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لبنان

لبنان
قضية اليوم

مقالة

«يعد» الجيش اإلسرائيلي:
نصرالله ِ
ُ

 13عامًا على الحرب:
صواريخ حزب الله ليست فقط دقيقة

ستشاهدون تدمير ألويتكم على الهواء مباشرة
االحتفال بانتصار لبنان في تموز  ،2006الذي نظمه حزب الله أمس ،كان مناسبة ُلي ّ
جدد األمين العام للحزب ّ
السيد حسن
ّ
نصرالله تأكيد تعاظم قوة المقاومة ،وما فرضته من معادالت في الصراع ،حتى بات العدو اإلسرائيلي يهاب من
المواجهة مع المقاومة اللبنانية .واتهم نصرالله السعودية ونتنياهو ،بالدفع إلى الحرب في المنطقة ،تمامًا كما أرادت
واشنطن حرب  2006إلقامة شرقًا أوسط جديدًا
بعد  13سنة على انتصار تموز ،2006
بــات ُيمكن التوجه إلــى جـنــود الجيش
اإلســرائ ـي ـلــي بــال ـقــول« :إذا دخـلـتــم إلــى
ّ ّ
أرضنا ،فإن كل بقعة في لبنان ستكون
عـ ـل ــى ش ــاكـ ـل ــة مـ ــربـ ــع الـ ـصـ ـم ــود (ب ـن ــت
جبيل) ،ال ــذي نحتفل فيه الـيـ ّـوم ،بأكثر
مــن  500م ــرة .ستحضرون بثًا مباشرًا
لـتــدمـيــر األل ــوي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة» .الـكــام
لـلـسـ ّـيــد حـســن ن ـصــرال ـلــه ،األمـ ــن الـعــام
لـلـحــزب الـ ــذي «أرادوا سـحـقــه ،فتحول
إل ــى قـ ـ ّـوة ذات ح ـضــور إقـلـيـمــي… بعد
ّ
كــل ه ــذا الــوقــت مـنــذ ح ــرب ت ـمــوز ،الـكــل
اليوم يتحدث عن قــوة املقاومة ،واألهــم
نظرة الـعــدو إليك ورؤيـتــه ومــا فرضته
هذه املقاومة ،وفي طليعتها حزب الله،
ّ
مــن مـعــادالت فــي هــذا الـصــراع .الـكــل في
كـيــان ال ـعــدو يـعـتــرف بـهــذا ال ـت ــوازن مع
املقاومة ،وبعضهم يتحدث عن التوازن
االستراتيجي ،وهذا قوة للبنان» ،ذاكرًا

نصرالله يدعو إلى «فهم
الحقائق»ّ :الحرب على إيران
ّ
تعني أن كل المنطقة ستشتعل
نصرالله :ال نتصرف في
لبنان من موقع المنتصر،
ونريد أن يتعاون الجميع
رئ ـيــس قـســم التخطيط االسـتــراتـيـجــي
السابق في جيش الـعــدو ،الــذي اعترف
ّ
ب ــأن «إســرائ ـيــل» كـيــان «صـغـيــر وهــش،
وبعدد قليل من الصواريخ العالية الدقة
يمكن حزب الله أن يكبده ثمنًا باهظًا في
ّ
أي حرب» .ورأى نصرالله أن «إسرائيل»
ّ
«تتحمل مسؤولية أي عــدوان
يجب أن
ت ـش ـنــه .وال ـ ـسـ ــؤال املـ ـط ــروح ف ــي الـكـيــان
الغاصب ،هل ستنتصر إسرائيل في أي
حــرب أخ ــرى ضـ ّـد لبنان؟ هــم يحاولون
اخ ـت ــراع مـفـهــوم جــديــد للنصر إلقـنــاع
شعبهم به… حرب تموز كشفت حقيقة
إســرائ ـيــل .وامل ـســؤولــون اإلســرائـيـلـيــون
لـيـســوا متيقنني مــن تحقيق أي نصر
على لبنان» .لكن ،في املقابل ،لدينا اليوم
«جبهة مقاومة ممتدة من فلسطني إلى
لبنان وسوريا والعراق وإيــران واليمن،
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نصرالله :بمثل مواقف الرئيس عون لن يستطيعوا أن ُيلحقوا بنا ّ
أي هزيمة (هيثم الموسوي)

مربع الصمود ّثبت عقيدة «بيت العنكبوت»
عقيدة «بيت العنكبوت» ،التي أراد العدو اإلسرائيلي «القضاء عليهاّ ،ثبتها املجاهدون
واملضحون وأهالي مربع الصمود (عيناتا  -بنت جبيل  -مارون الراس  -عيترون) وبنت
جبيل» ،قال األمني العام لحزب الله ّ
السيد حسن نصرالله ،متحدثًا عن ّأن مربع الصمود
شهد «واحدة من املعارك الكبرى في حرب تموز ،وهو محطة أساسية من املحطات الحاسمة
في الحرب» .وكانت الحرب على مدينة بنت جبيل عام « ،2006بعد فشل االعتداء الجوي،
ّ
وكان ال بد للعدو من الذهاب على األرض إلى املعركة ،للقول إنهم حققوا إنجازًا ّبريًا كبيرًا
للتأسيس عليه بقية الحرب» .وكانت هناك مؤشرات على ّأن الهدف سيكون بنت جبيل،
ّ
ولكن
«لرمزيتها في احتفال التحرير عام  ،2000للقول ّإن إسرائيل ليست بيت العنكبوت».
الهزيمة في بنت جبيل «حمت بقية البلدات ،وأيقن اإلسرائيلي ّأن ألويته وجيشه أضعف من
السيطرة على مربع ،من السيطرة على مدينة وعلى بقية القرى ،لذلك كانت ّ محطة مربع
الصمود محطة حاسمة… املقاومة لم تترك اإلسرائيلي يخرج من املواجهة إل تحت النار،
ولهذا قام بارتكاب املجازر في القرى».

وق ـ ـ ــوى س ـيــاس ـيــة ح ـ ّـي ــة فـ ــي ال ـب ـحــريــن
وتـ ــونـ ــس وامل ـن ـط ـق ــة وال ـ ـعـ ـ ّـالـ ــم» .يــدفــع
ذلــك امل ــرء إلــى «املـفــاخــرة بأننا جــزء من
مـحــور املـقــاومــة ال ــذي يمكن أن نستند
إل ـي ــه مل ـنــع ال ـ ـحـ ــروب… ل ــم يستطيعوا
أن ينهوا امل ـقــاومــة ،والــدلـيــل مــا يجري
فــي فلسطني فــي غــزة والـضـفــة (قــاصـدًا
طعن شرطي إسرائيلي في القدس ،يوم
الخميس ،ونتج من العملية استشهاد
الفتيني نسيم أبو رومي ومحمد خضر
الـشـيــخ) .فــي ح ــرب تـمــوز أرادوا سحق
ّ
املقاومة ،فتولدت عبر السنني والدموع
والدماء جبهة كبرى للمقاومة» .وأضاف
ّ
نصرالله أن «اســرائـيــل» ال تعتدي على
لبنان ،ألنها تخاف حصرًا من حزب الله،
ّ
«وإنـمــا هــي تعتقد أن أي حــرب جديدة
على لبنان ،قد ُت ّ
فجر املنطقة عبر محور
املـقــاومــة .االستناد إلــى محور املقاومة
سيمنع أي ح ــرب كونية على ســوريــا،
وسينهي العدوان على اليمن ،وسيمنع
عــودة الهيمنة األميركية على العراق».

فبحسب األمني العام لحزب الله« ،كلفة
ّ
الصمود واملقاومة أقــل بكثير من كلفة
ال ـخ ـض ــوع واملـ ـس ــاوم ــة واالسـ ـتـ ـس ــام».
املقاومة الرادع الوحيد
ليست قوة محور
ّ
أمام كيان العدو .فكما أنه في حرب تموز
«كان هناك موقف سياسي رسمي متميز
ّ
مثله الرئيس إميل لحود والرئيس نبيه
بـ ــري ،وم ــن تـضــامــن م ــن كـتــل وت ـي ــارات
واأله ـ ــال ـ ــي الـ ــذيـ ــن فـ ـتـ ـح ــوا م ـنــاط ـق ـهــم
وبيوتهم ،ولو كان لدينا وحــدة وطنية
حقيقية لكان لبنان في موقع من يفرض
الشروط في ذلك الوقت» ،ففي أيامنا هذه
أيضًا ،يبدو موقف الرئيس ميشال عون
فقد
أساسيًا لتحصني الجبهة
الداخليةّ .
ّ
ّ
نوه نصرالله بموقف عون« ،الذي أكد أنه
لو تكررت الحرب سننتصر من جديد.
وبمثل هــذه املــواقــف لــن يستطيعوا أن
ُيلحقوا بنا ّأي هزيمة على اإلط ــاق»،
الف ـتــا إل ــى «أنـ ـن ــا نــريــد اس ـت ـمــرار األم ــن
والـ ـس ــام ،ول ـكــن م ــن يــدفــع لـلـحــرب في
امل ـن ـط ـقــة ه ــو نـتـنـيــاهــو وال ـس ـع ــودي ــة».

خ ـطــاب نـصــرالـلــه أت ــى ُخ ــال مـهــرجــان
ّ
«نـصــر وك ــرام ــة» ،ال ــذي نــظــم فــي مدينة
بنت جبيل ،واح ــدة مــن بـلــدات الجنوب
التي كانت «خالل األيــام املاضية عامرة
بأهلها بكل أمن وطمأنينة… هذا األمان
لــم ي ــأت بــاملـجــان ،وإنـمــا بـنـ ً
ـاء على عمل
ِ
وجهد على مدار الساعة» .ورأى نصرالله
ّ
أن اللبنانيني هم من «صنعوا أمنهم في
لبنان والجنوب ،عبر املعادلة الذهبية:
الجيش والـشـعــب وامل ـقــاومــة» .وعندما
نتحدث عن «املقاومة وتوازن الرعب مع
ال ـعــدو ،فـهــذا بـنــاء على عمل على مــدار
الساعة بالتسلح والتجهيز والتطوير،
لنكون في أعلى وأقــوى جهوزية .وهنا
نفهم ملــاذا تعمل الواليات املتحدة على
تجفيف منابع القوة للمقاومة» .فواحد
من أهداف الحرب على لبنان في الـ،2006
«ك ــان سحق املـقــاومــة ،والـقـضــاء عليها
في فلسطني ،وإنهاء حكم الرئيس بشار
األسد في سوريا ،والقضاء على املقاومة
الجدية في العراق ،وعــزل إيــران تمهيدًا

يحيى دبوق
إلس ـق ــاط ـه ــا .وهـ ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ل ــو نجح
كــان سـيــؤدي إلــى هيمنة أميركية على
منطقتنا».
ّ
الواليات املتحدة
دور
على
نصرالله
ركز
ُ ّ
ّ
ف ــي حـ ــرب ت ـم ــوز ،ألن ـه ــا «ش ــن ــت ب ـقــرار
أميركي ،أما إسرائيل فكانت مجرد أداة.
واألخيرة كانت ستكتفي ّ
برد الفعل الذي
قامت به في اليوم األول ألسر الجنود ،لكن
القرار األميركي هو ما دفع إسرائيل إلى
الحرب دون جهوزية» .أرادت واشنطن
الـ ـح ــرب« ،إلق ــام ــة ش ــرق أوسـ ــط جــديــد،
وتكملة لـلـغــزو األمـيــركــي ألفغانستان
وال ـع ــراق» ،قــال السيد نصرالله ،مؤكدًا
ّ
أن الحرب لم تتوقف إال بإدراك األميركي
واإلس ــرائ ـي ـل ــي «بـفـشـلـهـمــا م ــن تحقيق
ُ
ه ــدف ال ـح ــرب ،وك ــان ــت إســرائ ـيــل ت ــدرك
أنها تتجه إلــى كارثة عظيمة وبدايات
االنهيار فــي كيانها» .وروى نصرالله،
ً
ن ـقــا ع ــن م ـس ــؤول ع ــرب ــي ،الـتـقــى جــون
بولتون (كان في حينه مندوب الواليات
ّ
امل ـت ـحــدة ف ــي األمـ ــم امل ـت ـح ــدة) ،ك ـيــف أن
األخير طلب بذل الجهود إليقاف الحرب
ّ
بأي ثمن ،بعد أن كان يزعم أن الحرب ،في
بدايتها ،لن تتوقف إال باستسالم حزب
ّ
الله وتسليمه سالحه ،ألن اإلسرائيليني
لم يعودوا قادرين على االستمرار بها،
«لذلك تنازل األميركيون واإلسرائيليون
عــن كثير مــن ال ـش ــروط ال ـتــي طرحوها
في بداية املـفــاوضــات» .وأعــاد نصرالله
ّ
التذكير بأن «الذي أوقف الحرب هو قوة
ّ
ـاومــة ،ولــن يـمــن علينا أحد
لبنان وامل ـقـ ّ
في العالم بأنه أوقــف الحرب في  14آب
 …2006نحن أقوياء وسنكون أقوياء».
ّ
ورأى نصرالله أن من بركات حرب تموز
«م ـح ــاول ــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي تــرم ـيــم ص ــورة
جيشه البرية ،وما جرى سابقًا في غزة
يــؤكــد ه ــذا األمـ ــر ،فــي املـقــابــل استفادت
امل ـق ــاوم ــة م ــن ت ـجــربــة ح ــرب ت ـم ــوز ،وال
سـيـمــا ف ــي م ــرب ــع ال ـص ـم ــود ،ووضـعـنــا
نظامًا عسكريًا للدفاع عن مدننا وقرانا
وأرض ـ ـنـ ــا»ُ ،م ـش ـي ـرًا إل ــى وجـ ــوب الـبـنــاء
عـلــى «قـ ــوة م ـحــور امل ـقــاومــة ،فــي لبنان
وبقية دول املنطقة ،سياسيًا وعسكريًا،
وملـنــع ال ـح ــروب» .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،قال
ّ
ن ـصــرال ـلــه إن ت ـمــاســك ووح ـ ـ ــدة مـحــور
املقاومة ،ستمنع الحرب األميركية على
ّ
إيران ،مشيرًا إلى أن األخيرة «تملك القوة
العسكرية والشجاعة ،والدليل إسقاط
الطائرة املسيرة األميركية في الخليج
واحتجاز السفينة البريطانية قانونيًا».
وهـ ّـدد نصرالله بأن «الحرب على إيران
ت ـع ـنــي الـ ـح ــرب ع ـلــى م ـح ــور امل ـق ــاوم ــة،
ّ ّ
ويعني أن كــل املنطقة ستشتعل ،وهذا
ال ـك ــام دعـ ــوة لـفـهــم الـحـقــائــق .الــرســالــة
وص ـل ــت خ ــال األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،وأدرك
ّ
بعض الالعبني الصغار في منطقتنا أن
وجوههم وكياناتهم».
النار ستحرق
ّ
داخليًا ،أكد نصرالله أنه «ال نتصرف من
موقع املنتصر ،وال فائض القوة ،ونريد
أن يتعاون الجميع .ال نريد إلغاء أحد وال
تحجيم أحد ،بل ندعو إلى تفعيل العمل
والتعاون ملعالجة امللفات» .لكن املشكلة
هي في «الحداوات» الذين «يريدون إلغاء
اآلخرين في ساحاتهم وطوائفهم .نحن
نريد أن يكون جميع الذين لديهم أحجام
حقيقية» .ودع ــا نـصــرالـلــه إل ــى احـتــرام
نتائج االنتخابات النيابية« ،والصدام
ليس ملصلحة البلد .نحن من دعاة السلم
األهلي والعيش املشترك .املطلوب أن ال
يلغي أحد أحدًا».
وت ـ ـطـ ــرق ن ـص ــرال ـل ــه إل ـ ــى االن ـت ـخ ــاب ــات
الفرعية في قضاء صور ،النتخاب بديل
مــن الـنــائــب املستقيل ن ــواف املــوســوي،
«الـ ــذي نفتقده فــي الـســاحــة البرملانية،
وسيواصل العمل في حــزب الله ،كأحد
كـ ـ ــوادرنـ ـ ــا فـ ــي مـ ــواقـ ــع أخ ـ ـ ـ ـ ــرى» .ودعـ ــا
ً
نصرالله الناخبني إل ــى االق ـت ــراع ،آمــا
فوز مرشح ثنائي حزب الله  -حركة أمل،
الشيخ حسن عز الدين.
(األخبار)

رغم أن إسرائيل تــدرك أن خيارات االعتداء في لبنان
دونها ردود قد تتجاوز التناسبية إلى ما يفوقها ،إال أن
هذه الخيارات ثابتة على طاولة القرار في تل أبيب .وهذا
ال يعني فقط وجــود حالة توثب إسرائيلية إلمكانية
ّ
اللجوء إلى االعتداء ،وهو كذلك ،بل يؤشر أيضًا على
فاعلية وثبات ،ما يحول دون االعتداء نفسه.
ال ـحــديــث هـنــا يـتـعـلــق بــالــوســائــل الـقـتــالـيــة الـتــدمـيــريــة
الدقيقة ،التي تتقدم الالئحة فيها قــدرات صاروخية،
ال يـنـكــر االح ـت ــال  -عـلــى مـضــض  -أنـهــا بــاتــت لــدى
حزب الله ،وأن ما يحول دون استخدامها ،هو القرار
السياسي لقيادة املقاومة املتموضعة دفاعيًا في وجه
االعتداءات.
واح ـ ــدة م ــن أه ــم امل ـع ـضــات ال ـتــي ت ــواج ــه املــؤسـســة
العسكرية فــي إســرائ ـيــل ،تتعلق بـتـعــذر االنـتـصــار
في الحروب املقبلة .وهي معضلة واكبت كل رؤساء
أرك ــان الجيش اإلســرائـيـلــي منذ الفشل فــي الحرب
ً
على حزب الله عام  ،2006وصوال إلى الوافد الجديد
لرئاسة األركــان الحالي ،أفيف كوخافي .وكوخافي
هو رئيس األركــان الرابع ما بعد الحرب ،الــذي أعاد
أيضًا مثل سابقيه في املنصب ،البحث في االنتصار
وط ــرق تحققه وأســالـيـبــه ،فــي إشـ ــارة واض ـحــة إلــى
ت ـعــذر ت ـج ــاوز ه ــذه املـعـضـلــة ،ال ـتــي تـعــد واحـ ــدة من
والع َبر» لتلك الحرب :محدودية
أهم نتائج «الــدروس ِ
القدرة العسكرية على تحقيق االنتصار في مواجهة
كـيــانــات غير دولـتـيــة ،مهما كــان امل ـيــزان العسكري
وأرجحياته املادية.
وهذه الحقيقة ال ينكرها االحتالل ،وال يخفي إنكاره
ُ
لها ،وقيل وكتب الكثير بشأنها ،وال يخلو بحث أو
دراس ــة عبرية ،مــن اإلش ــارة إليها لكونها ثابتة من
ثوابت املعادلة القائمة.
وإذا كانت هذه معضلة السنوات القليلة التي أعقبت
الحرب ،إال أنها تصغر أمام معضالت ما بعدها .وهو
األمر الذي دفع املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية إلى
االبتعاد عن مفردة االنتصار باتجاه تطويع معناها
القائم على هزيمة العدو باستسالمه أو سحقه ،إلى
معنى جديد :االنتصار هو تحقيق الهدف العسكري
من الحرب ،بصرف النظر عن النتيجة الكلية للحرب
نـفـسـهــا وتــرت ـي ـبــات ـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة .ف ــي ذل ــك تـ ّ
ـرحــل
املؤسسة العسكرية مسبقًا فشل الحرب املقبلة إلى
املؤسسة السياسية ،وتبعد نفسها عن املساءلة ،وإن
كــان الــواقــع مـغــايـرًا ،خاصة أن مــا يستتبع الهزيمة
العسكرية للعدو ،نتائج سياسية كاملة وتلقائية،
بصرف النظر عن أداء املؤسسة السياسية ودورها،
لكون الهزيمة تنهي التهديد وتزيله.
م ــع ذلـ ــك ،ك ــان بــإم ـكــان االح ـت ــال إب ـع ــاد نـفـســه عن
اختبار الحرب وفشلها وتراشق املسؤولية عن هذا

الفشل ،الــذي بــدأ قبل أن تبدأ الـحــرب ،عبر االمتناع
عن املـبــادرة إليها ،كما االمتناع ّ
عما يسببها ،وهو
مــا ّ
يفسر امـتـنــاع إســرائـيــل عــن االع ـتــداء فــي لبنان
إلى اآلن ،لكون هذا االعتداء يحمل إمكانات التسبب
بــالـحــرب ،مــع الـتــزام حــزب الله ال ـ ّ
ـرد التناسبي أو ما
يتجاوزه.
لكن ما يثقل على االحـتــال ،أنــه بعد  13عامًا على
الـحــرب ،لم تتنام الـقــدرة العسكرية لحزب الله ّ
كميًا
وحسب ،بل تطورت نوعيًا ،بما يشمل امتالك قدرات
تدميرية دقيقة اإلصــابــة ،مــع هامش خطأ ال يذكر،
يضاف إليه أن الصواريخ الدقيقة املــوجــودة بحوزة
املـقــاومــة تـتـجــاوز ق ــدرة االح ـتــال عـلــى اعـتــراضـهــا،
مهما كــان تطور «طبقات االع ـتــراض» الصاروخي
املقابل .استنادًا إلــى هــذا العامل تحديدًا ،الــذي ورد
اإلق ـ ـ ــرار ب ــه ف ــي اإلعـ ـ ــام ال ـع ـب ــري أخـ ـيـ ـرًا ،ب ــات على
إســرائ ـيــل أن ت ــدرس خـيــاراتـهــا جـيـدًا قـبــل أن تقدم

القدرة التدميرية ّالدقيقة
لدى حزب الله متملصة من
المنظومات االعتراضية
اإلسرائيلية
السؤال المركزي هو عن
امتناع العدو عن استخدام
القوة العسكرية للحؤول
دون مشروع الدقة

على االعتداء في الساحة اللبنانية ،ليس على خلفية
أن املـبــادرة لالعتداء قــد تسبب الـحــرب وحـســب ،بل
بإمكان أن يؤدي االعتداء إلى «أيام قتالية محدودة»،
أو مجرد تراشق للردود .خاصة أن املقاومة ملتزمة
الرد التناسبي على ّأي اعتداء ،وبما يتجاوزه تناسبيًا
ً
ّ
أيضًا ،بما يمكن الرد من تحقيق دوره كامال في منع
االعتداء نفسه مسبقًا أو ما يليه الحقًا ،وليس فقط
ما يرتبط ب ــ«ردود عالقات عامة» تتعلق بالصورة
االعـتـبــاريــة للمقاومة ،الـتــي كــان يمكن االحـتــال أن
يراهن عليها ،كي يتملص من أثمان اعتداءاته.
والقدرة التدميرية الدقيقة لدى حزب الله ،املتملصة
من املنظومات االعتراضية اإلسرائيلية ،من شأنها

أن تؤمن لقيادة املقاومة مــروحــة ردود ربما كانت
ّ
متعذرة في ما مضى ،تمكنها من تحقيق مطلبني
ً
اثنني متالزمني :تدفيع االحـتــال ثمن اعتدائه أوال،
ومنعه من تكراره ثانيًا.
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـخ ـل ـف ـي ــة ،ب ـ ــات ال ـت ـه ــدي ــد اإلس ــرائ ـي ـل ــي
باستهداف لبنان بمدنييه وبنيته التحتية ،وأيضًا
استهداف مراكز الثقل العسكرية واملدنية للمقاومة،
يقابله تهديد حــزب الـلــه ملدنيي إســرائـيــل وبنيتها
التحتية ومراكز الثقل العسكري واملدني فيها ،وإن
كان التهديد الثاني (حزب الله) مبني على التموضع
الدفاعي الردي مقابل التموضع الهجومي االبتدائي
للعدو ،وهو أهم ما في املعادلة بني الجانبني.
عـلــى ذل ــك ،بــاتــت فــرضـيــات تــراشــق الـ ــردود واألي ــام
القتالية املـحــدودة ،مبدئيًا مرحلة من دائــرة اإلمكان
إل ــى دائ ـ ــرة ال ـت ـعــذر ،وإن ك ــان االط ـم ـئ ـنــان إزاء هــذه
النتيجة ليس شبه مطلق ،كما هي الحال في فرضية
الحرب الشاملة نفسها.
بــالـطـبــع ،ال يـسـتــدل هـنــا عـلــى ت ــواض ــع ق ــدرة الـعــدو
على اإلي ــذاء ،إذ لديه قــدرة تدميرية هائلة ،وخاصة
مــا يتعلق بالنيران عــن ُبـعــد ،عبر اسـتـخــدام سالح
الجو .لكن مهما بلغت قــدرة التدمير لديه ،فاملعادلة
تبنى من ناحيته على الـقــدرة التدميرية لــدى حزب
الله ،التي باتت موجودة بعناصرها الثالثة :الوجود
املــادي للقدرة التدميرية ووسائل إيصالها؛ والقدرة
ع ـلــى اإلص ــاب ــة الــدق ـي ـقــة وال ـت ـم ـلــص م ــن املـنـظــومــات
االعتراضية؛ واألهم هو القرار السياسي املتخذ إزاء
استخدامها ردًا.
مــن هنا يمكن فهم االنــدفــاعــة اإلسرائيلية املجبولة
بالصراخ املدوي الذي وصل إلى منبر األمم املتحدة،
في محاولة للحؤول دون امتالك حزب الله للقدرات
الــدق ـي ـقــة .ل ـكــن الـ ـس ــؤال ل ـيــس ع ــن الـ ـص ــراخ ومـحـلــه
وإمكاناته الفعلية ،بل هو بشأن امتناع إسرائيل عن
اسـتـخــدام الـقــوة العسكرية لـلـحــؤول دون «مـشــروع
ال ــدق ــة» (املـ ـش ــروع الـ ــذي أدى ،ويـ ـ ــؤدي ،إل ــى ح ـيــازة
املقاومة لترسانة من الصواريخ الدقيقة) .فهل هي
الخشية من التبعات ،أم أن «الدقة» سبقت قدرة العدو
على املنع ،أم االثنان معًا؟ في كل الفرضيات« ،الدقة»
وصـلــت وتـمــوضـعــت فــي مـكــان مـتـقــدم فــي املـعــادلــة
القائمة مع العدو.
في الحرب العسكرية الشاملة املباشرة عــام 2006
فشلت إسرائيل  -في حد أدنى  -وانتصر حزب الله
نتيجة إفشاله لها .بعد  13عامًا على ذلــك ،تبينت
نتيجة واحدة من أهم حروب إسرائيل على حزب الله،
وهي الهزيمة في الحرب على «مشروع الدقة» ،األمر
الــذي سيترك تبعات سيئة على تل أبيب وقراراتها
ت ـجــاه لـبـنــان وع ـلــى امل ـع ــادالت الـبـيـنـيــة مــع املـقــاومــة،
وت ـحــدي ـدًا فــي رف ــع ق ــدرة الـ ــردع الـلـبـنــانــي ومـسـتــواه
ومنعها من االعتداء على لبنان.

