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 حزب اهلل.الواليات املتحدة األمريكية، حرب املعىن، لبنان، احلرب، اجملتمع السياسي، إسرائيل، حممود حيدر، الكلمات المفتاحّية: 

اضاءة على اوجواب  حتاول اإل وهي مسعى هذه الورقة، إجراء مقاربة أولية وإمجالية للحرب األخرية على لبنان،
ا يعين أهنا حرب هذ واالشرتاك مع البواعث األمريكية ما يتصل ببواعثها اإلسرائيلية وحمل التقاطعمنها  سية فيها:األسا

 على حنو اضمن اسرتاتيجية إسرائيلية أمريكية مشرتكة هدفها تغيري قواعد النظام السياسي واألمين ابي ِّنً  تدخل دخواًل 
 الكبري. ف مبشروع  الشرق األوسطاه ما ُعر باجتو يف لبنان  اأمشل وأوسع بطاقً 

من أجل املعىن، من وجهة بظر العقيدة  اوحربً  ،على املعىن اومنها ما يتصل بطبيعة وماهية هذه احلرب بوصفها حربً  -
 السياسية واالسرتاتيجية اإلسرائيلية.

على الدولة اإلسرائيلية إثر  بترت، واآلثار اليت تاوسياسيً  ا، ما يتصل باحلصيلة املباشرة للحرب عسكريً اومنها ثالثً  -
 اإلخفاق الذي مين به جيشها يف ميدان املواجهة مع املقاومة.

، ومعىن هذا القرار 1701ما بعد وقف العمليات إثر صدور قرار جملس األمن  ،ما يتصل بتداعيات اومنها أخريً  -
 وجهة كوبه يعيد التأسيس لزمن جديد من االاضطراب واحلروب احملتملة.

ن لنا من توصيف حلرب إسرائيل على لبنان لصّح أن بقول إهنا حرب املعىن. وحني جيري الكالم على لو كا
االبتصار واهلزمية، واحلياة واملوت، ال يكون ذلك إال ألن النفس السياسية اإلسرائيلية بلغت حدودها القصوى من 

 الشعور بعدم اليقني.

عىن. ذلك ال يدل بالقطع على أن احلروب اليت خيتت من هذه احلدود أمكن توصيف احلرب بأهنا حرب امل
 اضدبا، وابقتت، هي حروب بال معىن.

كل حروب إسرائيل تكتس  هذه الصفة وإن بدرجات ومرات . القتية بالنسبة للعقل االسرتاتيجي اإلسرائيلي. 
 ائية البقاء واهليمنة.أن كل حرب، كان خيواضها، َصُغرت أو َكُُبت، ال قيمة هلا، ما مل تكن على رباط وثيق بغ



عائد إىل كوهنا لكن احلرب اليت ال تفتأ بستظل هبا، هي استثناء على القاعدة. وابطباعها هبذه السمة االستثائية 
 ُتظهر احلد األعلى من الداللة على معيارية اهلزمية والنصر.

عيار اإلسرائيلي يعادل شل يف املفشل إسرائيل يف اسرتاتيجية احلرب والسياسة. والف التجربة األخريةلقد أظهرت 
 سرائيل مثلما يعادل النصر لعدوها.اهلزمية إل

، 2000على النحو إيّاه حني اهنزم االحتالل يف ربيع عام  ايف احلرب األخرية، وكان أيتً كذلك وحني كان ذلك  
 فما مثة من حقيقة أمكن جالؤها إال معىن اهلزمية.

اضرٌب من السعي  ذلك أهنامن أجل استعادة املعىن.  ازان اإلسرائيلي، حربً يف املي القد كابت حرب الثالثني يومً 
اه، حرب على صنّاع املعىن. أي إياحملموم إىل مغادرة عقدة السقوط يف امتحان التجربة اللبنابية. وهي كذلك وباملقدار 

 لئك الذين صنعوا لنا معىن النصر.على أو 

روحته الشهرية اليت رأت، "أن عدم اليقني هو حالة إسرائيلية باستعادة أط القد كان باحوم غولدمان شغوفً 
. وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة اليت ظهرت يف منتصف القرن العشرين، واليت ال تستمد وجودها من احلقيقة .دائمة.

  ..".بل من الفكرة، وال كذلك من الواضع الواقعي وإمنا من أمل اليهود وإمياهنم.

 استنفاذ الفكرة من هواهنا.اآلن مل تنته إىل اليقني. وال هي خُلصت إىل حرب إسرائيل علينا 

لكن مل يستقم بعد، سياق التداعيات السياسية اليت ال يبدو يف األمد املنظور أهنا  وقفت احلرب عند حد.لقد 
يلي، كابوا على ستنبسط على أرض هادئة. والذين عاينوا ديناميات املواجهة بني املقاومة وجيش االحتالل اإلسرائ

يقني من رسوخ حقيقة غري قابلة للجدل وهي: حلول زمن سياسي أمين جديد شّق مساره يف لبنان لتعمَّ مفاعليه 
 اسرتاتيجيا الشرق األوسط برمته.-جيو

لعّل أهم ما يف هذا الزمن اوجديد، أن املنطقة اليت ُواضعت هلا تصورات بظرية حول ما ينبغي أن تكون عليها 
بات  بعد هذا الفاصل الزمين، . كل شيء2006ملقبلة، مل تعد هي بفسها بعد الثاين عشر من متوز )يوليو( صورهتا ا
ل    ال تبدو عالئمه وااضحة الرؤية، ال يف وجهها السياسي املباشر، وال يف ما يتص . مسارحنو مسار آخر امشدودً 
 ات ذات املديني املتوسط والبعيد.  بالتوقع



على أبه منطقة واهنة يتيّسر فيها ومن خالهلا فتح  اودوليً  اوأمريكيً  اى التعامل معه إسرائيليً لكن لبنان الذي جر 
حىت لقد  األكثر استعصاًء على تدوير زواياه احلادة.الباب على إعادة تأليف النظام اإلقليمي األكُب، بدا وكأبه املكان 

، إىل القول بأبه استثناء وطين مفارق. فال تستوي اخل واشتباكتدمن تعقيد و  لبنان ذه  من استقرأ ما هو عليه
بتوازن دويل وإقليمي شديد  دومؤيَّ  ،د بارتتاء أهله به، مسدَّ سيادته وال منطق إعادة تشكيله كدولة إال على إمجاع

 احلساسية.

 مرجعية لكن الوجه املفارق لزمن كهذا هو أن ال .، زمن سياسي وأمين مفتوح على احتماالت ال حصر هلاامثة إذً 
، هي تسوية ولدت على حافة اهلاوية 1701ن التسوية املفرتاضة اليت بسطها قرار جملس األمن الدويل الرقم إله. أي 

 أفلح الالعبون يفعلى بار مل خُيمد هليبها، وال  كهذا، جيء به ليلقي ظاًل   اوبقيت عند حافة اهلاوية. كما لو أن قرارً 
اسرتاحة بني حرب كُبى مل تكتمل  القرار هذه الداللة بدا كما لو كان منا. و احتواء املقاصد اليت اشتعلت ألجله
 وحرب افرتااضية حممولة إىل اجملهول. 

 هآرتسحىت أن املعلق يف صحيفة  لطبائع القرار وتعقيداته. ااإلسرائيليون ومعهم األمريكيون هم األكثر استشعارً 
عن التشاؤم يف ما يتعلق بآليات تطبيقه.  اكان األكثر تعبريً   ،ومبعىن مامن الصورة الواقعية،  اتسفي برئيل كان أكثر قربً 

من دون تاريخ. كل األطراف وافقوا عليه واعرتفوا بقيمته االمسية،  مؤجاًل  اإن قرار جملس األمن يشبه شيكً "يقول برئيل 
 .1"وبوع العملة اليت سُيصرف هبا ما زاال مواضع خالف ،لكن موعد صرف الشيك

من االلتباسات. وألبه   اعجيبً  اسوى وعاء حيوي خليطً  1701مل يكن القرار  ،بفسهاملنطق الوصفي  على سياق
من هذه الصورة الرمادية للقرار راح  اقابلية للتأويل. رمبا ابطالقً  "القرارات األممية"كذلك، فهو قد يكون من أكثر 

 بدأصورة بيابية له، لقلنا إبه بقدر ما خيالف م اوجميع يقبلوبه مع شيء من املالحظات والتحّفظات. فلئن كان من
يف اللحظة اليت ولد فيها.  امع احلاجة إليه، وحتديدً  احممومً  االتوازن الكالسيكي للحرب اليت أبتجته، فإبه يتّسق اتساقً 
ة يف ساحيت بينما هو مل يعكس بالترورة صريورة ميزان القو معىن هذا أن القرار جاء تلبية حلاجة أطراف احلرب إليه، 

، أن القرار هو أدىن إىل اهلدبة املفتوحة على االحتماالت، منه إىل ااملواجهة امليدابية والسياسية. ذلك يعين، استطرادً 
 لتسوية سياسية أمنية طويلة األمد مع لبنان. اصفة كوبه أراضً 

                                                 

 .2006-8-15 ،هآرتسصحيفة  1 



 "الحرب الخاطفة"إحباط 

تأسيس متجدد حلالة ابتقالية ممتّدة يف  هوإىل أن القرار ولو حنن متينا يف التوصيف لبلغنا تلك النقطة اليت تشري 
اإلسرائيلية. إن هذه احلالة االبتقالية هي أشبه باستعادة مدوية -الطويل على جبهة النار اللبنابيةسياق االحتدام 

متوز/يوليو يف الفرتة اليت سبقت الثاين عشر من  ا، حتديدً للحرب الفاترة بني املقاومة وجيش االحتالل اإلسرائيلي
 ست سنوات كاملة. ارجوعً  وامتدت 2006

سوف جند من اخلُباء الغربيني من مييل بقوة إىل مثل هذا التوصيف، من هؤالء الُبيطاين روبرت فيسك الذي 
يف تاريخ الشرق األوسط، إذ ال جيدر بأحد  امميتً  مفصاًل تشكل  1701القرار وقف املواجهات على أساس  أن اعتُب

ولكن إذا اهنار وقف  [...]عن محاية إسرائيل  ان أمهية هذه اللحظة اليت يبدو فيها اوجيش اإلسرائيلي عاجزً أن يقلِّل م
للتهّرب من  امن اإلسرائيليني أو األمريكيني ال ميلك خططً  ا، كما يبنيِّ فيسك، فإن أيً اإطالق النار وهو أمٌر يبدو مؤكدً 

رأت إىل هذه احلرب فرصة هلزم الداعمني اإليرابيني والسوريني، ها هي جتد النتائج املتوقعة. فالواليات املتحدة اليت 
على تدمري اوجسور وحمطات الطاقة واملباين السكنية، ولكنه  االطاولة وقد ابقلبت عليهم. فاوجيش اإلسرائيلي بدا قادرً 

 دة على تصفيته...عن حتطيم حزب اهلل الذي أقسمت إسرائيل والواليات املتح ايف الوقت بفسه ظهر عاجزً 

اإلسرائيلية، ظل -اليت حتكم سياق احلروب اللبنابيةلكن فيسك ومعه كثريون ممن يطّلون على اخلطوط البيابية 
 بدأت يتال للحظةإىل هذه احلصيلة على أهنا ا ارائيً  ،على الشك مبا جاءت به احلصيلة األممية يف جملس األمن حممواًل 

 فيه احلرب احلقيقية.

الدبلوماسية اليت مّت على أساسها وقف -ع على الصيغة السياسيةلَ التصورات والتوصيفات اليت تُ تكن  اوأيً 
. لقد استطاعت املقاومة أن حتبط أحد أهم مرتكزات املواجهة، فإن األمر األهم هو طبيعة امليدان اوجديد للحرب

ية متديد الزمن وإغواء القادة اإلسرائيليني . ولقد أفلحت عمل"احلرب اخلاطفة"عقيدة احلرب اإلسرائيلية، عنينا هبا 
باحلرب الُبية واعتماد اسرتاتيجية الكمون واهلجومات املركزة على مساحات ابتشار جنود ومدرعات العدو يف إحباط 

 عقيدة احلرب اخلاطفة.



اإلسرائيلية ، وإن مل يكن على املستوى بفسه وجهة شل القدرة الم يكن املشهد خمتلفً فيف اوجاب  السياسي أما 
على احتواء التداعيات امليدابية. فعلى الرغم من سعي الواليات املتحدة األمريكية احملموم لتحويل اهلزمية اإلسرائيلية 

إىل بصر سياسي ودبلوماسي، فقد متكن الصمود السياسي اللبناين من اإلخالل بواحدة من أهم آليات  ةالعسكري
 األمن. السيطرة األمريكية املطلقة على جملس

، سيشكل يف 1701الفربسي والعودة إىل التعديالت اليت تتّمنها القرار -ولعل سقوط مشروع القرار األمريكي
 عالمة فائقة الداللة على إمكان إحداث حتوالت يف مسار القرارات الدولية. نيبظر خُباء القابون الدولي

 اوتبعً  .ى اجتاهات صنع القرار الدويل صدقيتهاويف الواقع فإن ما حصل على هذا الصعيد مينح فكرة التغط عل
 از االفرتااضي إىل صفة كوهنا أمرً ، حيث تنتقل من احليّ للموازين اليت يفراضها ميدان املواجهة فإن الفكرة تصبح حقيقية

 يف جمال اإلمكان والتطبيق. اواقعً 

 الحرب األميركية المشتركة

 ئنول .يف األصل حرب أمريكية جرت بالواسطة اإلسرائيلية احلرب هي مثة من يذه  إىل درجة اليقني بأن لكن
فذلك ال يقّلل من مركزية تأسيس أمريكا للحرب  تقاطعت الرغبات بني اخلاص اإلسرائيلي والعام األمريكي يف املنطقة

رائيل ويف هذا الكالم بات يؤلف جمموعة متصلة من أوعية السجال احملتدم اليوم يف الواليات املتحدة وإسو . ورعايتها
 الدوائر السياسية الدولية.

لقد جرى اإلعداد للحرب قبل وقوعها بزمن، والذين قرأوا بعمق توقيت عملية أسر اوجنديني اإلسرائيليني من 
 جاب  املقاومة اإلسالمية، وجدوا يف ذلك حماولة باجحة إلجهاض الرتتيبات الكاملة للحرب.

ار اإلسرائيلي بإعالن احلرب، كان مثة تداول يسري بشكل بارد يف به قبل شهور من أخذ القر أاملعلومات تقول 
. يف ذلك الوقت كابت جلسات احلوار الوطين بني األطراف اللبنابية ابعض الدوائر الغربية عن صيف لبناين حار جد  

املشهد  عقد سياسي اجتماعي يؤسس لتسوية تارخيية يف البالد. لكن ساسية متنح األمل بإمكان الوصول إىلاأل
والقرارات امللحقة به، كسبيل  1559املوازي للحوار الداخلي اللبناين، ظل على سريته االعتيادية يستمسك بالقرار 

هلذه الصورة املركبة كان مثة يقني  التسييل أطروحة الشرق األوسط الكبري. وتبعً  اقل  قواعد اللعبة وجعل لبنان ممر  ل



من دون األخذ باخليار العسكري   املشار إليه، أن تطبيقه بات مستحياًل لدى الذين واضعوا بنود القرار الدويل
حزب "اليت أعدهتا إسرائيل اضد  "رب األسابيع الثالثةح"ا كشفته املعلومات مل تكن خطة اإلسرائيلي... وعلى حنو م

ذا رتبة  اإسرائيلي   ابطً أن اضا سان فرنسيسكو كرونياليف الواليات املتحدة. فقد أوردت صحيفة  اي  سرّ  امواضوعً  "اهلل
هلذه اخلطة على شاشة خاصة بالعمليات العسكرية. وحتر العرض  اعالية حتر قبل سنة إىل واشنطن وقدم عراضً 

 آبذاك دبلوماسيون أمريكيون وصحافيون ومفكرون.

 "حزب اهلل" وتتيف أن التابط اإلسرائيلي أدىل مبعلومات وافية عن اخلطة اليت بفذها اوجيش اإلسرائيلي إثر أسر
 يوليو املنصرم.متوز/ 12ني يف اوجنديّ 

شن  اأما ملاذا بفذت اخلطة يف الصيف وليس يف أي فصل آخر، فتواضح املعلومات أن اإلسرائيليني يفتلون دائمً 
ألهنم (، 1982حزيران يف  اجتياح لبنان وكذلك حرب ،1967حزيران عام  5حرب ) .حروهبم يف الصيف

اوجامعات يف أمريكا وأوروبا، لذلك هم يستغلون وجود هؤالء الطالب يف العطلة خالل  يتحسبون لردود فعل طالب
ما لشن احلرب هذا الصيف، سواء  اإىل املعلومات املذكورة، سيفتعلون حدثً  االصيف لشن حروهبم. وكابوا، استنادً 

ديني اإلسرائيليني اللذين خطفهما إن هذه احلرب ال عالقة هلا باوجن"أو مل يأسر. وتستنتج:  اجنودً  "حزب اهلل"أسر 
سطوهتا  إلقاء من احزب اهلل. بل هي حرب خمطط هلا منذ سنوات من أجل زيادة بفوذ إسرائيل يف املنطقة، ابطالقً 

 ."على حزب اهلل

جامعة بار ايالن وكان احملرر يف القسم اخلارجي يف الصحيفة بقل عن جريالد ستاينُبغ أستاذ العلوم السياسية يف 
إن "وأاضاف:  ."1948بني احلروب اليت خااضتها إسرائيل منذ العام  اإهنا األكثر إعدادً " إسرائيل قوله يف احلرب:يف 

فور ابسحاب إسرائيل من األرااضي اللبنابية، بعدما أدركت الدولة العُبية أن  2000اإلعداد هلذه احلرب بدأ العام 
ملهامجة إسرائيل. وقد أجنزت خطة احلرب العام  اريخ استعدادً من تكديس الصوا "حزب اهلل"اجملتمع الدويل لن مينع 

وحلظت أهنا ستدوم حنو ثالثة أسابيع، وجرى التدري  عليها يف السنتني املااضيتني من خالل أبظمة حماكاة  2004
 احلقيقية. "حزب اهلل"حبيث دارت معارك افرتااضية يف مواقع مشاهبة ملواقع 



سط ميلك معلومات حول طريقة تفكري إسرائيل واحلكومة األمريكية، فإن وحبس  خبري يف شؤون الشرق األو 
إسرائيل واضعت خطة ملهامجة حزب اهلل وأطلعت عليها مسؤولني يف اإلدارة األمريكية قبل متوز/يوليو بوقت طويل، 

 ."ةسينفذ اإلسرائيليون تلك اخلط أو آجاًل  وكان هناك شعور عميق أو قوي يف البيت األبيض أبه عاجاًل 

، إن نيويوركرهريش وبشر يف صحيفة  الصحايف األمريكي املعروف سيمور لتحقيق كتبه اويقول اخلبري املذكور، تبعً 
عدة لدعم محلة القصف اإلسرائيلية. وقد بُظر إىل األمر يف داخل اإلدارة بصفته وسيلة لتقوية  ااإلدارة متلك أسبابً 

البيت ". ويتابع: على معظمه "حزب اهلل"ى اوجنوب الذي يسيطر احلكومة اللبنابية لتتمكن من بسط سلطتها عل
من صوارخيه ألبه إذا كان من خيار عسكري اضد املفاعل النووي  "حزب اهلل"على جتريد  ااألبيض كان أكثر تركيزً 

د اإليراين جي  أن بتخلص من األسلحة اليت ميكن حلزب اهلل أن يستخدمها يف أي هجوم حمتمل على إسرائيل. ولق
 ا: فهو يطارد إيران كجزء من حمور الشر ومفاعلها النووي. وهو أيتً ااألمرين معً  -حبس  هذا اخلبري  -أراد بوش 

 مهتم مبطاردة حزب اهلل كجزء من اهتمامه بالدميقراطية كون لبنان واحد من جواهر تاج الدميقراطية يف الشرق األوسط
[...]". 

التخطيط "إياها ب  ا( أمري أورن واصفً 21/7/2006) هآرتسئيلي يف اخلطة بفسها حتدث عنها الكات  اإلسرا
ويف خريفها(  2005يف خالل عام واحد. مرتان )يف ربيع  الذي ُعرض كفكرة للتداول ثالث مرات "االسرتاتيجي
ينما إليهود أوملرت. وكان من عرض ذلك هو اوجنرال غيبورا ايالبد ح 2006مارس مرة ثالثة يف آذار/و  آلرييل شارون

، ولكن بوسع إهنا فكرة مثرية لالهتمام": اعمل كرئيس جمللس األمن القومي. ويف كل هذه املرات كان اوجواب متشاهبً 
 ."لبنان أن ينتظر

 ستة مبادئ للحرب

لقد عرض آيالبد على أوملرت مثلما عرض على شارون قبله خطة من ست بقاط، هي مبثابة خريطة طريق لتسوية 
 بنان وإسرائيل كما وصفها اخلُباء. أما هذه النقاط الست فهي:قتايا األمن بني ل

، الداعي إىل تفكيك حزب اهلل كمنظمة مسلحة على مرحلتني: إبعاد حزب اهلل مشااًل  1559: تنفيذ القرار أواًل 
 مث بزع سالحه.



وأن حيصل لبنان  اصغريً  : حل اخلالفات احلدوية يف بلدة الغجر ومزارع شبعا: ميكن إلسرائيل أن تقدم تنازاًل اثابيً 
 على إجناز كبري.

 : بشر اوجيش اللبناين وتشكيل هيئة للتنسيق األمين املباشر بني إسرائيل ولبنان.اثالثً 

 : االحرتام املتبادل للسيادة، مبا يف ذلك، وقف الطلعات اإلسرائيلية يف األجواء اإلسرائيلية.ارابعً 

 : حل وتسوية مشاكل املياه.اخامسً 

املواضوعات اإلبسابية: اإلفراج عن أسرى اوجيش اإلسرائيلي، تسليم األسرى اللبنابيني يف إسرائيل : اسادسً 
 للحكومة اللبنابية، عودة مشرّفة ألفراد جيش لبنان اوجنويب إىل وطنهم.

عن  ، بأهنا ستحظى بإمجاع داخلي، فتاًل "اخلريطة العسكرية السياسية"آيالبد على يقني حني تقدم هبذه  كان
 هابه الكبري على تبّنيها من حتالف دويل واسع تقوده الواليات املتحدة ويؤيده جملس األمن.ر 

 فلسفة أميركية للنار

 كيف بدا السلوك السياسي األمريكي بإزاء ما يعراضه اإلسرائيليون من تصورات حربية؟

رب. لقد كابت وزيرة اخلارجية  استهالك املزيد من الوقت قبل أن يفصحوا عما يتوقعوبه من احل مل يشأ األمريكيون
كوبدوليزا رايس يف منتهى الواضوح حني رأت إىل حرب لبنان على أهنا اللحظة اليت بشهد فيها املخاض العسري لوالدة 

هذا التوصيف مل يفاجئ الكثريين ممن عاينوا الوقائع اليومية للدبلوماسية األمريكية املتنقلة ن لكالشرق األوسط الكبري. 
بدت الصورة أمام هؤالء جلية  لقد وتل أبي  وباريس وبيويورك وواشنطن وسائر العواصم العربية واألوروبية. بني بريوت

 أفغابستان والعراق. حرب احتالل ال يقرهبا الشك: إن ما جيري بالفعل هو احلرب األمريكية الثالثة بعد

 ."اجملاز السياسي" أن يواضع يف حقل ما ميكن إىل "احلرب األمريكية الثالثة"القول عن حرب لبنان بأهنا  ال ينتمي
االت والدراسات النقدية اليت السيل العارم من املقو ة ال تقبل الشك. حلرب باتت حقيقا األمريكية هلذه فالقيادة
ها معاهد األحباث والصحف والدوريات يف الواليات املتحدة، جتتمع يف الغال  على فكرة جيري تظهريها على تجبتي



 ؤوكيف أهنما مل تستبصرا عواق  كان ميكن التنب  وقعت فيها أمريكا وإسرائيلؤالت سلبية، حول الورطة اليتشكل تسا
 هبا.

يف احلزبني اوجمهوري والدميقراطي، من يذه  إىل إبراز خطايا احملافظني اوجدد  اء واملسؤولني السابقنيومثة من اخلُب 
 .راك املخاطر قبل استشرائهاو إىل استديف تبين وإدارة احلرب على لبنان، ومنهم من يدع

حىت أن زبينغيو برجينسكي وهو أحد أبرز وااضعي الفلسفة السياسية األمريكية املعاصرة، سيدخل على خط النقد 
 غلوبيل فيوبوينتالشديد لسلوك احملافظني اوجدد يف إدارة الرئيس جورج بوش. ففي حوار أجراه معه رئيس حترير جملة 

 ."...ارأى برجينسكي أن سياسات احملافظني اوجدد ستقتي على الواليات املتحدة وإسرائيل معً باتان غاردلز، 

جادل اإلسرائيليون كآرييل شارون وبنيامني بتنياهو حول أن إسرائيل  املنقتية عُب السنواتأبه  اما بات معلومً 
جادل احملافظون اوجدد األمريكيون باملثل، كما ، حيث ال يستمع أعداؤها سوى ملنطق القوة. و "جوار خشن"تعيش يف 

 الذي "اوجوار اخلشن"عظمة الواليات املتحدة، ما قد خييف  يتاعف منحول أن دخول العراق بشكل أحادي قد 
 يذعن لألهداف األمريكية. سوف

لدى  اإلسرائيلية وب زعات التدخل ثل هذا التماهي بني ب زعات احلربحني سئل برجينسكي عن األثر السيئ مل
ال يشوبه اللبس حيث اعتُب أن قواعد احملافظني اوجدد املذكورة واليت  اكان جواب برجينسكي وااضحً احملافظني اوجدد،  

على إسرائيل. ولسوف تنقل  الغالبية العظمى من  اأخذت إسرائيل منها مرادفاهتا، ستقتي على أمريكا واستطرادً 
إذا استمّرت سياسات و إن دروس العراق تتحدث اليوم عن بفسها  دة.اضد الواليات املتح اي  سكان الشرق األوسط كلّ 

فإن الواليات املتحدة سوف ُتطرد من املنطقة، وسيكون ذلك بداية  يقول برجينسكي احملافظني اوجدد على هذا النحو
 بالواضعية اإلسرائيلية فلم يكن برجينسكي متفائاًل  ،هناية إسرائيل. أما بالنسبة إىل احلرب املفتوحة بني إسرائيل واملقاومة

من املهم أن بدرك أن إسرائيل هزمت أعداء رمسيني تقودهم يف معظم احلاالت أبظمة غري كفوءة،  وها هو يالحظ أن
اضد إسرائيل. وهي حرب مبنّية على الدعم الشعيب  "غري متناسقة" ايشن حربً فإبه  "حزب اهلل" أما ويف الغال  فاسدة.

فإبين على يقني من أن إسرائيل ستواجه املزيد من الصعوبات يف معاوجة هذه تزايد. لذلك األصويل، وحىت الطائفي امل
أن القتية املثرية للجدل اليت أهنى هبا االسرتاتيجي األمريكي حديثه، هي املسألة الثابية املتناقتة مع سابقتها. على 



يل يف خطر حمدق، إذا مل يتم حني أبدى خشيته من أن املنطقة سوف تنفجر من جديد، وسوف تكون إسرائ
 .2استدراك املخاطر وتفادي ما هو أسوأ قبل فوات األوان

ال يتوقف النقد السياسي لسلوك احملافظني اوجدد عند وجهة واحدة يف تيارات الفكر االسرتاتيجي األمريكي، 
ا مم وفزائدة من اخلفالذين واجهوا الالهوت السياسي للفريق الذي يسيطر على البيت األبيض تتملكهم جرعات 

من تلك تسّببه اسرتاتيجيات االحتالل والقوة املفرطة يف إدارة شؤون العامل. ومثلما أظهر برجينسكي خماوفه 
االسرتاتيجيات وال سيما يف فلسطني والعراق ولبنان ها هو وزير اخلارجية األسبق هنري كيسنجر حيكي القصة على 

 حنو مشابه.

من التنظري لفلسفة القوة يف لبنان والعامل العريب، يعود كيسنجر لرياجع ما كان فبعد سلسلة متصلة وهائلة 
 سياسية للبنان.-استمسك به كمقدس سياسي يف النظر إىل البنية السوسيو

يالحظ كسينجر وجه  ،سياسي لنظام فيدرالي في الشرق األوسط فيأساس فلسيف مقالة له حتت عنوان 
 أن أساس لشرق األوسط. فيبنّي لوقائع ميزان القوى التقليدي يف ا اسي يف لبنان تبعً االستحالة لناحية فرض بظام سيا

من الرتكيز  ابناء لبنان هو الدمج بني الواقعي واملثايل. وبني االسرتاتيجيا والقيم، وال ميكن أن يكون هذا األساس متأتيً 
 .3"ة دون أخرى، أو على طرٍف دون آخرعلى مجاع"املفرط 

 اإلسرائيليةفلسفة النار 

اإلسرائيلي بلغ بقطة -نطق املغامرة. فالتقاطع األمريكيمن أثر يف مراجعة م توقفهامل يكن لنقد احلرب قبل وبعد 
 . أي تغيري قواعد اللعبة، وقل  املعادلة يف لبنان وعلى حدود إسرائيل الشمالية."تغيري الوجهة" وجهةالتطابق 

منذ اليوم األول للحرب على تظهري ما يوحي باإلمجاع القومي حول املهمة  الثقافة السياسية اإلسرائيليةدأبت لقد 
اوجديدة للجيش. ولقد تيّسر حلكومة إيهود أوملرت توظيف املناخ النفساين الذي يعيشه اإلسرائيليون على امتداد ست 

وجه التعبوي الرئيسي . كان ال2000سنوات من اهلزمية اليت حلقت باملؤسسة العسكرية ومعنوياهتا يف ربيع العام 
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من اإلخفاقات  ااملعتمد يف ذلك، هو اخلروج من عقدة اهلزمية. سوى أن اإلمجاع مل يلبث حىت راح يتآكل تدرجيي  
األوىل للحملة الُبية يف قرية مارون الراس ومدينة بنت جبيل ويف القرى والبلدات احلدودية يف القطاعني الشرقي والغريب 

 من جنوب لبنان.

التشكيك باإلمجاع عكسه النقاش الذي احتدم بني النخ  اإلسرائيلية منذ األيام األوىل للحرب. مثة من مظاهر 
أخذ على الزعامة السياسية تقييدها أذرع اوجيش. فعلى مدى ست سنوات تركت إسرائيل حزب اهلل يراكم قدرة 

 ( دوف غولدشتاين.2006-7-23) معاريفصاروخية ال مثيل هلا يف العامل كما يقول الكات  يف صحيفة 

مؤداه أن  اخادعً  اتصرفت كنعامة، حيث طّورت ومهً  –يتيف غولدشتاين  –مث إن حكومات باراك وشارون 
أمنوذجني حربيني دفعا  س  الكات  فإن مثةحبحزب اهلل سيتحول إىل حزب سياسي وسوف يعتدل يف مواقفه. و 

سالح اوجو سيوجه حلزب اهلل اضرب قاتلة: النموذج األول: باألمل الواهم بأبه إذا صدق املستوى السياسي، فإن 
ففي الساعات الست القاتلة قتى سالح اوجو اإلسرائيلي على أسلحة اوجو يف كل من مصر  :حرب األيام الستة

 وسورية واألردن والعراق.

 ت الُبية املعركة.ن سالح اوجو األمريكي وصواريخ توماهوك هزما العراق قبل أن تكمل القواإوالنموذج الثاين: 

هنما ال ينطبقان على احلرب مع لبنان. إأي  ،طريقان متلِّالنيقول غولدشتاين عن هذين األمنوذجني إهنما 
غري ممكن. كما أن  قتاء عليها من دون قوات برية أمر، والاخمتلفة جوهري   -كما يتبنّي   -فمنظومة صواريخ حزب اهلل 

لبنان خطر فظيع. ومن هنا يصل غولدشتاين إىل االستنتاج الصع : بأن إدخال قوات برية بكميات كبرية إىل 
مرحلة ما بعد احلرب ليقّرر أن حزب اهلل  اإسرائيل ال متلك فرصة لتحقيق أهدافها. مث ميتي إىل أبعد من هذا مستقرئً 

على إطالق ليس على قدرته  الن يتجرد من سالحه. وحىت بعد األاضرار اليت حلقت بقوته فلسوف يبقى حمافظً 
قوة دولية، حىت وإن كابت قوية  ل. كما أن أييالصواريخ فقط، وإمنا كذلك على أساس قدرته بإحلاق الترر بإسرائ

 وجدية، فلن حتمي إسرائيل من بريان حزب اهلل...

 تصدّع الوعي والردع



تعين بلوغ اجملتمع السياسي اإلسرائيلي حول بتائج احلرب يف أمد قري . وألن هناية هذا اوجدل سوف لن ينتهي اوجدل 
والعسكري درجة من اليقني بنهاية احلرب وأسباهبا وتداعياهتا، فليس مثة يف األفق ما يفتي إىل مثل هذا املآل. هناك 

احلرب أوقفت عند بقطة املنتصف بني اهلزمية العسكرية واحتماالت النصر السياسي. لعل قناعة لدى اإلسرائيليني بأن 
اإلسرائيلية من مشاعر وابطباعات يؤدي إىل هذه القناعة. وما تبديه هيئة األركان من خماوف  ما تعكسه الصحافة

ت ن احلسم يف املستقبل يشكل إحدى عالماوجهة حتول النتائج إىل حقيقة تظهر اضعف دولة إسرائيل وعجزها ع
 القلق االسرتاتيجي.

األمريكية يف فيتنام والتجربة اإلسرائيلية يف احلرب  الباحث السياسي اإلسرائيلي رؤوبني بدهتسور ربط بني التجربة
اوجنرال فستمورالبد قائد القوات  ىناألخرية، فرأى أن الفشل األمريكي يف جنوب شرق آسيا بدأ يتتح عندما تب
ن اوجيش اإلسرائيلي ، إس  بدهتسورحباألمريكية يف فيتنام هنج إحصاء اوجثث كبديل من االبتصارات العسكرية. و 

يبقى اوجيش األكُب واألقوى يف الشرق األوسط ليتقاتل طوال أكثر من أسبوعني مع النهج بفسه. إذ عندما  تبىن
من حزب اهلل يدافعون عن بنت جبيل من دون أن ينجح يف إختاعهم، ال يتبقى أمام قادته إال  مخسني مقاتاًل 

نت جبيل ستتحول إىل رمز حلرب لبنان اإلشارة إىل عدد جثث مقاتلي العدو. ويفرتض الباحث اإلسرائيلي أن ب
ثابية يف تراث مقاتلي حزب اهلل وتقاليدهم، أما بالنسبة إىل  رادالثابية. ذلك أن هذه املعركة ستكون ستالينغ

  ااإلسرائيليني فستكون تذكارً 
ً
املصطلح األكثر مالءمة لوصف الواضع فهو كما  لكنلفشل اوجيش يف احلرب.  امؤمل

تلقينا اضربة قااضية. حيث ال يتعلق األمر بفشل عسكري فقط، وإمنا هو فشل اسرتاتيجي مل يقول بدهتسور: إبنا 
تتتح بعد تداعياته السلبية بعيدة املدى. فإبه )أي هذا الفشل( يقتم الذخر األهم بالنسبة إىل األمن القومي، 

على توجيه اضربة ساحقة إىل أعدائنا يف ما  اقادرً و  اومتطورً  اوقوي   ااضخمً  اويهّشم صورة الدولة القوية اليت متتلك جيشً 
 لو جرؤوا على التحرش بنا.

القلق على صورة دولتهم وجيشهم، بل هو و  ،ةبيلي على هذا املنسوب من مشاعر اخلال يقتصر الكالم اإلسرائي
ا الدولة. لقد  ميتد إىل مساحة إاضافية تتناول ما كان يُنظر إليه كمقدس يف البنية اإلمجالية للمبادئ اليت قامت عليه

كهذه هّزت ركنني أساسيني   اكشف اوجدل منذ بداياته عن حقائق ثابتة أخذت تتهاوى بفعل احلرب. منها أن حربً 
 ."الردع"و "الوعي"من أركان إسرائيل مها: 



عن جمتمعات ودول املنطقة  على مستوى الوعي: مل تعد صورة إسرائيل أمام بفسها وأمام عدّوها املباشر، فتاًل 
اإلسرائيلي. فقد منحت هذه الثقافة صورة -ولوجية على امتداد الصراع العريبائل من الثقافة السياسية واإليدياهل

من القوة والغلبة واالقتدار، حىت إذا جاءت احلرب بدينامياهتا ووقائعها والنتائج اليت أسفرت  اأسطوريً  اإسرائيل لوبً 
ميلك اآلن ما ميكنه من  "الهوت القوة اإلسرائيلي"املقتدرة، ومل يعد  عنها، اهتّز وعي الصورة، وابكفأت الثقة بالذات

 استعادة اإلمساك بعوامل النصر التارخيي.

املرياث احلريب للجيش  يف أما على مستوى الردع: فلقد بّينت مسارات املواجهة غري التقليدية، وغري املألوفة
من اخلُباء اإلسرائيليني باتوا على خوف مقيم من ظهور  كثرييناإلسرائيلي، تصدّع اسرتاتيجيات الردع. حىت أن  

إرهاصات وعي اسرتاتيجي عسكري لدى قادة جيوش الدول احمليطة بإسرائيل، تقوم على إمكان حتقيق ابتصارات 
، وال سيما إذا جرى اعتماد اسرتاتيجية الدمج اخلالق بني احلرب الكالسيكية وحرب "اوجيش العمالق"ساحقة على 

 ت كما قدمها حزب اهلل يف لبنان.العصابا

ة الدائر بني شرائح االبتلجنسيا العسكرية والسياسية يف إسرائيل هي تلك املتمحور أبرز بقاط السجال إن إحدى 
ة برتتيباهتا هي حرب أمريكي كما يقال يف حرب  يف حرب ليست حرهبا. وإمنا يهود أوملرتإحول تورط حكومة 
 .اجتيةاسرت -ومساراهتا وغاياهتا اوجيو

العمليات  يط، يف النصف األول منآري شاف هآرتساملعلق يف صحيفة  ما كتبه اومن متظهرات السجال أيتً 
عن وجنة حتقيق  2006لتقرير افرتض كاتبه أبه سوف يصدر يف هناية العام  احلربية، حيث واضع سيناريو متخّياًل 

 خاصة تشكلت للبحث يف إخفاقات احلرب.

ي إىل أن إحدى أبرز احلقائق اليت ال ميكن جتاهلها هي أن "إسرائيل ظهرت كدولة تستطيع يشري التقرير االفرتااض
احلرب التقليدية املقبلة، اليت  اجد   يقرِّب منظمة إرهابية صغرية اضرهبا بشكل جوهري يف حرب تقليدية، األمر الذي

لة ال متتلك الرد الفعلي على األسلحة ميكن أن تكون أخطر بكثري من احلرب الراهنة. وحقيقة أن إسرائيل ظهرت كدو 
بظالل  امن الدرجة األوىل، ميكن أن يلقي الحقً  ااسرتاتيجي   اذات املسار املنحين، وهو ما جيعل هذه األسلحة خطرً 

ثقيلة على مستقبل الدولة. وحقيقة أن حوايل مليون إسرائيلي عاشوا يف رع  طوال الصيف األخري أو ااضطروا 



الجئني يف بالدهم، األمر الذي قاد إىل تصدع صورة إسرائيل أمام بفسها وصورهتا أمام اخلارج   إىل اللتحول طوعً 
 ذ آمن للشع  اليهودي".كمال

، أهينت إسرائيل. ومعىن اإلهابة يف الشرق األوسط ليس 2006ويتيف التقرير االفرتااضي أبه "يف صيف 
يط بأمساك القرش، حيظر على الدالفني إظهار التعف . وعندما يطفح احملاوحس ، بل هو اسرتاتيجي أيتً  اعاطفيً 

ا مرة تلو ريان أمساك القرش املختلفة مبهامجتناردابنا يف السنوات املقبلة وسيغأو بزف الدماء. فهذا التعف والنزف سيط
 .األخرى

. ويرى أبه رغم 2006و"إخفاق" حرب  1973ويقارن الكات  يف تقريره االفرتااضي بني "إخفاق" حرب 
اقض املفهومني اللذين سببا اإلخفاق فإهنما عُبا عن بوع من العمى السياسي الذي يقود اخلطوات اإلسرائيلية تن

املتسرعة. ففي احلرب األوىل استند املفهوم إىل أبه بالوسع منع احلرب خالل استمرار االحتالل، ويف الثابية كان 
سقط املفهومان ألهنما يف بظره مل يأخذا باحلسبان األسس  املفهوم أن ما مينع احلرب هو التخلي عن االحتالل. وقد

 األولية للصراع العريب اإلسرالئيلي.

العديد من موااضع اخللل يف األداء اإلسرائيلي، وبينها األداء االستخباري. ويرى أن  مث يعنيِّ التقرير االفرتااضي
 للجيش استخدام كامل قوته. ويقول إن االستخبارات اإلسرائيلية مل تفلح يف اخرتاق حزب اهلل بشكل يتيح 

التفوق اهلائل للجيش اإلسرائيلي يف القدرة النارية مل يتجسد يف مواجهة حزب اهلل يف املراحل األوىل من املعركة ألن 
االستخبارات مل توفر لسالح اوجو واملدفعية كمية مناسبة من األهداف الدقيقة والنوعية يف كيان حزب اهلل. وبغياب 

 .سحق بعواضة ااوجيش اإلسرائيلي أشبه بعمالق حياول عبثً أهداف كان هكذا 

 االفرتااضي أبه ويواضح تقرير شافيط

اهلل املتحدي األكُب  اهلل، سيبقى أمامنا التحدي الذي أشهره اضدبا. ومن دون ري  كان بصر حىت بعد عهد بصر
اهلل مال  بدقة بقاط اضعفها. صحيح أن بصروحدد  اللروح اإلسرائيلية يف هذا الزمن. إذ كان يعرف إسرائيل جيدً 

للتفاخر، بل أخطأ يف تقديراته عندما شن هجوم متوز، ولكنه كان يتمتع بنوع معني من العبقرية العسكرية ما بعد 
احلديثة اليت تعرف كيف تنتج األثر األقصى من الوسائل احملدودة. فجيش العصابات املنتبط، املسترت عن العني والذي 



. اجيدر دراسته جيدً  احربيً  ااهلل فيلمً  جيش املستقبل. وعُب هذا اوجيش أبتج بصر سلحته املتادة، هو فعاًل يستخدم أ
 .4فنظريته القائلة بأن إسرائيل جمتمع بيت العنكبوت هي بظرية ستتطر إسرائيل ملواجهتها

 استعادة البدء

هيكل املوت اإلسرئيلي. ومثلما مل  حولاية الطواف ليس يبدو يف املساحة الزمنية املنظورة ما جيعل احلرب احلالية هن
ظل كل شيء يوحي  ،2000اإلسرائيلي مع اخلروج اإلكراهي وجيش االحتالل يف ربيع العام  –ينتِه املشهد اللبناين 

 يف حرب مع لبنان. اأن العقل االسرتاتيجي اإلسرائيلي مل ينفك عن االشتغال الدؤوب لتهيئة شروط الدخول جمددً ب

من إيهام ال  الكالم عن استعادة األرض اللبنابية كمساحة الختبارات األمن والسياسة يف إسرائيل مل يكن اضربً وا
فتية إىل مثل هذه االستعادة ما يكفي ليشكل املقدمات املنطقية للحرب املفتوحة منذ 

ُ
طائل منه. فثمة من العوامل امل

 الثاين عشر من متوز/يوليو املنصرم.

قد بقي لبنان يف حالة حرب مع فعلى قاعدة استمرار حراك اوجبهة املفتوحة يف اوجنوب.  بجاءت هذه احلر 
إسرائيل على رغم االتفاق على ما يسمى باخلط األزرق. فمزارع شبعا اللبنابية وتالل كفرشوبا التزال حمتلة، واألسرى 

أرض اوجنوب مل تسّلم خرائطها، واخلروقات اللبنابيون ال يزالون يف سجون االحتالل، وحقول األلغام اليت تكتظ هبا 
الُبية والبحرية واوجوية للسيادة ظلت على حاهلا سحابة األعوام الستة اليت أعقبت ترسيم اخلط األزرق، مع ما يرّت  

 ذلك من آثار خطرية على السيادة اللبنابية وجيعلها عراضة لالعتداء واالحتالل يف كل حلظة.

إىل واضع لبنان بني خيارين: إما  1701شية هو أن يؤدي أي اتفاق دويل كالقرار لكن الوجه األشد مدعاد للخ
القبول بتسوية ترجعه إىل فتاء الرتتي  اإلمجايل لألمن القومي اإلسرائيلي، وإما تفجريه من الداخل عُب استعادة 

 عوامل الفتنة، وتوفري ظروف جديدة للحرب األهلية.

أبريل /ة للتدخل. فمنذ بيسانر دلعني اإلسرائيلية كحالة إغواء بابلدهم يف ا ويستذكر اللبنابيون اآلن، كيف ظهر
سيتحول اجملال اللبناين ليغدو مقولة أمنية خالصة، تسّددها فواضى داخلية مفتوحة على كل ريح. ولقد تبنّي  ،1975

صاب االبقسام إىل لوااضعي اسرتاتيجيات التدخل يف إسرائيل أن لبنان املسكون بفواضاه آخذ يف التشّكل على ب
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لكل  "كوبفدراليات طوائف"يؤسس ل جغرافيات طائفية أمنية. وبدا أن االبشطارات احلاصلة جتري يف االجتاه الذي 
منها أمنها وسياساهتا ورؤاها وحساباهتا الصغرية والكبرية، وعالقاهتا الداخلية وحتالفاهتا اخلارجية. وكان أن ظهرت 

هتا القصوى، حني ثبت للعقل االسرتاتيجي اإلسرائيلي أن كوبفدراليات الطوائف الكامنة على حرار  "الغواية اللبنابية"
وراء جدراهنا املسلحة قد رست مطمئنة على قاعدة مثلثة األاضالع: أعصاهبا الفالتة من أي عقال، معّززة بالقوى 

 لقواعد استيطاهنا الطائفي. اوالقدرات اليت تتزهنا تبعً 

أبه يصون حيااضها السوسيولوجي واألمين وهويتها وثقافتها  الطوائف  الذي افرتاضتدميغرايف-اجملال اوجيو -
 السياسية.

 تستمد منه القوة والدعم واالستقواء. احيويً  ها جمااًل صفالسياسة اإلقليمية والدولية بو  -

. الي مدويً جعل موسم احلصاد اإلسرائيوالذي حصل بعد حنو ثالث سنوات من ابفجار الن زاع األهلي اللبناين، 
وقتذاك  الطوائف املتحاربة قيام ما مسي "بولتيكا-جيو"ّسرت ن عاين صريورة السبعينيات، كيف يعلى م اومل يعد خافيً 

 .1978أبريل بيسان/ 18اللبناين سعد حداد يف  بقيادة التابط املنشق عن اوجيش "دولة لبنان احلر"ب 

. وهو الذي "حزام األمن"نية يف تلك الفرتة، السرتاتيجية لقد أسست هذه الظاهرة اوجغرافية والسياسية واألم
سيعُّب عنه الكات  اإلسرائيلي موشيه زاك بأبه اوجدار احلامي للحدود الشمالية، وبقطة االبطالق ملبادرات بشطة 

الذي  "اوجدار الطي "ني سيجري الكالم على ما يوصف ب لتمان السالم الدائم على تلك احلدود. ومنذ ذلك احل
سياسية حتكم النشاط اإلمجايل لالسرتاتيجيات -سيتحول على مدى أكثر من عقدين كاملني إىل أطروحة أمنية

 اإلسرائيلية املتحركة يف لبنان.

على هناية أطروحة احلرب اإلسرائيلية على لبنان.  اجائزً  مل يعد الكالم 2006 وبعد الثاين عشر من متوز/يولي
على أي على أحناء أخرى.  يف املقبل ولسوف تستعيدها بقوة ستعيد بفسها اليومحقيقة األمر أن هذه األطروحة ت

، حيث تتجاوز وتتحد اأوسع بطاقً  اسرتاتيجية-أحناء وخ طوط تتجاوز هذه املرة حدود لبنان لتتخذ مس احة جيو
التدبّر واالستعداد هو األمريكية واإلسرائيلية اضمن مسار واحد. لكن القتية األشد استدعاء للتأمل و  االسرتاتيجيتان

 أن هاتني االسرتاتيجيتني احلربيتني ستتكافآن على خطني متوازيني:



 خط ب زع جدار املمابعة واملقاومة. -

 وخط اخرتاق جدار الوحدة والسلم األهلي. -

 يف وذلك طور جديدو  سيستعيد بفسه على بشأة أخرى األمريكية-كما لو أن حصاد احلرب يف العني اإلسرائيلية
 من األطوار الدامية للشرق األوسط الكبري. حممومة سلسلة سياق


