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تقرير

موقفها النهائي مــن الــورقــة املـقـ ّـدمــة،
ّ
في ظل ما يمكن وصفه بـ«أزمة الثقة»
ّ
املتبادلة بني الجيش والفصائل ،إما
بسبب «عــدم إثبات الفصائل قدرتها
على العمل ّ
الجدي»ّ ،
وإما بسبب «قيام
ّ
الـجـيــش بعملية أمـنـيــة داخ ــل املخيم
واعـ ـتـ ـق ــال ع ـم ــاد يـ ــاسـ ــن» ،ع ـل ـمــا ب ــأن
الـبـيــان ال ــذي صــدر أول مــن أمــس بعد
اجتماع «اللجنة األمنية الفلسطينية
العليا» في لبنان برئاسة قائد األمن
الــوطـنــي الفلسطيني ال ـلــواء صبحي
بشكل واضــح إلــى أن
أبــو عــرب ،أشــار
ٍ
«الجيش أعطى موافقته على غالبية
بنود املنظومة األمنية التي قدمتها
اللجنة بتكليف من القيادة السياسية
املوحدة في لبنان إلــى قيادة الجيش
اللبناني».
هل باستطاعة الفصائل ضبط الوضع
ّ
املخيم؟ السؤال
وإخراج اإلرهابيني من
ُو ّجــه إلى أكثر من مسؤول فلسطيني
رفيع املستوى .يقول أحد قادة فصائل
امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة إن «ال ـج ـيــش
يــدرك تمامًا قــدرة الفصائل ،وعجزها
عن إقناع املطلوبني الخطرين بتسليم
أن ـف ـس ـه ــم أو إخ ــراجـ ـه ــم مـ ــن امل ـخ ـ ّـي ــم،
وبــالـتــالــي ،إذا ك ــان هـنــاك نـ ّـيــة للعمل
عـلــى ه ــذا الـ ّـص ـع ـيــد ،فـمــن األف ـض ــل أن
ُيعمل بها على السكت لكي تنجح».
ب ــاع ـت ـق ــاد األخ ـ ـيـ ــر ،أن «املـ ـخ ـ ّـي ــم أم ــام
مـحـنــة صـعـبــة ،وال ـج ـيــش والـفـصــائــل
ّ
املخيم مطلوب
يدركون أن استهداف
إسرائيليًا في هــذا التوقيت بــالــذات».
فــي املـقــابــل ،يقول مـســؤول فلسطيني
سياسي إن «الفصائل إذا وجدت ّ
النية
بإمكانها ضرب اإلرهابيني وإخراجهم
ّ
املخيم أو اعتقالهم وتسليمهم»،
مـ ّـن
لكنه اتهم أحــد الفصائل ،بأنه «يريد
أن ُي ـب ـق ــي األم ـ ـ ــور ع ـل ــى ح ــال ـه ــا ،لـكــي
ّ
تبقى حــاجــة للجميع» .ب ــدوره ،يؤكد
أبو عــرب ،لـ«األخبار» أن «األجــواء مع
الجيش ّ
جيدة جدًا على عكس ما يقال،
ّ
والورقة إن طبقت يمكن أن تحل جزءًا
كبيرًا من املشكلة ،ومسألة املطلوبني
هدوء لتعالج».
تحتاج إلى
ٍ
عمليًا ،تـ ُ
ـرك األمــر للجيش وحــده بدل
ّ
تقديم خــطــة عملية مــن الـفـصــائــل ،ما
ي ـع ـنــي اس ـت ـك ـم ــال ب ـن ــاء الـ ـس ــور ال ــذي
ّ
يـ ـمـ ـت ـ ّـد عـ ـل ــى ط ـ ــول خ ـ ــط ال ـ ّـسـ ـك ــة فــي
غــرب املـخـ ّـيــم ،ومــن جــامــع اإلم ــام علي
ومنطقة البركسات إلى درب ّ
السيم في
شرقه ،مع نشر نقاط حراسة ّ
مشددة.
ّ
املخيم وعزله،
بكالم أوض ــح ،تطويق
والقبض على  70ألــف فلسطيني بني
ّ
ـدران أرب ـع ــة ،وإب ـق ــاء األم ــن املتفلت
جـ ـ ٍ
ب ــال ــداخ ــل ع ـلــى ح ــال ــه .ول ـي ــس خــافـيــا
أن ال ـح ــدي ــث والـ ـنـ ـق ــاش ب ــن الـجـيــش
والفصائل عن ضرورة تسليم املولوي
يـعـ ُّـد أولــويــة ،لـكــن هــل يـتـحـ ّـول شــادي
املـ ــولـ ــوي إل ـ ــى «ش ــاك ــر ال ـع ـب ـســي عــن
ال ـح ـلــوة» ،كـمــا ك ــان األخ ـيــر سـبـبــا في
ّ
مخيم نهر البارد؟ بالنسبة إلى
دمار
أكثر من مصدر فلسطيني ،املقارنة ال
ُ
ت ـصــح .يـقــول أح ــد ال ـقــادة العسكريني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،إن ال ــوض ــع ف ــي عــن
الحلوة مختلف عــن الـبــارد ،ألنــه «في
الـ ـب ــارد ك ــان ــت امل ــواج ـه ــة م ـبــاشــرة مع
الجيش ،ولم يكن هناك فصائل قادرة
ع ـلــى مــواج ـهــة ج ـمــاعــة ال ـع ـب ـســيّ .أم ــا
فــي عــن ال ـح ـلــوة ،فيمكن مواجهتهم
م ــن ال ــداخ ــل وت ـج ـن ـيــب امل ـخ ـ ّـي ــم دمـ ــارًا
وتهجيرًا تسببه معركة مع الجيش».
ل ـك ــن م ـ ــاذا عـ ــن الـ ـتـ ـح ــذي ــرات األم ـن ـيــة
مــن ق ــدرة التنظيمات اإلرهــابـيــة على
قضم الفصائل واستقطاب العشرات
مــن ّعناصرها؟ بعض قــادة الفصائل
يـ ـح ــذرون م ــن ه ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو ال ــذي
ّ
سـيــولــد حــربــا ،مــا لــم تتخذ الفصائل
ً
ق ـ ـ ــرارًا ح ــاس ـم ــا بـ ــإراحـ ــة امل ـخ ـي ــم أوال،
وتطمني الجيش ثــانـيــا .ومــا لــم ُيـقـ ِّـدم
ّ
املخيم وفلسطني
املطلوبون مصلحة
عـلــى مـصــالـحـهــم ال ـخــاصــة ومـصــالــح
التنظيمات التكفيرية الـتــي ينتمون
ّ
إليها .وإل ،فإن املعركة املقبلة طاحنة،
ّ
داخل «أسوار» املخيم!

إسرائيل :حزب الله من أفضل جيوش الشرق
األوسط واألكثر خطورة
تواصل اسرائيل مواكبة
تطور قدرات حزب الله
ومفاعيلها الردعية ،كما
ونوعا .بإقرار العدو ،باتت
للحزب قدرات جيوش
نظامية متطورة ،من دون
ان يتخلى عن تكتيكاته
الهجينة التي تبنى على
مزايا قدرات الجيوش
وتكتيكات المقاومة
يحيى دبوق
ال يمكن االدعاء أن املواجهة العسكرية
الشاملة بني إسرائيل وحزب الله باتت
مستبعدة باملطلق فــي أي وقــت .لكن،
فــي امل ـ ــوازاة ،ال يمكن ت ـجــاوز ان ــه منذ
أك ـث ــر م ــن ع ـقــد ام ـت ـنــع ال ـع ــدو ع ــن شن
حرب في الساحة اللبنانية .فإسرائيل،
ص ـ ــاحـ ـ ـب ـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ــرار ش ـ ـ ــن االع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداءات
ت ــاري ـخ ـي ــا ،ت ـم ـت ـنــع ف ــي ح ــد ادن ـ ــى عــن
امل ـب ــادرة الـعـسـكــريــة .وي ـقــابــل ذل ــك ،أن
استراتيجية حــزب الـلــه ال تـقــوم على
اس ــاس الــدفــع ال ــى مــواج ـهــات شاملة،
وانما امتالك قدرة ردع ملنع العدو من
تفعيل نياته االعتدائية.
م ــع ذل ـ ــك ،ي ـم ـكــن ال ـت ــأك ـي ــد أن ال ـح ــرب
كادت أن تنشب ،في السنوات القليلة
املاضية ،في أكثر من مناسبة ،وجراء
أكـ ـث ــر مـ ــن حـ ــادثـ ــة م ــوض ـع ـي ــة .اال أن
إســرائـيــل ،فــي كــل مــرة ،كانت تتراجع
وتنكفئ .وال خالف كبيرًا في تفسير
هــذا االنـكـفــاء .فــاملـعــادلــة اإلسرائيلية
ت ـق ــوم أس ــاس ــا ع ـل ــى مـ ـي ــزان ك ـل ـفــة أي
اعـ ـت ــداء ات والـ ـج ــدوى م ـن ـهــا .بمعنى
مقاربة عسكرية
اخر ،الثمن املقدر ألي
ّ
حاضر ومانع في وعي صناع القرار
في تل أبيب وحساباتهم.
هذا الثمن ،املانع ،مبني على مدماكني،
وينتفي في حال تعذر وجود احدهما:
الـقــدرة العسكرية على الـحــاق الضرر
امل ــادي باسرائيل؛ وارادة تفعيل هذه
الـ ـق ــدرة ل ــدى ق ـي ــادة ح ــزب ال ـل ــه .وه ــو،
أيضًا ،مرتبط ـ ـ بحسب ما تكرر على
لـســان مـســؤولــي إســرائ ـيــل وخـبــرائـهــا
واعالمها ـ ـ بالقدرة العسكرية لحزب
الـ ـل ــه ،ك ـم ــا ون ــوع ــا ودق ـ ـ ــة ،م ــع م ــرات ــب
مختلفة ومتعددة لالسلحة النوعية،
أو «الكاسرة للتوازن» حسب التسمية
االسرائيلية.
وال يـ ـمـ ـك ــن إدراك «الـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــن املـ ــانـ ــع
ل ـل ـحــرب» م ــن نــاح ـيــة اســرائ ـيــل وفـهــم
تــأث ـيــره ،م ــن دون إدراك حـجــم الـقــوة
العسكرية لحزب الله ،وهو ما تحاول
االسـتـخـبــارات اإلســرائـيـلـيــة الــوصــول
اليه ،وتبنى عليه األبحاث والدراسات
وتقييم االوضاع واستشرافها.
مـعـهــد أب ـح ــاث االم ــن ال ـقــومــي ف ــي تل
اب ـ ـيـ ــب ،امل ــؤسـ ـس ــة ال ـب ـح ـث ـي ــة االولـ ـ ــى
املـتـخـصـصــة بــال ـشــأن االسـتــراتـيـجــي
فــي اســرائ ـيــل ،ح ــاول تـقــديــر التعاظم
العسكري لحزب الله ،ليس من خالل
ت ـع ــداد الـ ـق ــدرة وأن ــواع ـه ــا ومــرات ـب ـهــا
وحسب ،بل أيضا بما يرتبط بالبنية
التنظيمية والتشغيلية لهذه القدرة،
مــع بـحــث فــي الـنـظــريــة القتالية التي
تحولت من نظرية تفعيل قوة ملنظمة
ح ــرب ع ـصــابــات ،إل ــى نـظــريــة قتالية
ل ـك ـيــان مــؤس ـســاتــي ي ـش ـبــه ال ـج ـيــوش
ال ـن ـظــام ـيــة ،ب ـمــا يـشـمــل اسـتــراتـيـجـيــا
نقل املعركة إلى أرض العدو.
ال ـب ـح ــث ال ـ ــذي أع ـ ــده رئ ـي ــس بــرنــامــج
امليزان العسكري في الشرق االوســط
ف ـ ــي امل ـ ـع ـ ـهـ ــد ،يـ ـفـ ـت ــاح شـ ــاب ـ ـيـ ــر ،ح ــدد

غـ ــايـ ــاتـ ــه م ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض ال ـ ـق ـ ــدرات
العسكرية لـحــزب الـلــه ،وهــو محاولة
تــوصـيــف ه ــذا الـتـهــديــد ومــرتـبـتــه في
سلم التهديدات املاثلة أمام إسرائيل.
لكنه أكد ،في املقابل ،صعوبة تحديد
هــذه الـقــدرة ،ربطا بنجاحات الحزب
بـ ـص ــورة ع ــام ــة ،ك ـمــؤس ـســة عـسـكــريــة
نـظــامـيــة (جـ ـي ــش) ،ف ــي ال ـح ـفــاظ على
اســراره العسكرية وعلى حــذره وأمن
امل ـع ـلــومــات ل ــدي ــه .بـمـعـنــى ان م ــا هو
م ـن ـشــور ع ـنــه قـلـيــل ج ــدا م ـقــارنــة بما
لديه من قدرات.
وص ـ ـ ــدر الـ ـبـ ـح ــث مـ ــع أب ـ ـحـ ــاث أخـ ــرى
ت ـ ـع ـ ـنـ ــى بـ ـ ــال ـ ـ ـشـ ـ ــأن االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــي
والتحديات التي تواجهها اسرائيل،
فــي ال ـعــدد االخ ـيــر مــن دوري ــة «تقييم
استراتيجي» ـ ـ كــانــون الثاني ،2017
ت ـحــت عـ ـن ــوان «ح ـ ــزب ال ـل ــه ك ـج ـيــش».
واستعرض القدرة العسكرية للحزب،
ضـمــن اب ــواب رتـبـهــا كــاآلتــي :مـقــدمــة؛
ت ـ ـطـ ــور ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه م ـ ــا قـ ـب ــل الـ ـح ــرب
ف ــي سـ ــوريـ ــا؛ حـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي ال ـح ــرب
السورية؛ البنية والتنظيم؛ التجنيد
وال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب؛ ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات الـ ـقـ ـت ــالـ ـي ــة؛
الـ ـ ــوحـ ـ ــدات امل ـت ـخ ـص ـص ــة؛ صـ ــواريـ ــخ
قـ ـصـ ـي ــرة املـ ـ ـ ـ ــدى؛ صـ ـ ــواريـ ـ ــخ ب ـع ـي ــدة
امل ــدى؛ منظومات دف ــاع ضــد ال ــدروع؛
م ـن ـظ ــوم ــات دف ـ ـ ــاع ج ـ ـ ــوي؛ ص ــواري ــخ
أرض ـ ـ ـ ـ ـ ب ـح ــر وقـ ـ ــوة ب ـح ــري ــة؛ س ــاح
جــو (طــائــرات غـيــر مــأهــولــة)؛ تشكيل
مــدرعــات؛ اسـتـخـبــارات واستخبارات
م ـض ــادة؛ خــدمــات اجـتـمــاعـيــة ورف ــاه؛
عقيدة قتالية ...وخالصات.
وإذا ك ــان ــت الـ ـق ــدرات امل ـش ــار إل ـي ــه في
الـ ـبـ ـح ــث ،بـ ــإسـ ـهـ ــاب ،مـ ـع ــروف ــة ب ـق ــدر،
وتـنـشــر حــولـهــا ت ـقــاريــر مـتـتــابـعــة في
إسرائيل ،اال ان االبــرز هو الباب الذي
ي ـع ــرض لـعـقـيــدة ح ــزب ال ـل ــه الـقـتــالـيــة
والتطور الذي طرأ عليها ،والخالصة
الـنـهــائـيــة ال ـتــي ي ــرد فـيـهــا الـتــأكـيــد أن
ال ـح ــزب ه ــو ال ـق ــوة ال ـع ـس ـكــريــة االك ـبــر
و»االثقل» التي تهدد إسرائيل.
ي ـش ـيــر ال ـب ـحــث إلـ ــى أن عـ ــدد مـقــاتـلــي
حـ ــزب الـ ـل ــه ،ك ـم ــا قـ ــدر عـ ــام  ،2006لــم
يـتـجــاوز  1000مـقــاتــل ،فيما هــو اآلن
يزيد على  20ألفًا ،يضاف إليهم عدد
غير محدد من االحتياط يتراوح بني
 15أل ـفــا و 70أل ـفــا .وه ــذا الـتـبــايــن في
تحديد االحـتـيــاط سببه أن ع ــددًا من
االح ـت ـي ــاط ،م ـمــن خ ـضــع لـلـتــدريـبــات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،قـ ــد ال ي ـص ـل ــح بــال ـف ـعــل
لتنفيذ مهام قتالية.

ف ــي م ــا يــرت ـبــط بــال ـع ـق ـيــدة ال ـق ـتــال ـيــة،
يؤكد البحث أن الـحــزب بعد التدخل
فــي ســوريــا بــات مغايرا ملــا كــان عليه
قبل ذلك ،وخصوصًا ملا كان عليه في
ح ــرب  .2006وي ـش ـيــر إل ــى أن ال ـحــزب
غير معني بالقتال وفق اسلوب «آلة
م ـبــرم ـجــة» تـمـتـثــل ل ــأوام ــر وتـتـحــرك
وفقها بشكل مسبق .وهو يختلف عن
كل جيوش الدول العربية التي تميل
إل ـ ــى الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ه ـي ـك ـل ـيــة هــرم ـيــة
ص ـل ـبــة ،إذ انـ ــه ي ـث ـقــف م ـقــات ـل ـيــه عـلــى
ات ـخ ــاذ املـ ـب ــادرة امل ـي ــدان ـي ــة ،والـتـمـتــع
بهامش حرية عمل بارز خالل القتال.
الـقـتــال فــي ســوريــا أف ــاد حــزب الـلــه في
أك ـث ــر م ــن اتـ ـج ــاه وراكـ ـ ــم ع ـلــى خـبــرتــه
الـ ـط ــويـ ـل ــة امل ـك ـت ـس ـب ــة فـ ــي م ــواجـ ـه ــات

إسرائيل في الحرب
المقبلة ستضطر ّ
جيش منظم
لمواجهة
ّ
ّ
ومدرب ومصمم

س ــاب ـق ــة مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .ف ـم ـن ــذ ب ــداي ــة
تدخله في سوريا ،حرص على قيادة
مـهـمــات قـتــالـيــة مــع اس ـنــاد لوجستي
من الجيش السوري ،حتى في أعقاب
التدخل العسكري الــروســي .مــن جهة
ثانية ،طــرأ تطور على ق ــدرات الحزب
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة امل ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ،م ـ ــن قـ ـي ــادة
وح ـ ــدات قـتــالـيــة ص ـغ ـيــرة ،إل ــى ق ـيــادة
وحـ ـ ــدات ق ـتــال ـيــة ك ـب ـي ــرة ،م ــع تنسيق
قـتــالــي م ــع ســاحــي ال ـجــو واملــدفـعـيــة.
ه ــذا يـعـنــي أن ــه ب ــات يـشـبــه الـجـيــوش
النظامية الحديثة .لكن ذلــك ال يعني
انــه سيستخدم فــي الـحــرب املقبلة مع
اسرائيل هــذه النظرية ضمن هيكلية
هــرم ـيــة ص ـل ـبــة ،وإنـ ـم ــا وفـ ــق هيكلية
مرنة.
وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن إس ــرائ ـي ــل سـتـضـطــر
ّ
ّ
ّ
ومصمم.
ومدرب
ملواجهة جيش منظم
وسـتــواجــه الـخـبــرة العملياتية التي
اك ـت ـس ـب ـهــا ف ــي اطـ ــر ت ـن ـف ـيــذيــة قـتــالـيــة
ك ـب ــرى .وم ـشــاركــة ال ـح ــزب ف ــي الـقـتــال
إل ــى جــانــب الـجـيــش ال ـس ــوري وفيلق

عدد مقاتلي الحزب يزيد على  20ألفًا واالحتياط يصل الى  70ألفًا (هيثم الموسوي)

ال ـق ــدس اإلي ــران ــي ،وج ـن ـ ّبــا إل ــى جنب
م ــع الـجـيــش ال ــروس ــي ،وف ــر ل ــه عـتــادًا
وتجربة قتالية لم يكتسبها من قبل.
مــع ذل ــك ،قــد ال ي ـلــزم ح ــزب ال ـلــه نفسه
ب ـ ـ ــأن ي ـ ــواج ـ ــه الـ ـجـ ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
وف ــق اس ـل ــوب س ــوري ــا ،وسـيـعـمــد إلــى
االب ـت ـع ــاد ع ــن امل ــواج ـه ــات الـجـبـهــويــة
املــدرعــة ،وسيفضل تفعيل منظومات
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ــخ واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدام واسـ ـ ـ ــع
ملنظومات ضد الدروع ،أكبر باضعاف
مما استخدمه في املواجهات السابقة.
الــى جانب ذلــك ،فإنه قــادر أيضا على
ت ـف ـع ـيــل جـ ــزء م ــن ال ـ ـقـ ــدرات امل ـت ـط ــورة
املــوجــودة فــي حــوزتــه ،وبشكل خاص
امل ـن ـظــومــات الــدفــاع ـيــة املـحـمــولــة على
اآلل ـ ـيـ ــات ،والـ ـط ــائ ــرات م ــن دون طـيــار
لجمع املعلومات ،وتنفيذ هجمات في
عمق إسرائيل.
في خالصة البحث ،يؤكد معهد أبحاث
األمن القومي أن حزب الله قد ال يكون
أك ـب ــر قـ ــوة ع ـس ـكــريــة ت ـه ــدد إس ــرائ ـي ــل.
ولـكــن مــن املــؤكــد أنــه الـقــوة العسكرية
األكـثــر تصميمًا واألكـثــر مهنية ،وأنــه
جيش من أفضل الجيوش في الشرق
األوسط .وهو جيش استخلص العبر
من مواجهاته مع اسرائيل ،وعمد الى
بناء الـقــوة العسكرية بـصــورة مهنية
م ــع وس ــائ ــل ق ـتــال ـيــة م ـت ـط ــورة ،وق ــوة
بشرية مدربة مشبعة بالحافزية ،الى
جانب عقيدة قتالية مميزة.
سنوات من القتال في سوريا أثرت على
حزب الله في اتجاهني متعاكسني .من
ناحية ،تعاظمت قدرته وتزود بسالح
ل ــم ي ـك ــن ل ــدي ــه س ــاب ـق ــا ،ك ـم ــا ه ــي ح ــال
املدرعات والدفاع الجوي ،مع اكتساب
خـبــرات تشغيلية .وبــاتــت لــديــه أيضا
خبرة في إدارة تنظيمية للمعارك كما
هي حال الجيوش املحترفة .من جهة
ثــان ـيــة ،تــوجــد تــداع ـيــات سـلـبـيــة على
مقاتليه جــراء حــرب طويلة ليس ضد
العدو الذي جرى اعدادهم ملواجهته…
وتـحــديـدًا ضــد مسلمني آخــريــن ،األمــر
الــذي تسبب بأضرار بالغة (معنوية)
ل ـل ـحــزب ف ــي ل ـب ـنــان وال ـع ــال ــم ال ـعــربــي.
ل ـك ــن ف ــي حـ ــال امل ــواجـ ـه ــة املـسـتـقـبـلـيــة
مــع إســرائ ـيــل ،سـيـعــود ح ــزب الـلــه إلــى
ايــديــولــوجـيـتــه وإل ــى اص ــول ــه وبيئته
تماما كما عمل في املاضي ،وسيعقب
ذلــك تأييد واس ــع فــي الـعــالــم العربي،
كان يتمتع به قبل الحرب في سوريا.ن
ال ـت ـه ــدي ــد ال ـع ـس ـك ــري األكـ ـث ــر خ ـط ــورة
إلسرائيل.

