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ــجية إسرائيلية جديدة تفشل
ت ـ ـمـ ــوز  )2012وبـ ــال ـ ـقـ ــدر األق ـ ـ ـ ــل مــن
الـخـســائــر املــدنـيــة والـعـسـكــريــة .بهذا
امل ـع ـنــى ،ف ــإن «امل ـعــركــة بــن ال ـحــروب»
ت ـهــدف إل ــى تـثـبـيــت «قــاعــدتــي نـشــاط
الـ ـجـ ـي ــش اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ف ـ ــي فـ ـت ــرات
«الــاحــرب» :تعزيز األمــن الـجــاري من
جهة ،واإلبقاء على ارتفاع الجهوزية
االس ـت ـخ ـب ــاري ــة والـ ـتـ ـف ــوق ال ـع ـمــانــي
مــن جـهــة أخ ــرى (م ـعــراخــوت ،تشرين
أول  ،)2012ودائـ ـم ــا ب ـمــا ي ـخ ــدم في
تحقيق غاية فرعية أخرى هي تعزيز
منسوب الــردع اإلسرائيلي ولــو على
قاعدة مراكمة النقاط ،وليس الضربة
القاضية.
ول ـيــس ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـنـقـطــة املـتـقــدمــة،
برزت مقاربة في الجيش اإلسرائيلي
ُت ّ
قسم «املعركة بني الحروب» إلى ثالث
وظائف (إسرائيل اليوم:)2013/8/13 ،
وظيفة «املنع» لتعاظم قــدرات العدو؛
وظيفة التشويش على أنشطة العدو
ب ـمــا ي ــرب ــك تـخـطـيـطــه ل ـشــن عـمـلـيــات
ضد إسرائيل؛ ووظيفة «الــردع» التي
مــن شأنها أن تعزز حضور السطوة
وال ـت ـه ــدي ــد اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ف ــي وع ــي
األعداء.
عـلــى أن الـضــابـطــة األه ــم فــي النشاط
ال ـع ـمــانــي ل ــ»امل ـع ــرك ــة ب ــن ال ـح ــروب»
هــي أن يـكــون محكومًا ،قــدر اإلمـكــان،
بمنطق «البصمة الخافتة» في األداء
وامل ـ ـمـ ــارسـ ــة ،ف ــا يـ ـق ــود إل ـ ــى تـفـجـيــر
األوضـ ـ ـ ــاع والـ ــذهـ ــاب ب ـه ــا إلـ ــى ح ــرب
ك ـب ـي ــرة .رب ـط ــا ب ــذل ــك ،يـقـتـضــي امل ـبــدأ
األول إلدارة «امل ـعــركــة بــن ال ـحــروب»
الحرص على أن تبقى هذه املعركة في
«املنطقة الرمادية ،التي تحدث فيها
األش ـي ــاء بـســريــة ومـبــاغـتــة وم ــن دون
تحمل مسؤوليات» (إسرائيل اليوم،
 .)2013/8/13والـغــايــة املـتــوخــاة من
وراء التشديد على عامل الضبابية في
التنفيذ ال يتمثل فقط في «التشويش
حول هدف العملية واملسؤولني عنها،
وإنـمــا أيـضــا الـسـمــاح للعدو بالبقاء
ضـمــن «م ـج ــال اإلنـ ـك ــار» ال ــذي يعفيه
مــن إح ــراج ال ــرد ج ــراء تـعــرض هيبته
أو س ـيــادتــه ل ـل ـخــرق ،وب ــذل ــك تضبط
الضبابية خطر التصعيد» (هآرتس،
.)2013/8/10
ُعلى الصعيد البنيوي ،وبحسب ما
نشر في الصحافة اإلسرائيلية ،بادر

كسر نصر الله المعادلة
التي حاول ّالعدو
فرضها بشن اعتداءات
من دون أثمان مؤلمة

األث ـمــان الـتــي يمكن أن تـتــرتــب على
ذلك ،ما دام سقفها «مزارع شبعا».
يـنـطــوي ه ــذا ال ـن ــوع م ــن الـحـســابــات
على أرجحية ما إلقدام إسرائيل على
ّ
ش ــن اعـ ـت ــداءات جــديــدة فــي الـســاحــة
اللبنانية (وارتقاء في االعتداءات في
الساحة السورية) ،ما دامــت األثمان
املـ ـ ـق ـ ــدرة س ـت ـب ـق ــى ضـ ـم ــن سـ ـق ــف مــا
شهدناه حتى اآلن .وأي نجاح للعدو
ف ــي فـ ــرض م ـع ــادل ــة ك ـه ــذه ي ـع ـنــي أن
لبنان سيتحول إلى ساحة اعتداءات
م ــدروس ــة وم ـف ـتــوحــة ت ـس ـت ـهــدف ما
تراه إسرائيل أولويات ّ
ملحة .ودائمًا
استنادًا إلى تقدير مفاده أن مصلحة
حزب الله وجمهوره تكمن في تجنب
فتح جبهة جديدة مع إسرائيل.

نتيجة ذل ــك ،ب ــات يـمـكــن ال ـقــول إننا
إزاء مرحلتني :مرحلة سابقة حققت
فيها ردود حزب الله في مزارع شبعا
أهدافها عبر تجنيب لبنان اعتداءات
عـ ـسـ ـك ــري ــة إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة م ـ ـبـ ــاشـ ــرة.
وم ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة ت ـت ـط ـلــب مـسـتــوى
جديدًا من الردع.
ف ــي ه ـ ــذه امل ـح ـط ــة – امل ـن ـع ـط ــف ،أت ــى
إعــان السيد نصر الله ،بالرد ـ على
أي ع ـم ـل ـيــة ق ـت ــل ألي مـ ــن كـ ـ ـ ــوادر أو
مجاهدي حــزب الـلــه ـ ـ بشكل مباشر
ـاس وخــارج مــزارع شبعا .إضافة
وقـ ٍ
إل ــى م ــا سـبـقــه م ــن م ــواق ــف ورســائــل
حازمة في األسابيع املاضية.
ماذا بعد تعديل «قواعد االشتباك»؟
امل ــؤك ــد أن الـ ـت ــزام ال ـس ـيــد ن ـصــر الـلــه
ال ـع ـل ـن ــي ب ــال ــرد املـ ـب ــاش ــر وال ـق ــاس ــي
وخ ــارج م ــزارع شبعا ألغى إمكانية
الــرد املسقوف من دائــرة االحتماالت
ال ـت ــي ي ـف ـت ــرض أن ـه ــا ح ــاض ــرة عـلــى
طاولة القرار السياسي واألمني في
تل أبيب .ونتيجة ذلــك ،باتت قيادة
العدو تــدرك أن أي تجاوز للخطوط
التي رسمها حــزب الـلــه ،يعني أنها
س ـت ـت ـل ـقــى ردودًا م ــؤمل ــة تـسـتــوجــب
مـ ـنـ ـه ــا ،مـ ـن ــذ اآلن ،تـ ـح ــدي ــد مـ ــا هــي
خ ـي ــارات ـه ــا ال ـع ـمــان ـيــة ع ـل ــى ق ــاع ــدة
خ ـط ــوت ــن إل ـ ــى ث ـ ــاث خ ـ ـطـ ــوات إل ــى
األمام.

فــي ض ــوء ذل ــك ،بــاتــت إســرائـيــل أمــام
مــروحــة خ ـيــارات ،بعيدًا عــن ترجيح
أي منها:
 1ـ ـ االمتناع عن أصــل االعـتــداء الذي
يـسـتــوجــب الـ ــرد الـ ــذي ال ـتــزمــه حــزب
الله.
 2ـ ـ املبادرة إلى االعتداء وتلقي الرد
الذي توعد به الحزب ثم االنكفاء.
 3ـ ـ املـبــادرة إلــى االعـتــداء والــرد على
الرد.
ف ــي الـسـيـنــاريــو األول ،ي ـكــون الـعــدو
قــد امـتـنــع عــن أي مـغــامــرة عسكرية،
ويـ ـك ــون ح ـ ــزب الـ ـل ــه ق ــد ح ـق ــق هــدفــه
الردعي.
فــي السيناريو الثاني ،يكون العدو
ق ــد ارت ـ ـ ــدع ف ــي ن ـه ــاي ــة امل ـ ـطـ ــاف ،لـكــن
بعد اختبار جدية حــزب الله عمليًا.
ويكون الحزب قد حقق هدفه الردعي
مع تضحيات ما وثمن مؤلم للعدو.
أم ــا فــي الـسـيـنــاريــو ال ـثــالــث ،فيكون
الـ ـع ــدو أم ـ ــام خ ـي ــار ال ـت ــدح ــرج نـحــو
م ــواجـ ـه ــة أوسـ ـ ـ ــع .ل ـك ـن ــه أق ـ ـ ــدم عـلــى
االعتداء االبتدائي ،مع علمه بأن ذلك
سيؤدي إلى مواجهة واسعة .وعلى
ذل ــك ،ن ـكــون أم ــام ق ــرار اسـتــراتـيـجــي
ً
اتخذه العدو بــالـعــدوان ،بــدال من أن
يكون متقطعًا وب ــدون أثـمــان مؤملة،
ك ـم ــا ك ـ ــان ي ـخ ـط ــط ل ـت ــوس ـي ــع دائ ـ ــرة
االعـ ـ ـت ـ ــداءات .وي ـك ــون ح ــزب ال ـل ــه قد

ـوات
ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي إلـ ــى خـ ـط ـ ٍ
إجــرائـيــة مــن شــأنـهــا إك ـســاء «املـعــركــة
بــن ال ـح ــروب» ُب ـع ـدًا تنظيميًا داخــل
املــؤسـســة الـعـسـكــريــة .مــن ضـمــن هــذه
الـخـطــوات مــا ذكــرتــه «هــآرت ــس» (-30
 )2013-6ح ـ ــول أن رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ــان
ال ـس ــاب ــق ،بـيـنــي غ ــان ـت ــس ،أل ـق ــى على
قائد سالح الجو ،أمير إيشيل ،مهمة
قيادة «املعركة بني الحروب»« ،بسبب
التميز املتنوع للذراع الجوية القادرة
على التحرك بمرونة من ساحة قتال
إلــى أخــرى وعلى الهجوم والتصوير
والقيادة والتغطية على قطع بحرية».
ويـمـكــن امل ــرء أن يـفـتــرض أن وح ــدات
الـنـخـبــة عـلــى اخ ـت ــاف أن ــواع ـه ــا ،لها
دور بارز في خوض هذه املعركة وراء
خطوط العدو ،وكذلك الحال بالنسبة
ل ـ ـسـ ــاح الـ ـبـ ـح ــري ــة ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـم ـح ــور
نـ ـش ــاط ــه ح ـ ـ ــول اعـ ـ ـت ـ ــراض ع ـم ـل ـي ــات
تهريب األسلحة في البحرين األحمر
واملتوسط.
«امل ـ ـعـ ــركـ ــة بـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب» هـ ـ ــي ،إذًا،
بحسب التصور النظري ،فرضية عمل
مـتــرابـطــة تـهــدف إل ــى تــأطـيــر النشاط
الـعـسـكــري واألم ـن ــي إلســرائ ـيــل خــال
فـتــرة ال ــاح ــرب .لـكــن مــن حـيــث الــوقــع
ه ــي لـيـســت أك ـثــر م ــن إطـ ــار مفهومي
يراد من خالله إعطاء «قيمة مضافة»
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة لــأن ـش ـطــة الـعـسـكــريــة
واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة املـ ـتـ ـف ــرق ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـفــذهــا
إسرائيل .وتتمثل هذه القيمة املضافة
بــاملـفـعــول الـجـمـعــي والـتــراكـمــي لهذه
األنشطة الــذي يفترض بــه أن ُيترجم
بأربعة عناوين هي ،بحسب غانتس
(معاريف« :)2013/10/18 ،منع وردع
وتأجيل واالستعداد» للحرب املقبلة.

وامل ـق ـص ــود بــامل ـنــع ه ـنــا ه ــو إح ـبــاط
املـخـطـطــات الـعــدائـيــة ضــد إســرائـيــل،
فـيـمــا ال ـ ــردع ه ــو ردع «األعـ ـ ـ ــداء» عن
التفكير بهكذا مخططات أو تنفيذها،
والتأجيل هــو تأجيل الـحــرب املقبلة
عـ ـل ــى أن ي ـ ـكـ ــون االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد قــائ ـمــا
على قــدم وس ــاق .وبـهــذا املـعـنــى ،فإن
«املعركة بني الحروب» هي في الواقع
نـ ٌ
ـوع مــن الـحــرب الوقائية املتواصلة
ال ـت ــي ت ــدي ــره ــا إس ــرائـ ـي ــل ب ــاالرت ـك ــاز
ً
إلــى جملة عوامل ،أهمها :أوال ،حالة
الهجمات
الغموض التي تحيط بها
ِ
ُ َ َّ
َ
املستهدفة
املــنــفــذة بما يتيح للجهة
«هامش إنكار» يساعدها في التعامل
االح ـ ـ ـتـ ـ ــوائـ ـ ــي مـ ـ ــع هـ ـ ـ ــذه الـ ـهـ ـجـ ـم ــات؛
وثانيًا ،حسن االستفادة من الظروف
السياسية الـخــاصــة بــالـخـصــوم بما
يـضـمــن إل ــى ح ــد كـبـيــر ال ــره ــان على
أرجحية عدم مبادرتهم إلى الرد على
االعتداءات اإلسرائيلية.
وامل ـفــارقــة فــي ه ــذه ال ـحــرب الــوقــائـيــة
امل ـت ــواص ـل ــة الـ ـت ــي ت ـش ـن ـهــا إس ــرائ ـي ــل
هــي أنـهــا تشكل تعويضًا عــن ال ــردع
اإلس ــرائ ـي ـل ــي امل ـت ــراج ــع م ـنــذ م ــا بعد
ع ــدوان تـمــوز  2006بــرغــم أنـهــا تزعم
ترميمه .فالحرص اإلسرائيلي على
االب ـت ـعــاد عــن واج ـهــة املـســؤولـيــة في
م ـع ـظ ــم ال ـع ـم ـل ـي ــات املـ ـن ــدرج ــة تـحــت
ع ـنــوان «امل ـعــركــة بــن ال ـح ــروب» ،كما
ّ
ـروف ُمـقـ ِّـيــدة
ال ـح ــرص عـلــى ت ـحــن ظـ ـ ٍ
ل ـل ـخ ـصــوم لـتـنـفـيــذ هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات،
ّ
ي ـ ـ ـ ــدلن عـ ـل ــى أن تـ ــل أبـ ـي ــب أقـ ـ ــل ثـقــة
برادعيتها حيال ردود فعل الخصوم
ً
وأكثر تعويال على انكباحهم الذاتي
بفعل أوضاعهم واألولويات الخاصة
ب ـهــم .إذ ل ـيــس م ــن قـبـيــل ال ـصــدفــة أن
ال ت ـت ـجــرأ إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى اس ـت ـهــداف
م ــا ت ـقــول إن ـهــا ق ـ ــدرات اسـتــراتـيـجـيــة
ل ـل ـم ـقــاومــة ف ــي س ــوري ــا ق ـب ــل ان ـ ــدالع
الحرب هناك.
وأيــا يكن ،فــإن إسرائيل تدير حربها
هــذه وهــي تعلم أن فائدتها محدودة
الـصــاحـيــة ،وه ــذا مــا ص ـ ّـرح بــه كبار
القادة اإلسرائيليني على املنابر ،حني
أقروا بأن حزب الله بات يمتلك أنواعًا
مختلفة مــن األسلحة االستراتيجية
ال ـكــاســرة ل ـل ـتــوازن ،هــي نفسها التي
ُيـفـتــرض بــ»املـعــركــة بــن ال ـحــروب» أن
تحبط حيازته لها.

استطاع أن يقلب املعادلة ويحولها
إلــى ع ــدوان مكلف ج ـدًا لـلـعــدو ،وفق
وتيرة مرتبطة بمنسوب االعتداءات
واتـســاعـهــا ،وبـمــا ي ــؤدي إلــى تعزيز
قدرة ردع الحزب الذي يحمي لبنان
واملقاومة.
فــي ض ــوء كــل ه ــذه الـسـيـنــاريــوهــات،
يـ ـك ــون ح ـ ــزب الـ ـل ــه قـ ــد اسـ ـتـ ـط ــاع أن
يحطم الـقــوالــب واملـفــاهـيــم الـتــي بــدا

أنـهــا متغلغلة فــي وعــي ق ــادة العدو
ال ـس ـيــاس ـيــن وال ـع ـس ـك ــري ــن ،وأعـ ــاد
خ ـل ــط األوراق ع ـل ــى ط ــاول ــة صــانــع
القرار في تل أبيب ،وأربــك حسابات
الـكـلـفــة والـ ـج ــدوى ل ــدي ــه .والـنـتـيـجــة
الطبيعية لــذلــك ،كسر املـعــادلــة التي
ك ـ ــان ي ـ ـحـ ــاول ال ـ ـعـ ــدو ف ــرض ـه ــا عـلــى
ّ
لبنان وحزب الله ،عبر شن اعتداءات
متقطعة دون أثمان مؤملة.

«المعركة بين الحروب»
ٌ
تعويض عن الردع
اإلسرائيلي المتراجع منذ
ما بعد عدوان تموز

معركة بأشكال متعددة
ً
يمكن القول إن العمليات التي تتألف منها «املعركة بني الحروب» تأخذ أشكاال متنوعة انطالقًا
ً
من أهدافها التكتيكية املختلفة .فهي تتوزع ،مثاال ال حصرًا ،بني :عمليات الجمع االستخباري
وراء الحدود ،عمليات «اإلحباط املركز» ،وهو املصطلح املعتمد إسرائيليًا لتصفية قادة وكوادر
لدى العدو بأساليب عسكرية مباشرة (سمير القنطار نموذجًا) ،عمليات االغتيال ذات الطابع
األمني في عمق أراضي العدو (عماد مغنية وحسان اللقيس) ،إجهاض مسار مراكمة القدرات
العسكرية لدى األعــداء سواء من خالل اعتراض عمليات تهريب األسلحة (سفينة فكتوريا
ُ
 )2011/3/15أو استهدافها وتدميرها في الطريق أو داخل أماكن تخزينها (الغارات التي نفذت
داخل األراضــي السورية في األعــوام الثالثة املاضية ،والتي أقر بها نتنياهو مؤخرًا)؛ تدمير
برامج تطوير قدرات غير تقليدية لدى األعداء قبل نضوجها ،أو عرقلتها بالوسائل العسكرية
واألمنية (مفاعل دير الزور ،واغتيال العلماء النوويني اإليرانيني).

