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 وبريطانيا وإسرائيل".وأتثريه على التعامل مع التهديدات االسرتاتيجية، بني الوال�ت املتحدة 
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 :مقدمة املرتجم
 
 

دأبت املنظومة العسكرية اإلسرائيلية خالل خوضها خمتلف عدوا�هتا على األراضي الفلسطينية  
العربية اجملاورة، على تطبيق واحد من مبادئ عقيدهتا العسكرية املتفق عليها واملتمثلة  احملتلة، والدول  

بـ"القتال على أرض العدو"، حتاشياً لوقوع خسائر بشرية يف اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية، إضافة إىل  
 .سقوط قتلى يف جيش االحتالل ذاته 

ت سابقة شنتها دولة االحتالل يف عقود  صحيح أن هذا املبدأ قد ّمت تنفيذه يف حروب وعدوا� 
، بددا فرص استمرار  21والعقدين األولني من القرن الـ    20سابقة، لكن العقد األخري من القرن الـ  

العمل به، يف ظّل قدرة قوى املقاومة الفلسطينية والعربية على "توريط" اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية يف  
جناحها يف "جباية" أمثان ابهظة من جيش االحتالل، ممثلة    هذه احلروب من جهة، ومن جهة أخرى 

 .بسقوط مئات القتلى وآالف اجلرحى من جنوده خالل تلك املواجهات العسكرية 
 

تناقش هذه الدراسة اليت بني أيدينا "حساسية اجملتمع اإلسرائيلي لقتلى احلروب، وأثرها على قرارات  
دولة االحتالل  اإلسرائيلية من تزايد سقوط القتلى يف أّي حرب تشنها  احلمالت العسكرية" اخلشية  

على الفلسطينيني، سواء يف اجلبهة الداخلية أم يف صفوف اجليش، مما شكل كاحباً وحائالً أمام صدور  
أي قرار إسرائيلي ابلذهاب إىل حرب مفتوحة، وعلى أي جبهة عسكرية كانت، بعيداً عن اجلوالت  

 .ة السريعة واخلاطف 
لعل لغة األرقام متنح هذه الدراسة أمهية استثنائية، وجتعل من الشروع يف ترمجتها مسألة تكتسب  

نفسه، ال سّيما وحنن نتحدث عن تصاعد تدرجيي يف أعداد القتلى    وقت وجاهة علمية وسياسية يف ال 
 .اإلسرائيليني خالل املواجهات العسكرية اليت شّنها االحتالل على الفلسطينيني 

 

، أن  2021فقد أعلنت دولة االحتالل، وعرب بيا�ت رمسية، نشرهتا وزارة الدفاع اإلسرائيلية يف  
يالً من أفراد وضباط اجليش، قتلوا خالل املعارك اليت خاضتها منذ البدا�ت األوىل لنشأة  قت     23,169

وراً حبروب  ، ومر 1948، وصوالً إىل حرب النكبة  1860املشروع الصهيوين على أرض فلسطني سنة  
و 1967 األوىل  1973،  لبنان  حريب  إىل  وصوًال  االستنزاف،  وحرب  والثانية  1982،   ،2006  ،
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،  2000و   1987واالنتفاضتني الفلسطينيتني  
وانتهاء ابلعدوا�ت اإلسرائيلية على قطاع غزة  

، مع العلم أن هؤالء  2021- 2008بني سنيت  
املخابرات   وأجهزة  اجليش،  يشملون  القتلى 

ومصلحة  الداخلي  والشرطة،  واخلارجية،  ة 
 .السجون، والعصاابت الصهيونية 

ولذلك ال ينفك كبار اجلنراالت اإلسرائيليني عن توجيه االنتقاد القاسي للسلوك الرمسي جتاه بعض  
اجلبهات املتوترة احمليطة ابالحتالل، على اعتبار أن اجليش يقاتل اليوم بصورة سيئة، وال يقوم مبا جيب  

 .ألنه ابختصار خائف من القتال، ومن وقوع اخلسائر البشرية يف صفوفه القيام به،  
يزيد من هذه االنتقادات أن التقديرات اإلسرائيلية تتحدث عن سقوط مئات القتلى من جنوده  
ووصول   املثال،  سبيل  على  غزة  يف  شاملة  عسكرية  مواجهة  إىل  الذهاب  قرر  حال  يف  وضباطه 

أن القتال يف غزة ليس جمانياً، ألنه سيكون يف منطقة سكنية وعلى  اإلسرائيليني إىل قناعة مفادها  
األرض، ويف ظّل قناعة أبن اجليش إن دخلها، فسيتورط فيها سنوات طويلة، وستكون عملية "السور  

 !ابلنسبة هلا جمرد منوذجاً مصغراً   2003- 2002الواقي" يف الضفة الغربية سنيت  
ع الضوء  لتسليط  احلالية  الدراسة  بـ"احلساسية  تسعى  اإلسرائيلي  الداخل  يف  يسمى  ما  لى 

ثقلها على اجليش بصورة واضحة، ال سّيما منذ حرب تشرين األول/  اليت تضع  االجتماعية" 
، حني فقدت "إسرائيل" خسائر بشرية هائلة، وهي ظاهرة مقلقة تولدت يف اجملتمع  1973أكتوبر  

سقوط قتلى يف صفوف اجلنود، أو وقوعهم يف اإلسرائيلي، وتتمثل بدفع كل األمثان مقابل عدم  
املزيد من اجلنود واملستوطنني وأسرهم،  لقتل  الفلسطينية دافعية  املقاومة  األسر، مما أوجد لدى 
وإدارة معركة مساومة، مهينة ومستنزفة، ابلضغط على االحتالل يف اخلاصرة اليت تؤمله كثرياً، وهذا  

 ."لسطينيني على "إسرائيلكفيل بتحقيق انتصار كبري يف الوعي للف 
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إن اإلشكال األساسي الذي يواجه االحتالل يف حروبه القادمة تلك احلساسية املبالغ فيها جتاه  
الصادر عن اجملتمع اإلسرائيلي   الضرر االسرتاتيجي  القتلى واملصابني واملخطوفني واملفقودين، وهذا 

كبوت" ابت هشاً وضعيفاً، مما ميّس بصورته  تتلقفه اجملتمعات األخرى يف املنطقة، وترى أن "بيت العن 
الردعية، ومينح أعداءها أمالً اسرتاتيجياً على املدى البعيد أبنه ميكن ْحمو هذه الدولة من خريطة الشرق  
األوسط، صحيح أن هذا مستبعد حالياً يف ظّل الظروف القائمة، لكنه ليس مستحيًال، على األقل  

 !دائهم جتاههم هكذا يقرأ اإلسرائيليون أفكار أع 
مواجهة   أي  مستقبل  إزاء  بعد  تنتهي  وملا  بدأت  اليت  اإلسرائيلية  النقاشات  غمرة  ويف  ولذلك، 
اجليش   ردهات  من  القادمون  أولئك  سّيما  ال  اإلسرائيليون،  يطرح  املستقبل،  يف  متوقعة  عسكرية 

وعلى رأسها: األمثان    واملؤسسة العسكرية، مسائل جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند اختاذ قرار احلرب، 
 .املدفوعة، واجلدوى املتوقعة، والنتائج املطلوبة 

لدى   أوجدت  القناعات  هذه  أن  العلم  مع 
جهات االختصاص يف دولة االحتالل حالة من  
اخلوف "الفوبيا" من وقوع أي خسائر بشرية، مما  
جعلها تبالغ بتوفري إجراءات احلماية لإلسرائيليني،  

خماطرة حبياهتم، على الرغم من أن ذلك طرح على دوائر صنع القرار اإلسرائيلي  وعنوا�ا عدم حتمل أي  
مجلة تساؤالت: هل التعليمات اليت حولت شوارع تل أبيب مناطق فارغة من السكان، ال متنح العدو  
يف غزة صورة انتصار يبحث عنها، وهل من الناحية التوعوية جنح الفلسطينيون إبيصال صانع القرار  

 يلي إىل وضع يعرتف فيه ابخلشية من وقوع خسائر بشرية؟ اإلسرائ 
ختاماً، أتقدم ابلشكر اجلزيل ملركز الزيتونة للدراسات واالستشارات على املسارعة يف املوافقة على  
والعريب، يف   الفلسطيين  القرار  ملا حتمله من مضامني مهمة لصانع  اإلسرائيلية،  الدراسة  ترمجة هذه 

على املشهد القتايل اإلسرائيلي، كانت حاضرة سابقاً، لكن زادت وتريهتا بصورة  التعريف بزاوية جديدة  
 .تدرجيية متصاعدة يف السنوات األخرية 
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  لقتلى احلروب حساسية اجملتمع اإلسرائيلي

 العسكرية  ات احلمالتعلى قرار  اوأثره

 

 مقدمة: 
 

ها للخسائر البشرية  االستيعابية جملتمعالقدرة  اخنفاض    من  اخلوفشكل    ،" إسرائيل"طوال اتريخ  
تزايد  و اخلاص خبوضها،    أحد االعتبارات املهمة يف عملية صنع القرارالعسكرية    ت يف املواجها

إصاابت    لوقوع  األمنية ث ادحسلسلة من األ  ت هذا اخلوف منذ منتصف التسعينيات، عندما أد
بعض العمليات العسكرية،   من  أبنه ال جدوى هم  إحساس مما زاد من    يف أوساط اإلسرائيليني،

 وقفها. من أجل  على احلكومة  ز�دة الضغط اجلماهريي و 
تناقش هذه الورقة البحثية ابستعراضها لعدد من املواجهات العسكرية اليت خاضها اجليش بني  

يني على حتمل وقوع خسائر بشرية يف صفوفهم، وأتثريه على سرائيل ، مدى قدرة اإل2014–1982
 .لنزاعات العسكريةابملزيد من االتورط 

طويل األمد لتحمل    واستعداداً   حازماً   اً ظهر ابستمرار موقفأاجلمهور اإلسرائيلي    صحيح أن
احلرب  هلاعبء  حال كان  يف  من مربر    ، 

أن  يعتقدون  القرار    ي صانعوجهة نظره، لكن  
صفوف يف  ت  اخلسائر  لشيوع  ؤدي  اجلنود 

،  معنو�ت اجلمهور، وتراجع  حباط أجواء اإل
على   قيداً  تشكل  الوقت  مرور  حرية ومع 

احلرب،   وقت  يف  اجليش  يؤدي    مماعمل 
  ة.جنازات حمدودإل
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 : 2000- 1982بني   يف جنوب لبنان املواجهات العسكرية
 

األوىل    اندالع   خالل لبنان  ،  1982يف  حرب 
استخدام  على أن شرعية  إسرائيلية  مؤشرات  ظهرت  

التضاؤل  يف  آخذة  أاثر   ، القوة  حول    مما  جدًال 
ذلك  من  وزاد  ن  ج بي   مناحيم   اعرتاف   مشروعيتها، 

Menachem Begin   احلكومة   هذه   أن   رئيس 
تساؤالت    ، وليس اضطرار"، مما طرح "حرب اختيار 

الظروف   للقوة ل   ة ربر امل حول  االستباقي    الستخدام 
 .  العسكرية 

لبنانمن   أن  اجليش  أن    األوىل  دروس حرب  ضروري  هناك  العسكري    هتدخل أبلغ مجهوره 
نه "حرب اختيارية"، طاملا ال يتطلب ارتفاع  أبشريطة أن يتم أتطريه    ،للحفاظ على أمن احلدود

  لم يتحرك لوقف املذحبة يف خميمي صربا وشاتيال وابلرغم من ذلك ف  "، أي سقوط قتلى،سعر الدم"
 يها املئات منهم. لالجئني الفلسطينيني، وقتل ف

ه  ماتنفيذ مهو حلد من استخدام القوات اخلاصة يف لبنان،  ابمنذ �اية الثمانينيات، بدأ اجليش  
تضاعف النشاط اهلجومي للقوات اجلوية و   ، مروحيات قتاليةالعسكرية بصورة أقل خطورة عرب  

طرية للغاية ابلنسبة  اخليف املناطق    املعاديةعلى إصابة األهداف    هتاقدر بسبب  تقليل اخلسائر،  ل
 2.للقوات اخلاصة

إابن تواجده يف املنطقة   بطرق خمتلفةه  عمل اجليش على تقليص عدد اإلصاابت يف صفوف
لبنان النار من   وإطالق  الربية،   القوات   حركة  وتقييده،  حجم قوات  ختفيض، مثل  األمنية جبنوب 

 
 . 193 ص  )،2005 تل أبيب: وزارة الدفاع،(  حرب بال إشارة ،موشيه اتمري 2

نجمناحيم بي  
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لمخاطر الكامنة يف تعريض القوات الربية لنب  بتج  استجابة ملطالب اجلمهور  ،بعيدة  ات مساف
 3الفوري. العسكري العمل
اجليش،  1996أبريل  نيسان/    يف  الغضب"عملية    شّن   Operation Grapes of  عناقيد 

Wrathبعد الز�دة احلادة يف  و   4، اجلو واملدفعية  يسالح عملياته على    معظم  وركزت ،  " يف لبنان
  خصوصاً ضغط متزايد على احلكومة واجليش ملغادرة لبنان،    نشأبني جنود اجليش،    اخلسائرعدد  

  وبلغ   ،من جانب حركة "األمهات األربع"
لبنان    جنوب   ذروته ابنسحاب اجليش من 

اليت    صعوبةالبسبب    ،2000مايو  أ�ر/  يف  
التضحية   وصانع  واجهها تربير  يف  القرار 

 5ود واملستوطنني. جلناب

 

 : األمين احلزامالرأي العام اإلسرائيلي خبصوص بقاء اجليش يف 
 

طالب فيها  ياملرة األوىل اليت    1982" سنة  Peace for Galilee  اجلليل  ةسالم"حرب  شكلت  
 اً موجود  ليسنع هتديد  مل  اجليشستخدام  المن اجلمهور االعرتاف ابحلاجة    زعيم إسرائيلي علناً 

آتكل  عن  نشوء نقاش داخلي مرير حول احلرب وأهدافها، وكشف  لأدى هذا النهج  و   ،على الفور
   ها.اإلمجاع الوطين على خوض

 
،  1996،  111عدد  ،  الفصلية   العلوم السياسية  " جملةاجلديد إلسرائيل،  االسرتاتيجي"مالمح التفكري    ،فرامي عنبارأ  3

 . 54 ص
فرامي  وأ؛  32  ص   ،2010  ،أنظمةيش اإلسرائيلي؟"،  اجل  من  "من الذي جيب أن يتعلم  ، ئري فينكل وإيتان شامريام  4

 . 226  ص   )، 2008  لندن: روتليدج،(  األمن القومي اإلسرائيلي: قضا� وحتد�ت منذ حرب يوم الغفران  ، عنبار
  ، 2007  حتديث اسرتاتيجي،يش اإلسرائيلي لنفسه كمسؤول عن أمن املدنيني"،  اجل"عيوب يف نظرة    ،يهودا وجيمان  5

 يش واجملتمع وانكشافهما يف حرب لبنان الثانية"، اجليش واالسرتاتيجية،اجل"اختبار الوعي: أزمة املعاين يف  و ؛  25  ص
 . 9 ص  ،2010
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ا أن  لبثت  مب  ،االحتجاجات   تندلعما  الوقت،  مرور  مع  ف  الآ  مئات   ةشاركوتزايدت 
حركاإلسرائيليني بقيادة  اآلن"  ات ،  و السالم  حدود"،  و"هناك  عدم و الصمت"،    "آابء ضدّ "، 

"لقد قتلنا وقتلنا  رسالة عنوا�ا    احتياطياً   ضابطاً   90وكتب    ،يف اجلبهة اللبنانية   العسكرية  اخلدمة
 6".مل نعد قادرين على ذلك و  ، يف لبنان
املنطقة األمنية يف جنوب لبنان بتأييد واسع  االنسحاب من  حظيت فكرة    ، 1995و   1985بني  

  1997  زادت من أتييد الفكرة، لكن سنة   منيةسلسلة أحداث أ  عقب وقوع  "، إسرائيل"النطاق يف  
العام  حقيقياً   منعطفاً   امعهجلبت   الرأي  القتلى من د  اعدأب  ، بسبب االرتفاع الكبرييف موقف 

، أسفرت يف جمموعها عن مقتل قرابة مئة جندي،  واإلخفاقات العملياتية  العسكرية  سلسلة الكوارث 
 7ز�دة الضغط اجلماهريي من أجل انسحاب أحادي اجلانب. ل مما أدى  
لكن    قتيًال،   30– 20  لبنان سنو�ً   جنوب   يف  اإلسرائيليني  القتلى  عددمتوسط    بلغ،  1997حىت  

 8. 3: 1 ة السائدة مبعدلالسابق النسبةعكس ب،  1: 1 مبعدل وحزب هللا العدد ارتفع بني اجليش

 
تل أبيب:  (  حرب لبنان بني االحتجاج والرضا"، يف:  "احلرب اليت انكسر فيها اإلمجاع الوطين  ،دان هورويتز   6

 و ؛ 313 ص،  1998 ،النظرية والنقد "،"هناك حدود ،سارة هيلمانو ؛ 137  ص)،  1983حد، و الكيبوتس امل
Efraim Inbar, “Attitudes Toward War in the Israeli Political Elite”, The Middle East Journal, 
44/3, 1990, p. 432; and Gad Barzilai and Efraim Inbar, “The Use of Force: Israeli Public Opinion 
on Military Options”, Armed Forces & Society, 23/1, 1996, pp. 55–56.                                        

 موداندار بن شيمن: ( احلرب بدالً من السالم: مائة عام من القومية والعسكرة يف إسرائيل  ، ليعازرأأوري بن   7
 . 382 ص)،  2019، للنشر

 .18 ص ، 1999سرتاتيجي، ا"الرأي العام يف إسرائيل حول قضية لبنان"، حتديث  ، ئريايهودا بن م  8
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 : 2005- 2000 خالل االنتفاضة الثانية سقوط القتلى اإلسرائيليني 
 

ديفيد   مفاوضات كامب  فشل  ي  Camp Davidبعد  حزيران/  اندلعت  2000وليو  يف   ،
ق قذائف اهلاون وصواريخ القسام طالإو   ا،كثفت املنظمات اإلسالمية تفجرياهتو االنتفاضة الثانية،  

غزةعلى   من  إسرائيلية  اجليش  و   ،مدن  ة  ه جاو مل سعى 
مصممة  و   قادة محاس،   غتيالاب،  املسلحةاهلجمات   تدابري 
امل مثل    ةطر اخلتقليل  أسلوب  ابجلنود  وهو  اجلار"،  "إجراء 

فيه   الفلسطينيني كـ"در اجليستخدم  بشريو يش  حلماية  ةع   "
انعدام الشرعية ، خشية  جنوده من إطالق النار واملتفجرات 

 خسائره البشرية. تعدد لعملياته بسبب الداخلية 
،  2001تشرين األول/ أكتوبر  مطلع    Rehavam Ze'eviرداً على اغتيال الوزير رحبعام زئيفي  

عتقال مطلوبني ذكرهم  ال  يف الضفة الغربية  الكبرية   والبلدات صدرت أوامر للجيش مبدامهة املدن  
 له   حا سمدون ال،  Israel Security Agency—ISA (Shabak)  (الشاابك)  جهاز األمن العام

 مئاتسقوط    اقتحامها   كلفي، وقد  "أعشاًشا للداببري"  شكلتاليت  ،  بدخول خميمات الالجئني
 . ظهر يف التقييمات االستخباراتية القتلى، كما

اخلوف  أن "خالل االنتفاضة  اجليش حذر    �ئب رئيس أركان  Moshe Ya‘alonموشيه يعلون  
هذا   يف ظلّ و   ،يش"اجلقوات    عملحيد بشدة من    يف صفوف اجلنود ابت   من وقوع إصاابت 

أو    ،عها مع مسألة البقاء على أهبة االستعداد الدفاعياالوضع واصلت هيئة األركان العامة صر 
 9. خيمات الالجئنيملالسماح بدخول أعداد كبرية من القوات 

 Ariel  أريل شارون  رئيس ديوان رئيس احلكومة الراحل  ، Dov Weisglass  السغفايس دوف  

Sharon األخري أن  أشار  التحرك    جيداً فهم    ،  أن  األوىل، وهي  لبنان  الرئيسية حلرب  الدروس 

 
  ، تل أبيب  ،أثناء االنتفاضة الثانيةيف  ورئيس األركان    ،مقابلة شخصية مع موشيه يعلون، �ئب رئيس األركان   9

24/7/2018 . 
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ستحق  ي  يرى سبباً الذي قد ال  بدعم اجلمهور،    العسكري املستمر مرجح أن يفشل إذا مل حيظَ 
 إبقناع ذوي القتلى واجلرحى مبشروعيتها. صعوبة   السياسيوقد جيد املستوى  ،احلرب 

أن    رئيس أركانه األسبق  Eitan  Rafaelإيتان    أن يقتبس كالم رفائيل   اعتاد   شارون مع أن  
  ، والشظا� بني أسنا�م"  ،"شعب إسرائيل جيند ويقاتل فقط عندما يكون العرب على أبواب حيفا

الواقي"أتجيل عملية    لذلك متّ و  اقتنع شارون أب�   "Defensive Shield  السور  ا حباجة  حىت 
 ".من اجلدار إىل اجلدار" شعيب مجاهرييدعم للحصول على 

املسلحة   الفلسطينية  العمليات  وصلت 
  ة مبهامج،  2002مارس  آذار/  يف  ذروهتا  

ابرك  و فندق    ارتفاعاً   اهلجمات   أظهرت ، 
بقوهتا،  حاد القرار    اً مربر وقدمت  اً  لصانعي 

الواقي السور  عملية  أكده  لشن  ما  وهو   ،
لواء    Yair Golanوالن  ج�ئري   قائد 

إننا    Nahal Brigadeناحال  ال بقوله 
شرعي على  العملية  "حصلنا  من ة 

 10بشرية يف صفوف اجليش".   سائربوقوع ختكلفة    حىت لو تضمنت،  2002يف مارس    ينيسرائيل اإل

 

 : 2006  سري حرب لبنان الثانية ة خاللاإلسرائيلي اخلسائر
 

الثانية  شكلت   لبنان  العسكري يف  حرب  للعمل  يف صفوف  تفادي وقوع إصاابت  منوذجاً 
على الرغم من حزب هللا،    حجام صناع القرار عن القيام خبطوة برية واسعة النطاق ضدّ إب،  اجليش

الضرابت اجلوية ونريان  "إسرائيل"، مع أن تركيز  الصاروخي مشال    هفرصة إلزالة هتديدأ�ا شكلت  
السياج احملكم املكثفة وعمليات  تاملدفعية  مل  اللبناين"، كما    ة،كن كافية،  الوحل  لكن "صدمة 

 
10    Room: How the Military Shapes Israeli PolicyGenerals in the Cabinet Yoram Peri, 

(Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 2006), p. 241. 

 عملية تفجري داخل فندق ابرك



   88 ترمجات الزيتونة 

11                 مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات

 اإلسرائيلي على  كبار مسؤويل املستويني السياسي والعسكري خالل احلرب، شكلت الردّ   أمساها
 11.احلزب 

الوقت ذاته، حص القيادة اإلسرائيلية ابيف  انطباع خاطئ لدى  القوة ل  املفرط على  العتماد 
تقرر  فلحد من إطالق الصواريخ قصرية املدى،  ل  فعاالً على الرغم من أ�ا ليست حالً    ،اجلوية

لكن القيود   حياة اجلنود،إنقاذ  بغرض    توسيع طبيعة النشاط األرضي قليالً إىل غارات برية حمدودة
 12وأبسرع وقت ممكن.  ،منعتهم من إكمال مهامهم  اجليش  اليت فُرضت على قوات   القتالية العديدة

و  نفسه،  الوقت  مباشر،  يف  غري  بشكل 
األحيان  ويف ا  ،بعض  القتالية  أدت  لقيود 

القوات   حلماية  أكرب لاملصممة  عدد  وقوع 
اخل فيما من  صفوفها،  يف  البشرية    سائر 

اجل حتفيز  مستوى  وألقت ،  نوداخنفض 
واألوامر  املهام  يف  املتكررة  التغيريات 

على أمهيتها، وابلتايل فضلت يف بعض احلاالت عدم تعريض اجلنود   الغامضة، بظالل من الشكّ 
 13.للخطر بسبب أدائهم

احلاجة   ازدادت  احلرب،  استمرار  أ�ا لمع  اجلمهور على  إليها  ينظر  إجنازات حقيقية  تقدمي 
سكرية ذات مغزى رمزي، بعضها ينطوي على خماطر كبرية  تنفيذ حتركات ع  متّ   ولذلك   ،كبرية

، مع  اخلسائري ابلنصر، بل تضمنت العديد من  وعْ   إجياديف    لكنها فشلت  اإلسرائيلية،  للقوات 

 
 ، يش اإلسرائيلياجلقوات آلية واضحة يف  لواحلاجة    ،الز�دة يف التهديدات معتدلة  ، إيدو هيخت وإيتان شامري   11

 . 29 ص  ،2017 السادات للدراسات االسرتاتيجية، نججامعة ابر إيالن، مركز بي ، انجرمات 
السادات   نجمركز بي  جامعة ابر إيالن،  ،انجرمات  ،  2006كيف فشلت إسرائيل يف لبنان يف صيف    ،فرامي عنبارأ   12

 . 8-5  ص، 2006للدراسات االسرتاتيجية، 
:  الثانية  لبنان   حرب   ، )حمرران(  بروم   وشلومو  إلران  : مئرييف حرب لبنان الثانية"، يف   الداخلية"اجلبهة    ،ئري إلرانام   13

 . 107 ص ، )2007  ، تل أبيب(اسرتاتيجية  جوانب



 وأثرها على قرارات احلمالت العسكرية  حساسية اجملتمع اإلسرائيلي لقتلى احلروب،  

مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات                   12  

القتلى، سقوط    بسببزادت بني اجلمهور الشعور ابلفشل والعبثية  و   العسكرية،  اإلجنازات من  قلة  
البارزة على ذلك  و  األمثلة  بنت جبمن  املتكررة يف  الشروع يف حترك أرضي واسع  و ل،  ياملعارك 

  14. حماولة أخرية إلحضار الصورة املرجوة للنصر اليت أرادها اجلمهورابعتباره 
حول   خالفات نشأ  ، ومل تاإلسرائيلينيدعم واسع من    ظهريف بداية احلرب  جتدر اإلشارة أنه  

لحرب، ل  اً تربير و   ، وأتييداً على احلزب   لرد قاسٍ   شعبياً   أظهرت استطالعات الرأي دعماً ها، بل  خوض
على   يش،واجل  ة السياسية  اديقوإسناداً لل 

وقوع  رغال من  اجلبهة  يف  إصاابت  م 
القتال جبهات  وعلى  نتيجة   الداخلية 

القتال ومل يغري    ،زب الصاروخياحلقصف  
يف   لبنان  الربي  الكاسح  جنوب  الدعم 

 15.للحرب 
 حرب يعتقدون أن    %93أن    أغسطس  /آب   1يوليو و متوز/    31أظهر استطالع ُأجري يف  

بناءهم حىت اآلابء الذين فقدوا أ  ا،حىت حتقق مجيع أهدافه  هايؤيدون استمرار   %79و   ، لبنان مربرة
ى العيش يف مالجئ  ستوطنني عل لعديد من املها لر اجبوها، وابلرغم من إدعماجلنود خالل احلرب  

مل  رؤساء املستوطنات الشمالية    لكنخ،  يار و صمن التُرك آخرون دون محاية  و سية،  يف ظروف قا 
 16.مرة واحدة وإىل األبد ،تغري الواقع على طول احلدوداحلرب، إال باجليش إل�اء حيثوا 

 

 : 2014- 2008 مع محاس اتاملواجه اخلسائر البشرية اإلسرائيلية خالل
 

 
 . 67ص   ،2009، شريكمنشورات  "احتضان الشمال: اإلعالن والوطنية يف حرب لبنان الثانية"،  ، إيريت زئيفي  14
  )، 2007  تل أبيب: معاريف،(  قواتنا: هكذا خذلنا أنفسنا يف حرب لبنان الثانيةالنار على    ،مري رااببورتعا   15

 . 118 ص
16   Stuart A. Cohen, Israel and its Army: From Cohesion to Confusion (London: Routledge, 

2008), p. 60. 
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املصبوب  "الرصاص  عملية  ديسمرب  "  Cast Lead  متت  األول/  بني كانون  غزة    2008يف 
  هاأن أهدافمن  رغم  على ال،  2006الثانية  رب لبنان  حلبشكل مشابه  ،  2009وكانون الثاين/ يناير  

وردعه عن مواصلة إطالق    ،ماسحلهامجة اجلناح العسكري  ، ومتثلت مبكانت حمدودة منذ البداية
 17. "سرائيل"إعلى صواريخ ال

األهداف يف   بنك اليت هامجت  الربي بعد أسبوع من الضرابت اجلوية    بدأت مرحلة اهلجوم
العملية  و   غزة، دراسة  اجل  أجرىبعد  احلساسية  ليش  بني  العالقة  البشرية، فحص  اخلسائر    جتاه 

العسكرية القوة  الرغبة  و و ،  واستخدام  تجنب اإلصاابت تُرمجت إىل استخدام واسع بجدت أن 
والقوات  ل  النطاق املشاة،    ،اجلويةلمدفعية  إدخال  عدد  لقبل  أن  و   اجلنود،بني    اخلسائرتقليل 

 18. يةعلى أمناط استخدام القوة القتال أثرت أيضاً  لوقوع القتلى بينهماحلساسية 
السحاب  عملية "عمود    "إسرائيل"عندما تصاعد معدل اهلجمات من غزة مرة أخرى، بدأت  

Pillar of Cloud"    /الثاين تشرين  جوية2012نوفمرب  يف  بضرابت  اكتفت  اليت  و ،  حتققت ، 
 .اإلجنازات الرئيسية يف الساعات األوىل من خالل الضرابت اجلوية املفاجئة والدقيقة

،  2014" يف متوز/ يوليو وآب/ أغسطس  Protective Edgeشكلت عملية "اجلرف الصامد  
اً الفتاً،  تردد، لكن "إسرائيل" شهدت فيها  ثانية أكرب عملية عسكرية للجيش منذ حرب لبنان ال

 .النتقادات دولية ها عرضمما نود، اجلعدوانية لتقليل اخلطر على  ستتطلب نريا�ً  ا أ� هاكا در إبعد 

 
 . 28 ص  سرتاتيجي،اديث ئري، "عملية الرصاص املصبوب: اجلوانب السياسية والرأي العام"، حتايهودا بن م  17
  ، سرتاتيجية إسرائيل للتعامل مع النزاعات املستمرة اليت مل يتم حلهاا"جز العشب":  ،  إيتان شامري وأفرامي عنبار   18

 . 22 ص،  2013السادات للدراسات االسرتاتيجية،  نجمركز بي  جامعة ابر إيالن، ، انجرمات 
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وية فقط، لكن بعد عشرة أ�م اضطرت احلكومة اجلغارات  ابل  لالكتفاءمرة أخرى، جرت حماولة  
الضرابت   تبني أ�ا حمصنة ضدّ حيث ، اهلجومية صدار أوامر للقوات الربية بتدمري أنفاق محاسإل

 19.اجلوية
ميكن    ه يعتقدون أن% من اإلسرائيليني  73يوليو أن  متوز/    22استطالع يف    بعد أن كشف

  " إسرائيل"يعتقدون أن    %65يوليو أن  متوز/    27جد استطالع آخر يف  احلرب، و إجنازات    حتقيق
غسطس  آب/ أ  6أظهر استطالع يف  ف  ، �اية النشاط الربي آتكل هذا التقييم ولكن يف   ،تفوز

 ،انتصرت   "إسرائيل"فقط يعتقدون أن    %51بعد يوم من انسحاب قوات اجليش من غزة، أن  
أن    % 59عتقد  وا،  غسطسآب/ أ  27ذروته يف استطالع يف    رب بلغ عدم الرضا عن نتائج احلو 
 . مل تنتصر يف الصراع "إسرائيل"

خالهلا    القتلى اإلسرائيليني عدد    فإن أسبوعني فقط،    ، كانت حمدودة   الربي أن مدة النشاط  وطاملا  
واقرتن بقلة اإلجنازات، لكان هناك    القتلى، وزاد عدد    ته، لو طالت مد ولكن    ، نسبياً   ض منخف كان  

 20عام. إسرائيلي  احتمال أكرب لتشكيل احتجاج  
احلديدية   وأسهم القبة  نظام   Iron  إدخال 

Dome    تقليل عدد  ببشكل كبري    2011يف  للخدمة
الدعم  القتلى   على  أثر  مما  الداخلية،  اجلبهة  يف 

معدالت  مع أن    حرب،اجلماهريي الكبري واملطول لل 
مل تؤد فقط لز�دة  لصواريخ محاس  رتفعة  امل  هااعرتاض

على اإلسرائيليني، لكنها   للحرب إحساس اجليش ابألمن والثقة، وقللت من العواقب االقتصادية 
 .ردود سريعةلدون احلاجة   ،نحه الوقت للتصرفمب ، للمناورة للمستوى السياسي أاتحت جماالً 

 
 ، انظر:7/2014/ 21،  هآرتس: من العملية إىل املعركة على الطريق إىل احلرب"،  اجلرف الصامديل، "ئعاموس هار    19

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2382693 
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   88 ترمجات الزيتونة 

15                 مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات

 اخلامتة:
 

 اخلوف من القدرة االستيعابية املنخفضة للمجتمع اإلسرائيلي  شّكل  "إسرائيل"طوال اتريخ  
واشتد    ،أحد االعتبارات املهمة يف عملية صنع القرار يف األمور العسكرية  ملواجهة أعداد القتلى

   .هذا اخلوف منذ منتصف التسعينيات 
يف العقود األخرية  اإلسرائيلي  أن صانعي القرار    الواردة يف هذه الورقة البحثية تظهر املراجعة  

صفوف   يف  اخلسائر  أن    اجلنوديعتقدون 
سلباً  العام  ستؤثر  الرأي  وتؤدي    ،على 

القتالل لوقف  عامة  وتؤثر على    ،ضغوط 
العامة هذا  و   ،مكانتهم  أن  الواضح  من 

نعكس ا ا  مميف قراراهتم،    وز�ً   يالقلق يُعط
يف   قتلىاليف اجلهود املبذولة لتقليل عدد  

 . العسكرية العمليات 
العمليات العسكرية   لالستمرار يف  لصانعي القرارعلى منحه  اجلمهور  مع أن الدعم الذي دأب  

اختاروا التصرف حبذر شديد، مما قد حيول دون إمكانية حتقيق   أل�م  ،بطريقة صحيحة   مل يستخدم
  " إسرائيل"ت اليت تورطت فيها  لصراعال  هأتييد   رتاجعحتقيقها لعدم  أسهم  يف النهاية  و   ،إجنازات 

 ور.الفشل لدى اجلمهشيوع و  ،مشاعر خيبة األمل وانتشار، ة الثالثةاأللفيبدء منذ 
القرار من وقوع إصاابت   املفرط لدى صانعي  يف صفوف اجليش  جتدر اإلشارة أن اخلوف 

عدم الرغبة الشديدة  ومن ذلك    ، له عواقب سلبية عديدة على سري احلرب ونتائجهاواإلسرائيليني  
تقليل اخلسائر، مثل جتنب القتال لالقيود القتالية على القوات  وفرض مزيد من    الربية،يف املناورة  

سقوط املزيد من    من   شكل اخلوف   يف وضح النهار، ومنعهم من إكمال مهامهم بنجاح، وأحيا�ً 
  . للجيش   لحد من النشاط العدواين القتلى ل 



 وأثرها على قرارات احلمالت العسكرية  حساسية اجملتمع اإلسرائيلي لقتلى احلروب،  
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األخرية   العقود  القرار  ص  رأىيف  ناع 
هو    يسرائيل اإل إصاابت  وقوع  عدم  أن 

ذاته،   حبد  لتقليل لكن  إجناز  السعي 
صحيح أن    ،قلة اإلجنازات ل  ىدأاخلسائر  
اخلسائر  بالرغبة     ابعتباره     مطلوبة،تقليل 

منأخالقي  اً التزام جتاه   اً  احلكومة 
االعتبارات االسرتاتيجية والعسكرية،  يتفوق على    داً هذا اخلوف قيعندما يشكل  لكن    اإلسرائيليني،

 . تنبثق عنه العواقب اإلشكالية" فإنه يصبح "رهاابً 
عدة جوالت من بعدها  شهد�    ، حيث2014احلرب على غزة يف  انتهاء  جتلى ذلك منذ  

، أخرى يف غزة  عملية عسكريول إطالق  دورية ح  ظهرت أنباءوغالباً ما  التصعيد مع محاس،  
ن دروس التاريخ ُتظهر أن أتجيل التعامل مع على الرغم من أسهًال،    راً ليس قرا  ولكن اتضح أنه
اإلسرائيليني،  بتكلفة أعلى يف حياة  و واجهة أكثر صعوبة يف املستقبل،  مليؤدي  ، سهتديد عسكري

 دون أن يتحولهلا األسبقية،    اإلسرائيليني  عي القرار أن يتذكروا أن محاية أرواحمما يتطلب من صان
 .د ذاتهحبهدف للحرب إىل  قتلىالجتنب وقوع 

 




