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  شيف زئيف
 

  *كاف غير عسكرياً  اإلسرائيلي اجليش انتصار
   

 تشرين حرب انتهاء بعد نفسه السؤال طرح وقد انتصر؟ من: هو احلرب انتهاء بعد إسرائيل يف املطروح السؤال
  .الفلسطينيين مع احملدودة األخيرة املواجهة وخالل لبنان، يف 1982 وحرب ،1973 أكتوبر/األول

 مل حمدودة حرب من أُخرى جولة كان األخير القتال ؛1967 حرب بعد وال ،1948 حرب بعد السؤال هذا يطرح مل
  .فحسب األوىل اجلولة هي هذه تكون وقد. حاسمة بنتيجة تنته

 فيها عبر التي ،]1973[ الغفران يوم حرب بعد. كافية ليست لكنها إسرائيلية، إجنازات عدة هناك كان أنه يف شك ال
 كان. االنتصار كلتاهما ومصر إسرائيل ادعت املصرية، القوات وطوّق السويس قناة اإلسرائيلي اجليش

 تلته ثم مرحلي، اتفاق توقيع تم أُخرى معارك بضع وعقب. مفتخرين املصريون وكان مكتئبين، اإلسرائيليون
 إىل احلرب هذه تفضي أن املمكن من لكن الله، حزب مع سالم اتفاقية أي نتوقع أالّ  يجب. مصر مع سالم اتفاقية

  .إيران ضد إسرائيل صراع ويف لبنان يف املهمة التغيرات بعض
 ائتالف نشأ وقد. اإلسرائيلي باجليش حلق الذي اإلذالل شأن يف االتهامات من سيل املقبلة األيام يف سيتدفق

 من حتقيق جلنة إىل حتتاج ال إسرائيل إن. هزمت إسرائيل بأن االستنتاج خص فيما واليسار اليمين بين مستهجن
 إىل ويتوصلون احلقائق بتقصي يقومون خبراء إىل وإنما منافسيهم، سقوط مشاهدة الوحيدة غايتهم سياسيين

 هي كما شخصية، عداوات] أحياناً[ لديهم اخلبراء حتى] أنه العلم مع[ املقبلة، الصراعات يف منها لإلفادة نتائج
 دان مع هاتفية مكاملة أو موعد على احلصول من يتمكن مل الذي يعلون، موشيه السابق، األركان رئيس حال

  .احلايل األركان رئيس حالوتس،
 حزب مني[....]:  العسكرية الناحية من. سياسية وناحية عسكرية، ناحية: ناحيتين من احلرب هذه إىل النظر يجب
 معرفتها إىل نظراً وشجاعاً، جيداً قتاالً قاتلت فيه النخبة وحدات واللوجستية؛ القيادية ملواقعه قوية بضربة الله

 إنقاذ أجل من والتضحية العدو، ملواجهة استعداداً  أظهروا الشباب اإلسرائيلي اجليش جمندو. باألرض األفضل
 يف اإلسرائيلي اجليش ينجح ومل الشمالية، بلداتها على ثقيلة بضربة إسرائيل منيت املقابل، ويف. اجلرحى رفاقهم

 البعيدة الله حزب صواريخ على إالّ فعالً القضاء يتم ومل. الداخلية اجلبهة على أُطلقت التي الصواريخ عدد من احلد
  .املدى

 غير الليطاين، نهر شمايل قدرته اجلو سالح أثبت ولقد. الله حزب قيادة على القضاء يف احلرب طوال إسرائيل أخفقت
 يمتلكها التي املتطورة التكنولوجيا أن ثبت. بالفشل باءت اجلنوب يف املدى القصيرة الصواريخ لضرب جهوده أن

  .صادفها التي العمالنية املشكالت كل ملواجهة كافية غير اجلو سالح
 ويف. كبيروت كبرى، أهداف ضد والقاسي الفوري للرد واستعدادها اجلوي، سالحها يف تكمن الرادعة إسرائيل قوة
 أنه يعتقد من أيضاً وفيها. جسيمة بأضرار تسبب اجلو سالح أن يعتقد من احلكومة هذه يف ثمة. لدمشق درس هذا

 ما إذا وبلبنان بمنظمته سيحصل ماذا اآلن يعرف الله نصر. البطش من مزيداً يظهر أن اإلسرائيلي اجليش على كان
  .أُخرى مرة إسرائيل حتدى

 نتيجة تضررت ولعلها. اجلو لسالح كانت التي نفسها الرادعة القدرة اإلسرائيلي اجليش يف البرية للقوات يكن مل
 كثيرون وصل وقد. امليدان يف جنودها إمداد يف إخفاقها ونتيجة للدبابات، املضادة الصواريخ الله حزب استعمال

  .أعوام منذ قتالية ممارسة بأية القيام دون من املعركة ساحة إىل بينهم، خبرة واألوفر االحتياط، جنود من
 البرية احلرب على احلكومة موافقة على احلصول يف اإلسرائيلي اجليش ينجح مل ملاذا اآلن حتى الواضح غير ومن

 منها أُطلق التي األساسية املنطقة يف قواته نشر اإلسرائيلي اجليش حتاشى وقد. احلرب من جداً متأخر وقت يف إالّ
  .املدى القصيرة الصواريخ معظم

 يف إسرائيل على الصواريخ إطالق سيحاولون آخرين أن سيما وال إجناز، االحتمال على الداخلية اجلبهة قدرة إن
  .اخملتصة الوزارات ال واملتطوعون، املواطنون اإلجناز هذا حقق وقد. املستقبل

 الدعم على احلفاظ يف ليفني، تسيبي اخلارجية ووزيرة أوملرت، إيهود احلكومة رئيس جنح السياسية، الناحية من
 الدويل اإلدراك توسيع األُخرى النجاحات ومن. املتحدة واألمم املتحدة الواليات يف احلربي إسرائيل جملهود الكامل
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 طموحات ملعاجلة امللحة الضرورة وباتت ومولته، الله حزب طهران جهزت فقد. احلرب هذه يف ضلعاً إليران أن
  .وضوحاً أشد النووية إيران

 عن املسلحة الله حزب قوات إبعاد منها أيضاً، إيجابية أوجه له كانت املتحدة لألمم التابع األمن جملس قرار إن
  ▄.املنظمة هذه إىل األسلحة شحن على واحلظر اللبناين، اجلنوب

   
  

  .Haaretz, 15 August 2006: املصدر(*) 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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