلي يف اجليش السوري إىل ةت احلرب يف سوريأد
فإن التهديد العسكري األساسي الذي تواجهه إسرائيل اليوم يف احللبة الشمالية 

القوة السياسية والعسكرية  هذا التنظيم، الذي يشكل عملياًو. هو حزب الله
لثانية بعشرات آالف الصواريخ املركزية يف لبنان، تزود منذ حرب لبنان ا

. والقذائف التي تغطي كامل مساحة دولة إسرائيل وتمنحه قدرات مُطوَّرة
أرض أكثر  -إمدادات إيرانية وسورية تشمل صواريخ أرض وتتأتى هذه من 

صواريخ مضادة للسفن ومنظومات و، حربية بال طيار طائراتوودقة،  تطوراً
ة خبر أيضاً  ، يكتسب مقاتلو حزب اللهكوإىل جانب ذل. فاعات جوية متقدمةد

إىل جانب جيش بشار األسد  ةميدانية عمليانية من خالل حماربتهم يف سوري
على حتسّن يف قدرات  وثمة عالمات، أيضاً". الدولة اإلسالمية"ضد املتمردين و

وفوق هذا كله، طوّر حزب الله قدرات . التنظيم يف جمال حرب العصابات
على إحدى  سيطرةقادرة على التسلل إىل إسرائيل وال قتالية لقوات خاصة

  . البلدات أو على منشأة حيوية فيها
  إذن،  يأتي، 2016التهديد العسكري املباشر األساسي على إسرائيل يف العام

على إسرائيل أن تكون مستعدة لسيناريوهات و ،)بدعم إيراين(من حزب الله 
                                                            

أليكس فيشمان : كريةحين كان قائداً للمنطقة الشمالية العس، أقوال غادي آيزنكوت ، مثالً انظر  . 1
 3، يديعوت أحرونوت، "لدي قوة هائلة، لن تكون لدي أية أعذار"هوفمان،  –وأرئيال رينغل 

: أقوال نائب رئيس هيئة األركان، يئير غوالن أيضاً ؛ وانظر2008 أكتوبر/  تشرين األول
منطقة يف احلرب القادمة ستنفجر عشرات الصواريخ يف : نائب رئيس األركان"يوحاي عوفر، 

، 2016 يونيو/ حزيران NRG، 27، )"وسط إسرائيل(املركز 
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/792/352.html.  
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حتى قمة "من أن حزب الله غارق التصعيد يف احللبة الشمالية، على الرغم 
التدهور نحو حرب إسرائيلية مع حزب الله قد و. ةيف سورييف احلرب " رأسه

بحالة انعدام االستقرار التي تميز  مرتبطةيحصل نتيجة سيناريوهات خمتلفة 
أما السيناريوهان األكثر . ةاجلبهة الشمالية، سواء يف لبنان أو يف سوري

  : فهما ،يف هذا السياق احتماالً
رد فعل حاد من جانب حزب الله على هجوم إسرائيلي ضد أسلحة متطورة  -

بين إسرائيل " قواعد اللعبة"ن ويف الواقع، إ. إىل لبنان ةيتم نقلها من سوري
لها،  إسرائيل، طبقاً. ةوحزب الله قد تبلورت خالل سنوات احلرب يف سوري

ديدات ملموسة حباط تهة، باستثناء إيف ما يحدث يف سوريال تتدخل 
وضمن هذه القواعد، أي . وعمليات نقل وسائل قتالية متطورة إىل حزب الله

هجوم إسرائيلي على قوافل يف األراضي السورية تنقل أسلحة إىل حزب الله 
ولكن، إذا . ال يعقبه رد من جانب التنظيم يشمل مهاجمة أهداف إسرائيلية

كما يبدو بأنه ملزم   الله يف لبنان، فسيشعر حزب هاجمت إسرائيل أهدافاً
حركة اجليش اإلسرائيلي وسيع حرية ت أخرى، مورلكي يمنع، بين أ بالرد

 ". قواعد اللعبة"وتغيير 

 رار يتخذه حزب الله، بدعم إيراينضايف آخر قد يتطور نتيجة قسيناريو إ -
وقد . يف هضبة اجلوالن إرهابية ضد إسرائيل بنى إقامةحماولة يدفعه إىل 
نه إذا ما حصل، نها لن تغض الطرف عن تطور كهذا وأائيل أأعلنت إسر

   2.، فستكون مضطرة إىل الردفعالً
 األمين العام حلزب الله، حسن نصر الله، كما يبدو، بأن إسرائيل ال تمتلك  عتقدي

رؤية حزب الله التنفيذية  بلورقد و. راتيجية مبلورة ملواجهة تنظيمهاست
  :سس التاليةإىل األ ستناداًواالستراتيجية ا

القدرة على مهاجمة عمقها املدين  يقوم على، ميزان ردع مقابل إسرائيل -
طائرات اجلوية وال ،القذائفو الستراتيجي بعشرات آالف الصواريخوا

                                                            

 يف هدفاً 14 هاجم اإلسرائيلي اجليش" كييس، وروعي رافيد أحيا آيخنر، إيتمار زيتون، يوآف  . 2
 ،2015أغسطس / بآ YNET، 21 ،"النار إطالق عن مسؤولة اإليرانية القدس قوة: ةسوري

4692993,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.   
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حدّ  إىل ذات القدرة على إصابة األهداف بدقة متناهية احلربية بدون طيار
  3.نشآت استراتيجيةإصابة مباشرة مل قيقحت

والتهديد  ،)بضعة أسابيع(ة طويلفترة لوإنهاكها يومياً سرائيل استنزاف إ -
وتشويش جمريات شكل متواصل على األداء الوظيفي ب تهاقدربضرب 

 . ومدنياً استراتيجياً -داخل إسرائيل احلياة الطبيعية 

يمكن و .ووفرة يف قدراته وإمكانياتهقدرة عالية لدى التنظيم على الصمود  -
فصل القوات احملارِبة وة التامة، حملافظة على السريمن خالل ا ذلك حتقيق

يف البيئة  دماجاالنو، نطقةوسائل القتالية يف املإخفاء الووتوزيعها، 
جمهزة واملئات من منصات إطالق الصواريخ موجودة يف البيوت، (املدنية 

  4.وبنى حتتية حتت األرض ،)بالصواريخ
ويوفر له ، لتنظيم نَفَساً طويالًاعطي ي، اً عظمى إقليميالدولة ال دعم إيران، -

خارج لبنان ـ يف إيران، يف العراق وقنوات إمداد مفتوحة عمقاً استراتيجياً 
 . ةسورييف و

يشكل حزب الله، منذ سنوات عديدة، . شرعية لبنانية داخلية االرتكاز على -
وهو . يف املنظومة احلزبية ـ السياسية والسلطوية اللبنانية العباً مركزياً

ة لبنان، تع بمكانة مميزة باعتباره الطرف الوحيد القادر على حماييتم
على اجلهادي، و -خطر التيار السلفي  بصورة جدية وناجعة، يف مواجهة

ذلك، فإن هذا الدعم غير مضمون يف حال  معو". الدولة اإلسالمية"رأسه 
 لبنان أضراراًذلك ا قد يكبد لله إىل التصعيد ضد إسرائيل، ملبادر حزب ا

 . جسيمة

  ت السياسية اوجيهالت
  يُالحظ خالل السنوات األخيرة أن القيادة السياسية يف إسرائيل تختار

ستخدام ال إعطاء األولويةالقائم، مع اإلقليمي احملافظة على الوضع األمني 
                                                            

/ شباط 17، هآرتس، "تهديد قديم بغالف جديد: خطاب نصر الله عن األمونيا"عاموس هرئيل،  . 3
 . http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2854685، 2016فبراير 

، 1، العدد 2، اجمللد جيش واستراتيجيا، "تغيُّر التهديد؟ الرد يف احللبة الشمالية"غادي آيزنكوت،  . 4
، 2010يونيو / حزيران 

http://heb.inss.org.il/uploadimages/Import/(FILE)1276609650.pdf . 
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توسيع  إىلفحقيقة أن دولة إسرائيل ال تتطلع . تتوجه للتأثير يف الوعي وسائل
ها موجودة يف حالة من االرتياح النسبي، تفضي إىل وأن ،جماالت نفوذها

على أية بدائل أخرى يكتنفها درجة بالضرورة سياسة تفضيل الوضع القائم 
بواسطتها األنشطة العسكرية املراد وتتركز . ة وعدم الوضوحطورعالية من اخل

سعى إىل إحداث نها ال تحيث أ الوضع القائم يف اجلانب الدفاعيعلى  احملافظة
وعليه، فإن الدوافع إىل شنّ عملية . تغيير جوهري يف الوضع القائم أي

على أعمال عدائية ضد إسرائيل  يف احلاجة إىل الرد تمثلتغالباً ما عسكرية 
حينما يلتقط املستوى السياسي إشارات  قوة الردع اإلسرائيلية، أو تتآكل حينما

   .  يف عمل عسكريقيام تدل على أن اُجلمهور يُطالب بال
 ًمثل حزب الله، ال تسري عليه القواعد غير دولتي عندما يكون اخلصم العبا ،

إىل  الدول، من الصعب ترجمة جناح عمليواملعايير الدولية التي تسري على 
املباشر بين كليهما يف هذا النوع من  رتباطإجناز سياسي، بل إن اال

، عندما يكون ذلك وإضافة إىل. كون أكثر التباساًة يناظراملواجهات غير املت
الهدف االستراتيجي هو احلفاظ على الوضع القائم، فمن شأن أي حادث يشكل 

إطالق صواريخ، اختطاف جندي، تسلل إىل بلدة   - ى هذا الوضعخطورة عل
صبح أكبر وزناً وأكثر أهمية بكثير من أن ي -إسرائيلية لتنفيذ عملية إرهابية 

، حينما نسعى إىل من ذلك بعدوأ. ره الفعليأهميته االستراتيجية احلقيقية وتأثي
 ،احملافظة على الوضع القائم، نُهمل بشكل طبيعي البحث عن الفرص السياسية

  . وربما جند صعوبة يف رؤيتها وحتديدها
  بة يف أن مثل هذه املعطيات، صعوظل جتد القيادة السياسية يف إسرائيل، يف

يتصل  مازة وواضحة فيمركـبصورة منه توقعاتها للجيش اإلسرائيلي د حتد
باستثناء فرضية العمل القاضية بأن  ،ة مع حزب اللهقبلبنتائج احلرب امل

عما  ل عرضة للتالعب من جانب نصر اللهالنتائج يجب أن تكون واضحة وأق
ومن أجل حتسين كيفية مواجهة إسرائيل . يف حرب لبنان الثانية ت عليهكان

فحص ثالث مسائل جوهرية يف تنبغي للمعركة املقبلة، قبلها وخاللها، ي
  :عملية اتخاذ القرارات داخل احلكومة

 ؟ جمرد اندالع احلرب املقبلةلتجنب  وقت ماما هو املطلوب يف  -

يجب عدم جتنب البحث يف  ".حرب وقائية" ية اتخاذ قرار بشنإمكان مسألة -
يم وإىل تق يكون مستنداًها إىل حيّز التنفيذ يجب أن وإخراجهذه اإلمكانية، 
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وبأن موازين القوى تشكل فرصة أمام إسرائيل  ،ةحتميأن احلرب مفاده 
لتوجيه ضربة قوية حلزب الله وتكبيده أضراراً جسيمة بما يغيّر موازين 

بين " مشدودة"قوات هذا التنظيم  وأنخاصة ، ةالقوى يف لبنان وسوري
تمرة ، جراء احلرب املسإنهاكوأنه يعاين من خسارات ومن  ،ولبنان ةسوري

 . ةيف سوري

. احلرب يف مسار من التصعيد والتدهور احتمال أن تنشب مسألة -
إذ ، هي األفضل إلسرائيل حالة التدهور نحو احلربوعتبارات الشرعية، وال

 . توجيه أصابع االتهام نحو حزب الله ها مننمكّإنها ت

 لبحث يف هذه ة اتتهرب القيادة السياسية يف إسرائيل، كما يبدو، من مهم
يدور تفكيرها واعتباراتها حول حمورين اثنين يتعلقان و، األساسية املسائل
؛ والثاين، (physical)ادي األول، مرتبط ببُعد الوعي يف مقابل البُعد امل: بالقرار
باجملال املمتد ما بين احملافظة على الوضع القائم وبين تغيير وضع يرتبط 

يؤثران على اختيار رض أنهما وهذان احملوران يُفت. إسرائيل االستراتيجي
ومن . املناسب لألهداف السياسية واملنسجم معها) التنفيذي( املسار العملي

أنه يف احلوار ما بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية يعلو  لحوظامل
ة التي يمكن حتويلها إىل إجناز صورة اإلجناز العسكري املطلوب حولالسؤال 
ومل  ،اديية تتركز، بشكل أساسي، يف املستوى املعسكرفاعلية القوة ال. سياسي

جزء كبعد بمالءمة استخدام القوة العسكرية  ةاإلسرائيلي املؤسسة األمنيةم قت
، ألن وهذا، أساساً. الستخدام متعدد اجملاالتمن تشكيلة اجلهود املتنوعة 

تغيير  وال تؤمن بالقدرة على" يوجّه تفكيرها الصور"ية العليا القيادة السياس
  .الوضع االستراتيجي من أساسه وجذوره

  خطة عملية بلورةكيف يمكن 
  حتت توجيهات سياسية ضبابية؟ 

 استنتاجات جلان التحقيق  استخلص املستوى السياسي يف إسرائيل من
حرب لبنان "التي حققت يف إخفاقات [ اخملتلفة، وبضمنها جلنة فينوغراد

بلورة سياسات وتوجيهات  فضل لهنه من األأ، ]املترجم – 2006" الثانية
يف نهاية عليها يم واحلكم ن الصعب إخضاعها للفحص والتقوضبابية جتعل م

من السؤال عما إذا كانت احلرب قد حققت األهداف  بهروتتيح الت ،احلرب
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 على خلفية التوجيهات السياسية  5.األمنية التي حددتها احلكومة -السياسية 
سرائيلي للسيناريوهات نفسها التي يعرفها من الضبابية، يستعد اجليش اإل

مع حماولة  –يف هذه احلالة، سيناريوهات حرب لبنان الثانية  -املاضي 
إذا مل يكن اجليش . التي ظهرت يف احلرب السابقة" جوانب اخللل"إلصالح 

اإلسرائيلي مأموراً بإحداث تغيير استراتيجي، بل باحملافظة على الهدوء، 
وبإعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل املعركة العسكرية  ،بتعزيز الردعو

. األخيرة، فستكون خيارات العمل التي يمكنه أن يخطط لها ويعرضها حمدودة
الدولة اللبنانية  ضعفوهات، ، مثل طابع املواجتؤثر عوامل أخرى أيضاًهنا و
 ،)من عدم االستقرار والفوضى يف سيناريوهات متطرفة الذي يزيد اخلشية(

يف منطقة معادية ومأهولة دون القدرة على " األمد تورّط طويل"واخلوف من 
من الفائدة  جداً  كثيراً هذه املصاعب تقلّل.  جهة مسؤولةإىل" نقل العصا"

، أو عن يمة بههزإحلاق الالعمليانية احملتملة املترتبة عن إخضاع العدو و
  . احتالل مناطق ينشط فيها

 واجهات مع العبين غير دولتيين، وخاصة حزب ، املياتيعلى املستوى العمل
 ةمنظومتفكيك اخليار األول هو : الله بشكل أساسي، تستوجب النظر يف خيارين

توعوية، ووجهود اقتصادية،  ،الدمج بين جهود عسكريةمن خالل خلصم، ا
إنهاء سريع للقتال وتعزيز ؛ واخليار الثاين هو ذلك اجتماعية وغيروة، وقانوني

ة باخلصم منذ اللحظات سيمضرار جعلى إحلاق أالقدرة  التركيز على مع، الردع
قلم ملية قبل أن يتأاملعرفة الواضحة بتوقيت إنهاء العع األوىل من احلرب، وم

احلرص على اإلبقاء على خمرج كريم موازاة بلوضع اجلديد الناشئ، مع االعدو 
  . له

  نظر عليه أن يف ،حزب الله ةمنظومتفكيك إذا ما اختار اجليش اإلسرائيلي توجه
  :األسئلة التالية يف

                                                            

أودي ديكل وشلومو بروم، : هداف السياسية يف املواجهة، انظرحول قضية عملية وحتديد األ  . 5
، "ر االقتصادي وتشديد احلصار األمنياألسلحة، فك احلصا نزعالترميم مقابل قطاع غزة ـ "

، 2014يوليو / تموز  27، 580، العدد مباط عال
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=7360 .  
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ه ومؤيديه من هل هو قادر على تقليص قدرات اإلطالق لدى حزب الل -
؟ ينبغي أن نتذكر أن اجليش إىل حد كبير، أيضاً لبنان، بل ومن سورية

ات اإلسرائيلي يتمتع بقدرات هجومية دقيقة وهائلة، تستند إىل معلوم
الصواريخ والقذائف  العتراض ةكبيرقدرات  استخبارية نوعية، عالوة على

لكن هذه ال تكفي لتحييد قدرة حزب ، ")العصا السحرية"و" القبة احلديدية("
  . الله على إيذاء اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية

ة يف األراضي ول، هل ثمة حاجة إىل مناورة بريللسؤال األ استمراراً -
ن حدود إسرائيل وتنظيف اللبنانية من أجل إبعاد مواقع حزب الله ع
 ؟ الذي تمثلهاملنطقة من منصات اإلطالق ومن التهديد 

ما هي سياسة املسّ باملناطق املدينية والقروية التي يخبّئ فيها حزب الله  -
احلرص على [ القيود التي يفرضها أخذاً باالعتبارية لإلطالق، التحتبنى ال

  ؟ يةرِضاألضرار الع] يلتقل
يضمن املسّ اجلدي والناجع " هدافبنك أ"ائيلي هل لدى اجليش اإلسر -

 واإلمدادات التابعة حلزب الله؟ التحكمو منظومات القيادةب

احتمال إحلاق األذى بقوات يونيفيل يف جنوب لبنان واالنعكاسات  -
 .األساسية إجناز األهدافاحملتملة لضغط دويل إليقاف القتال قبل 

لبنانية عما يحدث يف نطاق هل ينبغي إلقاء املسؤولية على الدولة ال -
احلزبية  -حدودها، بالنظر إىل مركزية حزب الله يف احلياة السياسية 

هل يتعين على اجليش جيش الدولة؟  (defacto)فعلياً  وإىل كونه ،اللبنانية
اإلسرائيلي إحلاق أضرار فادحة بالبنى التحتية الدولتية واملدنية يف لبنان 

، هل ذلكمن  بدالًأو  ة الداخلية اإلسرائيلية؟على ضرب حزب الله اجلبه رداً
والتحذير الرد والردع  باألساس يف سياقلبنى التحتية اللبنانية مهاجمة ا

 ؟  من مغبة مهاجمة بنى حتتية يف إسرائيل

 وضع ، سرائيلياجليش اإل إذا ما طلبت القيادتان السياسية والعسكرية من
  :التالية يف األسئلة يف ينظر نأ عليه، تعزيز الردعنهاية سريعة للقتال و

بغية جتنب  فية التجسير بين الرغبة يف التحكم بدرجات التصعيدكي -
وتوجيه ضربات استباقية التبكير  ضرورةاالنزالق نحو حرب شاملة، وبين 
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تفعيلها ضد أن يعمد تدمر اجلزء األكبر من قدرات حزب الله التهديدية، قبل 
 التصعيد السريع؟  إسرائيل بطريقة تنطوي على احتمال

" بنك أهداف"هل يمتلك اجليش اإلسرائيلي صورة استخبارية نوعية توفر له  -
نوعية من شأن مهاجمتها وضربها يف بداية احلرب مفاجأة حزب الله 

تال أكبر من استمرار الق لىأن الثمن املترتب عله وإصابته بصدمة توضح 
 الفوري؟ ذك املرتب عن إنهائه

لحرب؟ يف لسريع لبنانية إىل إنهاء نى حتتية دولتية هل ستؤدي مهاجمة ب -
هذا السياق، على اجليش اإلسرائيلي األخذ يف االعتبار الضغوط اخلارجية 

احملتملة على إسرائيل إلنهاء القتال حتى قبل أن تلحق ضررا كبيرا جدا 
 . بلبنان

مهاجمة أهداف حيوية تُرجى من مقاربة غير مباشرة تعتمد هل ثمة فائدة  -
أوامرها إىل حزب ولبنان، كي تصدر هذه  ةومؤملة تابعة إليران يف سوري

  الله بوقف القتال؟ 
ات إرهابية من ومستعد ملنع دخول جمموعجاهز هل اجليش اإلسرائيلي  -

 خطف جنود ومواطنين؟داخل بلدات إسرائيلية وأجل تنفيذ عمليات 

 يط استراتيجية اخلروج منذ حلظة بدء من السيناريوهات، تخط ينبغي، يف أي
 نهاءالقتال، بحيث تساعد هذه االستراتيجية يف اختيار التوقيت الصحيح إل

إقامة تزامن بين حتقيق اإلجنازات العسكرية وبين ورغم الرغبة يف . ملواجهةا
نه ينبغي جتنب املواءمة بين الساعة العمليانية زات السياسية، إال إاإلجنا

وتفيد . تي تدق بسرعة فائقة، وبين الساعة السياسية، األبطأ بكثيرالتنفيذية، ال
. العمليانية جنازاتالتجربة بأن املواءمة بين الساعتين يؤدي إىل تقليل اإل

املنظومات الدولية ب القيود التي تتحكم بأنه على ضوء أيضاً ويمكن التقدير
طبيق، لن يف جمال التنظومات امل وقوات حفظ السالم، وبسبب ضعف هذه

أكثر " قوية"القتال يف حماولة لتحصيل قرارات  إطالة أمديكون من الصحيح 
  . يف جملس األمن

 مع مساعدة العدو على التأقلم بادئ سيكون من شأن الفشل يف تطبيق هذه امل
. ثمن اخلسارةاملعادلة لديه بين الفائدة من استمرار القتال وبين  تغيّراحلرب و

سار استنزاف متبادل يؤدي إىل امتداد املعارك لفترات م نشأقد ي وجرّاء ذلك
وعليه، ينبغي إعطاء األفضلية لفرض وقائع . لها زمنية أطول مما كان خمططاً
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وحتويلها إىل مكسب  عمليانية واضحة يف امليدان، ثم استثمارها الحقاً
احلرب سيكون ميزان األثمان  انتهاء األساسي بعد الواقع لورما سيبو. سياسي

قرار إثرها، وليس نص  نشأ يفالقوى الذي سيميزان ، وملترتبة على الطرفينا
  . جملس األمن يف نهايتها

   اجليش اإلسرائيلي قوة تفعيل نهج
  يف جوالت املواجهة السابقة يف لبنان ويف قطاع غزة، أعطيت أفضلية كبيرة

رائيلي، لقوة النيران املكثفة وللهجوم املضاد يف إطار تفعيل قوة اجليش اإلس
حصول احلؤول دون  ومراعاة ،قدرات استخبارية وعمليانية دقيقةمع استغالل 
أدى وقد . وتقليص فرص املسّ بجنود اجليش اإلسرائيلي ،ضرر عارض

الرامي  نهجإىل تفضيل ال -الدقيقة والكثيفة  -ة االعتماد على القدرات الناري
تم تأجيل املناورة  ،بناء على ذلكو. العدو بواسطة قدرات مضادةسحق إىل 

، يف هذا النهج هياملناورة البرية، . قدر اإلمكان ة إىل مرحلة متأخرةالبري
تم تنفيذها فقط يف حال عدم جناح اجليش يف يالتي  اخلطوة األخيرة تقريباً

لطلب منه ة، ويف حال اطلوبة بواسطة تفعيل القوة الناريحتقيق اإلجنازات امل
، يف ، بل مسيطراً ناشطاً ا اجليش اإلسرائيلييظهر فيه صورة انتصار إيجاد

داخل مناطق العدو ويقوم بتنظيفها من التهديدات ومن البنى التحتية 
  . العسكرية واإلرهابية

  من  التابعة حلزب الله مناورة سريعة، قريباً تفكيك املنظومات نهجيتطلب
ريخ القدرة على إطالق الصوا تعطيلتوقيت بدء املعركة، من أجل تقليص و

الوصول إىل مراكز الثقل التي تشكل ووالنيران من املنطقة التي تم احتاللها، 
مراكز القيادة والتحكم، الوحدة (النقاط احلاسمة واملصيرية بالنسبة للتنظيم 

ف أرض وقذائ -الق الصواريخ، منصات صواريخ أرض التي تشغّل منظومة إط
). ة ومأهولةمبني مناطق أة يف غالبيتها يفاخملبأرض طويلة املدى،  -أرض 

قوات بالضرورة تفعيل  املهام السؤال ما إذا كان يتطلب هذه قيقويثير حت
القدرة و، أم أن من األفضل اعتماد املرونة، متعددة فرقكبيرة مكوّنة من 

العالية على التحرك والسرعة، التي يمكن حتقيقها بواسطة تفعيل قوات يف أطر 
  . دجمة ومقلصةنم
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  هجومل، فثمة أهمية قصوى اإلنهاء السريع نهجع االختيار على إذا وقأما 
يف  أيضاً(افتتاحي مفاجئ يكون هدفه توجيه ضربة مؤملة جدا حلزب الله 

ىل تفوق استخباراتي وفرص تستند إ) يعملياتال -املستوى التكتيكي 
االمتناع عن تفعيل القدرات اجلوية  دير، من اجلنهجويف إطار هذا ال. عمليانية

هداف ألالدقيقة  اتمن ذلك، على اإلصاب والتركيز، بدالً بصورة أوتوماتيكية
قوة "استخدام  ويف املقابل، من املهم. زب اللهتشكل مراكز ثقل بالنسبة حل

مثل هذه . ة فقطليست حركيوجهود متعددة اجملاالت، القيام ب، بمعنى "حكيمة
دع اإلسرائيلي، ويف لررمي إىل إحباط أهداف حزب الله وتعزيز االسياسة ت

ة مع تطابقاحللبة اللبنانية ذوي املصالح املتقوية الالعبين يف  الوقت نفسه
املصالح اإلسرائيلية ـ أولئك القادرين على تعزيز املعارضة الداخلية حلزب 

  . الله، يف أوساط اجملتمع اللبناين غداة انتهاء احلرب
  قوة الدفاعيةأهمية مركزية لليتم اختياره بشأن تفعيل القوة، ثمة  نهجيف أي .

أرض توفر حماية  -أرض وصواريخ أرض  -قذائف أرض  اعتراض قدراتف
ملواقع ومناطق ومنشآت استراتيجية، ما يمنح اجليش اإلسرائيلي واجلبهة 

ويف . تيجية نفَساً طويالً واستمرارية يف أداء ما يقومان بهالداخلية االسترا
للعمق املدين مع التشديد  اه بصورة خاصةالوقت نفسه، هنالك حاجة لالنتب

، صّنةاملناطق احمل لفترات زمنية طويلة يف ام البقاءعلى إدخال السكان إىل نظ
بعدد  أيضاً ذلك أن نتائج احلرب تقاس. البشريةبغية تقليص اإلصابات 

احلرب  خاللبمزاج اجملتمع ومدى مناعته و، املصابين يف اجلبهة الداخلية
  . وبعدها

 تصورات احلالية للحرب، من الصعب التوصل إىل حالة من احلسم يف ال
ومع ذلك، ال تزال هنالك . حزب الله مثلاالستراتيجي يف مواجهة مع عدو 

مع قوات حزب الله يف ميادين  اشتباكحاجة إىل قدرات حسم تكتيكية يف أي 
 توجد نه السكرية أن توضح للقيادة السياسية أينبغي على القيادة العو. القتال

يجب . انتصارصورة  فقط إيجادقوة إذا ما كان القصد هو الفائدة من استخدام 
استراتيجية تفتح  مزاياعلى إسرائيل تفعيل قدراتها املتنوعة من أجل حتقيق 

 بعد لها تشكيل بيئة تكون مريحة أكثرلإمكانية  وجدأمامها خيارات جديدة وت
  . القتال وعلى مدى زمني طويل انتهاء
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  يقوم على تفعيل متعدد اجملاالت يشمل تشكيلة من  نهج اجة إىل بلورةاحلإن
العسكرية، الدبلوماسية، االقتصادية، املدنية، اإلنسانية،  -اجلهود اخملتلفة 

، هي مومنظ جامع" حكيمةقوة "ضمن إطار  -القانونية، اإلعالمية واألساسية 
من يتبلور يمكن أن  هذا النهج . وبعدها ،حاجة حيوية، قبل احلرب، خاللها

، كردّ مالئم تستمر خالل القتال أيضاًسيرورة تعليمية منهجية ومثابرة، خالل 
ويف خضم ذلك، يتعين األخذ يف . على تهديد معين أو جمموعة من التهديدات

، كماعتبارات االستقرار واحل، ]فيما يتعلق بالدولة اللبنانية[ ،احلسبان
لإلرهاب تستخدم  أماكن التجنيد التي لوتقليالتخفيف من أزمات السكان، و

ويستوجب . قد تكون لها مصالح مشتركة مع إسرائيل جهاتوالتطرف، وتقوية 
إىل ي رمالتوجه املتعدد اجملاالت تنسيق اجلهود لبلورة سياسة مبادِرة ت

حتسين وضع إسرائيل يف املنطقة ويف العامل، بدءاً باملستوى السياسي وانتهاء 
من الفهم  بة بالعمل، انطالقاًالتنفيذية املُطالـ ميع الهيئاتجبتزامن وتوافق 

  . املشترك ووحدة الهدف

   الوضع االستراتيجي اإلقليمي على انعكاسات
  ]يف حال نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله[

 الوجود : تغيُّر البيئة االستراتيجية منذ حرب لبنان الثانية هو تغير دراماتيكي
على حرية العمل اجلوي  يمثل قيداً حمتمالً وريةالروسي املتجدد يف س

على األقل ويستدعي  ،اإلسرائيلي يف املنطقة خالل أية مواجهة مستقبلية
ملنع  يف األساس، إىل احتمال التدخل الروسي، وهو يشير، أيضاً. التنسيق

فرض نهاية سريعة  -مشتق من ذلك  وكأمر، ةانهيار النظام احلايل يف سوري
  . ]يف حال نشوبها[ رائيل وحزب اللهحلرب بين إس

  يزيد موقف الدول السنيّة العدائي حيال حزب الله وإيران احتمال تأييدها ملا
يسبب إضعاف إيران وملا يمكن أن ينزله اجليش اإلسرائيلي من ضربات وضرر 

وجود حزب ويزيد ". دولة حزب الله"يف عُرفهم  لبنان، باعتبارهوبحزب الله 
من أي سرائيل من هناك، من احتمال حماربته إ عة يف سوريةبصورة واسالله 

والتعاون اآلخذ يف االتساع والتعمق بين جيش لبنان . أيضاً داخل أراضيها
يف حماربة إسرائيل على نحو  هو أيضاً زيد من احتمال انخراطهوحزب الله ي

لقوات دولية تعمل  نسبياً واحلضور الواسع. يستوجب توجيه ضربات جدية له
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يعزز  من شأنه أن) يونيفيل(قتة يف لبنان يف عديد قوات األمم املتحدة املو
 من أجل إنهاء احلربيف القوات ة ساهمويعجّل تدخل األمم املتحدة والدول امل

ر التوازن اكسنوثمة احتمال ال. ]بين إسرائيل وحزب الله يف حال نشوبها[
تحاول عناصر سنية س إذ ،ةالدينامي يف احلرب املتعددة الالعبين يف سوري

يف حال [نحو إسرائيل راديكالية استغالل انتقال جمهود حزب الله األساسي 
من أجل تصعيد ضغوطها إلسقاط نظام األسد وإتاحة انتشارها ] نشوب احلرب

وحيال هذه اإلمكانية، قد تبارد إيران . ، وربما يف لبنان أيضاًةيف أنحاء سوري
لقطاع الشمايل، بأوسع وأكثر مما فعلت حتى إىل إرسال قوات خاصة بها إىل ا

  . اآلن
 مما بأن الترميم ما بعد احلرب سيجري بوتيرة أبطأ  أيضاً ويصح االفتراض

مشكلة ويف العقد املاضي، جراء الدمار الواسع يف الشرق األوسط،  كان عليه
وجراء سلم ) ةيف لبنان اليوم أكثر من مليون الجئ سني من سوري(اللجوء 
قد تؤدي احلرب إىل عدم استقرار و. ات اخملتلف لدى اجملتمع الدويلاألولوي

، وخاصة ألن كدولة سوريةا إىل تسارع عملية تفكك عميق يف لبنان، بل وربم
 -كال جانبي احلدود السورية  يفمركزي  استقرارحزب الله يشكل اليوم عامل 

قدرة جيش  على اًتوقفوسيكون ضبط منطقة احلدود بعد القتال م. اللبنانية
استعداد اجملتمع على  اًتوقفرغبته يف القيام بذلك، كما سيكون ملبنان و

الدويل ملواصلة بذل اجلهود يف هذا االجتاه ولهذا الهدف، يف بيئة يرتفع فيها 
  . منسوب اخلطر ومستواه

  تلخيص وتقييم 
  سنوات : متقابلتانمرور عقد كامل على حرب لبنان الثانية، تبرز ظاهرتان مع

مقابل التعاظم العسكري حدود إسرائيل الشمالية، الهدوء غير املسبوق يف 
.  لدولة إسرائيهديد العسكري املباشر األساسي لاآلن التهو حلزب الله الذي 

لسيناريو  ، يبني قوته وجاهزيته استعداداًاجليش اإلسرائيلي، كجيش مهني
ة لقدرات هذا التنظيم حرب مع حزب الله يف لبنان، مع مالءمة اخلطط العملياني

هذه و. املستجدة، من جهة، ولقدرات اجليش اإلسرائيل نفسه، من جهة أخرى
  . سواء، تطورت وتعاظمت بدرجة كبيرة خالل السنوات األخيرة حدّ وتلك، على
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  الفوارق األساسية بين حرب لبنان الثانية ومواجهة مستقبلية حمتملة مع
الدراماتيكي يف البيئة  غيّرلقوى، وإنما بالتا غيّر عالقاتتكمن يف تال حزب الله 

ها حرب إقليمية متعددة املشاركين، مركزها يف ركزاالستراتيجية، ويف م
القتل اجلماعي واللجوء و، والعراق ونتائجها هي الدمار الواسع جداً  ةسوري

ظاهرة وبين املعسكرين الشيعي والسنّي،  ءتعمق الكراهية والعداواجلماعي، 
  . عظمى وإقليمية يف املنطقةدول وتواجد ونشاط جيوش " سالميةالدولة اإل"
  يتمثل هدف احلد األدنى اإلسرائيلي يف حرب مستقبلية مع حزب الله يف

حق بها خالل القتال وتقليل أثمانها الذي يمكن أن يلتقليص حجم الضرر 
ع ومن ،ردع حزب الله عن املسّ بإسرائيل مستقبالً واملباشرة وغير املباشرة، 

. أيضاً من قبل جهات أخرىو ،من قبلهزعزعة االستقرار يف احلدود الشمالية
يتها يف العمل العسكري، ظ بحراالحتفاستطمح إسرائيل إىل  ويف نهاية احلرب،

، قد تسعى وأبعد من ذلك. وّي يف سماء لبنان وسوريةنشاط اجلحرية الك
إضعاف  الية، من خاللاقع األمني يف احللبة الشمإىل تغيير الو إسرائيل أيضاً

  . جدّي حلزب الله وللتأثير اإليراين
  يبدو احتمال أن تبادر إيران وحزب الله، يف الوضع االستراتيجي الراهن، إىل

مصلحة لدى إيران للدفع نحو   توجدفال. التصعيد مقابل إسرائيل ضئيالً
يف  جداً" مشدودة"بسبب كونها يف األساس مواجهة عسكرية مع إسرائيل، 

ضوء انخفاض التوتر العلني بين  يفيادين قتالية ونزاعات إقليمية، وم
الدولتين يف أعقاب االتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه بين إيران واجملتمع 

أما حزب الله الغارق حتى الرقبة، من جانبه، . 2015الدويل يف صيف العام 
حرب  يفت طويل لوق نهماك، فسيكون من الصعب عليه االةيف احلرب يف سوري

ويخشى من إسقاطات مثل هذه احلرب  ،على جبهتين مع خصم مثل إسرائيل
  .على مكانته يف لبنان

 ًاحلكومة اإلسرائيلية، التي اختارت سياسة عدم التدخل يف التقلبات  أيضا
اجلبهة الشمالية بشكل  يفاإلقليمية، ليست لديها مصلحة يف تصعيد الوضع 

بعد أن حظيت بعشر سنوات  شكل خاص، وخصوصاًعام، واجلبهة اللبنانية ب
إحداث ومع ذلك، ثمة سيناريوهان اثنان يمكنهما . من الهدوء غير املسبوق

جتنب  لتي تؤدي إىلالردع واملسّ باملصالح املتبادلة ااختالل يف ميزان 
األول، هو دينامية التصعيد التي قد تنشأ بفعل : احلرب يف الفترة احلالية
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واحد من الطرفين بأنه ملزم بالرد على يشعر كل حيث ب ،داثسلسلة من األح
الردع والتخوف من خرق  احملافظة علىعمل الطرف اآلخر ألسباب تتعلق ب

خطأ حرب لبنان  تكرارواملقصود هنا شيء يشبه . املقبولة" قواعد اللعبة"
االنزالق إىل احلرب من دون أن يكون الطرفان راغبين يف التورط  -الثانية 

أما السيناريو الثاين، فيكمن يف املشاعر التي تسود لدى اجلانب . هافي
التقدير بأن : والتي قد تؤدي إىل دوامة خارجة عن السيطرة ،اإلسرائيلي

املواجهة املقبلة مع حزب الله ال يمكن منعها وأنها مسألة وقت فقط ال غير، 
تكشفت يف تي وحين تندلع ستكون هذه فرصة إلصالح العيوب والقصورات ال

لديها و ،بالقوةوحكومة إسرائيل تتمتع باحلكمة، إنما . حرب لبنان الثانية
األدوات الالزمة لتعزيز الردع اإلسرائيلي والتقليل من تأثيرات العوامل 

 رتأجيل املواجهة املقبلة مع حزب الله قدإبعاد من أجل والعناصر التصعيدية، 
  .  املستطاع

  
  

  


