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فشل الهجمات البرية :إسرائيل سقطت
مثلما قال زئيف شيف في صحيفة
هآرتس ،مطلع تشرين الثاني من عام
2006؛ لقد تلقت اسرائيل صفعة.
في الحديث عن ّ
التوغل البري لن يدور
الحديث عن فشل عسكري فحسب ،إنه
فشل استراتيجي لم تتضح بعد تبعاته
واسقاطاته السلبية البعيدة المدى
بشار اللقيس
لم يكن صباح السابع عشر من تموز
 2006يومًا عاديًا في مجريات الحرب.
عملية ّ
ّ
برية اسرائيلية
مع انطالق أول
ذاك الصباح قرب قرية مــارون الــراس،
كـ ــانـ ــت وحـ ـ ـ ــدة م ـ ــاغ ـ ــان ،ال ـ ـتـ ــي تـمـثــل
جــزءًا مما يدعوه الجيش اإلسرائيلي
«ت ـج ـمــع الـ ـق ــوات ال ـخ ــاص ــة» ،تـخــوض
أول ــى املــواجـهــات مــع حــزب الـلــه .كانت
مـهـمــة امل ـج ـمــوعــة امل ـتــوغـلــة الـصـغـيــرة
الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــم ،ت ـ ـحـ ــديـ ــد م ـ ـنـ ــاطـ ــق اط ـ ـ ــاق
ص ــواري ــخ حـ ــزب ال ـل ــه ع ـلــى «أف ـي ـف ـيــم»
الـ ـق ــري ــة الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي حـ ـ ــوت مـقــر
قيادة العمليات االسرائيلية .كــان من
املفترض بالقوة املتقدمة ،التسلل إلى
جبل الـبــاط بالقرب مــن م ــارون الــراس
لتفحص أماكن اطالق صواريخ حزب
الله .مع دخولهم ،منتصف الليل ،كان
كــل شــيء يسير مثلما افترضت غرفة
عـمـلـيــات ال ــوح ــدة .ل ــم يـشـعــر الـجـنــود
بانهم داخــل بقعة خاصة بحزب الله
ف ـي ـهــا عـ ــدة م ــواق ــع مـحـكـمــة ال ـت ـمــويــه،
حـتــى الـســاعــة  04:11ف ـج ـرًا .مــع بــزوغ
الفجر كــان خطأ واح ــد مــن أحــد أفــراد
ً
املجموعة كفيال باشعال نيران أسلحة
حزب الله ،كان الرقيب يونتان هداسي
والرقيب أول يوتام غلبوع أول القتلى
في املعركة ،فيما ُجــرح عدد غير قليل
ُمن أفراد املجموعة.
ذه ــل ج ـنــود ال ـق ــوات الـخــاصــة بكثافة
النيران وبشراسة مقاتلي حــزب الله،
وجاء من مقر قيادة املنطقة الشمالية
أن قائد القطاع الشمالي فــي الجيش
اإلســرائ ـيـلــي الـفــريــق ع ــودي أدامـ ــز ،لم
ي ـصــدق أن بـعــض خ ـيــرة ج ـنــوده وقــع
في الشرك بتلك السرعة ،كما لم يصدق
ذلك رئيس هيئة األركان دان حالوتس،
الــذي تـســاءل :مــاذا دهــى جنود وحــدة
مـ ــاغـ ــان؟ ،أج ــاب ــه أدام ـ ــز بـ ـه ــدوء :لـقــد
حـ ــوصـ ــروا ،ف ـخ ــرج عـ ــدد م ــن مـقــاتـلــي
حــزب الـلــه مــن األن ـفــاق والتحصينات

لـيـحــاربــونــا بـشــراســة ،يـجــب أن أرســل
مزيدًا من القوات.
ظـهـيــرة الـســابــع عـشــر مــن ت ـمــوز ،ومــع
اشتداد املعارك في مــارون الــراس وما
حولها ،اضطر الجيش الرســال املزيد
من القوات .فدخلت املعركة دبابات من
ثالثة ألوية اسرائيلية ،باإلضافة إلى
وحدة إيغوز من لواء غوالني ،وكتيبة
ه ـن ــدس ـي ــة وال ـك ـت ـي ـب ــة  101مـ ــن لـ ــواء
املظلينيُ .بعيد دخولهم بضعة أمتار،
ب ــدا أن ثـمــة شيئا مختلفا فــي الــواقــع
عما هو في خرائط القيادة .في الواقع،
لم تكن معلومات شعبة اإلستخبارات
ع ــن م ـح ـم ـيــات مـ ـ ــارون الـ ـ ــراس مـبــاحــة
حتى لكبار الضباط في غير املهمات
الـقـتــالـيــة .فـلــدى شعبة االسـتـخـبــارات
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة هـ ــواج ـ ـس ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن ان ـ ـت ـ ـشـ ــار
املعلومات الحساسة تلك ووصولها
لحزب الله ،ربما كان ذلك سببًا مضافًا
لحالة اإلرب ــاك التي واجهها الضباط
امليدانيون.
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ،ل ــم ُي ـج ـ ِـر
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء املـ ـصـ ـغ ــر ن ـق ــاش ــات
تـفـصـيـلـيــة م ـس ــاء ذاك الـ ـي ــوم ،مـثـلـمــا
لــم ُي ـشــر حــالــوتــس ألي اش ـك ــاالت ذات
أهميةُ .بعيد انتهاء جلسة الكبينيت،
بــدأت األخـبــار السيئة تتبادر ملسامع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .ات ـ ـصـ ــل وزيـ ـ ـ ــر امل ـ ــواص ـ ــات
ف ــي حـيـنـهــا ،شـ ــاؤول م ــوف ــاز ،برئيس
فــريــق دي ــوان رئـيــس الـحـكــومــة ،ي ــورام
ت ــورب ــوف ـي ـت ــش ،وطـ ـل ــب ال ـح ــدي ــث ال ــى
ً
أومل ـ ــرت الـ ــذي ب ــدا م ـش ـغــوال .منتصف
الليل عــاود أومل ــرت االتـصــال بــه .ينقل
عـمـيــر رب ــاب ــورت ف ــي يــدي ـعــوت بعضًا
من الـحــوار الهاتفي ،لقد تبدى لوزير
امل ــواص ــات ،ســريـعــا ،عــدم فهم أوملــرت
لخصوصية الجبهة والحرب الدائرة.
ً
لم تكن أخبار اليوم التالي أفضل حاال.
وفــي  19تموز ،وبينما حاولت وحدة
من قوات النخبة دخول مــارون الراس
مــن جـهــة يـ ــارون ،أط ـلــق مـقــاتـلــو حــزب
الـلــه صــاروخــا مـضــادًا لـلــدبــابــات على
منزل كان قد اختبأ فيه خمسة جنود
مــن وحــدة إيـغــوز ،فقتلهم على الفور.
ّ
ب ـعــد أقـ ــل م ــن س ــاع ــة ،ت ـعــرضــت أع ــداد
كبيرة من دبابات الجيش اإلسرائيلي
ّ
العملية لصواريخ ساغر
املشاركة في
املضادة للدبابات .في الواقع ،لم يتوقع
ً
اإلسرائيليون شيئًا مماثال البتة .لقد
أدت امل ـع ــرك ــة ،ف ــي م ــا أدت ،الض ـط ــراد
الخالف بني غال هيرش ،قائد لواء 91
وق ـيــادة املنطقة الـشـمــالـيــة ،كـمــا وبــن
هيرش نفسه وقيادة إيغوز مجتمعة.
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــرش ،ب ـ ـ ـ ــدا الـ ـجـ ـي ــش

ً
اإلســرائ ـي ـلــي جـيـشــا ثـقـيــا ع ــاج ـزًا عن
ال ـحــركــة واملـ ـن ــاورة .أم ــا بــالـنـسـبــة إلــى
أودي آدم قائد املنطقة الشمالية ،فقد
بدا متحذرًا تهور هيرش ،ساخطًا على
عدم امتثاله ألوامره.
ف ــي م ـقــر الـكـبـيـنـيــت امل ـص ـغ ــر ،ل ــم تكن
األجـ ــواء لتطيب ألوملـ ــرت وحــالــوتــس،
فـقــد ت ـســارعــت ال ـت ـقــاريــر امل ــؤك ــدة عــدم
ج ــدوى الـهـجــوم ال ـبــري .وفــي محاولة
للهروب إلى األمام ،استدعى حالوتس
قـ ـ ـ ــوات االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة فــي
ال ـ ــواح ــد وال ـع ـشــريــن م ــن ت ـم ــوز .جــرت
عملية االسـتــدعــاء بطريقة فوضوية،
لــدرجــة تأخر معها الــدعــم اللوجستي
املرافق ما بني  24و 48ساعة بعد نشر
القوات .في الحقيقة ،لم يكن الهدف من
اس ـتــدعــاء االح ـت ـيــاط م ـ ــؤازرة الجيش
النظامي في غزو بري واســع النطاق،
وإن ـ ـمـ ــا «ت ـع ـط ـي ــل امل ـن ـط ــق ال ـع ـس ـكــري
للحزب ليس إال».
فــي ذلــك الـيــوم ال ــذي اسـتــدعــت فيه تل
أب ـيــب ق ــوات االح ـت ـي ــاط ،أب ــرق ــت وزارة
الدفاع لواشنطن طالبة مدها باملزيد
مــن ال ـصــواريــخ الـعــالـيــة الــدقــة .فخالل
األي ـ ــام ال ـع ـش ــرة األول ـ ــى كـ ــان الـجـيــش
اإلسرائيلي قد استنفد معظم الذخائر
املـتـطــورة الـتــي كــانــت فــي حـيــازتــه ،في
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ج ـم ـعــت االس ـت ـخ ـب ــارات
ال ـع ـس ـكــريــة ف ـيــه م ـع ـلــومــات ـ ـ ـ تـســربــت
ل ـل ـص ـحــافــة ف ــي  28تـ ـم ــوز ـ ـ ـ ت ــؤك ــد أن
منظومة عمل حزب الله لم تتأثر تأثرًا
كبيرًا ،وأن مــن املمكن للحزب متابعة
القتال ألشهر عدة.
ل ــم ي ـت ــأث ــر ح ــال ــوت ــس وأركـ ــانـ ــه بـفـشــل
الهجوم الـبــري وباملقاومة املستميتة
لحزب الله ،فتابعوا جهودهم الرامية
لـ ـضـ ـم ــان «وعـ ـ ـ ــي بـ ــاالن ـ ـت ـ ـصـ ــار» ل ــدى
اإلســرائـيـلـيــن ،وإل ـحــاق إدراك معرفي
بــال ـهــزي ـمــة ف ــي ن ـف ــوس م ـقــات ـلــي حــزب
ال ـل ــه .ب ـحـلــول  24ت ـم ــوز ،ك ــان عـنــاصــر
لواء غوالني واللواء املدرع السابع ،قد
تمكنوا من إقامة مواقع مراقبة حول
مــدي ـنــة ب ـنــت ج ـب ـيــل ال ــواق ـع ــة شـمــالــي
م ـ ـ ـ ــارون الـ ـ ـ ـ ــراس .ص ـب ـي ـح ــة ال ـخ ــام ــس
والعشرين من تموز بــدأ عناصر لواء
املظليني الخامس والثالثني بالتحرك
شمالي غربي املدينة في محاولة منهم
إلق ــام ــة م ــواق ــع اعـ ـت ــراض .ف ــي ال ـقــريــاه
ب ــال ـق ــرب م ــن ت ــل أبـ ـي ــب ،ك ــان ــت أوام ـ ــر
ح ــال ــوت ــس ل ـقــائــد الـ ـق ــوات ال ـش ـمــال ـيــة،
الفريق عودي أدامز ،واضحة بمهاجمة
ّ
املدينة .أكد حالوتس أن االستيالء على
املدينة ال بد من أن يمثل رمزًا ويخلق
مـشـهـدًا لــان ـت ـصــار .وم ــا مــن شــك كــان

املقصود في مشهد االنتصار التأثير
فــي ادراك الجمهور اإلســرائـيـلــي ملدى
حرفية الجيش اإلسرائيلي وحصافته.
أمــر حالوتس أدام ــز بقهر بنت جبيل
بكتيبة واح ــدة فـقــط .اسـتـشــاط أدام ــز
ّ
غضبًا وذك ــر قــائــده فــورًا بــأن القصبة
(ال ـحــي ال ـقــديــم) فــي بـنــت جـبـيــل تضم
وحــدهــا أكثر مــن  5000مـنــزل .لــم تجد
اع ـت ــراض ــات أدام ـ ــز آذان ـ ــا صــاغ ـيــة .في
ال ـســادس والـعـشــريــن مــن تـمــوز ،وبعد

ق ـصــف مــدف ـعــي م ـك ـثــف ع ـلــى املــدي ـنــة،
نـ ـ ـ ــاورت ال ـك ـت ـي ـبــة  51ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ــواء
غوالني ،ودخلت مدينة بنت جبيل من
الشرق .كان مزيد من مقاتلي حزب الله
قد أفلح في اتخاذ مواقع له في املدينة
تحت ستار وابل من القصف املدفعي.
ّ
لم تكن تلك املــرة الوحيدة التي تمكن
فيها جهاز استخبارات حزب الله من
التنبؤ الدقيق بهجوم وشيك يقوم به
الجيش اإلسرائيلي.

بعد اإلخفاق
في مارون
الراس ،أرادت
القيادة معركة
تضمن «وعيًا
باالنتصار» لدى
اإلسرائيليين
(أرشيف)

لماذا ال تنشب «الحرب المقبلة» بين إسرائيل وحزب
يحيى دبوق
م ـ ــرت  9س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى ح ـ ــرب ،2006
و«ال ـ ـحـ ــرب امل ـق ـب ـلــة» ال ت ـن ـشــب .م ــن ال
يـتــذكــر مــرحـلــة مــا بـعــد ال ـع ــدوان ،ومــا
ك ـتــب ع ــن اس ـت ـئ ـنــاف وش ـي ــك لـلـحــرب،
وأن إسرائيل ستعيد ّ
الكرة مع التأكد
م ــن هـ ــزم حـ ــزب ال ـل ــه ورد اع ـت ـبــارهــا.
قيل فــي الـحــرب املقبلة مــا لــم ُيـقــل في
حــرب أخــرى .كم هائل من التقديرات:
م ــن ح ــرب ف ــي الـصـيــف إل ــى ح ــرب في
الخريف الى الشتاء فالربيع .أكثر من
تسع سـنــوات مــن الــوعــود واإلنـتـظــار،
لـ ـك ــن الـ ـ ـح ـ ــرب ل ـ ــم تـ ـنـ ـش ــب .لـ ـي ــس ألن
مصلحة إسرائيل في اجتثاث تهديد
الحزب غير موجودة ،أو ألنها ال تريد
رد إع ـت ـبــارهــا امل ـس ـح ــوق ،وإال كــانــت

قــد بــاشــرت الـحــرب بــا تأخير .توجد
مروحة واسعة من اإلعتبارات ،التي ال
تسمح للعدو بتجاوزها ،وقــد أثبتت
السنوات املاضية أنها أقوى بكثير من
كل حافزية تل أبيب.
ت ـش ـخ ـيــص امل ـص ـل ـح ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
ال ي ـك ـف ــي فـ ــي ظـ ــل م ـ ـيـ ــزان ال ـ ـقـ ــوة بــن
ال ـج ــان ـب ــن ،ل ـل ـقــول إن الـ ـح ــرب ستقع
أو ال ت ـق ــع .صـحـيــح أن ال ـه ــوة كـبـيــرة
بــن اإلمـكــانــات العسكرية لـحــزب الله
وإســرائ ـيــل ّ ،إال أن لــدى الـحــزب مــا من
شأنه أن يدفعها ثمنًا باهظًا.
في إسرائيل يقرون بهذه الحقيقة .ال
ينكرون أن من مصلحتهم منع الحرب،
أو تأجيلها .رغــم كل أخطاء إسرائيل
وم ـ ـ ــا دفـ ـعـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ش ـ ــن «اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات
مــدروســة» ،مبنية على تقدير خاطئ

ح ــول وض ــع ال ـح ــزب و«ان ـض ـغ ــاط ــه»،
بحسب تعبير اإلسرائيليني.
صحيح أن اإلنشغال اإلسرائيلي طوال
السنوات املاضية يتركز على البحث
ف ــي مـصـلـحــة ح ــزب ال ـل ــه وإم ـكــانــاتــه،
ون ـيــاتــه ل ـخــوض الـ ـح ــرب ،إال ان ــه من
ال ـنــادر ج ـدًا أن يبحث اإلســرائـيـلـيــون
علنا في نياتهم ومصالحهم لخوض
ال ـحــرب .وف ــي مــرحـلــة مــا بـعــد الـحــرب
ّ
في سوريا ،تركز البحث اإلسرائيلي
ع ـلــى ال ـتــدخــل ال ـع ـس ـكــري ل ـحــزب الـلــه
في الساحة السورية وانشغاله فيها،
وق ـب ـل ـه ــا ب ـم ـن ــاك ـف ــة جـ ـه ــات ل ـب ـنــان ـيــة
ومدى قدرتها على إشغال الحزب عن
اسرائيل.
مـ ــع ذلـ ـ ــك فـ ـ ــان الـ ـبـ ـح ــث عـ ــن ان ـش ـغ ــال
الحزب ،ال يرمي الى البحث عن فرصة

شن الحرب املقبلة ،بل عن القدرة في
تغيير قواعد االشتباك غير املكتوبة
بني الجانبني منذ عام  :2006اسرائيل
تـمـتـنــع ع ــن اس ـت ـهــداف لـبـنــان وح ــزب
الـ ـل ــه ،م ـقــابــل ام ـت ـن ــاع حـ ــزب ال ـل ــه عن
استهدافها.
عملت اسرائيل وحاولت ،تبعا لظروف
حـ ــزب ال ـل ــه وان ـش ـغ ــال ــه ،ع ـل ــى فـحــص
حــافــزيـتــه فــي ال ــرد عـلــى اع ـتــداءات ـهــا.
ل ـك ـن ـه ــا أخ ـ ـطـ ــأت فـ ــي «تـ ـثـ ـقـ ـي ــل» ه ــذا
اإلنشغال مـ ّـرات عــدة ،وكــان الــرد على
اع ـت ــداءات ـه ــا كــاف ـيــا إلعـ ـ ــادة تـصــويــب
قــراءاتـهــا .جوهر خطأ اسرائيل أنها
ّ
رك ـ ــزت ع ـلــى ظ ــرف الـ ـح ــزب ،وأهـمـلــت
أصــل اإلع ـتــداء وتــداعـيــاتــه ،وتـحــديـدًا
ف ــي ال ـســاحــة الـلـبـنــانـيــة .ف ـس ــواء كــان
الـحــزب مشغوال أم ال ،ليس بإمكانه

«ب ـلــع» اع ـت ــداء إســرائـيـلــي فــي لـبـنــان،
مهما كانت النتائج .إذ انه يدرك جيدًا
أن مــرور اعتداء كهذا بال رد ،سيحفز
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل كـ ــي تـ ـت ــرق ــى درج ـ ـ ـ ــات فــي
اعتداءاتها ،وهو ما ال ُيمكن السماح
به.
مــع ذل ــك ،ال يمكن إن ـكــار أن إســرائـيــل
ّ
تعد للحرب ،وأن وحداتها العسكرية
ال تتوقف عــن التدريبات وامل ـنــاورات
استعدادًا لها .إال أنه ما بني اإلستعداد
لـلـحــرب وال ـحــرب نفسها ،ف ــرق كبير.
ق ــد ي ـكــون اإلس ـت ـع ــداد واإلع ـ ــان عـنــه،
إحدى أهم املقدرات ملنعها ،تماما كما
الـتـهــديــد بــإعــادة لـبـنــان ال ــى «العصر
الـحـجــري» بحسب إســرائ ـيــل .أم ــا من
جـهــة ح ــزب ال ـلــه ،فــإنــه ي ــدرك جـيـدًا أن
السالح الذي ّ
يهدد إسرائيل ويدفعها

