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 ملخص استراتيجي



 للمواجهة المحتملة التشريح البنيوي والسياق الفريد بين

المعطيات  -وية الطبقة البني األولى: ؛أي مواجهة عسكرية يمكن تشريحها في طبقتين

ي ذالسياق الفريد ال :والثانيةئًا، الصلة التي يبدو نمط تغيرها بطي للمنظومة ذات األساسية

وما هي  ؟ن يحققهأوما الذي يحاول  ؟من الذي بدأ المواجهة :مثل)تندلع فيه المواجهة 

 .عندما تكون السياقات ديناميكية ومتغيرة (؟الظروف

لذلك فإن التشريح  ،ا اليومهة القادمة مع حزب هللا ليس معلومً السياق الذي تندلع فيه المواج

مختلف و األساسيةرغم ذلك يمكن اليوم مناقشة المعطيات  .محدود بطبيعة حاله

 من ذلك استيضاح السياق و بداًل ألمواجهة مستقبلية  (الكن جزئيً )االرتباطات المحتملة 

ان يتضح السياق فال معنى  إلىنه وبأيمكن بالطبع الزعم  .الفريد وقت اندالع المواجهة

ذ يتحقق من خالله العلم وخلق المعرفة واللغة إ الكنه مهمً  ،التشريح الطبقة البنيوية عمومً 

 .و ما بين المستوى السياسي والعسكريأسواء ما بين المستويات العسكرية  ،المشتركين

 ،البنيوية لن تكون كافية ساس الطبقةأتقوم فقط على  فالخطة التي أيزنهاورعلى حد تعبير 

 .ا كبير القيمةا مشتركً عداد توفر فهمً لكن عملية اإل

خيص ا ألهمية تش" تعتبر نموذجً االختالفات بين "عامود السحاب" و"الجرف الصامد

الل وخ ،اللتين دارتا ضد نفس العدو وعلى نفس الساحة ،سياق كل واحدة من المواجهتين

 "حقيقة انه وقت "عامود السحاب إلىسبيل المثال  علىاإلشارة تجدر  .قل من عامينأ

عملية  .من قبل نظام السيسي "الجرف الصامد"وفي  ،قيدت مصر بأيدي االخوان المسلمين

" دارت حول تصميم قواعد اللعب للروتين الذي بعدها وحول قضايا "عامود السحاب

وفي  ،(اب من الحدودعمال الزراعية واالقترالصيد واأل :مثل)ا اقتصادية ثانوية نسبيً 

ونشبت حول مسألة بقائها  ،" تميزت بعزلة حماس الشديدةالمقابل "الجرف الصامد

ا لمت بحماس اتضحت تدريجيً أ العزلة والضائقة االقتصادية التيانعكاسات  ،االقتصادي

ويحتمل ان التشريح الذي تم قبل ذلك بوقت طويل كان يجد  ،2014 ـقبيل ربيع وصيف ال

من هنا تأتي  ؛"السياق الفريد الذي تندلع فيه "الجرف الصامد لكشف عنصعوبة في ا

استيضاح السياق  إلىيالؤها لبدء تغير السياقات والحاجة إالكبرى التي يجب  األهمية

 .االستثنائي قبل اتخاذ القرارات بشأن تصميم المواجهة

غير ان التفكير بالفترة  ،ال نعرف ما هو السياق االستثنائي للمواجهة القادمة مع حزب هللا

يز قوة من تعز :ا في السياقات التي تخلق احتماالت التصعيدرعً اا متسيظهر تغيرً  األخيرة

تعزز قوة حزب هللا  إلى ،مداد التي تمر باألرض السوريةحزب هللا من خالل خطوط اإل

تعداد ومجهودات اس ،(راضيهاأنتاج سالح نوعي على إي ذلك بما ف)في المنطقة اللبنانية 

مباالة روسيا وبين التحفظ من السياقات تتغير ما بين ال .في سوريا إيرانحزب هللا و



التقارير  بشأنالة تجاه تشدد النظام السوري وبين الالمبا إسرائيل إلىالعمليات المنسوبة 

السياق المتغير ينعكس على مدى  إسرائيل.الواردة حول خرق السيادة السورية من قبل 

 و ربما العكسأن يسعى أويجعل من الصعب عليه  أخرى،على جبهات غرق المحور 

كما انه يتأثر  إسرائيل.مع  أخرىجبهة  لفتحألن يسعى  (ا على وجه الخصوصيكون حرً )

ساب أمن بين  إيرانبتغيير الشرعية الدولية بخصوص النظام العلوي وحزب هللا و أيًضا

 .النووي إيرانوريا وتطورات ملف هلية في سحداث الحرب األأكثيرة نتيجة تطورات 

عوث مب أخرىومن جهة  ،يرانفهو من جهة وكيل إل ؛حزب هللا هو تنظيم ذو هوية معقدة

ليه على انه ذراع إفي بعض السياقات يجب النظر  ،رادة مستقلةإحقيقي للشيعة اللبنانية وله 

 أيًضالفريد مستمد السياق ا ،مركزي في الدولة اللبنانية "سهمأمالك وفي بعضها " ،إيران

و التحدي الذي يشكله حزب هللا داخل المنظومة السياسية اللبنانية أمن من مستوى األ

عالم االستراتيجي و فشل في اإلأنتيجة حسابات خاطئة  أيًضاالمواجهة قد تندلع  .الداخلية

جهة مستقبلية ضمن حتمل ان تندلع مواوبالطبع ي   ،و دائرة تصعيد تخرج عن السيطرةأ

ولكن سيكون من  ،خر ليس من الممكن تشخيصه في الوقت الحاليآياق استثنائي س

 .الضروري فهمه في الوقت المناسب

 إلىمستمدة  ،وضاع نهائيةأهداف وأتحقيق  إلىسيسعى الطرفان  ،في أي سياق استثنائي

من هنا فإن تصميم السياسة وتصميم االستراتيجية والمعركة  .حد كبير من هذا السياق

وفق  وليس مجرد اتخاذ القرارات)توجب التكيف والتناسب مع السياق  أيًضاعسكرية ال

 (.او استخدام تلقائي لخطة عسكرية معدة مسبقً أتشريح عام للطبقة البنيوية 

 

 السياق الحالي

السياق  عليه ولسنا نعرف ما سوف يكون ،السياق االستثنائي في عملية تغير دائمة

همية للتنفيذ عند أ كثرواستيضاحه ربما يكون هو المهمة األ ،ادمةاالستثنائي للمواجهة الق

ولكن من  ،عند كتابة هذه السطور تصمم قضايا ثالث ديناميكا الساحة .اندالع المواجهة

 .ال ضرورة ألن تحدد هذه القضايا السياق االستثنائي عندما تندلع المواجهة هنبأالمفهوم 

في لقاء مع نائب  .ن الدقةو محس  أهللا بسالح دقيق  ة تعزز قوة حزبهو عملي األولالملف 

قامت مصانع إلنتاج أ إيرانن بأح ي مع صحيفة كويتية صر  يراناإل "قائد "الحرس الثوري

السالح الدقيق يرفع التهديد النوعي درجة بسبب قدرته على  .السالح الدقيق في لبنان

منية طويلة والتسبب بأضرار جهزة مدنية وعسكرية معينة لفترات زأ - بل شل - تشويش

" مقارنة بالسالح االحصائي المعدود ومن شأنه ال يعتبر بعد "من ذات الصنف .بالمليارات



تطور استجابة هجومية  إسرائيل إسرائيل.حد تهديد ال يحتمل من جهة  إلىان يصل 

ونسبة معينة من  ،لكن هذه االستجابة ليست محكمة ،ودفاعية لتهديد السالح الدقيق

 أيًضا.لصواريخ الدقيقة ستخترقه ا

في هجمات السالح الدقيق لكونها من  تعتبر استثناءً  إسرائيلبمفهوم معين فإن نه وأنوضح 

 إسرائيلنتاج الكهرباء في إذا تفحصنا إ .ناحية دولة غربية لها بنى حيوية مركزة ونادرة

% منها 28 ،يغا واطف ملأ 17.6نتاج الكهرباء بقوة إخالل قدرة  نه منأكنموذج سنكتشف 

في  ،(الطوربينات وما شابه -نتاجية إقعين فقط )تعمل فيهما عشر وحدات تنتج في مو

تنتج حوالي  (بما في ذلك القطاع الخاص) إسرائيلالكبرى في  نتاج الكهرباء الستإمواقع 

لذلك فالتهديد  ؛(نتاج فقطإوحدة  26من خالل )نتاج الكهرباء الوطنية إ% من قدرة 51

ية سرائيلي يمثله عدد قليل من الصواريخ الدقيقة التي ستتسلل رغم ذلك عبر الدفاعات اإلالذ

الصورة مشابهة  .نتاج الكهرباء قد يكون غير مسبوقإوتصيب المنظومات الحيوية مثل 

حلية واالستقبال وبجانب دارة الكهرباء المإمثل منظومة  أخرىفي منظومات حيوية  أيًضا

خمسة مواقع فقط تزودنا بحوالي نصف )ز الطبيعي وتحلية مياه البحر تمرير الغاالشاطئ و

و أسواء في المجال المدني  ،خرى كثيرةأونماذج  إسرائيل(مياه الشرب التي تحتاجها 

 .المجال العسكري

حزب هللا عبر  إلىفي تقليص نقل السالح الدقيق  إسرائيلنجحت  ،جنبيةأحسب بيانات 

ولكن في قواعد اللعب الحالية تمتنع  ،الجهات التي تقوم بذلك وعرقلة ،حد كبير إلىسوريا 

رض لبنان أنتاج السالح النوعي على إومهاجمة مواقع  ،عن مهاجمة لبنان إسرائيل

من جهة  للبنان يمثرض أنتاج السالح الدقيق على إ .تعارض هذه القواعد المزعومة

مام تعزز أحمر أا ان تحدد خطً  إسرائيللذلك على  ؛ا لقواعد اللعبا خطيرً خرقً  إسرائيل

ن تكون مستعدة للتقدم أو ،نتاجه في لبنانإمع التشديد على  ،قوة حزب هللا بالسالح الدقيق

سبب ب .جل منع تعزز قوة كهذاأمن  -ذلك  مرطالما تطلب األ -في عملية التصعيد 

 إيرانو حزب هللا يقبل من المحتمل ان ،للمحيط السياسي والعسكرياألساسية المعطيات 

لكن قبل  ،و عسكري متبادلأعقاب تصعيد سياسي أالجديد في  األحمري سرائيلبالخط اإل

ربما تحتاج  ،لكن وبسبب خصوصية السالح الدقيق ؛ان تصل حافة الحرب الكبرى

 .يحباط هذا التقوإبقصد  أيًضاألن تكون مستعدة للتصعيد حد الحرب الكاملة  إسرائيل

لتهديد على الساحة الشعبية والحوار مع الحكومات ذات فاضة انعكاسات هذا اإيجب 

 .شرعية لمجهودات منعه بناءو ،الصلة

ن درجة محسنة الدقة تمثل اآلاألسلحة زب هللا الحالية في مجال قدرات ح ،ذلك إلىضف أ

فإنه يطور  ؛جانب القدرة على االستنزاف المعروفة لدى التنظيم إلى ،جديدة من التهديد

 األساسيةمواجهة نيران حزب هللا النوعية قد تصبح الميزة  .ضربة نوعيةقدرة للقيام ب



و خالل المواجهة أ (من دون ذريعة للمواجهة)مقدمة  :ةللمواجهة القادمة ألوجه ثالث

؛ (بعد انتهاء المواجهة)ومن ثم كغرض استراتيجي وموضوع لالتفاق  ()كخاصية تنفيذية

 .امر عمليً مد المواجهة طالما كان هذا األأير  في تقصصاًل أولتعزيز الرغبة الموجودة 

 .سوريا إلىية إيرانالثاني الذي يميز السياق الحالي هو دخول عناصر عسكرية  الملف

وسيما تعزيز القوة  - رض سورياأي على إيرانانتشار منظومات عسكرية بتوظيف 

 الجوية المتطورة المحتمل في المستقبل بالمنظومات ذات القدرات مثل المنظومات الدفاعية

(S-300 وغيرها) من شأنه ان يضع درجة جديدة من التهديد   - والصواريخ الدقيقة

لذلك  ؛إسرائيلو إيرانن يفاقم عدم التكافؤ في التصادم التنفيذي المتبادل بين أو ،النوعي

وفي حال حدد  ،في سوريا إيرانلتعزز قوة  حمرأا ان تدرس هل تحدد خطً  إسرائيلعلى 

مر بهدف منع هذا في عملية التصعيد طالما تطلب األ تكون مستعدة للتقدمس هلخط هذا ال

 ؟التقوي

بالتعاطي مع ساحات سوريا ولبنان  إسرائيلفي سوريا من شأنه ان يلزم  إيرانتقوي 

هل ستستمر في الرد على  :دراسة إلىستضطر  أيًضا إسرائيل .باعتبارهما ساحة واحدة

ساس ضد هؤالء الوكالء أوكالء وقوات سرية بالتحرك بشكل  ي من خالليرانالتحرك اإل

 ؟مباشرة إيرانمام أم التحرك أ

يجابية" إة "لكال الطرفين رغباألساسية على مستوى المعطيات  ،مر كذلكذا كان األإ

 ليس هناك ملكية ذات ثاًل م) األخرىحداهما على حساب إوضرورية وقابلة للتحقق تقلص 

 ومصر في سرائيلثلما كانت سيناء وقناة السويس بالنسبة إلقيمة يحتاجها الطرفان م

لذلك فلكال الطرفين عالمات استفهام ثقيلة الوزن بخصوص جدوى الثمن المتوقع  ،(1973

 .نه عنصر مصمم وملجم مهم؛ إفي حال حدثت المواجهة بكثافة عليا

ل ا تحاو وقبل أي شيء مم  واًل أفي مواجهة مستقبلية تحدد  إسرائيلهداف أالملف الثالث: 

منع تعزز قوة حزب  :مجرد مثال)ان تحققه في السياق االستثنائي الذي تندلع فيه المواجهة 

ولكن ، (ية نوعية في سورياإيرانسلحة أو منع نشر منظومات أقدرة معينة  ذيهللا بسالح 

العامة التي من شأنها ان تكون ذات  األهدافتكشف عدد  األساسيةالمعطيات  إلىنظرة 

تصميم قواعد لعب في الروتين ما بعد  ،استبعاد المواجهة القادمة :سياقاتصلة في معظم ال

المساس بجاذبية  أخرى،طراف أو تجاه أسواء تجاه حزب هللا  ،تعميق الردع ،المواجهة

 ،(وساط السكان المدنيينأب الصواريخ والقذائف المخبأة في حر)نظرية حرب حزب هللا 

يجاد الظروف للحد من التدخل إ ،قليمية والدوليةاال ،تقليص اآلثار السياسية للمواجهة

وكذلك وضع قيود جديدة قابلة للتنفيذ على حرية التواصل  ،عمار لبنانإي في يراناإل

 .العلوي وحزب هللا - ييرانالجغرافي في المحور اإل



 تحديات تواجه المخطط العسكري

ا السياق يحددهما طبعً  ،المخطط التنظيمي أيًضاوفيما بعد  ،االستراتيجية العسكرية

 إسرائيلالتي تريد  اإلنجازاتومن  ،االستثنائي الذي ستندلع فيه المواجهة من تقدير العدو

وجه التوافق مع المجهود أوكذلك  ،ومن تقدير آلية النهاية ،ان تحققها من خالل المواجهة

 .السياسي المخطط له

ضد حزب  األساسساحة الشمالية ستدور في للكن على افتراض ان المواجهة القادمة على ا

ا للطبقة البنيوية تزودنا بأفكار مفيدة في ا عامً فإن تشريحً  ؛رض لبنانأعلى  تحديدًاو ،هللا

 دراسة بناء القوة ونظرية العمل لدى الطرفين تظهر انه في ليك مثاًل إ .الكثير من السياقات

هللا وبين الثمن العسكري والمدني  تقارب كبير بين عمق المساس بحزب ثمةالوقت الحالي 

تكافؤ ما  فيوجد مر كذلكذا كان األإو ،بسبب مساس من هذا القبيل إسرائيلالذي ستدفعه 

فين في حال وقعت المواجهة ضرار بحزب هللا وبين الثمن والضرر لدى الطرفي الثمن واإل

 .ضرار المتبادلة كهذه ستكون خطيرةوفي مواجهة كثيرة األ ،بينهما

تحقيق التفوق العسكري  إلىفي بعض الحيان الحاجة  إسرائيلتؤكد  ،الوثائق النظريةفي 

و رغبة العدو على القتال ضدنا حسب أخضاع هو تحييد قدرة اإل ،خضاع العدوإمن خالل 

جانب  إلىحزب هللا بني عن قصد على نموذج نظام ناري فائق االستقالل  .عقيدته المعدة

" مستقلة ون النظامان موزعان ومبنيان من "خاليا قتاليةوعندما يك ،نظام دفاع بري

راد هذا النموذج ي   ؛عماق لبنانأومنتشرتان في  -وسيما داخل مساحات مأهولة  -ومخفية 

بعد القدرة على القيام بعملية  ذا نضجتإهناك شك فيما  .خضاع التنظيمإمنه تصعيب 

خضاعه إولذلك فإن  ،لى القتالو قدرته عأتسلب من حزب هللا رغبته  "نيقةأ"سريعة و

معظمها مساحات )يكمن في تدمير عناصره المقاتلة بأعداد كبيرة وفي مساحات واسعة 

 اسياسيً و اعسكريً  اوثمنً  ،ا طوياًل ا قتاليً ولكنه يتطلب وقتً  ،تدمير مثل هذا ممكن ،(مأهولة

 .كبيرة ا ومخاطرباهظً  امدنيً و

مجاالت االستخبار وبناء القوة  إلىجهد العسكري يتضح من ذلك انه يجب توجيه جل ال

ضرار بحزب هللا وبين الثمن المدني شغيلي إلضعاف التقارب بين عمق اإلوالتخطيط الت

المجهود العسكري يجب ان يكون  .ضراربسبب ذلك اإل إسرائيلوالعسكري الذي ستدفعه 

ثمان التي تقليص األضرار بحزب هللا من خالل تطوير القدرة على تعميق اإللا موجهً 

الموجود في قلب مساحة توقعات صناع القرار  األدنىالحد  إلى إسرائيلستدفعها 

هو خر للمجهود العسكري آ تحد   .وهذا كله في فترة زمنية محددة قصيرة ،يينسرائيلاإل

 ،بالقدرة االنتشارية البرية ابدءً  ،2006 ـمواجهة القدرة النوعية التي بناها حزب هللا منذ ال



بحر وصواريخ  -ا بالطائرات الموجهة عن بعد والصواريخ العابرة وصواريخ بر ومرورً 

 .مجال االنترنت إلى ووصواًل  ،جو -رض أ

و لحزب أ سرائيلنه حتى المواجهة الواسعة لن توفر إلأتكشف  األساسيةدراسة المعطيات 

فرض السياق ذا إال إ)و تغير بشكل دراماتيكي الواقع أعالي القيمة " ايجابيً إ" انجازً إهللا 

ربما لكال الطرفين مصلحة مشتركة في خفض ولذلك ف ؛(اا مختلفً مرً أاالستثنائي للمواجهة 

مثل انقضاء ما يكفي )ا نه وفي أي توصيف تقريبً أب أيًضايمكن االفتراض  .ثمن المواجهة

 ،على موقفه السياسي الحزب وسيحافظ ،حزب هللا إيرانسترمم  (من الوقت بعد المواجهة

 .زء من قدرته القتاليةعلى ج األقلوعلى 

ربما يبرر السياق االستثنائي الذي ستندلع فيه المواجهة عملية عسكرية واسعة إلخضاع 

هناك مقدار من التكافؤ في : أمورمن التشريح العام نتعلم عدة  األقللكن على  ،حزب هللا

ع خضاع حزب هللا يكمن فيه تدمير موسإو ،ضرار المتبادلة في حال وقعت المواجهةاأل

نجاز إوهناك صعوبة في تشخيص  ،والثمن المرتبط بحجم هذا التدمير ،للعناصر المقاتلة

نجازه بشكل واقعي من خالل مواجهة عسكرية من إيجابي" عالي القيمة يمكن إسياسي "

نه وبمرور ما يكفي من الوقت بعد أعندما يكون من الممكن االفتراض  وسيما ،هذا النوع

واالستنتاج هو ان هناك  ،ا من قدرة حزب هللاجزءً  األقلعلى  سترمم إيرانالمواجهة 

بمعنى  ،والصواب االكتفاء بتوصيف محدود ،جدوى قليلة في وصف مواجهة واسعة

ا ر عمليً مكلما كان األف ،نجازات محدودة التكاليف وبمخاطر محدودةإجهود يحقق بم

قبل اتخاذ القرار  عليه فإن هناك معنى لدراسة وتفضيل خطوط مواجهة محدودة اومسيطرً 

مقارنة للغرض  األمثلخط المواجهة وثمنها يجب ان يكون  ،بسلوك خط المواجهة الواسعة

 .وليس بالضرورة المخرجات ،والسياق االستثنائي

 األخيرةي وجد صعوبة في فرض نهاية سريعة في عدد من الحروب سرائيلالجيش اإل

المستوى السياسي ان يطلب من  وعلى ،(برزواأل األخيرهي النموذج  "الجرف الصامد")

يشرح كيف سينفذ ان  -حتى في مرحلة الحديث التي تسبق المواجهة  -المستوى العسكري 

وبشكل خاص على المخطط العسكري ان يشرح  ،نهاء المواجهةإتحقيق خطة وظروف 

و الهجوم البري كما هو مخطط سيخلقان الظروف أيتوقع ان تنفيذ الحرب بالنيران  لماذا

هذا السؤال ) ؟ض انتهاء المواجهة في الظروف التي فيها يريد حزب هللا مواصلتهالفر

 .(قل واقعية عندما يكون الطرفان معنيان بنهاية سريعةأسيكون 

نجاز إمن  األقصىستحقق الحد  إسرائيلن أبيمكن االفتراض  ،من التشريح خروجكنقطة 

وتعيش حينها في ذروة الفجوة  ،ضربة النيران في فترة زمنية قصيرة في بداية المواجهة

ن إو) نجاز المعاكس لحزب هللا في استخدام النيرانجازها باستخدام النيران مقابل اإلنإبين 

وقد يحقق  ،كانت نقطة العمل هذه يمكن ان تتغير كلما امتلك حزب هللا قدرات نيرانية دقيقة



ران ضربات النيعلى خالف  ،(كبر في جودة الضربة النيرانيةأا في المستقبل تكافؤً 

المناورة  فإن األوضاعفي الكثير من  .وقت طويل إلىتحتاج  (المناورة)بري فالهجوم ال

ا بينما المناورة الموسعة تتطلب وقتً  ،هداف المواجهةأنجاز إبحجم مقلص ال تسهم في 

 .ثمان ومخاطر كبيرةأوموارد و

في هضبة الجوالن  إيرانمنع تمركز حزب هللا و :مثل)ذلك ففي السياقات الخاصة  إلى

 (لمحور للمعابر بين لبنان وسورياو التأثير على استخدام اأوتحريك آليات النهاية  ،السورية

خرى للتشريح يمكن أكنقطة خروج  أيًضا.ربما تكون هناك قيمة للمناورة مقلصة الحجم 

 ن هناك عالقة مباشرة بين استمرار المواجهة وبين الثمن المدني والعسكريأباالفتراض 

النارية قد  تالضربا إلىضافة الهجوم البري إو أاستمرار القتال  إسرائيل.الذي تدفعه 

 إضافةلذلك في الوقت الذي تدرس فيه  ؛لكال الطرفين اإلنجازاتتقلص الفجوة في ميزان 

ن أبعلى المخطط العسكري ان يثبت  ،و وقت للخطة العسكريةأمراحل المناورة الموسعة 

الجدوى والسياق الخاص وتحقيق مبرر في فرضيات الثمن وزيادة الوقت والمجهود 

 .الغرض االستراتيجي

والذي  ،ا من التهديد الذي تواجههان ترفع جزءً  إسرائيلفي حرب لبنان الثانية استطاعت 

أ وجد في معظمه من الصواريخ قصيرة المدى من خالل هجوم بري منظم في الجنوب 

طار تطبيق الدروس المستفادة تأكدت الحاجة إوفي  ،2006 ـمر لم يحدث في الاأل .اللبناني

تغيرت خصائص  2006 لـلكن ومنذ ا ،الهجوم البري وع ززت القدرات ذات الصلة إلى

على  ،نها قد ال تثمر اليوم ذات الجدوىوالهجمات البرية التي كانت مناسبة في حي ،التهديد

وم البري الهج هدافأد ما هي بالضبط ان نشحذ ونحد اذً إيجب  .التهديد الةإزبمفاهيم  األقل

خذ بعين االعتبار السياق االستثنائي مع األ ،2006ساسية منذ في ظل تغير المعطيات األ

 .الذي ستدور فيه المواجهة القادمة

هل "يجب ان ندرس عندها  ،الخطة العسكرية يجب ان تتضمن عدة نقاط توقف محتملة

 إلىنجاز المطلوب دون الحاجة ى اإليمكن ان ننهي المواجهة من خالل الوقوف عل

ذا كانت هناك مصلحة إمن المهم التفحص فيما  ،؟"المواصلة في المراحل القادمة من الخطة

 ؛الحرب الكاملة إلىوحزب هللا في الحد من المواجهة وعدم الوصول  إسرائيلمتبادلة بين 

الخطة  .تهولذلك يجب ان نكون منتبهين لتصرف حزب هللا ولخطه التشغيلي ولتصريحا

الكثافة مع ترسيم متبادل في الوقت و ، للمواجهةبدياًل  أيًضاالعسكرية يجب ان تتضمن 

 .مكانيةإلفذ زمنية واالنتباه لتوضيح هذه اوتحديد نوا

 

  



 آليات النهاية

يام ادة التفوق الناري قد تحقق في األن زيأبمد المواجهة واالفتراض أالرغبة في تقصير 

واالفتراض بأن  (مؤقت من شأنه ان يتغير في المستقبل ولو على افتراض) األولى

الضروري الستخدام آليات  المواجهة ستنتهي من دون حسم ومن دون ان تأخذ الوقت

 .نجاز الهدف االستراتيجي المركزيإا آلليات النهاية فور هذا كله يتطلب تحريكً  ؛النهاية

عندما ال يوجد "صورة  اأيضً و ،ا في مرحلة مبكرة من المواجهةحيانً أمر يتحقق األ

مكانية ان تكون المواجهة القادمة على إ ،إسرائيل" يمكن تقديمها للشعب في لالنتصار

قد تسمح بآليات نهاية جديدة من  ،أيًضان تشمل سوريا أو ،الجبهة الشمالية متعددة الجبهات

 .اا وسريعً بينها تلك التي يمكن تحريكها مبكرً 

لفاعلة في السياق الخاص للمواجهة يجب ان يتواجد في تشخيص آلية النهاية المناسبة وا

بعد تقدير أوعلى  ،مركز الحديث بين المستويين السياسي والعسكري حتى قبل المواجهة

سواء  ،اا مكتوبً نهاية ال تتضمن اتفاقً  إلىفي الكثير من الحاالت يجب السعي  .فور اندالعها

و بسبب أاتفاق مكتوب  إلىوصل جل التأن المطلوب م اإلضافيطالة زمن القتال إبسبب 

لبنان الثانية لم نهى حرب أالذي  1701من لس األقرار مج :مثاًل )جدواه القليلة في الواقع 

 .(صاًل أ األرضيفرض على 

 

 التجهيز المسبق للسرد

 من المنظور العسكري والسياسي والشعبي

تناقض بين الرسائل نابع من ال األخيرةجزء كبير من الشعور بالغصة التي رافقت الحروب 

في بعض  األقلعلى  .فعالهماألمستويين السياسي والعسكري وبين التي بثها كل من ا

ذلك ان السرد الذي  ،و غير موفقةأالصحيحة بأنها غير صحيحة  األفعال فسرت الحاالت

 إسرائيلفي اوقات متقاربة قدمت توقعات  :خذ مثاًل  ،ا باألفعاللم يكن مقترنً  إسرائيلسردته 

في بعض االحيان لم  ،نها لم تسلك خط عمل يمكن ان يحقق الحسمأقيق الحسم رغم بتح

وفي  ،بسبب عدم وجود سرد سياسي وشعبي ،األفضلالحرب على النحو  إسرائيلتوقف 

 .يبرر مثل هذا التوقف ،حيان عسكريبعض األ

 هدافها االستراتيجية في السياقأ إسرائيلذا حققت إة مواجهة مستقبلية ستبدو ناجح

تقدير بأن المواجهة يزودنا بقاعدة لل األساسيةا للمعطيات ا عامً لكن تشريحً  ،ااالستثنائي طبعً 



في لجم خطوات تعزز قوة معينة لدى حزب هللا ومحاوالت  إسرائيلذا نجحت إتعتبر ناجحة 

ا وتتحقق شرعية دولية لمواصلة الجبهة كما ستحدد مسبقً  إلىللتسلل  إيرانمعينة تقوم بها 

 إسرائيلذا نجحت إالمواجهة ستعتبر ناجحة  .ات تقوي حزب هللا بعد المواجهةمنع مجهود

ومن خالل تقليص  ،ا بحزب هللاضرار عميقً نهاية مبكرة للمواجهة من خالل اإلحداث إفي 

والمواجهة  .االحدود التي يمكن تحملها كما حددت مسبقً  إلى إسرائيلالضرر الالحق ب

مع روسيا عن فرضيات عمل المستوى المخطط ذا لم يشذ االحتكاك إستعتبر ناجحة 

نيق" ألن تنتهي بشكل " أيًضان المواجهة القادمة أبوالمصرح. مع ذلك يجب االفتراض 

بحيث ال يخضع حزب  ،األخيرةهي من تطلق بالضرورة الرصاصة  إسرائيلن لم تكن إ

 .رهللا ويستمر في امتالك قدرة نارية خطيرة ويأتي بسرد يعتبر فيه هو المنتص

العلويين  - إيران)ذا تقلصت حرية التحرك والوصول لدى محور إالمواجهة ستعتبر ناجحة 

ي سرائيلذا تعزز الرد اإلإو ،عمار لبنانإمن  إيرانذا استثنيت إو ،حد ما إلى (حزب هللا -

ا ويجب ان " سرد بالغ عاقل ليس براقً نه سرد "للمتقدمينإ .واستبعدت المواجهة التي تليها

ا في ا مناسبً ا سردً ي يجب ان نرسم مسبقً سرائيلا في الجانب اإللكي نرسم تماسكً  ،ايعد مسبقً 

 .المعركة السياسية وفي الجيش وفي الساحة الشعبية
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