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سياسة
قضية اليوم

المناورة الناقصة

إبراهيم األمين
عندما يتحدث جيش كبير وقوي ومحترف عن مناورة شاملة،
فهذا يعني أنه يدفع بدولته وقسم كبير من شعبه للمشاركة في
عمل غير اعـتـيــادي ،وهــو عمل يؤثر فــي حــد ذاتــه على حياتهم،
وله بعده املصيري بالنسبة إليهم .ولذلك ،فإن األداء الذي يظهره
الجيش وأذرعه في املناورة سيترك تأثيره الحاسم على معنويات
الجمهور ،وعلى وعي الخصم.
في إسرائيل ،تقرر إجراء مناورة استثنائية في الشمال ،تجرى
خاللها محاكاة حرب مفتوحة مع حزب الله .واستند املخططون
الــى معطيات سياسية وأمـنـيــة وعـسـكــريــة ،دفعتهم الــى إشــراك
جميع أذرع الجيش فــي امل ـنــاورة ،وإلــى تحشيد مــا يـقــارب ثالث
فــرق في جميع مراحلها .وعندما نتحدث عن نحو أربعني ألف

ضابط وجندي ،فهذا يعني ،ببساطة ،أنه الحجم الفعلي للقوة التي
يمكن أن تشارك في أي حرب حقيقية ،حتى لو أضفنا إليها نحو
عشرين ألفًا ينتظرون في الجانب الخلفي للدعم أو للمشاركة.
ومع أن طبيعة املناورة تستلزم استخدام كل ما يتصل بعناصر
املعركة املحاكاة ،فإن من الطبيعي أن ال يظهر جيش العدو كامل
قدراته النارية والعمالنية ،كما ال يمكن أن يظهر كامل برامجه
التكتيكية ومعلوماته االستخبارية ،وال سيما أن العدو يعتقد –
بل يؤمن – بأن العدو الذي تحاكي املناورة الحرب معه ،أي حزب
الله ،يقف على الجانب اآلخــر من الـحــدود ،ويقوم بعملية رصد
ومراقبة لتفاصيل هذه املناورة ،وأنه يدرس كل حركة يقوم بها
الجيش وأذرعه.
في هذا الجانب يمكن القول ،ببساطة ،إن طبيعة االستنفار الذي
نفذته املقاومة منذ اإلع ــان عــن بــدء امل ـنــاورة ،واملستمر ،فرض

آليات عمل تأخذ في الحسبان مجموعة من االحتماالت ،ما يعني
أن العدو دفع باملقاومة الى تنفيذ مناورة في مقابل مناورته ،لكنها
مناورة غير ابتدائية ،أي أن خطواتها مرتبطة بما يقوم به جيش
العدو ،وليس أي شــيء آخــر .وبالتالي ،فــإن ما شاهده العدو من
طبيعة استنفار املـقــاومــة ال يـعــدو كــونــه عنصر املطابقة مــع ما
يتطلبه الــواقــع الــذي فرضته املـنــاورة ،وال صلة له البتة بعناصر
القوة التي تظهرها املقاومة في حالة الحرب الحقيقية ،وخصوصًا
البند األكثر قلقًا للعدو واملسمى «عنصر املفاجآت» ،والذي يظل
عنصر الـتـفــوق الــدائــم لـلـمـقــاومــة عـلــى خصومها فــي إســرائـيــل
وساحات أخرى.
وفي هذا السياق ،يفترض أن العدو يحاكي حربًا مع حزب الله
بنسخته الحالية ،أي حزب الله ـ  ،2017وليس حزب الله ـ .2006
وأهمية هذه النقطة ،ال ترتبط فقط بحجم التطور الذي طرأ على

ّ
عندما تقرر إسرائيل :لقد انتصرنا ...في المناورات!
يحيى دبوق
املـ ـن ــاورة ،فــي الـعـلــم الـعـسـكــري ،هي
نوع من تدريب القوات على مواجهة
سيناريوات حروب مفترضة ،إليجاد
كـفــاء ة أو زي ــادة كـفــاء ة هــذه الـقــوات.
وه ــي عـمـلـيــة عـسـكــريــة ت ـبــادر إليها
ّ
التدرب على القتال
الجيوش ،بهدف
واملــواج ـهــات املستقبلية مــع الـعــدو.
ومـ ــن ش ـب ــه امل ـت ـف ــق ع ـل ـيــه أن الـفـشــل
أمام العدو في املناورة ،هو النجاح
الكامل لها ،ألن هذه النتيجة تكشف
مـكــامــن الـخـلــل وق ـصــور ال ـت ـصــورات
النظرية ملواجهة فرضيات الحروب،
وتدفع إلى معالجتها وإيجاد حلول
لـهــا ،ل ــدى تحقق ال ـحــرب فــي الــواقــع
غير االفتراضي.
ال ـج ـي ــش االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،مـ ــن ج ـه ـتــه،
ال ي ـخ ــال ــف ه ـ ــذا املـ ـفـ ـه ــوم .املـ ـن ــاورة
ج ــزء م ــن ال ـت ــدرب وم ـحــاولــة لكشف

ّ
حول العدو المناورة وكأنها
حرب حقيقية ضد حزب الله
حقق فيها انتصارًا كاسحًا!
م ـك ــام ــن ال ـخ ـل ــل ب ـق ـصــد مـعــالـجـتـهــا
الح ـق ــا .ل ـكــن ل ـل ـم ـنــاورة ،ف ــي املـفـهــوم
االس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي ،وظ ـ ـي ـ ـفـ ــة إضـ ــاف ـ ـيـ ــة:
تـظـهـيــر الـ ـق ــدرة واالق ـ ـتـ ــدار ورس ــال ــة
مــوج ـهــة ل ــوع ــي االعـ ـ ـ ــداء ،ت ـصــل حـ ّـد
التعامل مع املناورة وكأنها محاكاة
ل ـل ـحــرب ال ـتــي سـتـنـشــب ،إن نـشـبــت،
بــن إســرائ ـيــل وأعــدائ ـهــا ،مــع إمـكــان
االختالف في النتيجة :في املناورة،
النتيجة مقررة سلفًا ،وهي انتصار
إس ــرائ ـي ــل .أم ــا ف ــي ال ـح ــرب الـفـعـلـيــة،
ففي حد أدنى النتيجة مجهولة.
منذ عامني ،قرر الجيش اإلسرائيلي

ت ـن ـف ـيــذ م ـ ـنـ ــاورة ف ـي ـل ـق ـي ــة ،لـ ــم يـنـفــذ
ش ـب ـي ـهــا ل ـه ــا م ـن ــذ  19ع ــام ــا؛ أي إن
الجيش االسرائيلي لم يجد ضرورة،
م ـن ــذ ع ـق ــدي ــن ،ل ـل ـج ــوء إلـ ــى مـ ـن ــاورة
فـيـلـقـيــة ي ـش ــارك فـيـهــا ن ـحــو أرب ـعــن
الـ ـ ـ ــف ض ـ ــاب ـ ــط وجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدي ،ب ـح ـض ــور
رئيس وق ــادة هيئة االرك ــان العامة،
إضــافــة إل ــى ســاحــي ال ـجــو والـبـحــر
والـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــات الـ ـب ــري ــة وامل ـ ــدرع ـ ــات
وغيرها.
ّ
استجد كــي يـنــاور الجيش
مــا الــذي
االسرائيلي بهذا الحجم؟
املناورة مخصصة ،كما أعلن العدو،
للتدرب وتحقيق الجاهزية ملواجهة
ح ــزب ال ـلــه ف ــي ح ــرب مـسـتـقـبـلـيــة ،ال
جـيــوش عربية مجتمعة ،مــع األمــل،
ب ـح ـس ــب وزي ـ ـ ــر األم ـ ـ ــن االس ــرائ ـي ـل ــي
أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان ،ب ــأن ال تضطر
إسرائيل إلى اللجوء إلى الحرب في
مواجهة الحزب.
هــذه هــي إحــدى أهــم نتائج املـنــاورة
ال ـتــي يـمـكــن تـلـ ّـمـسـهــا ،بـغــض النظر
عــن نـتـيـجـتـهــا ،بــل وق ـبــل أن تنتهي
ف ــاعـ ـلـ ـي ــاتـ ـه ــا :ت ـ ـهـ ــديـ ــد حـ ـ ـ ــزب الـ ـل ــه
الـعـسـكــري إلســرائ ـيــل يـتـطـلــب منها
م ـنــاورة فيلقية ،مــع ع ـشــرات اآلالف
مــن املـشــاركــن فـيـهــا ،وجـمـيــع أنــواع
االس ـل ـحــة .الـنـتـيـجــة الـثــانـيــة ،والـتــي
ال تقل أهمية وحـضــورًا ،هي تعامل
املــراس ـلــن وال ـخ ـب ــراء اإلســرائـيـلـيــن
مع النتيجة املقررة سلفًا للمناورة:
الحسم وهزيمة حــزب الـلــه ،إذ يكاد
الحديث لدى جميع الخبراء ،وربما
م ـ ــن دون اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــاء ات ،ي ـ ـبـ ــدأ مــن
التشكيك الى طرح عالمات استفهام
كبيرة ج ـدًا حــول هــذه النتيجة ،مع
إعادة التأكيد أنها لن تتحقق.
هـ ــاتـ ــان ال ـن ـت ـي ـج ـت ــان ك ــافـ ـيـ ـت ــان مــن
نــاحـيــة حــزب الـلــه .ومــن شأنهما أن
ت ـع ـيــدا ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أن جــاهــزيـتــه
وقـ ـ ــدراتـ ـ ــه ،ال ـع ـس ـك ــري ــة وال ـق ـت ــال ـي ــة،

كل الخبراء شككوا في امكان الحسم وهزيمة حزب الله (أ ف ب)

ح ـفــرت عـمـيـقــا ف ــي ال ــوع ــي الـجـمـعــي
لــإســرائـيـلـيــن ،بـمــا يـشـمــل الجيش
اإلسرائيلي وقــادة أركــانــه .وهــي من
جــانــب آخــر تـكــرس مـعــادلــة واضحة
للمتابعني:
ك ـل ـم ــا ارتـ ـفـ ـع ــت وتـ ـي ــرة ال ـت ــدري ـب ــات

واملـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاورات واالس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادات ل ــدى
الـجـيــش اإلســرائـيـلــي لـخــوض حــرب
مـسـتـقـبـلـيــة ف ــي م ــواج ـه ــة امل ـق ــاوم ــة،
وت ـع ــاظ ـم ــت ال ـش ـك ــوك ف ــي إس ــرائ ـي ــل
ح ـي ــال تـحـقـيــق ن ـصــر ح ــاس ــم ،فـهــذا
ي ـع ـن ــي أنـ ـن ــا أم ـ ـ ــام م ـس ـت ــوى أف ـضــل

م ــن ن ـج ــاح املـ ـق ــاوم ــة واس ـت ـع ــداده ــا
وجاهزيتها العسكرية.
ال ـن ـت ـي ـج ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة لـ ـلـ ـمـ ـن ــاورة هــي
االستخدام والتوظيف املفرطان لها،
في محاولة تبدو مبنية على يأس،
وهدفها تحقيق ما عجزت إسرائيل

المشهد السياسي

إلغاء احتفال النصر :األسباب (غير) لوجستية!
ل ــم تـ ـه ــدأ الـ ـب ــاد ب ـع ــد م ـن ــذ «ت ـحــريــر
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــرود» .غـ ـي ــر أن ح ـ ـ ـ ـ ّـدة الـ ـت ــوت ــر
انـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــت مـ ـ ـ ــع تـ ـ ــأج ـ ـ ـيـ ـ ــل الـ ـعـ ـم ــل
التشريعي والحكومي بسبب الحركة
الــرئــاسـيــة فــي ال ـخ ــارج .ح ــدة الـتــوتــر
كان ينبغي أن تخفت ،نتيجة صورة
تـجـمــع ال ــرؤس ــاء ال ـثــاثــة ،أو ممثلني
عـ ـنـ ـه ــم ،ف ـ ــي سـ ــاحـ ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء غـ ـ ـدًا،
وتحديدًا في االحتفال الرسمي الذي

كان ُ
سيقام بمناسبة االنتصار على
اإلره ـ ــاب فــي ال ـج ــرود .ورغ ــم اكـتـمــال
ال ـت ـح ـض ـي ــرات ل ــاح ـت ـف ــال ،أع ـل ــن عــن
إلـغــائــه أم ــس« ،ألس ـبــاب لوجستية».
ّ
لكن مصادر معنية باالحتفال أكدت
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أنـ ــه أل ـغ ــي نـتـيـجــة عــدم
ً
االتـ ـف ــاق ع ـلــى ب ــرن ــام ـج ــه ،ف ـض ــا عن
ع ـ ــدم وجـ ـ ــود ح ـم ــاس ــة م ــن ال ــرؤس ــاء
ُ
الـ ـث ــاث ــة ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ـي ــه .وطـ ـ ِـرحـ ــت

أسـئـلــة ح ــول م ــا إذا ك ــان سيحضره
عدد كبير من املواطنني ،في ظل عدم
ح ـشــد األحـ ـ ــزاب والـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
أنـ ـص ــاره ــا ل ـل ـم ـش ــارك ــة .ك ــذل ــك س ــأل
بعض املسؤولني عن إمكانية ضبط
ال ـج ـم ـهــور ،فــي ح ــال ك ــان امل ـشــاركــون
من مشارب سياسية مختلفة ،وعدم
التزامهم بشعارات ّ
موحدة.
ً
وعلمت «األخبار» أن االحتفال أصال

كـ ــان مـ ـق ــررًا أن ي ـق ــام ف ــي ثـكـنــة ري ــاق
ل ــأف ــواج واألل ــوي ــة ال ـتــي شــاركــت في
م ـعــركــة جـ ــرود ع ــرس ــال ،ق ـبــل أن يتم
تغيير املكان ودعوة الرؤساء الثالثة
للمشاركة فيه ،من دون أن يكون هناك
س ـبــب واض ـ ــح .وتـ ـ ـ ــواردت مـعـلــومــات
تقول إن «قائد القيادة الوسطى في
الجيش األميركي جوزف فوتيل كان
م ــن ب ــن امل ــدع ــوي ــن ال ــى اح ـت ـفــال يــوم

غد» .وكان سبق لفوتيل أن جال على
ج ــرود رأس بعلبك وال ـقــاع وعــرســال
قبل بــدء املـعــركــة بـحــوالــى شـهــر .كما
ج ــرت دع ــوة ع ــدد كـبـيــر مــن امللحقني
ال ـع ـس ـك ــري ــن ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــم امل ـل ـح ـقــان
السوري واإليراني.
من جهة أخرى ،التقى رئيس الحكومة
سعد الحريري ،أمس ،وزير الخارجية
الــروس ـيــة س ـيــرغــي الف ـ ــروف ف ــي مقر

