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 على استخالص العبـر مـن       ا، وعملت 2006/لم تهدأ إسرائيل وأمريكا مذ انتهت حرب تموز       
الهزيمة التي لحقت بالجيش اإلسرائيلي، والتغلب على المعوقات والثغرات التي ظهرت إبـان             

ية بهدف تطوير األسلحة البرية والبحرية، وبهـدف        كثفت الدولتان من جهودهما التقن     .الحرب
وقد عملت إسرائيل علـى إعـداد       . جمع معلومات عن حزب اهللا ونشاطاته العسكرية واألمنية       

مجموعات حربية متخصصة ذات تدريب خاص لمواجهة التكتيك العسكري لحزب اهللا، وللقيام            
ى رصد المواقع المخندقـة     بعمليات خاصة تشبه عمليات حرب العصابات، مركزة في ذلك عل         

وقد طفقت إسرائيل تبحث عن عمالء لها ووظفت أمواال ضخمة          . واالنقضاض عليها وتدميرها  
لصالح من لديه االستعداد الختراق صفوف حزب اهللا بحثا عن معلومات مهما كانـت بدائيـة                

منـي   التعاون األ  تطورونظرا لجرس اإلنذار الذي دق في أغلب العواصم العربية،          . وبسيطة
بين أجهزة األمن اإلسرائيلية وتلك العربية بهدف البحث عن سبل ناجحة للقضاء على حـزب               

هناك مصلحة مشتركة تحكم التحالف القائم بين أنظمة عربية والكيان الصهيوني تستدعي            . اهللا
 .االستنفار والتعاون الحثيث

 
رية مباشرة بعد وقف إطـالق      أخذ يغير من تكتيكاته العسك    قد  في المقابل، أتوقع أن حزب اهللا       

وقد استخلص  . خذ يستعد لحرب قادمة ال مفر واقعة      ، وأ 8/2006  أغسطس، آب،/14النار في   
الحزب العبر ووضع في الحسبان التفكير اإلسرائيلي بما يجب أن يتم تطويره عسكريا وأمنيا،              

 وال بـد أن     .وقرر أن يطور ما لديه بطريقة يصعب التكهن بها أو توقعها من قبـل األعـداء               
الحصول علـى صـواريخ     : حزب اهللا قد ركز من ناحية المعدات والوسائل على أمرين وهما          

مضادة لتصفيح جديد للدبابات اإلسرائيلية، والحصول على وسائل تمنع الطيران اإلسـرائيلي            
اجتهادي أن الحـزب يملـك اآلن األدوات والوسـائل          .  وتشل حركته إلى حد كبير     من العمل 

يملك قوة ردع صاروخية أكثر كفاءة وتدميرا من تلك التي شـهدناها فـي حـرب                الالزمة، و 
 أن لدى الحزب اآلن     14/2/2008وقد أضاف السيد حسن نصر اهللا في خطابه بتاريخ          . تموز

عشرات اآلالف من المقاتلين وليس مجرد عدة آالف، األمر الذي يضع معادلة قتاليـة جديـدة             
 .متعلقة بالزحف البري

 
 تورط نفسهاإسرائيل 

 ورطت إسرائيل نفسها من حيث أنها لم تعد مطمئنة إلى أنها هي وحدها              ،باغتيال عماد مغنية  
. صاحبة قرار شن الحرب، وعليها اآلن أن تجاري الخطوات التي يمكن أن يقوم بها حزب اهللا               

ألي إسرائيل لم تترك األمور راكدة لكي تستعد على هواها من الناحيتين العسكرية واألمنيـة               
مواجهة قادمة، وإنما نبشتها بطريقة فتحت الخيارات واسعة أمام حزب اهللا ودون أن يقع فـي                

 .مآخذ من قبل أصدقائه أو من يدعون أنهم أصدقاءه
 

، وهكذا نفهم سلوكه التاريخي مع كل عملية إسرائيلية كانت           على اغتيال مغنية   حزب اهللا سيرد  
 مغنية وسيكون قاسيا من ناحيتي نوعيـة الهـدف          رده سيكون بمستوى اغتيال   . تستهدف لبنان 
سيكون أسلوب الوصول إلى الهدف نوعيا بحيث يضع إسرائيل مـن الناحيـة             . والوصول إليه 

ماذا ستفعل إسرائيل عندئذ؟ من المتوقع أنها لـن تبلـع الضـربة             . األمنية أمام معضلة جديدة   
فبدل أن تعمـل إسـرائيل      . رعةوسترد عليها، وستأخذ حرارة المنطقة باالرتفاع بصورة متسا       



بوتيرتها الخاصة، وضعت نفسها بعد عملية االغتيال أمام آلية الـدافع واالسـتجابة والتـي ال               
 .تتحكم بها وحدها، وهذا عمل ال يتناسب مع متطلبات الذكاء الحربي

 
من خالل الردود المتبادلة، يستطيع حزب اهللا جمع المعلومات حول أسلحة جديدة قـد تكـون                

زة اإلسرائيليين، وبإمكانه أن يرصد تكتيكات عسكرية جديدة تستلزم أخذ الحيطة والحـذر             بحو
 .وتطوير تكتيكات خاصة بإفشالها

 
 تغيير وجه المنطقة

 وجه المنطقـة،    كما ورد على لسان األمين العام السيد حسن نصر اهللا، المعركة القادمة ستغير            
سيكسبها، ستطيح بأنظمة وسـترفع أخـرى،        التي يفترض حزب اهللا أنه       أي أن نتيجة الحرب   

وستغير التحالفات القائمة بالمنطقة، وستفرض على الشعوب العربية سلوكا جديدا، وستضـيق            
 حتى يحصل هذا فإنـه ال بـد أن          .الخناق على إسرائيل وعلى الهيمنة األمريكية على المنطقة       

ال يسـتطيع أحـد أن      تلحق بإسرائيل هزيمة واضحة وكبيرة تصنع ظروفا موضوعية جديدة          
، حقق الحزب انتصارا بمعنى أن سـالحه بقـي          2006في المرة السابقة، أي عام      . يتجاوزها

بيده، وبقي الجنديان اإلسرائيليان في األسر، ولحقت بإسرائيل خسائر كبيرة، واستمر إطـالق             
بأمريكا الصواريخ؛ هذه المرة ال بد من تحقيق ما هو أعظم من ذلك لكي تستنجد إسرائيل علنا                 

والدول األوروبية، ولكي تخرس األنظمة العربية، ولكي يرحل اليهود عن فلسطين زرافـات             
 .ووحدانا

 
االنتصار الساحق الذي يمكن أن يؤدي إلى تغيير وجه المنطقة ال بد أن يتوج بزحـف بـري                  

 مزارع شـبعا، أو أن تسـقط مسـتوطنات          رائيل من مرتفعات الجوالن، أو من     تندحر فيه إس  
أي نصر آخر سيكون بطوليا وستصفق له الجماهير العربية         . ونية شمالية بيد قوات عربية    صهي

أي يجب شل إسرائيل عسـكريا بحيـث        . واإلسالمية وتحتفي به، لكنه لن يغير وجه المنطقة       
ى أحد أو الدفاع عن أحد من       تهوي إلى الدرجة الثانية عسكريا، وال يعود بإمكانها الزمجرة عل         

 .ية العرباألنظمة
 

 الحرب الساكنة والحرب المتحركة
لقد استعمل أسلوبا دفاعيا يحبط تأثير التفوق       .  حربا ساكنة مخندقة   2006حزب اهللا عام    خاض  

التقني اإلسرائيلي في البر والجو، ويمنع التقدم البري للقوات الصهيونية، ويجبرها على خوض             
أتت الحرب الساكنة أكلها، لكن تأثيرها      . معارك عمياء، أي بدون معلومات عن الطرف اآلخر       

دا في المنطقة إلى درجة أن الفلسطينيين الذين من المفروض أن يكونوا أسرع الناس              بقي محدو 
ا لم يحصـل    يفي استخالص العبر، استمروا في مفاوضاتهم مع الصهاينة وكأن انقالبا عسكر          

لقد حقق حزب اهللا تحوال استراتيجيا في المنطقة، ويبدو أن إسـرائيل وأمريكـا              . في المنطقة 
المفاوضات قد أدركتا ذلك، وربما أن األنظمة العربية قد أدركت لكنهـا            وحدهما من بين دول     

 .تتمكن إسرائيل من إلحاق هزيمة بالحزبتنتظر جولة جديدة 
 

أرى، وحسب تحليلي لخطابات السيد حسن، ولما أتوقعه من تطورات تقنيـة عسـكرية لـدى                
متحركة مقتضياتها من   للحرب ال . حزب اهللا وإيران وسوريا أن دور الحرب المتحركة قد أتى         

.  الخ )اللوجستية (، النزلية ناحية المعدات واالستعدادات والغطاء الجوي والمستلزمات التزويدية      
وقد لفت انتباهي ما أتى في خطاب السيد حسن في تأبين الشهيد مغنية حـول عشـرات آالف                  

عسـكري، الجبهـة    من ناحية التكتيك ال   . المقاتلين الذين ينتظرون إسرائيل في الحرب القادمة      



اللبنانية ال تتطلب عشرات اآلالف من المتخندقين بسبب قلة اتساعها الجغرافي، لكنها تحتـاج              
 .إلى هذا العدد إذا كان الجند زاحفين

 
المعنى أنه يجب توفير قوات كافية للزحف البري باتجاه الجوالن ومزارع شـبعا، أو باتجـاه                

هل تتوفر لدى حـزب اهللا اآلن القـدرة علـى           . مستوطنات كريات شموني ومعالوت والمطلة    
إذا كان لدى الحزب ما يشل الطيران اإلسرائيلي، وقدرة كبيرة علـى تـدمير              الزحف البري؟   

تقديري أن حزب اهللا يمتلك     . الطريق نحو زحف بري تصبح مفتوحة     الدبابات اإلسرائيلية فإن    
هجومية بصـورة كبيـرة، وهـذه       اآلن الوسائل لشل الطيران اإلسرائيلي أو للحد من قدراته ال         

أما الطائرات العمودية، فتقديري أن نصيبها في التحليـق         . ستكون المفاجأة الكبرى في الحرب    
 .ليال أو نهارا سيكون محدودا جدا

 
 الجيش السوري

إذا شنت إسرائيل الحرب فإنها ستهاجم سوريا أيضا وذلك ألن سوريا هي الـداعم األساسـي                
إلحـاق أي   . ة فتح الطريق إلى إيران أو من زاوية التزويد باألسلحة         لحزب اهللا سواء من ناحي    

ولهـذا  . ضربة عسكرية بحزب اهللا ال يدوم مفعولها ما دامت سوريا صامدة في وجه الضغوط            
وإذا كان حزب اهللا يملـك وسـائل   . من المتوقع أن يكون الجيش السوري على أهبة االستعداد   

فإن سوريا تملك ذات الوسائل ووفق منظومات أكثر اتساعا         قتالية لمواجهة الطيران اإلسرائيلي     
 .وانتشارا من الناحية الجغرافية

 
إذا كان حزب اهللا يستعد لزحف بري فهو بحاجة إلى قوات نظامية مجهزة للحركة واإلسـناد                

مهما كانت تجهيزات حزب اهللا فإنها لن ترتقي إلى تجهيزات جيش نظـامي كبيـر               . والتزويد
ش السوري، وال بد للجيش السوري أن يوظف بعض قطاعاته العسكرية لخدمة            وقوي مثل الجي  

هدف الحرب القادمة والذي يختلف عن هدف الصمود وإفشال العدو إما عبر الجوالن أو عبر               
 . األراضي اللبنانية

 
 امتلك القدرة الدفاعية ضد سـالح       ش السوري لتحرير الجوالن إذا    من المنطقي أن يستعد الجي    

 .اإلسرائيلي، وبهذا يكون قد تناغم مع حزب اهللا في إرباك إسرائيل المرتبكةالطيران 
 

 حصار السكان اإلسرائيليين
من المتوقع أن يضع حزب اهللا ضغطا شعبيا على حكومة إسرائيل وجيشها من خالل حصـار                

أقدر أن الحزب سيطلق صواريخه بداية على منطقة تل أبيب إليصال رسالة واضحة             . السكان
في السابق، هاجر أهل الشمال إلى الجنوب علـى         . كل اإلسرائيليين بأنه ال مهرب أمامهم     إلى  

اعتبار أن صواريخ الحزب تركزت في المنطقة الشمالية، أما في القادمـة فلـن يجـدوا فـي      
إذا وقع السكان تحت طائلة الصواريخ في مختلف منـاطق فلسـطين            . الجنوب والوسط مأمنا  

.  السكاني سيتزايد على الجيش وسيجعله في وضع تكتيكي صـعب           فإن الضغط  1948/المحتلة
سيؤثر التذمر الشعبي على القرارات العسكرية التي تستدعي ردودا قوية من حزب اهللا تمـس               

 .المدنيين والمنشآت المدنية
 

 إسرائيل ليست التي كانت
تطـورات  جيش إسرائيل قوي وأذرعه طويلة وقدراته التدميرية هائلة، وقـد تعلمنـا مـن ال              

لكننا نالحظ أن نقاط    . التاريخية أن جنود إسرائيل مدربون ومؤهلون وأصحاب خبرة ومعرفة        
 :ضعف هامة قد برزت على الساحة اإلسرائيلية منها



ة على نفوسهم إلى اتخـاذ      يجنود إسرائيل مدللون، وقد أدت شدة حرص القيادة السياس         -1
هذا أثر علـى معنـى      . لجندي من أجل المحافظة على حياة ا      إجراءات معقدة وكثيرة  

 أولويات جديدة أثناء وجوده في خضم المعركة؛التضحية، ووضع الجندي أمام 
إسرائيل منخورة اآلن بالفساد إلى درجة أن اثنين من رؤسائها قد أخرجوا مـن مقـر                 -2

وقد سبق أن استقال وزيـر      . الرئاسة بخزي، وتم التحقيق مع رؤساء وزراء ووزراء       
 .يةالحرب ألسباب أخالق

 القيادات التاريخية التي كانت تجمع الناس في إسرائيل لم تعد موجودة؛ -3
 احتكار إسرائيل لألسلحة المتطورة لم يعد قائما؛ -4
ي مرحلة البحـث عـن      الناس في إسرائيل اآلن ليسوا في مرحلة بناء الدولة، وإنما ف           -5

 متطلبـات   الحياة المريحة مما يعني أن القيم قد شهدت تحوالت جذرية ال تتناسب مع            
 .الحرب

 
المنازلة قد ال تكون بعيدة، وستقع خسائر جسيمة وفادحة فـي األطـراف المتحاربـة، لكـن                 
إسرائيل ستجد أن األمور أصعب بكثير مما ظنت، وستجد أن طول زمن الحرب قد أرهقهـا                

 .وحشرها في زاوية االعتراف بأنها لم تعد تلك الدولة التي ال يزاحمها أحد في اتخاذ القـرار                
لن تكون  . أطراف عربية ستتأثر بنتائج الحرب على رأسها السلطة الفلسطينية والنظام األردني          

 .اعتادوا االعتماد عليهاإسرائيل في وضع يؤهلها لالستمرار في توفير األمن لمن 


