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بين حزب الله 2017... وحزب الله 2006 
علي حيدر

ما هي أسباب مماطلة واشنطن في األزمة الخليجية؟

هل فهمتم اآلن حقيقة المؤامرة التي تعرضت 
لها امتنا وما زالت؟!

عبدالباري عطوان
نفتخــر بأننــا كنــا فــي هــذه الصحيفــة وغيرهــا، مــن بيــن القلــة مــن النــاس الذيــن ميــزوا بيــن ثــورات 
عربيــة شــرعية انطلقــت الهــداف شــريفة، ابرزهــا تحقيــق الديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة، واالطاحــة 
بأنظمــة الفســاد الديكتاتوريــة، وأخــرى ثــورات “مفبركــة” جــرى اعدادهــا فــي غــرف المخابــرات الغربيــة 
االســتعمارية الغــراق المنطقــة العربيــة فــي الفوضــى الدمويــة، وتفكيــك دول المراكــز، وانهــاك جيوشــها 

الوطنيــة، وبمــا يخــدم بقــاء وازدهــار دولــة االحتــالل اإلســرائيلي.
عالمــات »الفبركــة« و »التصنيــع« فــي غــرف الغــرب الســوداء كانــت واضحــة منــذ بدايــات انطــالق 
“الثــورة” الليبيــة، ومــع مــرور األيــام تأكــدت هــذه الحقيقــة، التــي اخفتهــا حمــالت إعالميــة عربيــة وغربيــة 
مكثفــة ومدروســة، وجــاء تدخــل حلــف “الناتــو” عســكريا لإلطاحــة بنظــام العقيــد معمــر القذافــي، 
ــا”،  ــاء ليبي ــة “أصدق ــب لمنظوم ــواة االصل ــت الن ــة كان ــة عمــرو موســى، ودعــم دول عربي ــة جامع وبمبارك
ليؤكــد شــكوكنا، ويدفعنــا للوقــوف ضــد هــذه الثــورات “المــزورة” والتدخــل العســكري االســتعماري، مــع 
ــوا  ــة، كان ــة بالديمقراطي ــى الشــوارع للمطالب ــوا ال ــن نزل ــي الذي ــاء الشــعب الليب تســليمنا ان بعــض أبن

ــل اإلعالمــي. ــدة هــذه المخطــط، واذرعــة التضلي ــي مصي ــوا دون ادراك ووعــي ف ــا، ووقع ــي النواي صادق
مــا يدفعنــا الــى ذكــر هــذه المقدمــة الطويلــة، وهــو مــا كشــفت عنــه رســائل هيــالري كلينتــون، وزيــر 
الخارجيــة االمريكيــة الســابقة، االلكترونيــة مــن اســرار حــول هــذا الملــف الليبــي، ونشــرته مجلــة “الفورين 

بوليســي” االمريكيــة يــوم امــس، تحــت عنــوان “لمــاذا ســعى حلــف الناتــو لإلطاحــة بالزعيــم الليبــي”.
الرســائل اجابــت علــى هــذا الســؤال بالقــول ان الرئيــس الفرنســي األســبق نيكــوال ســاركوزي قــاد 
الحــرب علــى ليبيــا وجنــد دول عربيــة وشــخصيات ليبيــة، وجامعــة الــدول العربيــة، ومحطــات تلفــزة عربيــة 

وغربيــة عمالقــة، لتحقيــق أهدافــا نوجزهــا فيمــا يلــي:
األول: االستيالء على النفط الليبي وتوظيف عوائد في خدمة المصالح الفرنسية والبريطانية.

الثاني: منع توسع نفوذ الزعيم الليبي معمر القذافي في افريقيا.
الثالــث: تأميــن بقــاء النفــوذ الفرنســي فــي منطقــة شــمال افريقيــا، وبمــا يــؤدي لحمايــة وتكريــس 

مصالــح فرنســا.
ــي،  ــاد المغاربــي العرب ــة ودول االتح ــارة االفريقي ــي الق ــكرية الفرنســية ف ــوة العس ــد الق الرابــع: تأكي

ــاحل. ــة الس ــي ومنطق ــي مال ــل ف ــد للتدخ والتمهي
الخامس: تعزيز شعبية الرئيس ساركوزي في داخل فرنسا وفوزه لوالية رئاسية ثانية.

جميــع هــذه النقــاط الخمــس مهمــة فــي تقديرنــا، ولكــن مــا هــو اهــم منهــا مجتمعــة، هــو االحتياطــات 
ــا مــن الفضــة(،  ــا مــن الذهــب 150 طن ــة مــن الذهــب والفضــة التــي راكمهــا الزعيــم الليبــي )143 طن الهائل

ــك  ــة، والفرن ــة األوروبي ــا بالعمل ــى هــذا الذهــب وتفــك ارتباطه ــة تعتمــد عل ــة افريقي وبهــدف اصــدار عمل
الفرنســي خصيصــا.

المخابــرات  اكتشــاف  بمجــرد  انــه  قالــت  الفرنســية  أوبوزرينييــه”  “بوليتيتشيســكويه  صحيفــة 
الفرنســية لمخطــط الزعيــم القذافــي ونوايــاه هــذه، قــررت التعبئــة السياســية والعســكرية لشــن حــرب 

ــي”. ــع العرب ــة “الربي ــن ذريع ــاك افضــل م ــم يكــن هن ــا، ول ــع له اســقاطه، وايجــاد الذرائ
الرئيــس اإليطالــي ســيلفيو برلســكوني اعتــرف رســميا وفــي حديــث لوكالــة “اينــا” اإليطاليــة 
الرســمية انــه كان يعــرف انهــا ثــورة مفبركــة مــن قبــل الرئيــس الفرنســي ســاركوزي وبدعــم مــن نظيــره 
البريطانــي ديفيــد كاميــرون، كمــا ان الرئيــس االمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا ايــد مــا ذكــره رئيــس الوزراء 
ــرار اتخــذه فــي فترتــي رئاســته، وينــدم  ــا كان أســوأ ق ــال ان التدخــل العســكري فــي ليبي الفرنســي، وق

شــديد النــدم عليــه.
أدوات فرنســا وبريطانيــا العــرب الذيــن نفــذوا مخططاتهــا فــي ليبيــا اختفــوا كليــا مــن المســرح 
السياســي، ونهبــوا مئــات المليــارات مــن األرصــدة الليبيــة ومــن العمــالت األجنبيــة واحتياطــات الذهــب 
ــة  ــى دول ــا ال ــت ليبي ــة مــع هــذا المخطــط حول ــة المتواطئ ــدول العربي ــي، وال ــم القذاف ــا الزعي ــي تركه الت

ــة. ــا الميليشــيات المســلحة فســادا ودموي ــث فيه فاشــلة تعب
نصــف الشــعب الليبــي )ثالثــة مالييــن( البســيط الكريــم المتواضــع العربــي والمســلم، دفــع ثمــن 
هــذه المؤامــرة غاليــا مــن دمائــه وثــروات بــالده واســتقرارها، ومــا زال، ونصفــه بــات مشــردا مجوعــا فــي 
ــا ال يجــد لقمــة العيــش الكريمــة، واألمــان  دول الجــوار، أي مصــر وتونــس، ومــن بقــي مكرهــا فــي ليبي

ــة االساســية. ــة والتعليميــة والبلدي واالســتقرار، ناهيــك عــن الخدمــات الطبي
لــم نكــن فــي اي يــوم مــن األيــام مــن أصدقــاء الزعيــم الليبــي، ولــم تدخــل صحيفتنــا ليبيــا فــي أي 
يــوم مــن األيــام، رغــم الوعــود المغريــة، ولــم نــزر ليبيــا فــي العشــرين ســنة التــي ســبقت انــدالع “ثورتهــا” 
ــا  ــز به ــي نعت ــا الت ــا، ومحبتن ــا لن ــي جــرى توجيهه ــرة الت ــوات الكثي ــام 1999، رغــم الدع ــرة واحــدة ع اال م

لالشــقاء الليبييــن.
“ثــوار الناتــو” وحلفاؤهــم مــن العــرب والغربييــن دمــروا ليبيــا ودورهــا العربــي االفريقــي فــي التصــدي 
لالســتعمار الغربــي، وهــا هــم حــكام ليبيــا الجــدد يتصالحــون مــع إســرائيل ويطبعــون معهــا، تحــت ذريعــة 

التواصــل مــع يهــود ليبيــا.
ــس  ــو، رئي ــن نتنياه ــو بنيامي ــا ه ــه، ه ــي، واســقاط نظام ــر القذاف ــي معم ــم الليب ــال الزعي ــد اغتي بع
وزراء دولــة االحتــالل يصــول ويجــول فــي قــارة افريقيــا، ويُفــرش )بضــم اليــاء( لــه الســجاد األحمــر فــي 
عواصمهــا، وهــا هــي اثيوبيــا تقيــم ســد النهضــة، وتتآمــر مــع حكومــات افريقيــة لتقليــص حصــة مصــر مــن 

ميــاه نهــر النيــل وتعطيــش المالييــن مــن اشــقائنا المصرييــن.
لــم يدخــل نتنياهــو "إســرائيل" ومقــر منظمــة االتحــاد االفريقــي )اديــس ابابــا( اال بعــد وفــاة هــواري 

بومديــن، واغتيــال القذافــي، فبعــد اختفــاء الرجليــن تحولــت افريقيــا الــى قــارة إســرائيلية.
القــوات الفرنســية هــي التــي اعتقلــت الزعيــم الليبــي وســلمته لعمالئهــا لكــي يعتــدوا عليــه جنســيا 
بطريقــة بشــعة ينــدى لهــا الجبيــن، وتشــكل وصمــة عــار فــي تاريــخ العــرب والمســلمين، ومــن المؤلــم ان 

هنــاك مــن يتباهــى بهــذه الفعلــة ويدافــع عنهــا.
هــل فهمتــم اآلن حقيقــة المؤامــرة التــي تعرضــت لهــا امتنــا ومــا زالــت؟ واالدوار التــي نفذهــا  

زالــوا؟ العــرب فيهــا، ومــا  »الكومبــارس« 
لــم ننــدم مطلقــا علــى اســتخدامنا تعبيــر “ثــوار الناتــو” رغــم مــا لحقنــا مــن اذى وحمــالت تشــويه، 
ولــن ننــدم مطلقــا أيضــا عندمــا كتبنــا مقــاال افتتاحيــا يــوم التدخــل العســكري لحلــف الناتــو فــي ليبيــا كان 

عنوانــه “بروفــة ليبيــة والهــدف ســوريا”.
نرجوكم إعادة قراءة هذا المقال مرة أخرى.

قــد يكــون لالتصــال الهاتفــي الــذي أجــراه دونالــد 
ترامــب مــع القاهــرة، أثــر فــي تأجيــل التصعيــد ضــد 
قطــر علــى الرغــم مــن أن دول الحصــار ســرّبت 

جملــة مــن اإلجــراءات فــور اســتالمها رد الدوحــة 
ــب. ــى المطال عل

ردٌ  بأنــه  القاهــرة  اجتمــاع  وصفــه  الــرد  هــذا 
ســلبي يــدّل »علــى تهــاون وعــدم جدّيــة التعاطــي 
مــع جــذور المشــكلة«. فالرئيــس األميركــي طالــب 
وزيــر  طالــب  بينمــا  بنّــاء«،  »بشــكل  بتفــاوض 
التصعيــد  بوقــف  تيلرســون  ريكــس  خارجيتــه 
الجابــر  األحمــد  صبــاح  الكويــت  بأميــر  واتصــل 
الصبــاح مجــددًا دعــم واشــنطن لمســاعي الكويــت 

فــي حــل األزمــة.
تناوبــوا  الذيــن  الخارجيــة  وزراء  أن  الالفــت 
علــى تعــداد االتهامــات الموجهــة ضــد قطــر، لــم 
يذكــروا شــيئًا بشــأن الخطــوات التــي ســتلي رد 
ــم يرشــح عــن اجتمــاع مــدراء  الدوحــة الســلبي. ول

االســتخبارات المــوازي الجتمــاع وزراء الخارجيــة مــا 
يفيــد بجــدول أعمــال المرحلــة المقبلــة. فمــا تعهّــد 
بــه الــوزراء هــو مــا يســمح بــه القانــون الدولــي 

يعِــد  المقابــل  وفــي  الختامــي.  البيــان  بحســب 
وزيــر الخارجيــة القطــري محمــد بــن عبــد الرحمــن 
ــف  ــر ألي مطلــب مخال ــل قط ــي، »بــأاّل تمتث آل ثان

الدولــي”. للقانــون 
فــي  الدوليــة  المحامــاة  مكاتــب  أن  ريــب  وال 
دراســة  علــى  تنّكــب  وأميــركا،  وأوروبــا  جنيــف 
ــط  ــالت ضغ ــى تشــكيل تكت ــة وعل تحــركات قانوني
لمصلحــة هــذا الطــرف أو ذاك مقابــل أربــاح مجزيــة. 
ــًا علــى تفســير  لكــن »جــذور األزمــة« ليســت خالف
القانــون الدولــي، ومــا يأخــذه الطرفــان علــى هــذا 
المحمــل يشــير إلــى أن األزمــة ســتكون طويلــة 
بحســب تعبيــر وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة 
أنــور قرقــاش الــذي يعتقــد بــأن قطــر أمــام خياريــن 
همــا نبــذ اإلرهــاب أو العزلــة. وقــد يكــون فــي ظنّــه 

أن قطــر ســترضح للمطالــب بطريقــة تحفــظ مــاء 
الوجــه، وهــو مــا عبّــر عنــه أحــد الكتّــاب الســعوديين 
ــوان »الدوحــة  ــه بعن ــي مقال ــة ف ــرة الضيّق مــن الدائ

ــالم”. ــي الظ ــتتنازل ف س
بانصيــاع  المفــرط  التفــاؤل  هــذا  أن  ريــب  وال 
قطــر للمطالــب التــي وصفهــا الرئيــس التركــي بأنهــا 
تعجيزيــة وغيــر مقبولــة، يســتند إلــى اعتقــاد راســخ 
بــأن الرئيــس األميركــي ســيقول كلمتــه األخيــرة 

ــى. ــذا المعن به
األزمــة  جوانــب  أهــم  يوضّــح  مــا  لعــّل 
الختامــي  البيــان  فــي  ورد  مــا  هــو  الخليجيــة، 
بدعــوة قطــر إلــى »االلتــزام بمخرجــات القمــة 
المعروفــة  األميركيــة«   – اإلســالمية   - العربيــة 
بقمــة الريــاض. وهــي الحــدث الــذي تحوّلــت 
ــن  ــعودية م ــة - الس ــة األميركي ــره العالق ــى إث عل
ــرت  حالهــا التقليــدي إلــى حــال افتراضــي، وتفجّ

بيــن طياتهــا. الخليجيــة  األزمــة 
أن  يفتــرض  القمــة  رســمته  الــذي  فالمســار 
ســكة  علــى   ) الفارســي   ( الخليــج  دول  تســير 
رجــل واحــد باتجــاه تســعير العــداء إليــران علــى 
أســاس »مكافحــة اإلرهــاب«، وإرســاء »ناتــو« عربــي 
»النــزاع  أمــام حــل  البــاب  يفتــح  »إســرائيل«  مــع 
الفلســطيني - اإلســرائيلي« فيمــا يســمى صفقــة 

القــرن أو مــا شــابه.
ويفتــرض هــذا المســار انضــواء قطــر فــي حروفــه 
اإلماراتيــة،   - الســعودية  العبــاءة  تحــت  ونقاطــه 
فــي  والكويــت  عمــان  ســلطنة  النضــواء  مدخــاًل 

خطــوة تاليــة.
عــن  تشــبّ  واشــنطن  حليــف  قطــر  لكــن 
اإلخــوان  وحركــة  تركيــا  مــع  بطموحهــا  الطــوق 
ــرغ«  ــع »بلومبي ــميه موق ــا يس ــى م ــلمين، إل المس
ــب  ــى جان ــث إل ــط ثال ــة بخ ــن الدوح ــوم م المدع

محــور الســعودية ومحــور إيران. فشــركة »فيرســك 
مابلكــروت« البريطانيــة المدعومــة هــي األخــرى 
مــن قطــر، تــرى علــى لســان أنطونــي ســكنير أن 
قطــر تبنــي صرحــًا يتجــاوز المشــيخة التــي كانــت 
ــزو أو  ــا بغ ــت تهدده ــن كان تنصــاع للســعودية حي
انقــالب، وأن مــا تطلبــه الســعودية مــن قطــر هــو 
أن تقــوم بأيديهــا فــي ســجن نفســها بالقفــص 

ــه. ــذي تحــررت من ال
فــي هــذا الســياق يدعــم ترامــب الســعودية فــي 
ــو« العربــي  ــذي رســمه »للنات المســار السياســي ال
ــواء  ــل احت ــت نفســه يفضّ ــي الوق ــاض، وف ــي الري ف
الحليفيــن الســتنزاف ثرواتهمــا والســيما الصناديــق 
الســيادية الســائلة، والســتنزاف الســعودية تحديــدًا 
الخليــج  فــي  الوحيــدة  القــوة  لمنعهــا مــن تكــون 
) الفارســي ( والقــوة المؤثــرة فــي المنطقــة. ففــي 
الخارجيــة  الشــؤون  للجنــة  اســتماع  جلســة 
خواكيــن  الديمقراطــي  النائــب  ســأل  األميركيــة، 
كاســترو المندوبــة األميركيــة نيكــي هايلــي عــن 
هــذا التضــارب فــي الموقــف األميركــي الــذي يبــدو 
ــت  ــه. وأجاب ــل« بحســب وصف ــى األق »برأســين عل
ــة  ــأن األزم ــه ب ــة مــن ترامــب وعائلت ــي المقرّب هايل
علــى  للضغــط  مؤاتيــة  فرصــة  هــي  الخليجيــة 

الجانبيــن.
بشــأن  األميركيــة  الخارجيــة  وزيــر  يعلنــه  ومــا 
يتعــدّى  ال  قــد  األزمــة،  دول  علــى  المقبلــة  جولتــه 
هــذا الســياق علــى الرغــم مــن أن تيلرســون يحــاول 
الســعي إلــى أن تفــك واشــنطن عقــدة األزمــة خشــية 
ــى  ــث إل ــط ثال ــى خ ــة عل ــن المراهن ــر م ــرج قط تدح
ــي ســوريا  ــران ف ــع محــور إي ــات م ــد مــن التقاطع مزي
ــدو أن ترامــب تخالجــه هــذه  واليمــن والعــراق. وال يب
ــة  ــة هــي بمثاب ــوّح بورق الخشــية، كمــا أن قطــر ال تل

ــس. ــن النف ــاع ع الميادينســالح للدف

المســؤولين  بعــض  يتعمــد  ســنوات،  منــذ 
ــرداد مفهــوم  ــار مــن ت ــراء اإلســرائيليين اإلكث والخب
ال  كبــرى،  حــرب  أي  نتائــج  علــى  الحكــم  أن 
ــح  ــور وتتض ــد أن تتبل ــل بع ــوري، ب ــكل ف ــم بش يت
تداعياتهــا السياســية واالســتراتيجية التــي تحتــاج 
الــى مضــي بعــض الوقــت. ويســتعرضون فــي هــذا 

الســياق العديــد مــن األمثلــة.
هــدفَ الترويــج لهــذا المفهــوم الــى محاولــة 
إحــداث تعديــل جزئــي فــي صــورة نتائــج حــرب 
اإلســرائيلي،  العــام  الــرأي  وعــي  فــي   ،2006 عــام 
الفشــل.  تقتصــر علــى  لــم  نتائجهــا  إن  والقــول 
ــى اكتشــاف  ــة ال ــذه الفذلك وبالنتيجــة، خلصــت ه
ــدرة  ــز ق ــل بتعزي ــك الحــرب، تمث إنجــاز متأخــر لتل

الــردع اإلســرائيلية فــي مواجهــة حــزب اهلل!
بدايــة، ينبغــي تســجيل حقيقــة أن لــكل حــرب 
نوعيــن مــن النتائــج. منهــا الفوريــة والمباشــرة، 
ومنهــا مــا يتوالــى بالظهــور مــع مضــي الوقــت. لكــن 
باإلجمــال، مــن الصعــب الفصــل بيــن التداعيــات 
ــكرية  ــج العس ــن النتائ ــور وبي ــى بالظه ــي تتوال الت
الفوريــة  النتائــج  أن  بمعنــى  الحــرب.  لهــذه 
والمباشــرة تتحــول الــى نقطــة انطــالق وتأســيس 
ــي. ــذي يل ــرى( للمســار ال ــل أخ ــن عوام ــن ضم )م

حــزب اهلل أكثــر عــددًا وتســليحًا وتطــورًا وخبــرًة 
وكفــاءًة وتأثيــرًا فــي لبنــان واإلقليــم

مــع ذلــك، ينبغــي التذكيــر بــأن أهــداف الحــرب 
أبعــد مــدى  اإلســرائيلية ضــد حــزب اهلل كانــت 
بكثيــر مــن تعزيــز قــوة الــردع اإلســرائيلية. ولــو كان 
األمــر كذلــك، القتصــر العــدوان علــى عــدة أيــام تــم 
خاللهــا االكتفــاء باســتهدافات محــدَّدة مــن دون أن 
تــورط إســرائيل نفســها بحــرب اســتمرت 33 يومــًا، 
تــم خاللهــا دك جبهتهــا الداخليــة بالصواريــخ بمــا 

لــم تشــهده ربمــا منــذ مــا بعــد حــرب عــام 1948.
مــن  الكثيــر  إلــى  الحاجــة  عــدم  ضــوء  فــي 
ــي  ــداف، تكف ــذه األه ــل ه ــي تُفص ــروحات الت الش
العــودة إلــى قائمــة األهــداف التــي صــادق عليهــا 
الحــرب،  خــالل  المصغــر  الــوزاري  المجلــس 
ــام 2016(  ــد أبحــاث األمــن القومــي )ع ونشــرها معه
بقلــم العميــد أودي ديــكل الــذي كان يتولــى خــالل 
االســتراتيجي  القســم  رئاســة  منصــب  الحــرب 
ــة أركان الجيــش.  فــي شــعبة التخطيــط فــي هيئ
وكان مــن ضمــن هــذه األهــداف، تنفيــذ القــرار 1559، 
والبــدء بمســار تفكيــك أســلحة حــزب اهلل، إضافــة 
الــى الموقــف الشــهير لوزيــرة الخارجيــة األميركيــة 
فــي ذلــك الحيــن كوندوليــزا رايــس، والتي كشــفت 
عــن أن الهــدف الحقيقــي للحــرب هــو والدة شــرق 
أوســط جديــد. كل هــذه األهــداف وغيرهــا مــا كانــت 

ــزب اهلل. ــحق ح ــن دون س ــق م لتتحق
مــع ذلــك، حتــى لــو اقتصــر معيــار تقويــم 

ــردع، يالحــظ  ــد منســوب ال ــى تحدي الحــرب عل
ــم يكــن  ــق ل ــا تحق ــج أن م ــى مســتوى النتائ عل
تعزيــزًا أحاديــًا للــردع اإلســرائيلي، وإنمــا تبلــورت 

مفاعيلهــا  ظهــرت  المتبــادل  الــردع  مــن  حالــة 
طــوال الســنوات التــي تلــت. بمعنــى أن مَــن 
عمــا  هائلــة  بمســتويات  ردعــه  قــدرة  تعــززت 
كانــت عليــه قبــل الحــرب، هــو حــزب اهلل. وقدرتــه 
تجــاوزت مفاعيلهــا الســاحة اللبنانيــة، وامتــدت 

الــى الســاحة اإلقليميــة.
لكــن علــى قاعــدة ألِزموهــم بمــا ألزمــوا بــه 
أنفســهم، »يســرنا« أن نحتكــم الــى تقويــم نتائــج 
الحــرب بالقيــاس الــى تداعياتهــا البعيــدة المــدى.

المدخــل الــى التقويــم الدقيــق، يكمــن فــي 
إجــراء مقارنــة )تكفــي المقارنــة العامــة( بيــن حــزب 
اهلل 2017، وحــزب اهلل 2006. وال يخفــى أن مســاحات 
يمكــن  ولكــن  ومتعــددة.  واســعة  المقارنــة  هــذه 
إجمالهــا، )ولــو بشــكل غيــر شــامل(، وفــق العناويــن 

ــة: الســريعة اآلتي
1 ـ أكثــر عــدداً. فــي ضــوء أن حــزب اهلل لــم 
يســبق لــه أن أعلــن ونشــر عــن أعــداد مقاتليــه 
ــر  ــى التقاري ــن باالســتناد ال ــه، لك والمنتســبين إلي
اإلســرائيلية نفســها، التــي تحــاول أحيانــًا المقارنــة 
بيــن مرحلتيــن، وتحديــداً مــن قبــل كبــار الخبــراء 
فــي إســرائيل، بــات حــزب اهلل يملــك عشــرات آالف 
المقاتليــن، ومــن دون الحاجــة إلــى االطــالع علــى 
ــن  ــن للبنانيي ــة، يمك ــر المعلن ــة وغي ــام المعلن األرق
أنفســهم، ســواء كانــوا حلفــاء أو أصدقــاء لحــزب اهلل، 
ــر انتشــارًا وتجــذرًا فــي  ــات أكث ــه ب أن يلحظــوا بأن

ــه ســابقًا. ــع اللبنانــي، وبأضعــاف مــا كان علي الواق
2 ـ أكثــر تســليحًا )ســنقتصر علــى الصواريــخ(. 
اهلل  حــزب  عــادة  مــن  ليــس  باإلجمــال  أيضــاً، 
قــدرات  مــن  يمتلكــه  عمــا  الرســمي  اإلعــالن 
صاروخيــة... ســوى فــي محطــات محــدودة ســابقة، 

ــن  ــادف. لك ــدروس وه ــياق م ــي س ــت ف ــي أت والت
ــون عــن أن حــزب  اإلســرائيليين أنفســهم يتحدث
اهلل كان يملــك عــام 2006، نحــو 12 ألــف صــاروخ. فــي 

المقابــل، فرضيــة العمــل التــي يتبناهــا الجيــش 
اإلســرائيلي، ويبنــي علــى أساســها خطــط بنــاء 
قدراتــه القتاليــة، أن حــزب اهلل يملــك مــن الصواريخ 
مــا ال تملكــه أكثــر دول العالــم. ويتحدثــون فــي هــذا 
ــن  ــس م ــف صــاروخ. ولي ــن نحــو 150 أل المجــال ع
ــا  ــل مم ــم أق ــذا الرق ــون ه المســتبعد أيضــاً، أن يك
لــدى حــزب اهلل، وخاصــة أنــه ســبق إلســرائيل أن 
أخطــأت كثيــراً فــي تقديراتهــا بمــا يتعلــق بصواريــخ 

ــا(. ــرب 2006 وخالله ــل ح ــزب اهلل )قب ح
ــر الرســمية  ــر تطــوراً. بحســب التقاري 3 ــــ أكث
واإلعالميــة فــي تــل أبيــب، أكثــر مــا يبــث الرعــب 
فــي صفــوف اإلســرائيليين، الــى جانــب األعــداد 
الفلكيــة لصواريــخ حــزب اهلل، دقــة إصابتهــا ومداهــا 
نفســه  اهلل  حــزب  إن  بــل  التدميريــة.  وقدراتهــا 
وجّــه أكثــر مــن رســالة ردع الــى المؤسســتين 
العســكرية والسياســية فــي إســرائيل، اســتندت 
ــذه  ــة ه ــة إصاب ــى دق ــدَّد، ال ــكل مُح ــا، بش فعاليته
الصواريــخ، وتحديــداً عندمــا تحــدث عــن إصابــة 
منشــآت بعينهــا فــي العمــق اإلســرائيلي )مطــار 

بــن غوريــون، منشــآت نوويــة...(.
ــخ  ــور صواري ــه، تط ــياق نفس ــي الس ــدرج ف وين
حــزب اهلل علــى مســتوى المــدى وقــوة التدميــر 
إســرائيل،  فــي  نقطــة  كل  تطــال  باتــت  بعدمــا 
ــي  ــآت ف ــة بالمنش ــرارًا جزئي ــق أض ــد تلح ــم تع ول
ــر مبانــي فــي تــل أبيــب. المســتوطنات، بــل تدمّ

4 ــــ أكثــر خبــرة وكفــاءة. كثيــرًا مــا تحــدث 
التــي  التضحيــات  حجــم  عــن  اإلســرائيليون 
قدمهــا ويقدمهــا حــزب اهلل فــي ســوريا. لكــن علــى 
ــادة اإلســرائيليين، ومــن  ــار الق ــر كب خــط مــواز، يق
ضمنهــم رئيــس أركان الجيــش غــادي آيزنكــوت، 

ــام مؤتمــر هرتســيليا، أن  ــام أم ــل أي ــد قب ــذي أّك ال
ــرة ويتطــورون.  ــر خب ــوا أكث ــي حــزب اهلل بات مقاتل
القومــي  األمــن  مستشــار  تعبيــر  وبحســب 
األســبق لنتنياهــو، اللــواء يعقــوب عميــدرور، بــات 
حــزب اهلل بعــد مشــاركته فــي القتــال فــي ســوريا 
ــه آخــرون  ــا وصف ــوز( ال تنكســر«، فيم »جــوزة )إيغ

ــذا. ــًا... وهك ــًا محترف ــات جيش ــه ب بأن
الســاحة  فــي  وتأثيــرًا  حضــورًا  أكثــر  ــــ   5
اللبنانيــة. نصّــت قائمــة األهــداف التــي صــادق 
عليهــا المجلــس الــوزاري المصغــر قبــل حــرب عــام 
2006، بحســب معهــد أبحــاث األمــن القومــي )قيــود 
علــى الفكــر االســتراتيجي/ أودي ديــكل/ 2016(، علــى 
إضعــاف مكانــة حــزب اهلل فــي لبنــان. فــي المقابــل، 
يمكــن االكتفــاء باإلعــراض عــن التعليــق علــى هــذا 

ــارئ. ــه للق ــة عن ــرك اإلجاب ــذات... وت ــد بال البن
6 ــــ أكثــر حضــورًا وتأثيــرًا فــي اإلقليــم. فــي 
ردع  كقــوة  اهلل  حــزب  صــورة  كانــت   ،2006 عــام 
الكثيريــن  شــكوك  موضــع  لبنــان  عــن  ودفــاع 
ــك  ــت تل ــي تل ــة الت ــي المرحل ــن ف ــان. لك ــي لبن ف
الحــرب، تبلــور حــزب اهلل كقــوة ردع إقليميــة، وهــو 
ــكرية  ــادات العس ــة القي ــي مقارب ــوة ف ــر بق ــا حض م
واالســتخبارية فــي تــل أبيــب، الذيــن عارضــوا تفــرد 
إســرائيل بمهاجمــة المنشــآت النوويــة فــي إيــران، 
علــى خلفيــة تقديرهــم بــأن صواريــخ حــزب اهلل 
ستتســاقط علــى الجبهــة الداخليــة اإلســرائيلية. 
أمــا اآلن، فقــد تجــاوز حــزب اهلل هــذا الموقــع والــدور، 
الــى مــا هــو أكبــر وأشــد تأثيــرًا بعدمــا تحــول الــى 
قــوة إقليميــة، بإقــرار أعدائــه وأصدقائــه. ومــن أبــرز 
تجليــات هــذا التطــور فــي الموقــع والــدور، أنــه بــات 
لــه موقفــه ودوره المؤثــر جــدًا فــي بلــورة المعــادالت 

والســياقات اإلقليميــة.
وال بــد مــن اإلشــارة الــى أن هنــاك العديــد 
التــي يمكــن  األخــرى  المجــاالت اإلضافيــة  مــن 
ــن  ــد م ــاف المزي ــث الكتش ــاحة بح ــكل س أن تش
ــه،  ــذي شــهده حــزب اهلل وحقق ــات التطــور ال تجلي

فــي آن.
فــي مقابــل كل مــا تقــدم، يبقــى أن نشــير 
ــي  ــع ودور حــزب اهلل ف ــة وموق ــى أن تطــور مكان ال
الســاحتين اللبنانيــة واإلقليميــة، ال يعنــي تجاهــاًل 
لحجــم التهديــدات المحدقــة بلبنــان والمنطقــة. 
لكــن فــي المقابــل، مــا ينبغــي التأكيــد عليــه، وعــدم 
ــة  ــن مواجه ــدًا بي ــرًا ج ــًا كبي ــاك فرق ــه، أن هن إغفال
هــذه التهديــدات مــن موقــع الضعــف، الــذي يبقــي 
رهينــة  ومســتقبلهما  وشــعبك  وطنــك  حاضــر 
التــي شــاهدنا  واألمنيــة،  السياســية  المتغيــرات 
مفاعيلهــا فــي دول هــي أكبــر وأقــوى مــن لبنــان 
بأضعــاف، وبيــن مواجهتهــا مــن موقــع القــدرة علــى 

ــاع. ــرد والدف ــردع وال ال


