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سياسة

منظومات املـقــاومــة ،بــل لـكــون الـعــدو احـتــاج الــى عشر سـنــوات،
على األقل ،حتى اكتشف جوهر العقيدة القتالية للمقاومة معه،
والقائمة على فكرة املفاجآت .ومنذ مواجهة نيسان  ،1996حتى
ً
مواجهات عام  ،1999حتى االنسحاب عام  ،2000وصــوال الى
الحرب الكبيرة عام  ،2006كانت إسرائيل تخرج صارخة :ال نعلم
عن حزب الله الكثير .وهو ما فرض عليها تغييرًا استراتيجيًا،
قائمًا على تعزيز عملها االستخباري في مواجهة املقاومة خالل
العقد األخير .ويمكن القول ،إنصافًا ،إن العدو بذل جهدًا جبارًا،
وغـيــر مـسـبــوق ،فــي الـحــرب االستعالمية عــن املـقــاومــة ،وأنفق
مـلـيــارات الـ ــدوالرات على عمل تقني وبـشــري ودعــائــي بقصد
التعرف أكثر إلــى املقاومة وطريقة تفكيرها وإلــى منظوماتها
القتالية والبشرية .لكن ،هل يقر العدو اليوم ،في أيلول ،2017
بأنه ال يملك إجابة عن سؤال بسيط :من يعرف أكثر عن الطرف

اآلخر ،حزب الله أم إسرائيل؟
صحيح أن العدو كان يراقب تراكم القدرات القتالية للمقاومة منذ
 2006حتى  ،2011لكنه صار مضطرًا إلى إدخال تعديالت نوعية
شبه يومية ،بسبب انتقال املقاومة الــى مرحلة تعاظم الخبرات
القتالية واألمـنـيــة ،والـتــي استوجبت مـنــه ،أيـضــا ،تعزيز م ــوارده
البشرية .باإلضافة الــى أن الحروب في سوريا والـعــراق واليمن،
أتاحت له الوصول الى منظومات قتالية ربما لم تكن متوافرة من
قبل ،كما أنها ّ
وسعت كثيرًا من هامش مناورته العسكرية على
صعيد الجغرافيا والـســاحــات ،وعلى صعيد حشد الـقــوات التي
ستكون منخرطة معه في مواجهة أي عدوان إسرائيلي جديد.
عمليًا ،يمكن اختصار ما يجري ،حتى اآلن ،بالقول إن املناورة
ظلت ناقصة ،كونها لم تكشف املستور في أدوات الحرب املقبلة.
لكنها مناورة هدفت (مهنيًا) الى اختبار جاهزية جيش االحتالل،
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ّ
وسد الثغرات القائمة في منظوماته القتالية واألمنية ،وقد تكون
نجحت في ذلك ،علمًا بأن التجربة ال تؤكد أن العدو يستفيد فعليًا
من الدروس.
أما الهدف الثاني ،فكان تحويل املناورة الى رسالة ردعية ترهب
حزب الله وتخيفه ،وهو ما فشل حتمًا!
يبقى ،أنه يمكن النظر الى نجاح ما قد يكون العدو حققه لبنانيًا،
إذ بدا لنا خالل األيام القليلة املاضية أن املناورة رفعت معنويات
فريق لبناني يسعى الى تكريس التطبيع مع العدو ،وخصوصًا
في الجانب الثقافي .ولذلك ،يمكن اعتبار أن مشاعر التفوق التي
ظهرت على «فنان التطبيع» زياد دويري ومن يدعمه في الحكومة
وخارجها ،هي ما دفعهم الى اإلقــدام على خطوة يعتقدون أنها
ّ
ستمر مــن دون حـســاب .لكن هــؤالء جميعًا سيكتشفون ،كما
العدو ،أن مآالت األمور هي حكمًا في وجهة أخرى!

إنجاز «المناورة الكبرى» :حزب الله لم يحتل ...إسرائيل!
عـ ــن ت ـح ـق ـي ـق ــه ،ل ـي ــس ع ـس ـك ــري ــا ع ــام
 2006فـحـســب ،بــل وفـشــل رهاناتها
عـلــى حلفائها فــي الـحــرب الـســوريــة
لـكـســر ح ــزب ال ـل ــه ،عـلـمــا ب ــأن ال ـعــدو
أظهر خــال أيــام املـنــاورة ،وتحديدًا
أمس ،أنه حول املناورة كأنها حرب
حقيقية وق ــد خـيـضــت بــالـفـعــل ضد
حزب الله ،ثم جاء االنتصار كاسحًا
ال لبس فيه.
الرئيس االسرائيلي رؤوفني ريفلني
ووزيـ ـ ـ ــر االم ـ ـ ــن أفـ ـيـ ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان
ووزراء ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة
والعدل والتعليم والتربية والثقافة
وضـ ـب ــاط ال ـج ـي ــش وأرك ـ ــان ـ ــه ،كـلـهــم
شاركوا في التوظيف ،فيما اإلعالم
ال ـ ـع ـ ـبـ ــري وم ـ ــراس ـ ـل ـ ــوه ومـ ـحـ ـلـ ـل ــوه،
الذين نقلوا ما أريــد لهم أن ينقلوه
م ـ ــن رسـ ـ ــائـ ـ ــل ،ش ـ ـ ـ ــددوا ف ـ ــي امل ـق ــاب ــل
ع ـلــى امل ــوق ــف امل ـش ـكــك ف ــي ال ـن ـتــائــج.
وم ــا ك ــان ــت إس ــرائ ـي ــل ،بـمـســؤولـيـهــا
ال ـس ـيــاس ـيــن وال ـع ـس ـك ــري ــن ،لـتـلـجــأ
إلــى اسـتـخــدام امل ـنــاورة وتوظيفها،
والـتــي يفترض أنها إجــراء روتيني
مهني تلجأ إلـيــه الـجـيــوش املهنية،
لــو كــانــت تهديداتها املـتـكــررة ،شبه
ال ـيــوم ـيــة ،ت ـجــدي نـفـعــا .االس ـت ـخــدام
امل ـف ــرط إل ــى ح ـ ّـد امل ـبــال ـغــة لـلـمـنــاورة
فــي مـحــاولــة ترهيب حــزب الـلــه ،هو
نتيجة وإشـ ــارة طيبة لـلـحــزب على
عجز إسرائيل في ترهيبه.
مـ ــع ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن لـ ـلـ ـمـ ـن ــاورة أه ــداف ـه ــا
ال ـع ـس ـكــريــة ل ـج ـهــة ت ــدري ــب الـجـيــش
وتـ ــأه ـ ـي ـ ـلـ ــه ،وه ـ ـ ــي أه ـ ـ ـ ـ ــداف م ـه ـن ـيــة
واضـحــة ومـفـهــومــة ،يتطلبها حجم
وضخامة التهديد املقابل ،وإن كانت
في سياقها تأكيد من الجيش نفسه
ع ـلــى ج ــدي ــة ال ـت ـهــديــد ال ـ ــذي يـشـكـلــه
حـ ــزب الـ ـل ــه ،وعـ ـل ــى ت ـع ــاظ ــم ق ــدرات ــه
الـتــي تــدفــع إســرائ ـيــل ،كــل إســرائـيــل،
لـ ـلـ ـمـ ـن ــاورة اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادًا ل ـل ـم ــواج ـه ــة
املقبلة.

علي حيدر
لم تخرج مناورة الفيلق الشمالي عن
سياقها الــدفــاعــي وال ــردع ــي ،رغــم بدء
مرحلتها البرية الهجومية .ولم تغير
املرحلة الثانية من حقيقة أنها ليست
مــؤش ـرًا أو مـقــدمــة ل ـعــدوان اسرائيلي
وشـيــك عـلــى لـبـنــان ،بــل ع ــززت مــراحــل
امل ـ ـن ـ ــاورة ال ــدف ــاعـ ـي ــة ثـ ــم ال ـه ـجــوم ـيــة،
ك ـمــا م ــواق ــف امل ـس ــؤول ــن الـسـيــاسـيــن
والـعـسـكــريــن ،حقيقة أن ـهــا تــأتــي في
إط ـ ــار خ ـطــة رفـ ــع م ـس ـتــوى ال ـجــاهــزيــة
التي يحاول جيش العدو من خاللها
اخ ـت ـب ــار ق ــدرات ــه وت ـط ــوي ــر تـكـتـيـكــاتــه
القتالية بما يـتــاءم مــع تغير طبيعة
ال ـت ـهــديــدات وتـعــاظــم خـطــورتـهــا على
الجبهة الداخلية االسرائيلية.
لـ ـ ـي ـ ــس ع ـ ــرضـ ـ ـي ـ ــا أن ت ـ ـ ـبـ ـ ــدأ م ـ ـ ـنـ ـ ــاورة
ال ـف ـي ـل ــق ال ـش ـم ــال ــي ب ـع ـم ـل ـيــة دف ــاع ـي ــة
ضــد مـجـمــوعــات ح ــزب ال ـلــه املقتحمة
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات ،ث ـ ــم االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ال ــى
الـهـجــوم ال ـبــري امل ـح ــدود .وي ـعــود ذلــك
الــى كــون فرضية عمل امل ـنــاورة تؤكد
عـلــى أن املــواج ـهــة ال ت ـبــدأ بسيناريو
عـ ـ ــدوان اس ــرائ ـي ـل ــي واس ـ ــع ض ــد حــزب
الله ولبنان ،ثم تنتقل املواجهات الى
الداخل االسرائيلي ،كجزء من عمليات
رد الـحــزب .بل بــدأت بتصدي الجيش
االسرائيلي ملجموعات حــزب الله ،ثم
االن ـت ـقــال ال ــى مــرحـلــة ال ـه ـجــوم ،كجزء
مــن ال ــرد االســرائ ـي ـلــي .ويــأتــي الطابع
ال ـبــري امل ـح ــدود للعملية الـهـجــومـيــة،
التي بلغت في حدها األقصى  30كلم،
بحسب ما كشفت وسائل اعالم العدو
ً
امــس ،عامال اضافيًا في التأكيد على
ال ـطــابــع امل ـح ــدود لـلـمــواجـهــة وكــونـهــا
تــأتــي فــي س ـيــاق دفــاعــي ردعـ ــي .وهــو
ما يعزز حقيقة أن املرحلة الهجومية
م ــن املـ ـن ــاورة أت ــت ف ــي س ـيــاقــن ،االول
عمالني ،بهدف الرد والدفاع ،والثاني
سياسي برسائل ردعية.

قلق اسرائيلي من طول
مدة الحرب المقبلة
وإقرار بالعجز عن وقف
صواريخ المقاومة

على االيـقــاع نفسه ،أتــت مواقف وزير
األم ــن االســرائـيـلــي افـيـغــدور ليبرمان
الـ ــذي واكـ ــب ب ــدء مــرحـلــة ال ـه ـجــوم من
املـ ـن ــاورة ام ــس ،بــال ـقــول إن ـهــا «تــذكـيــر
ل ـكــل م ــن ي ــري ــد املـ ــس ب ــأم ــن اس ــرائ ـي ــل،
بــأن املواجهة املقبلة ستنتهي بحسم
واضح ملصلحتنا» .وبدا بارزًا حرص
قيادة الجيش االسرائيلي على التأكيد
ع ـل ــى ط ــاب ــع ال ـ ــرد والـ ــدفـ ــاع م ــن خ ــال
مــا أوض ـحــه ضــابــط رفـيــع للمراسلني
ال ـع ـس ـكــريــن ،ب ــال ـق ــول إن «الـ ـ ــرد على
خــرق سيادتنا واستهداف مواطنينا
سيكون فائق القوة ومهمًا» ،واإلعالن
عــن فشل حــزب الله فــي احـتــال اجــزاء
من اراضي اسرائيل!
وب ـ ـ ــدت املـ ـ ـن ـ ــاورة رسـ ــالـ ــة اســرائ ـي ـل ـيــة
بهدف تعزيز صورة الردع في مواجهة
حزب الله ،من خالل املقاربة االعالمية
للجيش مع املناورة ،حيث زود وسائل
االع ــام االســرائـيـلـيــة بـصــور وتـقــاريــر
يـغـلــب عـلـيـهــا ال ـطــابــع االس ـت ـعــراضــي،
ً
وصـ ـ ــوال الـ ــى مــواك ـب ـت ـهــا ع ـبــر ضـبــاط
رف ـي ـعــي امل ـس ـت ــوى ب ـش ــرح تـفــاصـيـلـهــا
وأبعادها وأهدافها ونتائجها املقدرة،
ولكن االفتراضية.
ولم يقل البعد الداخلي (االسرائيلي)
حضورًا عن غيره من الرسائل ،وأبرز

الحريري في موسكو يأمل
عودة النازحين السوريين،
ال من لبنان فقط
(داالتي ونهرا)

االحتفال ألغي بسبب
عدم االتفاق على
برنامجه وعدم حماسة
الرؤساء الثالثة

الوزارة .ولفت الفروف بعد اللقاء الى
أن «ال ـهــدف مــن هــذه الـلـقــاءات تنمية
العالقات» ،وقال «إننا ندعم جهودكم
وجهود حكومتكم الستقرار الوضع
في لبنان وفي سبيل توحيد الجهود
مل ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» .وه ـن ــأ الفـ ــروف
لبنان على نجاح العملية العسكرية
الـتــي قــام بها الجيش اللبناني ضد
«داعـ ــش» .ب ــدوره ،عـ ّـبــر الـحــريــري عن

أم ـل ــه «بـ ـع ــودة ال ــاج ـئ ــن ال ـســوريــن
الى سوريا ،ال من لبنان فقط ،بل من
حيث هم موجودون ،وذلك من ضمن
ال ـحــل الـسـيــاســي أي ـض ــا» ،متمنيًا أن
«تثمر هــذه الــزيــارة دعـمــا لالقتصاد
ال ـل ـب ـن ــان ــي» .وتـ ـح ـ ّـدث ــت مـ ـص ــادر عــن
إم ـ ـكـ ــان ت ــوقـ ـي ــع ال ـ ـحـ ــريـ ــري ات ـف ــاق ـي ــة
تسمح للبنان بالحصول على أسلحة
روسية ملصلحة الجيش اللبناني.

م ــن ع ـبــر ع ـنــه رئ ـيــس ال ــدول ــة رؤوب ــن
ريفلني الذي تفقد قادة الفرق واأللوية
التابعة للمناورة ،وأعلن أن «جاهزية
الـ ـجـ ـي ــش مـ ـهـ ـم ــة جـ ـ ـ ـدًا لـ ـك ــل ال ـج ـب ـه ــة
ال ــداخ ـل ـي ــة» ،م ـش ــددًا عـلــى أن امل ـن ــاورة
رســالــة مــن الجيش ملواطني اسرائيل
بــأنــه «ج ــاه ــز وم ـس ـت ـعــد ،وه ـنــا تكمن
األهمية الكبرى» .وتوسع ريفلني في
مقاربة املناورة ،في ما بدا أنه انعكاس
لتقدير الوضع الذي اطلع عليه برفقة
نائب رئيس اركان الجيش اللواء أفيف
كــوخــافــي ،فاعتبر أن «ال ـحــرب املقبلة
سـتـكــون مـخـتـلـفــة جـ ـدًا إن م ــن ناحية
العدو (حــزب الله) الــذي يقف قبالتنا
او من ناحية املهمات التي تنتظرنا».
مع ذلــك ،كــان الفتًا أن العدو عالج في
مرحلتي الــدفــاع والـهـجــوم سيناريو
اقتحام حــزب الله للمستوطنات ،كما
لو أنه خطوة ابتدائية من الحزب ،مع
علمه املسبق بأن استراتيجية األخير
ال تـقــوم على اس ــاس تحويل الـحــدود
ال ــى جـبـهــة مـفـتــوحــة أمـ ــام الـعـمـلـيــات
العسكرية .وإنما تتمحور حول الردع
والـ ــدفـ ــاع ع ــن ل ـب ـن ــان ،وهـ ــو م ــا كــرســه
بــامل ـمــارســة الـعـمـلـيــة طـ ــوال ال ـس ـنــوات
املاضية.
لكن قــرار اجــراء املـنــاورة الفيلقية ،في
ه ــذه املــرح ـلــة ب ــال ــذات ،ي ــأت ــي ام ـت ــدادًا
لـخ ـطــة ال ـج ــاه ــزي ــة ال ـت ـصــاعــديــة الـتــي
اعـ ـتـ ـم ــده ــا مـ ـن ــذ م ـ ــا بـ ـع ــد ح ـ ـ ــرب ع ــام
 ،2006وبما يتالءم مع تعاظم قــدرات
ح ــزب ال ـلــه وت ـطــور ك ـفــاءاتــه الـقـتــالـيــة.
وتطبيقًا ملـفـهــوم ض ــرورة االسـتـعــداد
ملــواجـهــة سـيـنــاريــوات يستطيع حزب
الـلــه الـقـيــام بـهــا ،ولـيــس مــع مــا ينوي
وي ـخ ـطــط ل ـت ـن ـف ـيــذه ف ــي هـ ــذه املــرح ـلــة
أو ت ـلــك .م ــن ه ـنــا ،كــانــت الـخـطــة الـتــي
يعمل عليها الجيش ،االستعداد لكل
ال ـس ـي ـنــاريــوات الـعـسـكــريــة ،ك ـجــزء من
تــوف ـي ــر عـ ــدة خـ ـيـ ــارات ع ـمــان ـيــة أم ــام
امل ـس ـتــوى ال ـس ـيــاســي ،ولـلـحـفــاظ على

قدر من الجاهزية لتنفيذ أي خيارات
ت ـبــادر الـيـهــا مــؤسـســة صـنــاعــة الـقــرار
السياسي.
هــدفــت امل ـنــاورة ايـضــا الــى االسـتـعــداد
ل ـك ــل أنـ ـ ـ ــواع ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات الـ ـت ــي يـمـكــن
أن ت ـت ــدح ــرج ســري ـعــا ب ـعــدمــا الحـظــت
الـقـيــادتــان العسكرية واالستخبارية
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارًا غ ـ ـيـ ــر م ـ ـس ـ ـبـ ــوق م ـ ـ ــن س ــرع ــة
التحوالت االستراتيجية والعمالنية
في الساحتني السورية واالقليمية ،ما
قد ينطوي على تهديدات وفرص ما.
ف ــي ك ــل األح ـ ـ ــوال ،ب ــرز ال ـح ــد األق ـصــى
ألي مــواجـهــة عـسـكــريــة مـفـتــرضــة ،في
شروحات الضابط الرفيع للمراسلني
انـفـسـهــم بــال ـقــول إن «اإلنـ ـج ــاز الـبــري
(امل ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرض) س ـ ـي ـ ـس ـ ـمـ ــح ل ـ ـل ـ ـق ـ ـيـ ــادة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ــإنـ ـج ــاز صـ ـفـ ـق ــة» .وه ــو
ت ـع ـب ـيــر أبـ ـع ــد مـ ــا يـ ـك ــون عـ ــن ال ـح ـســم
ال ـع ـس ـك ــري الـ ـ ــذي حـ ـ ــاول ف ــي ال ـب ــداي ــة
االعالم االسرائيلي التسويق له ،لكنه
َ
لم يلق النجاح والتأثير املؤمل.
القلق االسرائيلي من مدة املعركة برز
ايـضــا فــي تأكيد الضابط ال ــذي تولى
ش ـ ــرح امل ـ ـسـ ــار ال ـع ـم ــان ــي ل ـل ـم ـن ــاورة،
ع ـلــى ض ـ ــرورة «تـقـصـيــر املـ ــدة ق ــدر ما
أمـ ـك ــن ...وس ـت ـكــون ه ـنــاك مـعــركــة على
الـ ـ ــوقـ ـ ــت» .وي ـ ـت ـ ـعـ ــارض هـ ـ ــذا امل ـف ـه ــوم
مــع مــا هــو مـفـتــرض أن اس ـت ـمــرار أمــد
امل ـعــركــة ك ــان يـنـبـغــي أن يـشـكــل عــامــل
ضغط اضافيًا على لبنان وحزب الله.
وب ــال ـت ــال ــي ي ـك ـشــف هـ ــذا الـ ـح ــرص عن
حجم املـخــاوف مــن أنــه كلما طــال أمد
املعركة سيعني ذلك تصاعد الخسائر
الـبـشــريــة فــي صـفــوف جـنــود الجيش،
وأيضًا استمرار الجبهة الداخلية في
تلقي الصليات الصاروخية ،التي أقر
ال ـض ــاب ــط ب ـت ـعــذر ام ـكــان ـيــة إس ـكــات ـهــا.
والــافــت أن هــذه املــواقــف بما تنطوي
ع ـل ـيــه م ــن دالالت ،ت ـص ــدر ف ــي سـيــاق
وذروة التباهي باملناورة وما يمكن أن
تحقق من نتائج عسكرية وسياسية.

