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تموز الرابع
لهــذه األســـباب أخـــطأ بــن غوريـــون
«تغييراالتجاه»،
بني ّ
الذي تطلعت إليه تل
أبيب في عدوان تموز ــ دون
أن تدركه ،و«تغيير وجه
املنطقة» الذي يعد به األمني
العام لحزب الله ،السيد حسن
مقبلة
نصر الله ،في أي ٌ
حرب ٌ
تشنها إسرائيل ،خيط رفيع
في املعنى ومسافة شاسعة
في املفهوم
محمد بدير
عشية الثاني عشر من تموز  ،2006عندما
قررت الحكومة اإلسرائيلية باإلجماع الرد
على عملية األس��ر ال�ت��ي نفذتها املقاومة
في منطقة حدب عيتا ،أطلق الجيش على
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال �ت��ي ب��اش��ر بشنها
في الليلة نفسها اس��م «ال�ج��زاء املناسب».
ق � ��رار ال �ح �ك��وم��ة آن � � ��ذاك ن� � ّ
�ص ع �ل��ى «الرد
بالشدة ال�لازم��ة ...بطريقة عنيفة وقاسية
على منفذي الهجوم والجهات املسؤولة
عنه» من دون أن يحدد إط��ارًا زمنيًا لهذا
ال � ��رد أو ي �ت �ط��رق إل� ��ى األه � � ��داف املطلوب
تحقيقها أو ش ��روط إن�ه��ائ�ه��ا .ف��ي اليوم
ال �ت��ال��ي ،ال �ث��ال��ث ع�ش��ر م��ن ت �م��وز ،اتخذت
قيادة الجيش ق��رارًا بتبديل اس��م العملية
ّ
وحولته إلى «تغيير االت�ج��اه» .في حينه،
أش��ارت امل�ص��ادر اإلسرائيلية إل��ى أن هذا
ال �ت �غ �ي �ي��ر ي �ن �ط��وي ع �ل��ى دالالت تتجاوز
ال� �ج ��ان ��ب ال �ش �ك �ل��ي وت �ت �ص��ل بطموحات
استراتيجية أريد التعبير عنها من خالله.
إذ فيما كانت املعاني التي يعكسها اسم
«ال �ج��زاء امل�ن��اس��ب» تقتصر ع�ل��ى اإليحاء
ّ
ب�ب�ع��د «ردي» ض��د امل �ق��اوم��ة ،ال �غ��اي��ة منه
ٍ
معاقبتها على عمليتها ،ي��ذه��ب «تغيير
االت �ج��اه» ن�ح��و أب�ع��د م��ن ذل��ك ليشير إلى
ارت �ب��اط م��ا ي�ق��وم ب��ه ال�ج�ي��ش ب��أب�ع��اد لها
ع�لاق��ة ب ��إع ��ادة رس ��م امل� �ع ��ادالت وموازين
ال �ق��وى االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،وهو
األمر الذي وجد تعبيره الحقًا في تصريح
وزي ��رة ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ،كوندوليزا
راي ��س ،ح��ول «ال �ش��رق األوس ��ط الجديد».
ه ��ذه ال �ط �م��وح��ات ت �ب �ل��ورت ف��ي صيغتها
األول �ي��ة عبر أه ��داف ال�ح��رب ال�ت��ي حددها
أم ��ر ال�ع�م�ل�ي��ات ال ��ذي أص� ��دره ق��ائ��د أركان
الجيش ،دان حالوتس ،مساء اليوم نفسه،
وج��اء ضمنها :تعميق ال��ردع اإلسرائيلي
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة (اق� � ��رأ :ت �ط��وي��ع االستعصاء
السوري) ،تطبيق قرار مجلس األمن 1559
(القضاء على املقاومة في لبنان) ،تقليص
تأثير حزب الله على الساحة الفلسطينية
(تطويق االنتفاضة وخنقها) ،وفي أسفل
الالئحة تمت اإلشارة إلى «إيجاد الظروف
املناسبة إلعادة الجنديني األسيرين» ّ.بعد
ثمانية عشر يومًا من اندالع الحرب ،لخص
رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،إيهود أوملرت،
ف��ي خ�ط��اب أل �ق��اه أم ��ام ال�ك�ن�ي�س��ت ،الرؤية
اإلسرائيلية أله��داف ال�ع��دوان بالقول «إن
الشرق األوس��ط بعد الحرب لن يكون كما
كان قبلها» .نبوءة أوملرت هذه هي الشيء
الوحيد ـــــ من أدبيات الرجل ـــــ الذي ُيجمع
عليه اإلسرائيليون في قراءة واقع ما بعد
«حرب لبنان الثانية» ،وإن كان تفسيرها
ينحو نحوًا معاكسًا ملا عناه.

إنجاز الحرب ومفارقة الردع

ّ
ت�ق��ل�ب��ت ال �ت �ق��دي��رات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة كثيرًا
ب�ع��د ع� ��دوان ت �م��وز ق�ب��ل أن تستقر منذ
وق � ٍ�ت غ�ي��ر بعيد ع�ل��ى االع�ت�ق��اد بوجود
ج �م �ل��ة م� ��ن اإلن � � �ج� � ��ازات ال � �ت ��ي نجحت

الحرب في تحقيقها .فخالل الفترة التي
ت�ل��ت وق ��ف إط�ل�اق ال �ن� ٌ�ار م �ب��اش��رة ،ساد
إس��رائ�ي��ل وج � ٌ
�وم ج ��ارف م��ن التداعيات
السلبية ال�ت��ي خلفتها ن�ت��ائ��ج الحرب،
وال �ت��ي أف �ض��ت إل ��ى ب��داي��ة ت �ب �ل��ور بيئة
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ج� ��دي� ��دة ت ��ذك ��ر ك� ��ل يوم
ب��ال �ت �ص��دع ال �ك �ب �ي��ر ال � ��ذي ل �ح��ق بقدرة
ال� ��ردع اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة وت�ع�ك��س االختالل
الواضح الذي أصاب موازين القوى بني
م�ش��روع��ي االح �ت�لال وامل �ق��اوم��ة .ويمكن
تصريحات
ٍ
امل��رء أن يقف بسهولة على ُ َ ِّ
مل� �س ��ؤول�ي�ن إس ��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ت ��ن ��ظ ��ر لهذا
املعنى ،لعل أب��رزه��ا م��ا ج��اء على لسان
زعيم املعارضة في حينه ،رئيس الوزراء
ال �ح��ال��ي ،ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و ،ال ��ذي رأى
(في محاضرة ألقاها أمام معهد بيغني
السادات بجامعة بار إيالن) أن النتائج
ال� �ت ��ي ت �م �خ �ض��ت ع �ن �ه��ا «ح � � ��رب لبنان
ال�ث��ان�ي��ة» أع ��ادت إس��رائ�ي��ل أرب�ع�ين عامًا
إلى الوراء ،أي إلى ما قبل حرب حزيران
 ،1967ح�ي�ن ك ��ان ال� �س ��ؤال ال ��وج ��ودي ال
ي� ��زال ي�ظ�ل��ل ال �ك �ي��ان ال �ي �ه��ودي الناشئ
ف ��ي ف �ل �س �ط�ين ،وك� ��ان ال� �ع ��رب ال يزالون
يعتقدون أن االنتصار عليه أمر ال يدخل
ض �م��ن ن �ط��اق امل �س �ت �ح �ي��ل .واستطرادًا،
يمكن اإلشارة إلى اللقاء «السري» الذي
كشفت عنه الصحف اإلسرائيلية ُبعيد
الحرب بني أوملرت وقادة األجهزة األمنية
(الشاباك وامل��وس��اد) الذين أطلعوه فيه
على تقديرهم لنتائج الحرب التي رأوا
فيها «كارثة وطنية تلقت إسرائيل فيها
ضربة قاصمة».
ف��ي وق��ت م�ت��أخ��ر (منتصف ع��ام )2008
إيجابية
استفاقت إسرائيل على مفاعيل
ُ
َ َ
ع��زت �ه��ا ب��أث��ر رج �ع��ي ل �ل �ح��رب ،عنوانها
ال �ن �ج��اح ف ��ي ردع امل� �ق ��اوم ��ة ف ��ي لبنان
ع��ن امل�ب��ادرة إل��ى عمليات عسكرية عبر
الخط ال�ح��دودي ،األم��ر ال��ذي أنتج فترة
من الهدوء على الجبهة اللبنانية «هي
األط ��ول م�ن��ذ ث�لاث�ين ع��ام��ًا» ،ك�م��ا يطيب
ل�ل�م�س��ؤول�ين اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين أن يكرروا.
وف��ي تمحيصها مل��رت �ك��زات ه��ذا الردع،
استنتجت النخبة العسكرية والسياسية
ف��ي إس��رائ�ي��ل أن�ه��ا تكمن ف��ي حجم الرد
التدميري املفاجئ وغير املسبوق الذي
أنزلته آل��ة ال�ح��رب اإلسرائيلية ُ
بالبنى
التحتية وامل�س��اح��ات العمرانية املدنية
اللبنانية ،وال��ذي كان بدرجة من الشدة
والشراسة أدت إلى «كي وعي» املقاومة
ع ��ن ال �ت �ف �ك �ي��ر ف ��ي ال �ت �ح��رش بإسرائيل
خشية التعرض «لجنونها» .الحقًا ،أخذ
ه��ذا التلويح بالجنون قالبًا مفهوميًا

ّ
ّ
فرنسي في إحدى مدارس قالويه (محمود الزيات ــ أ ف ب)
درس
ُ
ف��ي األدب �ي ��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة أط �ل��ق عليه
«عقيدة الضاحية».
تأسيسًا على «عقيدة الضاحية» ،سعت
إسرائيل إلى استغالل تعقيدات املوقف
ال��ذي تعيشه امل�ق��اوم��ة داخ�ل�ي��ًا م��ن أجل
تكريس قواعد لعبة جديدة معها تكون
ب��دي�ل��ة م��ن ت�ل��ك ال�ت��ي ك��ان��ت س��ائ��دة قبل
الحرب وتحطمت بفعلها.
ومن املعلوم أن قواعد اللعبة قبل الحرب
ك��ان��ت راج �ح��ة مل�ص�ل�ح��ة امل �ق��اوم��ة التي
تمكنت من االحتفاظ بحق املبادرة إلى
تنفيذ عمليات فيما كان العدو ـــــ تحت

وط� ��أة ال�خ�ش�ي��ة م��ن االن� �ج ��رار إل ��ى فتح
جبهة ثانية ال يريدها ـــــ متموضعًا في
خانة االنكفاء ضمن ما ّ
سمي «سياسة
االح�ت��واء» ويكتفي غالبًا ب��ردود تحفظ
الوجه .أما في مرحلة ما بعد عدوان
ماء
ّ
ت �م��وز ،ف ��إن أداء ال �ع��دو ي�ش�ي��ر بوضوح
إل��ى أن��ه م��دف��وع بهاجس ال�ح��رص على
عدم تكرار سابقة ما قبل الحرب لجهة
ال �ت �س �ل �ي��م ب ��دون� �ي� �ت ��ه ال �ع �م�ل�ان �ي��ة أمام
امل �ق��اوم��ة واالن �ص �ي��اع ل��رادع� ّ�ي �ت �ه��ا .وما
ال � ��ردود امل��دف�ع�ي��ة ال �ت��ي ح ��رص الجيش
اإلسرائيلي على تثبيتها عقب كل واحدة

ليست حربًا باردة تمامًا
يمكن امل��رء أن ي�ج��ازف ف��ي م��واص�ل��ة اإلف ��ادة من
التشبيه ب�ين واق��ع الجبهة اللبنانية اإلسرائيلية،
وواق� ��ع ال �ح��رب ال �ب ��اردة ب�ين ال �ج� ّ�ب��اري��ن األميركي
والسوفياتي في حينه .لهذا التشبيه أوجهه الباعثة
على التفاؤل كما على التشاؤم .فمن جهة ،سبقت
اإلش� ��ارة إل ��ى إي�ج��اب�ي��ة ال� ��ردع ال�ق��ائ��م ع�ل��ى الدمار
التبادلي الحتمي ،وه��ي إيجابية أثبتت السوابق
جدواها في منع الحرب بني قوتني عظميني ،علمًا
ّ
أن املساحة املحدودة لساحة الصراع بني حزب الله
(وحلفائه) وإسرائيل ،وحجم الطاقات التدميرية
ال�ت��ي ب��ات��ت ب � ُح��وزة ك��ل منهما تسمح ـــــ باملعنى
النسبي ـــــ بأن تعزى إلى الردع القائم بينهما مالمح
تجاذب بني قوتني عظميني بحجم إقليميّ .أما من
ّ
جهة أخ��رى ،فمن املعلوم أن التوترات التي كانت
تنشأ بني ج� ّ�ب��اري الحرب ال�ب��اردة كانت تجد لها
ّ
متنفسًا في ساحات فرعية (فيتنام ،أفغانستان،

كوريا ،الشرق األوسط ...إلخ) تجري فيها تصفية
ح �س��اب��ات ج��ان �ب �ي��ة ،وإدارة ل�ع�ب��ة ال �ت �ج��اذب عبر
تسجيل ال�ن�ق��اط وم��راك�م�ت�ه��ا ،بعيدًا ع��ن الضربة
ال�ق��اض�ي��ة .ه��ذه ال�س��اح��ات ك��ان��ت أش�ب��ه بـ«منطقة
امتصاص الكدمات» ( ،)Buffer zoneوكانت ّتتيح
تنفيس االح�ت�ق��ان��ات عبر ح��روب بالوكالة تتخذ
الحروب املنخفضة الوتيرة قياسًا إلى حجم
طابع
ّ
القوتني ُامل ّ
حركتني.
ّ
ب�ين إس��رائ �ي��ل وامل �ق��اوم��ة ،ي�م�ك��ن ال �ق��ول إن الخط
ال �ح��دودي وم ��زارع شبعا ّأدي ��ا ق�ب��ل ع ��دوان تموز
دور «م �ن �ط �ق��ة االم� �ت� �ص ��اص» ،ال �ت��ي ك ��ان يجري
توجيه الرسائل املتبادلة عبرها .كما كانت ساحة
ملواجهات وردود م�ح��دودة ،وإن كانت ف��ي بعض
األح �ي��ان ع�ن�ي�ف��ة (ع�م�ل�ي��ة ال �غ �ج��ر ،امل��واج �ه��ات في
شبعا ّإب��ان ال�س��ور ال��واق��ي ،املواجهة النارية على
امتداد خط الجبهة في أعقاب اغتيال الشهيدين

من حوادث إطالق الصواريخ السبعة من
الجنوب باتجاه شمال فلسطني على مر
األع ��وام األرب�ع��ة األخ �ي��رة ،إال دل�ي��ل على
هذا التوجه اإلسرائيلي الجديد.
بل يمكن القول إن إسرائيل تعمل على
إع � ��ادة إن �ت��اج س �ي��اس��ة اح� �ت ��واء جديدة
م� �ع ��اك� �س ��ة ل �ن �س �خ ��ة م � ��ا ق� �ب ��ل الحرب،
ب�ح�ي��ث ت �ك��ون ه ��ي ف ��ي م��وق��ع املبادرة،
وامل� �ق ��اوم ��ة ف ��ي م��وق��ع االن� �ك� �ف ��اء .ولعله
ي �م �ك��ن ت �ف �س �ي��ر س �ل �س �ل��ة م ��ن العمليات
األمنية والعسكرية التي أقدمت عليها
إسرائيل خالل السنوات املاضية ضمن

ّ
 .)2006لكن األم��ر ل��م يعد
امل�ج��ذوب ف��ي ح��زي��ران
ّ
كذلك بعد ع��دوان تموز .فخط الجبهة ،وم��ا وراءه
ل�ب�ن��ان�ي��ًا ،ت �ح� ّ�ول إل��ى منطقة م�ح�ك��وم��ة ملندرجات
قرار دولي ـــــ تراعيه املقاومة العتبارات خاصة ـــــ
يقضي بوقف العمليات العسكرية بني الجانبني
فيها ،وينص على ّ
خلوها من س�لاح غير سالح
ّ
ال �ق��وى األم�ن�ي��ة ال��رس�م�ي��ة .م�ع�ن��ى ذل ��ك ،أن قابلية
«التنفيس» التي كانت تتيحها هذه املنطقة لم تعد
ّ
قائمة ،األمر الذي يعني أيضًا أن املساحة الفاصلة
ّ
املتفجر القائم حاليًا ،والحرب الشاملة
بني الهدوء
ّ
التي ّ
يتوعد بها الطرفان ه��ي ج��د ضيقة ،بحيث
لاّيصعب االعتقاد بأنها تتسع ملواجهات محدودة،
إ من النوع الذي ّ
يقرر فيه أحد الطرفني االنكسار
ً
ّ
أوال ربطًا بحجم األك�لاف التي تكبدها ،أو يخاف
أن ّ
يتكبدها في ظل ظروف سياسية وميدانية يرى
أنها غير مؤاتية.

