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حتقيقات

ع�شر �سنوات على عدوان تموز ...تطورات ُم�ضاعفة في قدرات المقاومة ال�صاروخية واال�ستخبارية
أعد لحرب مفتوحة ومفاج�آت ّ
حزب اهلل � ّ
تهدد الأمن اال�ستراتيجي للكيان ال�صهيوني
محمد حمية
عشر سنوات م ّرت على العدوان «اإلسرائيلي» على لبنان في تموز  2006وعلى الرغم من التوتر األمني والعسكري الذي ساد المنطقة الحدودية
ّ
تتخطه إلى حرب واسعة النطاق بين الطرفين على غرار
مرات عدة بين جيش االحتالل وحزب الله ،إال أنّ األمور بقيت ضمن السقف المضبوط ولم
حرب  2006واستطاع القرار  1701الصمود رغم التعقيدات التي تحكم الصراع على الجبهة الشمالية والظروف في المنطقة ،ال سيما انخراط حزب
الله في الحرب السورية ض ّد التنظيمات اإلرهابية ودخول «إسرائيل» على خط هذه المواجهة مرارا ً من خالل غارات شنّتها على مواقع للحزب وللجيش
السوري داخل السورية لدعم المجموعات اإلرهابية.
ورغم أنّ انشغال الحزب في الحرب السورية يمكن أن يشكل فرصة لـ«إسرائيل» لالنقضاض عليه بحرب تدميرية خاطفة على لبنان تملك فيها
عنصر المفاجأة الذي فقدته في حرب  ،2006إال أنها لم تقدم عليها ألنها غير مضمونة النتائج ولن تحقق نصرا ً حاسما ً في ظ ّل المتغيّرات في
تصب في مصلحة المقاومة ،ال سيما بعد الخبرة والكفاءة القتالية التي اكتسبها مقاتلو حزب
موازين القوى العسكرية والمعلوماتية والبشرية التي
ُّ
الله في الجبهة السورية في مختلف المناطق المأهولة بالسكان كريف دمشق ،والمناطق ذات التضاريس الجبلية الوعرة والصعبة كالقلمون ويبرود
وجبال الالذقية وكسب والمناطق السهلية والصحراوية كالقصير وتدمر ،األمر الذي م ّكن المقاومة من خوض معارك في مناطق سكنية داخل فلسطين
المحتلة كالجليل ،فضالً عن أنّ الجبهة الداخلية «اإلسرائيلية» غير ال ُمهيّأة للحرب ،بحسب ما يقول قادة االحتالل وإعالمه .أما العامل األهم فهو الصراع
االستخباري بين «إسرائيل» والذي تفوقت فيه المقاومة ،وكان األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واثقا ً وحاسما ً في خطابه األخير في يوم
القدس عن تف ُّوق المقاومة في هذا المجال ،وأنّ المهم هو ما تعرفه المقاومة عن االحتالل ،في إشارة إلى أنها حصلت على معلومات هامة عن كيانه في
توسع دائرة أي حرب مفتوحة مقبلة أع ّد لها حزب الله
وقت فشل هذا الكيان في كشف ما يريده عن المقاومة ،بينما يتخوف االحتالل من سيناريو ُّ
ودخول قوى ودول وتنظيمات جديدة فيها ال يقوى على احتمالها.
ما الذي تغير في المعادالت الميدانية بين حرب تموز عام  2006وبين عام 2016؟ وماذا لو تك ّررت الحرب اليوم وما هي السيناريوات المتو ّقعة؟ هل
ستبقى محصورة في لبنان أم أنها ستتدحرج لتشمل سورية والمنطقة؟ وماذا يقول اإلعالم الصهيوني والقادة األمنيون والعسكريون والسياسيون؟
وهل البيئة الداخلية جاهزة لهذه الحرب؟

حجازي

حطيط

حزب الله الكيان العسكري األقوى

نشر موقع «وااله اإلسرائيلي» مقاال ً أول من أمس
في الذكرى العاشرة لعدوان تموز تركز حول واقع
حزب الله ،وجاء فيه« :عشر سنوات مضت على
الحرب وحزب الله بات اليوم الكيان العسكري
األقوى في المنطقة ،فحزب الله م ّر منذ الثمانينات
بكثير من التط ّورات واألح��داث ،واكتسب الخبرة
في ح��رب العصابات البرية ض� ّد ق��وات الجيش
اإلسرائيلي ف��ي التسعينات .وبعد االنسحاب
اإلسرائيلي من جنوب لبنان عام  ،2000صاغ
التحصن على أرض وتحت
طريقة عمل جديدة:
ّ
أرض الجنوب اللبناني ،إقامة «محميات طبيعية»
وتسلّح بالصواريخ من أجل خلق ال��ردع مقابل
إسرائيل .وم��ن حين إل��ى آخ��ر ،كانت تستهويه
محاولة مهاجمة ق��وات الجيش ،إل��ى أن وقعت
الحرب في العام  2006التي بدأت بخطف وقتل
جنود الجيش».
وأضاف الموقع« :في سنوات ما بعد الحرب،
أدخل حزب الله تعديالت على نظريته الردعية،
وتسلّح بشكل أق��وى بالصواريخ م��ن األن��واع
واألصناف كافة .هناك من يقول إنّ بحوزته اليوم
 150000صاروخ ،وقد و ّزع الصواريخ والقذائف
في أحياء سكنية ،في قرى وم��دن جنوب لبنان
كما في مناطق مثل البقاع التي أصبحت «مخازن
الطوارئ» لدى الحزب .وك ّل هذا بغية االستعداد
لجولة قتالية أخرى مع إسرائيل ،يعتقد كثيرون
أ ّنها ستقع لكنّ السؤال متى؟».

السيناريو األسوأ
ّ

وفي السياق ،يتحدث محلل الشؤون العسكرية
في «القناة األولى» التابعة للعدو عن السيناريو
األس���وأ للحرب المقبلة ،وي��ق��ول إنّ «الجيش
اإلسرائيلي يعمل على تقليص أيام الحرب (المقبلة
مع حزب الله) إلى  28يوما ً كح ّد أقصى ألنه يفهم
القوة الموجودة لدى حزب الله ،الذي لم يعد كما
ك��ان في  .»2006ويضيف« :نحن نتحدث عن
نصف مليون إسرائيلي سيتركون منازلهم وعن
 1500صاروخ ،وسنتل ّقى هنا في الجبهة الخلفية

وف��ي حيفا وال��ك��ري��وت وف��ي ت��ل أبيب ف��ي األي��ام
الخمسة األولى من الحرب مئات القتلى ،والجيش
معني بأن يُنهي هذا بشكل سريع جدا ً بوسائل عدة
من بينها الدخول البري خالل عدة أيام إلى الداخل
اللبناني».

تغ ُّير المعادالت

ويقول الخبير االستراتيجي العميد الدكتور أمين
حطيط لـ«البناء» أنّ تغيير المعادالت «يندرج في
إطار نقاط أربع .األولى تتعلق بقدرات حزب الله من
الناحية العمالنية والنارية ،حيث بات الحزب يملك
الطاقة الصاروخية لتطال أي نقطة في فلسطين
المحتلة .ففي العام  2006كان الحزب يملك قدرات
صاروخية يصل مداها إلى  150كلم من الحدود،
أما اليوم فقد أصبحت فلسطين المحتلة كلها تحت
مظلة النار ،وه��ذا ما يرعب إسرائيل .أما النقطة
الثانية ،فهي أنّ الحزب ،من الناحية العمالنية،
وبعد خبرته في سورية ،اكتسب خبرات هجومية
هائلة بشكل يمكنه من العمل عبر الحدود والجليل
واقتحام منطقة سكنية ،وه��ذه القدرات لم تكن
قائمة في حرب تموز .»2006
أم��ا النقطة الثالثة ،بحسب حطيط ،فتتعلق
بالمدى الزمني للحرب« ،ففي حرب  2006كانت
المقاومة ق��ادرة على االستمرار في الحرب لمدة
شهرين ،أم��ا اآلن فالحرب ستكون مفتوحة في
الزمان ،خصوصا ً أنّ الحزب بات يملك الطاقات
التي تم ّكنه من المناورة والمراوغة الدائمة في
الميدان من دون انتظار توقف الحرب ب��إرادة
إسرائيلية أو أميركية .أما النقطة الرابعة فتتعلق
بالنطاق الجغرافي للحرب والمشاركين فيها،
بحيث لن يكون حزب الله وحيدا ً في الحرب التي
قد تبدأ مع ال��ح��زب ،لكنها في ما بعد ستشمل
المنطقة وستدخلها دول وق��وى جديدة ومحور
المقاومة بأكمله».

الحرب المفتوحة

ويضيف حطيط« :هذه العناصر األربعة جعلت
الحرب المقبلة تنفتح على مصراعيها وقد قال عنها
السيد نصرالله إنها ستغير وجه المنطقة ،وبالتالي

دعوة لحضور الجمعية العمومية
في شركة شاتو موزار ش.م.ل.
بتاريخ 2016/9/6

لن تتوقف كما تشتهي إسرائيل وال في الوقت الذي
تريده» .وفي المقابل ،يستبعد حطيط احتمال
اندالع تلك الحرب في الوقت الراهن« ،وبمعزل عن
انخراط الحزب في الحرب السورية ألنّ إسرائيل
إذا لم تضمن نصرا ً حاسما ً في الحرب فال تدخلها
وهذا غير مضمون».
ويلقي حطيط الضوء على كالم السيد نصرالله
الذي تحدث عن قدرة المقاومة على جمع معلومات
استخبارية هامة عن كيان العدو ،ويعتبر أنّ هذا
الكالم «أرعب إسرائيل ،ألنّ الجيوش تعتمد على
الس ّرية والتكتم لكي تفاجئ العدو في الميدان.
إسرائيل بذلت جهودا ً كبيرة لجمع معلومات دقيقة
عن حزب الله لك ّنها لم تستطع ذلك ،بينما يملك
حزب الله منظومة عمالنية استخباراتية مه ّمة جدا ً
إلى ح ّد يستطيع معرفة ك ّل ما يريده عن قدرات
إسرائيل وأهداف حيوية في فلسطين المحتلة».

القدرات البشرية

ويتحدث مح ّرر الشؤون العبرية في قناة المنار
حسن حجازي عن تحوالت طرأت على تطور قدرات

دعوة لحضور الجمعية العمومية
في شركة تنمية الكرمة ش.م.ل.
بتاريخ 2016/9/6

إنّ رئيس مجلس اإلدارة يدعو جميع المساهمين في شركة شاتو موزار
ش.م.ل لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستُعقد في تمام الساعة
الحادية عشرة من يوم الثالثاء الواقع فيه  2016/9/6في مركز الشركة

إنّ رئيسس مجلس اإلدارة يدعو جميع المساهمين ف��ي شركة تنمية
الكرمة ش.م.ل .لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستُعقد في تمام
الساعة ال��واح��دة م��ن ي��وم الثالثاء الواقع فيه  2016/9/6ف��ي مركز
الشركة الرئيسي الكائن في بيروت ،شارع ب��ارودي  -بناية سوينكو ،يكون
جدول أعمالها التالي:

 - 1مناقشة م��ي��زان��ي��ة ال��ش��رك��ة ل��ع��ام  2015وت��ق��ري��ر م��ف�� ّوض المراقبة
والتصويت عليها.
 - 2إبراء ذ ّمة المجلس.
 - 3إعطاء أعضاء مجلس اإلدارة حق التص ّرف وفقا ً للمادتين  158و159
من قانون التجارة.
 - 4تدوير الخسائر إلى السنة المالية الالحقة.
 - 5تعيين مف ّوض مراقبة لعام .2016
 - 6أمور أخرى.

 - 1مناقشة م��ي��زان��ي��ة ال��ش��رك��ة ل��ع��ام  2015وت��ق��ري��ر م��ف�� ّوض المراقبة
والتصويت عليها.
 - 2إبراء ذ ّمة المجلس.
 - 3إعطاء أعضاء مجلس اإلدارة حق التص ّرف وفقا ً للمادتين  158و159
من قانون التجارة.
 - 4تدوير الخسائر إلى السنة المالية الالحقة.
 - 5تعيين مف ّوض مراقبة لعام .2016
 - 6أمور أخرى.

بإمكان المساهمين ّ
االطالع والحصول على نسخة الميزانيّة والتقرير لعام
 2015في مكاتب الشركة.
في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ المذكور أع�لاه ،تت ّم الدعوة إلى
جلسة أخ��رى بمن حضر ،تُعقد في تمام الساعة العاشرة من ي��وم الثالثاء
الواقع فيه  2016/9/20في مركز الشركة الرئيسي المذكور أعاله.

بإمكان المساهمين ّ
االطالع والحصول على نسخة الميزانية والتقرير لعام
 2015في مكاتب الشركة.
في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ المذكور أع�لاه ،تت ّم الدعوة إلى
جلسة أخرى بمن حضر ،تُعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الثالثاء
الواقع فيه  2016/9/20في مركز الشركة الرئيسي المذكور أعاله.

رئيس مجلس اإلدارة  /المدير العام
رونالد هوشر
				

رئيس مجلس اإلدارة  /المدير العام
رونالد هوشر
				

الرئيسي الكائن في بيروت ،ش��ارع ب��ارودي  -بناية سوينكو ،يكون جدول
أعمالها التالي:

المقاومة على الصعد كافةُ ،مستشهِدا ً بما يُنشر في
اإلعالم «اإلسرائيلي» ،والذي يتحدث عن تطور على
مختلف الصعد والمستويات في قدرات المقاومة
التي باتت تشكل الخطر االستراتيجي األكبر الذي
يواجهه كيان االحتالل على متسوى التحديات
في المنطقة .وي��ق��ول« :يتحدث إع�لام االحتالل
عن مستوى القوة البشرية لدى المقاومة ،هناك
ارتفاع في القدرات البشرية وتنا ٍم في الكفاءات
والخبرات التي يكتسبها المقاومون والتشكيالت
العسكرية المختلفة ل��دى المقاومة ،خصوصا ً
التجربة المتراكمة التي تكتسبها المقاومة في
الميدان السوري وعملها في إطار جغرافي واسع لم
تعتده على األراضي اللبنانية ،كما أنها تشارك في
عمليات تحرير كبرى لعدد من المناطق السورية
وه��ذا م��ا ينظر إليه االح��ت�لال على أن��ه م��ن أش� ّد
المخاطر ،على اعتبار أنّ االستراتيجية العسكرية
للمقاومة تحولت إلى هجومية وهنا يلحظ القادة
اإلسرائيليون أنّ حزب الله سيحمل هذه التجربة
وسينقلها في أي معركة مقبلة مع االحتالل ،ما
يعني أنّ الخبرة على المستوى العسكري باتت
جاهزة لخوض عملية توغل واقتحام لمناطق
ومستوطنات شمال فسلطين المحتلة والسيطرة
على أجزاء من هذه المناطق .ويدرك قادة االحتالل
ذلك وأنّ عليهم االستعداد لمواجهة هذا الخطر
وإع���داد العدة بشك ٍل كامل باعتبار أنّ الحرب
ستجري داخل األراضي المحتلة وفي عمق وخلفية
القوات اإلسرائيلية».

القدرات الصاروخية

وعلى صعيد ال��ق��درات الصاروخية ،يضيف
ح��ج��ازي« :م��ن جهة أخ��رى يتحدث اإلسرائيلي
عن القدرات الصاروخية للمقاومة ،وهي ،بحسب
تقديراته ،زادت عشرة أضعاف من العام 2006
وتتراوح بين  100و 150ألف صاروخ من مختلف
المديات وأج��زاء منها صواريخ تدميرية تحمل
فجوات تفجيرية كبيرة وقادرة على الوصول إلى
مختلف األماكن داخل فلسطين وإصابة أي هدف،
وبالتالي بات العمق اإلسرائيلي مكشوفا ً أمام قدرة
تدميرية كبيرة هائلة لدى المقاومة ،فضالً عن
إصاباتها الدقيقة لكافة المنشآت االستراتيجية
والحيوية في العمق اإلسرائيلي ،وبالتالي ليس
هناك منطقة محمية ال تطالها الصواريخ بل ك ّل
العمق ُمهدّد وسيطاله التدمير بشكل كبير في أي
حرب ُممكنة قد تش ّنها إسرائيل على لبنان».
ويشير حجازي إلى «أنّ تطورا ً نوعيا ً حصل،
على صعيد القدرات الصاروخية لدى المقاومة»،
الفتا ً إلى أنّ «الطيارين اإلسرئيليين الحظوا أنهم
متابعون وم��رص��ودون من قبل رادارات أرضية
قد ُ
شغلت باتجاه الطائرات بوضعية قتالية ما
يعني أنّ المقاومة تملك قدرات في هذا المجال ال
يعرف العدو مداها وهو يتوقع أن تحصل مفاجآت،

على هذا الصعيد ،والتقارير اإلسرائيلية المختلفة
تفيد بأنّ الطائرات التي س ُتهاجم لبنان لن تعود
إل��ى مدارجها بل سيسقط منها بعد استهدافها
بالصواريخ الموجودة في حوزة المقاومة».

الحصار البحري على «إسرائيل»

وعلى مستوى القدرات البحرية ،يلفت حجازي
إلى أنّ «االحتالل سيتع ّرض لحصار بحري في
الحرب المقبلة على الطائرات وعلى البوارج ،وهذا
ما يؤكده ق��ادة االحتالل ،مذ ّكرين ب��أنّ المقاومة
لديها صواريخ تطال ك ّل العمق البحري لالحتالل
على مدى شواطئ فلسطين المحتلة ،وبالتالي
فإنّ معايير الحرب ستكون مختلفة هذه المرة ،برا ً
وجوا ً وبحراً ،وسيأخذ االحتالل بعين االعتبار هذه
المعايير ،لذلك فإنّ حسابات الحرب المقبلة مع
حزب الله لدى االحتالل ُتعتبر مع ّقدة جداً».

البيئة االستراتيجية

ويقول حجازي إنّ «إسرائيل تعتبر أنّ البيئة
االستراتيجة ،على المستوى السياسي واإلقليمي،
هي لصالحها األمر الذي يوفر لها مظلة إقليمية
لشنّ حرب مد ّمرة على المقاومة في لبنان ،لكنّ عدم
إقدامها على ذلك حتى اآلن يؤكد مدى خشيتها من
خوض حرب مع المقاومة ،رغم وجود قوى عربية
تشجع االح��ت�لال على ذل��ك» .ويضيف« :توجد
ظ��روف دولية وعربية مشجعة على الحرب ،ال
سيما ما يصفه االحتالل بانشغال المقاومة في
الداخل السوري والوضع الداخلي في لبنان الذي
يعاني من انقسام سياسي ،ك ّل هذه العوامل تشكل
دافعا ً لالحتالل لشنّ هذه الحرب وتوجيه ضربة
للمقاومة ،لكنّ االعتبارات األساسية هي الميدان
والصهاينة يحسبون ألف حساب لقدرة المقاومة
على إلحاق أضرار كبيرة بالعمق اإلسرائيلي كما أنّ
النصر الكامل والحاسم غير مضمون».

الجبهة الداخلية غير جاهزة

على مستوى ال��ج��ه��وزي��ة ،ي��وض��ح حجازي
أنّ «االحتالل خاض مناورات عديدة منذ العام
 2006حتى اآلن في مختلف تشكيالت الجبهة
الداخلية وك ّل المنظومات التي لها عالقة بالحرب
والمنظومة السياسية وضعت بكامل الجهوزية
تحسبا ً لحرب مقبلة كي ال تتك َّرر األخطاء الماضية،
ُّ
لكنّ هذا ال يعني أنّ إسرائيل باتت جاهزة للحرب،
فبعض التقارير تتحدث عن أنّ الجبهة الداخلية
غير جاهزة ،خصوصا ً على مستوى المالجئ ،كما
أنّ العمق الصهيوني مكشوف وال توجد حصانة
للمنشآت الحيوية ،ما سيفرض على العدو إجالء
المستوطنين عن الحدود الشمالية» .ويتابع:
«هناك قناعة بأنّ ج��زءا ً من الحرب سيدور على
األراضي المحتلة ،ما يضع عالمات استفهام عديدة

على مدى جهوزية العدو ،لكنّ القادة العسكريين
اإلسرائيليين حاولو الترويج بأنّ قدرات جيشهم
مضاعفة وأنّ سالح الجو قادر على شنّ هجمات
موسع وعلى تدمير أضعاف مضاعفة ع ّما
بشكل
ّ
كان عليه في العام  2006وهناك جهوزية لشنّ
هجمات برية واسعة ،لكنّ المسألة األساسية
تعود إلى ال ُمعضالت التي يواجهها االحتالل في
أي حرب ،وبالتالي ليس هناك ما يضمن أن يحقق
نتائج ملموسة في الحرب وال يتحمل كلفتها ال
على المستوى السياسي وال العسكري ،فهي حرب
على فترة طويلة يتعرض فيها العمق اإلسرائيلي
لالستهداف وك ّل هذه المعطيات ُتع ِّقد الحسابات
وتجعل أي خطوة إسرائيلية ف��ي ه��ذا االتجاه
تتحول إلى مغامرة وجودية ُتع ِّرض وجود الكيان
للخطر».

المعادلة االستخبارية

وف��ي ه��ذا اإلط����ار ،أك��د السيد نصرالله في
خطابه األخ��ي��ر ف��ي ي��وم ال��ق��دس «أنّ إسرائيل
اعترفت في مؤتمر هرتزيليا بأنّ حزب الله قوة
ال يُستهان بها وتهدّد أمن الكيان» .وأضاف« :إنّ
التصريحات اإلسرائيلية في هرتزيليا عكست
الرعب اإلسرائيلي من هزيمة داعش في سورية».
وأشار السيد نصرالله إلى أن «ال جديد في الكالم
اإلسرائيلي حول معرفته الكثير عن المقاومة ألننا
في السابق كنا نسمع الكالم نفسه» .وأكد «أنّ
المهم هو ما تعرفه المقاومة من معلومات وك ّم
هائل من نقاط ضعف وقوة العدو وكيفية إلحاق
الهزيمة به».
وع��ن ال��ق��درات االستخبارية ل��دى المقاومة
واالحتالل ،يشدّد حجازي على أنّ «هذا الجانب
يبقى من األس��رار التي لم يكشف عنها السيد
نصرالله إال أثناء الحرب وموضوعة في حسابات
المقاومة ،فإسرائيل تدرك أنّ المجال الجوي لديها
لم يعد مغلقا ً وأنّ لدى المقاومة اإلمكانات التي
ُتتيح لها معرفة ما يجري في العمق الصهيوني
وكما يعمل العدو على جمع بنك أهداف المقاومة
تسعى ه��ي ،ف��ي ال��وق��ت عينه ،إل��ى العمل في
اإلطار نفسه ،حيث بات لديها إمكانات أكثر على
جمع المعلومات عن حجم المنشآت الحيوية
حساسة
وتوزيعها وأماكن وجودها ومعلومات ّ
عن األمن االستراتيجي للكيان الصهيوني ولديها
اإلمكانات لرصد واستهداف أي مكان في فلسطين
المحتلة بالصواريخ من أي بقعة داخل األراضي
اللبنانية واإلسرائيليون يعرفون أنّ المقاومة
قادرة على ضرب أي منشأة في فلسطين المحتلة
وتحتها ،والمواجهة المقبلة ،إن حصلت ،سيكون
الكيان الصهيوني خاللها تحت مرمى صواريخ
المقاومة وهذه الرسالة التي أراد السيد نصرالله
إيصالها إلى إسرائيل عندما تحدث عن معادلة
األمونيا».

