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 اتهاسرائيلية وخلفي  المناورات العسكرية اإل

 

 مدخل:  - 1

جرل التعامرل مرع أسرائيل حزب هللا في الوقت الراهن بالجيش الثاني في الشرر  اووسرو وهري مرن إتنعت 

بهرد،، علرى حرد  عرم قادتهرا العسر ريين  كبر في تاريخهراجرت مناورة هي اوألها، المخاطر الجديدة  التي يمث  

هررا دا ررل فلسررطين المحتلررة فرري حرررب لبنررا  الثالثررة منيررين، القضرراء عليرره وطررردن مررن المنرراطت الترري قررد يحتل  واو

حرزب هللا أد رل إلرى أسراليبه  المفترضة. وقد أشارت تقارير ودراسات إسررائيلية فري السرنوات او يررة إلرى أ   

برة علرى اقنقضرال الخراطس ببسرلوب قروات ال ومانردو  علرى قروات  اصرة مدر   القتالية نظامرا جديردا يعتمرد

ة ر مررن أسرراليبه القتاليررة دا ررل اونفررا  والدشررم الحصررينة، وأصرربا يمتلرر  وحرردات مضرراد  النظاميررة نفسرره، وطررو  

 تدريب عناصرها في إيرا . للطائرات تم  

رة لتقلرب كرل الحسرابات والتقرديرات واقعترافرات اسسررائيلية المت رر   2006لقد جاءت نتائج حرب تمو  

ل المشرهد ولتتهراو  المفراهيم والنظريرات الحربيرة بقروة موهلرة وليتحرو   ،سرائيلية رأسرا  علرى عقربالعس رية اس

اسسرائيلي من حال النشوة والثقة المطلقة بالنفس واقعتقاد الراسخ باقنتصار السرريع السراحت علرى حرزب هللا 

ول ررن تبقررى  ،واسحسررا  بالهزيمررة الماحقررة وول مرررة فرري ترراريخ ال يررا  ال اصرربإلررى حررال اليررب  واسحبرراط 

 حروب"الحساب المفتوح" بين ال يا  الصهيوني ولبنا  الجيش والشعب والمقاومة قائمة ومفتوحة.

رة فري اوعرواا او يررة براعتزاا   ت يب عن ذهننا في هوا المجال التهديدات اسسررائيلية المت رر  أق يم ن 

فري حرال  لبنا  كله سي و  مستهدفا   ي تنفيو عقيدة "الضاحية" في أي مواجهة مقبلة مع حزب هللا، وأ   دو تبن  الع

ثرم  -1-جريرت تحرت اسرم "نقطرة تحرول"، بردأت برالرقمأفرة التري اندقع مثل هون المواجهة، وق التدريبات الم ث  

جررل ذلرر  تقررول أ. مررن "5-ة تحرروللررى ذروتهررا تحررت إسررم "نقطإ 19-6-2011تسلسررلت لتصررل فرري يرروا اوحررد 

سررائيل الدائمرة منرو عشرر إ يرة ليست جديدة وهي تطبيت لسياسة المناورات او    أسرائيلية إمصادر عس رية 

سنوات بالنسبة لحدودها مع لبنا ، إذ تحاول جاهردة أ  ق تسرما بت ثيرس وجرود قروات حرزب هللا علرى الحردود، 

سرنوات، إذ تحرارب أي  6اآل رر مرن الجروق  السروري المحترل منرو  بالتوا ي مع سياسة تنتهجها على الجانرب

 ر على انتشار عناصر حزب هللا أو الحر  الثوري اسيراني قرب الحدود مع سوريا.مؤش  

ةالجارية  في سورية، ة والميداني   يرة، في الواقع، عن التطورات السياسي  ق يم ن عزل توقيت المناورة او

رر ه ق يب ررو بالحسرربا  عررت إسرررائيل أن رر  النررار او يررر فرري جنرروب سررورية، والرروي اد  اتفررا  وقررس إطررال ة  و اص 

ر  ررالل لقرراء رئرريس ح ومررة اقحررتالل، بنيررامين نتنيرراهو مررع الرررئيس الروسرري، مصررالحها اومنيررة،وهو مررا ت ررر  

ل مرا را في موس و، إذ ذكرت وسائل إعالا مختلفرة، أ  بروتين رفرط مطالرب نتنيراهو ب رفالديمير بوتين، مؤ   

  وجودا إيرا  ت ر   عاءات إسرائيل بب   ت بمنع أي وجود إيراني في سورية في مرحلة ما بعد الحرب، واد  يتعل  

سرائيلي في صحيفة ل تهديدا كبيرا ومنها.وفي هوا السيا  لفت المحلل العس ري اسعس ري ا جنوب سورية يش   

ل في سرورية، أ  يواصرل الواقع المتش    ل، في ظل  ه سي و  على ال يا  المحتإلى أن   ،عامو  هارئيل ،رتسآه

الدمج ما بين التصريحات العلنية والض و السياسي من جهة، وبين اللجروء إلرى عمليرات سررية لمواصرلة إبعراد 

 .هوا التهديد اومني من جهة ثانية

 

 ساسي:حزب هللا العدو األ - 2

رتس، مختلرس آسرائيلي عامو  هارئيل في هر، بحسب تقديرات ال اتب اس2017الواقع اقستراتيجي في 

فري سرت سرنوات  كاملرة تقريبرا   تدميرن بصرورة   فالجيش السوري، في نظرن، قد تم   ،ا كا  عليه من قبلتماما عم  
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ساسري، ولبنرا  هرو سراحة الحررب المركزيرة التري هلية، وبالتالي فحزب هللا هو العدو اوونصس من الحرب او

ة مرع حرزب هللا، وذلر  فري برر سراحة ثانويرة يم رن أ  تشرارح فري حررب مسرتقبلي  عت  سرائيل"، وسروريا ت  إتقلت "

سرائيلية في هضربة الجروق  ، ووفقرا لتسرارع انردقع يراني متعاظم على الحدود اسإظرو، معينة )مثل نشاط 

 الحرب.

ة، إذ سرن 19ولرى مرن نوعهرا بعرد ضخم فري تراريخ ال يرا ، بحسرب هارئيرل، هري اوالمناورة العس رية او

فيها هو ا تبار اوطر والوحدات )عشرات  يشارح فيها عشرات آق، الجنود النظاميين واقحتياط، ول ن المهم  

ى الجبهررة قررادة وحرردات فمررا فررو . والهررد، الرروي وضررع أمرراا قائررد مررا يسررم   –ما ترردريب القررادة اولويررة ، وق سرري  

ة "ق ئيل، هو "اقنتصار على حزب هللا". فهون المرر  الشمالية في هون المناورة، اللواء تامير هايمن، بحسب هار

رادتره القتاليررة، حترى جولررة الهجمررات إو سررلب أو ردعره ألحرا  ضرررر كبيرر بحررزب هللا، إقروال عررن أيرتم سررماع 

فري  واضرحة   ث بصرورة  سررائيلي يتحرد  الجريش اس    أنه"من الجيرد يجابي برأي هارئيل وإالمقبلة". وهوا تطور 

عال  عن انتصار في المنراورة عنره سهل اسمن او،فظ المناسبمور بالتحف  الدا ل والخارج. ول ن يجب أ و او

بالحوار بين هيئة  كبيرة   ت بدرجة  مور في اق تبار الحقيقي يتعل  ر نحون اواقتجان الوي تتطو   في الحرب، مع أ   

 القيادة العامة والمستو  السياسي".

 يرة فري لبنرا  في كل المعارح او دا  ن جي  ر والح ومة، كما تبي  "المجلس الو اري المص   يضيس هارئيل  

ت القيرادة لة أو طموحة. ففري حراقت كثيررة اضرطر  وغزة، غير متحمسين و  يضعوا أماا الجيش أهدا، مفص  

من اوعلى. هوا أحرد  ا التي تصلللتوجيهات العامة جد       ال   هدا، المعركة من  الل تفسير  ألى وضع إالعامة 

سررتراتيجية الجرريش إركررا  غررادي آيزن رروت لنشررر وثيقررة ة قرررار رئرريس هيئررة اوسررباب الترري كانررت فرري  لفي رراو

قرل، كمرا قبل سنتين. وفي هون المررة علرى او –علني هون القضايا  ولى بش ل  التي تناقش للمرة او –سرائيلي اس

نفسررهم عنرراء مشرراهدة المنرراورة، بعررد غيرراب معظمهررم عررن عضرراء المجلررس الررو اري المصرر ر أأس يبرردو، سرري ل  

  يرة قبل سنة تقريبا".ركا  اومناورة هيئة او

ع أ  سررائيلي للمنراورة. ويتوق ر ر  يقول هارئيل  "حزب هللا يعر، عن تحضيرات الجريش اسأمن ناحية  

سرررائيل ومعرفررة قرردراتها. رغررم رسررائل التهدئررة الترري تخرررج مررن إطررات ل ررز مخط   يحرراول قرردر اسررتطاعته حررل  

 سفل يلعب في المناورة دور لبنا  ".ت بمناورة فقو )الجليل اومر يتعل  او سرائيل والتي توضا أ   إ

 

 هدافها:أرسائل المناورة و – 3

جرل نقرل رسرالة ردع أبيب تريد است الل المنراورة، فري مرا تريرد، مرن أتل أن   سرائيليةفي التقديرات اسورد 

ررن ررأسررالمية اللبنانيررة مفادهررا للمقاومررة اس   يرررة، إق أ   سررنة او 11ن قرردرات حررزب هللا فرري الررـ ه بررالرغم مررن تحس 

 –را التردريب البرري فري الجرو واقسرتخبارات الدقيقرة والت نولوجيرا ومرؤ    –سررائيلي ن قدرات الجيش استحس  

نجا اته في الحرب في سوريا باتت إ طب حزب هللا في تف يرن ببن  أذا إه "ن  أيضا. وتضيس التقديرات أباتت أكبر 

 ه سيدفع ثمنا باهظا لقاء ذل ".ن  إسرائيل فإيضا في مواجهة أن للنجاح تعد  

قليمري. ة المناورة توجد ت ييرات دراماتي ية في الواقع اسه في  لفي  ن  أيضاأسرائيلية في التقديرات اسورد و

ل نقراذن مرن الهزيمرة بفضرلها وفضرل الترد   إسد قرد تم  عن نهايتها، ل ن نظاا الرئيس او فالحرب في سوريا بعيدة

 يرة أعادت شهر اودين، و الل اوا المتمر  ا أوقس تقد  يراني والمساعدة ال بيرة من حزب هللا، مم  الروسي واس

 ساسية.أالحرب للنظاا مناطت 

، روسريا فري حرال حردوث ة تصرر  فري تقردير كيفي رسررائيلية بردورها مرا  الرت تجرد صرعوبة المخابرات اس

 ،حرب مع حزب هللا. سوريا، موس و وحزب هللا موجودو  في المعس رنفسره الروي يردعم نظراا الررئيس اقسرد

 يرة جردا مرع اسررائيل. وفري وقرت الحررب مرن شرب  روسريا أ  تحراول صرد  ل ن روسيا تحتفظ بقناة مفتوحرة وود  
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، ل ن في الوقت نفسه ربما روسيا بالوات )في الواقع الوي يزداد فيره سرائيل" عن مواصلة مهاجمة حزب هللاإ"

  مة.ويتعاظم التد ل والنفوذ اققليمي للوقيات المتحدة  هي التي ستستطيع تقديم المخرج السياسي من او

 يررا إولرى فري آذار الماضري، حرول جهرود ة اوسرائيلية ظهرت للمرر  إ يرة نشرت بيانات سابيع اوفي او

اقتراب هون المنتوجات الخطرة مرن  قامة مصانع قنتاج الصواريخ الدقيقة في لبنا . وبالتالي  فإ   وحزب هللا س

سرائيل، ل رن يبردو أنره كانرت هنراح مبال رة مرا فري وصرس اقترراب إلى المستهل ، بحسب هارئيل، يقلت إالمنتج 

سرائيل اقستمرار إيرا ، ومطلوب من إردعت سرائيلية  من التهديد. ويضيس هارئيل   "اآل ، التحويرات اس

حباط )من تحت الرادار  مرن إة والض و السياسي، وفي حال الضرورة عمليات عالنات العلني  في الدمج بين اس

 ت هوا التهديد".بعاد تحق  إجل أ

 د من جهته أهدا، المناورة الـثالثة كالتالي سرائيلي عد  ستخباراتي اسموقع والال اس

ب الجنود اسسرائيليو  على إ راج حزب هللا من البلردات والقرر  التري "سريحتلها" باقعتمراد يتدر  أوق ، س

جره حرزب هللا إلرى مسرتعمرتي ع أ  يت  إسررائيل تتوق ر على عنصر المفاجبة في أغلبية اوحيا . وفي التفاصيل أ   

تصررل تررالل طبريررا الواقعررة شررمال المطلرة ميسرر ا، عرراا، عنررد الحرردود اللبنانيرة وإلررى طريررت بوابررة فاطمررة التري 

ا وعبرر اونفرا  ع إسررائيل أ  يصرل الحرزب برر  اسسرائيلية. كما تتوق  -مستوطنة كريات شمونة بالحدود اللبنانية

ستوطنتي  رعيت وشتوق بمحاذاة الحدود اللبنانية  اسسرائيلية.-إلى م 

منها إلى هزيمة حزب  بنا  في محاولة  ثاني ا، ستقتحم قوة كبر  من الجيش اسسرائيلي الحدود وتد ل إلى ل

مة علرى ت بيرد الحرزب  سرائر فادحرة علرى مسرتو  إسرائيل مصرم   في أرضه، علما أ    وحاسم   سريع   هللا بش ل  

 اورواح والبنى التحتية واورل.

ب سالح الجو اسسرائيلي على لعب دور مختلرس فري المواجهرة، وذلر  بعردما فشرلت إسررائيل  ثالثا، سيتدر 

نتيجة مبال تها في اقعتماد عليه. وعليه، سيعمل سالح الجو اسسرائيلي  الل المناورة على  2006العاا   الل

ر عرددها التنسيت مع منظومات إسرائيل الدفاعية الجويرة او رر ، التري سرتواجه صرواريخ حرزب هللا التري يقرد  

ي يعتمد عليها الحزب لجمع المعلومرات بمائة ألس باسضافة الى أسطول الطائرات من دو  طيار )الدرونز  الت

 رة.اقستخباراتية وتوصيل الصواريخ والطائرات من دو  طيار الموجهة والمحزمة بالمواد المتفج  

لرس مردني مرن البلردات والقرر  القريبرة أ 75ة اوولى س الء نحرو ر الجيش اسسرائيلي للمر  حض  تكول  سي

 من نيرا  الحزب هللا.

هنرراح فرري الجرريش    التررابع لصررحيفة )يررديعوت أحرونرروت  عررن أ   YNETموقررع ) فرري السرريا  عينرره، نقررل

اسسررائيلي مررن يصرس الحررزب ببنره الجرريش اوقررو  فري الشررر  اووسرو بعررد الجريش اسسرررائيلي، موضررحا أ   

ة، وجمررع رة الهجومي ررحررزب هللا قررادر علررى إدارة معركررة علررى مسررتو  لررواء، مررع اسررتخداا الطررائرات المسرري  

ة إلررى جانررب اسررتخداا ة، وتفعيررل نيرررا  مدفعي ررالناجعررة عبررر الرردمج مررع اونفررا  وال هررو، الهجومي ررالمعلومررات 

ر 4000بة بسرعة بحجم الدبابات وكول  تجميع قوات مدر   ع، مقاتل  الل فتررة  منيرة قصريرة فري منطقرة التجم 

 كما فعل في إحد  عملياته او يرة ضد داعش.

يش اسسررائيلي للمعركرة التري  اضرها حرزب هللا ضرد داعرش، وكشس الموقرع برول  عرن حجرم متابعرة الجر

والدققت التي انطوت عليها على المستويين العمالني والت تي ي. ويبتي هوا التقرويم امتردادا لتقرديرات سربت أ  

ل بعرد مشرراركته فري القتررال علررى حررزب هللا تحررو   كشرفها قررادة عسر ريو  و بررراء إسرررائيليو  لفتروا فيهررا إلرى أ   

 ضي السورية إلى جيش أكثر احترافا وقوة و برة . اورا

دولرة اقحرتالل وقعرت فري فرخ المبال رة فري اقسرتجابة لمتطلبرات  على هون الخلفية، بات واضرحا وجلي را أ   

ى بهررا الجرريش اسسرررائيلي، ل ررن بهررد، ة الترري كررا  يفترررل أ  يتحل ررالدعايررة )البروباغنرردا  علررى حسرراب المهني رر

 مناعة الجمهور اقسرائيلي، يصبا كل شيء مباحا. تحسين الصورة، وتحصين
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 فلسفة المناورة:  - 4

ب الميرداني ومحاولرة ل شرس م رامن الخلرل العمالنري ل المناورة العس رية في المطلت جزءا من التردر  تش   

ي  سررائيلي، وظيفرة إضرافية وهر يررة، فري المفهروا اس ر " اوبقصد معالجتها قحقا. ل ن لمناورة "السهم او

هرا محاكراة للحررب الحقيقيرة جعلهرا وكبن   لرى حرد  إعداء، تصل هة لوعي اوتظهير القدرة واققتدار، ورسالة موج  

الترري ستنشررب، إ  نشرربت، بررين "إسرررائيل" وأعرردائها، مررع إم ررا  اق ررتال، فرري النتيجررة  ففرري المنرراورة، ت ررو  

اودنى ت و  النتيجرة مجهولرة تمامرا. وق  ففي الحد  ة، ا في الحرب الفعلي  رة سلفا، وهي اقنتصار، أم  النتيجة مقر  

رؤوفررين  ،سرررائيلير عنرره رئرريس ال يرا  اسبعرراد، وأبرر  مررن عب رالبعررد الردا لي حضررورا عررن غيررن مررن او يقرل  

ررالرروي تفق رر ،ريفلرين ة جرردا ل ررل الجبهررة د قررادة الفررر  واولويررة التابعررة للمنرراورة، وأعلررن أ  "جاهزيررة الجرريش مهم 

ه جرراهز ومسررتعد، وهنررا ت مررن سرررائيل ببن ررإالمنرراورة "رسررالة مررن الجرريش لمررواطني  دا علررى أ   د  الدا ليررة"، مشرر

مررن أفي رردور ليبرمررا  وو راء الشررؤو  ريفلررين وو يررر او ،سرررائيليالرررئيس اس    إاوهميررة ال بررر ". كررول  فرر

ا فري توظيرس المنرراورة هرم شراركواقسرتخبارية والعردل والتعلريم والتربيرة والثقافرة وضرباط الجريش وأركانره، كل  

ريد لهم أ  ينقلون من رسائل، شدد فري المقابرل لون، الوين نقلوا ما أ  ا، فيما اسعالا العبري ومراسلون ومحل  سياسي  

إلرى اسرتخداا  ب  في النتائج. وما كانت "إسرائيل"، بمسؤوليها السياسيين والعس ريين، لتلجعلى الموقس المش   

    بة، لرو كانرت تعلرم برهرا إجرراء روتينري مهنري تلجرب إليره الجيروي المهني رتررل ببن  المناورة وتوظيفها، والتي يف

محاولرة التوظيرس المفررط والمبراله فيره للمنراورة     أجردي نفعرا. بيرد ة، ت  رة، شبه اليومي  تهديداتها الشفوية المت ر  

رأمعاكسة كشرفت عرن العجرز فري  لى نتيجة  إلترهيب حزب هللا، انتهت  غم مرن الت راليس الباهظرة ة برالرداء المهم 

 نفقت عليها. أ  التي 

و للمناورة وكثرر مرن سرنة، نافيرا وجرود عالقرة برين إجرائهرا واوحرداث ه  ط  ن  أسرائيلي لقد قال الجيش اس

ما الحديث عن تموضع قوات إيرانية في سوريا. وأشار جيش العدو إلى ة او يرة في شمال ال يا ، ق سي  اومني  

على  ، وبناء  2015التخطيو للمناورة بدأ بعد استالا رئيس اوركا  الحالي، غادي أيزن وت، المنصب عاا  أ   

ز علرى مواجهرة حرزب هللا فري المنراورات ترك ر د مسؤولو  في جيش العدو على أ   صدرت منه. وشد   توجيهات  

 جنوب لبنا ، ولن تشمل سيناريو مواجهات على الجبهة مع سوريا.

 ش العدو منطقرة فري شرمال فلسرطين المحتلرة تشربه جنروب لبنرا  فري تضاريسرها لت رو  مسررحا  وا تار جي

للمنراورة الواسررعة. وبحسررب مرا نشررر هرروا الجرريش، شراركت فرري المنرراورة قرروات كبيررة مررن وحرردة اقسررتخبارات 

الدا ليررة، العسرر رية، وسررالح البحريررة، وقسررم الصرريانة التقنيررة، ووحرردة السررايبر، وسررالح الجررو، وقرروات الجبهررة 

وغيرها. وقاا الجيش باستخداا التقنيات المتقدمة لديه  الل المناورة ومنها الطرائرات مرن دو  طيرار فري مهراا 

 هجومية ونقل المعدات، وشاحنات ذاتية القيادة، وروبوتات لنقل المعدات.

مراحرل  المرحلرة  3الجيش علرى  ويحاكي سيناريو المواجهة مع حزب هللا، هجوما من طرفه، ومن ثم رد  

ن نشرر قروات دفاعيرة علرى نقراط التمرا  مصرحوبا بضرربات جويرة، وفري المرحلرة الثانيرة  حرس ولى تتضم  او

رر داء دور قرروات حررزب هللا مئررات مررن جنررود الجرريش بة. وقرراا بررقرروات المشرراة وفرري المرحلررة او يرررة ت ييررر المهم 

 اسسرائيلي.

رة على سيناريوهات إ الء مواطنين من المستوطنات المحاذية للحردود ب جيش العدو  الل المناولقد تدر  

ل قوات تابعة لحزب هلل لمستعمرات إسرائيلية، ومواجهة هون القروات دا رل مع لبنا ، وكول  على سيناريو تسل  

 اصرة تحراكي مبرا   عسر رية تابعرة لحرزب هللا ل ررل  اوراضي اسسرائيلية. وقرد قراا الجريش بإحضرار مبرا   

وت فيهررا إسرررائيل منرراورة "السررهم او ر " كررا  حررزب هللا فرري حالررة اسررتنفار ترردريب. وطرروال الفترررة الترري نف ررال

مرن  س  م ث ر ن بمشرهد  ه كرا  يرتمع  قصو  ل ل قطاعاته العس رية. وعلى الرغم من استبعاد الحرزب للحررب، فإن ر

لرى السراحة الدوليرة أو اسقليميرة وحترى ا وعس ريا الوي تقوا به إسرائيل، سواء عاوقصى سياسي   مناورات الحد  

 في ميدا  تدريب جيشها للحرب المقبلة التي وضعت لها عنوا  "معركة الحسم النهائي".
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سررم بررز م  ر "، تت  مرا كررا  قفترا  لررـحزب هللا هرو أ  تشرر يلة القرروات التري شرراركت فري منرراورة "السرهم او

بحسررب رؤيررة الحررزب لهررا ببنهررا "منرراورة الفيررالت"  عسرر ري يجعلهررا بحجررم "منرراورة إقليميررة"، ويم ررن تسررميتها

العس رية. ومن منظار عس ري، فإ  هروا النروع مرن المنراورات الواسرعة النطرا  تعتمردن الردول فري سريا  برول 

 الجهود الال مة ضمن اقستعدادات المتقد مة لشن حرب.

ن الالفرت تركيبرة الوفرد بالتزامن مع الحراح العسر ري، وعلرى الصرعيدين السياسري والدبلوماسري، كرا  مر

تشر يله مرن غالبيرة أعضراء الحلقرة  وقرد ترم   ،لرى موسر وإلى واشنطن وتاليرا إاسسرائيليالوي ذهب بقيادة نتنياهو 

اة "كابينيرت" )المجلرس الرو اري المصر ر ، ليقروا خو قرار الحرب والسلم في إسرائيل، والمسم  قة التي تت  الضي  

 ة عقود.ودبلوماسية منو عد  بتنفيو أضخم مناورة سياسية 

 

 حيثيات المناورة: - 5

ألرس عسر ري ،هي  40-30يلول مناورة بمسرتو  فيرالت )ألقد بدأت إسرائيل يوا الثالثاء في الخامس من 

على الحدود الشمالية المحاذيرة للحردود اللبنانيرة السرورية،  1998ي منو العاا أعاما   19اوولى من نوعها، منو 

دته قيادة جيش اقحرتالل مرن هرون الهد، المعلن الوي حد   ا. وقد ذكرت صحيفة "هآرتس" أ   يوم 11ت واستمر  

المناورات على لسا  قائد الجبهة الشمالية، الجنرال تامير هايما ، هو تحقيت نصرر واضرا علرى "حرزب هللا". 

يتماشرى مرع وثيقرة ل العس ري في "هرآرتس" عرامو  هارئيرل، إلرى أ  هروا اومرر وفي هوا السيا ، لفت المحل  

"اقسررتراتيجية الجديرردة لجرريش اقحررتالل"، الترري وضررعها رئرريس اوركررا  الحررالي، الجنرررال غررادي أيزن رروت، 

دت ببنره ينب ري علرى المسرتو  السياسري أ  يحردد قبل عامين. وكانت الوثيقة الموكورة حد   ألنشرها على الموتم  

واضرا، اوهردا، المطلوبرة مرن الجريش، ومرا هرو   ل  ة مواجهة عس رية قادمة، وبشللمستو  العس ري، في أي  

اسنجا  الوي يمثل "اقنتصار" في المعركة، وذل  لتفادي ما حدث فري عردوا  "الجرر، الصرامد" علرى قطراع 

ت بالفر  بين التصريحات السياسية وبين النتائج العس رية على اورل، والتي لرم تحقرت حسرما غزة، فيما يتعل  

 يضا. أ 2006ا "، أو ما حدث في العدوا  اسسرائيلي على لبنا  عاا عس ري ا واضحا ضد "حم

بر ها اللرد وأور يهرودا ،أالعديرد مرن المرد  المحتلرة التردريبات تعرم   وبحسب الناطت باسرم جريش العردو فرإ   

القريبتين من مطار بن غوريو  ومدينة ريشو  لتسيو  وبئير يع و، وروي هعاين وغفعرات شرموئيل وبيرت 

التردريبات     بعوريم ويافا وتل ابيب وحولرو  وهرتسرليا وبرات يراا. وقرال النراطت باسرم جريش العردو برداغا  ون

 ة القوات المقاتلة.للحفاظ على جهو ي   2015و لها وفقا لخطة التدريبات لعاا ط     

آ ر نقلت وكالة "فررانس برر "، عرن مصردر فري و ارة الردفاع اسسررائيلية طلرب عردا نشرر  على صعيد  

هون المناورات ستتيا محاكاة "مختلس السيناريوهات التي يم ن أ  نواجهها إذا ما  ضنا نزاعا     أقوله  اسمه،

د مصدر عس ري إسرائيلي آ ر للوكالة أ  "هون المناورات سيشارح فيها عشرات آق، مع حزب هللا". كما أك  

العس ريين، بمن فيهم جنود في اقحتياط، إضافة إلى طائرات وسفن وغواصات". وأضا، المصدر أ  الجيش 

ل شاحنات اسسرائيلي سيجري  الل هون التدريبات محاكاة لمستشفيين ميدانيين وسيختبر ت نولوجيات جديدة مث

حرونرروت إلررى أ  أبردو  سررائقين أو طوافررات برردو  طيررارين لتنفيررو عمليرات إ ررالء. وأشررارت صررحيفة يررديعوت 

الجبهة الدا لية شاركت كول  فى هون المناورات من  الل القياا بعمليات إنقاذ ونقل للضحايا وإ رالء الجرحرى 

حيفة "هررآرتس" أميررر أور ، أ  المنرراورة ت العسرر ري اسسرررائيلي فرري صرروالقتلررى والمصررابين. واعتبررر المعل رر

مرا الحسرم تحقيقرا "الرردع لرن ي رو  هرد، الحررب المقبلرة فري لبنرا ، وإن   دت لحرزب هللا أ    يرة أك  العس رية او

ت مرن مرد  مالءمتهرا جروهر أي منراورة عسر رية، هرو "حفرظ المرادة النظريرة، والتحق ر للردع". وأشرار إلرى أ   

النظري والميدا  العملي، والتعار، بين المستويات المختلفة دا ل القروات البريرة  للواقع، والربو بين التخطيو

 ،مفادهررا أ  الحسررم يسرراوي الررردع ،وبينهررا وبررين الررنظم او ررر ". ولفررت أور ، إلررى وجررود "معادلررة طموحررة

مرن إقنراع ن الجريش اسسررائيلي هرا إلرى أنره "إذا تم  رهما مفهومرا  مختلفرا  وحترى متضراربا "، منو   ا  وظاهري  
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الحسم هو نوع من اقنتصار     أت الردع، وهوا يعني دة، فسيردعهم عن الهجوا، ويحق  أعدائه بب  هزيمتهم مؤك  

"إسررائيل  ور  أ   أبالضربة القاضية وليس بالنقاط، ومقابلها هو سقوط أبدي وليس مجررد  سرارة". ويضريس 

ب القصريرة، الترري تنتهرري بهزيمرة سررريعة للعرردو فرري الحرررو ق  إمنرو بدايررة وجودهررا، ليسرت قررادرة علررى الصرمود 

ل من قدرة الجمهور اسسرائيلي على الت يس". ورأ  "هوا التقييم يقل   والعودة إلى الحياة الروتينية"، موضحا أ   

)العرردوا  الثالثرري علررى مصررر ، الترري كانررت نتيجتهررا،  1956أ  النمرروذج المطلرروب لعمليررة الحسررم، هررو حرررب 

الهرردوء علررى الحرردود الجنوبيررة. وقررال  "لقررد احتررل جيشررنا سرريناء  ررالل أربعررة أيرراا، تحقيررت عشررر سررنوات مررن 

وانسحب في غضو  أربعة أشهر، وتمركزت قوة اومم المتحدة على الحدود، وامتنعت الح ومة المصرية عرن 

لنا جمرال لى القول  "إذا وضعنا لبنا  م ا  مصر، واستبدإة عقد من الزمن"، وانتهى العدوا  ضد إسرائيل لمد  

سماحة السريد نصرر هللا،     أور  أعبد الناصر بحسن نصر هللا، فسيسود في هيئة اوركا  اقرتياح". وافترل 

"ليس سيد نفسه، وهو يعمل على الموا نة بين نفسه كلبناني وبرين التوجيهرات اسيرانيرة، فرإ  التهديرد باسرتثمار 

ه علرى أ  عه عن إطاعة الحر  الثروري اسيرانري وحث ررة من أجل حسم منظمته، يهد، لردقوة إسرائيلية مدم  

ة الرردع تعتمرد د بالحسرم، ول رن مصرداقي  من يريد الرردع يهرد      إ عمه. وأضا،  " على حد    ،ق"ا أو  ي و  لبناني  

ه فري حرال ن رأدا لتنفيو المهاا التي يتدرب عليها"، مؤك ر ل حقا  على تقييم العدو، وعلى وجود جيش إسرائيلي مؤه  

ت إنجا ات عاجلة للوحدات النوعية، وكانت هناح حاجة سرسال قوات مرن الردرجتين الثانيرة والثالثرة، تتحق   "لم

ة هب ررأالحررزب علررى     أد مسررؤول فرري حررزب هللا ك ررأة". فرري المقابررل دة وع سرري  فرريم ن للمعركررة أ  تصرربا معق رر

رائيليين لرن ينجحروا بمفاجبتنرا "فإسررائيل سرسرائيلي. وقال إ  اسإو هجوا أسناريو  وي    وقت   ي   أاقستعداد في 

رأالهزيمة التي     تعلم جيدا قدرات حزب هللا، و سررائيلي ونحرن ت لرردع الجريش اسد  أ 2006فري عراا  ات بهرلم 

رالتدريب اس دو  من أ   متبك   ه ن رأا يجردرذكرن سرائيلي له عالقة مباشررة بقردرات حرزب هللا العسر رية". ل رن مم 

هروا  عاما ،بحسرب تقديراتره، فرإ    18 دوللخروج من لبنا  بعد وجرود ق لرزوا لره اسرتمر  عندما اضطر جيش الع

 الحزب لم يرتدع. يضا، فإ   أ 2006ن في سنة ل حسما  لصالا حزب هللا، وكما تبي  ش   

. وقرد أطلرت هروا 2017أيلرول  15ت هون المناورات، التي أطلت عليها اسم "نور داغا "، إلى يروا استمر  

مررائير داغررا ، الرروي  ،المنرراورات تخليرردا لرروكر  رئرريس اقسرتخبارات الخارجيررة )الموسرراد  السررابت اقسرم علررى

للحرب مع سوريا. ومنو ذل  الحين ا داد حرزب هللا  سرائيل تستعد  إ، عندما كانت 1998أشر، على مناورات 

عين علرى كتائرب مرو   ألرس مقراوا  40ا  هراء وعديدا. فبحسب بعط اسحصاءات، يقاترل فري صرفوفه حالي ر ة  قو  

دة دة والمتعد  في الحرب السورية المعق    2011وألوية ولديهم  برة قتالية واسعة، و اصة أنهم يقاتلو  منو عاا 

 ،ألرس قويفرة مرن نروع "غرراد" 100حرزب هللا يملر  نحرو  المجاقت. والقيادة اسسرائيلية مرن جهتهرا تعتقرد برب   

ابة اوهدا، في المناطت الوسطى مرن ال يرا  ال اصرب. وبحسرب وبضعة آق، من الصواريخ القادرة على إص

-150ه إذا كا  حزب هللا قد أطلت في الحرب اللبنانية الثانية على ال يا  ال اصب ن  ،أصحيفة جيرو اليم بوست

إلرى ألفري صراروو. وعلرى الررغم مرن اسرتبعاد  1500ه اليوا يستطيع إطال  مرن صارو ا في اليوا، فإن   180

خاذ إجراءات ر ات  ال يا  قر   ا  في الوقت الراهن لهجوا من جانب حزب هللا، بحسب الصحيفة، فإ   ل ال يتعر  

عليهرا. والعردو  ا  مركزي ر رئيسرا   ها ال يرا   طررا  حزب هللا تربطه عالقات وثيقة برإيرا  التري يعرد   ة، و   احتياطي  

هرا مسرلحو "داعرش" المواقرع التري كرا  يحتل   مقاتلو حزب هللا والقوات الرديفرة ، من أ  يحتل  سرائيلي متخو  اس

 رهابي.اس

واضرا، وترجمرة سحرد  مراحرل  طرو رفرع  عسر ري    مهنري    المناورة تبتي فري سريا    على الرغم من أ   

ي شريء آ رر، أكثرر مرن أه ي لب عليهرا التوظيرس السياسري ة واقستعداد في جيش العدو، إق أن  مستو  الجاهزي  

 تفرري مقاربررة وسررائل اسعررالا اسسرررائيلية. وفرري هرروا اسطررار، حرصرر جلرري   شرر ل  مررر الرروي برردا حاضرررا باو

ها تعبيرعن انتقال جيش العدو من مرحلة الردع إلرى سرائيلية على تقديم المناورة كما لو أن  إ تقارير إعالميةةعد  

بررين الجرريش اسسرررائيلي والمقاومررة اقسررالمية اللبنانيررة. وقررد  مرحلررة الحسررم فرري أي مواجهررة قررد تنشررب مسررتقبال  
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دة، ة سيناريوهات من ضمنها تصفية فصائل "كوماندو " محد  وضعت القيادة اسسرائيلية على هوا الصعيد عد  

ل فرري مرا يجررب علررى ل إلررى فلسررطين المحتلرة عبررر الحرردود مرع لبنررا . والسرريناريو اآل رر يتمث ررنرت مررن التوغ رتم   

ة إجالء المدنيين من نا  كيفي  ل الواسع إلى اوراضي المحتلة. والخيارا  يتضم  يليين عمله في حال التوغ  اسسرائ

ل لهجمررات صررارو ية. وبحسررب المحللررين، يعرريش فرري الجليررل اليرروا المنرراطت الحدوديررة، الترري يم ررن أ  تتعررر  

ن هرون السريناريوهات  ططرا ألس شخص. وبالطبع تتضم   250عن  أي يجب إجالء ما ق يقل   ،مليو  مستوطن

 ل في اوراضي اللبنانية.أي عبور الحدود والتوغ   ،ة أيضاهجومي  

الهررد، اوسررا  لهررون المنرراورات هررو "الحفرراظ علررى  وبحسررب ممثررل القيررادة العسرر رية اسسرررائيلية، فررإ   

هللا وإيررا  فري لبنرا ،  بيب قلقة من ا دياد القوة العس رية لـحزبأتل     أاقستقرار في المنطقة الشمالية". ذل  

 ل أمنها للخطر.ة للعمل على انفراد، إذا ما تعر  وهي أوضحت مرارا لموس و وواشنطن أنها مستعد  

 

 بعاد االستراتيجية للمناورة:في األ -6

مهرا العردو على الدرو  السلبية التري تعل   كبير   سرائيلية، على ضوء المناورة، بش ل  تعتمد اقستراتيجية اس

. فحينها كا  قعتماد الجيش اسسرائيلي المفرط على القوة الجويرة للفرو  السرريعبالحرب 2006عاا من حرب 

أثر ع سي. أما القوات البرية التي عبرت الحردود اللبنلنيرة لمواجهرة حرزب هللا ف انرت قليلرة جردا وانتشررت بعرد 

في الجيش اسسرائيلي من يصرس ثمة  فوات اووا . وفي هوا السيا  يوكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت أ   

"حرزب هللا قرادر  وسو بعد الجيش اقسررائيلي"، موضرحا أ   قو  في الشر  اوه "الجيش اوحزب هللا حاليا ببن  

ة، وجمع المعلومات الناجعة عبرر رة الهجومي  على إدارة معركة على مستو  لواء، مع استخداا الطائرات المسي  

ة، إلى جانب استخداا الدبابات وكرول  تجميرع قروات ية، وتفعيل نيرا  مدفعي  الدمج مع اونفا  وال هو، الهجوم

مقاتل  الل فترة  منية قصيرة في منطقة عمليرات، كمرا فعرل فري إحرد  عملياتره  4000بة بسرعة، بحجم مدر  

سررائيلية إلرى جريش أكثرر احترافرا  وقروة و بررة ل الحرزب بحسرب التقرديرات اساو يرة ضد داعش، حيث تحرو  

 لى المستويين العملياتي والت تي ي".ع

جنبيررة علررى الشررب ة عرردد مقرراتلي حررزب هللا اللبنرراني، بحسررب المواقررع العسرر رية او تجرردر اسشررارة إلررى أ   

ألرس مقاترل،  فري حرين اعتبرر معهرد  70لرس مقاترل، ويصرل عردد جنرود اقحتيراط إلرى أ 20العن بوتية، يقدر برـ 

ة اوولرى المتخصصرة بالشرب  اقسرتراتيجي فري "إسررائيل"، أ  التعراظم من القومي، المؤسسة البحثيرأبحاث او

العسرر ري لحررزب هللا لرريس مررن  ررالل تعررداد القرردرة وأنواعهررا ومراتبهررا وحسررب، بررل أيضررا بمررا يرررتبو بالبنيررة 

رب ة لمنظمة حرلت من نظرية تفعيل قو  التنظيمية والتش يلية لهون القدرة، مع بحث في النظرية القتالية التي تحو  

ا نقرل المعركرة إلرى عصابات، إلى نظرية قتالية ل يا  مؤسساتي يشبه الجيروي النظاميرة، بمرا يشرمل اسرتراتيجي  

 أرل العدو.

د غاياترره مررن وسررو يفترراح شررابير، حررد  ن رئرريس برنررامج الميررزا  العسرر ري فرري الشررر  اوالبحررث الرروي أعررد  

م التهديردات الماثلرة ا التهديد ومرتبته فري سرل  استعرال القدرات العس رية لحزب هللا، وهو محاولة توصيس هو

د، فرري المقابررل، صررعوبة تحديررد هررون القرردرة ربطررا بنجاحررات الحررزب بصررورة عامررة، أمرراا "إسرررائيل"، ل نرره أك رر

سة عسر رية نظاميرة )جريش ، فري الحفراظ علرى أسررارن العسر رية وعلرى حرورن وأمرن المعلومرات لديره، كمؤس  

ل فري الحزب بعد التد    لى أ   إبما لديه من قدرات. ويشير البحث  جدا مقارنة   بمعنى أ  ما هو منشور عنه قليل

د برب  الحرزب غيرر . ويؤك  2006سوريا بات م ايرا  لما كا  عليه قبل ذل ، و صوصا لما كا  عليه في حرب 

مسربت. وهرو يختلرس عرن كرل  ح وفقهرا بشر ل  معني بالقتال وفرت أسرلوب "آلرة مبرمجرة" تمتثرل لألوامرر وتتحرر  

خراذ المبرادرة س مقاتليره علرى ات  ه يثق  ن  إة صلبة، إذ ة هرمي  جيوي الدول العربية التي تميل إلى الحفاظ على هي لي  

 ع بهامش حرية عمل بار   الل القتال.الميدانية، والتمت  
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لم تسربة فري مواجهرات القتال في سوريا أفاد حزب هللا فري أكثرر مرن اتجران، وراكرم علرى  برتره الطويلرة ا

لره فري سروريا، حررى علرى قيرادة مهمرات قتاليرة مرع إسرناد لوجسرتي مرن سابقة مع "إسرائيل". فمنرو بدايرة تد   

 الجيش السوري، حتى في أعقاب التد ل العس ري الروسي.

إلرى ة، مرن قيرادة وحردات قتاليرة صر يرة ة الميداني رر على قدرات الحزب التش يلي  ثانية، طرأ تطو   من جهة   

قيررادة وحرردات قتاليررة كبيرررة، مررع تنسرريت قتررالي مررع سررالحي الجررو والمدفعيررة. هرروا يعنرري أنرره بررات يشرربه الجيرروي 

ة سررائيل" هرون النظريرة ضرمن هي لي رإه سيستخدا في الحرب المقبلة مرع "ن  أالنظامية الحديثة. ل ن ذل  ق يعني 

ب ومصمم، م ومدر  ائيل ستضطر لمواجهة جيش منظ  إسر ة مرنة. وبالتالي، فإ   ما وفت هي لي  ة صلبة، وإن  هرمي  

ة كبرر ، ومشراركة الحرزب فري القترال إلرى جانرب ة قتالي  وستواجه الخبرة العملياتية التي اكتسبها في أطر تنفيوي  

ر لره عترادا وتجربرة قتاليرة لرم الجيش السوري وفيلت القد  اسيراني، وجنبا إلى جنب مرع الجريش الروسري، وف ر

ل. مررع ذلر ، قررد ق يلررزا حررزب هللا نفسرره بررب  يواجره الجرريش اسسرررائيلي وفررت أسررلوب سرروريا، ت رن لديرره مررن قبرر

ل تفعيل منظومات الصواريخ واستخداا واسرع عة، وسيفض  وسيعمد إلى اقبتعاد عن المواجهات الجبهوية المدر  

ه قادر أيضرا ل ، فإن  ا استخدمه في المواجهات السابقة، وإلى جانب ذضعا، مم  بالدروع، أكبر ب لمنظومات ضد  

ة المحمولرة على تفعيل جزء من القدرات المتطرورة الموجرودة فري حو تره، وبشر ل  راى المنظومرات الدفاعي ر

 على اآلليات، والطائرات من دو  طيار لجمع المعلومات، وتنفيو هجمات في عمت إسرائيل.

د حرزب هللا قرد ق ي رو  أكبرر قروة عسر رية تهرد   د معهرد أبحراث اومرن القرومي أ   في  الصة البحث، يؤك ر

ه جيش من أفضرل الجيروي ة، وأن  ه القوة العس رية اوكثر تصميما  واوكثر مهني  د أن  "إسرائيل"، ول ن من المؤك  

في الشر  اووسو، وهو جيش استخلص العبر من مواجهاته مرع "إسررائيل"، وعمرد إلرى بنراء القروة العسر رية 

 زة.ة ممي  ة، إلى جانب عقيدة قتالي  ة مشبعة بالحافزي  ة مدرب  ة بشري  رة وقو  وسائل قتالية متطو  ة، مع بصورة مهني  

في المجال نفسه نشرر موقرع "ديب را" اقسرتخباراتي اسسررائيلي تقريررا عرن المنراورة اوضرخم التري بردأها 

لبريرة والجويرة والبحريرة بمشاركة عشرات اآلق، من جنود القروات ا  7/9/2017الجيش اسسرائيلي الثالثاء 

اء متهرا ترل أبيرب جرر  والوحدات اقستخباراتية بمن فيهم اقحتياط، كاشفا عن أنها مسرتقاة مرن الردرو  التري تعل  

المنرراورة تحرراكي  يه حرررب لبنررا  الثانيررة. ولفررت الموقررع إلررى أ   ، أي مررا تسررم  2006هزيمتهررا فرري عرردوا  تمررو  

والجوق  على يد حزب هللا، مشيرا فري الوقرت عينره إلرى أ  الجريش  احتالل مستعمرتين إسرائيليتين في طبريا

 عمليات دفاعية وهجومية في عمت " طوط العدو". ب على شن  اسسرائيلي تدر  

ة المناورة تقضي "بعدا السعي للتوصرل لوقرس إطرال  النرار وعردا إفسراح المجرال  ط   وأوضا الموقع أ   

". وتررابع الموقررع كاشررفا أ  2006مثلمررا انتهررت الحرررب فرري العرراا  أمرراا حررزب هللا لالسررتعداد لجولررة أ ررر ، أي

 عمهم، إلى "هزيمرة الحرزب وبالترالي تحطريم معنوياتره والقضراء علرى  استراتيجيي إسرائيل يسعو ، على حد   

 بنيته التحتية ووضع حد سيمانه ببنه قادر على تدمير إسرائيل في الجولة المقبلة".

 ناح قناعرة متزايردة لرد  اوجهرزة اومنيرة والمؤسسرة العسر رية اسسررائيلية برب   ه    أن في هوا السيا  يتبي  

له ح على كافة اوصعدة لمواجهرة الخطرر الروي يشر   وأ  على تل أبيب التحر   ،أمن ال يا  العبري بات في  طر

ب هللا إلررى الخطررر العسرر ري الرروي تمثلرره ترسررانة حررز وجررود قرروات إيرانيررة أو حليفررة لهررا فرري سرروريا، إضررافة  

 د برب   مرا تؤك رن  إة او يرة التي قاا بهرا العردو ة والعس ري  كات السياسي  التحر      بب المتطورة في لبنا . وما من ش   

د وجودن من القفزة النوعية على مستو  التسليا والمهارات القتالية التي اكتسبها حزب ة تهد  لديه مخاو، حقيقي  

 يارة رئيس ح ومة اقحتالل، بنيامين نتنياهو، إلى موس و وواشنطن عرن هللا من التجربة السورية، وق تبتعد 

هوا اسطار. ل ن يبدو أ  تفاعل الرئيس الروسري، فالديميرر بروتين، مرع مخراو، نتنيراهو مرن التواجرد اسيرانري 

 كات حلفائهراعات او ير، فليس من مصلحة روسيا تقويط تحر  وحزب هللا في سوريا لم ي ن على مستو  تطل  

في او مة السورية حتى ق تنقلرب مروا ين القرو  لصرالا غريمتهرا التقليديرة أميركرا، كمرا أ  بروتين لرن يعطري 

لنتنياهو ما عجز أ  يب ون او ير من رئيس الوقيات المتحدة، دونالد ترامب، فحتى واشرنطن بردأت تنظرر إلرى 
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اومرور مرع الرؤيرة الروسرية. فرالرئيس  الملس السوري من  واية المصالا الخاصة والتي تتقاطع في كثيرر مرن

فشل المسار السياسي     إع. بالتالي في الح م ومناطت  فط التوتر برعاية روسية أميري ية تتوس   اوسد مستمر  

لنتنياهو دفعه قستعرال عضالته الخائرة من  الل المناورات العس رية، فلتل أبيب تجربة مريرة مرع حرزب 

، ل رن ق يبردو أ  "سسررائيل" أوراقرا كثيررة تالعرب بهرا حرزب هللا، 2006و حررب هللا سواء في جنوب لبنا  أ

لسياستها اسقليمية مع بعط حلفائها في المنطقة،  واضا      تف    فمسارات السياسة الدولية فشل معظمها، في ظل  

المتصراعدة  ص في اوسا  لضرب إيررا ، نالرت منره الخالفراتفالسعودية وقطر قطبا الناتو اسسالمي المخص  

الخيرارات العسر رية  بين الريال والدوحة، واو يرة بدأت بالتقارب مع إيرا  ولحقتها في ذلر  تركيرا. كمرا أ   

التي كانت تل أبيب تقودها من  لس ال واليس في سوريا هي في طريت اسفال ، فالجماعات اسرهابية كجبهرة 

  وتداوي جرحى فصائلها وتقيم غر، استخبارية لها النصرة والتي كانت "إسرائيل" تدعمها من  الل الجوق

على الحدود السورية وتقدا من  اللها الردعم اللوجسرتي والمعلومراتي لهرون الجماعرات الت فيريرة المجرمرة، قراا 

ص وجودهرا فري سروريا حزب هللا وحلفاؤن بسحقها فلم يعد لهون العصابات وجود في الجرود اللبنانية، وبردأ يرتقل  

و له تل أبيرب فري او مرة السرورية مرن إنهراح حرزب ا، وما كانت تخط  ل  مدينة دير الزور مؤ ر  وتشهد على ذ

هللا في حرب طويلة اومد انقلب عليها، فالمقاومة اسسالمية  رجت أقو  من السابت بخبرات عس رية ضخمة 

امرتالح  بررات  وعتاد عس ري، ناهي  عن اكتسابها  برات إضافية في مجرال حررب الشروارع باسضرافة إلرى

الجيرروي النظاميررة، اومررر الرروي أربرر  حسررابات تررل أبيررب، ودفعهررا علررى مررا يبرردو لتقررديم استعراضررات عسرر رية 

 تحاول من  اللها تعويط هزائمها في الميدانين السوري واللبناني .

حرزب "إسرائيل" تعلم جيدا أ  حربها المقبلة لرن ت رو  سرهلة مرع   ر  رأ  بعط المحللين أ   أمن ناحية  

هللا، فاو ير أصبا مربوطا بشب ة من العالقات والمعادقت العالمية، وهنا تجدر اسشارة إلى موسر و والصرين 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أ  تحالفه مرع إيررا  فري سروريا أصربا مباشررا واسرتراتيجيا، وبالترالي ق 

ي حررب مقبلرة، وهرو اومرر الروي انع رس فري تستطيع تل أبيب استبعاد إيررا  كحليرس أساسري لحرزب هللا فري أ

التحويرات اسسرائيلية من الجهود اسيرانية سقامة منشآت سنتاج اوسلحة في لبنرا ، حيرث قرال و يرر الحررب، 

ايررا      أأفي دور ليبرما  لألمين العاا لألمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش،  الل لقراء جمعهمرا فري "إسررائيل" 

 انع لتصنيع أسلحة دقيقة دا ل لبنا  نفسه"."تعمل على إنشاء مص

جره بسررعة نحرو مواجهرة عنيفرة ال يا  الصهيوني مت   ر شيء ما، فإ   ه إذ لم يت ي  ن  أويقول هؤقء المحللو  

أ ر  على الحدود الشمالية، وهون المرة ضد القوات اسيرانية أو المقاتلين المدعومين من إيررا  مرع صرواريخ 

برالدن  ح و يرر الردفاع اسيرانري العميرد أميرر حراتمي، أ   هرا . وفي هوا السيا  صرر  صنعت وفت الطلب من ط

 تعطي اوولوية لتعزيز البرنامج الصارو ي لبالدن وتصدير اوسلحة لدعم الحلفاء المجاورين.

صة ضد حزب هللا، الوي قد ق يتجاو  عديردن بضرعة آق، مرن المناورات اسسرائيلية الضخمة المخص      إ

مررا تشررير إلررى ن  إالمجاهرردين، والرروي ق يمتلرر  الترسررانة العسرر رية الضررخمة الترري يمتل هررا هرروا ال يررا  ال اصررب، 

مررين العرراا للحررزب السرريد حسررن نصررر هللا، الرروي اسررت ربه العديررد مررن ضررعفاء القلرروب ة كررالا سررماحة اوصرردقي  

 بيت ال يا  الصهيوني هو أضعس من بيت العن بوت.  بب   واقيما ، 

مرردير اقتصرراقت بمركررز كررارني ي للشررر  اووسررو،بب  هررون  ، ر  اعتبررر مهنررد حرراج علرريأمررن ناحيررة   

ة حترى إ  لرم ت رن الحررب مرع لبنرا  باترت علرى الطاولرة، وهري حتمي ر على قناعة إسرائيلية برب    المناورات تدل  

ر عنها قوات اليونيفيل والدول الراعيرة لهرا فري اقجتماعرات الم لقرة. ويقرول حراج عب  وشي ة. وهون وجهة نظر ت

ما التزاا بالسياسرة العدوانيرة اسسررائيلية المعهرودة، علرى الررغم علي إ  المناورات هي أكثر من رسالة، بل رب  

 .من أنه من الصعب أ  نر  حزب هللا يطلت العنا  لحرب معها، نظرا قنش اله في سوريا

عس ري إسرائيلي يقودن رئيس جها  المخابرات اسسررائيلي  -جواء المتوترة كا  وفد أمني ضمن هون او

قد  ار الوقيات المتحدة منتصرس الشرهر الماضري، والتقرى بالمسرؤولين اوميرركيين  ،يوسي كوهين ،)الموساد 
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يرانري فيهرا. و ار رئريس الح ومرة عرداد لهرا فري سروريا ومسرتقبل الوجرود اسلمناقشة الترتيبات التي يجرري اس

من شهر آب المنصرا  23والتقى في  ،اسسرائيلي بنيامين نتنياهو على رأ  وفد إسرائيلي موس و للسبب نفسه

ث عرن فشرل الوفرود اسسررائيلية مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين. وقد نقلت الصحس اسسرائيلية أنبراء تتحرد  

 برراء غرربيين فري  لى أجوبة مقنعة تطمئن الطر، اسسرائيلي. غيرر أ   إلى واشنطن وموس و في الحصول ع

رر شررؤو  الشررر  اووسررو لفترروا إلررى أ    ة الوفررود اسسرررائيلية إلررى تركيررز الصررحافة اسسرررائيلية علررى فشررل مهم 

بية س مرن سرلبية الترداعيات السرلعسر ري إسررائيلي يخف ر راد منه تبرير قياا ترل أبيرب بررد  الوقيات المتحدة قد ي  

  اء سوريا.إالتي قد تتيحها الترتيبات الدولية 

 عرم  وحول سيناريوهات أي مواجهة قد تحصل والتسويت اسعالمي، الوي يمارسره حرزب هللا، علرى حرد    

 2006ا كا  عليه عاا مم   ا  وسياسي   ا  نها، ير  حاج علي أ  "حزب هللا اليوا أقو  عس ري  بمهند حاج علي،  بش

رت أيضرا، وباترت قرادرة ية تضاعفت، وكوا  برة مقاتليه، ل ن في الوقت ذاته، إسرائيل ت ي  وإم اناته الصارو 

لروا  ،على إسقاط الصواريخ المتوسطة المد  ومنعها من استهدا، مد  الدا ل. وهون القدرة تتزايد وق تتناقص

ع بدعم دولري على التدمير، وتتمت  ر مع دولة تمل  قدرة هائلة ه كونه يزيد التوت  التسويت اسعالمي ليس بمحل   فإ   

منقطع النظير". ويتساءل حاج علي، في سيا  الزعم المفترل نفسه  "ماذا سي سب الحزب مرن حررب جديردة 

ى من اققتصاد اللبناني المتداعي أصال؟"، مضيفا "لرن ت حقرت مثرل هرون المواجهرة لره أي نترائج، برل ر ما تبق  ت دم  

 ال يا  اللبناني".ى من ست سرع في انهيار ما تبق  

المناورات     آ ر، رأ  الخبير اسسرائيلي البار  في الشب  السوري، البروفيسور إيال  يسر، أ   من جانب  

علرررى الجبهرررة اللبنانيرررة، "تع رررس انقالبرررا فررري التف يرررر العسررر ري الررروي نبمرررل أ  يت ل رررل إلرررى القيرررادة السياسرررة 

"الجريش اسسررائيلي ق يسرعى للرردع وق  يل اليروا"، أ   لره فري صرحيفة "إسررائ اسسرائيلية".وأوضا في مقرال  

مرا يريرد هرون المررة يبحث عن ت يير غير واضا وغرامط فري الواقرع السرائد علرى طرول الحردود مرع لبنرا ، وإن  

 الحسم".

هروا "اقنتعراي فري التف يرر جراء  ب   برن  يسر، وهو أستاذ الدراسرات الشررقية فري جامعرة "ترل أبيرب"، ونو  

"هنراح  ة المنراورات وبعردها"، موضرحا أ   سلة من اللقاءات التي عقدها قادة كبار في الجريش، عشري  انع اسا لسل

ضرت ه فيحرال "تعر  د ضابو إسرائيلي كبيرر، أن رحدودا و طوطا حمراء لسياسة اقحتواء اسسرائيلية"، حيث أك  

قولره.  وكبيررا ومردمرا"، علرى حرد   سري و  حاسرما  د  الرر      إالسيادة اسسرائيلية للضررر واسسررائيليين لرألذ ، فر

د  وفه من حررب ي رو  ثمنهرا عليره أثقرل ب ثيرر مرن الرثمن الروي "حزب هللا فهم الرسالة، وأك   عتبر  يسر أ   او

ستدفعه إسرائيل، حيث حراول نائرب نصرر هللا، نعريم قاسرم تهدئرة جمهرورن الخرائس، برب  وجهرة إسررائيل ليسرت 

جارة الجنوبية )إسرائيل  بالنسبة للهجروا المنسروب إلرى إسررائيل فري الحرب". وأضا،  "وفي رسالة طمبنة لل

أو الحرب، وهوا ت يير كبير في لهجة المنظمرة، التري اعترادت  د  جه نحو الر  حزب هللا ق يت   د أ   عمت سوريا، أك  

حرزب هللا "نجرا فري توجيره ضرربة قويرة سسررائيل فري مجرال الصرراع  تهديد إسررائيل".واعتر،  يسرر، برب   

"المنراورات العسر رية أد لرت  لى أ   إرت هرون المررة"، قفترا  النفسي والصراع على الروعي، ول رن اومرور ت ي ر

إسررائيل علرى اقمتنراع  وأصربا يحرث   ،ل حزب هللا الرادع إلرى مرردوعت ييرا في  طاب وقواعد اللعبة، وتحو  

 عن الحرب".

لية للمناورة في شقيها العس ري والدب مت لتوجيه رسالة إسرائيلية ها صم  ن  أن لوماسي، يتبي  وفي القراءة اوو 

ه إنوارا وتحويرا أدة اقتجاهات توحي بب   تل متعد   لرى إهرا سرتبادر لى دول القررار فري العرالم ببن  إ يرا أبيب توج 

ابو  الدوليو  لحل  او مة في سوريا حيث تطالرب ترل  إيررا  بيرب بإبعراد أالعمل بنحو  منفرد إذا لم يستجب العر 

إسررائيل غرارة علرى موقرع قررب بلردة  هرون الخطروات، شرن   ىوحزب هللا عن حدود احتاللها مع سروريا. وقرد تلر

هرا ليسرت غرارة روتينيرة، برل لهرا صرلة د أن  اتهرا تؤك رد إبرا  تحليالت إسرائيلية لخلفي  مصيا، السورية، مع تقص  

 لة.وضاع وبقرع طبول الحرب اسسرائيلية في هون المرحبخطورة او
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رر ثررر الفشررل أ ر ، علررى أمررور  أتررت، مررن ضررمن أالمنرراورة، قررد     أ ررر  تقررول أسررترتيجية إة تحلرريالت ثم 

لى تعديل مهاا قوات اليونيفل في إسرائيل والوقيات المتحدة اوميركية عندما سعتا إت به ي  ن  م   ويالديبلوماسي ال

و ما تعتبرن مناطت مشبوهة تابعرة ،أحزب هللالى قوة ردع ضاربة لمالحقة مجاهدي إالجنوب اللبناني وتحويلها 

مرن الردولي علرى التمديرد الروتينري لعمرل ثر تصويت مجلرس اوإالفشل الوريع قد حصل     أللحزب، وال ل يعلم 

ي العراا أشر ال الررسررائيلي سإيضرا بعرد دا لري أما كا  لها المناورة رب      ألى إشارت التحليالت أاليونيفل. كما 

   العس ري.ة والتفو  ظهار القو  إعن قضايا الفساد التي تالحت رئيس الح ومة نتنياهو عن طريت 

ررأ دتها  فاقررات الترري ت ب رريضررا بالعديررد مررن اسأرجررا ا عررن توقيررت هررون المنرراورات فهررو مرررتبو علررى اوم 

قليمرري  صوصررا بعررد و أي دور لهررا فرري المشررهد اس،أسرررائيل" سررواء علررى مسررتو  مجلررس اومررن كمررا ذكرنرراإ"

رهاب الت فيري في سروريا وفري جررود قها حزب هللا والجيش اللبناني في المعركة ضد اساقنتصارات التي حق  

المقاومررة تررزداد قرروة ومنعررة و برررة، ف انررت هررون     بل رسررالة واضررحة للعرردو بررعرسررال ورأ  بعلبرر  مررا شرر   

عالميرة وعررل للعضرالت ق إحداث ضرجة إ، والمناورات لرفع معنويات الجيش والشعب في ال يا  ال اصب

 أكثر وق أقل.

من بين ثنايا كل هوا الضجيج عن قرع طبرول الحررب أو التهديرد بهرا،  طرت إسررائيل  طروة  فري اقت جران 

يضا، تمث لت بتوجيه رسالة الى لبنا  عبر قناة تابعة لألمم المتحدة، )يعتقرد أنهرا قيرادة قروات اليونيفيرل أالمعاكس 

ر ها "ق ترغب فري الحررب ضرد لبنرا ". وكرا  واضرحا أ   قورة ، أعلمته فيها ببن  في النا د إيصرال إسررائيل تتقص 

يضرا حركرة اسرتنفارن غيرالمسربوقة وراء  رو ألى حزب هللا الوي كانرت تراقرب إهون الرسالة بنحو غير مباشر 

 سقاطات مناورة "السهم او ر " المحتملة.إ، في مواجهة 1701القرار 

ساسريا  لرد  الجهرات التري راقبرت مسرار التصرعيد أالتطمرين" اسسررائيلية هرون كرا  لهرا تفسريرا  رسالة "

 وأيضا  عبر غارة مصيا، وتاليا  عبر  ر  جدار الصوت في سماء مدينة صيدا  ،اسسرائيلي في المناورة

لهرا ت ررار الخديعرة ـ التفسير اوول، إم انية أ  ت و  المناورة " ديعة استراتيجية" تريد إسرائيل مرن  ال

بت آنرواح لمصرر رسرالة تطمرين رسرمية ، حيث سرر  2007الشهيرة نفسها التي مارستها ضد حركة حما  عاا 

هررا سررتتجاو  حالررة التصررعيد الترري كانررت حينهررا سررائدة بررين الجرريش ن  أببنهررا لررن تشررن حربررا  ضررد قطرراع غررزة، و

ر عردا إل راء اقحتفرال بتخرريج دفعرة ء، وتقرر  اسسرائيلي وحما ، ما جعل هون او يرة تد ل في حالة اسرتر ا

متخرجي كلية الشرطة، اومر الوي است لته إسرائيل وباشرت حربها على غزة ذاح العاا، بقصس اقحتفرال مرا 

   الى مقتل العشرات من قادة حما  الوين كانوا يحضرونه.أد  

أرسلتها، وهدفها منهرا تحريرر مناوراتهرا ة في رسالة التطمين التي عتبر أ  إسرائيل جاد  اـ التفسير الثاني، 

ب بنشوب حرب تفرضرها السياسية والعس رية ذات الحد اوقصى التي تطلقها في هون الفترة، من  طر أ  تتسب  

 حسابات  اطئة في تقدير حزب هللا للموقس الميداني والنيات اسسرائيلية.

ة في سماء صيدا والتي كانت سبقتها رسالة وته طائرة إسرائيليوجاء الخر  الضخم لجدار الصوت الوي نف  

كل ما تريدن تل أبيب، هو إظهار أكبر قدر من الضجيج العسر ري،  التطمين اسسرائيلية لبيروت، دليال  على أ   

قليميرة غيرر إلرى حرب  إوغير معلن من إجرراءات سياسرية مطمئنرة تحرول دو  اقنرزق   المصحوب بمقدار كا،  

 محسوبة.

لتري تابعرت مسرار التروتر الصرامت والمرتفرع الروتيرة برين إسررائيل والحرزب، ترم تسرجيل دا ل ال واليس ا

حرجة، وذل    يرة في حال  ت  الل اوسبابيع الثالثة اوأ  جبهة الحدود اسسرائيلية ـ اللبنانية مر   هي مالحظة

 نتيجة العوامل اآلتية 

هرات فري بـ"هزيمة حزب هللا"، تزامنرت مرع توج   ضخم والمحدد عنوانهاـ أوق ، أ  المناورة اسسرائيلية او

اومم المتحدة مدعومة أميركيا لت يير قواعد اقشتباح في عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنا ، وكول  تزامنت 
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ئة لوفد من المح مة الدوليرة  لرى لبنرا  برئاسرة المردعي العراا فيهرا، للتمهيرد سصردار قررار إأيضا  مع  يارة مفاج 

 دين حزب هللا،  الل اقسبايع المقبلة.ظني جديد ي

لري للموقرس لرد  الحرزب يشري ببنره قرد ي رو  هنراح ات جران بت بخلرت تقردير أو  هون المعطيات المتالحقة تسب  

دولي لقطع الطريت على وصول الحزب للحظة جني م اسب استراتيجية سيحصل عليهرا نتيجرة ظهرور مالمرا 

 كا  سيناريو الحرب ضدن في لبنا  أحد أدواته.ر لفو  محورن في سوريا، وربما قوية تؤش  

مم المتحدة، كا  يم ن لحظ ـ ثانيا، لد  تحليل رسالة التطمين اسسرائيلية للحزب عبر لبنا  وقناة تابعة لأل

، وإثرر الصرداا 2010، فخالل آب 2006ولى من نوعها  الل الفترة التي تلت حرب أ  هون الخطوة ليست او

اللبنراني والجريش اسسررائيلي عنرد بلردة العديسرة فري مرا عرر، برـ"قضية الشرجرة"، كانرت الوي وقع بين الجيش 

 إسرائيل هي المبادرة لطلب وقس النار، ووافت الجيش اللبناني عليه.

طال  النار لسحب جرحى الجريش اسسررائيلي". وجرر  إنواح قد مت إسرائيل الطلب تحت عنوا  "وقس آ

سرائيل عبرر قروات اليونيفيرل لبيرروت رسرائل تطمرين ببنهرا ق إقة أ  أرسلت كثر من مرة  الل السنوات السابأ

لى الردا ل اسسررائيلي، حيرث إتسعى لنشوب حرب، و صوصا إثر حاقت إطال  صواريخ من أرال لبنانية 

 كانت إسرائيل ترد  بوجبة قوائس تتبعها برسالة لبيروت مفادها أ   رد ها انتهى عند هوا الحد.

إسرررائيل التطمينيررة او يرررة للبنررا ، تعامررل الحررزب معهررا ب ثيررر مررن الريبررة والحررور، و    غيررر أ  رسررالة

م علرى الحرزب التعامرل معهرا بربعلى درجرات الظرو، السياسية والعس رية التي وصرلت فري ظلهرا، كانرت تحرت  

د نصرهللا كا  يعترزا خاذ أكثر من تدابير الحور التي شمل تطبيقها إل اء  طوة لسماحة السياليقظة والجدية وبات  

 بموجبها الظهور مباشرة وليس عبر شاشة التلفا  العمالقة في مهرجا  "التحرير الثاني" في بعلب . 
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برا لممرال ركرا  غرادي ايزين روت، مخي  لعقيدة رئريس او سرائيلي للمناورة، وفقا  لقد جاء سقس التوظيس اس

عررالا وال ترراب قررة، مررا حمررل معظررم وسررائل اسهرردا، المحق  لناحيررة اوالدا ليررة مررن حيررث قيمترره المبرراله فيهررا 

سرائيليين على السخرية من المجهود ال بيرر المبروول سرد ، وسرو حرديث عرن "فجروة كبيررة" برين الخطراب اس

من  الصات، معتبرين  2006لى ما حملته حرب تمو  إستنادا إالمعلن والقدرة على التنفيو وتحقيت اقهدا،، 

 ت في الحروب الواقعية التي تبقى هي اق تبار الحقيقي وليس المناورات.ما تتحق  ن  إجا ات ناس    أ

حياء الوكر  العاشررة إة ه عشي  ن  أحرونوت، ألقد كشس الي س فيشما ، المحلل العس ري لصحيفة يديعوت 

ا  تلر  الحررب ب رإر  حرد قرادة الفربن  ألرى إقيمت مناظرة بين عدد من ضباط الجريش انتهرت ألحرب لبنا  الثانية، 

نرواح بوصرفه رئيسرا لشرعبة آطلب وقس الهجوا البري الوي كا  الجنرال غادي ايزين روت قرد طلرب منره تنفيرون 

 تعبيرن. العمليات، بسبب الظرو، الصعبة على حد   

"المنراورة  محرل    يرة في قيادة المنطقة الشرمالية التري جراءت حقيقرة لتحرل  وكشس فيشما  سر المناورة او

  كانرررت إاقركانيرررة" التررري يجريهرررا الجررريش اقسررررائيلي كرررل سرررنة، نتيجرررة تخفررريط موا نرررة و ارة الررردفاع، و

 يرة لم ترر سرو  سراحة ها ق تزال في مستو  تحت الرؤية اقركانية. فالمناورة اون  أق  إوسع من المعتاد ببحجم  

القترال حرين سينشرب     إتقديرات الوضع المتفائلرة فرهون ساحة مركزية، ول ن حتى في  قتالية واحدة. صحيا أ   

 قل  الفلسطينية واللبنانية. سيضم ساحتين على او

ترل أبيرب ترر ح تحرت تهديرد حررب     أسررائيلي، عرالا اسطار يم ن اقستنتاج، من مراجعرة اسفي هوا اس

ثالثية الجبهات هندستها طهرا ، وذلر  وفقرا لسريناريوهات مختلفرة للمواجهرات المحتمرل وقوعهرا، مدركرة برب  

ا  برب  قردرة رئيس الو راء اسسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فالديمير بوتين يدركا  ول رن ق يقرر  

الحررب قرد تشرتعل نتيجرة     أسررائيلية امرل عديردة. وتعتبرر التحلريالت اسموس و على لجمها محدودة، نتيجة عو

سررائيل توجيره ضرربة اسرتباقية تسرتهد، إم علرى ها أفرراد فري شرب ات تردعمها إيررا "، مرا يحرت  "اعتداءات يشرن  
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ترل أبيرب لرم تفعرل     أقواعد الصواريخ في لبنا  وغزة ومصانع إنتاج الصواريخ في لبنرا  وسروريا،  صوصرا  

ظومة القبة الحديدية في مواجهرة الصرواريخ الباليسرتية التري برات الحرزب يمل هرا، والتري فري حرال فشرلها فري من

لررى إسررائيل و ررول الحررب إلرى مناصرررة إالعمرل سررتد ل ايررا  علررى الخرو، مررا قرد يرردفع بالوقيرات المتحرردة 

المقبلة مرن الحررب مرع حرزب هللا  بيب فعال  نقطة تحول إستراتيجية؟ وهل ستقود الجولةأجانبها. فهل تواجه تل 

 عي؟ لى وضع ق يستطيع فيه تش يل  طر على "إسرائيل" كما تد  إ

سررائيلي تراريخ الهجروا الحاسرم، ا يبقى السؤال الرئيس المطروح  متى سريحد د الجريش اسفي ضوء ما تقد  

سرتباقية، أا أنره بحسب  عمه، قبل أ  ي طلرت الحرزب صرواريخه؟ وهرل سريطلت الجريش اسسررائيلي الضرربة اس

 د على ضربة حزب هللا؟سي تفي فقو بالر  

وسرع نطرا  لتحقيرت أب علرى للتردر   يصرا  ترت  ص  أالمناورة الحالية، كما أعلرن العردو،     هوأ الشيء المؤكد

الجاهزية لمواجهة حزب هللا في حرب مستقبلية، ق لمواجهة جيوي عربية مجتمعة، مرع اومرل، بحسرب و يرر 

 جوء إلى الحرب في مواجهة الحزب.اقسرائيلي أفي دور ليبرما ، بب  ق تضطر إسرائيل لل  اومن 

تهديررد حررزب هللا العسرر ري لل يررا      أسررها فرري النهايررة هرري إحررد  أهررم نتررائج المنرراورة الترري يم ررن تلم      إ

ة باهظرة ال لفرة، مرع لقي رب منهرا منراورة فيه تطل رن رألرى حد   إة والخطرورة بم را  همي رمرن او ال اصب قد بات فعرال  

سرلحة. والنتيجرة الثانيرة، التري ق تقرل أهميرة وحضرورا ، عشرات اآلق، من المشاركين فيها، وبجميع أنرواع او

رة سررلفا للمنرراورة وهرري  "الحسررم هرري تعامررل المراسررلين والخبررراء اسسرررائيليين مررع النتيجررة اقفتراضررية  المقررر  

 اد الحديث لد  جميرع الخبرراء، وربمرا مرن دو  اسرتثناءات، يبردأ مرن وهزيمة حزب هللا". وعلى هوا الصعيد ي

 ت.ها لن تتحق  لى طرح عالمات استفهاا كبيرة جدا حولها مع إعادة التبكيد ببن  إالتش ي  بها وينتهي 

جاهزيترره وقدراترره،  عيرردا التبكيررد علررى أ   هاتررا  النتيجتررا  كافيتررا  مررن ناحيررة حررزب هللا. ومررن شرربنهما أ  ت  

رية والقتاليررة، قررد حفرررت عميقررا فرري الرروعي الجمعرري لاسرررائيليين، بمررا يشررمل الجرريش اسسرررائيلي وقررادة العسرر 

   معادلة واضحة للمتابعين آ ر ت ر    اى. وهي من جانب   أركانه بش ل  

كلمررا ارتفعررت وتيرررة الترردريبات والمنرراورات واقسررتعدادات لررد  الجرريش اسسرررائيلي لخررول حرررب  -أ

جهة المقاومة، ترتفع وتتعراظم الشر وح فري إسررائيل حيرال تحقيرت نصرر حاسرم مزعروا، وهروا مستقبلية في موا

 يعني أننا أماا مستو  أفضل من نجاح المقاومة واستعدادها وجاهزيتها العس رية.

ة على يرب  وهبروط النتيجة الثانية هي اقستخداا والتوظيس المفرطا  للمناورة، في محاولة تبدو مبني   -ب

فحسرب،  2006ا، ليس عسر ريا عراا هدفها التحقيت النظري لما عجزت "إسرائيل" عن تحقيقه عملي  معنوي، و

 بل وفشل رهاناتها على حلفائها في الحرب السورية ل سر حزب هللا وحلفائه.

ة التري ة التصراعدي  ة الجاهزي رجراء المناورة الفيلقية، في هون المرحلرة بالروات، يربتي امتردادا لخط رإقرار     إ

، وبما يتالءا مع تعاظم قردرات حرزب هللا وتطرور كفاءاتره القتاليرة. 2006اعتمدها العدو منو ما بعد حرب عاا 

وتطبيقررا لمفهرروا ضرررورة اقسررتعداد لمواجهررة سرريناريوات يسررتطيع حررزب هللا القيرراا بهررا، ولرريس مررع مررا ينرروي 

رات المباغترة ى اقستعداد ل ل أنواع التطرو  لإيضا  أو لتنفيون في هون المرحلة أو تل . وقد هدفت المناورة ويخط  

التي يم ن أ  تتدحرج سريعا بعدما قحظت القيادتا  العس رية واقسرتخبارية مسرارا غيرر مسربو  مرن سررعة 

 قليمية، ما قد ينطوي على تهديدات وفرى ما.قت اقستراتيجية والعمالنية في الساحتين السورية واسالتحو  

قيهرا العسر ريين، ألري س ل بيرر معل   وردته صحيفة يديعوت أحرونوت فري تقريرر  أ  يرا كا  من الالفت ماأ

سرائيلي عضرالته علرى الحردود الشرمالية، ويتحردث عرن هزيمرة حرزب ه عندما ينفخ الجيش  اسفيشما ، وهو أن  

لرى التنفيرو. جل موا نة الفجوة بين الخطاب المعلرن والقردرة عأ، من 2006  يعود بالواكرة إلى عاا أهللا، فعليه 

نجرا  الملمرو  ها واس  يستعد للحروب، ل ن العالمرة الحقيقيرة التري يسرتحق  أعلى الجيش     أر فيشما  من وحو  

نرار  دا  حصررا  فري ميردا  الحررب نفسرها، ولريس فري المنراورات واقستعراضرات، و   ما يتحد  ن  إقهالوي قد يحق  

 الحرب وحدها هي اق تبار الحقيقي للقدرات.
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