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ــرب  الح ــر  وزي ــات  ترصيح ــادت  أع  
الصهيوني أفيجدور ليربمان إىل األذهان 
ــه األمني العام  ــد املبكر الذي أطلق التهدي
ــتهداف  ــه، باس ــن نرص الل ــزب حس للح
ــان الصهيوني  ــاز لدى الكي محّطات الغ
ــات  املحّط ــري  األخ ــتهداف  اس ــال  ح
ــه احتمالية  ــن إعالن ــة، فضًال ع اللبناني
ــل األعىل،  ــزب للجلي ــوات الح اقتحام ق
ــطني املحتّلة،  ــمايل من فلس ــاع الش القط
ــىل  ع ــده  وتأكي ــة،  القادم ــة  املواجه يف 
ــة إن حدثت، من  ــك املواجه ــمولية تل ش
ــتهداف حاويات  ــث إرادة الحزب اس حي
األمونيا واملجمعات الصناعية ومحطات 
ــيجعل  الكهرباء ومفاعل ديمونة، بما س
املواجهة رشوًعا يف إسقاط دولة االحتالل 

وليس محض رد عىل اعتدائها.
ــزب الله عىل  ــرد اإلعالمي لح ــد ال وبع
ــزاع النقطة  ــدات الصهيونية بانت التهدي
ــي،  الطبيع ــاز  بالغ ــة  الغنّي ــة  الحدودي
ــل  ــياق كام ــان، ويف س ــن لبن ــوك 9، م بل
ــا لدى أمني  ــح وإعالن النواي من الترصي
ــا أن ملف الغاز  ــام الحزب، بات واضًح ع
ــق منه  ــا يتعل ــة، وم ــي يف املنطق الطبيع
ــط، قد يلقي بظالله  برشق البحر املتوس
ــا يتجاوز  ــن بم ــني املتحّفزي ــىل الطرف ع
ــتمرة،  املس ــة“  ”التقليدي ــكاكات  االحت
ــخونة  ــح أكرثها جدّية وس ــم يفت والتي ل

الباب بعد، ملواجهة كاملة بينهما.
ــود العميل،  ــرى جاء الصع ــة أخ ناحي
ــة يف املنطقة  ــي، ملحور املقاوم ال اإلعالم
ــور  املح ــن  م ــا  (خصًم ــوذه  نف ــاع  واّتس
ــا لتطور  ــعودي) انعكاًس ــي الس األمريك
ــم  الك ــمل  ويش ــب،  مرك ــي  وتقن ــادي  م
والكيف، وليس ناتًجا مباًرشا عن إلحاقه 
ــب، من هنا يمكن  الهزيمة بداعش فحس
ــن كون املواجهة  فهم حديث نرص الله ع
املقبلة مع الكيان ستفتح الباب لـ ”آالف 
ــق  وف ــّدة“،  ع ــّيات  جنس ــن  م ــني  املقاتل
ــارة إىل أن العدو سيجد حني  قوله، يف إش
ــري متوقعة لم يعرفها،  املواجهة عوامل غ
ومغايرة ملا قد يعرفه، بطبيعة الحال، عن 
ــات الحزب ”وحده“، التي لم ُتعرَف  إمكان

كاملة رغم اّتساع معركة سوريا.
ــه  الل ــزب  ــدرات ح لق ــايل  الت ــرض  الع
ــث  ــتند إىل بح ــة يس ــة والربّي الصاروخي
ــكل رئييس  ــتصدر بياناته بش مطّول اس
ــكل  الهي ــدت  رص ــية،  روس ــر  تقاري ــن  م
ــايس  ــوام األس ــزب والق ــي للح التنظيم
ــم والتوزيع  ــة وفًقا للحج لقّواته، مصنف
الجغرايف، وترسانته الصاروخية املتنّوعة 
ــات  املدرّع ــالحي  وس ــدى،  وم ــا  حجًم
ــالل  ــتحدثني خ ــة املس ــة الثقيل واملدفعي
ــورّية،  ــرب الس ــزب يف الح ــاركة الح مش
ووحدة الدفاع الجّوي الصغرية الناشئة، 
ــد، مما يدفع  ــح معاملها بع ــي لم تتض الت
ــف التحليق الصهيوني يف األجواء  بتكثي
ــتخدامها يف قصف سوريا  اللبنانية واس
ــات للدفاع  ــتنفار أي إمكان ــرًا، الس مؤخ

الجوي لدى الحزب، وبالتايل رصدها، أو 
تدمريها إن أمكن.

ــاع  والدف ــة  الصاروخي ــانة  الرتس
الجوّي

ــزب  الح ــالك  امت إىل  ــر  التقاري ــري  تش
ــا إىل 120 ألف  ــن 50 ألًف ــرتاوح م ــدد ي لع
ــة متكاملة  ــة يف منظوم صاروخ، مجتمع
ــالق ممّوهة ومخازن  ــمل منصات إط تش
وآلية لحفظ وتوزيع الوقود؛ وببداية عام 
2018 بات الحزب قادرًا عىل إطالق 1500 
صاروخ يوميًّا، يشمل مداها كامل الكيان 
ــل 200 صاروخ عام  ــي، يف مقاب الصهيون
ــعة  ــهد آخر مواجهة واس 2006 الذي ش
ــري  ــن ناحية أخرى تش ــني الطرفني، وم ب
ــاء إيران ملصنع  ــر إرسائيلية إىل بن تقاري
ــوريا، بالقرب  ــتية يف س ــخ باليس صواري
ــع بحماية منظومتي  من طرطوس، يتمت
ــاع، وقادر  ــّيتني للدف S400 وS300 الروس
ــوع فاتح 110  ــخ من ن ــىل إنتاج صواري ع
ــة  التدمريي ــدرة  الق ذات  ــتّية  الباليس
ــي ُتَعد من  ــط، الت العالية واملدى املتوس
ــًدا ألمن الكيان مع  أخطر األصناف تهدي

امتالك الحزب املئات منها بالفعل.

ــتي ثاٍن خطري هو سكود  صنف باليس
ــدًدا غري معلوم  Dالذي يمتلك الحزب ع
ــو  ــي نح ــه الحرب ــغ وزن رأس ــه، ويبل من
ــو مرت،  ــداه 700 كيل ــرام، وم ــو ج 980 كيل
ــن 600 كيلو  ــرب م ــوزن األك ــأن ال ــا ب علًم
ــرام للرأس الحربي ُيَعد ذا أثر تدمريي  ج
ــول من  ــالق األط ــدى اإلط ــي، وأن م كارث
500 كيلو مرت يطال كافة أرايض فلسطني 

املحتلة انطالًقا من جنوب لبنان.
القوام األسايس

 110 ــح  فات ــخ  صواري ــن  م ــات  مئ  –
ــزن من 500  ــتّية، برأس حربي ب الباليس
ــدى من 200 إىل  ــو جراًما، وم إىل 650 كيل

300 كيلو مرت.
ــزال 1 و2  ــخ زل ــن صواري ــرشات م – ع
ــتّية، برأس حربي زِنة 600 كيلو  الباليس

جرام، ومده من 200 إىل 250 كيلو مرتًا.
ــخ  صواري ــن  م ــوم  معل ــري  غ ــدد  ع  –
ــت أرض – أرض، برأس حربي زِنة  ياخون
ــو جراًما، ومدى من 120 إىل 300  250 كيل

كيلو مرت.
– عدد غري معلوم من صواريخ سام 6 – 
كفادرات للدفاع الجوي، روسّية الصنع، 

ذات مدى من منخفض إىل متوسط.
 ZSU ــع ــن مداف ــري معلوم م ــدد غ – ع

2-57 ذاتية الحركة املضادة للطائرات.
ــة  ــة يف مواجه ــدة الدفاعي ــن العق تكم
ــة  ــام القّب ــون نظ ــخ يف ك ــالح الصواري س
الحديدية الدفاعي، بعالمات االستفهام 
ــاس،  األس يف  ــه  كفاءت ــال  اكتم ــول  ح
ــد أقىص  ــول ح ــاض وص ــتطيع إجه يس
ــة محددة،  ــخ وبكثاف ــدد الصواري ــن ع م
ــدى منها،  ــف قصري امل ــّص بالصن ويخت
ــر لدى الحزب  ــاوزه العدد املتوّف بما يتج
وأصنافه وكثافة اإلطالق اليومية املتوَقعة 
ببدء الحرب، مما اضطر جيش االحتالل 
ــل  ــدة للتعام ــة جدي ــر منظوم إىل تطوي
ــطة وطويلة املدى،  ــع الصواريخ متوس م
ــتعمل  ــي س ــالع داوود، الت ــة مق منظوم
ــة الحديدية، مع إدراك  بالتكامل مع القّب
ــة يف  ــة الطبيعي ــة التقنّي ــدو للصعوب الع
ــوغ أهدافها،  ــع ”كل“ الصواريخ من بل من
وتناُثر بنك األهداف الصهيوني وتنّوعه، 
ــة  اقتصادي ــات  تداعي إىل  ــؤّدي  ي ــا  مم
ــة  ــي ”وزارة الجبه ــن تكف ــة، ل واجتماعي
ــُتحدثت بعد حرب  ــة“، التي اس الداخلي

2006، لتحييدها.
ــة ومالزمة  ــرتاتيجية موازي ــألة اس مس
ــارعة  ــة املتس ــخ الكثيف ــدة الصواري لعق
ــالل حال اندالع  ــوع دولة االحت هي خض
ــة  ــذ اللحظ ــي من ــف دفاع ــرب ملوق الح
ــردع املؤَخر أو  ــا يزيد عملية ال األوىل، مم
ــل تواُضع  ــاد تعقيًدا، يف ظ ــوم املض الهج
ــول أماكن منصات  املعلومات املُتاحة ح
ــة  املهلك ــة  والتكلف ــخ،  الصواري ــالق  إط
ــان بريًّا، ولو  ــام لبن ــة حال اقتح املتوَقع
ــتخدام  باس ــة  احرتافي ــكال  األش ــرث  بأك
ــتتلّقى منتصف  ــني التي س قّوات املظلي
ــأن،  ا بهذا الش العام الحايل تدريًبا خاصًّ
ــزًا وتدريًبا  ــتخدام أكرث العنارص تمّي فاس
ــه مع التكلفة الكبرية  يمّثل مغامرة يف ذات
ــليحهم وإعدادهم، وبقاء ”مستنقع  لتس
ا بريًّا ال ضمان لنرص قتايل  الجنوب“ فخًّ
ــة لدى جيش  ــرة الدائم ــه، وبقاء الثغ في
االحتالل، أي استحالة تحّمل الخسائر 
البرشية املتوّسطة، فضًال عن الكبرية، يف 

صفوفه.
ــم  يعل ــم  ل ــرى  أخ ــة  ناحي ــن  م
ــخ  لصواري ــزب  الح ــالك  بامت ــدو  الع

ــن  ــّورة ع املط ــفن،  للس ــادة  C-802املض
ــوى برضب  ــة، س ــة صيني ــخة أصلي نس
الفرقيطة ”حانيت“ قبالة ساحل بريوت 
ــي من فئة  ــالل الحرب، وه ــام 2006 خ ع
ــت مراكز األبحاث  ــاعر �5، التي عكف ”س
ــث قدراتها،  ــود عىل تطويرها وتحدي لعق
ــفن،  ــدرج تحتها من صنوف للس ــا ين بم
ــعار  استش ــزة  بأجه ــا  لتزويده ــوًال  وص
فائقة، وتقنيات متطّورة للدفاع والهجوم 
ــخ،  والصواري ــدات  الطوربي ــتخدام  باس
ــو ما لم  ــة العالية، وه ــن الرسع ــًال ع فض
ــتهدافها حتى قبل  يمنع املقاومة من اس
ــا وأمريكيًّا  ــم املعرتَف به صهيونيًّ التعاّظ
ــكوك بقدرة  ــرية، من هنا تحيط الش لألخ
ــىل تعويض  ــالل ع ــة االحت ــالح بحري س
ــذي تحتجب  ــريان، ال ــالح الط قصور س
ــور  ــاق، وقص ــل األنف ــة بفع ــه املقاوم عن
ــد حققا  ــاة واملدرعات، وق ــالحي املش س
ــم أمام اللبنانيني  ــيًّا من الهزائ رقًما قياس

لسنوات امتدت من 1982 حتى 2006م.
عن موقع البديل املرصي
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ــاطة عربية  ــادر مطلعة أن وس قالت مص
ــس الوزراء  ــالف بني رئي ــلت يف حل الخ فش
ــد  العه وويل  ــري،  الحري ــعد  س ــي  اللبنان

السعودي األمري محمد بن سلمان.
ــار“  ”األخب ــة  لصحيف ــادر  املص ــدت  وأك
ــاطة عربية  ــة إن هناك جهوداً لوس اللبناني
ــن  ــری واب ــني الحري ــب ب ــالف نش ــل خ لح
ــلمان، عىل خلفية استقالته من الرياض،  س

وتراجعه عنها عقب مغادرته السعودية.
ــيق  ــت املصادر أن ”مرص بالتنس وأوضح

ــت، عملت عىل  ــارات والكوي ــع كل من اإلم م
تصحيح الخلل بني الحريري وابن سلمان، 

إال أن األخري رفض املبادرة“.
لكن مصادر عربية أخرى، نفت للصحيفة 
ــم  ــت إن ”األه ــر، وقال ــك األم ــة، ذل اللبناني
ــبة إىل مرص والكويت واإلمارات، ليس  بالنس
مجرد الوساطة، بل األهم توقيتها“، وتابعت 
ــارات  ــم يعط أي إش ــعودي ل ــب الس ”الجان
ــاطة، بالتايل فأية محاولة  تشجع عىل الوس

من أي جهة، ستكون محكومة بالفشل“.

ــن  ب ــد  محم ــعودي  الس ــد  العه ويل  كان 
ــهر رئيس الحكومة  سلمان احتجز قبل أش
ــىل تقديم  ــربه ع ــاض، واج ــة يف الري اللبناني
ــة“ الحداث  ــة ”العربي ــتقالته عرب شاش اس
ــا إال بعد تدخل  ــان، ولم يغادره ــة يف لبن أزم
ــرون  ماك ــل  ايمانوي ــيس  الفرن ــس  الرئي
ــن،  األم ــس  مجل إىل  ــاب  بالذه ــده  وتهدي
وأوقفت السعودية دعمها للحريري وحزبه 
ــحبه  ــتقبل“ منذ عودته إىل لبنان وس ”املس

الستقالته.
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