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المحكمة تندد بدعوة نصراهلل لمقاطعتها.. ووهاب يلوّح بـ »الصرماية« للمتعاونين معها!
اجتماع لسفراء سورية والسعودية وإيران الثالثاء في بيروت.. وتوقع اعتصامات بعد »األضحى«

أخبار وأسرار لبنانية

  الـدور التركي: يبدو أن الديبلوماس����ية التركية تتحرك على 
مستويني بحسب بعض املعلومات املتقاطعة: املستوى األول 
هو ترتيب العالقة بني دمشق واحلريري، وفي هذا السياق سمع 
رئيس احلكومة اللبنانية كالما تركيا واضحا بضرورة التوجه 
مباش����رة صوب دمشق، واحلفاظ على التواصل املباشر معها 
وليس بالواسطة، وفي الوقت عينه، تتواصل أنقرة ودمشق 
لترتيب األجواء هناك أيضا. أما املس����توى الثاني الذي يجري 
تناقله عن دور الديبلوماسية التركية، فهو العمل على بلورة 

تأجيل إضافي للقرار الظني.
  موعد القرار الظني: نفت مصادر غربية في بيروت ان يكون الكالم 
ع��ن تأجيل موعد صدور الق��رار الظني بقضي��ة اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري الى ش��هر مارس املقبل صحيحا. وبحس��ب هذه 
املص��ادر، فإن القرار لن يتأخر أكثر من نهاية هذا العام، وانه فور 
انتهاء حتليل نتائ��ج محاكاة االنفجار الذي أودى بحياة احلريري 
والذي جرى في فرنس��ا، فإن القرار سيتم اعالنه. وقالت املصادر 
انه تتم اآلن دراس��ة ليس توقيت اطالق القرار الظني، بل املفاضلة 

بني نشره علنا أو تسليمه جلهات ذات اختصاص.
  البرملـان: حتدثت مصادر عن ام����كان تصعيد املعركة ضد 
احملكمة الدولية بنقل الصراع الى مجلس النواب وطرح موضوع 
مذكرة التفاهم املعقودة بني لبنان واحملكمة سعيا الى جتميدها 

أو إلغائها بحجة »ال دستوريتها«.
  اجليـش وجنبالط: يرك��ز اجليش في كل اللق��اءات التي يعقدها 
قائده على اهمية وأد الفتنة، من باب حرص املؤسس��ة العس��كرية 
عل��ى التعامل مع احلوادث االمنية بكل ما يجب، لقمع اي مش��كلة 
مهم��ا يكن نوعها، وف��ي اي منطقة، ومهما تك��ن الفئة التي تقوم 
بها. وال يقلل اجليش من أهمية محاولة اي طرف خلرق الس��احة 
اللبناني��ة كما ح��دث اخيرا في البقاع. ومن بني املس��ؤولني الذين 
ينسج اجليش عالقة جيدة معهم، يتقدم النائب وليد جنبالط الذي 
التق��ى امس االول قائد اجليش، عاكس��ا قلقه م��ن الوضع االمني 
واحتمال تدهوره. وهي ليست املرة االولى يعرب جنبالط للجيش 
ع��ن مخاوفه، فه��ذا االمر حصل قب��ل حوادث ب��رج ابي حيدر، 

وخاللها وبعدها.

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان مستقبال األمني العام للمجلس األعلى السوري � اللبناني نصري خوري في قصر بعبدا أمس

االضح����ى مرتبط ال����ى حد بعيد 
بأمرين: قرار االتهام املوحي بانه 
س����يتناول عناصر من حزب اهلل 
متورطة باجلرمية ونتائج املباحثات 
بني طهران وبني الدول االوروبية في 
مجموعة الدول الست على ان هذه 
املعلومات تستبعد جلوء احلزب او 
اي من قوى املعارضة الى العنف، 
على غرار ما حصل في الس����ابع 
من مايو 2008 الن في ذلك سقطة 
للجميع، وامنا س����تقتصر األمور 
على االعتصامات ورمبا العصيان 

املدني بهدف شل الدولة.

المحكمة تندد بدعوة نصر اهلل

وفيما نددت احملكمة الدولية 
واملعنية األولى بدعوة نصر اهلل 
الى مقاطعة محققيها وبتلك الدعوة 
الت���ي وصفتها بأنه���ا »محاولة 
مقصودة إلعاقة العدالة«،  أعلن 
رئيس تي���ار »التوحيد« الوزير 
األس���بق وئ���ام وه���اب ان »كل 
مس���ؤول يتعامل م���ع احملكمة 
الدولية س���نعتبره اسرائيليا«، 
الفتا ف���ي مداخلة عبر تلفزيون 
»املنار« الى ان »حزب اهلل بحاجة 
الى ضمان���ات من العصابة التي 
تستعمل املجتمع الدولي لضرب 
حزب اهلل«، معتبرا ان قرار عدم 
التعاون مع احملكمة الدولية وجلنة 
التحقيق يجب ان يكون موضع 
تنفيذ ف���وري قائال ان كل من ال 
ينفذ ما طلبه األمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل بعدم 
التعاون مع جلنة التحقيق الدولية 

»سندعسه بالصرماية«.

الذي خص����ص امس جلولة على 
قيادات طرابلس والشمال السياسية 
والدينية، شملت رئيس احلكومة 
السابق عمر كرامي والوزير محمد 
الصفدي والنائب سمير اجلسر.

في معلومات موثوقة ل� »األنباء« 
ان املعطيات املتوافرة على الصفحة 
التالية من سيناريو مواجهة احلزب 
للمحكمة الدولية، تلحظ استمرار 
التهدئة املدعومة ثالثيا من سورية 
والس����عودية وايران حتى نهاية 

عطلة عيد االضحى املبارك.
في ه����ذا الوق����ت تكون جلنة 
»اخلمسة زائد واحد« قد عرضت مع 

احلكومة، وام����ا جتنب مثل هذه 
املواجهة بصرف النظر عن دعوة 
مجلس الوزراء لالنعقاد في هذه 
املرحلة وحت����ى يقضي اهلل امرا 

كان مفعوال.

العالقات بين دمشق وطهران

هذا التطور طرح س����ؤاال آخر 
مزدوجا على االوساط السياسية 
اللبنانية: هل معنى خطاب نصر 
اهلل ان العالقة بني دمشق وطهران 
تعاني م����ن وهن معني منذ زيارة 
الرئيس االيراني محمود احمدي 
جناد ال����ى بي����روت، دون املرور 

ايران آخر تقدمياتها للدول الست، 
الدولي، حول  وبالتالي للمجتمع 
ملفه����ا النووي، فاما التفاهم واما 
وض����ع العقوبات االضافية موقع 

التنفيذ.
وتكون بعثات احلج قد عادت 
من األرض املقدسة وبينها عناصر 
حلزب اهلل، علما ان احلزب اصدر 
تعميما حظر فيه على نحو مائة من 
كادراته القيادية املغادرة الى احلج 
هذا املوسم، والغى سفر بعثة احلج 

التي متثله عادة الى مكة.
مصادر ه����ذه املعلومات تؤكد 
رغم ذلك أن ما سيحدث بعيد عيد 

عليها، معتبرا انه وفقا لما تقدم 
لم يكن من مبرر لالعتداء على 
المحققين الدوليين، انما هناك 
من يخشى انه قد يكون متورطا 
بالجريمة فيحاول الهجوم مسبقا 
على الق���رار الظني والمحكمة 

الدولية ككل.
وعن مطالبة السيد نصراهلل 
وقف تعامل لبنان واللبنانيين 
الدوليين، لفت  المحققين  مع 
الجراح الى ان الدولة اللبنانية 
الدولية  المحكمة  تتعاطى مع 
تبعا لالتفاقيات الموقعة معها 
من قب���ل الحكومة، وتبعا لما 
اتفق عليه الفرقاء اللبنانيون 
على طاولة الحوار ومن بينهم 
الس���يد نصراهلل ش���خصيا، 
وبالتال���ي فإن م���ن يتعرض 
للمحكمة والمحققين العائدين 
لها يتعرض للعدالة ويسعى 
الى خنق الحقيقة ويعبر عن 
رغبته في استمرار االغتياالت 
التي  السياس���ية في لبن���ان 
ال س���بيل لوقفها س���وى عبر 

المحكمة الدولية.

ستبوؤ بالفشل، وان ما يتخذ 
من خطوات عدائية تجاهها لن 
يؤثر على سيرها وعلى القرار 
الظني الذي سيصدر متهما من 
يجب اتهام���ه، وذلك بالوقائع 
واالدلة الحس���ية والملموسة 
ولي���س بالخي���ال والتكهنات 
التشفي أو  المسيسة من باب 

االنتقام من أحد.
وأشار النائب الجراح الى ان 
كالم السيد نصراهلل عن اطالع 
المحققين الدوليين على الملفات 
الطبية النس���ائية غير دقيق، 
وذلك العتب���اره ان المحققين 
الدوليي���ن أرادوا االطالع على 
أرق���ام الهوات���ف وليس على 
التفاصيل الصحية المدونة بهذا 
الملف أو بذاك ولهذه السيدة أو 
لتل���ك، هذا من جهة ومن جهة 
اخ���رى لفت ال���ى ان الطبيبة 
شرارة استأذنت نقابة االطباء 
الدوليين  المحققي���ن  لمقابلة 
قبل ان تسمح لهم بالدخول الى 
عيادتها واالطالع على الملفات 
الخاصة بالمترددين  الصحية 

الدوليين حياديون في بحثهم 
عن الحقيقة ويتعاطون مع ملف 
االغتيال بموضوعية ومهنية، 
كما انهم يج���رون التحقيقات 
بمصداقية وش���فافية عالية، 
مش���يرا الى ان االه���داف من 
المحكمة والمحققين  مهاجمة 
الدوليين أصبحت واضحة امام 
الشعب اللبناني وكل المجتمع 
الدول���ي، مؤك���دا ان محاوالت 
اسقاط المحكمة مهما تعاظمت 

مع المحكم���ة الدولية من قبل 
الحكوم���ة اللبنانية ولحماية 
الحقيقة م���ن الذين يحاولون 

طمسها.
الجراح في تصريح  ولفت 
ل� »األنب���اء« الى ان كالم أمين 
عام حزب اهلل الس���يد حسن 
نصراهلل لم يأت بشيء جديد 
خالل اطاللته االعالمية االخيرة 
التي خصصها لتبرير االعتداء 
على المحققي���ن الدوليين في 
الضاحية الجنوبية، معتبرا ان 
وصف السيد نصراهلل للمحكمة 
الدولية باالسرائيلية � االميركية 
اللبنانيون  كالم مكرر سمعه 
مرارا س���واء منه أو من نوابه 

وحلفائه.
التوصيفات  ان  الى  واشار 
الجائرة المساقة بحق المحكمة 
ليست سوى سياسية بامتياز 
وتهدف الى خلق مناخ شعبي 
مناهض لها والى اس���تقطاب 
المزيد من الرأي العام المضاد 

للقرار الظني.
المحققين  ان  ه���ذا واك���د 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة المستقبل 
النيابية وتكتل »لبنان أوال« 
النائ���ب جمال الج���راح، ان 
المحققين  االعت���داء عل���ى 
الدوليي���ن ف���ي الضاحي���ة 
الجنوبية لبيروت هو اعتداء 
صريح ومباشر على الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري، وكذلك 
على التحقيق الدولي ومقررات 
مجل���س األمن والش���رعية 
الدولية، معتب���را ان عملية 
اس���تهداف المحكمة الدولية 
انتقلت بخطواتها المرسومة 
التصاريح  سلفا من مرحلة 
واالتهام���ات  المتش���نجة 
والتخوين الى مرحلة التنفيذ 
العملي على االرض، بحيث أتى 
التعرض للمحققين الدوليين 
ليثبت خطوة االنتقال هذه، 
مش���يرا الى ان ما حصل في 
الضاحية يدع���و كل القوى 
الشرعية الى تكثيف االجراءات 
لحماية المحققين الدوليين، 
وذلك عمال باالتفاقية الموقعة 

بالبوابة الس����ورية، ام ان طهران 
اصيب����ت بجرح نتيج����ة التفاهم 
السوري – السعودي على عالته؟ 
وثمة سؤال ثالث: هل بات الوضع 
في العراق اسوأ مما نتصوره في 
املبكر احلصول على  لبنان؟ من 
اجابات وافية حيال اسئلة بهذه 
االبعاد، لكن ق����د تصبح االجابة 
الثالثي  ممكنة بع����د االجتم����اع 
لس����فيري س����ورية وايران في 
بيروت، يوم الثالثاء املقبل علي 
عبدالكرمي علي وغضنفر ركن أبادي 
لينضم اليهما سفير اململكة العربية 
السعودية علي عواض عسيري، 

بيروت ـ عمر حبنجر
القراءات األولية لدعوة األمني 
العام حلزب اهلل الس����يد حس����ن 
نصر اهلل املسؤولني واملواطنني في 
لبنان الى مقاطعة احملكمة الدولية 
والتحقيق الدولي في قضية اغتيال 
رئيس احلكومة رفيق احلريري، 
بدأت تتفاعل سياسيا، البعض قرأ 
فيها ما يش����به البالغ رقم واحد 
ملرحل����ة جدي����دة اكثر س����خونة 
وحدة، فه����ي املرة األول����ى التي 
يطلق فيها زعيم حزب اهلل دعوة 
حاسمة ملقاطعة احملكمة الدولية، 
ومن يتعاون معه����ا، ومعلوم ان 
من يتع����اون مع هذه احملكمة هي 
الدولة باجهزتها القضائية واألمنية 
والعس����كرية، فضال عن الشهود 
الذين يدل����ون بافادات امام جلنة 

التحقيق.
والسؤال الكبير هنا، هل سيطرح 
وزراء حزب اهلل هذا املوقف على 
الوزراء واملطالبة  طاولة مجلس 

بتبنيه؟
من املؤكد ان ذلك سيؤدي الى 
حالة اش����تباك سياسي كبير، قد 
يودي بحكومة الوحدة الوطنية.

لكن ال����دول املعني����ة باألزمة 
اللبنانية مبا فيها سورية، وبالذات 
الرئيس بش����ار االسد اكدت على 
استمرار هذه احلكومة اآلن وعلى 
رأسها س����عد احلريري، امام هذا 
املوقف الصعب ثمة من يستنتج 
خي����ارا م����ن اثنني، ام����ا ان يصر 
وزراء احلزب على انتزاع مقاطعة 
احملكمة من مجلس الوزراء امللتزم 
بالتعاون معها، ومعنى ذلك انهيار 

الجراح: االعتداء على المحققين اعتداء على الشهيد الحريري
النائب عن »المستقبل« أكد لـ »األنباء« أن القرار الظني سيصدر بالوقائع واألدلة وليس بالتكهنات

جمال اجلراح

مساعي سليمان مستمرة لتجاوز األزمات

..و»14آذار« تعد للقاء موسع

بيروت ـ داود رمال
إزاء املستجدات األخيرة املرتبطة بحادثة العيادة 
النس���ائية في الضاحية اجلنوبية لبيروت والتي 
أعادت االرباك الى الساحة السياسية اللبنانية، قال 
مصدر وزاري مقرب من رئيس اجلمهورية اللبنانية 
ميشال سليمان ل� »األنباء« ان الرئيس مازال منكبا 
على مواصلة مساعيه واتصاالته الهادفة الى تهيئة 
الظروف املناسبة لتجاوز األزمات الراهنة، السيما 
ما يرتبط مبلف شهود الزور الذي كادت املشاورات 
ان تؤدي الى صياغة تصور قانوني له يرضى به 
اجلميع لوال احلادثة األخيرة التي عكرت األجواء مما 
يستدعي بذل جهود اضافية إلعادة انتظام األمور مبا 
يؤمن التوافق الذي يسبق جلسة مجلس الوزراء 

التي س���يتم خاللها طرح بند ش���هود الزور وسط 
اصرار سليمان على عدم الذهاب به الى التصويت 
امنا الى االقرار باالجماع والتوافق. وأضاف املصدر 
ان التط���ورات األخيرة على حساس���يتها لن متنع 
اس���تمرار املس���اعي على غير صعيد للحفاظ على 
الوحدة الوطنية عبر االستفادة القصوى من املظلة 
العربية السعودية � السورية والتقاطع االقليمي � 
الدولي على جتنيب لبنان اي هزات من اي نوع كانت 
واحلرص على االس���تقرار، مما يؤشر الى امكانية 
جتاوز بعض األمور طاملا ان س���قف املواقف مازال 
سياسيا، وهذا ما يلمسه سليمان من جميع األفرقاء 
الذين يؤكدون على التمسك بحماية االستقرار وعدم 

تعريض السلم األهلي للخطر.

بيروت ـ محمد حرفوش
تعكف االمانة العامة لقوى 14 آذار على التحضير 
لعقد اجتماع موسع يحضره جميع اعضاء هذا الفريق. 
وابلغ مصدر بارز في االمانة العامة »األنباء« ان التطورات 
املتسارعة املتصلة باحملكمة الدولية باتت تستدعي هذا 
اللقاء املوس����ع، السيما في ضوء مطالبة االمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل باملقاطعة الرسمية 

والشعبية للجنة التحقيق الدولية.
واشار املصدر الى ان االجتماع سيؤكد على اهمية 

التماسك والوحدة السياسيني ازاء التطورات وااللتفاف 
ح����ول موقع ابرز ركن في 14 آذار اي رئيس احلكومة 
س����عد احلريري، اضافة الى رف����ض اي تنازالت في 
موضوع احملكمة، كما في رفض احالة ملف شهود الزور 
الى املجلس العدلي. ووفق املصدر اياه فإن االجتماع 
سيضع آلية عمل تؤدي الى حصول نوع من االحتشاد 
السياس����ي ال� 14 آذاري بحيث تكون املعركة الدائرة 
ليست معركة بني احلريري وتيار املستقبل وحدهما 

مع الفريق اآلخر، بل معركة شاملة ل� 14 آذار.

هل تتبنى الجيوش النظامية قالب »حرب العصابات«؟
بي��روت � رويترز: م��ن اخلالصات التي 
وردت ف��ي كتاب لقائد عس��كري اس��رائيلي 
مترج��م عن العبري��ة ان احلرب تش��به لعبة 

اطفال وهذه اللعبة لن تنتهي.
ومما استخلصه رون تيرا الباحث واخلبير 
الكبير في الشؤون العسكرية في كتابه ما ورد 
حت��ت عنوان »هذا لن ينته��ي ابدا« حيث قال 
»احلرب متاثل في حاالت كثيرة لعبة االطفال 
التي يطلق عليها »حجرة ورقة مقص« فعندما 
نس��تخدم خاصي��ة احلجر يس��تخدم العدو 
ال��ورق وعندئذ نضطر الس��تخدام  خاصية 
خاصية املقص فيرد العدو باستخدام خاصية 

احلجر وهلم جرا«.
الكتاب الذي ترجمه كاتب مصري هو ثروت 
محمد حسن حس��نني حمل عنوانا مركبا هو 
»النضال حول سجية احلرب، من كالوزفيتس 
ال��ى س��يبيو االفريكانوس وانور الس��ادات 
وحت��ى العدو النظام��ي واملتكيف حلرب ضد 
طفرة الش��ؤون العسكرية«، وقد ورد في 159 
صفحة كبيرة القطع وصدر عن الدار العربية 
للعلوم ناش��رون في بيروت ومركز اجلزيرة 

للدراسات في الدوحة في قطر.
ومع اجلهد اجليد ال��ذي بذل في الترجمة 
دون ش��ك وم��ع النجاح فيها فق��د ال يتمالك 
الق��ارئ نفس��ه م��ن ان يح��ول احيانا دون 
الش��عور بان العمل مترج��م حيث يلتقي ولو 
ف��ي صورة قليل��ة التكرر بكالم يش��عر فيه 
بانه كالم مترجم وانه كقارئ لم يس��تطع ان 
يص��ل متاما الى املقصود منه ودون ان يكون 
ذلك نتيجة مصطلحات عس��كرية صعبة على 

القارئ العادي.
اذن فالكت��اب يقوم بجولة عل��ى مفاهيم 
ونظريات عس��كرية مختلفة ب��دءا بالبافاري 
كارل ف��ون كالوزفيت��س )1780 � 1831( الذي 
حارب نابلي��ون بوناب��رت وكان مدير املعهد 

احلربي ف��ي برل��ني 1818 واش��تهر بنظريته 
وكتابه عن احلرب الذي احدث وقعا كبيرا في 
املفاهيم احلربية االملانية، وينتقل العنوان الى 
سيبيو افريكانوس او شيبيو االفريقي القائد 
الروماني الش��هير الذي انتصر على هانيبعل 
اح��د كبار العبقري��ات احلربية ف��ي التاريخ، 
وتناول ايضا منط الفكر العسكري األميركي.

ويتح��دث الكتاب ع��ن العب��ور املصري 
لقناة الس��ويس في عهد الرئيس الراحل انور 
الس��ادات كما يتن��اول احلرب بني اس��رائيل 

وحزب اهلل في لبنان.
والب��د من البدء باملقدم��ة اخلالصة املهمة 
التي كتبها مترجم الكتاب ثروت محمد حسن 
حس��نني حيث يق��ول »ان فهم اآلخ��ر الذي 
يضرب بجمي��ع القرارات الدولية الش��رعية 
ع��رض احلائط ويفعل ما يحلو له دون رقيب 
او حس��يب كما ان منط تفكيره وما يدور في 
مخيلته خاصة في املجاالت العس��كرية حيث 
يبدو هو االقوى في منطقة الش��رق االوسط 
هو ال��ذي دفعني الى ترجمة هذا الكتاب القيم 

والثري من العبرية الى العربية«.
»اقصد بهذا اجلهد اطالع صانعي القرارات 
والق��ادة العس��كريني والق��ارئ ف��ي العاملني 
العربي واالس��المي على االس��اليب احلربية 
والقتالية التي تنتهجها اس��رائيل في حروبها 
خاصة وان مؤلف هذا الكتاب اس��تعان بقادة 
عس��كريني س��ابقني وحاليني في اعداده كما 
ان املركز الذي اص��دره مقرب جدا من دوائر 
صانعي الق��رارات ومؤلفه متخصص وخبير 

في الشؤون العسكرية«.
»فهذا الكتاب اصدره معهد دراسات االمن 
القومي االس��رائيلي حتت عن��وان »النضال 
حول سجية احلرب« في سبتمبر 2008 وقام 
بتأليف��ه رون تي��را وهو من كب��ار الباحثني 

العسكريني في مجال العلوم العسكرية«.

ويختصر املترجم بوض��وح وجالء مواد 
فصول الكتاب فيتحدث في هذه املجاالت عن 
»حرب لبنان الثانية« محور الفصل الس��ادس 
حي��ث اعتب��ر الكات��ب ان قالب احل��رب التي 
خاضه��ا ح��زب اهلل متثل ف��ي مهاجمة قدرة 
الصم��ود السياس��ية � املدنية االس��رائيلية 

)مركز ثقل استراتيجي( بطريقني بديلني:
»طريق مباش��ر بني��ران القذائف وطريق 
غير مباش��ر بتش��غيل ق��وة العصابات ضد 
جيش الدفاع االس��رائيلي ف��ي جنوب لبنان، 
فقد س��محت مخططات حزب اهلل الس��رائيل 
ظاهري��ا فق��ط باختي��ار اي ج��وف هش لها 
يجب الكش��ف عنه، »وقد اوض��ح الكاتب ان 
اس��رائيل عملت وفقا لقالب حزب اهلل خاصة 
لدى متركزه��ا حلرب متوازي��ة تبادلت فيها 
ضرب��ات نيرانية لفترة زمني��ة اختبرت فيها 
قدرة الصم��ود لدى الطرف��ني«. »كما عملت 
اسرائيل وفقا للنمط األميركي من اجل وقف 
االستنزاف عن طريق االمتناع عن التنافسات 
البري��ة في مي��دان القت��ال التكتيكي دون ان 
تدرك انه وفقا للظروف اجليو � اس��تراتيجية 
االسرائيلية مازال العدو ميتلك قدرة تكتيكية 
متكنه من حتقيق هجوم استراتيجي متبادل، 
ان قدرة حزب اهلل على االس��تمرار ومهاجمة 
قدرة الصمود االسرائيلية عن طريق املقاومة 
الثابت��ة الى جانب اخفاء مراكز ثقل اساس��ية 
تعتب��ر القاع��دة التي اعتم��د عليها حزب اهلل 

لتحقيق انتصار عن طريق عدم اخلسارة«.
اما الفصل السابع واالخير الذي خصصه 
الكاتب للحرب املستقبلية فقد قال فيه عن هذه 
احلرب انها »ح��رب متوازية ضد عدو نظامي 
ق��ادر على التكيف مع اوض��اع مختلفة وفي 

الوقت نفسه يتبنى قالب حرب العصابات«.
ورأى ان تبن��ي العب��ر املس��تخلصة »من 
حربي اخلليج لرسم منوذج حلرب مستقبلية 

ض��د جيش نظامي قد يك��ون فرضية خاطئة 
فاجلي��ش العراقي لم يتكي��ف مبا فيه الكفاية 
ملواجهة الق��درات األميركية ولم يعرض قالب 
ح��رب بديال ملهاجمة قال��ب احلرب األميركي، 
ومن جه��ة اخرى فان ق��درة املواجهة العالية 
والناجح��ة حل��زب اهلل ام��ام جي��ش الدفاع 
االسرائيلي عام 2006 من شأنها دفع جيوش 

نظامية لتبني قالب حرب العصابات«.
وفّرق الكاتب بني املناورة اي العملية البرية 
التي وصفها بانها »وسيلة اساسية من وسائل 
حرب احلس��م وتقود لتعجيل وتعظيم اختبار 
الفعاليات العس��كرية لالطراف املتحاربة وبني 
املناورة السريعة جتاه مركز ثقل استراتيجي 
بهدف س��لب العدو من قدرت��ه على مواصلة 
حرب االس��تنزاف ملدة طويل��ة وبني املناورة 
الصحيحة التي تفرض على العدو ردا من شأنه 

زعزعة قالب حرب العصابات لصاحله«.
وفي هذا املجال ايض��ا قال املؤلف »حنكة 
جتارب صيف 2006 قد تقود جيوشا نظامية 
الى تبني قالب ح��رب حزب اهلل، وتطور كهذا 
يض��ع امام تطورنا حتدي��ات جديدة وخاصة 
صعوبة تعريف احلس��م ومرك��ز الثقل الذي 
س��يهاجم وكي��ف نفرض ب��كل ذل��ك القتال 
االساس��ي الكبير بدال من االجنرار الى حرب 

استنزاف ليس لها خط نهاية«.
»فصعوبة املس��اس بقدرة الع��دو للعمل 
ضدنا بش��كل بن��اء تتمثل في اعتم��اد العدو 
على منظومة خفية ضعيفة املش��اركة ولكنها 
ثري��ة التفوق��ات حتقق جدواها م��ا دامت لها 
قدرة مقاومة دائم��ة، وكلما بدت احلرب غير 
متوازية قد تختفي جتمعات الكتلة العسكرية 
للعدو او على االقل تتقلص مشاركتها، ولهذا 
يجب في هذه احلالة رص��د مراكز ثقل بديلة 
اكثر تعقيدا النها قد تكون اخلطوط العريضة 

الستراتيجيات وفعاليات العدو«.

بعد إثبات حزب اهلل قدرته العالية والناجحة على مواجهة إسرائيل


