الحرب على حزب اهلل أسقطت دعائم دولة إسرائيل وكشفت َع ْورتها
الزبيدي
عبد الكرمي ُّ
الكلمات المفتاحية :حزب اهلل؛ املقاومة؛ إسرائيل؛ الواليات املتحدة األميكية؛ أوروبا؛ التالزم األميكي-اإلسرائيلي.

قامت دولة إسرائيل يف فلسطني احملتلة على أربع دعائم:
 – 1الدعم واإلسناد األمريكي واألوروب :وقد متثل يف الدعم العسكري بالسالح ،وتكنولوجيا األسلحة،
واخلرباء العسكريني .وأيضا الدعم االستخبارات واألمن واملعلومات الذي توفره تكنولوجيا األقمار الصناعية،
والعمالء املباشرون وغي املباشرين ،مبا خيدم إسرائيل يف احلفاظ على كياهنا ،وحماربة خصومها وإفشال
خمططاهتم .وأيضا الدعم االقتصادي واملال الذي تقدمه أمريكا وأوروبا بسخاء هلا .وأيضا الدعم املعنوي ،مبا
يف ذلك الوقوف إىل جانبها يف جملس األمن واحملافل الدولية ،ومنع إصدار أي قرار يدينها ،وختويف وإرهاب
أي جهة أو شخصية حتاول إدانة ممارساهتا غي اإلنسانية ،عن طريق اهتامها ب "معاداة السامية" ،وأيضا الدعم
اإلعالمي ،مبا يف ذلك تسخي كل أجهزة اإلعالم اليت تدعم كياهنا لتحقيق أمرين :األول :حشد الشعوب
األوروب ية واألمريكية وبقية شعوب العامل للتعاطف مع الدولة اإلسرائيلية والوقوف إىل جانبها؛ والثاين :ترسيخ
اإلحباط والفشل واخلور والشعور بالعجز يف مواجهة إسرائيل يف نفوس الشعوب العربية واإلسالمية.
 – 2الرعب الذي أوجده الكيان اإلسرائيلي يف نفوس العرب واملسلمني عن طريق القوة العسكرية
املعظَّمة اليت ميتلكها هذا الكيان :فقد استطاع هذا الكيان أن يبطش خبصومه العرب بطشة شديدة يف عدة
حروب خاضها معهم ،كان أوهلا حرب عام  1948ميالدي ،وكان منها حرب عام  1967ميالدي،
وحرب عام  1973ميالدي ،إىل االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام  1982ميالدي .لقد كان هذا الكيان
يستعمل ما يسمى "ضربة الرعب" يف حروبه مع العرب ،ويعن ذلك االستعمال املفرط للسالح ،وتوجيه
أقسى ما ميكن توجيهه من الضربات الشديدة بأحدث األسلحة وأشدها فتكا ،مبا يف ذلك األسلحة اليت
حرمها اجملتمع الدول .وميكن أن يسهم السالح النووي الذي امتلكه هذا الكيان يف إجياد ذلك الرعب ،وإن
مل يستعمله يف احلروب اليت خاضها مع العرب إىل حد اآلن.
لقد كان هذا الرعب الذي أوجده الكيان اإلسرائيلي يف نفوس العرب واملسلمني سياجا منيعا حييط هبذه
الدولة الغريبة يف اجلسد العرب ،وحيميها من كل العرب ،سواء كانوا جماورين هلا أو بعيدين عنها .وكان هذا

الرعب عامال حاسا يف كل االنتصارات اليت حققها هذا الكيان على أعدائه العرب يف كل احلروب اليت
خاضها معهم ،فقد كان الرعب يسي بني يدي اجليش اإلسرائيلي أينما حل ،بل كان يتقدم عليه مسافات
حترك اجليش اإلسرائيلي يصل إىل بلد ما حت تنخلع ،هلول الرعب الذي يسي بني يديه،
بعيدة ،فما يكاد نبأ ُّ
قلوب حكام ذلك البلد الذين يعكسون بدورهم هذا الرعب يف نفوس شعوهبم .وبسبب هذا الرعب ولدت
مقولة "اجليش اإلسرائيلي هو اجليش الذي ال يقهر" ،ومقولة "ال قِبل لنا جبيش إسرائيل" ،مث حتولت هاتان
املقولتان إىل حقيقة يف العمل العرب على كل األصعدة واالتاهات.
وكان من نتائج هذا الرعب املوقف الرسي العرب اخلائف دائما إزاء كل ما تفعله إسرائيل .وهذا يتبني
جليا يف صمت احلكومات العربية مما يفعله الكيان اإلسرائيلي بالفلسطينيني من جرائم فظيعة ،وكذلك ما فعله
هذا الكيان وما يفعله يف حروبه ضد العرب عموما واللبنانيني خصوصا .إن أفضل عبارة ميكن أن تصف
صمت املوقف العرب الرسي بأنه "صمت اخلائف الذي يقف أمام عمالق متجرب وسلطان متغطرس ،مع
بن أهل فلسطني ولبنان من هذا الصمت العرب الرسي إزاء ما حيدث
غض بصره وطأطأة رأسه" .فال يستغر َّ
هلم من قِبل الكيان اإلسرائيلي ألنه صمت ناتج عن الرعب الذي زرعه هذا الكيان يف نفوس احلكام العرب
وشعوهبم.
 – 3التالزم األمريكي اإلسرائيلي وتقاسم األدوار يف التعامل مع العرب :من الواضح لكل باحث وجود
تالزم أمريكي إسرائيلي يف املواقف من منطقة الشرق األوسط عموما ومن العرب خصوصا ،وأيضا وجود
تقاسم لألدوار يف التعامل مع العرب .وميكن أن يوصف هذا التالزم والتقاسم لألدوار بأنه تالزم وتقاسم
مصلحي ،أي :لتحقيق املصاحل املطلوبة من قِبل كل منهما.
إن الواليات املتحدة األمريكية تسعى إلقامة إمرباطورية عاملية حتيي هبا إمرباطورية روما اليت سقطت منذ
زمن بعيد ،وظن الناس أهنا ماتت وال رجعة هلا ،وأن الواليات املتحدة األمريكية تدرك أنه ال يتحقق هلا هذا
األمر إال بالسيطرة على منطقة الشرق األوسط وإخضاعها لنفوذها املباشر .وتدرك أيضا أنَّه ال يتحقق هلا
السيطرة على منطقة الشرق األوسط إال بالقضاء على وجود املقاومة فيها ،وتنظيف املنطقة من أي وجود هلذه
املقاومة .كما تدرك أن القضاء على وجود املقاومة يف املنطقة ال يتحقق إال بالقضاء على حزب اهلل يف لبنان
وعلى حركات املقاومة الفلسطينية ،ومها آخر ما تبقى من املقاومة يف املنطقة .وأنه ألجل القضاء على هاتني
اجلهتني من املقاومة فال بد من إخضاع اجلهات اليت تدعم حزب اهلل وحركات املقاومة الفلسطينية ،واجلهات

اليت تدعم حزب اهلل وحركات املقاومة الفلسطينية تتجسد اآلن يف سوريا وإيران ،وتدرك أيضا أن مفتاح
إخضاع سوريا وإيران ،أو على األقل حتجيم دورمها يف دعم حزب اهلل وحركات املقاومة الفلسطينية ،هو
احتالل العراق ومتركز القوات األمريكية الضاربة املدججة باألسلحة ذات الدمار الشامل يف أراضيه اجملاورة
لكل من سوريا والعراق.
أما الكيان اإلسرائيلي ،فإنه يسعى إىل احلفاظ على هذا الكيان الذي أقامه يف فلسطني ،واستطاع أن
يوسعه يف عدة حروب خاضها مع العرب ،ليضم إليه أجزاء من الضفة الغربية مبا فيها القدس ،وأجزاء من
األرض السورية واألرض اللبنانية ،وتوسع جنوبا ليقيم له وجودا يف املستوطنات اليت أقامها يف جنوب فلسطني
وأجزاء من سيناء .ويسعى هذا الكيان أيضا إىل توسيع رقعته على حساب جيانه العرب ،ليحقق مقولة:
"أرض إسرائيل من الفرات إىل النيل" ،حني تسنح له الفرصة لتحقيق ذلك.
ويدرك هذا الكيان أنه ال يتحقق له هذا األمر إال بالقضاء على املقاومة الفلسطينية يف فلسطني ،وعلى
املقاومة املتمركزة على حدوده الشمالية املتمثلة يف حزب اهلل ،ويدرك أيضا أنه ال يتحقق له ذلك إال بإخضاع
سوريا وإيران اللتني تدعمان هذه املقاومة ،أو بتحجيم دورمها يف دعم املقاومة.
ومن هنا ،نشأ ذلك التالزم األمريكي اإلسرائيلي يف األدوار واملواقف لتحقيق املصاحل املشرتكة على النحو
التال:
إسرائيل متارس الرعب الذي صنعته لنفسها يف املنطقة العربية على احلكومات العربية .وأمريكا تضمن هلذه
احلكومات محايتها من إسرائيل ،وتتعهد هلا بأن ال تقوم إسرائيل بأي هجوم عليها يؤدي إىل إسقاطها ،مقابل
أن ترعى تلك احلكومات العربية املصاحل األمريكية يف املنطقة العربية ،وحتافظ عليها.
أمريكا حتمي إسرائيل يف األمم املتحدة ويف جملس األمن ويف كل احملافل الدولية ،وهي أيضا حتمي إسرائيل
بالقوة العسكرية األمريكية ضد أي هجوم مسلح قد يقع عليها .كما تقوم إسرائيل باستدامة الرعب على
احلكومات العربية لضمان استمرار بقاء املصاحل األمريكية يف املنطقة العربية الغنية.
تأت أمريكا جبيوشها املدججة باألسلحة املتطورة وأسلحة الدمار الشامل إىل املنطقة العربية للسيطرة على
منطقة الشرق األوسط ،وإخضاعها لنفوذها املباشر ،متهيدا إلقامة اإلمرباطورية األمريكية.

وقد قامت أمريكا هبذا األمر يف مرحلتني زمنيتني ،األوىل :كانت عام  1991ميالدي ،حبجة حترير
الكويت ،بعد أن قام صدام حسني ،رئيس النظام العراقي حينئذ ،باحتالل الكويت؛ والثانية :كانت عام
 2003ميالدي ،حبجة إسقاط نظام صدام حسني الذي أصبح يهدد األمن القومي األمريكي ،المتالكه
أسلحة الدمار الشامل ،كما أشاعت أمريكا وروجت له.
وبعد أن صار ألمريكا وجود عسكري مباشر يف املنطقة العربية أمسكت بأعناق احلكومات العربية
وشعوهبا ،وصارت تضغط علي أعناقهم خلنقها كلما ارتفع صوت منها ضد إسرائيل ،وترفع الضغط عنها
اللتقاط األنفاس كلما استكانت تلك احلكومات والشعوب ورضيت بأمرها الواقع .مقابل ذلك تقوم إسرائيل
بالقضاء على حركات املقاومة الفلسطينية ،وعلى حزب اهلل يف لبنان ،بعد أن ضمنت إمساك الواليات
املتحدة األمريكية بأعناق احلكومات العربية وشعوهبا.
متارس أمريكا من العراق الضغوط العسكرية املباشرة على سوريا وإيران بالتهديد والوعيد مبا متلكه من
ترسانة عسكرية رهيبة يف العراق ،وجيوش قريبة من حدود تينك الدولتني .أما إسرائيل فتقوم بالتهديد بضرب
البنية التحتية لتينك الدولتني ،إن حاولت الدولتان أو إحدامها دعم حزب اهلل يف لبنان وحركات املقاومة يف
فلسطني .واهلدف مما تقوم به أمريكا وإسرائيل ضد سوريا وإيران هو إخضاع هاتني الدولتني للنفوذ األمريكي
يف املنطقة للقضاء على آخر داعم للمقاومة يف املنطقة.
وهبذا التالزم بني أمريكا وإسرائيل وتبادل األدوار بينهما تكون أمريكا قد حققت أهدافها يف السيطرة
املباشرة على منطقة الشرق األوسط ،إلقامة إمرباطوريتها ،بعد أن يتم هلا القضاء على املقاومة يف املنطقة،
وإخضاع سوريا وإيران لنفوذها .وتكون إسرائيل قد حققت أهدافها باحلفاظ على كياهنا الذي أقامته يف جسد
األمة العربية ،واستدامة وجود هذا الكيان ،وإمكانية توسيع رقعته ،إن سحت الظروف بذلك.
 – 4الدعامة الرابعة من الدعائم اليت قام عليها الكيان اإلسرائيلي هو التعاطف العاملي معها .فقد
استطاع هذا الكيان أن يكسب تعاطف حكومات وشعوب العامل يف أوروبا واألمريكتني وكندا وأسرتاليا
وبعض احلكومات والشعوب يف قارت أفريقيا وآسيا .وقد نتج عن هذا التعاطف تأييد تلك احلكومات
والشعوب للكيان اإلسرائيلي يف مجيع املواقف ،ولكل ما يقوم به تاه الفلسطينيني والعرب حتت شعار "حق
إسرائيل يف الدفاع عن النفس".

إن تلك الدعائم األربع قد اهنار بعضها ،وأصاب بعضها اآلخر ضرر كبي ال ميكن إصالحه يف القريب
العاجل بسبب احلرب اليت شنتها إسرائيل على حزب اهلل يف لبنان ،وصمود ذلك احلزب يف تلك احلرب ،مث
قلب املعادلة على إسرائيل ،إذ استطاع املقاومون يف حزب اهلل أن يفشلوا األهداف اليت أرادت إسرائيل
حتقيقها من وراء هذه احلرب ،وهي القضاء هنائيا على حزب اهلل ،وعلى املقاومة الفلسطينية بعد جناحها يف
حتقيق هذا اهلدف واستطاع املقاومون أن يلحقوا بإسرائيل خسائر فادحة يف املعدات العسكرية ويف اجلنود،
ويف بنيتها التحتية واالقتصادية .وقد عد هذا الصمود من قِبل حزب اهلل ،وقدرة مقاوميه على منع إسرائيل من
حتقيق أهدافها يف هذه احلرب ،مث إحلاقه خسائر فادحة جبنودها ومعداهتا العسكرية وبنيتها التحتية
واالقتصادية ،عد ذلك نصرا كبيا للحزب واملقاومة على إسرائيل.
إن بعض تلك الدعائم قد سقطت متاما ،وبعضها قد تصدع وهو يف طريقه إىل السقوط.
إن الدعامة األوىل قد تصدعت ،وأصاهبا ضرر كبي يصعب إصالحه ،فبعد أن تبني للواليات املتحدة
وأوروبا هشاشة عود إسرائيل ،وبعد حتول جنودها الذين كانوا يوصفون بأهنم ليوث املنطقة إىل ععالب مذعورة،
وحتول دباباهتا (امليكافا اليت كانت تباهي هبا يف عدم قدرة أحد على الوقوف بوجهها ،إىل خردة ملقاة على
جانب الطريق أو على التالل أو يف األحراج اللبنانية .بعد كل هذا الذي حصل إلسرائيل على أيدي مقاتلي
حزب اهلل ،بدأ الدعم األمريكي واألوروب باالحنسار عن الكيان اإلسرائيلي .واملؤشرات على ذلك كثية :منها
موافقة أمريكا على ختفيف الشروط اليت كانت تصر عليها إسرائيل يف أي قرار يتخذه جملس األمن لوقف
العمليات العسكرية بني إسرائيل وحزب اهلل ،ومنها موافقة أمريكا على عدم إدراج نزع سالح حزب اهلل يف
القرار  1701مع رغبة إسرائيل يف أن يتضمن القرار ذلك ،ومنها موافقة أمريكا على صدور قرار يوقف
العمليات العسكرية ،وإن مل تتحقق األهداف اإلسرائيلية األمريكية من وراء احلرب على حزب اهلل ،ومنها
تراجع املوقف الشعب األمريكي عن تأييده للعمليات احلربية اليت تقوم هبا إسرائيل ،وعن تأييده للساسة
األمريكان الداعمني إلسرائيل ،وقد عد بعض احملللني السياسيني هذا األمر سببا لسقوط أبرز مؤيدي إسرائيل
يف احلزب الدميقراطي األمريكي ،وهو السناتور جوزف ليربمان يف انتخابات احلزب .وقد أقر ليربمان هبزميته يف
هذه االنتخابات اليت هتدف إىل اختيار مرشح احلزب الدميقراطي لتمثيل والية كونيكتيكوت يف جملس الشيوخ
األمريكي.

ونشرت جملة "ذ ن ِ
يشن" األمريكية يف  29يوليو (أي أعناء احلرب اليت شنتها إسرائيل على حزب اهلل
مقاال للكاتب آري برمان حتت عنوان "قبضة أيباك" ،حتدث فيه عن تدخل "أيباك" يف رسم سياسة الواليات
املتحدة األمريكية يف منطقة الشرق األوسط ،وأشار إىل أن تأعي "أيباك" على املسؤولني األمريكيني ال يقتصر
على الضغط عليهم سياسيا ،بل يتعدى ذلك إىل كتابة القوانني والقرارات اليت تدعم إسرائيل ،وميرروهنا يف
الكوجنرس األمريكي .ولكن الكاتب أكد أن قبضة "أيباك" شرعت تثي سخط ومقاومة عدد من أعضاء
الكوجنرس الذين يرون أن اختاذ مواقف متوازنة يف املنطقة خيدم مصلحة الواليات املتحدة األمريكية.
وأخيا ،جاءت الدراسة اليت أعدها اعنان من األكادمييني األمريكان البارزين ،ومها ستيفن والت وجون
مارشيمي عن اللوب اإلسرائيلي .وقد دعا هذان الباحثان املسؤولني يف احلكومة األمريكية إىل الكف عن دعم
إسرائيل فيما تفعله يف منطقة الشرق األوسط حفاظا على مصاحل الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة.
أما الدعم األوروب فهو آخذ باالحنسار أيضا ،ويدل على ذلك تردد حكومات الدول األوروب ية يف إرسال
قوات للمشاركة يف قوة اليونيفيل اليت يراد منها االنتشار يف جنوب لبنان حلماية الكيان اإلسرائيلي.
أما الدعامة الثانية فقد سقطت متاما واهنارت بالكامل ،وال ميكن إعادة ترميمها يف الوقت القريب .فقد
اهنار الرعب الذي كانت متارسه إسرائيل على احلكومات العربية وشعوهبا ،وسقطت مع اهنيار الرعب مقولة
"جيش إسرائيل هو اجليش الذي ال يقهر ،ومقولة "ال قِبل لنا جبيش إسرائيل" .وبدأ صمت اخلائف يتحول
إىل مههمة ،مث إىل كلمات تأييد للمقاومة ،وسيتحول يف القريب العاجل إىل قعقعة سالح.
أما الدعامة الثالثة فقد اهنارت بالكامل أيضا تبعا الهنيار ما قبلها ،فال رعبا بقي لدى إسرائيل ختيف به
العرب ،وال مقاومة ق ِ
ضي عليها يف املنطقة ،وال شرقا أوسطا جديدا تسيطر عليه أمريكا سيطرة مباشرة .أما
سوريا وإيران فقد برزتا قويتني يف املنطقة.
إن التالزم األمريكي اإلسرائيلي يف طريقه إىل التفكك ،فإن مل يتحقق يف زمن حكومة بوش االبن احلالية،
فسيتحقق يف حكومة أمريكا القادمة اليت ختلف هذه احلكومة ،ألن التالزم كان تالزم مصاحل ،فإذا فشل أحد
املتالزمني يف حتقيق مصاحل اآلخر ،فإن الثاين يسعى إىل فك هذا التالزم واالرتباط.
أما الدعامة الرابعة فقد تصدعت وأصاهبا ضرر كبي ،وهي آيلة إىل السقوط ،ألن ما فعلته إسرائيل من
جرائم حرب حبق املدنيني يف لبنان ،اليت كان منها جرميتها يف قانا ،وجرائم قتل األطفال والنساء والعجزة،

وتدمي البيوت على أهلها املدنيني هو الذي دفع منظمة العفو الدولية إىل إدانة ما فعلته إسرائيل ،وإىل اعتبار
ذلك جرائم حرب مشينة فعلتها إسرائيل يف لبنان .إن هذه اجلرائم قد كشفت النقاب عن وجه إسرائيل
احلقيقي أمام شعوب العامل وقد بدا السوء ظاهرا بوضوح على وجوه اإلسرائيليني بسبب جرائم جيش إسرائيل
يف لبنان ،وبدأ تعاطف شعوب العامل مع الكيان اإلسرائيلي ينحسر تدرجييا يف أكثر مناطق العامل.
إن احلرب اليت شنتها إسرائيل على حزب اهلل قد أسفرت عن اهنيار الدعائم اليت تقوم عليها ،وكشفت
هذه احلرب عورهتا ،وإن إسرائيل متر اآلن يف مرحلة من الضعف مل متر هبا منذ تأسيسها عام 1948
ميالدي ،وإن نتيجة هذه احلرب قد أضعف سعي أمريكا لتحقيق أهدافها ،وإن إسرائيل والواليات املتحدة
حتاوالن اآلن وبسرعة أن يسرتا عورة الكيان اإلسرائيلي ،وحياوالن أن يعيدا هلذا الكيان قوته عانية وبسرعة،
لتاليف تداعيات الضعف اإلسرائيلي يف املنطقة.
وعلى احلكومات العربية أن تستفيد من هذه املرحلة .وإن أمامهم اآلن فرصة ذهبية قد ال تتكرر عانية
لتحقيق األمور التالية:
 .1إقامة دولة فلسطينية قوية ،وإجبار إسرائيل على االنسحاب من القدس ومن مجيع األرض الفلسطينية
اليت احتلتها عام  1967ميالدي ،مع اإلصرار على متتع تلك الدولة مبقومات الدول اليت تستطيع
أن حتمي حدودها.
 .2انسحاب إسرائيل من اجلوالن وإعادة كامل األرض السورية احملتلة من قِبل إسرائيل.
 .3االنسحاب من كامل األرض اللبنانية احملتلة مبا يف ذلك مزارع شبعا.
 .4إطالق سراح كل األسرى واملسجونني الفلسطينيني واللبنانيني والعرب.
 .5تفويت الفرصة على أمريكا ملا تسعى إليه من إقامة شرق أوسط جديد خاضع مباشرة هلا ،وذلك
بدعم املقاومة يف لبنان والعراق ،ورفع صوت التحدي يف وجهها دون خوف.
 .6إجبار أمريكا على إهناء احتالهلا للعراق ،وسحب جيوشها من العراق ومن املنطقة.

