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سياسة
قضية

«المعركة بين الحروب» ...استراتي ـ
محمد بدير
خ ــال ال ـعــام األول لتسلمه منصبه
رئيسًا ألرك ــان الجيش اإلسرائيلي،
ألـقــى غــابــي أش ـك ـنــازي كلمة مطولة
أم ـ ــام م ـع ـهــد أبـ ـح ــاث األم ـ ــن ال ـقــومــي
فـ ــي ج ــام ـع ــة تـ ــل أبـ ـي ــب ف ـ ّـص ــل فـيـهــا
رؤيته ملستقبل الجيش على صعيد
البنية والوظيفة .كان ذلك في خضم
حالة اإلنكسار التي أملــت بإسرائيل
جـيـشــا ومجتمعًا عـقــب ح ــرب تموز
 ،2006م ـم ــا اس ـت ــدع ــى أن تـتـمـحــور
مهمة أشـكـنــازي حــول إع ــادة ترميم
ال ـج ـيــش واس ـت ـع ــادة ث ـقــة الـجـمـهــور
ب ـ ـ ــه .اس ـ ـت ـ ـعـ ــار رئ ـ ـيـ ــس األرك ـ ـ ـ ـ ــان فــي
ّ
حينه ( )2007/11/12مقولة املنظر
العسكري األملاني الشهير ،كارل فون
ّ
ليوصف ما ينبغي أن
كالوزفيتش،
ي ـكــونــه ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي كــأحــد
أبــرز العبر التي جــرى استخالصها
مــن ال ـحــرب« :عـلــى الجيش أن يكون
دائمًا في أحد وضعني :إما في حالة

تل أبيب تقر بعجزها
عن إحباط عزم المقاومة على
معاظمة قدراتها
حرب وإما يستعد لها».
َجـ ِـهــد أشـكـنــازي لترجمة رؤي ـتــه من
خــال مشاريع تجهيز وتدريب قيل
إن الجيش اإلسرائيلي لــم يشهدها
م ـنــذ سـبـعـيـنــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،أي
م ـنــذ صــدمــة «حـ ــرب ي ــوم ال ـغ ـف ــران»،
وه ـ ــي م ـش ــاري ــع ال تـ ـ ــزال ق ــائ ـم ــة فــي
الجزء األكبر من زخمها حتى اليوم.
بـيــد أن أش ـك ـنــازي ،وم ــن ورائ ــه قــادة
املؤسسة األمنية اإلسرائيلية ،أدركوا
ســري ـعــا أن ال ـث ـنــائ ـيــة ال ـت ــي تـنـطــوي
عليها مقولة كالوزفيتش لوضعية
الـجـيــش (إم ــا ال ـحــرب أو االسـتـعــداد
لها) غير كافية لتأمني الرد املناسب
لنوع محدد من التهديدات املحدقة
بـ ــإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وه ـ ـ ــو «ت ـ ـعـ ــاظـ ــم» ق ــوة
أعدائها خالل فترة «ما بني الحروب».
وما زاد هذا اإلدراك حـ ّـدة هو وقائع
ال ـ ـحـ ــرب الـ ـت ــي ك ــان ــت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل قــد
خرجت منها للتو ،وخبرت فيها ما

معادلة «خارج المزارع»:

حزب الله يقلب
طاولة القرار في
تل أبيب

لم تكن تتوقعه من مفاجآت أعدتها
لها املقاومة في لبنان .بعبارة أخرى،
اكتشفت إسرائيل ما بعد الحرب أن
املقاومة كانت قد سبقتها بسنوات
في تبني مقولة كالوزفيتش ،وأنها،
مـنــذ انـتـهــت وضـعـيــة الـقـتــال عندها
إلى تحرير عام  ،2000دخلت من دون
تلكؤ في وضعية االستعداد للحرب
املقبلة ،فأطلقت م ـســارات محمومة
عـلــى درب «ت ـعــاظــم ال ـق ــوة» وأذاقـ ــت
إس ــرائ ـي ــل ب ـعــض بــأس ـهــا ف ــي صيف
.2006
مــا بعد ال ـحــرب ،لــم تكن تــل أبـيــب في
حاجة إلى جهد استخباري استثنائي
لتستنتج أن املقاومة ستعيد إطالق
م ـ ـسـ ــارات ب ـن ــاء الـ ـق ـ ًـوة ال ـخ ــاص ــة بـهــا
بــوت ـيــرة أك ـثــر س ــرع ــة وأوسـ ــع حجمًا
وأحدث نوعًا .بل إن االستحقاق الذي
وجدت إسرائيل نفسها أمامه هو عزم
امل ـق ــاوم ــة امل ـع ـلــن ع ـلــى ح ـي ــازة ق ــدرات
تـسـلـيـحـيــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــن ال ـنــوع
ال ـ ــذي أط ـل ـقــت عـلـيــه ت ــل أب ـي ــب ع ـبــارة
«أسلحة كاسرة للتوازن» .وفي ضوء
إقــرار تل أبيب الضمني بعجزها عن
إحباط هذا التوجه للمقاومة بوسائل
س ـيــاس ـيــة أو ردعـ ـي ــة ،كـ ــان ال ب ــد من
اجتراح استراتيجية جديدة ـ ـ قديمة
هدفها مــواجـهــة االسـتـحـقــاق املتمثل
بتعاظم قدرة األعــداء ،خصوصًا على
الصعيد «الـنــوعــي»َ .
وو ْج ـ ُـه الـ ِقـ َـدم في
ه ــذه االسـتــراتـيـجـيــة هــو أن إســرائـيــل
طــاملــا مــارســت سـيــاســة الـهـجـمــات أو
االع ـتــراضــات الــوقــائـيــة ضــد مشاريع
بناء القوة الخاصة بأعدائها عندما
قدرت على ذلك ،وأبرز األمثلة على ذلك
مهاجمة املفاعلني النوويني العراقي
وال ـ ـسـ ــوري ( 1981و ،)2007وك ــذل ــك
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـس ـف ــن الـ ـت ــي كــانــت
تـقــل ال ـســاح لـلـمـقــاومــة الفلسطينية
(سانتوريني ،كارين إي .)2001
أيـ ــا ي ـك ــن ،ب ـ ــدأت تـ ـب ــرز ،م ـط ـلــع الـعـقــد
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،أصـ ـ ـ ـ ــوات داخ ـ ـ ـ ــل ال ـج ـي ــش
اإلســرائـيـلــي تــدعــو إلــى بـلــورة نظرية
ق ـت ــال ـي ــة م ـت ـنــاس ـقــة وم ـت ـك ــام ـل ــة عـلــى
ُ
املستويني العسكري والقومي تعنى
ب ـف ـتــرات م ــا ب ــن الـ ـح ــروب ،وتـ ــرى في
هذه الفترات ساحة معركة متواصلة
بـكــل مـعـنــى الـكـلـمــة .وكـ ــان أك ـثــر هــذه
األصوات وضوحًا صوت رئيس قسم

الـتـخـطـيــط االسـتــراتـيـجــي فــي شعبة
التخطيط فــي الـجـيــش الـعـقـيــد شــاي
شبتاي .األخير ّ
قدم في مقالة نشرتها
م ـج ـلــة «مـ ـع ــراخ ــوت» (ت ـش ــري ــن األول
 )2012التي تصدر عن الجيش تصورًا
أوليًا لهذه النظرية التي أطلق عليها
«املعركة بني الحروب».
ووفقًا لهذا التصور ،فإن املعركة بني
الحروب هي عبارة عن «مسار متحرك
يـتــم فـيــه تـطــويــر واس ـت ـخــدام وســائــل
مــن م ـجــاالت مختلفة (ق ــان ــون دول ــي،
ً
إعــام ،ديبلوماسية ،اقتصاد ،فضال
ع ــن الـ ـق ــوة ال ـع ـس ـكــريــة) ب ـغ ـيــة إربـ ــاك
تـعــاظــم ال ـع ــدو وال ـح ـفــاظ عـلــى ال ــردع
وتـعــزيــز شــرعـيــة إســرائـيــل وأعمالها
ت ـم ـه ـي ـدًا الح ـت ـم ــال ن ـش ــوب حـ ــرب في
املـسـتـقـبــل» ،عـلــى أن ت ـتــداخــل جـهــود
أجهزة وهيئات مختلفة لتحقق هذه
األهداف.
إال أن الـتـصــور املـقـتــرح لــم يـصــل إلــى
ط ـم ــوح ــه الـ ـج ــام ــع ،إذ ب ـق ـي ــت ســائــر
أج ـ ـهـ ــزة ّ وهـ ـيـ ـئ ــات «الـ ـ ــدولـ ـ ــة» ب ـع ـيــدة
ع ــن ت ـبــن ـيــه ،فـيـمــا بـ ــادر ال ـج ـيــش إلــى
تـلـقـفــه ف ــي إط ــار عـمـلــي ي ـخــدم رؤيـتــه
االسـتــراتـيـجـيــة ال ـجــديــدة .وه ـكــذا بــدأ
يتم ال ـتــداول بمصطلح «املـعــركــة بني
الـ ـح ــروب» (أو بــأحــرفـهــا املـخـتـصــرة:
«مبام») في أوساط القيادة العسكرية
اإلسرائيلية بعد أن لقي هــذا املفهوم
ت ــأي ـي ـدًا م ــن قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش ال ـع ـل ـيــا،
وخ ـصــوصــا رئ ـيــس األرك ـ ــان الـســابــق
ب ـي ـنــي غــان ـتــس ون ــائ ـب ــه (فـ ــي حـيـنــه)
رئيس األركان الحالي غادي آيزنكوت.
وف ــي ط ــوره املـتـبـلــور داخ ــل املؤسسة
األمـ ـنـ ـي ــة ،ج ـ ــرى ال ـت ـع ــري ــف ب ـم ـف ـهــوم
«املعركة بني الحروب» بأنه «سلسلة
م ـت ـص ـلــة م ــن ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـه ـجــوم ـيــة
امل ـخ ـف ـض ــة الـ ــوت ـ ـيـ ــرة ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــع فــي
فـتــرة ال ـه ــدوء وروتـ ــن األم ــن الـجــاري
م ــا ب ــن الـ ـح ــروب ال ـك ـب ــرى» (ه ــآرت ــس
 .)2013/8/10عـلــى أن ال ـغــايــة منها
إدارة ال ـ ـصـ ــراع م ــع الـ ـق ــوى امل ـع ــادي ــة
ً
إلسرائيل فــي إطــار العمل على :أوال،
إب ـعــاد مــوعــد ال ـحــرب الـكـبــرى املقبلة
(هآرتس )2013/1/31؛ ثانيًا ،التوفير
الدائم «للظروف املؤاتية التي تجعل
الـ ـح ــرب الـ ـكـ ـب ــرى ،امل ــرت ـف ـع ــة ال ــوت ـي ــرة
ـ ـ ـ ـ ـ ع ـن ــدم ــا ت ـن ــدل ــع ـ ـ ـ ـ ـ م ـم ـك ـنــة وسـهـلــة
وسريعة الحسم» (مجلة معراخوت،

بات متيقنًا لدى أعداء
حزب الله وحلفائه
وأصدقائه ،أن التزام األمين
العام للحزب السيد حسن نصر
اللهّ ،
الرد المباشر والقاسي
و»خارج مزارع شبعا» ،بداية
مرحلة جديدة في معادالت
الصراع مع العدو ،وترجمة
لقرار بهدف تحقيق نتيجة
من اثنتين :ردع العدو عن
أصل االعتداء ،أو تدفيعه
أثمانًا مؤلمة ،كبديل من
المعادلة التي يحاول
ّ
فرضها على المقاومة بشن
اعتداءات متقطعة ،من
دون أثمان مؤلمة

علي حيدر
م ـح ــاول ــة اك ـت ـش ــاف أه ـ ـ ــداف وس ـي ــاق
امل ـعــادلــة ال ـتــي أعـلـنـهــا الـسـيــد حسن
ن ـص ــر الـ ـل ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ت ـس ـت ــوج ــب فـهــم
م ــا يـخـطــط ل ــه ال ـع ــدو م ــن اعـ ـت ــداءات
ومــا يستند إليه من تقديرات .كذلك
إن م ـح ــاول ــة اك ـت ـش ــاف امل ـ ـعـ ــادالت أو
الوقائع التي يحاول العدو فرضها
تستوجب استخالص ما يستند إليه
مــن تقديرات إزاء حــزب الله والبيئة
التي تؤثر بخياراته.
ال ــواض ــح أن ه ـن ــاك رؤي ـ ــة م ـت ـجــذرة
فــي الــوعــي اإلســرائـيـلــي ُيـعـ َّـبــر عنها
فــي الـخـطــاب السياسي واإلعــامــي،
وتـ ـحـ ـض ــر أي ـ ـضـ ــا ف ـ ــي الـ ـتـ ـق ــدي ــرات
االستخبارية وفي مقاربات املعلقني
املختصني ،تقوم على مفهوم مفاده
أن ل ـي ــس م ــن م ـص ـل ـحــة حـ ــزب ال ـل ــه،
ف ـي ـمــا ي ـخ ــوض م ـعــركــة وج ـ ــود ضــد
الجماعات التكفيرية واإلرهابية في
سوريا ولبنان ،فتح جبهة أخرى مع
إســرائـيــل .س ــواء كــان ذل ــك ،بـمـبــادرة
م ـن ــه ،أو كـ ــرد ال ـف ـعــل ع ـلــى ضــربــات
يشنها الجيش اإلسرائيلي ،وقابلة
لــاسـتـيـعــاب (بـنـظــر ال ـع ــدو) ،ســواء
تلك التي تستهدف قــدرات املقاومة
االستراتيجية أو كــوادره في لبنان
وسوريا.

حزب الله يمتلك أسلحة كاسرة للتوازن كان ُيفترض
بـ«المعركة بين الحروب» أن تحبط حيازته لها (أ ف ب)

ّ
ّ
ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــر ش ـ ـ ــك ـ ـ ــل ويـ ـ ـش ـ ــك ـ ــل
أرضـ ـي ــة ل ـب ـل ــورة خ ـ ـيـ ــارات عـمــانـيــة
إسرائيلية تستهدف ق ــدرات الحزب
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة .وت ـت ـب ـ ّـدى الـتــرجـمــة
الـعـمـلـيــة ل ـهــذا ال ـخ ـيــار ب ــاالع ـت ــداءات
ال ـتــي تـشـنـهــا إســرائ ـيــل ف ــي الـســاحــة
السورية.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق نـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــه ،ك ـ ـ ـ ــان م ــن
الطبيعي أن تدرس إسرائيل توسيع
دائـ ــرة اع ـتــداءات ـهــا لـتـشـمــل الـســاحــة
اللبنانية ،وهــو ما حاولت ترجمته
م ـط ـل ــع  ،2014عـ ـن ــدم ــا اس ـت ـه ــدف ــت
َّ
محددة في منطقة جنتا على
نقطة
ال ـحــدود اللبنانية ـ ـ ال ـســوريــة .وردّ
ح ــزب الـلــه فــي حينه بتفجير عبوة
ناسفة استهدفت دوريــة إسرائيلية
فــي منطقة م ــزارع شبعا .ويـبــدو أن
إســرائـيــل فهمت فــي وقتها الرسالة
وأدرك ـ ــت أن ال ـحــزب ع ــازم عـلــى الــرد
ع ـل ــى أي م ـح ــاول ــة ل ـتــوس ـيــع دائ ـ ــرة
االعـ ـ ـت ـ ــداءات ف ــي ات ـج ــاه ل ـب ـن ــان ،فلم
ت ـت ـك ـ ّـرر االعـ ـ ـت ـ ــداءات ع ـلــى األراض ـ ــي
اللبنانية حتى حينه.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك وس ـ ـ ـعـ ـ ــت إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل دائ ـ ـ ـ ــرة
اعـ ـت ــداءاتـ ـه ــا ل ـت ـش ـمــل ك ـ ـ ــوادر ل ـحــزب
الـلــه فــي ســوريــا ،أحـيــانــا ،األم ــر الــذي
استوجب ردودًا في مزارع شبعا.
ل ـكــن امل ـش ـك ـلــة ف ــي ت ــل أب ـي ــب أن هــذه
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة لـ ــم ت ـح ـق ــق مـ ــا ك ــان

يـ َ
ـؤم ــل م ـن ـه ــا ،وه ـ ــو م ــا ع ـ ّـب ــرت عـنــه
اعترافات كبار القادة اإلسرائيليني،
بـمــن فـيـهــم بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو الــذي
تحدث عن امتالك حزب الله املزيد من
ال ـقــدرات الـتــي تشكل تـهــديـدًا للعمق
االستراتيجي إلسرائيل ،وأن ازديــاد
خـطــره عـلــى الـكـيــان اإلســرائـيـلــي من
خــال تراكم قــدراتــه وخـبــرات كــوادره
ومقاتليه.
وي ـب ــدو أن ال ــرس ــائ ــل ال ـت ــي وجـهـهــا
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـل ـحــزب ق ـبــل أســابـيــع
عندما تحدث عن استهداف منشآت
نـ ــوويـ ــة فـ ــي الـ ـعـ ـم ــق اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
ت ـنــدرج ضـمــن إط ــار ردع ال ـعــدو عن
ش ــن اعـ ـت ــداء ات إســرائـيـلـيــة مـحــددة
فــي الـســاحــة اللبنانية قــد تتدحرج
نحو مواجهة واسعة.
ومـ ــع ال ـت ــأك ـي ــد أن ردود حـ ــزب ال ـلــه
السابقة حققت مــا كــان يـ َ
ـؤمــل منها
لـجـهــة تـحـيـيــد ال ـس ــاح ــة الـلـبـنــانـيــة،
حتى حينه ،يبدو أن هناك مستجدات
ف ــي ال ـح ـســابــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة بــاتــت
تستوجب ارتـقـ ً
ـاء مـضــادًا فــي أدوات
الــرد والــردع .وتقوم هذه الحسابات
عـلــى أن أي إن ـجــاز مـفـتــرض لجيش
ال ـ ـعـ ــدو ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف ق ـ ـ ـ ــدرات ح ــزب
ال ـل ــه ف ــي ل ـب ـن ــان ،أو أي م ــن ك ـ ــوادره
املوجودين على لوائح االستهداف،
ب ــات يـسـتــأهــل الـتـكـيــف مــع مستوى

