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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة
شف األمين العام لحزب اهلل السيد حسن
َك ِ
نصر اهلل ،عن إنجاز األمر واتمامه ،في امتالك
الصواري��خ الدقيقة ،يش��كل أحد أهم التجليات
الحديث��ة لـ»ح��رب األدمغ��ة» الت��ي م��ا زال��ت
متواصل��ة بين ح��زب اهلل والجيش االس��رائيلي
منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي.
وبنظ��رة خاطف��ة الى ال��وراء ،يتضح أن أحد
أه��م مناب��ع اإلنج��ازات الت��ي حققه��ا ح��زب
اهلل ف��ي المقاوم��ة ض��د الع��دو االس��رائيلي،
يكم��ن ف��ي االبداع��ات الت��ي أنتجه��ا عقل��ه
االستراتيجي والتكتيكي على حد سواء.
ف��ي الوق��ت ال��ذي كان يخ��وض ال��ى جانب
حلفائ��ه ف��ي مح��ور المقاوم��ة معرك��ة
الدف��اع ع��ن الوج��ود ض��د االره��اب التكفيري،
كان ح��زب اهلل يخ��وض ايض��ا عل��ى خ��ط
م��واز معرك��ة أمني��ة محتدم��ة م��ع الع��دو
االس��رائيلي ،وأخ��رى ردعي��ة ته��دف ال��ى من��ع
الع��دو م��ن اس��تغالل تل��ك الحرب ف��ي أكثر
م��ن اتج��اه ،منه��ا من��ع تعاظ��م قدرات��ه كم��ا
ونوع��ا ،وأخ��رى عب��ر ردع الع��دو عن اس��تهداف
قدراته في الساحة اللبنانية.
احت��ل امت�لاك ح��زب اهلل صواري��خ دقيق��ة
ق��ادرة عل��ى دك العم��ق االس��تراتيجي ،رأس
اهتمام��ات المؤسس��تين األمني��ة والسياس��ية
ف��ي «اس��رائيل» ،الت��ي عم��دت ال��ى اس��تخدام
كل تفوقه��ا التكنولوج��ي واالس��تخباراتي
م��ن أج��ل الح��ؤول دون تحقق هذا الس��يناريو
المرعب ،هذا من دون االش��ارة الى المس��اعدة
التي قد تكون تلقتها من أكثر من جهة دولية
واقليمي��ة .ف��ي المقاب��ل ،لم ُتش��غل المعركة
ضد التكفيريين حزب اهلل عن خوض معركة
الجاهزي��ة وتطويره��ا ،التي تمي��زت بأنها أقل

الصواريخ الدقيقة ..انتصار جديد في «حرب األدمغة»
ضجيج��ا ،وأكث��ر أهمية ازاء مس��تقبل لبنان
والمنطقة والمقاومة .وانطوت على تعقيدات
كان��ت فيها الكلمة األس��اس لالب��داع العقلي
ال��ذي يدي��ر المعركة في مقابل ع��دو يتمتع
بقدرات هائلة على كافة المستويات ،وبدعم
ال مح��دود م��ن المعس��كر الغرب��ي وعلى رأس��ه
الواليات المتحدة االميركية.
ف��ي مواجه��ة التف��وق التكنولوج��ي
واالس��تخباراتي والعمالن��ي ،ينض��م نج��اح
ح��زب اهلل ف��ي معرك��ة الجاهزي��ة ،وتحدي��داً
بالصواري��خ الدقيق��ة ،ال��ى سلس��لة االنجازات
الت��ي حققه��ا ف��ي س��ياق الح��رب االمني��ة
المتواصل��ة مع العدو .وفي ضوء حجب حزب
اهلل أس��رار ه��ذه المعرك��ة األمني��ة الت��ي م��ا
زال��ت متواصل��ة ،وكيفي��ة ادارت��ه له��ا ،خاصة
أنه��ا كان��ت ف��ي أغل��ب جوانبه��ا صامت��ة -
باس��تثناء دوي الغ��ارات االس��رائيلية  -وبعيدة
عن وس��ائل اإلعالم والرأي العام ،ليس أمامنا
س��وى االكتف��اء باس��تخالص أه��م ال��دالالت
العام��ة في هذه الح��رب المعقدة ،التي تجلت
فيه��ا حرب االدمغة بأعلى صورها ،اضافة الى
أبعاد عملياتية موازية.
أثبت حزب اهلل بالتجربة الملموسة حصانة
أمني��ة اس��تثنائية ،ف��ي مواجه��ة مس��اعي
االخت��راق الت��ي كثي��راً م��ا تس��تند اليه��ا
االس��تخبارات االس��رائيلية لمواجه��ة س��عي
أعدائه��ا للت��زود بقدرات اس��تراتيجية ،وهو ما
وفر له الش��رط االساس��ي لنجاح��ه في مقابل

ظهر ،وألول مرة منذ عقود ،تجرؤ دول العالم على قول كلمتها ّ
بكل وضوح،
عما يريده األميركيون .ومن هذه الزاوية بالذات فإ ّن تضخيم
وبغض النظر ّ
�مي من��ذ أوائل ثمانين��ات القرن
أهم ّي��ة «تحال��ف» كان قائم �اً بش��كل غير رس� ّ
الماض��ي ه��و محاول��ة لاللتفاف على فش��ل ذريع وفضيحة كب��رىُ ،منيت بها
الواليات المتحدة تحت أنظار العالم برمته.
تعم��د المس��ؤولون ف��ي الوالي��ات المتح��دة والكي��ان الصهيون��ي أن يس � ّلطوا
ّ
أض��واء مبه��رة عل��ى ما أس��موه «التحال��ف» الذي فرض��وه على ال��دول العرب ّية
ألمتهم،
التابع��ة له��م ،به��دف اس��تنزافها مالي �اً وتوريطه��ا في ح��روب معادي��ة ّ
وذل��ك عل��ى هام��ش لق��اءات الجمعي��ة العامة لألم��م المتحدة تح��ت عناوين
العربي».
مختلفة تار ًة «متحدون ضد إيران» وتار ًة «حلف الناتو
ّ
وتعم��د وزي��ر خارجية الوالي��ات المتحدة ،بومبيو ،أن يت��رأس اجتماعاً علن ّياً
ّ
لهذا الحلف وأن تظهر أنباؤه على الشاشات والصحف العالم ّية ،وكأ ّن حدثاً
جدي��داً وغريب �اً ق��د وق��ع .ولك� ّ�ن هذا «التحال��ف» موج��ود عمل ّياً ،ول��و بصمت،
منذ س��نوات وس��نوات ،ومن المعروف جداً للجميع أ ّن عالقات اقتصادية وغير
اقتصادي��ة قائم��ة بين الس��عودية وع��دة دول خليجية والكي��ان الصهيوني ،وت ّم
تس��ريب لق��اءات وص��ور عل��ى م��دى س��نوات ع��ن ه��ذه االجتماع��ات واللق��اءات
والس��يما لتمويل الحروب على العرب .أمّا أن يكونوا متحدين ضد إيران ،فما
ه��و الجدي��د في الموضوع أيضاً ،أولم يتحال��ف ّ
كل هؤالء مع صدام ،ويمدّوه
بالم��ال والس�لاح ف��ي حربه العبثية التي ش � ّنها ض � ّد إيران والت��ي دامت ثماني
س��نوات ،قت��ل فيه��ا ملي��ون عراق��ي؟ ،أول��م يأمل��وا في ذل��ك الحي��ن باالحتواء
الم��زدوج إلي��ران والع��راق؟ ولك� ّ�ن ال��ذي ح��دث هو أ ّن إي��ران أصبح��ت بعد هذه
الح��رب ق �وّة إقليمية ال يس��تهان بها ،بينما ت � ّم تدمير ما تبقى من العراق على
أيدي هؤالء األعراب الذين ادعوا كذباً أ ّنهم حلفاء صدام في هذه الحرب.
بالنس��بة للوالي��ات المتح��دة ف��إ ّن اله��دف م��ن ه��ذا «التحال��ف» ه��و إظه��ار
الكي��ان الصهيون��ي ،وكأ ّن��ه الط��رف المهيم��ن ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط،
وقوة االحتالل العنصرية والغاصبة المقبولة عرب ّياً ،بموافقة السعودية ودول
الخلي��ج الفارس��ي التي تب ّين أ ّنها أصبحت تابعة للق��وة الصهيونية المه ّيمنة،
وأيضاً الهدف من هذه العلنية اس��تنزاف ّ
كل ما تبقى من أموال نفط ّية لدى

ع��دو يتمت��ع بتف��وق اس��تخباراتي وتكنولوجي
وعس��كري ،وبحري��ة حرك��ة ومب��ادرة عمالنية
عل��ى الس��احة الس��ورية ،المعب��ر الحص��ري
لق��درات ح��زب اهلل ،نتج��ت ع��ن الح��رب الت��ي
خاضته��ا وتخوضه��ا س��وريا ض��د االره��اب
التكفيري.
أثب��ت ح��زب اهلل كف��اءات اس��تثنائية
ف��ي تعمي��ة الع��دو االس��رائيلي ال��ذي س� ّ
�خر
امكان��ات اس��تخباراتية هائل��ة تتح��دث عنه��ا
تقاري��ر الخب��راء والمعلقي��ن ،لم��ا يطلق عليه
«المعرك��ة بي��ن الح��روب» الت��ي ته��دف ال��ى
منع تعاظم قدرات أعدائها وعلى رأسهم حزب
اهلل .ويختبئ وراء هذا العنوان (تعمية العدو)،
الكثي��ر م��ن التفاصي��ل التي ال نعل��م عنها إال
مفهومه��ا العام .لكن يمكن ألي منا أن يجري

تمرين��ا ذهني �اً يتخي��ل م��ن خالله س��يناريوات
واقعي��ة لعملي��ات نق��ل الصواري��خ النوعي��ة
الدقيق��ة ،ف��ي مواجه��ة تع��اون اس��تخباراتي
اميرك��ي  -اس��رائيلي  -اقليم��ي ،تم لصالحه
توظي��ف أقص��ى م��ا تملكه ه��ذه االط��راف من
تف��وق تكنولوج��ي .ويحض��ر ف��ي ه��ذا الس��ياق
ايض��ا كي��ف أن حزب اهلل صمت طوال الفترة
الماضية عن الكثير من نتائج هذه المعركة،
حتى أن العدو نفس��ه  -وربما معه العديد من
أصدق��اء المقاوم��ة  -توه��م نج��اح حربه التي
يش��نها عل��ى ق��درات المقاومة النوعي��ة ،األمر
ال��ذي دف��ع العدي��د م��ن مس��ؤوليه وخبرائ��ه
ال��ى التغني بنتائجه��ا .وهو ما وفر لحزب اهلل
هامش �اً ف��ي الحرك��ة والمن��اورة أوصلت��ه الى
أن يعل��ن ما أعلنه الس��يد نصر اهلل في خطاب

تحالف أم تعمية؟
دول الخلي��ج الفارس��ي والس��عودية ،وإيصاله��ا إل��ى النقطة الت��ي أوصلوا إليها
العراق من خالل حرب صدام على جيرانه ،أي إلى الخراب والفشل والتبع ّية.
ه��ذا التوقي��ت أيض �اً كان مناس��باً ومفي��داً للوالي��ات المتح��دة وعل��ى صع ٍد
عدي��دة وق��د ح ّقق لها أهدافاً ش��تى .فبعد جلس��ة مجلس األم��ن والتي ح ّرض
فيه��ا الرئي��س ترامب على إيران بهدف اس��تنزاف المزيد من أموال الس��عودية
للتنص��ل م��ن االتف��اق الن��ووي
واإلم��ارات ،وح��اول عبث �اً أن يدف��ع األوربيي��ن
ّ
اإليران��ي ،كان الزعيم��ان الغائب��ان ،بوتي��ن وش��ي جين بنغ ،أق��وى حضوراً من
ترامب نفسه في الجلسة ذاتها ،حيث انتهت الجلسة بعد مقوالت ترامب التي
أثارت الضحك ،انتهت بإعالن روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا أ ّنها ملتزمة
باالتف��اق الن��ووي م��ع إي��ران ،وانتهت الجلس��ة بش��عور عام ل��دى ّ
كل األطراف
الدولي��ة أ ّن الوالي��ات المتح��دة الت��ي هدف��ت إلى ع��زل إيران في ه��ذا المحفل
ال معزول��ة ووحيدة وذهبت ّ
الدول� ّ�ي ق��د خرجت فع ً
كل العب��ارات الجوفاء ضد
إي��ران أدراج الري��اح األوروب ّية ،بينما أثبتت ه��ذه الدورة للجمعية العامة لألمم
المتح��دة انكس��ار هيب��ة الوالي��ات المتح��دة أم��ام العال��مّ ،إل طبع �اً الس��عودية
ودول الخلي��ج الفارس��ي .وظه��ر ،وألول م��رة من��ذ عقود ،تج��رؤ دول العالم على
ق��ول كلمته��ا ب� ّ
عما يريده األميركي��ون .ومن هذه
�كل وضوح ،وبغض النظ��ر ّ
�مي
الزاوي��ة بال��ذات ف��إ ّن تضخي��م أهم ّية «تحالف» كان قائماً بش��كل غير رس� ّ
من��ذ أوائ��ل ثمانين��ات الق��رن الماض��ي ه��و محاول��ة لاللتفاف على فش��ل ذريع
وفضيح��ة كب��رى ،مُني��ت به��ا الوالي��ات المتح��دة تحت أنظ��ار العال��م برمته.
ولذل��ك ف��إ ّن ه��دف تضخيم أهمية «تحالف» ال جدي��د فيه أص ً
ال هو التعمية
على فشل ذريع يعتبر مؤشراً تاريخياً هاماً ومفصلياً في الحياة الدولية سيتم
االستش��هاد ب��ه عل��ى أ ّن��ه نهاي��ة نظام أرس��ت قواع��ده الح��رب العالمي��ة الثانية
وبداي��ة نظ��ام دول��ي جدي��د س��قاه ش��هداء الجي��ش العرب� ّ�ي الس� ّ
�وري وحلف��اؤه
بدمائه��م الطاه��رة الزكي��ة ،ونقلت��ه آالم جرحاه��م إل��ى المس��توى اإلقليم��ي
والعالمي بحيث أصبح «ما قامت به س��وريا في الدفاع عن الس��يادة والكرامة»

كم��ا ق��ال وزي��ر الخارجي��ة الصين��ي ف��ي المحف��ل الدول��ي ذات��ه ،أصب��ح درس �اً
لشعوب العالم .والتعمية أيضاً موصولة لمجريات مجلس حقوق اإلنسان في
نيويورك والذي انسحبت منه الواليات المتحدة وسجلت السعودية واإلمارات
رغ��م أم��وال الرش��وة الحرام فش� ً
لا ذريعاً ف��ي إدانة حزب اهلل في ه��ذا المجلس،
وهكذا فقد نجحت بعثة لبنان في استبعاد حزب اهلل كطرف ينتهك حقوق
اإلنس��ان ،األمر الذي يعتبر مؤش��راً أكيداً على تراجع واضح لدور الس��عودية
واإلمارات في هذا المجلس وطبعاً غياب الواليات المتحدة.
كم��ا تش � ّكل ف��ي هذا المجل��س فريق للتحقيق ف��ي الجرائ��م المرتكبة ّ
بحق
الش��عب اليمن��ي م��ن قب��ل م��ن أس��موا أنفس��هم «ق��وات التحال��ف» وه��م الكيان
الصهيوني والواليات المتحدة والس��عودية واإلمارات ّ
أي األطراف نفس��ها التي
أعلن��ت أ ّنه��ا «متح��دة ض��د إي��ران» .ف��إذا كان��ت هذه األط��راف متح��دة وتنفق
المال والس�لاح منذ أربع س��نوات ون ّيف ضد اليمن ولم تتمكن من كس��ر إرادة
األبي ال��ذي يقاتل بإرادته وباختالل فظيع لت��وازن القوى بينه
الش��عب اليمن��ي ّ
وبي��ن مجرم��ي الحرب ه��ؤالء ،فماذا نتوقع أن يكون مصير هذا «التحالف» في
اتح��اده ض��د إي��ران وفي دعم��ه الكي��ان الصهيوني الغاش��م؟ ،والتعمي��ة األخيرة
واأله��م هدف��ت إل��ى ع��دم تس��ليط الض��وء عل��ى انتص��ار س��وريا عل��ى ّ
كل قوى
الع��دوان والغطرس��ة والت��ي ش � ّنت عليه��ا حرباً مدمرة منذ س��بع س��نوات ون ّيف،
تكسرت عليها أنصال الغزاة
وها هي سوريا اليوم صامدة كصخرة الشرق التي ّ
وخرجت أقوى في الميزان العسكري مما كانت عليه من قبل .وبين هذا وذاك
تعمي��ة عل��ى مصي��ر االحت�لال األميرك��ي للعراق ،وال��ذي ،وبعد خمس عش��رة
س��نة من احتاللهم للعراق ،يضطر األميركيون إلى س��حب دبلوماس��ييهم من
البص��رة وبغ��داد خوف �اً عل��ى حياته��م أو تهيئ��ة ألم��ر يضمرونه ولك��ن وفي ّ
كل
األحوال لن تستق ّر األمور لصالحهم في العراق وال في سوريا وال في اليمن وال
العربي وال في العالم أل ّن النظام العالمي الذي أرست أسسه الحرب
في الوطن
ّ
ال باالنزياح ّ
العالمي��ة الثاني��ة ب��دأ فع ً
ليحل محله نظام تش � ّكله وتصنعه القوى
الت��ي تؤم��ن بس��يادة واس��تقالل وحرية الدول وتق��ف قو ً
ال وفع ً
ال ض��د االحتالل
والهيمنة والعنصرية واالستعمار الصهيوني لألرض العرب ّية.
بثينة شعبان

حقائق مرعبة كشفتها الغارات الصهيونية على سورية

بالتزام��ن م��ع قي��ام الجي��ش العرب��ي الس��وري بتحري��ر
االراض��ي الس��ورية م��ن مرتزق��ة بالكووت��ر و المخاب��رات
االمريكي��ة ،ش��ن الع��دو الصهيون��ي عش��رات الغ��ارات عل��ى
س��ورية ،و اله��دف الرئيس��ي م��ن ش��ن الغ��ارات س��ابقاً خ�لال
تش��تت الدفاعات الس��ورية والحقاً مع ب��دء تعافي الدفاعات
السورية هو جر روسيا للرد على كيان العدو بهدف تحويل
س��ورية ال��ى س��احة ح��رب يت��م تقاس��مها ،و تحوي��ل الح��رب
ض��د االره��اب ال��ى ص��راع روس��ي أمريك��ي حي��ث كان ق��رار
جمي��ع الغ��ارات الصهيوني��ة ق��رار أمريك��ي ،و اله��دف اآلخ��ر
تحقيق مكاس��ب إعالمية و لمحاوالت يائس��ة لرفع معنويات
االرهابيي��ن .الجي��ش الس��وري لم يكن عاجزا ف��ي أي لحظة
ع��ن ال��رد بالصواري��خ عل��ى كي��ان الع��دو و لك��ن الح��رب في
الداخ��ل فرضت على القوات الس��ورية الصبر االس��تراتيجي
(ف��إذا أراد الغ��رب ح��رب ش��املة ف��ي المنطقة نح��ن جاهزون
و لك��ن بالوق��ت الذي يناس��بنا اي بعد القض��اء على االرهاب
و بع��د بن��اء الدف��اع الج��وي الس��وري)  ،علم �اً م��ن يقاتله��م
الجي��ش الس��وري في النهاي��ة حالهم كحال اإلس��رائيليين
ليس��وا أكث��ر من مرتزقة للع��دو االمريكي و ضرب داعش أو
النصرة كضرب االحتالل الصهيوني نفسه.
وم��ع ب��دء تعاف��ي س��ورية ب��دأت ال��ردود الس��ورية تتصاع��د
ومعه��ا ب��دأ بن��اء الدفاع��ات الس��ورية م��ن جدي��د ،وتمكن��ت
س��ورية م��ن إصابة عدد م��ن الطائرات الصهيونية و إس��قاط
واح��دة مم��ا دف��ع الع��دو إلس��تخدام االج��واء االردني��ة ض��د
س��ورية و البحث عن نقاط ضعف وإس��تعمال صواريخ ارض
ارض (لورا) و صواريخ بعيدة المدى (دليلة) وقنابل إنزالقية

فائقة التقانة و الحداثة ،فيما قام الجيش العربي الس��وري
بالرد صاروخياً على كيان العدو و قصف مواقع العدو بـ 55
صاروخا في أول رد عس��كري مباش��ر ،ومن يراقب ما حدث ال
يمكن اال أن يكشف إمور خطيرة خالل هذه الحرب ،إختفت
ف��ي ظ��ل الح��رب النفس��ية الت��ي تتراف��ق م��ع االعت��داءات
الصهيونية:
 -1الغ��ارات الصهيوني��ة حقق��ت نتائ��ج وصل��ت ال��ى %100
مطلع الحرب على سورية و بدأت بالتناقص وصو ًال الى أقل
من  %30مع إعادة نشر الدفاعات السورية بعد تحرير العديد
من المناطق.
 -2الع��دو الصهيون��ي إنتق��ل ال��ى ض��رب المواق��ع المدنية
لتحقي��ق نتائ��ج وآخرها معمل األلمونيوم ف��ي الالذقية غير
المحصن بالدفاعات الجوية كحال المطارات العسكرية و
تم اإلختباء بالطائرة الروسية لتحقيق الضربات عبر قنابل
إنزالقي��ة و اله��رب و م��ع ذل��ك أطلقت الق��وات الصهيونية و
الفرنس��ية عش��رات الصواري��خ لتش��تيت الدفاع��ات الس��ورية
لتتمكن من ضرب هدف مدني واحد بعدة قنابل.
 -3جميع ما أنجزته القوات السورية حتى اآلن تم بواسطة
الدفاع��ات االرضي��ة و دون الحاج��ة للطائ��رات القتالي��ة أو
اإلعتراضي��ة ،و دون تش��غيل كام��ل المنظوم��ة القتالي��ة ،
و دون إع��ادة نش��ر كام��ل الدفاع��ات الس��ورية حي��ث ال ت��زال
الكثير من المواقع العس��كرية التي أخالها الجيش السوري
مطل��ع الح��رب على س��ورية مهج��ورة رغم تحري��ر محيطها،
أي أن األس��لحة القديم��ة تص��دت إلعتداءات رغ��م ان الدفاع
الجوي غير مكتمل حتى الساعة.
 -4جميع النتائج التي حققها الجيش السوري هي قبل أن
تصل الدفاعات الجوية الروس��ية الجديدة الى س��ورية و التي
أعلن عنها وزير الدفاع الروسي بعد سقوط الطائرة الروسية
و التي ضمنها اس 300-و تعزيز الدفاعات قصيرة المدى.
 -5جمي��ع الهجم��ات الصهيوني��ة كان��ت غ��دراً و لي��س
ف��ي حال��ة ح��رب حي��ث أن��ه في حال��ه الح��رب ف��إن الصواريخ
الباليس��تية الس��ورية م��ن المؤك��د س��تدك المط��ارات
الصهيوني��ة و م��ن المؤكد أن الدفاعات الس��ورية س��تالحق
الطيران الصهيوني قبل أن تصل للسواحل او قبل ان تدخل
سورية من االردن فوضع الدفاع يختلف عن حال الحرب.

العاشر من محرم.
م��ع ذل��ك ،ال أح��د ينك��ر عل��ى «اس��رائيل»
نجاحه��ا ف��ي تحقي��ق نتائ��ج تكتيكي��ة هام��ة،
هن��ا وهن��اك ،لكنه��ا تبق��ى تفاصي��ل ف��ي
معرك��ة كب��رى ،تمخض��ت ف��ي النهاي��ة ع��ن
فش��ل اس��تراتيجي تجس��د ف��ي نج��اح ح��زب
اهلل بامت�لاك م��ا كانت تس��عى ب��كل أجهزتها
للح��ؤول دون تحق��ق م��ا يمث��ل الس��يناريو
األكث��ر إقالق��ا لمؤسس��ة الق��رار السياس��ي
واالمن��ي ف��ي «ت��ل ابيب» .وعلى ذل��ك ،يتوقع
ف��ي فت��رات الحق��ة أن يك��ون له��ذا االنتص��ار
االس��تخباراتي  -العمالني ،لحزب اهلل ،تبعاته
داخل المؤسس��ة االس��تخباراتية االسرائيلية،
الت��ي كان له��ا الدور المفتاح��ي في معركة
الجاهزية.
ف��ي الخالص��ة أثب��ت ك��وادر ح��زب اهلل
ومقاوم��وه تمتعه��م بكف��اءات اس��تثنائية ف��ي
ادارة أخط��ر وأعق��د المع��ارك ف��ي مواجهة عدو
تش��كل االس��تخبارات بكاف��ة عناوينه��ا البش��رية
والتكنولوجيا أحد أهم مجاالت تفوقه .ومع أن
المتوقع أال يكش��ف حزب اهلل عن تفاصيل هذا
االنتص��ار الجدي��د ف��ي «حرب األدمغ��ة» ،كما
ه��و نهج��ه الدائم ـ طوال تاريخه ـ في هذا النوع
م��ن المع��ارك في مواجه��ة «اس��رائيل» ،وهو ما
ل��م يفعل��ه ازاء أكث��ر المحط��ات الت��ي خاضها
ف��ي مواجه��ة االحت�لال االس��رائيلي للح��زام
جس��د
االمن��ي ،لك��ن كش��ف الس��يد نص��ر اهللَّ ،
نتيجته��ا االجمالي��ة باع�لان امت�لاك صواري��خ
دقيقة والتي سيكون لها مفاعيلها الكبيرة على
مستقبل معادالت الصراع مع العدو ،وستساهم
في رسم مستقبل لبنان والمنطقة.
جهاد حيدر

 -6الدفاعات الصهيونية لم تتمكن من إعتراض أي صاروخ
سوري رغم انها كانت في حال جاهزية قتالية كاملة بعد
االعت��داء عل��ى س��ورية علم �اً ب��أن الجي��ش العرب��ي الس��وري
إس��تهدف أكث��ر المواق��ع العس��كرية الصهيوني��ة تحصي��ن
ج��وي و ه��ي مواق��ع جب��ل الش��يخ و مواق��ع االس��تخبارات
الصهيونية في الجوالن المحتل.
 -7جمي��ع النتائ��ج ليس��ت بأفض��ل و أحدث األس��لحة التي
يمك��ن أن تحص��ل عليه��ا س��ورية فيم��ا ل��و ذهب��ت المنطق��ة
للتصعي��د مث��ل منظوم��ة اس 400-و المقات�لات الحديث��ة
كطائرات سو 30-اس ام ،بل حققت النتائج بأسلحة قديمة
و بعض األس��لحة الحديثة قصيرة المدى منظومة بانتس��ر
اس.1-
 -8لوح��ظ أن��ه بع��د رد الجي��ش الس��وري أن اإلعت��داءات
االس��رائيلية عل��ى س��ورية تم��ت بمش��اركة النات��و ول��م تع��د
غارات صهيونية ،وبل الغارة األخيرة على الالذقية لم تحدث
اال بع��د حش��د ق��وات النات��و ش��رق المتوس��ط و بمش��اركة
أكثر من خمس دول من الناتو بما فيها فرقاطة فرنسية .
 -9من��ذ ع��دة أش��هر لم يس��تهدف الع��دوان الصهيوني لواء
فاطمي��ون ال��ذي يعتبره الصهاينة وجود إيراني في س��ورية ،
و فس��رت إيران هذا االمر بأنه بس��بب الرد االيراني الذي لم
تكش��فه و الذي يتوقع انه لم يكن في س��ورية وال من س��ورية
بل كان رد خارج سورية.
 -10سورية باألسلحة القديمة نجحت بحماية الكثير من
المواق��ع بم��ا فيه��ا ضد هجم��ات الع��دوان الثالث��ي المكثفة
التي فش��لت في تعطيل أي مطار في حين العدو الصهيوني
فش��ل ف��ي حماي��ة ت��ل أبي��ب و غ��رب الق��دس م��ن صواري��خ
المقاومة الفلس��طينية كما فش��ل في التص��دي للصواريخ
الس��ورية ،علم �اً ب��أن الصواري��خ النقطية لم تدخ��ل أي قتال
مع العدو اإلس��رائيلي ،علماً بأننا جميعاً نعلم أن أي حديث
صهيوني عن إعتراض صاروخ فلسطيني يشبه تماماً حديث
السعودية عن تصديها للصواريخ اليمنية.
 -11الدورن��ات الصهيوني��ة (و االمريكي��ة الت��ي بي��د
االرهابيين بما فيها الخشبية) فشلت في خرق الدفاعات
الس��ورية بجمي��ع أش��الها في حي��ن حل��ق دورن لحزب اهلل
ف��وق مفاع��ل ديمون��ة و هو م��ن أكثر المناط��ق تحصين

بالدفاعات الجوية في العالم.
 -12ترام��ب ق��رر الخ��روج م��ن س��ورية و رب��ط كل ش��يء
بالوج��ود االيران��ي رغ��م ان الوج��ود االيران��ي الزال عب��ارة
ع��ن خب��راء عس��كريين يش��رفون عل��ى تدري��ب متطوعي��ن
للقت��ال كق��وات رديف��ة للجي��ش الس��وري ،وفي ح��ال ذهبت
المنطقة للتصعيد فمن غير المستبعد أن تتحقق أكاذيب
االس��رائيلين و تأت��ي الق��وات اإليراني��ة كم��ا ج��اء حزب اهلل
بع��د س��نوات م��ن االش��اعات الكاذبة ع��ن وجوده عل��ى االرض
ليحقق لهم كابوسهم و يجعلهم يندمون على ذكر وجوده
في سورية .
مم��ا س��بق يمك��ن الجزم ب��أن جي��ش اإلحت�لال الصهيوني
الذي يفترض أن يكون أداة الناتو في المنطقة أصبح محمي
بالنات��و وليس بجي��ش العدو الصهيون��ي و صفقة الدفاعات
الجوي��ة الروس��ية القادم��ة ال��ى س��ورية ستش��كل كارثة بكل
م��ا للكلمة من معنى عل��ى كيان العدو الصهيوني ،و أصبح
وجود كيان العدو الصهيوني غير مرتبط بجيش اإلحتالل
ب��ل مرتب��ط بالقواع��د االمريكي��ة ف��ي االردن و تركي��ا و
البحرين و قطر و الكويت و السعودية ،و عليه فإن ما يسمى
نات��و عرب��ي لم يك��ن أبداً موجه ضد إيران النه��ا إيران بل هو
لحماية «إسرائيل» بكل ما للكلمة من معنى و ذلك بسبب
نتائ��ج الصراع��ات ف��ي المنطقة و حتى الع��دوان على اليمن
هدف��ه الرئيس��ي محاص��رة غ��زة ش��أنه ش��أن نش��ر داع��ش في
س��يناء المصري��ة لمحاص��رة المقاوم��ة الفلس��طينية ،فم��ن
الواض��ح أن نتائ��ج العدوان على س��ورية تش��به كثي��راً نتائج
الع��دوان عل��ى العراق و بل أكثر خطورة حيث أنها س��تترك
واقع �اً مختل��ف تمام �اً ع��ن الواق��ع ال��ذي كان قب��ل العدوان
على سورية.
نع��م رغ��م كل الض��خ االعالم��ي و محاوالت إظهار س��ورية
دولة ضعيفة أو تتعرض لضربات وال ترد مباش��رة و لكن من
المؤكد أن نتائج الغارات الصهيونية ألي متابع عسكري أو
مدني تشكل كارثة كبرى على كيان العدو و عمر كيان
االحت�لال الصهيون��ي أصبح مرتبط بالوج��ود االمريكي في
المنطق��ة ال أكث��ر و ال أق��ل ،و خصوص �اً أن كل تحالف��ات
العال��م الغرب��ي اآلن هدفه��ا إش��عال الع��راق مج��دداً و ذل��ك
لفصل سورية عن إيران و لن ينجحوا في ذلك ،و لكن يبقى
الس��ؤال حت��ى ل��و نج��ح األمريكي ف��ي إش��عال الع��راق للمرة
الثالثة هل يمكن أن تتغير موازين القوى في المنطقة..؟
كفاح نصر

مسرحية نتنياهو
واإلخراج الضعيف
بض��ع ث��وان م��ن فيدي��و مع��د مس��بقا
بطريق��ة هزلي��ة ،كلم��ات مقتضب��ة
وسريعة وصور ،فتحت مرحلة جديدة من
الح��رب النفس��ية بي��ن المقاوم��ة والكيان
االسرائيلي ،من على منبر المنظمة التي
تديره��ا الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة،
ح��اول نتنياه��و التغطي��ة بدخ��ان الك��ذب
الموص��وف عل��ى الهاوي��ة السياس��ية التي
وصل اليها في داخل الكيان المحتل.
مس��رحية هزلية ال جدي��د للكذب فيها،
والهدف منها تس��جيل نق��اط في الجبهة
الداخلي��ة الصهيوني��ة ،الت��ي تالحق��ه
وزوجته بتهم الفس��اد ،ما يهدد مس��تقبله
السياس��ي ،ومحاولة س��اذجة للتأثير على
دول العال��م الكب��رى « ان كان��ت كب��رى
بالفع��ل» وعل��ى الق��رار االمريكي ،وس��عي
حثي��ث لص��ب الزي��ت عل��ى الن��ار فيم��ا

يتعل��ق بالوض��ع ف��ي المنطق��ة ،وخالص��ة
الق��ول هي ان معادلة الردع النفس��ي التي
حققته��ا المقاوم��ة ،ل��ن يكس��رها ه��ذا
النتنياه��و بمس��رحيته ،وزد علي��ه معادل��ة
ال��ردع العس��كرية بع��د ال �ـ  S300ل��ن تكون
كما قبلها في المنطقة.
اذن به��دوء واختص��ار ..يح��اول م��ن
خاللها كس��ر قواعد االش��تباك النفس��ي
الت��ي تتف��وق فيه��ا المقاوم��ة ،مترافق��ة
م��ع حمل��ة دعائية في هذا الش��أن ،س��انده
فيه��ا الناط��ق باس��م جي��ش الع��دو ،ضمن
حملة اثبتت فش��لها ،منذ ان نزل نتنياهو
ع��ن منب��ر االف�لاس السياس��ي ف��ي االم��م
المتح��دة ،وه��ذا يذكرن��ا بالحمل��ة التي
ش��نها س��ابقا عل��ى اي��ران ،ف��ي محاول��ة
الس��تجرار عط��ف دول الخلي��ج الفارس��ي
ضد الجمهورية االسالمية ،وظهر بوثائق
س��خرت منه��ا الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة
الذرية ،قبل المجتمع الدولي.
ان الدعاي��ة الصهيوني��ة ،والمس��رحية
ل��م تب��دأ من��ذ خط��اب نتنياه��و ف��ي االمم
المتحدة ،بل بدأت منذ انتصار عام ،2000
واس��تمرت بوتي��رة مرتفع��ة بع��د انتص��ار
 ،2006وف��ي كل م��رة يرتف��ع ع��دد الق��رى
الت��ي يوج��د فيه��ا بن��ى تحتي��ة للمقاومة
بش��كل مضحك ،في حرب مس��تمرة على
المس��توى النفس��ي ،للتأثي��ر عل��ى ال��رأي
الع��ام اللبنان��ي ،وج��ر وس��ائل االع�لام في
لبن��ان للدخ��ول ف��ي ه��ذه القضي��ة ،ضمن
اعتب��ارات كثي��رة ،اال ان كل ذل��ك ه��و
ضم��ن حس��ابات المقاوم��ة وقادته��ا ،التي
ت��رى ف��ي ذل��ك مس��تنقعا اس��رائيليا،
ال يس��تحق حت��ى ال��رد ،وتبع��د نفس��ها
وقواعده��ا ع��ن تل��ك االش��واك ،الت��ي
تح��اول دوائ��ر االس��تخبارات ف��ي الكي��ان،
زرعها بينها وبين بيئتها.
م��ن ناحي��ة أخ��رى ،ويعتق��د العق��ل
االس��تخباراتي ف��ي كيان العدو ان اللعب
ضم��ن نظرية االس��تفزاز لكش��ف االوراق،
س��يحقق نتيج��ة ،وما ال يعرف��ه العدو ،ان
المحاول��ة للوصول ال��ى المعلومات بهذه
الطريق��ة ،بات��ت اس��لوب اله��واة ف��ي عال��م
المعلوم��ات ،والمقاوم��ة في ظ��روف اعقد
م��ن ذلك ،ل��م تخضع لرغبة االس��رائيلي
بالكش��ف ع��ن اي ش��يء يري��ده ،ونذك��ره
باالس��رى ف��ي عملي��ة الوع��د الص��ادق،
وكي��ف اس��تطاع رج��ال المقاوم��ة ،اتقان
الح��رب النفس��ية وح��رب المعلوم��ات،
باالضاف��ة ال��ى ذل��ك ،فليعل��م الجمي��ع
ان المقاوم��ة ل��ن تنج��ر ال��ى لعب��ة النف��ي
والنف��ي المض��اد ب��ل االم��ر عائ��د ال��ى
المقاوم��ة لتثب��ت او تنف��ي حس��ب ظروف
عمله��ا وم��ا تق��رره م��ن خي��ارات تراه��ا
مناس��بة .لك��ن م��ا يثي��ر الدهش��ة ل��دى
الجمي��ع ،ان ه��ذا النتياه��و ،ل��م يخج��ل
عل��ى نفس��ه ان يرف��ع في االم��م المتحدة،
خرائط وص��ور ،يخجل الهواة على مواقع
التواص��ل االجتماع��ي نش��رها؟؟ فه��ذا
ال��كالم الف��ارغ ،والمس��رحية الهزلي��ة،
والخرائط والص��ور المضحكة ،لن تصنع
اال المزيد من الهزيمة النفسية ،والفشل
السياس��ي ،لمجرم س��يواجه العقاب بتهم
الفساد ،ولن يرحمه التاريخ .
حسين مرتضى

