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في الساعة  5:30فجرًا ،تعرضت السرية
أ ،وال ـســريــة ج ،م ــن الـكـتـيـبــة  ،51بغتة
لهجوم مدمر من قبل حزب الله استخدم
فـ ـي ــه األسـ ـلـ ـح ــة ال ـخ ـف ـي ـف ــة والـ ـق ــذائ ــف
ال ـصــاروخ ـيــة ع ـلــى اخ ـت ــاف أنــواع ـهــا.
ي ـص ــف أحـ ـ ــد الـ ـجـ ـن ــود اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن
ه ــذا االلـتـحــام األول بــالـقــول :إن ــه كمني
جـهـنـمــي ،لـقــد ك ــان مـقــاتـلــو ح ــزب الـلــه
يرموننا بنيران األسلحة الخفيفة من
ال ـط ـب ـقــات الـعـلـيــا م ــن األب ـن ـي ــة .أصـيــب
ثـ ــاثـ ــون جـ ـن ــدي ــا مـ ــن الـ ـس ــري ــة ج ،أي
ثـلــث ع ــدد ال ـج ـنــود ،كـمــا أص ـيــب أيضًا
ّ
السرية ،الرائد روي كالين.
نائب قائد
باإلضافة لخمس إصابات في صفوف
السرية أ ،.وعندما اشتد وطيس املعركة،
تمكنت مـجـمــوعــات مــن مقاتلي حــزب
الله من تطويق عناصر السريتني ،وفي
الوقت الــذي استمر عناصر السريتني
فــي مقاومة الهجوم العنيف ،اندفعت
سرايا أخرى من الكتيبة  51للمساعدة
عـلــى إج ــاء الـجــرحــى والـقـتـلــى .يصف

أح ـ ــد شـ ـه ــود الـ ـعـ ـي ــان الـ ـف ــوض ــى ال ـتــي
ً
عـمــت مـقــر ق ـي ــادة لـ ــواء غ ــوالن ــي قــائــا:
سـ ــاد االن ـف ـع ــال ال ـش ــدي ــد ح ــن وصـلــت
أخـبــار املـعــركــة الطاحنة وارت ـفــاع عدد
اإلص ــاب ــات .أخ ــذ ال ـج ـنــود يـتــراكـضــون
جيئة وذهابًا وهــم يحملون الخرائط،
وبـ ــدأ ال ـض ـبــاط يــزع ـقــون ف ــي الـهــواتــف
الخلوية املشفرة لتنسيق أعمال إجالء
الجرحى .ثم خرج العميد غال هيرتش
م ــن م ــرك ــز الـ ـقـ ـي ــادة إلعـ ـ ــام حــالــوتــس
بــال ـت ـطــورات .ق ــال ل ــه :إن املــروح ـيــات ال
تتمكن مــن الـهـبــوط فــاملـعــركــة ضــاريــة.
استغرق إجــاء الجرحى الليل بكامله،
وك ــان ــت الـحـصـيـلــة اإلج ـمــال ـيــة  9قتلى
وأكثر من  27جريحًا.

الليطاني :آخر معارك الوعي
في الخامس من آب ،كان عدد الجنود
اإلسرائيليني املحتشدين على الحدود
يقارب العشرة آالف جندي من القوات
النظامية واالحتياطية على حد سواء.

كنا في وادي
السلوقي هدفًا
للتدريب على الرماية
لمقاتلي حزب الله
القائد المسكون
بشخصية شارون
انتهى متلقيًا
اتهامات بارتكاب
اإلخفاقات

ف ــي ق ـي ــادة مـنـطـقــة ال ـش ـم ــال ،ك ــان ثمة
سؤال يراود عودي آدامز ،قائد القطاع
الشمالي في الجيش اإلسرائيلي :ماذا
بعد؟ لم يكن الهدف التالي للعمليات
م ـح ــددًا ب ــدق ــة .ف ــي ال ــواق ــع ،ك ــان بــاديــا
ل ـق ـيــادة املـنـطـقــة أن ال ـق ــوات ال ـبـ ّ
ـريــة لم
ت ـت ـم ـك ــن ،وح ـ ـتـ ــى مـ ــع مـ ـ ـ ــرور كـ ــل تـلــك
األيـ ــام واألس ــاب ـي ــع ،م ــن تـحـقـيــق شــيء
ُيذكر .كان التقدم موضعيًا ومقتصرًا
على بضعة أمـيــال ال تتجاوز األربعة
بأحسن تقدير ،تقارير االستخبارات
خلت ،هي األخرى ،من أي إشارة تنبئ
بهزيمة موشكة لحزب الله.
صبيحة الثامن من آب ،كان عدد القتلى
اإلسرائيليني من الجنود املشاركني قد
فاق الواحد والستني جنديًا .لقد وصل
القلق في بعض األوس ــاط السياسية،
ف ــي ذل ــك الـ ـي ــوم ،ألع ـل ــى م ــدارج ــه .كــان
سير املـعــارك آخ ـذًا فــي التباطؤ ،فيما
بـ ــدت األوس ـ ـ ــاط ال ـع ـل ـيــا ف ــي املــؤس ـســة
العسكرية غير واثقة بشخص رئيس
ه ـي ـئــة األرك ـ ـ ــان ووزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع .قبيل
اجتماع مجلس األمن في الحادي عشر
من آب ،لم يكن أمام رئيس الوزراء غير
املضي بخطة هجوم خاطفة ،ينجزها
ال ـج ـي ــش ب ـغ ـض ــون  48س ــاع ــة .كــانــت
الفكرة هذه احد مقترحات وزير الدفاع
ال ـســابــق ،شـ ــاؤول م ــوف ــاز ،وذاك مــا لم
يرق وزير الدفاع حينها ،بيرتس ،الذي
رفض الخطة ّ
بشدة.
صـبـيـحــة الـ ـح ــادي ع ـشــر م ــن آب ومــع
إق ــرار مجلس األم ــن بــاإلج ـمــاع الـقــرار
ال ــرق ــم  ،1701أم ـ ــر ب ـي ــرت ــس بـتـطـبـيــق
س ـ ـي ـ ــاس ـ ــات ح ـ ــال ـ ــوت ـ ــس بـ ـ ـ ــاإلغـ ـ ـ ــارات
السريعة واملــوضـعـيــة ،لكن هــذه املــرة،
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـف ــرق ب ـ ــدل ال ـك ـتــائــب
ُ
واأللوية .كان املراد من العملية اظهار
ص ــورة مــن لــه الكلمة الـفـصــل لـكــل من
ح ــزب ال ـلــه وال ـع ــال ــم .ظ ـه ـيــرة ال ـحــادي
عشر من آب بــدأت الفرقة االحتياطية
املـحـمــولــة ج ـوًا بـقـيــادة آي ــال آيــزنـبــرغ،

ً
بــالـتـحــرك ش ـمــاال بــاتـجــاه دب ــل وقــانــا.
في اآلن عينه ،كانت الفرقة  ،91التابعة
لـلـعـمـيــد غ ــال ه ـيــرتــش ت ـشــق طريقها
باتجاه الساحل ،مبتعدة غربًا عن بنت
ج ـب ـيــل .ي ـصــف م ــات مــاث ـيــوز العملية
بــالـفــوضــويــة .وأسـ ــوة بـمـثـيــاتـهــا من
ال ـع ـم ـل ـيــات ف ــي ب ـن ــت ج ـب ـيــل ومـ ـ ــارون
ال ـ ـ ــرأس ،بـ ــدا الـ ـت ــردد وع ـ ــدم وال ـض ــوح
سمة بارزة في أمر عمليات هذه املهمة
بحسب فينوغراد .زاد اإلرب ــاك واطــرد
ُبعيد الظهيرة ذاك اليوم ،عندما آوت
سريتان من سرايا آيزنبرغ إلى منازل
ق ــري ــة دبـ ــل ال ـج ـن ــوب ـي ــة .ف ـف ــي ال ـســاعــة
الثانية ظـهـرًا ،وبعيدًا عــن أعــن قــوات
الرصد ،تمكن بضعة من مقاتلي حزب
ال ـلــه م ــن إط ــاق ص ــاروخ ــن مـضــاديــن
ل ـل ــدروع عـلــى مـبـنــى ك ــان قــد تموضع
فـيــه مــا يــزيــد عـلــى خمسني مــن جنود
االحـتـيــاط ،أصــاب الـصــاروخــان املنزل
إصــابــة مـبــاشــرة ،مــا أدى ملقتل تسعة
جنود وجرح ما يزيد على الثالثني.
إلــى الشمال الشرقي مــن موقع الفرقة
 ،91كانت الفرقة  162التابعة للعميد
ّ
غي تسور تشن هجومها نحو القنطرة
والـغـنــدوريــة .كــان تـســور ،وعـلــى مدى
أسـبــوع وأكـثــر ،قــد أعــد الـعـ ّـدة القتحام
الغندورية باعتبارها نقطة أساسية
في انطالق عمليات ما وراء الليطاني.
وفــي محاولة لتأمني غـطــاء للدبابات
وتطهير املرتفعات املشرفة على وادي
ً
ال ـس ـل ــوق ــي ،ن ـف ــذت ال ـف ــرق ــة  162إن ـ ــزاال
جويًا بواسطة عناصر من لواء ناحال.
هبط املظليون ليل ال ـحــادي عشر من
آب ع ـن ــد أط ـ ـ ــراف ف ـ ــرون وال ـغ ـن ــدوري ــة
ُ
دون أي مقاومة تذكر .صبيحة الثاني
ّ
عشر من آب ،أبلغ املظليون القيادة أن
املنطقة باتت آمـنــة .فــور تبلغ القيادة
ب ــدأت  24دبــابــة مــن ال ـلــواء  401عبور
وادي السلوقي.
مع تقدمها بدا أن ثمة شيئا مريبا قد
بــدأ بالظهور ،ثمة مبنى منهار يسد
طريق العبور إلــى ال ــوادي وهــو مــا لم
تكن قيادة اللواء على علم به .وبينما
ك ــان طــاقــم ال ــدب ــاب ــة األول ـ ــى ف ــي الــرتــل
يبحث عــن نقطة أخــرى للعبورّ ،
دوت
عـبــوة ناسفة ،وشــاهــد بعض الجنود
وميضًا لصاروخ مضاد للدروع يتجه
ن ـح ــوه ــم .اس ـت ـه ــدف ال ـ ـصـ ــاروخ األول
دبابة امليركافا الخاصة بقائد السرية
فقتله على الفور مع كافة أفراد الطاقم.
وخالل ثوان انهمر سيل من الصواريخ
املـضــادة للدبابات على الــرتــل .يصف
أحـ ـ ــد جـ ـن ــود الـ ـط ــواق ــم الـ ـهـ ـج ــوم بـمــا
يـشـبــه جـحـيــم ج ـه ـنــم .ي ـق ــول آخ ــر لقد
كـ ـن ــا ه ــدف ــا لـ ـلـ ـت ــدري ــب عـ ـل ــى ال ــرم ــاي ــة
ملـقــاتـلــي ح ــزب الـلــه الــذيــن خــرجــوا من
تـحــت األرض وم ــن امل ـن ــازل ،وم ــن وراء
األشجار .عندما انتهى الكمني ،كانت
احدى عشرة دبابة ميركافا  ،4من بني
الدبابات األربع والعشرين قد أصيبت
بــالـصــواريــخ امل ـضــادة لـلــدبــابــات .قتل
ثمانية جـنــود مــن الـطــواقــم املـشــاركــة،
إضــافــة ألربـعــة جـنــود مــن امل ـشــاة .كما
أصيب كل من قائد الكتيبة ومساعده
بــإصــابــات بالغة ،ولــم يستطع املعني

سياسة

باإلشارة تحديد عدد الجرحى الفعلي
ـ نظرًا لحجمه الكبير ـ في ظل كل تلك
الفوضى امليدانية.
إلـ ــى ال ـش ـم ــال م ــن م ــوق ــع ال ـف ــرق ــة 162
العاملة تحت قيادة تسور ،كانت فرقة
االحتياط ّ
املدرعة التابعة للعميد إيرز
تـســوكــرمــان ـ ـ املـقــرب مــن قــائــد املنطقة
الشمالية ــ ،قد بدأت بهجومها ناحية
الـخـيــام ـ ـ مــرجـعـيــون .ك ــان تسوكرمان
م ـس ـكــونــا بـشـخـصـيــة ش ـ ــارون وحــاملــا
ب ـ ــإثـ ـ ـب ـ ــات ج ـ ـ ـ ــدارت ـ ـ ـ ــه ،وه ـ ـ ـ ــو ال ــوحـ ـي ــد
ال ـخ ــائ ــض أع ـن ــف امل ــواج ـه ــات م ــن بني
قادة الفرق ،فترة قيادته للواء غوالني
ووح ـ ـ ــدة إي ـ ـغـ ــوزُ .ب ـع ـي ــد الـ ـح ــرب كـتــب
ي ــوءاف لـيـمــور ،وعــوفــر شـيـلــح ،كتابًا
ّ
ضمناه تفاصيل تروى عن هذا الرجل.
ظل تسوكرمان يعد الخرائط ويسعى
جاهدًا القناع قيادة األركــان بضرورة
توغله وفرقته في األراضــي اللبنانية
املـتــاخـمــة ل ـســوريــا .هــو لــم يعتبر بما
وقــع أمــام مــرأى من عينيه في التاسع
من آب ،عندما دخــل لــواء املشاة ووقع
في كمني محكم عند مسافة لم تتجاوز
ال ـن ـص ــف ك ـي ـلــوم ـتــر م ــن م ـق ــر ق ـي ــادت ــه.
لـقــد واص ــل إي ــرز تـعـلـيـمــاتــه الـقــاضـيــة
بــاملـضــي بــاملـهـمــة .وم ــع ح ـلــول الـظــام
في التاسع من آب ،بدأت قواته املدرعة
الـ ـتـ ـح ــرك ب ــاتـ ـج ــاه م ــرجـ ـعـ ـي ــون .ك ــان
يفترض بالكتيبة األولى الوصول إلى
املدينة ودخــولـهــا بشكل سهمي ،لكن
الكتيبة نفذت حركة غريبة تمثلت في
الــذهــاب واإلي ــاب ،مــا أسهم فــي ازديــاد
املخاوف.
فجر الخميس في  10آب دخلت القوة
املـ ــدرعـ ــة م ــدي ـن ــة م ــرج ـع ـي ــون .ل ــم يـكــن
فــي املــديـنــة غير قــوة صغيرة ج ـدًا من
امل ـقــاومــة ،جــابـهــت الــرتــل بـقــذائــف األر
ّ
بــي جــي وبــالـعـبــوات الـنــاسـفــة املعلقة
على جدران البيوت بارتفاع الدبابات.
ُ
لــم تــوقــع الـعـبــوات تلك إصــابــات تذكر
فــي صـفــوف ال ـقــوة املـتـقــدمــة .لـكــن هــذا
االص ـ ـ ـطـ ـ ــدام أح ـ ـ ــدث ح ــال ــة مـ ــن ال ـف ــزع
واالرتباك في صفوف ضباط القيادة.
هناك عــدة رواي ــات ملــا جــرى بعد ذلــك،
غ ـي ــر ان ـ ــه م ــن الـ ــواضـ ــح ان ق ـس ـمــا مــن
الكتيبة األمامية انسحب في حالة من
الذعر باتجاه األراضي اإلسرائيلية.
ح ــة إلـ ــى الـ ـي ــوم طبيعة
ال ت ـب ــدو واضـ ـ ُ
املـ ـهـ ـم ــات الـ ـت ــي أنـ ـيـ ـط ــت ب ـف ــرق ــة إيـ ــرز
تسوكرمان ،لكن اتهامات ّ
جمة وجهت
ل ـلــرجــل ُب ـع ـيــد ان ـت ـهــاء الـ ـح ــرب .بعض
التحقيقات أشــارت لسوء أداء وحدات
ال ــدب ــاب ــات الـتــابـعــة ل ــه ،ت ـقــاريــر أخ ــرى
ذك ــرت أن ثـمــة اخـفــاقــات ع ــدة ارتكبها
قائد الفرقة أيضًا.
قد يكون من لــزام ِس َير الـحــروب إيــراد
ب ـع ــض م ــن م ـفــاع ـيــل ت ـب ـعــات ـهــا عـشـيــة
انـتـهــائـهــا ،ك ــأي ح ــرب ،لكني ولقناعة
سأكتفي بــإيــراد ه ــذا ال ـقــدر .لــن يكون
صـبــاح الــرابــع عشر مــن آب  ،2006من
شأن «حرب تموز» وتفاصيلها .فلذاك
الـ ـي ــوم شـ ــأن آخـ ـ ــر ،ف ــي م ــوع ــد م ــرج ــأ،
فــي حـكــايــة سـتـبـتــدئ يــومــا ،كـمــا وكــل
ح ـك ــاي ــات ال ـن ـصــر ب ــ»ص ـب ـي ـحــة ال ــراب ــع
عشر من آب».

الله؟
الـ ــى الـ ـح ــرب ،ه ــو ن ـف ـســه ال ـ ــذي يمنع
تــرجـمــة حــافــزيــة إســرائـيــل ال ــى أفـعــال
عدائية واسعة.
تنشب ال ـحــرب ،إال أن
حـتــى اآلن لــم ُ
حــالــة الــاقـتــال خــرقــت فــي السنوات
املاضية ،بل وكادت تتسبب بحرب،
تؤكد اسرائيل ،أن أيا من طرفيها ال
يريدها .نعم خرقت إسرائيل قواعد
اإلشـ ـتـ ـب ــاك ،وت ـح ــدي ـدًا ف ــي ال ـســاحــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،وب ـ ـقـ ــدر أق ـ ــل وم ـ ـحـ ــدود،
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .وهـ ـ ــذا ال ـ ـخـ ــرق لـ ــم يـكــن
تــوطـئــة لـشــن ال ـحــرب امل ــوع ــودة ،بل
فــرصــة وج ــدت إســرائـيــل أنـهــا باتت
ســانـحــة لـتـغـيـيــر ق ــواع ــد االش ـت ـبــاك،
واإلس ـت ـف ــادة مــن ظ ــرف «ان ـض ـغــاط»
الحزب ،لضرب قافلة هنا أو هناك،
قـ ـي ــل إنـ ـه ــا ت ـن ـق ــل س ــاح ــا «ك ــاسـ ـرًا

للتوازن» الى الحزب في لبنان.
ل ـك ــن م ــا ه ــي الـ ـق ــاع ــدة ،ال ـت ــي حـكـمــت
وما زالــت ،أفعال إسرائيل في سوريا
ول ـب ـن ــان؟ ي ـم ـكــن اخ ـت ـص ــار ذلـ ــك على
النحو اآلتــي :تندفع إسرائيل الــى كل
عـمــل ع ــدوان ــي ال ت ــرى أن ــه ي ــؤدي الــى
حرب أو ما يقود اليها .كما تمتنع عن
شـ ّـن إعـتــداء تــرى أنــه يتسبب بـ ّ
ـرد من
الـحــزب ،مــن شــأنــه أن يــدحــرج ال ــردود
الــى ح ــرب .لكن مــا هــو اإلع ـتــداء الــذي
ي ـقــود ال ــى رد ،وم ــن ثــم تــدحــرجــا الــى
مواجهة واسعة؟ هذه هي املسألة التي
تسميها اإلسـتـخـبــارات اإلسرائيلية
الخطأ في تقدير موقف الطرف اآلخر.
ُ
مع ذلك يبقى السؤال قائما :هل تقبل
«الحرب املقبلة»؟ اإلجابة معقدة .وقد
ي ـكــون ل ـلــوضــع ف ــي س ــوري ــا وم ــآالت ــه،

النظرية الجديدة
في إسرائيل قائمة
على خوض الحرب
لتأجيل الحرب اآلتية

دور أساسي في تحديد إقبال الحرب
من إمتناعها .إال إنه من شبه املؤكد أن
كثيرًا مــن السيناريوهات املفترضة،
تــزيــد م ــن حــافــزيــة إس ــرائ ـي ــل ،رغ ــم أن
زي ـ ـ ــادة ال ـح ــاف ــزي ــة ن ـف ـس ـهــا ،ال تـكـفــي
لـلـقــول ب ــأن ال ـحــرب واق ـعــة ال مـحــالــة،

ذلك أن السؤال اإلبتدائي :متى تنشب
الحرب؟ سيكون أيضا مرتبطًا بسؤال
آخ ـ ــر :ه ــل ب ـم ـق ــدور الـ ـح ــرب إج ـت ـثــاث
تهديد الحزب؟
من هنا تجدر العودة إلى ِعبر ،2006
اذ أثبت الـعــدوان إلسرائيل أن العمل
الـعـسـكــري وح ــده ال يـنـهــي الـتـهــديــد،
بــل يـحــد مـنــه مــؤقـتــا ،بــانـتـظــار إع ــادة
ترميمه وزيــادتــه على نحو أكبر كما
حــدث بعد ال ـعــدوان .ومــن هنا جــاءت
ال ـن ـظ ــري ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
الـ ـج ــدي ــدة« :املـ ـع ــرك ــة ب ــن الـ ـح ــروب»
والـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر ف ـ ــي م ـع ـن ــى الـ ـنـ ـص ــر فــي
الحرب من هزم العدو وفــرض اإلرادة
السياسية عليه ،الى العمل على منع
الـ ـح ــرب وتــأج ـي ـل ـهــا ،وإال فـخــوضـهــا
بهدف واح ــد :تحقيق إنـجــاز ميداني

مــن شــأنــه أن يــؤجــل ال ـحــرب األخ ــرى.
ومعنى هذه النظرية أن خوض الحرب
يرمي الــى تأجيل الحرب التي تليها
فترة أطول ،لتعذر هزم العدو أساسًا.
أما مفهوم اإلنكسار والهزيمة ،فبات
من املاضي.
الحرب بمفهومها التقليدي قد تنشب
وق ــد ال ت ـن ـشــب .إال أن ال ـح ــرب قــائـمــة
بــالـفـعــل وإن بــأســالـيــب اخـ ــرى ،وهــي
أساليب قد تؤدي بذاتها الى الحرب.
توجد جملة مــن الـتـطــورات ،وخاصة
ف ــي س ــوري ــا ،ق ــد ت ــدف ــع ال ـط ــرف ــن الــى
حدود املواجهة ،وال سيما إن كان لدى
اســرائ ـيــل تـقــديــر اس ـت ـخ ـبــاري خــاطــئ
بـ ـش ــأن م ــوق ــف الـ ـ ـح ـ ــزب .واذا ك ــان ــت
«الحرب املقبلة» مؤجلة ،كما يبدو ،إال
أن الوقوع فيها غير ممتنع باملطلق.
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