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 :العقيدة اإلسرائيلية الثانية للحرب
  اسبةاحمل منطق يحكمها حمالت )1(

  رون تيرا

   
  تقديم

لدى " يالقوممفهوم األمن "األمنية وثائق عديدة تعرّف  على رفوف املؤسسة العسكرية[
تعرض صورة واضحة ومتماسكة نسبياً عن و سرية،" مصنفة"إسرائيل، وغالبيتها 

حلمالت العسكرية عندما نعود إىل ا ولكن. الرسميتين ته القتاليةوعقيداجليش استراتيجيا 
خاضها وفقاً  جند أنه الست الكبيرة األخيرة، التي شنها اجليش اإلسرائيلي ما وراء احلدود،

هذه األنماط عندما نربط و. ألنماط متكررة مغايرة لالستراتيجيا والعقيدة الرسميتين
  .ستوى عقيدة حرب ثانية غير مكتوبةترقى إىل م جند أنها ببعضها البعض،

  ].غير الرسمية رون تيرا يشرح يف هذا املقال الذي ننشره أدناه على حلقات هذه العقيدة
  

 مفهوم األمن"ف تعرّ  األمنية وثائق عديدة حمفوظة/على رفوف املؤسسة العسكرية 
 ن تعداديمك ويف القسم غير املصنف. ]سرية[ "مصنفة"لدى إسرائيل، وغالبيتها " ]القومي[

اجلنرال  غوريون التأسيسية يف خمسينيات القرن املاضي، وكتاب - كتابات بن

                                                            
  2016 يوليو/، تموز2، عدد 19، جملد "عدكان استراتيجي": املصدر.  

  ومؤلف كتيبباحث يف معهد دراسات األمن القومي ،:  
The Nature of War: Conflicting Paradigms and Israeli Military Effectiveness   الصادر عن معهد 

  ).2008أكتوبر /األول تشرين(لقومي دراسات األمن ا
  .يوال البطل: ترجمته عن العبرية - 
 .أحمد خليفة: راجع الترجمة - 

  



2 
 

ري صياغة مفهوم لألمن فْدافيد عِ) احتياط(وحماولة اجلنرال   1يسرائيل طال،) احتياط(
، "تقرير جلنة مريدور"يف أواخر تسعينيات القرن املاضي، ومقتطفات سمح بنشرها من 

ومنشورات تصف املسودة   2بروفسور يتسحاق بن يسرائيل،) اطاحتي(وكتاب اجلنرال 
، نشرت وثيقة ومؤخراً  3.جملس األمن القومي"التي أصدرها  ،"املصنفة"لكن  ،املعمقة

 ]غادي أيزنكوت[ بتوقيع رئيس هيئة األركان العامة" استراتيجيا اجليش اإلسرائيلي"
وم األمن اخلاص بإسرائيل ال يعنى وعلى الرغم من أن مفه). 2015استراتيجيا  )الحقاً(

وبالعالقات  .بين احلروبالعسكرية  تباألمن اجلاري، وباحلمالأيضاً  فقط باحلرب وإنما
املنشورات تعنى بمسألة كيف حتارب  هذه معظم، فإن مع حلفاء وغيرها من األمور

 .بلالنتصار يف احلر] subjective[مع تركيز أكبر على عقيدتها الذاتية إسرائيل، 
عن استراتيجيا وعقيدة  نسبياً تعرض صورة واضحة ومتماسكة الوثائق املذكورة أعالهو

واستراتيجيا  لس األمن القوميمسودة جمظهور على األقل حتى (اجليش اإلسرائيلي 
 ).هيالحظ فيهما تغيير يف التوج لتين، ال2015

 اجليش اإلسرائيلي ما  بالنسبة للحمالت العسكرية الست الكبيرة األخيرة التي شنّها لكن
لالستراتيجيا والعقيدة  بموجب أنماط متكررة، مغايرة خاضهافقد   4،وراء احلدود
عناقيد "، و)1993" (حماسبة " بين حمالتقاسم مشترك واسع  بالفعل، ثمةو. الرسميتين

- 2008" (الرصاص املصبوب"، و)2006(، وحرب لبنان الثانية )1996" (الغضب
هذه احلمالت وسيشار إىل . )2014" (اجلرف الصامد"، و)2012" (ابسحعامود "، و)2009
 ".]االقتصاص[ احملاسبة منطق يحكمها حمالت"بتعبير  جمتمعة يف هذا املقال الست
 التي وك األطراف يف األوقات االعتياديةلعبة لسلالصياغة قواعد  يهدف إىل املنطق وهذا

ممارسة ب، ويةالنار أو استزاف بالقوة عسكرية ضربةبواسطة  التي خيضت عقب املواجهةت
    .ضغط غير مباشر، وكل ذلك من خالل تخصيص موارد حمدودة واحلد من اخملاطر

  

                                                            
  ).1996دفير، : تل أبيب(، "قلة مقابل كثرة: األمن القومي"يسرائيل طال،    1
  .2013، جامعة على الهواء، "مفهوم األمن لدى إسرائيل"يتسحاق بن يسرائيل،    2
، عشتونوت، "لألمن اجلاري وحاالت الطوارئ -األمن لدى جملس األمن القوميمبادئ مفهوم "يش، غور ل   3

    .  2015يوليو /، مركز األبحاث، كلية األمن القومي، تموز10عدد ال
  ].الضفة الغربية[وأنشطة أخرى يف يهودا والسامرة " الدرع الواقي"من دون عملية  أي    4
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  الست "]االقتصاص[ احملاسبة منطق يحكمها" حمالت
  املدة  اخلصم  اجلبهة  السنة  اسم احلملة

  أيام 7  حزب الله  لبنان  1993  "حماسبة"ية عمل
  يوماً  17  حزب الله  انلبن  1996  "عناقيد الغضب"
  يوماً  34  حزب الله  لبنان  2006  "حرب لبنان الثانية"
  يوماً  22  حماس  غزة  2009-2008  "الرصاص املصبوب"
  أيام 8  حماس  غزة  2012  "سحابعامود "
  يوماً  50  حماس  غزة  2014  "اجلرف الصامد"
  

 أنه أو  موضعيير تقدألمكن القول إن األمر يتعلق ب مفردة ةبحال األمر يتعلق لو كانو
ولكن، بما أن ). 2006مثلما حدث بالفعل يف (يستدعي تفحصه انحراف عن العقيدة 

على  خالل ست حمالت عسكرية نماط سلوك نموذجيبأ إسرائيل واجليش اإلسرائيلي تقيداً
 األمر ال يتعلق بخطأ وإنما بتطبيق عقيدة حرب أن بدو، يمن الزمن عقد عقدين ونصف مر

 لكن ،)الست "احملاسبة منطق" حمالت ال سيما وأن اجلميع يعلم ماذا حدث يف( ةجليّ ثانية 
توترات متكررة بحكم تعارضها مع الوثائق  ولّدمما  بشكل رسمي صغمل تُ هذه العقيدة

 .الرسمية والتوقعات السائدة بشأنها يف أوساط اجليش اإلسرائيلي واجلمهور
 وقبل كل شيء  السيكية صيغت أوالًالك العقيدة بيعة احلال، ال بد من توضيح أنوبط

 منطق احملاسبةحمالت شنّت  بينما ،]جيوش نظامية[ دولتيين خصوم غزو واجهةمل
بدولة  إحلاق أذى عام نطقم ، عملوا وفقدولتيين ضعفاء نسبياً  غير ضد خصوم الست

 ليس بهدفوأراضيهم،  عمق مناملسار قذائف وصواريخ منحنية طالق بواسطة إإسرائيل 
وعالوة على ذلك، يمكن . اجليش اإلسرائيلي أو احتالل أراضانتصار حاسم ضد  قيقحت

ائيل بمستطاع إسر هماستراتيجي م -سب سياسييوجد مك يف جبهة لبنان ال أنه االدعاء
يف " سلبية"ت يف لبنان كان ةستراتيجياال - ةالسياسي غايتها حتقيقه بشكل واقعي، ولذا

 أنه االدعاءويمكن . إىل احلد األدنى ذه اجلبهةالنشغال بهتقليص احلاجة إىل ا: اجوهره
 - احلفاظ على الوضع السياسي هيغاية إسرائيل  كانت يف جبهة قطاع غزة

 املقال تنا يف هذاحماولباإلضافة إىل ، إذنو. ، وليس إحداث تغيير فيهستراتيجي القائماال
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متماسكة، ينبغي حتديد  عقيدةإىل  توصالً إسرائيل العسكرية عمليات أن نربط بين
القرارات التي اتخذت يف كل حالة على حدة، آخذين بعين االعتبار ظروفها وسياقاتها 

 .الفريدة
 ًعلى  مبني اخلروج عن العقيدة اإلسرائيلية الكالسيكية ادعاءأن من توضيح  وال بد أيضا

 قبيلبالضرورة من  ليسومتكرر ومميز  سلوك وقائع ونابع من حماولة تعقب أنماط
منطق " ي حملة من حمالتمل ينفذ يف أ( قرار شن هجوم بري واسعإن ، وأساساً. النقد

يم أن هكذا هجوم سيسهم بشكل يمن تق يجب أن يكون نابعاً") ]االقتصاص[احملاسبة 
دة، وليس من اجهة حمدموقيق النتائج املرجوة يف ظروف وسياق كل ملحوظ يف حت

   .قتالية عقيدةالتزام تلقائي ب
 خاضتها إسرائيل ضد لبنان وغزة التي  الكبيرة يف كل واحدة من احلمالت العسكرية الست

، مل يسع اجليش اإلسرائيلي لتحقيق "حكمها منطق احملاسبة"، والتي ]يف العقد األخير
انتصار حاسم ضد اخلصم، وإنما لتوجيه ضربة قوية للعدو أو استنزافه وتفعيل رافعات 

ل ذلك حتريك آليات دبلوماسية تسمح بإنهاء احلرب وإجناز ومن خال ،ضغط غير مباشرة
 حرمانة يحكمها منطق معركاجليش اإلسرائيلي وفق فكرة ويف احلقيقة مل يعمل . أهدافها
على مواصلة نشاطه الرامي إىل  القدرة حرمانه من القتال، أو من القدرة علىاخلصم 

ت فيها األوامر الرسمية طلبت التي احلاال يف إحلاق األذى بدولة إسرائيل، بما يف ذلك
: عندما حُددت يف الظاهر أهداف بعيدة املدى مثل ،وكذلك. وما شابه" استئصال التهديد"
، مل يسعَ "فرض سيادة حكومة لبنان على اجلنوب"، و"تنظيم مسلحكحزب الله  حتطيم"

 ما ثمة شك يف، لذاشأنها حتقيق هذه األهداف، ومن اجليش اإلسرائيلي لتنفيذ فكرة حملة 
وعلى نحو مشابه، مل تفض ثالث حمالت عسكرية يف قطاع . حقيقية يمكن اعتباره أهدافاً

 .غزة يف غضون ستة أعوام إىل استئصال التهديد ذاته الذي عاود الظهور جمدداً
 ًضرورة إدارة حمالت قصيرة األمد،  كانت أوامر اجليش اإلسرائيلي الرسمية تلحظ حقا

ة كفيلة بجعل احلمالت قصيرة، معركش اإلسرائيلي على تطبيق فكرة لكن مل يعمل اجلي
لتقصير أمد احلمالت  اجليش اإلسرائيلي قد سعى حقاً  كان يجوز التساؤل ما إذا ولذا

بُعدها  دركالتي مل يُ(على حرب لبنان الثانية صفة خاصة وهذا الكالم ينطبق ب. املذكورة
بهة الداخلية تأثير إطالة أمدها على اجل صناع القرار دركالزمني بشكل جيد، ومل ي

حيث يمكن ادعاء أن إطالة أمد  ،"اجلرف الصامد عملية"أكثر على  ، وينطبق ذلك)املدنية
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حلملة " احلقيقية"من الفكرة  مرور الوقت كان جزءاًب" سحما"احلملة واستنزاف حركة 
، "الرصاص املصبوب"وعالوة على ذلك، يف كل من حرب لبنان الثانية، وحملة . إسرائيل
، كانت هناك مراحل تريث ليست بالقصيرة بين استنفاذ الضربة "اجلرف الصامد"وحملة 
ضمن بنك األهداف قبل بدء  ضرب األهداف املدرجة مسبقاً] (الضربة اجلوية[النارية 
البرية الهجومية التي أعقبتها كانت  اتواملناور. وبين بداية العمليات البرية) احلملة

 عاموضغط  ،وعمليات خاصة النطاق، ونفذت وفق منطق توغالت صغيرة نسبياً حمدودة
، أو كانت لضرورة حمددة مثل ")الرصاص املصبوب"على مشارف مدينة غزة يف عملية (

ومل تنفذ مناورات برية هجومية ". اجلرف الصامد"حتييد خطر األنفاق الهجومية يف حملة 
 .نفذ أي عملية برية جريئة واسعة، ومل توفق منطق أوسع أو أكثر طموحاً 

 للجيش اإلسرائيلي كانت تقضي بأن يلحق اجليش باخلصم " ةياحلقيق"ية ركزالفكرة امل
من الضرر الذي يلحقه اخلصم بإسرائيل يف الفترة الزمنية نفسها، ) ونوعاً كمّاً(أكبر  ضرراً

من  جزءبقبول  ،قلعلى األ ،توصال إىل إقناع اخلصم بعدم جدوى مواصلة القتال، وإقناعه
عن تأسيس ردع كفيل بإبعاد  تعقب القتال، فضالً الترتيبات التيشروط إسرائيل يف 

 جهود أنتجت عَرَضاً أيضاً بُذلت ويف جزء من احلمالت. جولة القتال القادمة موعد
إخالء سكان العدو من مناطق مهددة، إغالق بحري : رافعات ضغط غير مباشرة، مثل

ا ألغراض عسكرية ومدنية، تية ثنائية االستخدام يمكن استخدامهوجوي، ضرب بنى حت
الضرر الالحق بإسرائيل يف مقابل إحلاق  اجليش اإلسرائيلي ضمنياً" تقبّل"و. وما إىل ذلك

اجلرف "يف حملة ] منظومات مضادة للصواريخ[باستثناء ركيزة الدفاع (األذى باخلصم 
وبتعبير آخر، ). ير من قدراتها الهجوميةمن جزء كب" حماس"التي حرمت حركة " الصامد
من خلصم تمكين ا": حملة عسكرية متوازية"ية احلقيقية كانت تقضي بإدارة ملركزالفكرة ا

أذى  هتنفيذ خطة مواجهة تلحق ب هحتقيق خمططه العمالين للمواجهة، ويف الوقت نفس
 .أكبر بكثير

  ًشملت أربع " منطق احملاسبة"يمكن القول إن احلمالت العسكرية التي يحكمها  عموما
ضد بنك األهداف املدرجة قبل ] ضربة جوية مكثفة[األوىل، مرحلة ضربة نارية : مراحل

قرار  وقبل صدور، بدء احلملة؛ الثانية، مرحلة تريث بعد استنفاذ األهداف املدرجة مسبقاً 
؛ )ة النطاقبشكل عام حمدود(بشأن مناورة برية هجومية؛ الثالثة، مرحلة العمليات البرية 

  .طالق النارحتى ينضج الطرفان بشكل كاف لوقف إوالرابعة، مرحلة إبقاء الضغط 
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ملاذا اختارت إسرائيل أن تعمل ست مرات وفق هذا النمط؟ من الصعب تقديم إجابة مدعمة 
وتعكس . نه كان بمستطاعها القيام بذلكألبأدلة، لكن قد تكون اإلجابة، بكل بساطة، 

أخذ  بدالً منإلدارة املوارد واخملاطر  ها منطق احملاسبة تفضيالًاحلمالت التي يحكم
املقاربة املعاصرة للمخاطر واألثمان يمكن إن . ازفات واحتمال دفع أثمان باهظةجم

ضرب املطارات  –" موكيد"اعتبرت عملية ]: املقارنة التاريخية التالية[ خالل من فهمها
للقوة  باهراً جناحاً  - حرب األيام الستةيف بداية ] املصرية واألردنية والسورية[

ة احلملمنها، بينما % 10على الرغم من إصابة نحو ] سالح اجلو اإلسرائيلي[املهاجمة 
عقب سقوط  ، وتوقفت عملياًالتي ختمت حرب لبنان الثانية اعتبرت أقل جناحاً  ةاجلوي

اعتبارات  وهناك  أيضاً). CH-53" (يسعور"واحدة من طراز ] نقل عسكرية[مروحية 
ر روح الشعب اع النهج املذكور، ومن بينها تغيّ إضافية قد تفسر ملاذا آثرت إسرائيل اتب

عن اعتبارات  إىل جمتمع وفرة، فضالًالقومي من جمتمع معبأ ) ethos(ومزاجه 
 .دبلوماسية إقليمية ودولية

 ئيل لنفسها ربما سمحت إسرا: فيما يتعلق بهذه النقطة هكذاقد يمكن تعليل األمور  لكن
العتبارات لوبإعطاء وزن أكبر  ،بتطوير حساسية أكبر حيال تكبد خسائر بشرية

للوجود ملا  ، ولو كانت تواجه تهديداًدبلوماسية ألنها تواجه تهديدات منخفضة نسبياًال
يمكن ادعاء أن إسرائيل اختارت النهج املذكور  كما. استطاعت أن تسمح لنفسها بذلك

نيران ي أثمر زيادة يف املكسب املمكن حتقيقه من خالل قوة نتيجة تطور تكنولوج
ومع ذلك، قد يكون هذا االدعاء مستخلص ]. standoff firepower[هة عن بعد آمن جّمو

بحكم النيران بقوة  ما هو أكثر إجناز املذكورة إياها، أي أن إسرائيل تستطيع من النقطة
 /لنفسها باتباع نهج ضربة تحسم إسرائيل مل تكنوربما . تواجه أعداء أضعفأنها 

على الدفاع عن  قدرات عالية، قادراً ذا استنزاف بقوة نارية، لو أنها كانت تواجه خصماً 
على تشويش الرصد االستخباراتي  جماله اجلوي بهذا القدر أو ذاك من النجاح، وقادراً

على تشكيل تهديد  راً ، أو قادعلى االستمرار يف القيام بعمله ة سالح اجلوقدراإلسرائيلي أو 
 . باحتوائهاالكتفاء ال تستطيع إسرائيل السماح لنفسها  خطورة مضاد أكثر

  التخاذ قرارات مهمة يف مرحلة متأخرة  تفضيالً" منطق حمالت احملاسبة"إذن، يعكس
قبل أن ) أكثر تكلفة وخطورة( عيّنرغبة يف االلتزام بخط سلوك مالمن عدم  ، انطالقاًنسبياً 
 .األمر ال مفر منه تقريباًأن  يتضح
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 ًأن نتيجة أن صانع القرار اإلسرائيلي مقتنع ب" منطق احملاسبة"، يستشف من وعمليا
مفضّلة على إمكانية حتقيق نتيجة  ة منجزة بكلفة وخماطر متوسطةمتوسط عمالنية

يعتبره أمراً  نهك، كما سبق ذكره، ألذلو(عمالنية ممتازة منجزة بكلفة وخماطر مرتفعة 
 – ال إمكانية يف جبهة لبنان، على ما يبدو، لتحقيق مكسب سياسي لّماً به أنهمس

أي  - ويف جبهة قطاع غزة كان طموح إسرائيل احلفاظ على الوضع القائم .استراتيجي
اتيجي ممتاز يف أي من استر -أنه كان من املشكوك فيه إمكان حتقيق تغيير سياسي

 ).احلملتين
 ولديها نسبياً  ضعيفاً غير دولتي تواجه إسرائيل خصماً هذه التفضيالت ممكنة عندما ،

جتاه تهديد يف املاضي، و ن متوسط، بينماقدرة على اختيار نتيجة متوسطة منجزة بثم
قوات اجليش اإلسرائيلي حجم قواتها يفوق  حجمحتالف جيوش عربية غازية مصدره 

القيام بعملية خيار سوى اجملازفة ومن بأضعاف مضاعفة، مل يكن لدى إسرائيل 
 "يحكمها منطق احملاسبة"يف احلمالت العسكرية الست التي أما . ااستباقية قبل خصومه

، بينما هكذاو. للغاية ، والسيناريو األسوأ مل يكن خطيراًكان مستوى التهديد منخفضاًفقد 
بينما و ،]1973[عاقب الواقع إسرائيل بقسوة على كل خطأ مرتكب يف حرب يوم الغفران 

عقوبات األخطاء املرتكبة يف حرب لبنان فإن حتى اليوم،  مؤثراًيزال أثر تلك األخطاء ال 
ة وسرعان ما ضئيل، كانت "اجلرف الصامد"و" الرصاص املصبوب"الثانية وحملتي 
 .على األقل جزئياً ،طواها النسيان

 مل يكن  "يحكمها منطق احملاسبة"كان على احملك يف احلمالت العسكرية الست التي  إن ما
احلدود الدقيقة حلرية السلوك  بشأن، مفاوضات عنيفة عموماً : أمراً من العيار الثقيل
خطأ يف ("، أو حادثة خرجت عن السيطرة "األوقات االعتيادية"العنيف لألطراف يف 

على ما يبدو، عن معرفة أو عدم دراية،  ،مما جعل صانع القرار اإلسرائيلي يعتقد ،")التقدير
 . يستدعي وسائل وأساليب من العيار الثقيلبأن األمر ال

  نظر إىل مل يعد يُ: اخلصم أيضا تغييرا يف املقاربة ألرض" منطق احملاسبة "ويعكس
نه أو االستيالء على وازاملناورة البرية الهجومية على أنها فرصة ناجحة إلفقاد اخلصم ت

. وليس رصيداً عبئاً قت يف أرض العدو يعتبربل صار التوغل املوأرض كورقة مساومة، 
وصبر  ،من تكبد خسائر بشرية ومن خسارة تأييد اجلمهور يف إسرائيل وهكذا، خوفاً

 -ويف غياب مركز ثقل عمالين مادي للعدو يف بقعة جغرافية حمددة -اجملتمع الدويل
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قوة امتنع صانع القرار اإلسرائيلي عن تنفيذ مناورة برية هجومية واسعة، واكتفى ب
، وعمليات خاصة وعمليات برية حمدودة ضافة إىل توغالت صغيرة نسبياً ، باإلنارية

  .بأقل قدر من االحتكاك مع اخلصم
  

 ملةالدخول يف احل
  ًالتي خاضتها إسرائيل ضد لبنان وغزة  الست الكبيرة[ ، ولدت احلمالت العسكريةعموما

د حرية السلوك من عدم الرضا عن حدو" يحكمها منطق احملاسبة"التي ، و]يف العقد األخير
حلزب الله " املسموح به"سواء حدود إطالق النار : العنيف لألطراف يف األوقات االعتيادية

ادية، أو حدود الرد تيعضد اجليش اإلسرائيلي وإسرائيل يف األوقات اال" حماس"أو حركة 
العنف يف هذا " تمواصفا"أحد األطراف مل يعد يقبل . للجيش اإلسرائيلي" املسموح به"
املسموح  الضربات املتبادلة التي هي جزء من الروتين(ألوقات االعتيادية، وصعّد وتيرة ا

مرتفعة بهدف إجراء مفاوضات عنيفة إلعادة /من وتيرة منخفضة إىل وتيرة متوسطة) به
: وتلحظ وثيقة جملس األمن القومي ما يلي. به تعريف حدود حرية السلوك املسموح

ه فقط تغيير بسيط يف ال يترتب عليف يف األوقات االعتيادية القرار بشأن مستوى العن"...
إىل حالة  انتقاالً] .ت. وجب، ريست أحياناً[السلوك يف األيام االعتيادية، وإنما  خصائص

لذلك فإن  ، وتبعاًعمد إىل التصعيدويف معظم احلاالت كانت إسرائيل هي التي ت  5".طوارئ
 . ذات صلة باملوضوعالسيكية مل تكن العقيدة الك يفمسألة اإلنذار املبكر 

  ،وكاناندلعت حرب لبنان الثانية من جراء حادثة على احلدود خرجت عن السيطرة 
هي أيضاً ، لكنها )خطأ يف التقدير( اللتبعات التصعيدية ألفعالهم غير مدركين الطرفان
. العتياديةحدود السلوك العنيف للطرفين يف األوقات ا لتعيينة واجهإىل معملياً حتولت 

من اخلطأ يف  شيء ]2012" [عامود سحاب"يف الدخول يف عملية  وقد يكون هناك أيضاً
"] حماس"القيادي يف حركة [غتيال ئيل مل تدرك االنعكاس التصعيدي الالتقدير، ألن إسرا

 . أحمد اجلعبري

                                                            
، عشتونوت، "لألمن اجلاري وحاالت الطوارئ -س األمن القوميمبادئ مفهوم األمن لدى جمل"غور ليش،     5

     .  2015يوليو /، مركز األبحاث، كلية األمن القومي، تموز10العدد 
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  يف  قد يكون االستثناء األكثر تعقيداً]" 2014[ عملية اجلرف  الصامد" إىلإن الدخول
" حماس"حمالت منطق احملاسبة الست، حيث أن جذور املواجهة تكمن يف القطيعة بين 

ومصر على خلفية " حماس"وإيران على خلفية احلرب األهلية السورية والقطيعة بين 
، "حماس"من منظور  ،انقالب السيسي، وفشل جهود املصاحلة الفلسطينية الداخلية، وهكذا

بهدف كسر عزلتها والضائقة االقتصادية لقطاع " مفر منهاحرب ال "دُفعت احلركة إىل 
" حماس"هي االستثناء الذي يؤكد القاعدة، فقد اندلعت ألن" اجلرف الصامد"حملة إن . غزة

ليس لديها خيار آخر، وليس ألنها اختارت خوض مفاوضات مسلحة  هقدرت حينئذ أن
كما أن اخلروج من حملة . قديرخطأ يف التجرّاء أو  األوقات االعتيادية السلوك يفحول 

كبير للغاية، ال سيما وأن إسرائيل سعت إلحلاق ضرر  كان معقداً" اجلرف الصامد"
بالقدرات العسكرية للحركة، لكن من دون أن تمس بموقعها كصاحب السلطة الفعلية يف 

لإلبقاء عليها كثقل موازن للسلطة الفلسطينية  قطاع غزة، وقد تكون سعت أيضاً
 تحدثوسن]. الفلسطيني - للنزاع اإلسرائيلي[ضد تسوية مفروضة " ليصة تأمينبو"ـوك

ومع ذلك، هناك جوانب عديدة يف حملة . الحقاً" اجلرف الصامد"فرادة إنهاء حملة عن 
حدود حرية السلوك العنيف لألطراف يف ) بشكل غير حصري(المست " اجلرف الصامد"

وعالوة على ذلك، هناك يف هذه احلملة العسكرية نوع من . األوقات االعتيادية الالحقة
لطة راغب يف استمرار س" حماس"اخلطأ يف التقدير، ألنه إذا  كان كل من إسرائيل و

، فاألَوىل بإسرائيل أن تتيح لقطاع غزة احلد األدنى من قابلية البقاء "حماس"
  .    االقتصادي، وال ضرورة ملواجهة عسكرية

   اخلروج من احلملة
  النتائج املباشرة  وليديف أي حملة من حمالت منطق احملاسبة مل يكن إنهاء املواجهة

اف، توصل الطرفان إىل االستنتاج بأنهما نقضاء زمن كبعد اف. الستخدام القوة العسكرية
يف متناول هي ليس اخلطوات التي واستنفذا اخلطوات التي هما مستعدان للقيام بها 

ويف معظم . يف صاحلهما، فاختارا اخلروج من املواجهة  يعد، وأن الزمن مل)قدرتهما
إسرائيل هي حمالت منطق احملاسبة، وافق خصوم إسرائيل على وقف إطالق النار قبلها، و

وقد يكون ). هي االستثناء األبرز" اجلرف الصامد"حملة (التي أصرت على إطالة أمد القتال 
لدى إسرائيل، التي انتظرت لسبب  نطقيم من عدم تماسك اإلصرار على وقت إضايف نابعاً
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نهج ضربة أو  دبر احلملة وفقتكانت ما تبلور نتيجة وفق نظرية احلسم الكالسيكية، بينما 
ولعله كان من شأن . نتيجة حاسمة إنتاجعلى  تنزاف، وهو نهج غير قادر أساساًاس

تماسك منطقي إسرائيلي أن يفضي إىل وقف فوري ملعظم احلمالت العسكرية بعد الضربة 
 .األولية] الضربة اجلوية[النارية 

  2006[حرب لبنان الثانية "، و]1996" [عناقيد الغضب"، و]1993" [حماسبة"حمالت[ ،
بعضها (بآلية إنهاء دولية أفضت إىل ترتيبات واضحة  انتهت ،]2012" [عامود سحاب"و

. لقواعد اللعبة العسكرية املسموحة يف األوقات االعتيادية التي تعقب كل حملة) مكتوب
السماح [بتسوية مواضيع اقتصادية معينة مثل أيضاً نتهت ا" سحابعامود "حملة و

من ] تمكين املزارعين الفلسطينيين[و] يف بحر غزة[بالصيد ] للصيادين الفلسطينيين
نتهت وا. بمحاذاة الشريط احلدوديالواقعة ] يف املنطقة العازلة[استغالل أراض زراعية 

بآلية إنهاء دولية، لكن من دون ترتيب ] 2009-2008" [الرصاص املصبوب"حملة 
فكانت استثنائية  ]2014" [اجلرف الصامد"حملة أما . واضح لألوقات االعتيادية الالحقة

، مع تدخل سياسي قام به العبون إقليميون دبلوماسي فضل جهدنتهت بمن حيث أنها ا
حمدود للقوى الكبرى واألمم املتحدة، وأفضى إىل توافق بشأن تخفيف معيّن للضائقة 

 .االقتصادية لقطاع غزة
 ن بين الترتيبات بيد إن السمة الرئيسية إلنهاء أغلب حمالت منطق احملاسبة هو التباي

] 1993" [عملية حماسبة. "واقع الذي نشأ يف إثرهاالرسمية التي أنهت احلمالت وبين ال
دام مفعولها عامين، إىل أن عاود حزب الله إطالق النار على  "اسبةتفاهمات حم" بنتهت ا

 .عدة دامت أعواماً ]1996تفاهم نيسان " [اقيد الغضبتفاهمات عن. "مستوطنات الشمال
] 2006[حلرب لبنان الثانية  الذي وضع حداً 1701ار جملس األمن الدويل رقم قرو

تتمتع بصالحية ، يستند إىل قوة دولية متعددة اجلنسيات معززة وطموحاً  تضمن ترتيباً
على سبيل املثال، نزع سالح حزب الله، منع (نفذ يف الواقع ال يُ هأن بيد استخدام القوة،

طلعات جوية إسرائيلية  حظر، وبالسالححزب الله  تزويد رحظانتشاره يف جنوب لبنان، 
 1860قرار جملس األمن الدويل رقم  أيضاًو. على ورق ، وقد بقي حبراً)فوق سماء لبنان

مل يكن له تأثير ] دعا إىل وقف إطالق النار" [الرصاص املصبوب"حملة  خاللالذي صدر 
استمر لفترة قصيرة، وجزء " سحاب عامود"الترتيب الذي أعقب حملة كما أن . لواقعا يف

كانت " اجلرف الصامد"الترتيب الذي أعقب حملة  وأيضاً بنود يف. منه مل ينفذ أبداً
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مرفأ (من البداية جلميع األطراف أن هذه البنود لن تنفذ  ية، وكان واضحاًدعائألغراض 
 ).كذل يف قطاع غزة، حترير األسرى، جعل قطاع غزة منطقة منزوعة السالح، وغير

 الترتيبات يكن األوقات االعتيادية التي أعقبت احلمالت العسكرية مل  روتين شكّل إذن، ما
على إسرائيل من  والتأثير املتراكم جململ احلمالت كل حملة وحملة الرسمية، وإنما تأثير

فحمالت منطق احملاسبة الست . أو حزب الله من جهة ثانية/و" حماس"جهة، وعلى حركة 
وأثمان . األطراف معادلة الثمن مقابل املكسب يف مواجهات من هذا النوع أوضحت جلميع

قواعد اللعبة وحدود حرية السلوك العنيف يف  بالنار املواجهات هي التي حددت بالكيّ
ا كانت احلمالت نابعة من خيار األطراف أو من خطأ يف وملّ ". األوقات االعتيادية"فترات 

ملّا كانت ، و")حماس"من منظور حركة  ، وذلك"لصامداجلرف ا"ما عدا حملة (التقدير 
للدفاع عن مصالح وجودية أو حيوية وإنما عن مصالح من  تعمل عموماًاألطراف ال 

قد يكون  )كلفتها وفق معايير متعددة(اقتصاديات املواجهة  الدرجة الثانية، فإن اتضاح
 .م هذه املواجهاتهو الذي شكّل العامل الرئيسي املكوّن للواقع املولود من رح

 ما والردع يتوقف على . ما عن خوض مواجهات من هذا النوع إىل حدّ الطرفان مردوعان
 كافياً مصالح من الدرجة الثانية ولكنه قد ال يكونيف سياق  كافياًوقد يكون ، قد يستجدّ

وعالوة على . بالضرورة ألوضاع تكون فيها مصالح من الدرجة األوىل على كفة امليزان
، حقيقة أن مواجهات كهذه عادت وتكررت ست مرات، تبيّن أن الردع الناجت عنها ذلك

 .حمدود حتى يف سياق مصالح من الدرجة الثانية
  وفق (وحزب الله حدود قوتهما يف مواجهة إسرائيل " حماس"لقد أدرك كل من حركة

ضاع تعمل ، بينما أدركت إسرائيل مقيدات قوتها يف أو)قدراتهما يف هذا الوقت أو ذاك
 .فيها بقوة متوسطة، ومن دون استعداد لدفع أثمان باهظة

 
   2015استراتيجيا 

  مالءمة اجتاه يف  طويالً تقطع شوطاً 2015لعام " استراتيجيا اجليش اإلسرائيلي"وثيقة
وهي تعترف صراحة بمسألة . ة منذ عقدين ونصف عقدتّبعالعقيدة مع املمارسة امل

لتحمل  للموارد واستعداداً جوهرياً بين حرب تتطلب حشداً اقتصاديات املواجهة، وتميز
يكون فيه حشد املوارد ) أي حملة عسكرية حمدودة" (طوارئ"خماطر، وبين وضع 
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تغيير "بين حروب مطلوب منها  2015لذلك، تميز استراتيجيا  وتبعاً. واخملاطر حمدوداً
، وبين "حتييد الالعبين"ب تغيير للميزان االستراتيجي يتجلى ، إىل حدالوضع من أساسه

". احلفاظ على الوضع االستراتيجي أو حتسينه" بأوضاع تكتفي فيها القيادة السياسية 
". عدم جدوى استخدام القوة ضد إسرائيل"فقط جتسيد  هويف احلملة العسكرية املطلوب و

ر كما تميز االستراتيجيا اجلديدة بين مواجهة مع خصم دولتي وبين مواجهة مع خصم غي
 .دولتي

  تقلّص هدف اجليش اإلسرائيلي يف حملة عسكرية حمدودة ضد خصم غير دولتي يف
استخدام التفوق العسكري من أجل إجناز أهداف احلملة كما "إىل  2015استراتيجيا 

 بينما انحصرت، "إحلاق أذى حمدود وحمدد باخلصم"، وإىل "حددتها القيادة السياسية
وحتدد ). مع العدو" يف كل مواجهة"حسم عسكري (فقط  فكرة احلسم باملستوى التكتيكي

ة فداحللعدو ] .ت. ، رأن نظهر["أنه يف حملة عسكرية حمدودة ينبغي  2015استراتيجيا 
 الحق تطورويف سياق ". هقتالاملنخفضة ل دوىواجل ...الضرر املمكن الذي عليه أن يتوقعه

منوال تقرير جلنة مريدور ومسودة ، وجريا على ")اجلرف الصامد"يف أعقاب حملة  أساساً(
الثالث مفهوم األمن التقليدية ركائز إىل  2015جملس األمن القومي، تضيف استراتيجيا 

 .إلسرائيل ركيزة الدفاع
  ،2015حملة عسكرية ضد خصم غير دولتي، ال تزال استراتيجيا ب فيما يتعلقومع ذلك 

، وعن "اته عن طريق تدمير قواتهحرمان العدو من قدر"، وعن "انتصار"تتحدث عن أيضاً 
سيطرة عمالنية على منطقة "من خالل، بين أمور أخرى، ، "دفاع فعال ضد حركة حماس"

الوثيقة أن املقاربة الرئيسية يف  تضيفو". واسعة من أجل وضع حد إلطالق النار منها
 ست اجليش اإلسرائيلي تنطوي على خداع اخلصم، على الرغم من أنه يسعنا القول إنه يف

قامت ة أو وضعيات معملي تتعدى(مل تنفذ أي خدعة " يحكمها منطق احملاسبة"حمالت 
وحتدد الوثيقة أنه حتى يف حملة عسكرية حمدودة يف ). منخفضةيات قيادية مستو بها

الرغم من أنه يف  ، على"فوريةبرية مناورة "مواجهة خصم غير دولتي ينبغي تنفيذ 
نفذت مناورة برية يف وقت متأخر، ألن صناع " اسبةحكمها منطق احمل"احلمالت التي 

، أو نفذت بقدر املمكن عملياً) األكثر خطورةكلفة وامل(القرار أرادوا تأجيل املناورة البرية 
مناورة حمدودة مل تسهم بشكل ملحوظ يف حتقيق أهداف احلملة العسكرية، أو مل تنفذ 

 .على اإلطالقمناورة 
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  زنا أكبر للمواجهة احملدودة مع خصم غير دولتي، وتبعا تعطي و 2015لعل استراتيجا
ينبغي خلق توازن بين إنما . لذلك تعطي وزنا أقل ملواجهة مع خصم لديه قدرات وفيرة

هوزية لسيناريو ينطوي على خماطر، ولعل اجلوبين ) املتكرر(اجلهوزية للسيناريو املرجح 
وحتى لو كان من الصعب يف . ملتكررتميل أكثر من اللزوم للسيناريو ا 2015استراتيجيا 

هذه اللحظة تصور مواجهة قريبة مع خصم دولتي لديه قدرات وفيرة، ينبغي أن يكون 
  .  هو املنارة التي على ضوئها تُبنى قوة اجليش اإلسرائيليثاينالسيناريو ال

  إىل املواجهات مستقبليةة نظر
 ية لترشيد فضلاط تعكس إعطاء األربما يمكن فهم ملاذا اختارت إسرائيل أن تعمل وفق أنم

اخملاطر، أي أنها اختارت حتقيق نتيجة عمالنية متوسطة بتكلفة  تقليلالتكاليف و
إرجاء اتخاذ قرارات مهمة بقدر اإلمكان يف أوضاع  متوسطة، مثلما اختارت عملياً

التسبب بضرر  يف إطارقدراتهم  نحصرغير دولتيين ضعفاء ت واجهت فيها خصوماً
بضربة كبيرة للجيش اإلسرائيلي  متمثالً  ال يشكلون، على سبيل املثال، تهديداًوبالتايل(

ويمكن فهم . ، وعندما تكون املصالح املدافَع عنها من الدرجة الثانية)أو باحتالل أراض
الذي  ضررالذلك يف سياقات تستطيع فيها دولة إسرائيل أن تسمح لنفسها بامتصاص 

، وذلك من دون إزالة ضربة أشد بكثير يتلقى املقابل يفا أنه هعلممع اخلصم، يسببه 
 .التهديد ومن دون ضرب قدرات اخلصم القتالية بشكل مؤثر

 ة أعالهأبعد من السياقات املذكور على ما هو هذه التفضيالت نسحبلكن من اخلطير أن ت .
ها كانت أنماط السلوك املذكورة مالئمة ألوضاع تكون في إذاما أوال، يمكن التساؤل 

، أو يف بعمل أشد وقعاًإيذاء إسرائيل  يستطيعونإسرائيل يف مواجهة خصوم أقوياء، 
غير دولتي  بل أكثر من ذلك، إن خصماً .اإلسرائيلي مستطاعهم العمل بفعالية ضد اجليش
العسكرية،  ؤسساتة بعمل املشداملساس ب يمكنهامثل حزب الله يكتسب قدرات جديدة 

منطق "أمر يستدعي إعادة تقييم جدوى العمل وفق  سرائيلواملدنية، واالقتصادية إل
وعلى ضوء التغيير النوعي يف قدرة حزب . يف املواجهة املقبلة مع حزب الله" احملاسبة

الله على إحلاق األذى بإسرائيل، ينبغي إعادة تفحص منطق إدارة حملة عسكرية يقوم 
من الطرف " من دون تشويش" اًفيها كل طرف بتنفيذ خطته العمالنية بالتوازي، وتقريب

أي طرف تسبب يجري قياس  ، وفقط بعد انقشاع الغباراآلخر، على مدى أيام وأسابيع عدة
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ينبغي إعادة النظر يف قابلية تطبيق ركيزة الدفاع يف كما . للطرف الثاين بالضرر األكبر
اخلطأ يف وقد يكون من . مواجهة تشكيلة القوة النارية املتطورة واملشبعة حلزب الله

هل وتأجيل أخذ قرارات صعبة، وقد يكون من واجهة املقبلة مع حزب الله التمامل
الضروري التبكير يف اتخاذ القرار، وااللتزام يف مرحلة مبكرة بأنماط سلوك سريعة 

 .ةكبيروجريئة تنطوي على خماطر حمتملة وأثمان 
 لى األقل على كفاءة خوض اجليش اإلسرائيلي أن يحافظ ع على يف كافة األحوال، ينبغيو

بعد أن تعلمت أجيال من القادة النظر إىل القتال  إنما". املدرسة القديمة"حرب على طريقة 
بنك  يف األهداف املدرجة مسبقاًتتمثل يف إزالة " تقنية"ن عملية على أنه ليس أكثر م

األكثر  إىل أي حد تفهم القيادات العليا احلرب بكل مستوياتها األهداف، ليس واضحاً
ما إذا كان ال يزال  وليس واضحاً. رقماً 14من قائمة إحداثيات  إعداد جمرد من تعقيداً

يوجد يف ثقافة اجليش اإلسرائيلي احلالية، املادة اجلينية الضرورية لعمليات جريئة 
املادة  م أن، أ)على مستوى أعلى من املستوى التكتيكي أو مستوى العملية اخلاصة(

قد أصبحت  ]استناداً إىل منطق التقليل من اخلسائر واخملاطر[ اخملاطر اجلينية إلدارة
 مؤهلما إذا كان هناك اليوم قائد  وليس واضحاً. مهيمنة على مستويات القيادة العليا

دارة مؤهل إلقيادة قوات كبيرة يف مناورة برية هجومية مفاجئة، جريئة وسريعة، ول
قطع مسافة عشرات الكيلومترات يف اليوم لو ،معركة ديناميكية غير خمطط لها مسبقاً

التواصل بين القيادتين العسكرية  إطاريف  ت توجدما إذا كان وليس واضحاً. الواحد
قدرة على اتخاذ قرارات مبكرة، أو أن الثقافة التنظيمية احلالية تتطلب التريث  والسياسية

 .واتخاذ قرارات متأخرة، وحتى عندئذ اتخاذ قرارات حمدودة
 ما إذا كانت حقيقة أن إسرائيل اختارت ست مرات عن منظور أوسع، يمكن التساؤل وم

ما إىل تآكل الصورة  إىل حدمتتالية أن حتقق نتيجة متوسطة باستثمار متوسط قد أفضت 
كانت  وربما لو. املتراكمة للقوة اإلسرائيلية يف نظر خصومها وحلفائها وأطراف ثالثة

وصلت إىل وضع يحتم عليها خوض ست كانت تلفة، ملا اتبعت أنماط سلوك خم إسرائيل
يحكمها "خوض يف العقد األخير حملة عسكرية واحدة أن تحمالت عسكرية متشابهة، أو 

ويف بعض احلاالت على األقل، مثل حرب . باملتوسط كل ثالثين شهراً" منطق احملاسبة
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أي   6وازن الردع املتبادل،بهدف كسر ت عسكرية أيضاً الملة احلت إسرائيل شنلبنان الثانية، 
لكن يمكننا القول، و. تقليص حرية حركة اخلصم زيادة حرية حركتها، وضمنياً من أجل

نظر إىل إسرائيل على أنها ولعل حقيقة أنه أصبح يُ . على العموم إن هذا الهدف مل ينجز
 ضاًكان لها انعكاسات أي اراتالعب يخشى اجملازفة ويتريث ويواجه صعوبة يف اتخاذ قر

 .على مسائل إقليمية أكثر أهمية

  خالصة
 أنه منذ تسعينيات القرن املاضي تطورت يف اجليش اإلسرائيلي عقيدةبدعاء إليمكن ا 

الستخدام القوة،  رئيسياً تشكل موجهاً أنها، و)تهايف بداي(ة نظمثانية غير م عسكرية
  :هاأوامر العمليات الرسمية، ويف ما يلي خصائصمنطوق وتتغلب حتى على 

 قدرتهمجوهر مواجهات ضد خصوم غير دولتيين  ت يفطبقهذه العقيدة الثانية  .1
كمن يف التسبب بضرر عام تستطيع إسرائيل امتصاصه، وليس بمقدورهم تهديد ي

إطالق قذائف وصواريخ  إىل هؤالء اخلصوم قد عمدو. اجليش اإلسرائيلي أو احلدود
مركز ثقل عمالين جغرايف  لديهم  يكنمنحنية املسار من عمق أراضيهم، ومل

 - تغيير الواقع السياسيوإسرائيل مل تسع إىل ). انتشار يف أنحاء متفرقة(
اندلعت وقد . عدم رغبتها يف ذلكلأو  ،االستراتيجي لعدم قدرتها على ذلك

املسموح "العنيف  سلوكال تمواصفاوافقة على املاملواجهات املذكورة بسبب عدم 
مفاوضات  انت بمثابةأو بسبب خطأ يف التقدير، فك" يةاألوقات االعتياد"يف " به

وبصورة عامة، . املواجهات االعتيادية التي أعقبتشروط السلوك  عنيفة حول
واملصالح التي كانت على . عالية/إسرائيل هي التي صعدت بكثافة متوسطةكانت 

اجلرف "يف حملة " حماس"ما عدا مصالح حركة (احملك هي من الدرجة الثانية 
 ").    لصامدا

فضلت نتيجة عمالنية و. العمل بناء على حسابات الكلفة واخملاطر إسرائيل تفضّل .2
بخطر وتكلفة  المعةنتيجة عمالنية  فرصة حتقيقمتوسطة بتكلفة متوسطة على 

                                                            
     . 101 ، ص"تقرير جزئي"جلنة فينوغراد،     6
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، وعدم وعلى نطاق ضيق بقدر املمكن عملياً ،آثرت اتخاذ قرارات متأخرةو. نكبيري
 .  ما مل يكن األمر حيوياًة يف مرحلة مبكرة، أو مكلف القيام بخطواتتزام بلاال

سلوك اخلصم ضدها " تقبلت"و. عملت إسرائيل وفق منطق ضربة أو استنزاف .3
ومل تقض على ") اجلرف الصامد"يف حملة  الذي حتقق حاجنال باستثناء الدفاع(

، ونوعاً أكبر بكثير، كماً موازاة ذلك أحلقت باخلصم ضرراً بالتهديد، ولكن 
 .دمت رافعات غير مباشرة للضغط عليهواستخ

وقدمت  مُختزلة املناورات البريةكانت القوة النارية، و إسرائيل استخدام تاختار .4
لقوة النارية كان تدمير بنك األهداف املدرجة جوهر قيمة او. مساهمة حمدودة

سعت قبل بدء احلملة العسكرية، وهكذا استنفذت إسرائيل معظم الضرر الذي  سابقاً
 .  اخلصم يف األيام األوىلب إحلاقه إىل

إسرائيل هي التي أصرت على إطالة أمد املواجهة حتى بعد أن وافق كانت  .5
أظهرت عدم  لك، وبذ")اجلرف الصامد"ما عدا يف حملة (خصومها على إنهائها 

انتظرت بشكل خاطئ تبلور نتيجة : تماسك منطقي بين العقيدة وبين التوقعات
وانتهت املواجهات عندما . مل وفق نهج ضربة أو استنزافحاسمة، بينما كانت تع

توصل الطرفان إىل نتيجة مفادها أنهما استنفذا اخلطوات التي هما مستعدان 
يف سياق آلية دولية أفضت  وانتهت غالباً. لتنفيذها، وأن الزمن ال يعمل لصاحلهما

 . إىل ترتيب سياق األوقات االعتيادية الالحقة
مل يصمد الترتيب الرسمي لألوقات االعتيادية أمام امتحان  يف معظم احلاالت، .6

 /معادلة التكلفة احلقيقي لألوقات االعتيادية كان قولب السياق ماالواقع، و
قتة ورهن السياق وموبدرجة حمدودة  –ن مردوعان إن الطرفي. الفائدة للمواجهة

د حرية عن خوض مواجهات من هذا النوع، ولذا يقبالن بقيود تقي - الالحق
 . سلوكهما العنيف يف األوقات االعتيادية

 أن يمكن  القدرات أو حلرب لبنان ثالثة رإن االستعدادات ملواجهة عسكرية مع خصم كثي
، "منطق احملاسبة"روج من منطقة االرتياح اجلديدة التي يحكمها اخل على إسرائيلبر جت

  .مكلف وينطوي على خماطرجريء  وعلى اتباع نهج يف وقت مبكرها على العمل أن ترغمو


