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هذا األسبوع تقدم رسائل متناقضة ألصدقاء وخصوم إسرائٌل بالد الشام كلمات 

 وحزب هللا على حد سواء:

إٌران  وااسؤل لى حد كبٌر. إن لبنان سٌدمر أغٌر راضٌن بالطبع عن حقٌقة  نحن"

 43ن ما هو ما قادم لن ٌشبه فً شًء حرب أ واولكن تؤكد ؟ هذالماذا قد ٌحدث 

نحث جمٌع المدنٌٌن على مغادرة األحٌاء  (. 7112 و. )تموز / ٌولٌاألخٌرة ٌوما  

 التً ٌسٌطر علٌها حزب هللا ". 

فً آ ، وعضو الكنٌست،مساعد رئٌس لجنة الشإون الخارجٌة والدفاعهذا ما قاله 

 .7107/  9/  77، فً الذي طلب عدم نشر اسمه ،ترخدٌ

، إذا بدأوهان تإدي الحرب أٌن ٌمكن إلى أن ونتانٌاهو وقٌادته العسكرٌة ال ٌعرف"

إننً أطلب من  لٌس لدٌهم صورة حقٌقٌة حول ما ٌنتظرهم فً الحرب المقبلة. 

مغادرة فلسطٌن المحتلة إلى الدول التً جاءوا منها حتى ال اٌنة الٌهود غٌر الصهٌ

الوقت أنهم قد ال ٌكون لدٌهم ما ٌكفً من را  إلى نظٌكونوا وقود الحرب المقبلة، 

 ". للمغادرة

خالل ، 7107/  01/  0فً  ،حسن نصر هللامن خطاب ]أمٌن عام[ حزب هللا، 

 العاشر من عاشوراء.الٌوم  فً ذكرى ،بٌروت ًجنوب له خطاب



 

 

فً ٌرى العدٌد من المحللٌن فً القٌادة العسكرٌة اإلسرائٌلٌة واألمرٌكٌة، وكذلك 

أنه ٌجب على إسرائٌل أن  ،اللوبً اإلسرائٌلً فً الكونغرس األمرٌكً فوفص

 ،أقصر كلما كان ذلك أفضلكلما كانت  الحرب المقبلة قصٌرة. تكون تضمن أن 

حرب طوٌلة األمد ل"الضوء األخضر"  تمنحأن واشنطن لن  منها،ألسباب كثٌرة. 

أن الجمهور والسٌاسٌٌن  ومنها أٌضا ، كبٌرة من المدنٌٌن اللبنانٌٌن.  تقتل أعدادا  

أو  ٌنالعسكرٌفً صفوف العدٌد من اإلصابات وقوع باإلسرائٌلٌٌن لن ٌقبلوا 

 .ٌناإلسرائٌلٌ ٌنمدنٌال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Counter Current . org)نقال  عن موقع 



 

 

ٌظهر هذا الرسم  (7107/  9/  77)بتارٌخ   من ماهر علوش. تمثٌلًرسم 

سٌبدو  كٌف . 7112اإلسرائٌلً فً جمٌع أنحاء لبنان عام  القصفالتخطٌطً 

 ؟القادمالشكل 

المخاطر  تقنٌات القتال عالًوقوات حزب هللا تارٌخ من االنضباط والمهارة لدى 

لموقع النهار  وفقا   ،7/01/7107فً  "الشهداء". غال من على الرغم من دفع ثمن 

أكثر من مقاتال  جدٌدا  و 00، أفادت تقارٌر أن حزب هللا فقد ما ال ٌقل عن ًلبنانال

 ٌستعد وٌتوقع وٌرٌد وذلك مرة أخرى. وه ٌحدثمن المرجح أن  . جرٌحا   41

هذه أحد  كان ذلك أفضل ألسباب كثٌرة. طالت الحرب كلما  مواصلة حرب أطول. 

سٌمطر رب مع حزب هللا أن شن ح األسباب هو أن كال الجانبٌن ٌدركان تماما  

 ،ال ٌمكن تصوره سبب ضررا  ست صاروخ ٌومٌا   7111ما ٌقرب من بإسرائٌل 

وما لم  لقواعد العسكرٌة اإلسرائٌلٌة والبنٌة التحتٌة واألحٌاء المدنٌة والسكان. ا ٌطال

تبقى ٌكن هناك وقف عاجل لوقف إطالق النار، فإن الحرب لن تنتهً حتى عندما ال 

إسرائٌل  معظمأو  ،7112كما حدث فً عام  ،ن أحٌاء حزب هللاهناك الكثٌر م

العامة شوارع إسرائٌل الجماهٌرٌة ظاهرات ماالحتجاجات وال تجتحما لم  -ولبنان 

، كما بات رجح مشلوال  سٌكون على األألن مجلس األمن الدولً  ،البرلمان تمألو

 لسوء الحظ. مصٌره مإخرا ،

فً الحد من جزء كبٌر  ،إسرائٌل، ولن تنجح على األرجحوألسباب قلٌلة، لم تنجح 

من سورٌا إلى حٌث ٌرٌد  اً ٌنقلهتسلحة اإلٌرانٌة إلى حزب هللا المن شحنات األ

هضبة فً  - بحسب مصدر فً درعا -أو  ،لبنان أرجاءفً  اأو تخزٌنه اوضعه

رائٌل غٌر أحد األسباب المهمة التً تجعل إس الجوالن التً تسٌطر علٌها إسرائٌل. 

الحدود بٌن لبنان وسورٌا، والتً تمتد على طول شحنات هو الوقف قادرة على 

السكان  ،حافظ علٌها لقرونو ،هاالتً أنشؤو ، وهً أشبه بالغربال،مٌل 711

مئات األشجار ، بحرفٌا   االتجاهٌن، والمغطاة،كال  فً ،شًء كلتهرٌب لن والمحلٌ

 الطرق الجبلٌة عبر الحدود.على طول 

ما كان الحال عبر التارٌخ فً معظم البلدان، ، فإنه لٌس من السهل فً هذه المنطقة ك

أن مئات وحقٌقة أخرى هً  الحٌلة والخبرة. ذوي  منع المهربٌنهذه األٌام 

من سورٌا إلى ٌومٌا   تنتقل، من العدٌد من البلدانو ،من جمٌع األحجام ،الشاحنات

فً التعرف، عن طرٌق خبرة  لدٌهم من المراقبٌن المحلٌٌن ، وعدد قلٌل نسبٌا  لبنان

البصر، )ٌبحثون عن شًء واحد، هو حجم انتفاخ اإلطارات واختالف هدٌر 

التً من المرجح أن تكون محملة بالصوارٌخ أو بغٌرها الشاحنات الشاحنات( على 

تً المن مجدل  ،مٌلٌشٌات مخضرم عضوأحد الشباب، وهو   من األسلحة الثقٌلة.



 

 

شرق  مٌال   43سورٌا، على بعد ولبنان بٌن ن معبر مزنا عأقل من مٌلٌن تبعد 

تقرٌبا   –بالدقة نوع الصوارٌخ  ٌعرفنظر إلى شاحنة وٌدمشق، ٌدعً أنه ٌمكن أن 

 !من خالل حركة تماٌل الشاحنة أثناء صعودها للمنحدرات الحادة –

ال التً رحالت له بها، لل المشهود الدإوبةذو المراقبة حتى هذا المراقب، لكن، 

 ،على مدى السنوات القلٌلة الماضٌة ،ق بٌن بٌروت ودمشقٌحصر لها على الطر

شاحنة تحمل ما إذا كانت على تخمٌن  ،فً بعض األحٌانقادرا ، ٌمكن أن ٌكون 

المكدسة والبصل أو باقات من الموز،  امن أكٌاس البطاط ، رغم ما فٌهاأسلحة ثقٌلة

الحً الذي ٌسكن من وبخاصة عندما ٌتعرف على سائق شاحنة  الشاحنة،فوق هٌكل 

 ، جنوب بٌروت )حارة حرٌك(.فٌه فً ضاحٌة حزب هللا الجنوبٌة

إن  األسلحة القادمة. حسن استخدام ل ا  أن لدى حزب هللا خططمن المفترض و

خامس هً أصغر التً والٌة نٌوجٌرسً،  ، التً ال تبلغ مساحتها حجمإسرائٌل

سوى ن ٌكون أمامه لحزب هللا، ألنه ل مناسبأمرٌكٌة، هً هدف سهل ومثالً ٌة وال

 وسوف تشمل أهدافه من المواقع الحٌوٌة التً ٌسهل استهدافها.  عدد قلٌل نسبٌا  

محطات تولٌد الكهرباء ومطار بن غورٌون والموانئ ومحطات السكك الحدٌدٌة 

متنوعة الاألهداف المدنٌة من ونوع  والمبانً الحكومٌة الرئٌسٌة والمنشآت العسكرٌة

 ،سنواتطوال  ،من المتحاربٌن فً سورٌا مختلفةالتً كانت تستهدفها مجموعة 

، والمستشفٌات، الدٌنٌة واألسواق العامة الكبٌرةدون تجنٌب المدارس ومواقع التجمع 

إن لم تكن دمرت  ،فً الحرب المقبلة هاسوف تتضرر العدٌد من وما إلى ذلك. 

، ستدفع إسرائٌل السنوات السبع الماضٌة.  طوالحدث فً سورٌا ٌكما  ،تماما  

 ،مئات الضحاٌاوقوع التحتٌة مع استمرار للبنى  تدمٌرثمنا  ال ٌحتمل من ال بسرعة،

 على الرغم من التخطٌط المكثف لحرب قصٌرة.

تزاٌد الهجمات  ، بشكل أو بآخر،ٌبدو أن حزب هللا وإٌران وسورٌا قد قبلوا

من التصعٌد.  خوفا  اآلن  ٌقومون بالرداإلسرائٌلٌة على شحنات األسلحة، أو ربما ال 

غم الضربات اإلسرائٌلٌة المباشرة على مختلف قوافل إٌران وحزب هللا، أكد رو

 المحلٌٌن أنه سٌواصل توسٌع ترسانته. لحلفائهحزب هللا لوسائل اإلعالم و

الحرب المقبلة قصٌرة تكون ضمان أن ٌتطلب اإلسرائٌلً، لتحلٌل جٌش الدفاع  وفقا  

وتفٌد التقارٌر  ، ولٌس فقط حزب هللا. أٌضا   ستهدف دولة لبنانتأن  ةوقواته منتصر

ا إلى حد كبٌر فً وبؤن حزب هللا والبنٌة التحتٌة فً لبنان وجٌشه ٌمكن أن ٌدمر

وتتركز  . د تقدٌر، على أبعغضون أسبوع واحد أو فً مدة ال تتجاوز عشرة أٌام

جٌنز ]نشرة[ "للمحللٌن فً  وفقا   ،هذا الجدول الزمنًل بناءاألعمال التحضٌرٌة 

لكال الجانبٌن لقبول  هائال   دولٌا   فإنها ستخلق ضغطا   ،عندما تشتعل الحرب . "وٌكلً



 

 

بٌنما ٌستعد  خطط له. ٌالجٌش اإلسرائٌلً و هوهو ما ٌؤمل ،وقف إطالق النارسرٌع ب

 لحرب طوٌلة. ،من جانبه، كما ذكر أعاله ،حزب هللا

حزب هللا  منعاندالع الحرب، ستواصل إسرائٌل محاولة هذه األثناء، وإلى حٌن وفً 

 ن تسلٌح نفسه بؤسلحة دقٌقة.م

تبث إسرائٌل على نطاق واسع رسالة الجٌش اإلسرائٌلً التً تقول: "إن لبنان 

ى قدم المساواة فً الحرب ٌستهدفان علسإسرائٌل و عدوي   نوحزب هللا سٌكونا

لحربه  ٌصبح الجٌش اإلسرائٌلً مستعدا   إلى أنعلى أمل خلق الردع  ،المقبلة"

باإلضافة إلى ذلك، ال أحد من الالعبٌن الرئٌسٌٌن فً  لها. التً ٌخطط السرٌعة 

المنطقة، سورٌا وإٌران والمملكة العربٌة السعودٌة ودول مجلس التعاون الخلٌجً 

 مدمرا ،رى لبنان ٌرٌد أن ٌ ،والوالٌات المتحدة واالتحاد األوروبً وفرنسا وروسٌا

فً أن ٌكون هذا هو مصٌر حزب  معن رغبته ونعبرٌ غالبٌتهمعلى الرغم من أن 

 هللا.

لجٌش اإلسرائٌلً أجراها اعسكرٌة رئٌسٌة  مناوراتفً نهاٌة و، قبل أسبوع تقرٌبا  

رسالة  ،على عجل ،الجٌش قادةو وزٌر الدفاع اإلسرائٌلً بثفً شمال إسرائٌل، 

تندلع عندما أنه و ،دولٌة مفادها أن إسرائٌل قادرة على هزٌمة حزب هللا بسرعة

 –على األقل الوالٌات المتحدة  –الدول الغربٌة تتفهم من المهم أن ، فإنه الحرب

لكن  لٌس لدٌها خٌار آخر. ألنه أن إسرائٌل اختارت هذه االستراتٌجٌة  ،مقدما  

رسالة أخرى  ٌبثونٌنتقدون هذه الرسالة و ،وفً أماكن أخرى ،فً إسرائٌلالبعض 

"عقٌدة ، ما ٌشٌر إلى وجود لبس كبٌر فً الحكومة اإلسرائٌلٌة حول تماما  معاكسة 

الشإون ونشرت اللجنة الفرعٌة للجنة الدفاع  . الذي تم التروٌج له سابقا   جدعون"

 ًعن تقرٌر حكوم ملخصا   ً،ع الماضسبواأل ،التابعة للكنٌست االسرائٌلًالخارجٌة 

 ،االسرائٌلٌةالخمسٌة  "خطة جدعونالٌة من السرٌة حول "ععلى درجة مصنف 

 . األلداءعداء األٌران وحزب هللا وحماس وغٌرهم من إ فً وجهسرائٌل إللدفاع عن 

السنوات  طوال ،ٌنتقد التقرٌر بشدة افتقار إسرائٌل إلى استراتٌجٌة أمنٌة متماسكة

عدد من اإلخفاقات العسكرٌة فً حرب  وقوعإلى  أدىالخمس الماضٌة، وهو ما 

وألقى  الٌوم. إلى ما زالت تضعف جٌش الدفاع اإلسرائٌلً التً و ،7103غزة عام 

التقرٌر باللوم على القٌادة السٌاسٌة لعدم تقدٌمها توجٌهات استراتٌجٌة واضحة 

إسرائٌل مستعدة للحرب تكون ة فً أن شكوك قوٌوجود للجٌش، كما شدد على 

 المقبلة مع حزب هللا.

إذا كان تقدٌم إجابة على الوهم الَمرضً عما النقاش المكثف فً إسرائٌل ٌسعى إلى 

على عكس  -لفترة الحرب القادمة أو قصٌرة األجل  ،على نحو سلٌم ،جٌشها مستعدا  



 

 

 مستعد لخوضإلسرائٌلً هل جٌش الدفاع ا ما حدث فً السنوات القلٌلة الماضٌة. 

 بٌن كبار الضباطالكنٌست و فً ، هو أمر مثار نقاش مفتوحلحرب صباح غدا

من  ، عددا  تسرٌبهوٌثٌر تقرٌر اللجنة الفرعٌة للكنٌست، الذي تم  . ٌنالعسكرٌ

 األسئلة األساسٌة.

 تهٌىءالتً من المفترض أن  ،الخمسٌة "خطة جدعون"ٌصر التقرٌر على أن 

ٌبدو أنها قد تحولت إلى اعتراف من قبل جٌش الدفاع  ،الجٌش للحرب المقبلة

بطرٌقة لحرب ل ،على مدى العقدٌن الماضٌٌننفسه، ؤنه كان ٌعد باإلسرائٌلً نفسه 

وأن  ،بشكل مختلفنفسها  وٌجادل بؤن إسرائٌل ٌجب أن تعد   . خاطئة ضد حزب هللا

 القادمة ضد حزب هللا، فضال   الحربهناك حاجة ملحة لتغٌٌر استراتٌجٌة للجٌش فً 

الجٌش  ه علىأنو ،إٌرانقبل التهدٌدات العدٌدة من تدمٌر خطة من شؤنها وضع عن 

 الحق.من  بدال   ،عاجال   ،ٌتوقع أنه سٌكون علٌه أن ٌواجهأن 

 للتقرٌر: وفقا  

الثغرات فً  دائما   ال تحل   ،مستمدة من الخٌاراتالإن عملٌة تسلٌح وبناء القوة ف"

هناك عدد من المجاالت الهامة  مختلف المجاالت التً اكتشفتها اللجنة فً عملها. 

 ."على حساب قدرات أخرى ولوالتً تتطلب تعدٌالت فً سرعة بناء القوة، 

اصة ٌرتكز النقد المركزي للجنة الفرعٌة على حقٌقة أن الجٌش حدد احتٌاجاته الخ

 هتملٌ أنالقٌادة السٌاسٌة على ما ٌتوجب على لخطة متعددة السنوات، ولٌس بناء 

بشؤن بعض عناصر تنفٌذ خطة جدعون، لكنه  على الجٌش. وكان التقرٌر إٌجابٌا  

حزب  ضدخطط الجٌش اإلسرائٌلً لتنفٌذ الحرب المقبلة  فًحدد مشاكل خطٌرة 

ش اإلسرائٌلً فً تشكٌل قوة قتالٌة مثٌرة وادعى التقرٌر أنه فً حٌن نجح الجٌ هللا. 

وٌقرأ التقرٌر  الصحٌحة.  للمهمةعلى نحو مالئم  نفسه دائما   لإلعجاب، فإنه ال ٌعد  

؛ "وتستمد عملٌة تسلٌح وبناء القوة من الخٌارات وال تحل الثغرات فً مختلف جزئٌا  

المجاالت التً فحصتها اللجنة. وهناك عدد من المجاالت الهامة التً تتطلب 

 .على حساب قدرات أخرى" ولوتعدٌالت فً بناء جٌش الدفاع اإلسرائٌلً، 

دعون، وال سٌما أنها أوجه قصور أخرى فً خطة ج والحظت اللجنة الفرعٌة أٌضا  

روسٌا إلى المؤساوٌة لعودة ]تغٌر طبٌعة األرض[ بال ال تشمل "التحول التكتونً"

المقبلة مع حرب الما هً خٌاراتنا فً  ؟ماذا نرٌد ؟"ماذا ٌمكننا أن نفعل المنطقة. 

 ؟"حزب هللا

من قبل الكثٌرٌن فً المإسسة باتت تتزاٌد وتفٌد التقارٌر بؤن هذه االنتقادات 

، والتً ٌنبغً العسكرٌة اإلسرائٌلٌة وبٌن صانعً القرار السٌاسً الرئٌسٌٌن



 

 

كل ذلك ٌشٌر  فً الشرق األوسط.  األحداث السرٌعتحرك سرعة فً ظل معالجتها ب

إسرائٌل  ٌجبرحزب هللا وإٌران فً سورٌا، ما  ٌنشئهاإلى أن جبهات أخرى مهمة قد 

 فً وقت واحد.عدة، على القتال فً ساحات 

عملٌات بمصٌر لبنان بمجرد أن تبدأ إسرائٌل على  قلقال، وبسبب الوقتهذا  فً

زاروا، أو هم على وشك زٌارة، ، فإن العدٌد من "القادة" فً لبنان المكثفالقصف 

فاألول ٌعتبرونه  المملكة من أجل وضع استراتٌجٌات لمواجهة حزب هللا وإٌران. 

 ،هو نظام مهٌمن مزعوم فً طهرانمجرد مٌلٌشٌا أجنبٌة ٌزرعها هذا األخٌر، و

وحتى  . الخاصة أنه ٌسٌر بخطى سرٌعة نحو ثورته ،ٌعتقد البعض فً حكومة لبنان

اآلن، قام رئٌس القوات اللبنانٌة سمٌر جعجع ورئٌس حزب الكتائب سمٌر الجمٌل 

( ورئٌس 0997اللذان شاركا مباشرة فً مجزرة صبرا شاتٌال عام الحزبان )

والوزٌر  ،جنبالطالوزراء اللبنانً سعد الحرٌري والزعٌم الدروزي النائب ولٌد 

وٌخطط  . ]بزٌارة المملكة[ ، اللواء أشرف رٌفًالمناهض لحزب هللا وإٌرانالسابق 

 .ات مماثلةآخرون لزٌار

مشارٌع إٌران  اعون أنه"تحالف" لمواجهة ما ٌد   البحث عن ٌسعى بعض الزوار إلى

ببعث فٌه  ٌؤملونوفً الوقت الذي  للسٌطرة على المنطقة وتهدٌدها لسٌادة لبنان. 

بعدم تدمٌر لبنان خالل حربها إلى إسرائٌل، وإقناعها، فً نهاٌة المطاف، رسالة 

البنتاغون  ن فًوالتً نصح مسإولو ،خطط لهاتالتً  ٌام،أعشرة  ما دون، القصٌرة

طلق بمجرد أن ٌتفق نؤنها ستبالكونجرس بؤنهم ٌعتقدون فً األمرٌكً أعضاء 

 ن.ٌمستعدباتوا أنهم على الجٌش اإلسرائٌلً والحكومة اإلسرائٌلٌة 


