
 الحرب على حزب اهلل أسقطت دعائم دولة إسرائيل وكشفت َعْورتها

 عبد الكرمي الزُّبيدي

 .اإلسرائيلي  -ي  كي التالزم األم ؛اأوروب   ؛ةكي  ي حدة األمالواليات املت   ؛إسرائيل ؛املقاومة ؛حزب اهلل الكلمات المفتاحية:

 :لى أربع دعائمة عقامت دولة إسرائيل يف فلسطني احملتل  

 ،وتكنولوجيا األسلحة ،بالسالح وقد متث ل يف الدعم العسكري   :ب   و واألور  الدعم واإلسناد األمريكي   – 1
 ،ةره تكنولوجيا األقمار الصناعي  الذي توف   واملعلومات   واألمن   الدعم االستخبارات   اوأيض   .نيواخلرباء العسكري  

وحماربة خصومها وإفشال  ،مبا خيدم إسرائيل يف احلفاظ على كياهنا ،ينوالعمالء املباشرون وغي املباشر 
مبا  ،الدعم املعنوي   اوأيض   .ا بسخاء هلاب  و مه أمريكا وأور الذي تقد   واملال   الدعم االقتصادي   اوأيض   .طاهتمخمط  

وختويف وإرهاب  ،نهاومنع إصدار أي  قرار يدي ،ةيف ذلك الوقوف إىل جانبها يف جملس األمن واحملافل الدولي  
الدعم  اوأيض   ،"سامي ةمعاداة ال" امها ب عن طريق اهت   ،ةة حتاول إدانة ممارساهتا غي اإلنساني  أي  جهة أو شخصي  

حشد الشعوب  :لاألو   :ينأجهزة اإلعالم اليت تدعم كياهنا لتحقيق أمر   مبا يف ذلك تسخي كل   ،اإلعالمي  
ترسيخ  :والثاين ؛ة والوقوف إىل جانبهاعوب العامل للتعاطف مع الدولة اإلسرائيلي  ة شوبقي   األمريكي ةة و ي  ب   و األور 

 .ةواإلسالمي   العربي ةاإلحباط والفشل واخل و ر والشعور بالعجز يف مواجهة إسرائيل يف نفوس الشعوب 

 ي ةالعسكر ة يف نفوس العرب واملسلمني عن طريق القو   الرعب الذي أوجده الكيان اإلسرائيلي   – 2
ة يف عد   شديدة   فقد استطاع هذا الكيان أن يبطش خبصومه العرب بطشة   :املعظَّمة اليت ميتلكها هذا الكيان

 ،يالدي  م 1967وكان منها حرب عام  ،يالدي  م 1948كان أو هلا حرب عام   ،حروب خاضها معهم
ان لقد كان هذا الكي .يالدي  م 1982للبنان عام  إىل االجتياح اإلسرائيلي   ،يالدي  م 1973وحرب عام 

وتوجيه  ،ويعن ذلك االستعمال املفرط للسالح ،يف حروبه مع العرب "ضربة الرعب"يستعمل ما يسم ى 
مبا يف ذلك األسلحة اليت  ،اها فتك  أقسى ما ميكن توجيهه من الضربات الشديدة بأحدث األسلحة وأشد  

 وإن ،الذي امتلكه هذا الكيان يف إجياد ذلك الرعب وميكن أن يسهم السالح النووي   .مها اجملتمع الدول  حر  
 .اآلن حد  إىل يف احلروب اليت خاضها مع العرب  مل يستعمله

حييط هبذه  امنيع   ايف نفوس العرب واملسلمني سياج   لقد كان هذا الرعب الذي أوجده الكيان اإلسرائيلي  
وكان هذا  .بعيدين عنها وكانوا جماورين هلا أ  ء  سوا ،العرب وحيميها من كل   ،الدولة الغريبة يف اجلسد العرب  



احلروب اليت  قها هذا الكيان على أعدائه العرب يف كل  االنتصارات اليت حق   يف كل   احاس   الرعب عامال  
بل كان يتقد م عليه مسافات  ،أينما حل   فقد كان الرعب يسي بني يدي اجليش اإلسرائيلي   ،خاضها معهم

 ،هلول الرعب الذي يسي بني يديه ، تنخلعحت  ما يصل إىل بلد  ك اجليش اإلسرائيلي  حترُّ  فما يكاد نبأ ،بعيدة
لدت وبسبب هذا الرعب و   .قلوب حك ام ذلك البلد الذين يعكسون بدورهم هذا الرعب يف نفوس شعوهبم

لت هاتان مث  حتو   ،"لال ِقب ل  لنا جبيش إسرائي"ومقولة  ،"قهرهو اجليش الذي ال ي   اجليش اإلسرائيلي  "مقولة 
 .اهاتعلى كل  األصعدة واالت   املقولتان إىل حقيقة يف العمل العرب  

 وهذا يتبني   .ما تفعله إسرائيل إزاء كل   ااخلائف دائم   العرب   وكان من نتائج هذا الرعب املوقف الرسي  
وكذلك ما فعله  ،ني من جرائم فظيعةيني  بالفلسط مم ا يفعله الكيان اإلسرائيلي   العربي ةيف صمت احلكومات  اجلي  

إن  أفضل عبارة ميكن أن تصف  .اني خصوص  واللبناني   اهذا الكيان وما يفعله يف حروبه ضد  العرب عموم  
مع  ،صمت اخلائف الذي يقف أمام عمالق متجرب  وسلطان متغطرس"ه بأن   الرسي   صمت املوقف العرب  

إزاء ما حيدث  الرسي   أهل فلسطني ولبنان من هذا الصمت العرب   فال يستغربنَّ  ."غض  بصره وطأطأة رأسه
ام العرب ه صمت ناتج عن الرعب الذي زرعه هذا الكيان يف نفوس احلك  ألن   بل الكيان اإلسرائيلي  هلم من قِ 
 .وشعوهبم

احث وجود ب من الواضح لكل   :وتقاسم األدوار يف التعامل مع العرب اإلسرائيلي   التالزم األمريكي   – 3
وجود  اوأيض   ،اومن العرب خصوص   ايف املواقف من منطقة الشرق األوسط عموم   إسرائيلي   تالزم أمريكي  

ه تالزم وتقاسم وميكن أن يوصف هذا التالزم والتقاسم لألدوار بأن   .تقاسم لألدوار يف التعامل مع العرب
 .منهما بل كل  لتحقيق املصاحل املطلوبة من قِ  :أي ،مصلحي  

ة روما اليت سقطت منذ ة حتيي هبا إمرباطوري  ة عاملي  تسعى إلقامة إمرباطوري   األمريكي ةحدة ن  الواليات املت  إ
ق هلا هذا ه ال يتحق  تدرك أن   األمريكي ةحدة ن  الواليات املت  أو  ،ا ماتت وال رجعة هلاوظن  الناس أهن   ،زمن بعيد
ق هلا أنَّه ال يتحق   اوتدرك أيض   .إخضاعها لنفوذها املباشربالسيطرة على منطقة الشرق األوسط و  األمر إال  

وتنظيف املنطقة من أي  وجود هلذه  ،بالقضاء على وجود املقاومة فيها يطرة على منطقة الشرق األوسط إال  الس
بنان بالقضاء على حزب اهلل يف ل ق إال  القضاء على وجود املقاومة يف املنطقة ال يتحق   أن  تدرك كما   .املقاومة

ه ألجل القضاء على هاتني وأن   .ومها آخر ما تبق ى من املقاومة يف املنطقة ،ةوعلى حركات املقاومة الفلسطيني  
واجلهات  ،ةبد  من إخضاع اجلهات اليت تدعم حزب اهلل وحركات املقاومة الفلسطيني   اجلهتني من املقاومة فال



أن  مفتاح  اوتدرك أيض   ،تجس د اآلن يف سوريا وإيرانة تاليت تدعم حزب اهلل وحركات املقاومة الفلسطيني  
هو  ،ةحتجيم دورمها يف دعم حزب اهلل وحركات املقاومة الفلسطيني   أو على األقل   ،إخضاع سوريا وإيران

جة باألسلحة ذات الدمار الشامل يف أراضيه اجملاورة الضاربة املدج   األمريكي ةات احتالل العراق ومتركز القو  
 .سوريا والعراقلكل  من 

واستطاع أن  ،ه يسعى إىل احلفاظ على هذا الكيان الذي أقامه يف فلسطنيفإن   ،ا الكيان اإلسرائيلي  أم  
وأجزاء من  ،ة مبا فيها القدسة الغربي  ليضم  إليه أجزاء من الضف   ،ة حروب خاضها مع العربيوس عه يف عد  
يف املستوطنات اليت أقامها يف جنوب فلسطني  اليقيم له وجود   اع جنوب  وتوس   ،ةة واألرض اللبناني  األرض السوري  

 :ق مقولةليحق   ،إىل توسيع رقعته على حساب جيانه العرب اويسعى هذا الكيان أيض   .وأجزاء من سيناء
 .حني تسنح له الفرصة لتحقيق ذلك "،أرض إسرائيل من الفرات إىل النيل"

وعلى  ،ة يف فلسطنيبالقضاء على املقاومة الفلسطيني   ألمر إال  ق له هذا اه ال يتحق  ويدرك هذا الكيان أن  
 بإخضاع ق له ذلك إال  ه ال يتحق  أن   اويدرك أيض   ،لة يف حزب اهللة املتمث  املقاومة املتمركزة على حدوده الشمالي  

 .أو بتحجيم دورمها يف دعم املقاومة ،سوريا وإيران اللتني تدعمان هذه املقاومة

يف األدوار واملواقف لتحقيق املصاحل املشرتكة على النحو  اإلسرائيلي   لك التالزم األمريكي  نشأ ذ ،ومن هنا
 :التال

وأمريكا تضمن هلذه  .العربي ةعلى احلكومات  العربي ةإسرائيل متارس الرعب الذي صنعته لنفسها يف املنطقة 
مقابل  ،هجوم عليها يؤد ي إىل إسقاطها أي  وتتعه د هلا بأن ال تقوم إسرائيل ب ،احلكومات محايتها من إسرائيل

  .وحتافظ عليها ،العربي ةيف املنطقة  األمريكي ةاملصاحل  العربي ةأن ترعى تلك احلكومات 

حتمي إسرائيل  اوهي أيض   ،ةاحملافل الدولي   حدة ويف جملس األمن ويف كل  يف األمم املت   أمريكا حتمي إسرائيل
إسرائيل باستدامة الرعب على كما تقوم   .ح قد يقع عليهاضد  أي  هجوم مسل   األمريكي ة العسكري ةة بالقو  

 .ةالغني   العربي ةيف املنطقة  األمريكي ةلضمان استمرار بقاء املصاحل  العربي ةاحلكومات 

للسيطرة على  العربي ةرة وأسلحة الدمار الشامل إىل املنطقة جة باألسلحة املتطو  جبيوشها املدج   أمريكاتأت 
  .األمريكي ةة إلقامة اإلمرباطوري   امتهيد   ،وإخضاعها لنفوذها املباشر ،منطقة الشرق األوسط



ة حترير حبج   ،ميالدي   1991كانت عام   :األوىل ،تنيوقد قامت أمريكا هبذا األمر يف مرحلتني زمني  
كانت عام   :لثانيةوا ؛باحتالل الكويت ،حينئذ رئيس النظام العراقي   ،ام حسنيبعد أن قام صد   ،الكويت
المتالكه  ،األمريكي   د األمن القومي  ام حسني الذي أصبح يهد  ة إسقاط نظام صد  حبج   ،ميالدي   2003

 .كما أشاعت أمريكا ورو جت له  ،أسلحة الدمار الشامل

 العربي ةأمسكت بأعناق احلكومات  العربي ةوبعد أن صار ألمريكا وجود عسكري مباشر يف املنطقة  
وترفع الضغط عنها  ،وصارت تضغط علي أعناقهم خلنقها كلما ارتفع صوت منها ضد  إسرائيل ،وشعوهبا

مقابل ذلك تقوم إسرائيل  .اللتقاط األنفاس كلما استكانت تلك احلكومات والشعوب ورضيت بأمرها الواقع
لواليات بعد أن ضمنت إمساك ا ،وعلى حزب اهلل يف لبنان ،بالقضاء على حركات املقاومة الفلسطينية

 .وشعوهبا العربي ةبأعناق احلكومات  األمريكي ةاملتحدة 

املباشرة على سوريا وإيران بالتهديد والوعيد مبا متلكه من  العسكري ةمن العراق الضغوط  أمريكامتارس 
تقوم بالتهديد بضرب فإسرائيل أم ا  .وجيوش قريبة من حدود تينك الدولتني ،ة رهيبة يف العراقترسانة عسكري  

حاولت الدولتان أو إحدامها دعم حزب اهلل يف لبنان وحركات املقاومة يف  إن ،ة لتينك الدولتنيالبنية التحتي  
 وإسرائيل ضد  سوريا وإيران هو إخضاع هاتني الدولتني للنفوذ األمريكي   ا تقوم به أمريكاواهلدف مم   .فلسطني

  .مقاومة يف املنطقةيف املنطقة للقضاء على آخر داعم لل

قت أهدافها يف السيطرة وهبذا التالزم بني أمريكا وإسرائيل وتبادل األدوار بينهما تكون أمريكا قد حق  
 ،يتم  هلا القضاء على املقاومة يف املنطقة بعد أن ،تهاإلقامة إمرباطوري   ،املباشرة على منطقة الشرق األوسط

قت أهدافها باحلفاظ على كياهنا الذي أقامته يف جسد رائيل قد حق  وتكون إس .وإخضاع سوريا وإيران لنفوذها
 .إن سحت الظروف بذلك ،ة توسيع رقعتهوإمكاني   ،واستدامة وجود هذا الكيان ،العربي ةة األم  

فقد  .معها هو التعاطف العاملي   الدعامة الرابعة من الدعائم اليت قام عليها الكيان اإلسرائيلي   – 4
ا واألمريكتني وكندا وأسرتاليا ب  و كيان أن يكسب تعاطف حكومات وشعوب العامل يف أور استطاع هذا ال

وقد نتج عن هذا التعاطف تأييد تلك احلكومات  .ت أفريقيا وآسياوبعض احلكومات والشعوب يف قار  
 حق  "شعار  ني والعرب حتتما يقوم به تاه الفلسطيني   ولكل   ،يف مجيع املواقف والشعوب للكيان اإلسرائيلي  
 ".إسرائيل يف الدفاع عن النفس



وأصاب بعضها اآلخر ضرر كبي ال ميكن إصالحه يف القريب  ،تلك الدعائم األربع قد اهنار بعضها إن  
مث  ،وصمود ذلك احلزب يف تلك احلرب ،تها إسرائيل على حزب اهلل يف لبنانالعاجل بسبب احلرب اليت شن  

فشلوا األهداف اليت أرادت إسرائيل ي   تطاع املقاومون يف حزب اهلل أناس إذ ،قلب املعادلة على إسرائيل
ة بعد جناحها يف وعلى املقاومة الفلسطيني   ،على حزب اهلل اوهي القضاء هنائي   ،حتقيقها من وراء هذه احلرب

 ،اجلنود ويف العسكري ةات واستطاع املقاومون أن يلحقوا بإسرائيل خسائر فادحة يف املعد   حتقيق هذا اهلدف
وقدرة مقاوميه على منع إسرائيل من  ،بل حزب اهللهذا الصمود من قِ  ة. وقد ع د  ة واالقتصادي  ويف بنيتها التحتي  

ة وبنيتها التحتي   العسكري ةاهتا إحلاقه خسائر فادحة جبنودها ومعد   مث   ،حتقيق أهدافها يف هذه احلرب
 .قاومة على إسرائيلللحزب وامل اكبي    اذلك نصر   ع د   ،ةواالقتصادي  

  .وبعضها قد تصد ع وهو يف طريقه إىل السقوط ،ابعض تلك الدعائم قد سقطت متام   إن  

حدة تبني  للواليات املت   فبعد أن ،وأصاهبا ضرر كبي يصعب إصالحه ،الدعامة األوىل قد تصد عت إن  
 ،م ليوث املنطقة إىل ععالب مذعورةهن  وبعد حتو ل جنودها الذين كانوا يوصفون بأ ،ا هشاشة عود إسرائيلب  و وأور 

إىل خردة ملقاة على  ،كافا  اليت كانت تباهي هبا يف عدم قدرة أحد على الوقوف بوجههاي املاباهتا )وحتو ل دب  
بعد كل  هذا الذي حصل إلسرائيل على أيدي مقاتلي  .ةاللبناني   جيق أو على التالل أو يف األحرا  الطر جانب  

منها  :رات على ذلك كثيةواملؤش   .باالحنسار عن الكيان اإلسرائيلي   ب   و واألور  عم األمريكي  بدأ الد ،حزب اهلل
خذه جملس األمن لوقف قرار يت   موافقة أمريكا على ختفيف الشروط اليت كانت تصر  عليها إسرائيل يف أي  

دراج نزع سالح حزب اهلل يف ومنها موافقة أمريكا على عدم إ ،بني إسرائيل وحزب اهلل العسكري ةات العملي  
ومنها موافقة أمريكا على صدور قرار يوقف  ،مع رغبة إسرائيل يف أن يتضم ن القرار ذلك 1701القرار 
ومنها  ،من وراء احلرب على حزب اهلل األمريكي ةة ق األهداف اإلسرائيلي  وإن مل تتحق   ،العسكري ةات العملي  

وعن تأييده للساسة  ،ة اليت تقوم هبا إسرائيلات احلربي  يده للعملي  عن تأي األمريكي   تراجع املوقف الشعب  
دي إسرائيل لسقوط أبرز مؤي   اني هذا األمر سبب  بعض احملل لني السياسي   وقد عد   ،األمريكان الداعمني إلسرائيل

ربمان هبزميته يف لي وقد أقر   .وهو السناتور جوزف ليربمان يف انتخابات احلزب ،األمريكي   يف احلزب الدميقراطي  
جملس الشيوخ يف لتمثيل والية كونيكتيكوت  ح احلزب الدميقراطي  هذه االنتخابات اليت هتدف إىل اختيار مرش  

  .األمريكي  



  تها إسرائيل على حزب اهللأعناء احلرب اليت شن   أي) يوليو 29يف  األمريكي ة "ذ  ن يِشن  "ة ونشرت جمل  
يف رسم سياسة الواليات  "أيباك"ل حتد ث فيه عن تدخ   ،"قبضة أيباك"نوان للكاتب آري بر مان حتت ع مقاال  

ني ال يقتصر ولني األمريكي  ؤ على املس "أيباك"وأشار إىل أن  تأعي  ،يف منطقة الشرق األوسط األمريكي ةحدة املت  
ومير روهنا يف  ،ائيلبل يتعد ى ذلك إىل كتابة القوانني والقرارات اليت تدعم إسر  ،اعلى الضغط عليهم سياسي  

شرعت تثي سخط ومقاومة عدد من أعضاء  "أيباك"ولكن  الكاتب أك د أن  قبضة  .الكوجنرس األمريكي  
  .األمريكي ةحدة اذ مواقف متوازنة يف املنطقة خيدم مصلحة الواليات املت  الكوجنرس الذين يرون أن  اخت  

ومها ستيفن والت وجون  ،ني األمريكان البارزيندميي  جاءت الدراسة اليت أعد ها اعنان من األكا ،اوأخي  
عن دعم  إىل الكف   األمريكي ةولني يف احلكومة ؤ وقد دعا هذان الباحثان املس .مارشيمي عن اللوب اإلسرائيلي  

 .يف املنطقة األمريكي ةحدة على مصاحل الواليات املت   اإسرائيل فيما تفعله يف منطقة الشرق األوسط حفاظ  

ة يف إرسال ي  ب   و د حكومات الدول األور ويدل  على ذلك ترد   ،افهو آخذ باالحنسار أيض   ب   و الدعم األور ا أم  
 .راد منها االنتشار يف جنوب لبنان حلماية الكيان اإلسرائيلي  ة اليونيفيل اليت ي  ات للمشاركة يف قو  قو  

فقد  .ن إعادة ترميمها يف الوقت القريبوال ميك ،واهنارت بالكامل اأم ا الدعامة الثانية فقد سقطت متام  
وسقطت مع اهنيار الرعب مقولة  ،وشعوهبا العربي ةاهنار الرعب الذي كانت متارسه إسرائيل على احلكومات 

وبدأ صمت اخلائف يتحو ل  ."ال ِقب ل  لنا جبيش إسرائيل"ومقولة  ،قهرجيش إسرائيل هو اجليش الذي ال ي  "
 .وسيتحو ل يف القريب العاجل إىل قعقعة سالح ،أييد للمقاومةمث  إىل كلمات ت ،إىل مههمة

إسرائيل ختيف به  ىبقي لد افال رعب   ،قبلها ماالهنيار  اتبع   اا الدعامة الثالثة فقد اهنارت بالكامل أيض  أم  
ا أم   .اشرة  مب تسيطر عليه أمريكا سيطرة   اجديد   اأوسط   اوال شرق   ،ق ِضي  عليها يف املنطقة وال مقاومة   ،العرب

 .سوريا وإيران فقد برزتا قوي تني يف املنطقة

 ،ةق يف زمن حكومة بوش االبن احلالي  فإن مل يتحق   ،كيف طريقه إىل التفك   اإلسرائيلي   إن  التالزم األمريكي  
 فإذا فشل أحد ،التالزم كان تالزم مصاحل ألن   ،ق يف حكومة أمريكا القادمة اليت ختلف هذه احلكومةفسيتحق  

 .فإن  الثاين يسعى إىل فك  هذا التالزم واالرتباط ،املتالزمني يف حتقيق مصاحل اآلخر

ما فعلته إسرائيل من  ألن   ،وهي آيلة إىل السقوط ،عت وأصاهبا ضرر كبيا الدعامة الرابعة فقد تصد  أم  
 ،ألطفال والنساء والعجزةوجرائم قتل ا ،اليت كان منها جرميتها يف قانا ،ني يف لبناناملدني   جرائم حرب حبق  



وإىل اعتبار  ،ة إىل إدانة ما فعلته إسرائيلمة العفو الدولي  ني هو الذي دفع منظ  وتدمي البيوت على أهلها املدني  
كشفت النقاب عن وجه إسرائيل قد  إن  هذه اجلرائم  .ذلك جرائم حرب مشينة فعلتها إسرائيل يف لبنان

ني بسبب جرائم جيش إسرائيل بوضوح على وجوه اإلسرائيلي   االسوء ظاهر   أمام شعوب العامل وقد بدا احلقيقي  
 .يف أكثر مناطق العامل اينحسر تدرجيي   وبدأ تعاطف شعوب العامل مع الكيان اإلسرائيلي   ،يف لبنان

وكشفت  ،احلرب اليت شن تها إسرائيل على حزب اهلل قد أسفرت عن اهنيار الدعائم اليت تقوم عليها إن  
 1948إسرائيل متر  اآلن يف مرحلة من الضعف مل متر  هبا منذ تأسيسها عام  وإن   ،احلرب عورهتاهذه 

حدة إسرائيل والواليات املت   وإن   ،وإن  نتيجة هذه احلرب قد أضعف سعي أمريكا لتحقيق أهدافها ،ميالدي  
 ،وبسرعة ته عانية  هلذا الكيان قو   وحياوالن أن يعيدا ،اوالن اآلن وبسرعة أن يسرتا عورة الكيان اإلسرائيلي  حت

 .يف املنطقة لتاليف تداعيات الضعف اإلسرائيلي  

 ر عانية  قد ال تتكر   ة  ذهبي   أمامهم اآلن فرصة   وإن   .أن  تستفيد من هذه املرحلة العربي ةوعلى احلكومات 
  :لتحقيق األمور التالية

ة حاب من القدس ومن مجيع األرض الفلسطيني  وإجبار إسرائيل على االنس ،ةة قوي  إقامة دولة فلسطيني   .1
مات الدول اليت تستطيع مع اإلصرار على متت ع تلك الدولة مبقو   ،ميالدي   1967تها عام اليت احتل  

 .أن حتمي حدودها

 .بل إسرائيلة من قِ ة احملتل  انسحاب إسرائيل من اجلوالن وإعادة كامل األرض السوري   .2

 .ة مبا يف ذلك مزارع شبعاة احملتل  ي  االنسحاب من كامل األرض اللبنان .3

 .ني والعربني واللبناني  األسرى واملسجونني الفلسطيني   إطالق سراح كل   .4

وذلك  ،هلا تفويت الفرصة على أمريكا ملا تسعى إليه من إقامة شرق أوسط جديد خاضع مباشرة   .5
 .ورفع صوت التحد ي يف وجهها دون خوف ،بدعم املقاومة يف لبنان والعراق

 .وسحب جيوشها من العراق ومن املنطقة ،بار أمريكا على إهناء احتالهلا للعراقإج .6


