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سياسة

سياسة
على الغالف

حزب الله من اسقاط «عناقيد الغضب»
الى اعادة انتاج عقيدة جيش العدو

ّ
يشكل عدوان نيسان في العام  1996إحدى أبرز المحطات في تاريخ الشهيد مصطفى بدرالدين .تنشر
«األخبار» بعضًا من تفاصيل إدارة وتقييم هذا القائد العسكري لتلك المواجهة بكل تفاصيلها .مواجهة
«ليتها كانت برية»ّ ،أسست للتحرير العام  2000ولنصر تموز 2006

«عدوان نيسان»:

علي حيدر

أوراق مصطفى بدر الدين
الصاروخية
إيلي حنا
ُ
قـ ّـدر لـ«القائد العسكري املــركــزي» في
حزب الله مصطفى بدر الدين أن يقود
عمليات املقاومة طيلة عدوان نيسان
 .1996في اليوم األول ( 11نيسان) من
«عـنــاقـيــد ال ـغ ـضــب» اس ـت ـهــدف الـعــدو
اإلســرائ ـي ـلــي مـقــر ال ـق ـيــادة العسكرية
للحزب حيث كان يتواجد .الصاروخ
أص ــاب غــرفــة م ـج ــاورة مل ـكــان «الـسـيــد
ذو ال ـف ـق ــار» .خ ــرج ال ــرج ــل نــاجـيــا من
بني الغبار في «مبنى الـ »53في حارة
حريك.
أراد ال ـ ـعـ ــدو ت ـح ـق ـي ــق ثـ ــاثـ ــة أه ـ ــداف
سريعة :ضربة تقصم ظهر حــزب الله
م ــن خ ــال اغ ـت ـي ــال ال ـق ــائ ــد ال ـع ـس ـكــري،
 )2ت ــدمـ ـي ــر م ـ ـخـ ــازن الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ)3 ،
تــدم ـيــر م ـن ـصــات ال ــرم ــاي ــة األســاس ـيــة.

ف ـبــال ـتــزامــن م ــع ضـ ــرب م ــرك ــز ال ـق ـيــادة
ش ـ ــرع ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف مـ ـسـ ـت ــودع ــات فــي
البقاع والجنوب افترض أنها تحوي
الـ ـت ــرس ــان ــة األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ،
واس ـ ـت ـ ـهـ ــدف أي ـ ـضـ ــا نـ ـق ــاط ــا م ـت ـع ــددة
ب ـه ــدف تــدم ـيــر ال ــراجـ ـم ــات خـصــوصــا
في منطقة إقليم التفاح .اعتبر العدو
ّ
أنــه بهذه الـضــربــات ستتقلص القدرة
الصاروخية للمقاومة على نحو كبير.
«فـ ـ ـ ـ ــي  1996كـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة
الـعـسـكــريــة ت ـص ـ ّـور مـسـبــق مل ــا يمكن
أن يفعله اإلســرائ ـي ـلــي وك ـيــف يمكن
أن ن ــواج ــه» ،ي ــروي ق ـيــادي كبير في
املقاومة عايش تلك الفكرة .يضيف
«حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه مـ ـن ــذ ت ــأس ـيـ ـس ــه ل ــدي ــه
املــرونــة والقابلية والـجـهــوزيــة اللي
ّ
م ــا بـتـخــلـيــه ي ـ ــروح بـ ـض ــرب ــة ...وهــو
ليس بحاجة ليستنفر ثم يتحرك...

هو قام باألصل على فكرة الجهوزية
الـ ــدائ ـ ـمـ ــة» .ه ـ ــذا الـ ـتـ ـص ـ ّـور ج ـ ــاء بـعــد
اس ـت ـخــاص الـ ِـع ـبــر م ــن ع ـ ــدوان أي ـلــول
«( 1993تـصـفـيــة ال ـح ـس ــاب») ،مــا أتــاح
ً
لقيادة املقاومة إدارة أسهل وأفضل في
خــال مواجهة نيسان .في العام 1993
ّ
اع ـت ـقــد ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي أن ال ـقــدرة
الـصــاروخـيــة لـلـحــزب تكفي سـتــة أيــام
ف ـقــط ،وب ـعــد خ ـطــأه ه ــذا أوق ــف الـحــرب
فــي ال ـيــوم ال ـســابــع بـعــد تـفــاهــم أوصــل
ملعادلة بيروت  -كريات شمونة .تقدير
املـقــاومــة ّأن سلبيات جيش الـعــدو في
 1993ت ـمــث ـلــت ف ــي ن ـق ــص امل ـع ـلــومــات
وخـطــأ التقدير االسـتـخـبــاري ،وأن ــه لم
يكن لديه سالح ملواجهة تكتيك رماية
الكاتيوشا.
ف ـ ــي ح ـ ـ ــرب  1996تـ ـع ــامـ ـل ــت الـ ـقـ ـي ــادة
ال ـع ـس ـك ــري ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ع ـل ــى أن ـهــا
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)اإلعالم الحربي(

ّ
رممت هذه الثغر ،وعماد هذا الترميم
اس ـت ـقــدام مــروح ـيــات «اب ــات ـش ــي» الـتــي
ُ
ت ـعــرف بــ«قـنــاصــة ال ــراج ـم ــات» ،والـتــي
لــديـهــا ق ــدرة رمــايــة بـســرعــة كـبـيــرة عن
بعد  8كلم ،وقدرة مناورة عالية.
بـ ــدأ عـ ـ ــدوان  1996كـنـسـخــة كــربــونـيــة
م ـع ـ ّـدل ــة ع ــن ال ـ ـعـ ــدوان ال ـس ــاب ــق .ق ـيــادة
املقاومة بدورها وضعت مبدأ استمرار
ال ـن ــار بــوت ـيــرة م ــدروس ــة ومـتـصــاعــدة.
بـعــد م ــرور سـتــة أي ــام أصـبـحــت قـيــادة
ال ـعــدو مـجـبــرة عـلــى أن تطيل الـحــرب،
رغم معرفتها باستحالة تعطيل قدرة
الـ ـح ــزب الـ ـص ــاروخـ ـي ــة .الـ ـح ــرب كــانــت
م ــواجـ ـه ــة ص ــاروخـ ـي ــة  -ص ــاروخـ ـي ــة،
وليست اجتياحًا بريًا باألصل .رغم ذلك
لم تتعامل املقاومة مع أي حركة للعدو
بحسن الظن ،كالكالم عن إدارة املعركة
وحسمها من الجو وعبر القصف البري
والبحري (الزوارق اإلسرائيلية وصلت
قبالة شواطئ بيروت) .كانت حسابات
امل ـقــاومــة هــي الـجـهــوزيــة ألي خـطــوات
برًا .هنا جاء اعالن التبعئة العامة على
لسان السيد حسن نصرالله ملواجهة
أي تصعيد محتمل ،ام ـتــدادًا مــن خط
ً
املواجهة األول في الجنوب وصوال إلى
البقاع .كذلك تم التحسب واالستعداد
ملـ ــواج ـ ـهـ ــة أي ان ـ ـ ـ ـ ـ ــزال .إذ اس ـت ـن ـف ــرت
مـجـمــوعــات االس ـت ـش ـهــاديــن للتعامل
م ــع أي م ــن «األعـ ـم ــال املـخـتـلـفــة» الـتــي
قــد يقوم بها الـعــدو .وحتى ال تحصر
املـقــاومــة املــواجـهــة بالنار فقط ،ذهبت
إلى مهاجمة مواقع عسكرية عديدة في
الشريط الجنوبي املحتل.
رغ ــم ذل ــك لــم ت ـجــرؤ إســرائ ـيــل عـلــى أي
عملية بـ ّ
ـريــة« .كـنــا نـعــرف كيف نناور
مع العدو ،متى نقصف وأيــن نقصف،

لذلك لــم يلمس اإلسرائيلي أي تقهقر
وانـ ـكـ ـف ــاء ...تـكـتـيـكـنــا ك ــان خـفـيـفــا ج ـدًا
وذك ـيــا ومـ ـن ــاورا» ،ق ــال ب ــدر الــديــن عن
معركة «ليتها كانت برية».
إدارة ال ـ ـن ـ ـيـ ــران وص ـ ـمـ ــود املـ ـق ــاوم ــن
ي ــوض ـح ـه ـم ــا الـ ـق ــائ ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فــي
جلسة تقييمية بعد الـحــرب مباشرة:
«كان االخوة مجرد أن يطلع الصاروخ
ح ـت ــى ي ـن ـه ــال خ ـ ــال دقـ ــائـ ــق ،وب ـعــض
مـنـهــا خ ــال ث ـ ــوان ،ن ـي ــران عـجـيـبــة من
املروحي والحربي واملدفعي .في ّ
املربع
ُ
الــذي فيه املنصة املحتملة تفتح عليه
الـنــار مــن كــل حــدب وص ــوب» .وأضــاف

ّ
تصوروا كل ما تمشي
 100متر عم تاكل
 1000باوند
صاروخ ّ
وتروح تكفي وتضرب
«سعى العدو بكل ما أوتي من شراسة
بــأن يضرب كل بطاريات الصواريخ».
واحــدة من مظاهر الفشل الكبير الذي
ُم َ
نيت به إسرائيل ما افتخر به القائد
الشهيد أمام ضباط املقاومة الجالسني
أمامه« :حتى اليوم السادس للمعركة
سقط عندنا الشهيد االول .مــع مئات
ّ
تصوروا كل
الغارات واالف القذائف...
مــا تمشي  100متر عــم تــاكــل صــاروخ
 1000بــاونــد (نـحــو  450كـلــغ) وت ــروح

ّ
ت ـكــفــي وتـ ـض ــرب» .أش ـي ــر إل ــى مـعــادلــة
بسيطة عنوانها الثبات« :العدو مالك
عـلـيـنــا األرض وال ـس ـم ــاء ون ـح ــن كــان
لدينا شغلة واحدة ،الثبات».
م ــن ع ــوام ــل ن ـجــاح امل ـق ــاوم ــة ف ــي إدارة
املـ ـع ــرك ــة ك ـ ــان «ال ـت ـك ـت ـي ــك فـ ــي رم ــاي ــة
ال ـص ــواري ــخ» ،أو مــا سـ ّـمــاه ب ــدر الــديــن
حينها «بكل فخر الــردع الصاروخي...
ما عاد قصة رمية صــاروخ ،في توازن
رعــب حقيقي فرضه شــي اسمو الــردع
ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي» .هـ ــذا ال ـ ـ ــردع جـ ــاء عـبــر
«ال ـت ـك ـت ـي ــك واملـ ـ ـ ـ ـ ــداورة فـ ــي الـ ـنـ ـي ــران».
وأضاف« :موضوع قصف املستعمرات
خــدامــه شـفـنــا كيف
عـنــدمــا تـجـيــد اسـتـ ّ
فرض توازن الرعب ،ملا تفوت بالعبري
عـلــى بـيــوتـهــم وت ـق ــول لـهــم ان ـتــو كلكم
بـ ـخ ــط ال ـ ـعـ ــرض  33ل ـ ـبـ ـ ّـرا ( 100ال ــف
نسمة)».
م ـســألــة ت ـحــويــل صـ ـ ــاروخ ب ــدائ ــي إلــى
أداة أنتجت توازنًا عسكريًا ،يشرحها
قـيــادي فــي املـقــاومــة ال ـيــوم« :ببساطة،
ُمستخدم الصاروخ هو من ّ
حوله إلى
توازن رعب ،عندنا ضعف سالح وقوة
إرادة مقابل قــوة ســاح وضعف إرادة
عند العدو».
من هنا يظهر الوهن الذي أصاب سكان
املستوطنات في مجال أبدع بدرالدين
في استخدامه :الحرب النفسية .تهجير
سـ ـك ــان م ـس ـت ـع ـمــرات شـ ـم ــال فـلـسـطــن
املـحـتـلــة ك ــان أيـضــا ثـمــرة ه ــذه الـحــرب
ّ
املصورة التي أشرف على
عبر املقاطع
ً
فكرتها وتنفيذها وصوال إلى «إطالق
سرايا االستشهاديني« وكيفية اظهار
«رعبهم».
ماذا حققت إسرائيل؟ قال ذوالفقار إنه
أمام «هدف العدو في ضرب بنية حزب

الـلــه ،الـحــزب بقي قــويــا متماسكًا وكل
أجهزته تعمل»:
 ع ــن ت ــدم ـي ــر ال ـب ـن ـيــة ال ـع ـس ـك ــري ــة :لــميــدمــر أي مـخــزن ،ولــم يقتل أي قيادي
ولــم تتوقف العمليات والـقـصــف على
املستعمرات.
 ع ــن ش ـ ــرخ ب ــن املـ ـق ــاوم ــة وال ـش ـع ــب:ً
فشل فشال ذريعًا ورأينا النتائج على
االعالم.
 فــرض معادلة جــديــدة على املستوىالـعـسـكــري (مـحــل مـعــادلــة تـمــوز 1993
الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى قـ ــاعـ ــدة «ال ت ـق ـص ـفــوا
مدنيينا فال نقصف مستوطنيكم» ،أو
ّ
معادلة بيروت  -كريات شمونة ،حلت
م ـعــادلــة تـمـنــع عـمـلـيــا قـصــف املــدنـيــن
ُ
وتـشــرف على تطبيقها لجنة دولـيــة):
في النتيجة «ابتلى (العدو) بتفاهم يا
محال تموز».
م ــاذا حـقـقــت امل ـقــاومــة؟ «ال ـح ـفــاظ على
البنية العسكرية ،وعلى االسناد الناري
والصاروخي ،قدرتنا في نيسان كانت
أك ـب ــر م ــن ت ـم ــوز وفـ ــي الـ ـح ــرب املـقـبـلــة
ستكون أكبر ،واسقاط معادلة بيروت
 كريات شمونة».في حــرب «بــدأت بصواريخنا وانتهت
ب ـصــواري ـخ ـنــا» ُي ـتــرجــم ال ـقــائــد فعليًا
الورقة السياسية املهمة التي انتزعتها
امل ـقــاومــة بــ«تـفــاهــم ن ـي ـســان» .فـبــن تل
أبـيــب وبــاريــس وواشـنـطــن كــان العدو
يبحث عن إخراج سياسي على طريقته
للحرب ،فيما كــان األمــن الـعــام لحزب
الله يمسك أوراق بدرالدين الصاروخية
ُ
وي ـع ـل ــن م ــن دم ـش ــق تــوق ـي ـتــه ال ـخــاص
ّ
ل ــوق ــف ال ـح ــرب بـتـفــاهــم ح ــص ــل أوراق
ق ــوة ل ـل ـحــزب ب ـعــد صـلـيــة أخ ـي ــرة على
املستعمرات «حسب ساعة ذوالفقار».
تصميم :سنان عيسى

ق ـبــل  23ع ــام ــا ،شـ ـ ّـن الـ ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي
عدوانًا واسعًا على لبنان استمر  16يومًا،
إلجبار املقاومة على وقف عملياتها ضد
جنود االحتالل في ما كان ُيعرف بالحزام
االمـ ـن ــي .ص ـمــود ح ــزب ال ـلــه ون ـجــاحــه في
الحفاظ على وتـيــرة متواصلة ومــؤملــة من
االس ـت ـه ــداف ال ـص ــاروخ ــي لـلـمـسـتــوطـنــات
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،واحـ ـتـ ـض ــان ال ــرئـ ـي ــس حــافــظ
االســد في حينه لخيار التصدي للعدوان،
بـ ّـدد رهــانــات الـعــدو ،وأجـبــره على التسليم
باملعادلة التي فرضتها املقاومة تحت اسم
«تفاهم نيسان» :امتناع الحزب عن قصف
امل ـس ـت ــوط ـن ــات ال ـش ـم ــال ـي ــة ،م ـق ــاب ــل تــوقــف
إسرائيل عن استهداف املناطق املدنية في
لبنان .انتزع حزب الله بموجب ذلك تسليم
ال ـعــدو والـ ــدول العظمى بـحــق املـقــاومــة في
مــواصـلــة عملياتها ضــد جـنــود الـعــدو في
االراضي اللبنانية املحتلة.
أهمية تـنــاول هــذه املحطة تصب فــي أكثر
َ
من اتجاه .من جهة ،ف ْه ُم أحد أهم العوامل
التأسيسية لتحرير الجنوب عــام .2000
وم ــن جـهــة أخ ــرى ،فـهــم ال ــدور التأسيسي
ملـ ـق ــاوم ــة ح ـ ــزب الـ ـل ــه فـ ــي إحـ ـ ـ ــداث تـغـيـيــر
مفاهيمي فــي الـعـقـيــدة العسكرية لجيش
العدو.
مــن أب ــرز مــا تميزت بــه مـقــاومــة حــزب الله
فــي تلك املرحلة تصميمها على مواصلة
عملياتها فــي ذروة الــرهــان على التسوية
الـسـلـمـيــة ،حـتــى ب ــدت أن ـهــا ت ـجــري بعكس
ال ــري ــاح االق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة .ك ـشــف هــذا
التصميم عن ادراك عميق لحجم التهديد
الـ ــذي يـمـثـلــه االحـ ـت ــال ،وأنـ ــه ي ـت ـجــاوز في
مفاعيله املساحة التي كان يحتلها.
اع ـت ــاد امل ــراق ـب ــون ل ـل ـشــأن االس ــرائ ـي ـل ــي أن
يتناولوا مبادئ العقيدة االمنية االسرائيلية
امل ـعــروفــة ب ــ«ع ـق ـيــدة ب ــن غ ــوري ــون» ،والـتــي
ت ـب ـل ــورت ف ــي خـمـسـيـنــات ال ـق ــرن املــاضــي
واستندت الــى ثــاث ركــائــز :الــردع واالنــذار
والحسم .وأضيفت اليها بعد حــرب العام
 ،2006ركيزة الدفاع عن الجبهة الداخلية.
إال أن ه ـن ــاك م ـب ــادئ أخـ ــرى ف ــي الـعـقـيــدة
االم ـن ـي ــة االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ت ـمــت ب ـلــورت ـهــا في
املــرح ـلــة نـفـسـهــاُ ،عــرف ــت بـعـقـيــدة موشيه
ديــان ،تستهدف التعامل مع تهديدات غير
دول ـت ـيــة وف ــي مــواج ـهــة ح ــرك ــات امل ـقــاومــة.
واسـتـنــدت الــى «جـبــي أثـمــان مــؤملــة لدمنا»
من املقاومني واملدنيني ومن جهات دولتية
(جـ ـي ــش ،م ـن ـش ــآت ،م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات .)...ك ــان
الرهان االساسي لهذه العقيدة بــأن تؤدي
الى تحقيق الــردع بالتراكم .ووقــد ترجمها
العدو على املستوى العملي ،في خمسينات
القرن املاضي ،ردا على عمليات الفدائيني
بارتكاب املجازر ضد القرى الفلسطينية...
وايضا في مواجهة االردن ومصر.
ال ـخ ـصــوص ـيــة ال ـت ــي ت ـت ـســم ب ـهــا االخ ـط ــار
امل ـح ــدق ــة ب ـل ـب ـن ــان ،ال ت ـن ـط ـلــق ح ـص ـرًا مــن
تمتع العدو بقدرات تدميرية هائلة وتفوق
تكنولوجي وعسكري هــائــل ،وانـمــا ايضا
من «الضعف التكويني» للبنان بما يغري
اعداءه بالرهان على إخضاعه و«التهامه».
ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ـع ـم ـلــي ،ل ـج ــأت اســرائ ـيــل
الــى العقيدة نفسها فــي مــواجـهــة عمليات
املقاومة ،عبر استهداف القرى واملــدن في
ال ـج ـنــوب وال ـب ـق ــاع وصـ ــوال ال ــى الـضــاحـيــة
َّ
ال ـج ـنــوب ـيــة ،م ــا شــكــل عـبـئــا ع ـلــى امل ـقــاومــة
ولبنان .في مواجهة هذا التحدي ،أتى ابداع
حــزب الله ملعادلة الـصــواريــخ التي فرضت
ردعا كبح العدو عن التمادي في اعتداءاته
ضــد املدنيني .وهــي ارتـكــزت الــى الــرد على
اسـتـهــداف الـعــدو للمدن والـقــرى اللبنانية،
بـ ــدك امل ـس ـت ــوط ـن ــات ف ــي ش ـم ــال فـلـسـطــن
املحتلة .وعندما فشلت اسرائيل في كسر
هذه الحلقة ،لم تجد سوى التسليم بها ،ما
مهد االرضـيــة ملواصلة املقاومة عملياتها
الـ ـت ــي ك ـ ــان ت ـس ـت ـه ــدف جـ ـن ــود االحـ ـت ــال،
وصوال الى التحرير.
كان للمواجهات التي خاضها حزب الله في
مواجهة جيش العدو منذ تسعينات القرن

امل ــاض ــي ،وب ـش ـكــل اس ــاس ــي ف ــي مــواجـهــة
عدوان «عناقيد الغضب» في نيسان ،1996
دور مفصلي ايضا في التأسيس ملفاهيم
جديدة اخترقت العقل االمني اإلسرائيلي.
وتـ ـجـ ـل ــى ذلـ ـ ــك عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى ال ــرس ـم ــي
وبألسنة وأقــام كبار الخبراء العسكريني
في اسرائيل.
وم ـمــن ت ـنــاول مـفــاعـيــل تـلــك املــرحـلــة على
العقيدة االمنية االسرائيلية ،الباحثان في
معهد ابـحــاث االم ــن الـقــومــي فــي تــل أبيب
يهودا بن مئير والجنرال غابي سيبوني،
في دراســة نصت على أنه «في تسعينات
ال ـق ــرن الـعـشــريــن ك ــان واض ـح ــا أن هـنــاك
حــاجــة لـبـلــورة نـظــريــة أم ــن قــومــي محدثة
السرائيل» (العالقة بني نظرية أمن قومي
م ـحــدثــة وب ــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـج ـيــش /اب

فهم معادالت الردع
سيبقى ناقصًا من دون
العودة الى المحطات
التأسيسية في
تسعينات القرن الماضي

 .)2016ولـفـتــت ال ــدراس ــة ال ــى مـحــاولـتــن
رسـمـيـتــن ل ـب ـلــورة ه ــذه ال ـن ـظــريــة .االول ــى
خالل سنوات  ،1999 - 1997بعد سلسة
محطات مفصلية في مواجهة حــزب الله:
اغتيال أمينه العام السيد عباس املوسوي
ع ــام  ،1992ع ـ ــدوان «تـصـفـيــة الـحـســاب»
عـ ــام  ،1993عـ ـ ــدوان «ع ـنــاق ـيــد ال ـغ ـضــب»
ع ــام  .1996وب ــادر الـيـهــا فــي حينه وزيــر
االمــن اسـحــاق مــردخــاي .لكن هــذا املسار
لــم ُيستكمل بسبب التحوالت السياسية
التي شهدتها اسرائيل في حينه (استقالة

م ــردخ ــاي ،وان ـت ـخ ــاب ــات م ـب ـكــرة ادت الــى
سـقــوط نتنياهو وف ــوز ايـهــود ب ــاراك عام
.)1999
املحاولة الثانية تمثلت بلجنة مريدور التي
شكلها في حزيران  2004وزير االمن في
حـيـنــه شـ ــاؤول م ــوف ــاز ،بـمـصــادقــة رئـيــس
ال ــوزراء اريـيــل ش ــارون .وأنـهــت عملها في
ن ـي ـســان  .2006ول ـف ــت ال ـب ــاح ـث ــان الـ ــى أن
استراتيجية الجيش الـتــي تــم اعالنها في
 ،2015استندت الى عمل هذه اللجنة.
يـتـجـلــى ب ــوض ــوح ال ـ ــدور الـ ــذي لـعـبــه حــزب
الله ايضا في أن يفرض على جيش العدو
التخلي عــن رهــانــات وخ ـيــارات عسكرية،
والعمل على اعادة انتاج عقيدته العسكرية
بما يتالءم مع مستجدات الصراع .الحقيقة
األخـ ــرى ال ـتــي يـنـبـغــي أن تـبـقــى حــاضــرة،
أن االهـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــي ف ـش ـلــت اس ــرائـ ـي ــل فــي
تحقيقها من خالل حرب  ،2006بدءا من
سحق حــزب الـلــه ،مــرورا بتعزيز مكانتها
االستراتيجية في مواجهة الجبهة الشمالية،
وصـ ــوال ال ــى تـمـهـيــد ال ـطــريــق أمـ ــام فــرض
الهيمنة االميركية على املنطقة ،كانت وما
زالــت مطلبًا ملحًا في تل ابيب وواشنطن.
وأي محاولة لفهم معادالت الردع التي حالت
دون تحقيق هــذه االم ــال ،ستبقى ناقصة
مــن دون الـعــودة الــى املحطات التأسيسية
فـ ــي ت ـس ـع ـي ـنــات ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي ،م ـ ــرورا
بـتـحــريــر ال ـع ــام  ،2000وان ـت ـصــار .2006
أهمية استحضار هــذه الحقيقة تنبع من
أن معادالت الــردع التي نجح حزب الله في
مراكمتها ليست بني دولتني تتناسبان في
قدراتهما ومزاياهما االستراتيجية .وإنما
ّ
إقليمي يحظى بدعم مطلق من
بني كيان
الدولة العظمى في العالم ،الواليات املتحدة،
وي ـم ـل ــك ق ـ ـ ــدرات ع ـظ ـمــى ع ـل ــى امل ـس ـتــويــن
ال ـع ـس ـكــري وال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي ،وبـ ــن حــر ّكــة
مقاومة .وبالتالي ،لم تكن إسرائيل لتسلم
ب ــه وت ـت ـك ـيــف م ـع ــه ،إال َب ـع ــد أن تـكـتـشــف
بــالـتـجــربــة الـعـمـلـيــة ،فـشــلـهــا وعـجــزهــا عن
اجـتـثــاث الـســد ال ــذي يـقــف بــوجــه أطماعها
وم ـ ـحـ ــاوالت فـ ــرض هـيـمـنـتـهــا ،وال ــوالي ــات
املتحدة ،على املنطقة.

