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احلرب اإلرسائيلية ضد حزب اهلل ولبنان

�صـــنّت “�إ�رش�ئيـــل” يف 2006/12/7 حرباً �صـــاملًة على حـــزب �هلل، ومن خالله على

لبنـــان. وقـــد �ختلفت هـــذه �حلرب عن كل حـــروب “�إ�رش�ئيـــل” �ل�صـــابقة من زو�يا 

هد�ف �لتي �صـــعت �إليها، وطبيعة �خل�صـــم �لذي و�جهته، و�لفرتة �لزمنية �لتي ��صتغرقتها  عديدة: �الأ

�حلـــرب، وكذلك �لنتائج و�لتد�عيات �لتي ترتبت عليها حملياً و�إقليميـــاً ودولياً. كانت “�إ�رش�ئيل” قد 

�عتادت يف حروبها �ل�صابقة مو�جهة جيو�ص نظامية لدول عربية، تتباين �أعد�دها وقدر�تها من حرٍب 

�إىل �أخرى، فاإذ� بها جتد نف�صـــها هذه �ملرة يف مو�جهة �صـــاملة مع “حزب” ي�صكل �أحد �ملكونات �لهامة 

يف نظام �صيا�صـــي، يقوم على �أ�صـــ�ص طائفية ويف دولة عربية �صـــغرية، ال متلك جي�صـــاً يعتد به قادر 

على �لدفاع عن �صـــعبه، ولي�ص �أمامه �صوى ممار�صة تكتيكات و�أ�صاليب حرب �لع�صابات للدفاع عن 

�أر�صـــه و�صـــعبه. وكانـــت “�إ�رش�ئيـــل” قد �عتـــادت �أن حتقق يف كل حروبها، خا�صـــة تلـــك �لتي كانت 

تبادر ب�صـــنّها، �نت�صار�ت حا�صمة ومدوية حتقق فيها �أكرث مما تبغيه من �أهد�ف ويف �أزمنة قيا�صية، 

فاإذ� بها جتد نف�صـــها هذه �ملرة مغرو�صـــة يف حرب طويلة، غري قادرة على ح�صـــمها �أو حتقيق �أي من 

هد�ف �لتي حددتها لنف�صها.  �الأ

يمُ�صـــاف �إىل ذلك �أن هذه �حلرب جرت يف ظروف حمليـــة و�إقليمية ودولية، �ختلفت كثري�ً عن تلك 

�لتي �صـــادت يف كل حروبها �ل�صـــابقة. فعلى �ل�صعيد �ملحلي كانت “حرب �ل�صيف” يف لبنان هي �أول 

باء �ملوؤ�ص�صني  �رش�ئيلي حتت �إمرة وزير دفاع مدين، ويف غياب �الآ حرب �صاملة يخو�صها �جلي�ص �الإ

للدولة وزعاماتها ورموزها �لتاريخية، حيث كان �صـــارون �آخـــر هذه �لرموز، ما ز�ل ر�قد�ً يف غرفة 

�رش�ئيلية، منذ �إ�صابته بجلطة دماغية منذ �أو�ئل كانون �لثاين/  �لعناية �ملركزة باأحد �مل�صت�صفيات �الإ

قليمي �ندلعت هذه �حلرب يف ظل ��صـــتقطاب عربي حاد؛ وكانت �أول  يناير 2006. وعلى �ل�صـــعيد �الإ

حـــرب يف تاريخ �ل�ـــرش�ع مع “�إ�رش�ئيـــل” تلقي فيها دول عربية مب�صـــوؤولية �ندالعهـــا على �لطرف 

�لعربـــي �ملو�جـــه ولي�ص على “�إ�رش�ئيل”. �أما على �ل�صـــعيد �لدويل فكانت هـــذه �أول حرب �إ�رش�ئيلية 

تلعـــب فيهـــا �لواليات �ملتحـــدة دور �ملحّر�ـــص، وتبدو فيهـــا “�إ�رش�ئيـــل” وكاأنها تخو�صـــها بالوكالة 

حل�صاب غريها. 

نـــه ي�صـــعب فهم ما جـــرى يف هذه �حلـــرب من دون �لغو�ص يف جذورها، ف�صـــوف نخ�صـــ�ص  والأ

�صا�صـــي مـــن هـــذ� �لتقرير للتعرف علـــى مالب�صـــاتها، مع �لتمييـــز بني �أ�صـــبابها �ملبا�رشة  �جلانـــب �الأ

ودو�فعهـــا �لظاهـــرة �أو �ملعلنة وبني �أ�صـــبابها �حلقيقية ودو�فعها �لكامنة، ثـــم نتتبع بعد ذلك مر�حل 

من رقم 1701،  قليمية و�لدولية منها حتى �صـــدور قر�ر جمل�ـــص �الأ طر�ف �الإ تطورهـــا، ومو�قـــف �الأ

قليمية و�لعاملية.  �صعدة �ملحلية و�الإ و�أخري�ً ن�صتعر�ص ما �أ�صفرت عنه من نتائج وتد�عيات على �الأ

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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قبـــل �صـــاعات قليلة من �صـــن “حرب �ل�صـــيف” 

بعمليـــة  قـــام  قـــد  �هلل  حـــزب  كان  لبنـــان،  علـــى 

ع�صكرية نوعية �أ�صفرت عن قتل ثمانية جنود �إ�رش�ئيليني وجرح 18 �آخرين و�أ�رش �ثنني؛ �أعلن عقبها 

�صا�صـــي منها كان �أ�رش �أكب عدد مـــن �جلنود ملبادلتهم باأ�صــــرى لبنانيني حمتجزين يف  �أن �لهـــدف �الأ

ن “�إ�رش�ئيل” كانت رغم �ن�صحابها  �رش�ئيلية، وذلك عب مفاو�صـــات غري مبا�رشة. والأ �ل�صـــجون �الإ

ر��صـــي �للبنانية وحتتجز �أ�ـــرشى لبنانيني، فقد  مـــن �جلنـــوب عام 2000 ما تز�ل حتتـــل جزء�ً من �الأ

�عتب حزب �هلل �أن حالة �حلرب معها مل تنته بعد، وبالتايل فاإن عمليته �لع�صـــكرية �صـــدها م�رشوعة 

وىل منذ حترير �جلنوب، ف�صالً عن �أنه �صبق  ومبرة، خ�صو�صاً و�أنها مل تكن �لعملية �لع�صكرية �الأ

رجح �أن يكون حزب  �رشى. ولذلك فمن �الأ لـ“�إ�رش�ئيل” �لتفاو�ص معه على عمليات ناجحة لتبادل �الأ

�رش�ئيلية على �أ�صا�ص �أنها لن تختلف كثري�ً عن �صابقاتها  �هلل قد بنى ح�صاباته �ملتعلقة بردود �لفعل �الإ

من حيث �لنوع، حتى و�إن �ختلفت يف �لدرجة. غري �أنه تبني بعد ذلك �أن هذه �حل�صابات مل تكن دقيقة. 

 .
2
فبعد �صاعات قليلة من هذه �لعملية بد�أت “�إ�رش�ئيل” حرباً �صاملًة على حزب �هلل وعلى لبنان

و�لو�قع �أن “�إ�رش�ئيل” مل تكن م�صطرة للرد على هذه �لعملية �ملحدودة بحرٍب �صاملٍة على �لنحو 

�لـــذي قامت به. فقـــد �أتيحت لها بد�ئل �أخرى عديـــدة تر�وحت بني �لقيام بعمليٍة ع�صـــكريٍة حمدودٍة، 

وممار�صة كل �أنو�ع �ل�صغط �لدبلوما�صية �أو حتى �لع�صكرية �ملتعارف عليها، مبا يتنا�صب مع حجم 

�صـــباب �نفعالية  ن �لـــدول �ملوؤ�ص�صـــية ال تتخذ قر�ر�ٍت على هـــذه �لدرجة من �خلطورة الأ �حلـــدث. والأ

�أو ظرفية، ف�صـــاًل عن �أن �حلروب تتطلب تخطيطاً و��صـــتعد�د�ً ي�صـــتغرق وقتاً طويالً يف �لعادة، فمن 

�لطبيعـــي �أن يثـــري قر�ر “�إ�رش�ئيل” �لفوري ب�صـــن حرٍب �صـــاملٍة على لبنان ت�صـــاوؤالت كثرية، حول 

�صـــباب �لتي دفعتهـــا للت�رشف على هـــذ� �لنحو، ومن �لطبيعي �أي�صـــاً �أن نت�صـــكك جدياً يف  حقيقـــة �الأ

�دعاء�ت “�إ�رش�ئيل” باأن عملية حزب �هلل هي �ل�صبب �حلقيقي و�لوحيد ور�ء هذه �حلرب. 

عد�د لهذه �حلرب  علـــى �أي حـــال، فقد تو�فرت معلومات من م�صـــادر غربية متعددة توؤكـــد �أن �الإ

كان يجـــري منذ �صـــهوٍر طويلٍة �صـــبقت عملية حزب �هلل. وتوجد تقارير �صـــحفية عديـــدة، من بينها 

تقرير ن�رشه �صيمور هري�ص Seymour Hersh يف �صحيفة �لنيويوركر The New Yorker، و�آخر 

ن�صــــره وين ماد�صـــون Wayne Madsen يف �ل�صحيفة نف�صها، وترجمت �صـــحيفة �ل�صفري �للبنانية 

مقتطفـــات مطولة منه، تت�صـــمن معلومات تبدو م�صـــتقاة من م�صـــادر عليمة، ت�صـــري �إىل �أن تن�صـــيقاً 

�أمريكياً �إ�رش�ئيلياً بد�أ قبل وقت طويل من عملية حزب �هلل، و��صتهدف و�صع خطط م�صرتكة لتدمري 

و�صط برمتها  �لبنية �لع�صكرية حلزب �هلل كمقدمة لتغيري قو�عد �للعبة �ل�صيا�صية يف منطقة �ل�رشق �الأ

ير�ين كان �أحد �أهم �لعو�مل ور�ء هذ�  ولي�ص فقط على �ل�صـــاحة �للبنانية. ومن �لو��صـــح �أن �لعامل �الإ

�لتن�صـــيق نظر�ً لوجود م�صـــلحة م�صـــرتكة جتمع بني �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” لتوجيه �رشبة 

ير�نية، يف حال ف�صل �مل�صـــاعي �لدبلوما�صية يف حمل �إير�ن على وقف  ع�صـــكرية للمن�صاآت �لنووية �الإ

برنامج تخ�صـــيب �ليور�نيوم. وحت�صـــباً الحتمال �إقد�م حزب �هلل على �رشب �صمال “�إ�رش�ئيل” رد�ً 

�شباب والدوافع1 اأواًل:اجلذور واالأ
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ير�نية �أ�صـــبح �إجها�ص �لقدر�ت �لع�صـــكرية حلـــزب �هلل مطلباً ملحاً  علـــى �رشب �ملن�صـــاآت �لنووية �الإ

و�رشطاً �رشورياً لنجاح �أي عمل ع�صكري حمتمل �صد �إير�ن. فاإذ� �أ�صفنا �إىل ذلك �أن �لغار�ت �جلوية 

ير�نيـــة، لَتَبنيَّ لنا وجود منطٍق  علـــى قو�عد حزب �هلل ت�صـــلح منوذجاً، يكن حماكاته على �جلبهة �الإ

�رش�ئيلي لت�صـــفية حزب �هلل ع�صـــكرياً �صـــو�ء كان �أقدم على  مريكي �الإ ود�فٍع قوٍي ور�ء �لتن�صـــيق �الأ

 .
3
عمليته �لع�صكرية يوم 12 متوز/ يوليو �أم ال

وتت�صـــمن �لتقاريـــر �ل�صـــحفية �مل�صـــار �إليهـــا �آنفـــاً معلومـــاٍت حمـــددًة عـــن �جتمـــاع مت يومـــي                   

   17- 18/ 2006/6 يف بيفـــر جريـــك )كولور�دو(، حتت غطاء ندوة نظمهـــا معهد �أمريكان �نرتبر�يز 

)American Enterprise Institute )AEI، �صـــارك فيه ديك ت�صيني Dick Cheney نائب �لرئي�ص 

مريكـــي، مـــع رئي�ـــص وزر�ء “�إ�رش�ئيل” �حلايل �إيهـــود �أوملرت، وثالثة روؤ�صـــاء وز�ر�ت �صـــابقني  �الأ

هـــم: نتنياهو و�إيهود بار�ك Ehud Barak و�صـــمعون برييز، وبح�صـــور �لنائب ناتان �صار�ن�صـــكي 

خـــرية على هـــذه �خلطط. ومن �ملرجـــح �أنه جرى  Natan Sharansky، مت فيـــه و�صـــع �للم�صـــات �الأ

يف هـــذ� �الجتمـــاع، و�لذي رمبا �صـــبقته وحلقت به �جتماعـــات �أخرى مماثلة مل يمُك�صـــف عنها �لنقاب 

دو�ر بحيث تتكفل “�إ�رش�ئيـــل” بتحمل عبء �ملجهـــود �حلربي، وبالتايل  بعـــد، �تفـــاق على توزيـــع �الأ

يمُعهـــد �إليها وحدها حق �ختيار �لتوقيت �ملالئم التخاذ قر�ر �حلرب، وبدء �لعمليات �لع�صـــكرية وفق 

مريكية  بقاء على تر�صانة �ل�صالح �الأ ظروفها و�أو�صاعها �لد�خلية �خلا�صة، مع �صمانات بالطبع باالإ

مفتوحـــة علـــى م�رش�عيها لتنهـــل منهـــا “�إ�رش�ئيل” متـــى وكيفما �صـــاءت، على �أن تتكفـــل �لواليات 

جناز  �ملتحـــدة بـــاإد�رة �ملعركة �لدبلوما�صـــية بطريقة تتيـــح لـ“�إ�رش�ئيـــل” كل ما حتتاجه مـــن وقت الإ

�رش�ئيلية كانت تخطط ل�صـــّن �حلرب على حزب �هلل مع نهاية �ملو�صـــم  مهمتهـــا. ويبـــدو �أن �لقيـــادة �الإ

.
4
�ل�صياحي، �أي يف �أيلول/ �صبتمب 2006، لكن عملية حزب �هلل عجلت بالقر�ر

هد�ف �لتالية: حني بد�أت “�إ�رش�ئيل” عملياتها �لع�صكرية �أعلنت �أنها تبغي حتقيق �الأ

تدمري �لبنية �لع�صكرية حلزب �هلل ودفع ما تبقى من مقاتليه �إىل ما ور�ء نهر �لليطاين.   .1

م�صـــاعدة �لدولة �للبنانية على فر�ص �صيطرتها على كامل �لرت�ب �للبناين، مبا ي�صمح للجي�ص   .2

�للبناين بن�رش قو�ته يف �جلنوب، و�إخالء �ملنطقة من �أي عنا�رش م�صلحة �أخرى �أياً كانت.

متكني �حلكومة �للبنانية من تنفيذ �لقر�ر 1559 �لذي يت�صـــمن نزع �صـــالح حزب �هلل و�صالح   .3

�أي جماعات �أو ف�صائل خارج نطاق �صلطة �لدولة، مبا يف ذلك �صالح �لف�صائل �لفل�صطينية. 

هد�ف �لتي حددتها “�إ�رش�ئيل” لنف�صـــها مع �نطالق �لعمليات �لع�صـــكرية  يلفـــت �لنظر هنـــا �أن �الأ

كانت من �الت�صاع و�ل�صمول �إىل �لدرجة �لتي ي�صعب معها �القتناع باأن حرباً �صاملًة على هذ� �لنحو 

كانـــت جمـــرد رد على عملية حزب �هلل �لع�صـــكرية �ملحدودة. وكان من �لو��صـــح �أن �لنجاح يف حتقيق 

هد�ف على �ل�صاحة �للبنانية يهد �لطريق متاماً لتغيري جممل قو�عد �للعبة على �صاحة  جممل هذه �الأ

و�صط برمته، وهو ما كانت تطمح �إليه �لواليات �ملتحدة. و�إذ� كان تطور �لبنامج �لنووي  �ل�رشق �الأ

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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يـــر�ين قـــد لعب دور�ً مهمـــاً يف �إقناع �لواليـــات �ملتحدة ب�رشورة تقـــدمي �ملظلة �ل�صيا�صـــية �لالزمة  �الإ

كرث  لتمكني “�إ�رش�ئيل” من �لقيام بعمل ع�صـــكري �صـــد حزب �هلل، فقد كان لـ“�إ�رش�ئيل” �أ�صـــبابها �الأ

جتذر�ً. 

�إن تتبع �جلذور �حلقيقية للحرب تقت�صي منا �لعودة بالذ�كرة �إىل عام 2000، و�لذي �صهد حدثني 

ول: جنـــاح �ملقاومة �للبنانيـــة بقيادة حـــزب �هلل يف حترير �جلنوب  همية؛ �الأ علـــى جانـــب كبري مـــن �الأ

�للبنـــاين و�إجبـــار “�إ�رش�ئيل” على �الن�صـــحاب منه دون قيـــد �أو �رشط يف 24 �أيـــار/ مايو وكانت تلك 

�رش�ئيلي جتب فيها “�إ�رش�ئيل” على �الن�صـــحاب من �أر��ٍص  �أول مرة يف تاريخ �ل�رش�ع �لعربي - �الإ

عربيـــٍة دون قيد �أو �رشط. �لثاين: ف�صـــل موؤمتـــر كامب ديفيد �لثاين �لذي �أ�ـــرشف عليه بيل كلينتون 

Bill Clinton وجمـــع فيـــه بار�ك مع يا�رش عرفـــات يف 12-2000/7/25 للبحث عن ت�صـــوية نهائية 

للق�صـــية �لفل�صـــطينية. وقد يبدو �حلدثان، و�للذ�ن يف�صـــل بينهما نحو �صهرين فقط، غري مرت�بطني 

حد�ث �لالحقة. فلو �أن  مر لت�صـــكيل م�صـــار ووجهة �الأ وىل، غري �أنهما تفاعال معاً يف و�قع �الأ للوهلة �الأ

موؤمتر كامب ديفيد �لثاين كان قد جنح يف �لتو�صـــل �إىل �تفاق يهد �لطريق ملعاهدة �صـــالم فل�صطينية 

دنى للحقوق �لفل�صطينية وتوؤ�ص�ص لقيام دولة فل�صطينية قابلة للحياة  - �إ�رش�ئيلية ت�صتجيب للحد �الأ

مكن حينئذ ت�صوير  �رش�ئيلية قد �تخذت م�صـــار�ً خمتلفاً، والأ حد�ث على �جلبهة �للبنانية �الإ لكانت �الأ

�رش�ئيلي من جنوب لبنان باعتباره قر�ر�ً حكيماً ق�صد به تهيئة �أو�صاع �ملنطقة لت�صوية  �الن�صحاب �الإ

�رش�ئيلي على خمتلف �مل�صار�ت. غري �أنه تبني فيما بعد �أن ذلك مل يكن و�قع  �صاملة لل�رش�ع �لعربي �الإ

�حلال. فال�صفقة �لتي عر�صها بار�ك يف كامب ديفيد وحاول كلينتون �إدخال حت�صينات الحقة عليها، 

جلعلهـــا مقبولـــة، و�عتبها �لبع�ص �أف�صـــل ما يكن لزعيـــم عّمايل يف “�إ�رش�ئيـــل” �أن يقدمه، كانت يف 

دنى �لذي يكن �أن يقبل به �أي زعيم فل�صطيني مهما بلغ �عتد�له، و�أكب بكثري  �لو�قع �أقل من �حلد �الأ

�رش�ئيلي. وهكـــذ� حتولت كامب ديفيد �لثانية �إىل  ق�صـــى �لذي يكن �أن يقبل به �ليمني �الإ مـــن �حلد �الأ

حلقة كا�صـــفة ملاأزق �لت�صوية �ل�صيا�صـــية، يف وقت كان حزب �هلل قد قّدم بانت�صاره �لدليل على وجود 

بديل �آخر �أكرث فعالية ال�صتعادة �حلقوق �لعربية. 

و�إذ� كان ماأزق �أو�صـــلو على �مل�صار �لفل�صطيني قد تفاعل مع �إجناز حزب �هلل على �مل�صار �للبناين 

�رش�ئيلي بقيادة �صـــارون �إىل �ل�صـــلطة يف “�إ�رش�ئيل” و�أ�صهم،  لتمهيد �لطريق �أمام و�صـــول �ليمني �الإ

ق�صـــى، �إال �أن �حلدث �لذي �أ�صهم يف تعقيد  من ناحية �أخرى، يف �إ�صـــعال ورمبا ع�صـــكرة �نتفا�صـــة �الأ

ميـــال. كان هذ� �حلدث هو فوز بو�ص يف  �أو�صـــاع �ملنطقـــة باأكرث مما هي معقدة وقع على بعد �آالف �الأ

مريكية. �نتخابات �لرئا�صة �الأ

مريكي �ملتطرف بقيادة بو�ص �البن �إىل �ل�صـــلطة يف نهاية عـــام 2000 و�ليمني  بو�صـــول �ليمـــني �الأ

�رش�ئيلـــي �ملتطرف بقيادة �صـــارون �إىل �ل�صـــلطة يف بد�ية عام 2001، دخلت عملية �ل�صـــالم برمتها  �الإ

يف حالـــة موت �رشيري، وبد�أت حماوالت عزل وحما�رشة يا�رش عرفات �صيا�صـــياً. ثم جاءت �أحد�ث 
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�أيلـــول/ �صـــبتمب لتهز �لواليـــات �ملتحدة ولتمنح �ملحافظني �جلدد فر�صـــة كانو� ينتظرونها لو�صـــع 

مريكية �ملنفردة على �لعامل،  مريكي �جلديد”، و�لذي ي�صتهدف �لتمكني للهيمنة �الأ م�رشوع “�لقرن �الأ

حد�ث دفعت بالرياح يف �صـــفن �صارون ومكنته من �حل�صول  مو�صـــع �لتنفيذ. وال جد�ل يف �أن هذه �الأ

على �صـــوء �أمريكي �أخ�رش لالنق�صـــا�ص على �ملقاومة �لفل�صطينية وت�صـــفيتها ع�صكرياً. ويف �صياق 

رهاب” �صهل على �صارون �أن يبدو يف �خلندق نف�صه مع �لواليات �ملتحدة،  “�حلرب �لكونية على �الإ
و�أن يمُظهـــر حركات �ملقاومة �لفل�صـــطينية و�للبنانية كجماعـــات “�إرهابية” ال تختلف كثري�ً عن تنظيم 

�لقاعدة. ويف هذ� �ل�صـــياق �أطلقت �لواليات �ملتحدة لنف�صـــها �لعنان معلنة �حلرب على �أفغان�صـــتان، ثم 

و�إنها بعد �أن فرغت من �إ�صقاط نظام طالبان، ��صتد�رت على �لعر�ق معلنة �حلرب عليه بحجة �متالك 

�أ�صـــلحة دمـــار �صـــامل، ومتكنت من �إ�صـــقاط نظامه و�حتالله، كما �أطلقت ل�صـــارون �لعنـــان يف �لوقت 

نف�صـــه لالنق�صـــا�ص على �لبنية �لتحتيـــة للمقاومة �لفل�صـــطينية، وحما�رشة عرفـــات و�الدعاء بعدم 

وجود �رشيك فل�صطيني يكن �لتفاو�ص معه. 

مريكي للعر�ق �صـــوى حلقة يف �صل�صـــلة عمليات ت�صـــتهدف �لتمكـــني للم�رشوع  مل يكـــن �لغـــزو �الأ

ن �لرئي�ص جورج دبليو بو�ص كان قد حدد �لعر�ق  مب�طوري وفق ت�صور �ملحافظني �جلدد له. والأ �الإ

و�إيـــر�ن وكوريا �ل�صـــمالية باعتبارها حمور �ل�رش يف �لعامل، فقد كان مـــن �لطبيعي �أن تثور �لتكهنات 

مريكية بعد �صـــقوط �لنظام �لعر�قي. وعلـــى �لرغم من �أن  لة �حلـــرب �الأ حـــول وجهة �لهـــدف �لتايل الآ

كرث تقدمـــاً وبالتايل  �ملنطـــق كان ي�صـــري �إىل كوريا �ل�صـــمالية مـــن منطلق �أن برناجمها �لنـــووي كان �الأ

زمة  مريكيـــة، �إال �أن �أحد�ً مل ياأخذ على حممل �جلد �حتمال و�صـــول �الأ د�رة �الأ كـــرث مدعـــاة لقلق �الإ �الأ

معها �إىل درجة �ل�صـــد�م �مل�صـــلح مهما بلغت درجة �ال�صـــتفز�ز�ت �لكورية. فالو�قع �أن منطقة �ل�رشق 

مريكي، خا�صـــة عقب  مب�طـــوري �الأ و�صـــط كانـــت هي بـــوؤرة �الهتمـــام �لرئي�صـــية يف �مل�رشوع �الإ �الأ

هد�ف يف  �أحد�ث 2001/9/11. وكان و��صـــحاً �أن �ملحافظني �جلدد ي�صـــعون لتحقيق جمموعة من �الأ

هذه �ملنطقة �أهمها:

�ل�صـــيطرة �ملبا�رشة على م�صـــادر �لنفط، باعتباره �أحد �أهم و�صائل و�آليات �لتحكم يف مو�زين   .1

�لقوة يف �لنظام �لعاملي.

قليمية �لرئي�صية، باعتبارها �حلليف �لوحيد �ملوثوق به  �لتمكني لـ“�إ�رش�ئيل” لت�صبح �لقوة �الإ  .2

يف �ملنطقة.

مريكية يف �ملنطقة كلما حانت �لفر�صة، و�ل�صغط  �إ�صعاف �لنظم و�لقوى �ملعادية لل�صيا�صة �الأ  .3

جر�ء �إ�صالحات �صيا�صية وثقافية جذرية، ت�صتهدف  نظمة �حلليفة الإ يف �لوقت نف�صـــه على �الأ

رهاب”.  ��صتئ�صال منابع “�الإ

ير�ين و�ل�صـــوري من لهيب نري�ن �أ�صـــبحت  باحتالل �لواليات �ملتحدة للعر�ق �قرتب �لنظامان �الإ

�صـــولية  �صـــالمية �الأ مريكي، هي ملهمة �لتيار�ت �الإ در�ك �الأ علـــى مرمى حجر منهمـــا. فاإير�ن، يف �الإ

من “�إ�رش�ئيل”  �ملعاديـــة للواليات �ملتحـــدة يف �ملنطقة ولديها برنامـــج نووي يكن �أن يثل تهديـــد�ً الأ

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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حليفتها �لوحيدة �ملوثوق بها يف �ملنطقة. �أما �صورية، و�لتي كان �لغزو �لعر�قي للكويت قد فتح نافذة 

مريكي بعد  لتح�صـــني عالقتهـــا بالواليات �ملتحـــدة، فقد فقدت �أهميتها �ال�صـــرت�تيجية من �ملنظـــور �الأ

�حتـــالل �لعر�ق، وكانت �أكرث �لدول �لعربية معار�صـــة للحرب على �لعر�ق، وما تز�ل �أكرثها ت�صـــدد�ً 

�رش�ئيلي، ويف �رتباطها باإير�ن، من ناحية، وباملقاومة �لفل�صـــطينية  يف موقفها من �ل�رش�ع �لعربي �الإ

�مل�صـــلحة من ناحية �أخرى. ومن �لطبيعي يف �صـــياق كهذ� �أن تكون هناك م�صلحة �أمريكية و��صحة يف 

ير�ين و�ل�صوري. �إ�صعاف �لنظامني �الإ

ير�ن  مريكية نحو �لتفكري جدياً يف توجيه �رشبة ع�صـــكرية الإ د�رة �الأ مور يدفع باالإ كان منطق �الأ

�أو �صـــورية �أو لكليهمـــا، مبجرد ��صـــتقر�ر �أو�صـــاعها يف �لعـــر�ق. غري �أن تعرث م�رشوعهـــا هناك �أجب 

مريكية على مر�جعة خططها وتغيري �أ�صـــاليبها يف �لتعامل مع �إير�ن و�صورية دون �لتخلي  د�رة �الأ �الإ

عـــن �أهد�فهـــا حيالهما. وهكذ� مت ��صـــتبعاد �خليار �لع�صـــكري موؤقتاً، وبد� �مللف �لنـــووي مدخالً �أكرث 

ير�ين، كما بد� �مللف �للبناين مدخالً �أكرث مو�ءمًة لل�صغط على �لنظام  مو�ءمًة لل�صـــغط على �لنظام �الإ

نه كان من �ل�صـــعب على �لواليات �ملتحدة �أن تلج �إىل �أي من �مللفني منفردة فقد بدت يف  �ل�صـــوري. والأ

حاجة لت�صـــحيح عالقاتها بالدول “�ملتمردة” يف �أوروبا، وخا�صـــة فرن�صا، و�أ�صبحت �أكرث ��صتعد�د�ً 

لطّي �صـــفحة �خلالفات �لتي �أثارتها �حلرب على �لعر�ق. ومن �ملنظور �لفرن�صـــي بدت �ملنطقة مقبلة 

على �صايك�ص - بيكو جديدة خ�صيت من تق�صيم غنائمها يف غيابها ومن ثم �صعت للتقارب مع �لواليات 

�ملتحدة بحثاً عن دور يوؤهلها للح�صول على ن�صيبها منها، ومل يكن هناك �أف�صل من �ل�صاحة �للبنانية 

م�رشحاً الختبار �إمكانية هذ� �لتقارب.

مريكي �لفرن�صـــي قد بد�أت مبكر�ً يف �لو�قع عقب زيارة �رشية لدم�صق  كانت حماوالت �لتقارب �الأ

Maurice Gourdault-يف ت�رشيـــن �لثـــاين/ نوفمب 2003 قـــام بها موري�ص جـــوردو - مونتانيـــى

Montagne ، مبعـــوث �لرئي�ـــص �لفرن�صـــي جـــاك �صـــري�ك Jacques Chirac. ففي هـــذه �لزيارة قال 

�لتي   David Ignatius صـــد، طبقاً لرو�يـــة د�فيـــد �إجناتيو�ـــص� �ملبعـــوث �لفرن�صـــي للرئي�ص ب�صـــار �الأ

ن�رشهـــا يف �صـــحيفة �لو��صـــنطن بو�صـــت The Washington Post يـــوم 2005/2/5، �إن �ملعطيـــات 

مريكي للعر�ق و�لذي �أ�صـــبح �أمر�ً و�قعـــاً، ومن ثم فقد  قليميـــة تغريت بعد �الحتـــالل �الأ �لعامليـــة و�الإ

ظهار ح�صن �لنية، كاأن  بات مطلوباً من �صورية �أن تتغري هي �أي�صاً، و�قرتح عليه �أن يقوم مببادرة الإ

يبـــادر بزيارة �لقد�ص؛ �أو يقدم على خطوة جريئة مماثلة ت�صـــمح بانطالقة جديدة لت�صـــوية �ل�رش�ع 

�رش�ئيلي، م�صري�ً يف �لوقت نف�صه �أن تلك لي�صت وجهة نظر بو�ص وحده، و�إمنا ي�صاطره  �لعربي - �الإ

Ger- ملاين �رشويدر ففيها �صـــري�ك و�لزعيم �لرو�صي فالديري بوتني Vladimir Putin و�لزعيم �الأ

hard Schroder �أي�صـــاً. وال جد�ل يف �أن �ملبعوث �لفرن�صـــي كان يدرك �أن خطوة كهذه تعني �نتحار�ً 

�صيا�صـــياً للرئي�ص ب�صـــار، لكن يبـــدو �أن �لرف�ص �ل�صـــوري كان مطلوباً لتبير �لتغيـــري �لذي كان يتم 

عد�د له يف �صيا�صة فرن�صا جتاه �صورية ولبنان.  �الإ
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هكـــذ� ر�حـــت تنفتح، �عتبار�ً من �آب/ �أغ�صـــط�ص 2004، قناة �ت�صـــال �رشية ر�صـــمية بني فرن�صـــا 

و�لواليـــات �ملتحـــدة، عـــب مبعوث �صـــري�ك و�صـــتيفن هـــاديل Stephen Hadley م�صت�صـــار �لرئي�ص 

من �لقومي، �أ�صفرت يف نهاية �ملطاف عن م�رشوع قر�ر فرن�صي �أمريكي م�صرتك حول  مريكي لالأ �الأ

لبنان. ولي�ص من �مل�صـــتبعد �أن يكون ��صت�صـــعار �لرئي�ص ب�صـــار للخطر �لكامن ور�ء هذ� �لتقارب هو 

�لـــذي دفعـــه للت�صـــبث بتمديد واليـــة �لرئي�ص �إميل حلود. وعلـــى �أي حال، وب�ـــرشف �لنظر عن مدى 

�صالمة قر�ر �لتمديد من عدمه، �إال �أنه منح فرن�صا مبر�ً �إ�صافياً لتبير تقاربها مع �لواليات �ملتحدة 

ودورها �لكبري يف �إ�صـــد�ر �لقر�ر 1559 �لذي كان بد�ية تفجري �لو�صع برمته يف لبنان. فقد ��صتهدف 

�لقر�ر �ل�صـــغط على �صـــورية لالن�صحاب كلياً من لبنان، ولتفكيك بنية �ملقاومة �مل�صلحة �لتي يقودها 

حزب �هلل، ونزع �ل�صـــالح �لفل�صطيني خارج �ملخيمات، وطرد مكاتب �ملنظمات �لفل�صطينية �لر�ف�صة 

�رش�ئيلية. ومن �ملنظور �ل�صوري مل يكن لهذ� �لقر�ر �صوى معنى و�حد، وهو  للت�صوية بال�رشوط �الإ

مريكي �لفرن�صي �مل�صرتك، وتعري�ص �أمن �لنظام و�لدولة  �رش�ئيلي �الأ ت�صليم لبنان بالكامل للنفوذ �الإ

و�ملجتمع يف �صورية للتهديد �ملبا�رش. 

يف �صـــياٍق كهذ� بد� طبيعياً �أن تقاوم �صـــورية تنفيذ �لقر�ر 1559، خ�صو�صـــاً و�أنه مل ي�صدر وفقاً 

للف�صل �ل�صابع ومل ينطِو على �آلية �إلز�مية للتنفيذ، غري �أن �غتيال رفيق �حلريري �صّد �أمامها كل �صبل 

�ملناورة. وب�رشف �لنظر عن �جلهة �لتي وقفت ور�ء هذه �جلرية �لب�صعة �إال �أنها �أثارت �صل�صلة من 

�لتفاعالت، �أدت �إىل �ن�صحاب �صورية من لبنان، وكان يمُر�د لردود �لفعل �لتي �صاحبتها �أن ال تتوقف 

قبل �أن تنتهي بعملية توؤدي �إىل نزع �صـــالح حزب �هلل و�صـــالح �لفل�صطينيني خارج �ملخيمات. غري �أن 

�لتحـــرك �ل�صيا�صـــي �ل�رشيع حلزب �هلل، بالتن�صـــيق مع قوى وطنية �أخرى معاديـــة للنفوذ �لغربي يف 

لبنان، �صاعد على خلق و�صع �صيا�صي د�خلي ��صتحال معه تنفيذ بقية متطلبات �لقر�ر 1559، خا�صة 

ن �النتخابات �لتي جرت يف  فيما يتعلق بنزع “�صـــالح �مليلي�صـــيات”، �إال يف �صـــياق تو�فق لبناين. والأ

لبنان بعد �غتيال �لرئي�ص رفيق �حلريري خلقت ظروفاً �أدت �إىل م�صـــاركة حزب �هلل يف �حلكومة �لتي 

ت�صكلت يف �أعقابها، فلم يكن هناك منا�ص من بدء حو�ٍر وطنٍي لبنايٍن حول كل �لق�صايا �لعالقة. 

ح�صـــا�ص ببد�يـــة تعرث �مل�رشوع  عندمـــا توقفـــت تفاعالت �لد�خل �للبنـــاين عند هذه �لنقطة، بد�أ �الإ

مريكي �لفرن�صي يف لبنان يتعمق. ويظهر �أن �إدر�ك �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” ال�صتحالة نزع  �الأ

�صـــالح حزب �هلل ب�صغط �صيا�صي من �لد�خل �للبناين، مع ت�صاعد �حتماالت �ملو�جهة �لع�صكرية مع 

�إيـــر�ن على خلفية برناجمها �لنووي، خا�صـــة بعد جناحها يف تخ�صـــيب �ليور�نيـــوم، كان هو �لنقطة 

�لتـــي بد�أ �لتفكري بعدهـــا يتجه جدياً للبحث عن بد�ئل لتنفيذ �لقـــر�ر 1559 بالقوة. هكذ� بد�أ �لتخطيط 

لعمل ع�صكري و��صع �لنطاق �صد حزب �هلل، و�لذي قّدم بعمليته �لتي متكن فيها من �ختطاف جنديني 

�إ�رش�ئيليني، دون �أن يدري، مبر�ً ل�صنّها يف هذ� �لتوقيت.

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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�إطـــار يف  �ملتحـــدة،  �لواليـــات  تكفلـــت 

�لتن�صـــيق �مل�صـــبق بـــني �لطرفني على 

�صـــارة �إليـــه، �لنحـــو �لـــذي �صـــبقت �الإ

زمة �لناجمة  د�رة �لدبلوما�صية لالأ باالإ

وىل للحرب بدت �أهد�ف “�إ�رش�ئيل”  هد�ف �مل�صرتكة. ومنذ �للحظة �الأ عن �حلرب �صـــماناً لتحقيق �الأ

مريكيـــة، و�لتي كانـــت ترى يف  هـــد�ف �خلفيـــة للواليات �ملتحـــدة �الأ �ملعلنـــة حمـــدودة بالقيا�ـــص �إىل �الأ

�لغار�ت �جلوية على قو�عد حزب �هلل منوذجاً قابالً للتكر�ر الحقاً يف �إير�ن، وبد�ية لتغيري�ت و��صعة 

�لنطاق يف �ملنطقة. لذ� بدت حري�صة لي�ص فقط على منح “�إ�رش�ئيل” كل ما حتتاجه من وقت للق�صاء 

�ملـــبم على حزب �هلل، ولكن �أي�صـــاً حتري�صـــها وحثها على �ال�صـــتمر�ر، وتزويدهـــا باأحدث �لذخائر 

يف حوزتها حني �قت�صـــت �ل�رشورة. وقد �أقامت �لواليات �ملتحدة ح�صـــاباتها على �أ�صا�ص �أن حتطيم 

حزب �هلل �صي�صـــعف �لنفوذ �ل�صـــوري يف لبنان �إىل �لدرجة �لتي تدفعها لفّك حتالفها مع �إير�ن، ورمبا 

تقلي�ص دعمها للمقاومة �لفل�صـــطينية �أي�صـــاً، و�لقبـــول يف �لنهاية ب�رشوط �أكرث مرونة للت�صـــوية مع 

“�إ�رش�ئيل”. فاإذ� ما جنحت �لواليات �ملتحدة يف تدمري برنامج �إير�ن �لنووي، بالتو�زي، ف�صي�صبح 
د�رة �ل�صيا�صية  تِه مليالٍد جديٍد. غري �أن قدرة �لواليات �ملتحدة على �الإ هياأً برمَّ و�صط حينئٍذ ممُ �ل�رشق �الأ

هد�ف �لتي �صعت �إليها، توقفت يف �لنهاية على قدرة “�إ�رش�ئيل”  زمة، مبا يحقق كامل �الأ لتفاعالت �الأ

على حتقيق �نت�صـــار ع�صـــكري حا�صـــم يف ميد�ن �لقتال، وهو ما ف�صـــلت فيه متاماً، كما �صنو�صح يف 

�ل�صفحات �لتالية:

دارة الع�شكرية للحرب:  1. الإ

 :
5
�رش�ئيلية بثالث مر�حل متميزة د�رة �لع�صكرية للحرب على �ل�صاحة �الإ مرت �الإ

�صـــا�ص تدمـــري من�صـــات �إطـــالق  وىل: غــارات جويــة مكثفــة ومتوا�شلــة، ��صـــتهدفت يف �الأ الأ

�صـــلحة و�ملخابئ �لع�صـــكرية �لتابعة حلزب �هلل، بالتو�زي مع �رشب �ملو�نئ  �ل�صـــو�ريخ وخمازن �الأ

و�ملطار�ت و�جل�صور ومر�كز �الت�صاالت �لتابعة للدولة �للبنانية، وذلك وفقاً خلطة عر�صها �أوملرت 

و�أقرها جمل�ص �لوزر�ء م�صاء �ليوم نف�صه �لذي متت فيه عملية حزب �هلل. وكان �لهدف �لرئي�صي من 

هـــذه �خلطـــة: �إحلاَق �أكـــب قدٍر ممكٍن من �خل�صـــائر يف �أفر�د حزب �هلل وعتاده وتدمـــري طرق �إمد�د�ته 

ومتوينه، ف�صالً عن �إحد�ث �أكب قدر ممكن من �لتدمري يف �لبنية �لتحتية �للبنانية، على �أمل �أن يوؤدي 

ذلك �إىل تاأليب �ل�صعب �للبناين على حزب �هلل، وحتميله �مل�صوؤولية عما حلق بلبنان من دمار باعتباره 

�ملت�صبب يف هذه �حلرب.

هم �ملوؤ�ص�صات  الثانية: تدمري ال�شاحية اجلنوبية لبريوت، حيث �ملقر �لرئي�صي حلزب �هلل والأ

عالميـــة و�القت�صـــادية �لتابعة له. وقد بد�أت هـــذه �ملرحلة بعد �أربعـــة �أيام من �ندالع  �ل�صيا�صـــية و�الإ

دارة احلرب وتطور مواقف          ثانيًا: اإ

قليمية      طراف الدولية واالإ             االأ
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�حلرب و��صـــتهدفت �غتيال �لكو�در و�لقياد�ت �لعليا للحزب، وعلى ر�أ�صـــها �أمينه �لعام �ل�صيد ح�صن 

�صافة  عالمية، باالإ ن�رش �هلل، وقطع خطوط �ت�صاالته، وتدمري �آلياته و�أدو�ته، خا�صة �ل�صيا�صية و�الإ

�رش�ر على ��صـــتمر�ريتها حتى حتقيق �أهد�فها كاملة، وتو�صيع  �إىل تاأكيد معنى �صـــمولية �حلرب و�الإ

نطـــاق �لتدمري، على �أمل �أن يمُحدث �لتاأثري �لنف�صـــي �ملطلوب، وحتري�ص �ل�صـــعب �للبناين على حزب 

�هلل.

الثالثة: عمليات برية، بد�أت حمدودة �لنطاق ومتقطعة �صـــاركت فيها وحد�ت �لنخبة يف �جلي�ص 

�رش�ئيلـــي، القتحـــام بع�ص �ملو�قع �ال�صـــرت�تيجية و�ل�صـــيطرة عليها، ثم ر�ح نطـــاق هذه �لعمليات  �الإ

يت�صـــع تدريجياً مع ف�صـــل وحد�ت �لنخبة يف حتقيق �أهد�فها، �إىل �أن �أخذت قبيل �نتهاء �حلرب �صـــكالً 

�رش�ئيلي يحـــاول �إعادة �حتالل �جلنـــوب �للبناين مرة  �أقـــرب �إىل �الجتيـــاح �لـــبي، وكاأن �جلي�ـــص �الإ

�أخـــرى، باعتبـــار �أن ذلك قد يكون �لو�صـــيلة �لوحيدة لتم�صـــيط �ملنطقة وتنظيفها مـــن عنا�رش حزب 

�هلل، وتدمـــري مـــا تبقى من �أ�صـــلحته ومعد�ته، وخا�صـــة من�صـــات �إطالق �ل�صـــو�ريخ �لتي ��صـــتمرت 

تعمـــل بكفاءة كبرية حتى حلظة وقف �إطالق �لنار. وقد تخللت هذه �ملرحلة حماوالت �إنز�ل وغار�ت 

حمدودة ��صتهدفت خطف قياد�ت ميد�نية �أو كو�در �صيا�صية من حزب �هلل.

�رش�ئيلي بكل طاقته  وقد ��صـــتغرقت �حلـــرب مبر�حلها �لثالث 33 يوماً و�نخرط فيها �جلي�ـــص �الإ

�صـــلحة و�لقو�ت �لبيـــة و�لبحريـــة و�جلوية. ووفقـــاً لتقدير�ت �صـــحيفة  و�صـــاركت فيهـــا جميـــع �الأ

، قام �صالح �لطري�ن بحو�يل 15,500 طلعة جوية )منها 
6The Jerusalem Post جلريوز�ليم بو�صت�

�صـــطول بتحركات  ع�رشة �آالف طلعة قتالية و�لباقي موزعة بني مهمات نقل وبحث و�إنقاذ(، وقام �الأ

قتالية بلغت ثمانية �آالف �صـــاعة بحرية، نفذ خاللها 2,500 عملية ق�صـــف على �أهد�ف ثابتة، و�أحكم 

ح�صاره على �صاحل لبنان طو�ل فرتة �حلرب، وزّجت �لقو�ت �لبية و�ملحمولة جو�ً باأف�صل وحد�تها 

هد�ف �لتي  الحتـــالل مو�قع متقدمة على �حلدود �أو للقيام بعمليات �إنز�ل يف �لعمق. وبلغ جمموع �الأ

مت �رشبها خالل �لعمليات �صبعة �آالف هدف. 

على ال�شاحة اللبنانية مل يكن �جلي�ص �للبناين طرفاً يف هذه �حلرب، رغم تعر�ص بع�ص مو�قعه 

للق�صـــف و�صقوط �لع�رش�ت من �ل�صـــحايا بني �صـــفوفه، و�قت�رش دوره على تقدمي �لدعم للمدنيني 

نقاذ. �أي �أن حـــزب �هلل كان يقف وحيد�ً يف مو�جهـــة “�إ�رش�ئيل” خالل هذه �حلرب  وعلـــى عمليـــات �الإ

وحتمـــل عبئها �لع�صـــكري وحده. وعلى �لرغم مـــن �أن �حلزب ظهر يف موقع �لدفاع، وفر�صـــت عليه 

حرب �صاملة بدت �أكب من طاقته وقدر�ته بكثري؛ �إالَّ �أنه قد ��صتطاع تعوي�ص عدم �متالكه لطائر�ت �أو 

�صافة  دبابات �أو �صفن حربية، برت�صانة بدت هائلة من �ل�صو�ريخ �لق�صرية �ملدى من كاتيو�صا، باالإ

�إىل �حتياطي معقول من �أنو�ع خمتلفة من �صـــو�ريخ “زلز�ل” �أغلبها متو�صـــط �ملدى. وقد مكنه هذ� 

�رش�ئيلي، و�صـــلت  �ل�صـــالح مـــن �لقدرة على �لرد، ونقـــل �حلرب �إىل م�صـــافات بعيدة د�خل �لعمق �الإ

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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�إىل “حيفـــا ومـــا بعد حيفا”. ومل تكن �لقدرة على �لرد با�صـــتخد�م �ل�صـــو�ريخ هـــي مفاجاأة حزب �هلل 

�لوحيدة، حيث متكن من �إعطاب و�حدة من �أحدث �لقطع �لبحرية وهو طّر�د من فئة �إيالت – �صاعر5 

.
7
)Sa’ar 5( مزود باأنظمة عالية �لتطور ومتفوقة

غـــري �أن �أهم ما ك�صـــفت عنه �حلرب هـــو �إثباتمُ حزب �هلل تفـــّوَق مقاتليه يف كافـــة �لعمليات �لقتالية 

�مليد�نيـــة �لتـــي جـــرت فيهـــا �ال�صـــتباكات وجهـــا لوجـــه، و�إجادتهـــم �لتامة لفنـــون وتكتيـــكات حرب 

�لع�صـــابات. وعلـــى �أي حال، وب�رشف �لنظر عـــن �أي �دعاء�ت بالن�رش من هذ� �لطـــرف �أو ذ�ك، فقد 

�رش�ئيلي مبئات �ل�صـــو�ريخ يومياً حتى �للحظة  كان حـــزب �هلل ما يـــز�ل قادر�ً على �رشب �لعمـــق �الإ

خـــرية للحـــرب، ممـــا مثّل �أكب دليـــل علـــى �أن “�إ�رش�ئيل” مل تتمكن مـــن حتقيق �أهـــم �أهد�فها وهو  �الأ

تدمري بنيته �لع�صكرية.

قليمية:  دارة ال�شيا�شية وتطور املواقف الدولية والإ 2. الإ

اأ. تطور املوقف الدويل: 

دو�ر �ملتفق عليها مع “�إ�رش�ئيل”، و�لتي �صـــبقت  تولت �لواليات �ملتحدة، يف �إطار عملية توزيع �الأ

زمة على �ل�صعيد �لدبلوما�صي من خالل �لعمل على: �صارة �إليها، �إد�رة �الأ �الإ

من، ومنـــح “�إ�رش�ئيل” كل مـــا حتتاجه من وقت  عرقلـــة �أي حماولـــة لطلـــب �نعقاد جمل�ـــص �الأ  .1

جناز �أهد�فها �لع�صكرية قبل �أي مناق�صة لوقف �إطالق �لنار. الإ

من، حني ت�صبح �لظروف مهياأة النعقاده، �صيلبي كل  �لتاأكد من �أن �أي قر�ر يتخذه جمل�ص �الأ  .2

مريكية. �رش�ئيلية و�الأ �ل�رشوط �الإ

ول مل تكن هناك عقبات دبلوما�صـــية كبرية حتول دون متكني �لواليات  وفيمـــا يتعلق بالهدف �الأ

وروبية �لرئي�صية تبدو متعاونة، خ�صو�صاً بعد �لتغري �لذي طر�أ على  �ملتحدة من حتقيقه. فالدول �الأ

�حلكومة يف �أملانيا بعد و�صـــول �مل�صت�صـــارة �أجنيال مـــريكل Angela Merkel �إىل �ل�صـــلطة و�لتقارب 

�لذي مت مع فرن�صـــا ل�صياغة �صيا�صة �أمريكية فرن�صـــية م�صرتكة جتاه لبنان. ورغم �صعور �لواليات 

�ملتحـــدة ببع�ص �لقلق عقب �صـــقوط حكومة بريل�صـــكوين Silvio Berlusconi يف �إيطاليـــا، �إال �أن هذ� 

�لتغيري كان حمدود �لتاأثري ومل يكن بو�صـــعه �أن يطلق تيار�ً �أوروبياً مناه�صـــاً للحرب. وهكذ� �أ�صبح 

وروبي �لقائم فعالً. بقي على  مريكـــي - �الأ من يف ظل �لتو�فق �الأ من �ل�صـــهل عرقلـــة �نعقاد جمل�ص �الأ

مريكيـــة، و�لتي يبدو �أنها  د�رة �الأ مريكيـــة توفـــري غطاء عربي للحرب وهو �أمـــر مل َيفمُْت �الإ د�رة �الأ �الإ

كانت تعد �لعدة له منذ فرتٍة، كما �صن�صري الحقاً. ويف هذ� �ل�صياق كان من �لطبيعي �أن تبدو �لواليات 

زمة لتحقيق  �ملتحـــدة و�ثقة متاماً من قدرة �آليتها �لدبلوما�صـــية على �لتعامل بفاعليـــة مع تطور�ت �الأ

هد�ف �ملرجوة.  �الأ

2006
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�لعام  مني  �الأ �هلل،  ن�رش  ح�صن  �ل�صيد 

�جلنود  من  �ثنني  �أ�رش  يعلن  �هلل  حلزب 

ويطالب   ،2006/7/12 يف  �رش�ئيليني  �الإ

“�إ�رش�ئيل”.  مع  �رشى  لالأ تبادل  بعملية 

�رش�ئيلية  �الإ �حلرب  فتيل  �أ�صعلت  �لعملية 

على حزب �هلل ولبنان. )� ف ب(

�إ�صـــــر�ئيـليــون  �أطـفــــــال 

علـــى  ر�صـــائل  يكتبـــون 

�صـــتطلقها  �لتي  �لقذ�ئف 

�رش�ئيليـــة  �الإ �ملدفعيـــة 

حـــزب  علـــى  حربهـــا  يف 

�ل�صـــورة  ولبنـــان.  �هلل 

�لتقطت يف 2006/7/17. 

قتـــل يف هذه �حلرب نحو 

دون  لبنـــاين  طفـــل   400
12 عاماً. )� ف ب(

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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لبنان،  وجنوبي  لبريوت  �جلنوبية  لل�صاحية  و�ملتو��صل  �لعنيف  �رش�ئيلي  �الإ �جلوي  �لق�صف  �أحدث 

دمار�ً و��صعاً. �ل�صورة تمُظهر بع�ص �آثار �لدمار يف �ل�صاحية �جلنوبية لبريوت.

ق�صف حزبمُ �هلل “�إ�رش�ئيل” خالل حرب متوز 2006، باأكرث من 3,200 �صاروخ كاتيو�صا وغريها. 

�ل�صورة للدمار �لذي �أحدثه �أحد �ل�صو�ريخ يف حمطة للقطار�ت يف حيفا يف 2006/7/16. )� ف ب(
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كانت قمة جمموعة �لدول �لثمان G8 �لتي �نعقدت يف مدينة �صـــان بطر�صـــبج يوم 2006/7/16 

مريكية خالل هذه �لقمة  زمة نف�صـــها عليه. وجنحت �لدبلوما�صـــية �الأ هي �أول منتدى دويل تفر�ص �الأ

يف �أن تلقي مب�صوؤولية �حلرب بالكامل “على حزب �هلل وعلى حلفائه يف �صورية و�إير�ن”، و�عتبتهم 

، ورف�صت كل �لند�ء�ت �لتي وجهت �إليها لقيادة جهد 
و�صط”8 “�أ�صا�ص عدم �ال�صتقر�ر يف �ل�رشق �الأ

دبلوما�صـــي ي�صـــتهدف وقف �لقتال، موؤكدة على �أن وقف �إطالق �لنار ال يجب �أن يتم �إال حني ت�صبح 

�لظروف مو�تية، وت�صمن عدم �لعودة �إىل �لو�صع �ل�صابق غري �مل�صتقر.

مريكية يف حتقيق كامـــل �أهد�فها توقف على �رشطني �أ�صا�صـــيني:  غـــري �أن جنـــاح �لدبلوما�صـــية �الأ

ول: جنـــاح “�إ�رش�ئيل” خـــالل فرتة زمنية معقولة يف تدمري �لبنية �لع�صـــكرية حلـــزب �هلل. �لثاين:  �الأ

�نقالب �ل�صعب �للبناين على حزب �هلل، وحتميله م�صوؤولية �حلرب وما حدث فيها من دمار، وبالتايل 

عزل قدرته على �لتاأثري �صيا�صـــياً. وقد ف�صـــلت “�إ�رش�ئيل” يف توفري �ملقومات �لالزمة لتحقق �أي من 

ول: �ل�صـــمود �لبطويل حلزب �هلل، و�لثاين: تالحم  �ل�رشطني، وذلك ل�صـــببني رئي�صـــيني مرت�بطني؛ �الأ

قطاعات و��صعة من �ل�صعب �للبناين و��صطفافه ور�ء �ملقاومة، �إما �إياناً و�قتناعاً بها �أو بتاأثري ردود 

�لفعل �ل�صـــلبية �لتي ترتبت على �ل�صـــورة �لوح�صـــية �لتي ظهرت بها “�إ�رش�ئيل”، وقيامها بارتكاب 

جمازر ب�صعة �صد �ملدنيني. 

كانـــت �لواليات �ملتحدة قـــد قدرت يف �لبد�ية �أن “�إ�رش�ئيل” حتتاج �إىل حـــو�يل ع�رشة �أيام لتحقيق 

ر�ص ي�صمح بال�رشوع يف تنفيذ خطة من �صبع مر�حل، حمورها ت�صكيل  �إجناز ع�صكري كبري على �الأ

�صلحة، وذلك على �لنحو �لتايل: قو�ت دولية �أطل�صية كبرية وجمهزة باأحدث �الأ

�رش�ئيلي من حتجيم �لقوة �لع�صكرية حلزب �هلل، حتت ق�صوة �رشباته  ما �إن يفرغ �جلي�ص �الإ  .1

�جلوية و�لبية، وينجح يف �إبعاد عنا�رشه مل�صـــافة ترت�وح بني خم�صـــة وع�رشة كيلومرت�ت، 

وىل من قو�ت دولية  �رش�ئيلية حتى يتم �ل�رشوع فور�ً يف �إر�صال �لدفعة �الأ بعيد�ً عن �حلدود �الإ

مني، ويتم  �أطل�صية �إىل �ل�صو�حل �للبنانية، ويف مطار بريوت متهيد�ً لالنت�صار يف هذ� �حلز�م �الأ

�إعالن وقف �إطالق �لنار عقب و�صولهم.

تبـــد�أ قو�ت مـــن �جلي�ص �للبنـــاين يف �النت�صـــار �إىل جانب �لقو�ت �لدولية مبا ي�صـــمح بتو�صـــعة   .2

مني �صماالً حتى نهر �لليطاين. �حلز�م �الأ

يجري ��صتكمال و�صول �لقو�ت �لدولية �إىل �أن ي�صل عددها �إىل 30 �ألفاً خالل �أ�صبوع �أو ع�رشة   .3

�أيام.

يتم �إبعاد مقاتلي حزب �هلل بعد �إنهاكهم �إىل و�صـــط �لبقاع، �أي �إىل عمق �أكرث من 100 كيلومرٍت،   .4

ومتنح �لقو�ت �لدولية كافة �لت�صهيالت �لع�صكرية �لتي متكنها من �لقيام مبهامها.

من طلباً عاجالً �إىل جمل�ص �لوزر�ء �للبناين يدعوه لتطبيق �لقر�ر 1559 وعقد  يوجه جمل�ص �الأ  .5

قر�ر خطة لنزع �صـــالح �مليلي�صـــيات �للبنانيـــة وغري �للبنانيـــة حتت �إ�رش�ف  جل�صـــة عاجلـــة الإ

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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طل�صية - �لدولية، و�إبعاد قادة �ملنظمات �لفل�صطينية  م�صـــرتك من �جلي�ص �للبناين و�لقو�ت �الأ

�إىل خارج �حلدود.

مم  تبد�أ �إجر�ء�ت تر�صـــيم كامل حدود لبنان، مبا يف ذلك منطقة مز�رع �صـــبعا، حتت �إ�رش�ف �الأ  .6

�ملتحدة و�لقو�ت �لدولية، ومب�صاركة جلان لبنانية و�صورية، ويف حالة رف�ص دم�صق �مل�صاركة 

مم �ملتحدة. يتم �لرت�صيم باالتفاق بني لبنان و�الأ

�صـــلحة و�ملعد�ت  يتـــم �ل�ـــرشوع يف �إعـــادة �إعمار لبنان و��صـــتكمال �إمـــد�د �جلي�ـــص �للبناين باالأ  .7

�ملتطـــورة ليكـــون قادر�ً بعد فرتة على �حللول حمل ع�رشة �آالف جندي دويل يجري �صـــحبهم 

.
9ً
من �أ�صل �لثالثني �ألفا

وحـــني �نعقـــد موؤمتر روما، و�لـــذي كان يفرت�ص �أن ي�صـــكل منب�ً لدعم �حلكومـــة �للبنانية، يبدو 

�أن �لواليـــات �ملتحـــدة فوجئت مب�رشوع �لنقاط �ل�صـــبع �لذي طرحه فوؤ�د �ل�صـــنيورة رئي�ص �حلكومة 

دنى للوفاق �للبناين، كما عك�صـــه �إجماع �لتيار�ت �مل�صـــاركة يف �حلكومة  �للبنانية، و�لذي مثل �حلد �الأ

ومنها حزب �هلل!. لذلك مل يكن �أمام �لواليات �ملتحدة �صوى �لت�صويف و�لعمل على منح “�إ�رش�ئيل” 

�ملزيــــد من �لوقت لعلها تتمكن من ح�صــــم �ملوقف �لع�صــــكري، �لذي يكنها مــــن فر�ص �رشوط وقف 

من ر�حت  ن قــــدرة �لواليات �ملتحدة على تعطيل م�صــــاور�ت جمل�ــــص �الأ �إطــــالق �لنــــار يف �لنهاية. والأ

�رش�ئيلي عن ح�صم حرب طالت �أكرث مما كان مقدر�ً، جلاأت �إىل �لتن�صيق مع  ت�صيق مع تنامي �لعجز �الإ

من �أ�صا�صه ت�صكيل قوة دولية تت�رشف مبوجب  فرن�صا لطرح م�رشوع قر�ر م�صرتك على جمل�ص �الأ

�لف�صل �ل�صابع من �مليثاق، وتمُزود بال�صالحيات �لالزمة لتمكني �جلي�ص �للبناين من �ل�صيطرة على 

من �ل�صــــابقة، مبا فيها �لقر�ر 1559، وبالتايل  �جلنوب حتى نهر �لليطاين، وتنفيذ قر�ر�ت جمل�ص �الأ

نزع �صــــالح حــــزب �هلل بالقوة �مل�صــــلحة، وهو ما رف�صــــه حــــزب �هلل بالطبع. وهكذ� ��صــــتمرت حرب 

مريكية، �إىل �أن �أمكن  33 يوماً، مل تنقطع خاللها �ل�صغوط �لدبلوما�صية �الأ “�إ�رش�ئيل” �ل�رش�صة ملدة 
من رقم 1701 �لذي ال ي�صري �إىل �لف�صل �ل�صابع من �مليثاق. �لتو�صل �إىل قر�ر جمل�ص �الأ

ب. تطور املوقف العربي: 

حد�ث يف �ملنطقة �إىل وجود حتركات �صــــابقة على �ندالع �حلرب،  ت�صــــري �ملتابعة �لدقيقة لتطور �الأ

��صــــتهدفت ت�صــــوير �إيــــر�ن باعتبارها �خلطر �لرئي�ص علــــى �أمن �ملنطقة، بد�أت ب�صــــدور ت�رشيحات 

ردن حــــذر فيها من هالل �صــــيعي تقوده �إيــــر�ن، تبعتها ت�رشيحات �صــــدرت عن وزير  عــــن ملــــك �الأ

مريكيــــة �لتي حولت �إير�ن �إىل دولــــة �إقليمية عظمى  �خلارجية �ل�صــــعودي تنتقد �أخطاء �ل�صيا�صــــة �الأ

ير�ن. ومل يكن  يف �ملنطقة، و�نتهت بت�رشيحات للرئي�ص �مل�رشي �تهم فيها �صــــيعة �لعر�ق بالوالء الإ

من قبيل �ل�صــــدفة �أن هذه �لدول �لثالث هي نف�صها �لتي بادرت يف بد�ية �حلرب بانتقاد عملية حزب 

�هلل وو�صــــفتها باأنها مغامرة غري حم�صــــوبة �أعطت لـ“�إ�رش�ئيل” ذريعة ل�صــــن �حلرب. وكان هذ� هو 

�ملوقف نف�صــــه �لــــذي تبنته دول عربية �أخرى مثل �لكويت و�لعر�ق ورئا�صــــة �ل�صــــلطة �لفل�صــــطينية 

)ممثلًة يف �أبي مازن(.
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غري �أن هذ� �ملوقف مل يعب عن جممل �ملوقف �لعربي، و�لذي �نق�صم �إىل ثالث جبهات. فاإىل جانب 

وىل �لنائحـــة باللوم على حزب �هلل ظهرت جبهة م�صـــادة، �صـــمت �صـــورية و�ليمن، تبنّت  �جلبهـــة �الأ

موقفـــاً نقي�صـــاً و�عتـــبت �أن عملية حـــزب �هلل تدخل يف �إطار �ملقاومة �مل�صـــلحة �مل�رشوعـــة �لتي تتفق 

مم �ملتحدة، وبينهما ظهرت جبهة ثالثة، �صـــمت ليبيا و�ل�صـــود�ن و�ملغـــرب، تبنّت موقفاً  وميثـــاق �الأ

و�صـــطاً يرى �أنه كان على حزب �هلل �أن ين�صـــق مع �حلكومة �للبنانية، حتى ال جتد نف�صها يف حرٍج مع 

�رش�ئيليني.  ْرماً باأ�رش �جلنديني �الإ �ملجتمع �لدويل، على �لرغم من �أنه مل يرتكب جمُ

وعندمـــا �جتمـــع �ملجل�ـــص �لـــوز�ري جلامعـــة �لـــدول �لعربيـــة يف دورتـــه �العتياديـــة بالقاهرة يف 

2006/7/15، حاول تبني �صـــيغة توفيقية ت�صـــكل حالً و�صـــطاً بني هذه �جلبهـــات �لثالث، لكن هذه 

�ل�صـــيغة جـــاءت يف نهايـــة �ملطـــاف �أقـــرب �إىل �ملوقـــف �لذي عـــبت عنه �جلبهـــة �مل�رشية �ل�صـــعودية 

ردنيـــة. وعلـــى �أي حال، فقد �صـــاعد �لتفاف �ل�صـــارع �للبناين حـــول م�رشوع �لنقاط �ل�صـــبع �لذي  �الأ

طرحته �حلكومة �للبنانية على توفري حد �أدنى من �لتما�صك يف �ملوقف �لعربي، على �لرغم من ف�صل 

�ملحاوالت �لر�مية �إىل عقد قمة عربية طارئة. و�صـــاعد �صـــمود �ملقاومة، من ناحية، و�صغط �ل�صارع 

�لعربـــي �مللتف حولها بال حتفظ، من ناحية �أخرى، علـــى عقد دورة طارئة لوزر�ء �خلارجية �لعرب 

يف بريوت يف 7 �آب/ �أغ�صط�ص خلت هذه �ملرة من �أي �نتقاد�ت للمقاومة، و�أمكن خاللها ت�صكيل جلنة 

من، ويبدو �أنها لعبت دور�ً يف  �صهام يف مد�والت جمل�ص �الأ ثالثية توجهت على �لفور �إىل نيويورك لالإ

.
�إدخال بع�ص �لتح�صينات على �ل�صياغة �لنهائية �لتي �نتهى �إليها �لقر�ر 101701

 

من رقـــم 1701 حم�صـــلًة لتفاعل  جـــاء قـــر�ر جمل�ـــص �الأ

طـــر�ف  لالأ و�ل�صيا�صـــية  �لع�صـــكرية  �لقـــوى  مو�زيـــن 

ن �حلرب مل تنته بن�رش ع�صكري �أو ميد�ين  �مل�صتبكة يف �ل�رش�ع على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش. والأ

خر.  حا�صـــم، فقـــد عجز �أي من طـــريف �حلرب �ملبا�رشين عن �إمـــالء �رشوطه بالكامل علـــى �لطرف �الآ

نَها من �حل�صول على  ومع ذلك فاإن �إلقاء �لواليات �ملتحدة بكل ثقلها �ل�صيا�صي ور�ء “�إ�رش�ئيل”، َمكَّ

مكا�صـــب �صيا�صية �أكب مما �صـــمحت به مو�زين �لقوى على �صاحة �لقتال. ولذلك جاء �لقر�ر غام�صاً 

ٌل كما يحلو له.  طر�ف بقر�ءته، كمُ وقابالً لتاأويالت �صتى، ت�صمح ملختلف �الأ

وىل قانونيـــة، و�لثانية �صيا�صـــية. فالقر�ءة  ويكـــن يف �لو�قـــع قر�ءة �لقـــر�ر 1701 بطريقتـــني: �الأ

�رش�ئيلي.  �لقانونية �ل�رشفة تف�صـــي �إىل نتيجة مفادها �أن �لقر�ر منحاز ب�صـــكل و��صـــح للموقف �الإ

مريكـــي، �لـــذي حـــاول �أن يعطـــي لـ“�إ�رش�ئيل” بالو�صـــائل  ويعك�ـــص هـــذ� �النحيـــاز ثقل �ل�صـــغط �الأ

�ل�صيا�صـــية ما عجزت هي عن �نتز�عه بقوة �ل�صـــالح يف ميد�ن �لقتال، �أما �لقر�ءة �ل�صيا�صـــية فتف�صي 

�إىل نتيجـــة مفادهـــا �أن مو�زين �لقوة �ل�صـــاملة على �أر�ص �لو�قع ال ت�صـــمح بالتطبيـــق �حلريف للقر�ر، 

مريكي له، و�أن عملية تطبيق �لقر�ر لن تكون �صـــهلة و�صـــتتوقف  �رش�ئيلي و�الأ وفقـــاً للتف�صـــريين �الإ

ثالثًا: النتائج والتداعيات

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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و�صاع باأن جولة من جوالت  و�صـــاع �ل�صيا�صـــية يف �ملنطقة ويف �لعامل. وتوحي هذه �الأ على تطور �الأ

�ل�رش�ع �لع�صكري بني “�إ�رش�ئيل” وحزب �هلل رمبا تكون قد �نتهت، لكن �حلرب بينهما مل تنته بعد، 

بل رمبا تكون �حلرب �حلقيقية، كما يقول روبرت ف�صك Robert Fisk، قد بد�أت بالفعل عقب وقف 

 .
11

�إطالق �لنار

يبدو �نحياز �لقر�ر 1701 لـ“�إ�رش�ئيل” من �ملنظور �لقانوين و��صحاً من �ل�صو�هد �لتالية:

فالقـــر�ر يلقي مب�صـــوؤولية �ندالع �حلرب ومـــا جنم عنها من �أ�رش�ر على حـــزب �هلل، دون �أي   .1

�إ�صـــارة �إىل جتـــاوز�ت �إ�رش�ئيليـــة فيها، و�لتي و�صـــلت �إىل حد �رتكاب جر�ئم حرب ال �صـــبهة 

فيها.

عمال �لعد�ئية، كما جرت �لعادة،  طالق �لنار و�إنهاء �الأ ومل يطالب بوقف كامل غري م�رشوط الإ  .2

وميّز بني �اللتز�مات �لو�قعة على عاتق حزب �هلل وبني تلك �لو�قعة على “�إ�رش�ئيل”.

ّدهم “جنـــود�ً خمتطفني”، حيـــث يمُطالب  �رش�ئيليـــني �لذيـــن َيعمُ �ـــرشى �الإ وميّـــز �لقـــر�ر بني �الأ  .3

ّدهم “�صـــجناء”، حيث  �ـــرشى �للبنانيني �لذيـــن َيعمُ باإطـــالق �رش�حهـــم دون �ـــرشوط، وبني �الأ

يكتفي بت�صجيع �جلهود �لر�مية �إىل “ت�صوية م�صاألتهم على وجه �ل�رشعة”.

طر�ف  مني �لعام باالت�صال باالأ وحتدث عن مز�رع �صبعا بطريقة غام�صة، ويف �إطار مطالبة �الأ  .4

مور، و�لتي كان من بينها “تر�صيم �حلدود  �لدولية �ملعنية لتقدمي مقرتحات تتعلق بعدد من �الأ

�لدوليـــة للبنـــان ال �صـــيما يف مناطق �حلدود �ملتنـــازع عليها �أو غري �ملوؤكدة، مبـــا يف ذلك منطقة 

مز�رع �صبعا”.

مل يطالـــب �لقر�ر بان�صـــحاب “�إ�رش�ئيـــل” �لفوري من جنـــوب لبنان، وربطه بانت�صـــار قو�ت   .5

.UNIFIL جلي�ص �للبناين وقو�ت �ليونيفيل�

مم  من”، ومنح قو�ت �الأ �أ�صار يف �إحدى فقر�ته �إىل “�أن �حلالة يف لبنان ت�صكل تهديد�ً لل�صلم و�الأ  .6

�صارة �رش�حة �إىل �لف�صل �ل�صابع من �مليثاق، وهو  �ملتحدة �صـــالحيات و��صـــعة ولكن دون �الإ

و�صـــاع �ل�صيا�صية يف لبنان  ما قد يف�رش على �أنه ي�صـــمل نزع �صـــالح حزب �هلل �إذ� �صـــمحت �الأ

م�صتقبالً، خ�صو�صاً و�أنه �أ�صار �رش�حة يف عدد من فقر�ته �إىل �لقر�ر 1559.

يف �صياق هذه �لقر�ءة �لقانونية، ت�صتطيع “�إ�رش�ئيل” �أن تدعي �أنها ح�صلت على �لكثري مما تريد. 

فر�ج �لفوري عـــن �جلنديني �ملختطفني وبوجود منطقـــة عازلة خالية من  فالقـــر�ر 1701 يطالـــب باالإ

مقاتلـــي حزب �هلل حتى جنوب �لليطاين، بل وال ي�صـــتبعد نزع �صـــالح �حلـــزب �إذ� ما تو�فرت �رشوط 

ر�ص، ال بد و�أن  �صيا�صـــية معينة. غري �أن قر�ءة �صيا�صـــية مبنيـــة على مو�زين �لقوى �لفعلية علـــى �الأ

تاأخذ يف �عتبارها عدد�ً من �حلقائق يف مقدمتها:

هد�ف �لتي دفعتها ل�صـــّن  ن “�إ�رش�ئيـــل” مل حتقق بنف�صـــها �أياً من �الأ �أن حـــزب �هلل مل يهـــزم الأ  .1

�حلرب.

2006التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني



129

�صـــريين، ويحتفظ بكامل قوته �لع�صـــكرية رغم �نت�صـــار  مـــا ز�ل �حلزب يحتجز �جلنديني �الأ  .2

�جلي�ص �للبناين يف �جلنوب.

�ـــرشى �للبنانيني ق�صـــايا مطروحة ر�صـــمياً على جـــدول �أعمال  �أ�صـــبحت مـــز�رع �صـــبعا و�الأ  .3

�ملجتمـــع �لـــدويل. وبناًء علـــى هذه �حلقائق يكن �لقـــول �أنه ما مل تقرر “�إ�رش�ئيل” ��صـــتئناف 

مر �مل�صتبعد، فاإن �أي ت�صوية وفق مو�زين  عملياتها �لع�صكرية يف مرحلة الحقة، وهو لي�ص باالأ

�رشى �للبنانيني، و�إىل  �رش�ئيليني باالأ �رشى �الإ �لقوى �لر�هنة �صـــوف توؤدي حتماً �إىل مبادلة �الأ

عودة مز�رع �صبعا �إىل �ل�صيادة �للبنانية، وهما �ملطلبان �لرئي�صيان حلزب �هلل. �أما نزع �صالح 

حـــزب �هلل فمـــن �ملوؤكـــد �أنه ال يكن حتقيقـــه �إال يف نهاية عمليـــة تو�فق �صيا�صـــي لبناين طويلة 

ّكن �جلي�ـــص �للبناين من �لدفاع عن  �ملـــدى، تمُعيـــد بناء �لدولة �للبنانية على �أ�صـــ�ص جديدة، ومتمُ

�أر��صـــيه، وت�صمح بحل ق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني، دون م�صـــا�صٍ بال�صيادة �للبنانية، ويف 

�رش�ئيلي. �إطار ت�صويٍة �صاملٍة وعادلٍة لل�رش�ع �لعربي �الإ

مر �ملتوقع يف �لقريب �لعاجل على �أية حال، فقد �أ�صـــفرت �حلرب  و�إىل �أن يتـــم ذلـــك، وهو لي�ص باالأ

عن نتائج حمددة �صيكون لها تفاعالتها و�نعكا�صاتها �لهامة حملياً و�إقليمياً وعاملياً.

1. حملياً:

�رسائيلية:  اأ. على ال�شاحة الإ

تكبدت “�إ�رش�ئيل” خ�صائر مادية ومعنوية كبرية يف هذه �حلرب قد تكون لها �نعكا�صات خطرية 

على م�صـــتقبل �لدولة و�ملجتمع معاً. وال تتو�فر يف �لوقت �لر�هن تقدير�ت كاملة ونهائية حلجم هذه 

رقام حولها. فبينما  �خل�صـــائر، خ�صو�صـــاً فيما يتعلق منها باخل�صـــائر �لب�رشية و�لتي تت�صـــارب �الأ

رو�ح ي�صل �إىل ما يقارب 400 قتيل، معظمهم  ت�صري بع�ص �مل�صادر �لعربية �إىل �أن عدد �خل�صائر يف �الأ

من �جلنود، ت�صري م�صادر �إ�رش�ئيلية �إىل �أن هذ� �لعدد مل يتجاوز 83 جندياً و�صابطاً و39 م�صتوطناً 

�رش�ئيلية ذ�تها �إىل �أن عدد �جلرحى و�صـــل �إىل 1,187. و�أن حو�يل 20  ومدنياً. كما ت�صـــري �مل�صـــادر �الإ

�ألفاً �آخرين �أ�صـــيبو� باأمر��ص نف�صـــية ��صـــتدعت �لتدخل و�مل�صـــاعدة، و�أن ت�صـــعة من �أ�صل 39 قتلو� 

ر��صي �ملحتلة عام 1948 �لذين يعانون من غياب  جر�ء ق�صف �لكاتيو�صا، هم من �لفل�صطينيني يف �الأ

�ملالجئ. �أما فيما يتعلق باخل�صائر �ملادية فت�صري �مل�صادر ذ�تها �إىل �صقوط 3,204 �صاروخ من طر�ز 

كاتيو�صا ت�صببت باأ�رش�ر متفاوتة لـ 11 �ألف منزل و50 من�صاأة �صناعية و550 حمالً جتارياً و1,200 

�صـــيارة، بينما ت�صـــري م�صـــادر �أخرى �إىل �أن عدد �ملباين �لتي ت�رشرت جر�ء �لق�صـــف �ل�صـــاروخي 

. و�أعلن حزب �هلل �أي�صـــاً �أنه متكـــن من تدمري 120 
12

حلـــزب �هلل �للبنـــاين يقـــدر بحو�يل 16 �ألـــف مبنى

دبابة متطورة من طر�ز مريكافا و 30 مدرعة وبارجتني �ثنتني من طر�ز �صاعر 5 وزورق حربي �إىل 

.
13

جانب تدمري ثالث مروحيات �آبات�صي �أمريكية �ل�صنع ف�صالً عن مروحيتني متطورتني

وعلــــى �صــــعيد �خل�صــــائر �القت�صــــادية، بلغــــت تكلفة �حلــــرب حو�يل 23 مليار �صــــيكل )نحو خم�صــــة 

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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مليــــار�ت و227 مليــــون دوالر( منها: �صــــبعة مليار�ت �صــــيكل )نحو مليــــار و591 مليــــون دوالر( تكلفة 

�رش�ر �ملبا�رشة  منية، وخم�صــــة مليار�ت �صــــيكل )نحو مليار و136 مليــــون دوالر( تكلفة �الأ جهزة �الأ �الأ

�رش�ئيلي، وت�صعة مليار�ت �صيكل )نحو  وغري �ملبا�رشة للمناطق �لتي �أ�صــــيبت جر�ء ق�صف �ل�صــــمال �الإ

 .
14

مليارين و45 مليون دوالر( خ�صائر مرتتبة على �نخفا�ص �لدخل �لقومي ب�صبب �حلرب، ... �لخ

منية و�ال�صرت�تيجية �لبعيدة �ملدى.  غري �أن هذه �خل�صائر كلها تهون �إذ� ما قورنت بالتد�عيات �الأ

ول مرة جتد “�إ�رش�ئيل” نف�صـــها، وهي �لتي تعودت على �حلروب �خلاطفة �لقادرة على ح�صمها  فالأ

يف ب�صـــعة �أيام، م�صـــطرة لال�صـــتمر�ر يف حرب طويلة على هـــذ� �لنحو )33 يوماً(، ومع ��صـــتمر�رها 

ول مرة ينجح �خل�صـــم يف نقل �ملعركة  هد�ف �لتي حددتها لنف�صـــها يف �لبد�ية، والأ تتقل�ص وتتاآكل �الأ

�إىل �أر��صـــيها هي، ويجب �أكرث من مليون �صـــخ�ص من �صـــكانها للعي�ص يف رعب د�خـــل �ملالجئ �أياماً 

ول  طويلـــة، وهـــي �لتي تعودت علـــى نقل �ملعركة د�ئمـــاً ويف جميع �لظروف �إىل خارج �أر��صـــيها، والأ

�رش�ئيلي جي�صـــه، �لذي كان يف نظره �أ�صطورة ال تقهر، يف حالة تخبط و�رتباك،  مرة يرى �ل�صـــعب �الإ

ذالل بعد �أن �صـــاهد وحد�ت �لنخبة فيه تنهار �أمام مقاتلي حزب �هلل. ومن  هانة و�الإ و�َصـــَل �إىل حد �الإ

�صاأن ما جرى على هذ� �ل�صعيد �أن يرتك �آثار�ً نف�صية و��صرت�تيجية رمبا توؤثر على روؤية “�إ�رش�ئيل” 

خريـــن علـــى �ملـــدى �لطويل، وت�صـــعف ثقتها �لز�ئـــدة عن �حلد بنف�صـــها وبقدر�تهـــا. �أما  لذ�تهـــا ولالآ

ّب  على �ملدى �لق�صـــري فقد بد�أت �لتد�عيات تغذي تفاعالت و�رش�عات �صيا�صـــية د�خلية، �صوف ت�صمُ

رجح، وهو ما من �صـــاأنه تعقيد فر�ص �لتو�صل �إىل ت�صوية �صاملة  �رش�ئيلي على �الأ ل�صـــالح �ليمني �الإ

�رش�ئيلي، وو�صـــع �ملزيد من �لعر�قيل يف طريقها، مما قد يوؤ�صـــ�ص حلرب جديدة  لل�رش�ع �لعربي �الإ

لي�ص �صد حزب �هلل �أو لبنان هذه �ملرة، و�إمنا �صد �صورية ورمبا �إير�ن �أي�صاً.

مـــر علينا �أن نحذر من �ملبالغـــة يف تقدير �لنتائج �ملرتتبة على هـــذه �حلرب، تهويناً �أو  و�أيـــاً كان �الأ

تهويـــاًل. ف�صـــوف تتمكـــن “�إ�رش�ئيل” من ��صـــتيعاب وتعوي�ص خ�صـــائرها �القت�صـــادية ب�رشعة من 

حو�ل ودون  خالل م�صـــاعد�ت خارجية تبدو د�ئماً متوفرة وجاهزة حتت طلبها يف كل �لظروف و�الأ

�صـــعوبات كبرية. غري �أن ما يتعني علينا �أن نتذكره هنا �أن “�إ�رش�ئيل” دولة تقوم على �ملوؤ�ص�صـــات، 

قل،  وجمتمعها مفتوح مبا يكفي ل�صمان م�صاركة �صيا�صية فعالة من جانب �ملو�طنني �ليهود على �الأ

خطاء، و�أن يعاقب �ملت�صبب  ومن ثم فبو�صعه د�ئماً �أن يبحث ويتق�صى وي�صل �إىل �أ�صباب وجذور �الأ

فيها وي�صتفيد من درو�صها �ل�صحيحة. 

ب. على ال�شاحة اللبنانية: 

�رش�ئيلي على لبنان �أ�صـــفر عن ��صت�صهاد حو�يل 1,400  ت�صـــري �مل�صـــادر �ملتاحة �إىل �أن �لعدو�ن �الإ

من، و�أن حـــزب �هلل فقد نحو 250 من  �صـــخ�ص منهـــم  1,084 مدنياً و40 عن�ـــرش�ً يف �جلي�ص وقوى �الأ

مقاتليه، وحركة �أمل 17 من نا�صـــطيها، كما فقدت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني - �لقيادة �لعامة 

مم �ملتحدة  عن�رش�ً من نا�صـــطيها. كما ت�صـــري هذه �مل�صادر �إىل م�رشع �أربعة من �ملر�قبني �لتابعني لالأ
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يف ق�صف جوي على مركزهم يف جنوب لبنان، وعن�رش يف قوة �لطو�رئ �لدولية �ملوؤقتة يف لبنان. �أما 

قل. فيما يتعلق باجلرحى فقد و�صل عددهم �إىل 3,700 �صخ�صاً على �الأ

�رش�ئيلي �آثـــار�ً �جتماعية ونف�صـــية مدمرة ب�صـــبب نـــزوح �أكرث من  وقـــد ترتـــب علـــى �لعـــدو�ن �الإ

�صخ�صـــاً يف لبنان، بينهم 220 �ألفاً غادرو� لبنان. وي�صـــمل هذ� �لرقم نحو 100 �ألف �أجنبي   973,334

�أو لبناين يحملون جن�صـــيات �أخرى. وقدرت بع�ص �مل�صـــادر �إجمايل �خل�صـــائر �ملادية يف لبنان ب�صتّة 

مليون دوالر منها 958  عمـــار بثالثة مليار�ت و612  مناء و�الإ مليـــار�ت دوالر بينما قّدرها جمل�ص �الإ

مليون دوالر خ�صائر يف �لبنية �لتحتية؛ حيث دمرت �أو حلقت �أ�رش�ر جزئيٍة بحو�يل 30 من�صاأة حيوية 

�صملت: مطار بريوت ومو�نئ وخز�نات مياه �صخمة وحمطات لتوليد �لطاقة �لكهربائية، �إ�صافة �إىل 

630 كيلومرت�ً من �لطرق، و32 حمطة وقود، و145 ج�رش�ً رئي�صـــياً وفرعياً، و�صـــبعة �آالف م�صـــكن، 

وت�صعة �آالف م�صنع وحمل جتاري ومزرعة و�صوق. كما �أ�صيبت حمطات �إر�صال تلفزيوين و�إذ�عي 

وهو�ئيات للهاتف �خللوي، و�أماكن عبادة، ومقار تابعة حلزب �هلل ومكاتب ومنازل كو�در يف �حلزب 

وقو�عـــد ومعـــد�ت ع�صـــكرية. ومن �ملعـــروف �أن ع�رش�ت �ملدن و�لقرى �للبنانية تعر�صـــت للق�صـــف 

�ملدمـــر منها: �صـــور وبنت جبيل و�خليام و�لنبطية وقانا و�صـــيد� يف �جلنوب، و�ل�صـــاحية �جلنوبية 

لبريوت و�مل�صـــنع و�صـــهل �لبقاع وبعلبك وحميطها و�صهل عكار يف �صمال لبنان. وقد ت�صبب ق�صف 

حمطـــة �جليـــة لتوليد �لطاقة �لكهربائية ببقعة من �لنفط �متـــدت على طول �أكرث من 140 كيلومرت�ً من 

 .
15

�ل�صو�طئ �للبنانية و�صوالً �إىل �ل�صو�طئ �ل�صورية

غـــري �أن هذه �خل�صـــائر �ملاديـــة للحرب تهون �إىل جانب مـــا قد يرتتب عليها من تاأثري�ت �صيا�صـــية 

تتعلـــق مب�صـــتقبل �لدولة و�ملجتمع يف لبنان. ومـــن �ملعروف �أن �حلرب كانت قد �ندلعت، كما �صـــبقت 

�صـــارة، يف ظل �نق�صام و��صح على �ل�صـــاحة �للبنانية، و�أن هذ� �النق�صام كان قد حتول بعد �غتيال  �الإ

رفيق �حلريري �إىل ��صـــتقطاب حاد بني فريقني �أحدهما متثله قوى ما ي�صـــمى بالر�بع ع�رش من �آذ�ر، 

خر متثله قوى ما ي�صـــمى بالثامن من �آذ�ر، �لتي ت�صـــكل  غلبيـــة �لنيابية �حلاليـــة، و�الآ �لتي ت�صـــكل �الأ

�ملعار�صـــة. وعلـــى �لرغـــم من �أن حدة �ال�صـــتقطاب كانـــت قد خفت عقـــب �رشوع �لفريقـــني يف حو�ر 

وطنـــي حول �لق�صـــايا �خلالفية، �إال �أن هذ� �حلو�ر كان قد جتمـــد قبل �ندالع �حلرب. وال جد�ل يف �أن 

�صمود �ملقاومة ومتا�صكها �صاعد على �لتفاف ف�صائل �ل�صعب �للبناين، وك�صف عن متا�صك ووحدة 

�رش�ئيلي، وما ترتب عليه من نزوح  جمتمعه �ملدين يف مو�جهة �لدمار �لو��صع �لذي �أحدثه �لق�صف �الإ

الف من �صـــكان �ملناطق �ملت�رشرة، خا�صـــة من �جلنوب. وقد �أدى حر�ص �جلميع  وت�رشيد مئات �الآ

على �لوحدة خالل �حلرب �إىل طم�ص �أو جتميد �لعديد من مظاهر �خلالف بني �لفريقني. 

زمة بني �لفريقني عقب �حلرب كان �أمر�ً متوقعاً، خ�صو�صاً و�أن بو�درها كانت  غري �أن �نفجار �الأ

غلبية باإلقاء  قد ظهرت بالفعل، حتى من قبل �أن ت�صـــع �حلرب �أوز�رها، حني �رشعت بع�ص رموز �الأ

�للـــوم علـــى حزب �هلل وحتميله م�صـــوؤولية ما حدث للبنان مـــن دمار. فلم تكن �حلرب قـــد �نتهت بعدمُ 

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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حنَي �رشَح �صـــمري جعجع قائالً: “مل يكن جائز�ً �أن يرهن فريق لبناين م�صـــري كل �ل�صـــعب �للبناين 

بقـــر�ر منه” قبل �أن ي�صـــيف قائـــاًل: “�إذ� �أردت تخطي ما ح�صـــل، مع �لتاأكيد �أنه خطـــري جد�ً، فاإن ما 

يجب �لقيام به عاجالً هو �أن ي�صـــبح �لقر�ر يف هذه �للحظة يف جمل�ص �لوزر�ء... وعند ذلك ي�صـــتطيع 

. �أما وليد جنبالط فقد �نتقد �رش�حة عملية خطف 
لبنان حتمل م�صـــوؤولياته حيال كل ما يح�صـــل”16

ير�ين و�إن�صـــاء �ملحكمة �لدولية  �رش�ئيليـــني، وربط توقيتها مبو�صـــوع �مللف �لنووي �الإ �جلنديـــني �الإ

ردين قبل �أن  �خلا�صـــة بالتحقيق يف �غتيـــال �حلريري، و�أكد تاأييده للموقف �ل�صـــعودي �مل�ـــرشي �الأ

ي�صـــيف قائالً: “�إننا نريد وقف �إطالق �لنار ولكن لي�ص باأي �رشط، نتحمل، ن�صـــمد ولكن ب�رشط �أن 

تكون �لدولة هي �مل�صوؤولة عن قر�ر �ل�صلم و�حلرب وعن قر�ر حماية لبنان بدء�ً من �جلنوب”. و�أ�صار 

جنبـــالط �إىل �لكلمة �لتي وجهها �ل�صـــيد ح�صـــن ن�رش �هلل، وقـــال: “�إنه بعيد�ً عن �خلالف �ل�صيا�صـــي، 

فاإن ن�رش �هلل ال ي�صـــتطيع �أن يقول: �صـــاء �ل�صـــعب �للبناين �أو �أبى، �إنه ال ي�صتطيع �أن ي�صتفرد يف قر�ر 

. ورغم 
�حلرب و�ل�صلم، ويقول لنا كدولة وك�صعب: �أنا موجود و�أنتم عليكم �أن تتحملو� ماذ� �أفعل”17

حد �إلغاء  تاأكيد �صعد �حلريري على “�أن �للبنانيني وحزب �هلل يف �صفينة و�حدة �ليوم، و�أنه ال يكن الأ

حـــزب يثل جزء�ً كبري�ً من �ل�صـــعب �للبناين �أو حتميله م�صـــوؤولية ما جرى”، �إال �أنه �أ�صـــاف يف ذ�ت 

خري، فهل كان  ول و�الأ �لت�رشيح قائالً: “�إن �إ�رش�ئيل كانت تبحث عن ذريعة ل�رشب لبنان، عدوه �الأ

 .
من �ملنطقي �إعطاوؤها هذه �لذريعة”18

نظـــار هنـــا �أن �صـــحيفة �إيطالية كانـــت قد نقلت عـــن رئي�ـــص �حلكومة �للبنانيـــة فوؤ�د  مـــا يلفـــت �الأ

�ل�صـــنيورة قولـــه �إن حـــزب �هلل “�أ�صـــبح دولة �صـــمن �لدولـــة ويجب نزع �صـــالحه”. غـــري �أن �ملكتب 

عالمي لل�صـــنيورة �أ�صـــدر يف �أثناء �حلرب ت�رشيحاً �أ�صـــار فيه �إىل عدم دقة �لكالم �ملن�صوب �إليه يف  �الإ

هـــذه �ل�صـــحيفة، و�أن ما قاله �ل�صـــنيورة هو �أن “�ملجتمـــع �لدويل مل يعط �حلكومة �للبنانية �لفر�صـــة 

ر��ـــصٍ لبنانية يف  �رش�ئيلي الأ ملعاجلة م�صـــكلة �صـــالح حـــزب �هلل، و�أن ��صـــتمر�ر وجـــود �الحتـــالل �الإ

مز�رع �صـــبعا هو �لذي �أ�صهم يف ��صتمر�ر وجود �صـــالح حزب �هلل، وعلى �ملجتمع �لدويل �أن ي�صاعدنا 

.
على �ن�صحاب �إ�رش�ئيل من مز�رع �صبعا، كي نتمكن من حل م�صاألة �صالح حزب �هلل”19

كانت تلك، وغريها، �إ�صار�ت مبكرة على �أن �لو�صع �لد�خلي �للبناين مر�صح لالنفجار بعد �نتهاء 

�حلـــرب، وهـــو ما حـــدث بالفعل، حـــني حاول كل فريـــق بعد ذلك توظيـــف ما حدث مل�صـــلحة �أجندته 

و�أولوياتـــه �ل�صيا�صـــية �خلا�صـــة. ففريق �ملعار�صـــة �مللتف حول �ملقاومة حاول ��صـــتثمار �صـــموده 

غلبية �مللتف حول حكومة �ل�صنيورة  و�نت�صاره لدعم مو�قعه وح�صته يف �ل�صلطة و�لرثوة، وفريق �الأ

حـــاول �الحتفاظ مبو�قعه و�إ�صـــعاف �ملعار�صـــة، بالرتكيـــز على �لدمار �لذي حلـــق بلبنان، وحتميل 

ْكن حلالة  حـــزب �هلل وحـــده م�صـــوؤوليته، و�تهامه بالعمل ل�صـــالح �أجندة خارجية. غري �أنه مـــا كان يمُ

و�صـــاع  �ال�صـــتقطاب �لد�خلي يف لبنان �أن ت�صـــل �إىل ما و�صـــلت �إليه على خلفية �حلرب، لو مل تكن �الأ

 .
20

قليمية و�لدولية ت�صمح مبثل هذ� �ال�صتقطاب وتمُغذِّيه �الإ
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2. اإقليمياً:

و�صع.  قليمي �الأ يتعني �لتمييز بني تاأثري �حلرب على النظام العربي وبني تاأثريها على �لنظام �الإ

همية يكن ح�رشها  �رش�ئيلية على لبنان نتائج بالغة �الأ فعلى م�صتوى �لنظام �لعربي، كان للحرب �الإ

يف ثالث جمموعات: 

وىل: تتعلق بالفجوة القائمة بني النظامني الر�شمي وال�شعبي، فقد و�ّصعت �حلرب كثري�ً من  الأ

�لفجوة �لقائمة بني �لنظامني �لر�صـــمي و�ل�صـــعبي من قبل �ندالع �حلرب، و�أبرزت �لنظامني وكاأنهما 

يقفـــان علـــى طريف نقي�ـــص. وكانت جميـــع �حلكومات �لعربية، فيما عد� �صـــورية و�ليمن كما �صـــبقت 

َ �صـــعبياً باأنه مبثابة منح  �صـــارة، قـــد �ألقـــت باللوم �رش�حة �أو �صـــمناً على حزب �هلل، وهو مـــا فمُ�رشِّ �الإ

دمُماً يف م�رشوعه للق�صاء على �ملقاومة: �رش�ئيلي �لهمجي غطاًء و�صوء�ً �أخ�رش للم�صّي قمُ �لعدو�ن �الإ

�أما �ل�صـــعوب �لعربية فقد عّبت باأ�صـــكال خمتلفة عن دعمها غري �مل�ـــرشوط و�لتفافها حول �ملقاومة 

�للبنانيـــة، كمـــا عّبت عن ثقتها بال�صـــيد ح�صـــن ن�رش �هلل ور�أت فيـــه زعامة كاريزميـــة موؤهلة لقيادة 

ملهمـــة تفتقدهـــا منذ رحيل �لرئي�ص عبد �لنا�رش. ولذلك يكن �لقول �أن هذه �حلرب عّمقت �ل�صـــكوك 

نظمة، �لتي تعاين �أ�صـــاًل من  �لقائمة بني �ل�صـــعوب و�أنظمتها �حلاكمة، وك�صـــفت عمق �رتباط هذه �الأ

�أزمة يف �ل�رشعية، مبخططات و�صيا�صات �لقوى �خلارجية، خا�صة �لواليات �ملتحدة.

�رسائيلي، فقد عّمقت هذه  الثانية: تتعلق بانعكا�صات �حلرب على م�شتقبل ال�رساع العربي الإ

�حلـــرب لدى �ل�صـــعوب �لعربيـــة روؤيتها لـ “�إ�رش�ئيل” باعتبارها م�صـــدر �لتهديد و�خلطر �لرئي�صـــي 

على �لنظام �لعربي ككل، وز�دت من �صـــكوكها يف �إمكانية �لتو�صـــل �إىل ت�صوية �صلمية مع هذه �لدولة 

�لهمجية و�ن�صـــد�د �أفق هذه �لت�صوية متاماً، و�صاعفت من �إيانها باأن �ملقاومة �مل�صلحة هي �لو�صيلة 

�لوحيدة النتز�ع �حلقوق �لعربية. 

الثالثة: تتعلق بتاأثري هذه �حلرب على البعد الطائفي يف �لتفاعالت �لعربية �لر�هنة، فقد �أ�صقطت 

هذه �حلرب رهان بع�ص �لقوى �خلارجية، و�أي�صـــاً بع�ص �لقوى و�لتيار�ت �لد�خلية على �للعب على 

�صعاف �ملقاومة �للبنانية بالرتكيز على �ل�صفة �ل�صيعية حلزب �هلل. غري  �لنعر�ت �لطائفية كو�صيلة الإ

�أن �ل�صـــعوب �لعربية رف�صـــت �لتقاط هذ� �لطعم �مل�صموم، ومل تَر يف حزب �هلل �صوى طليعة للمقاومة 

�صد “�إ�رش�ئيل” ب�رشف �لنظر عن تكوينه �ل�صيعي. وكان الفتاً للنظر، يف هذ� �ل�صياق، رف�ص جماعة 

خو�ن �مل�صلمني يف م�رش فتاوى �أ�صدرها رجال دين �صعوديون حتّرم م�صاندة حزب �هلل �ل�صيعي  �الإ

�للبنـــاين يف حربـــه مع “�إ�رش�ئيـــل”، وحّذرت ممن “يحاولـــون �إحياء فتنة قدية وخالفات �صـــبق �أن 

مة وج�صـــدها، و�أجمـــع �لعقالء على جتاوزها”، كما رف�صـــت �التهامـــات �ملوجهة �إىل  �أنهكـــت عقل �الأ

 .
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�ملقاومة �للبنانية باأنها تعمل حل�صاب �إير�ن

و�صع، فال جد�ل يف �أن هذه �حلرب �أدت �إىل تقوية موقف �إير�ن  قليمي �الأ �أما على �صعيد �لنظام �الإ

�رش�ئيلي  مريكي �الإ وعّمقت �أ�ص�ص �لتحالف بينها وبني �لدول و�لقوى �لعربية �ملناه�صة للم�رشوع �الأ

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ



يف �ملنطقة، ومنحت تركيا يف �لوقت نف�صـــه فر�صـــة �إ�صافية لتاأكيد ��صتقالل قر�رها يف جمال �ل�صيا�صة 

طل�صية. وروبية و�الأ �خلارجية، رغم �رتباطاتها �الأ

3. دولياً:

�رش�ئيليـــة على لبنـــان �أو �أّكدت من جديد علـــى عدة �أمور فيمـــا يتعلق بطبيعة   ك�صـــفت �حلـــرب �الإ

�لنظام �لدويل ومو�زين �لقوى �ل�صائدة فيه، منها: 

�رش�ئيلية �أقوى بكثري مما يت�صور �لبع�ص، و�أنها ت�صري يف �جتاهني،  مريكية �الإ �أن �لعالقات �الأ  .1

خر حل�صـــابه. ففي هذه �ملرة كانت  ولي�ص يف �جتاه و�حد، حيث بو�صـــع كل منهما �أن يوظف �الآ

“�إ�رش�ئيل” حتارب لي�ص من �أجل م�صـــاحلها فقط، و�إمنا �أي�صـــاً بالوكالة حل�صاب �لواليات 
�ملتحدة �لتي لعبت يف هذه �حلرب دور �ملحّر�ص و�ملتعهد �ل�صيا�صي و�لدبلوما�صي.

مم �ملتحدة، خ�صو�صاً يف �حلاالت �لتي  �أن �لواليات �ملتحدة قادرة على تعطيل عمل و�آليات �الأ  .2

مـــن، جمتمعة �أو متفرقة، ر�غبة يف  خرى د�ئمة �لع�صـــوية يف جمل�ص �الأ ال تكـــون فيها �لدول �الأ

زمة، و�أنه  مريكيـــة �أو �لعمل على عرقلة خططها، مثلما هـــو �حلال يف هذه �الأ ر�دة �الأ حتـــدي �الإ

مم �ملتحدة يف مثل هذه �حلاالت �أن تت�رشف على نحو يتعار�ص �رش�حًة �أو �صـــمناً  يكـــن لـــالأ

مع �ملبادئ و�لقو�عد �لعامة �ملن�صو�ص عليها يف ميثاقها.

�أن �لـــدور �لذي يكن �أن يلعبـــه �لر�أي �لعام �لعاملي �أو �ملنظمـــات �لدولية غري �حلكومية، حتى   .3

ن�صان، مثلما حدث يف هذه �ملرة، هو  يف �حلاالت �لتي حتدث فيها �نتهاكات ج�صـــيمة حلقوق �الإ

دور حمدود ومَكّمل بطبيعته، و�أنه ي�صعب �لتعويل عليه وحده لوقف �لعدو�ن.

�رش�ئيلية على حزب �هلل وعلى لبنان جمموعة من �لتفاعالت �نتهت �إىل  �أطلقت �حلرب �الإ

ر�ص ال ت�صـــمح بالتنفيذ �لفعلي  �صـــدور �لقر�ر 1701. لكن مو�زين �لقوة �لفعلية على �الأ

و�صـــاع �لد�خلية يف لبنان وحدها، و�إمنا ي�ص جممل مو�زين  و�لفـــوري لهذ� �لقر�ر، �لذي ال ي�ص �الأ

ن دو�فع و�أ�صباب �حلرب على لبنان تت�صل �ت�صاالً ع�صوياً ببقية �أزمات �ملنطقة،  �لقوة يف �ملنطقة. والأ

زمة �لفل�صـــطينية و�ل�رش�ع  مريكي للعر�ق و�أزمة �لبنامج �لنووي و�الأ وخا�صـــة �أزمة �الحتـــالل �الأ

و�صـــاع يف لبنان يف �ملرحلة  �رش�ئيلي ككل كما �أ�رشنا يف �ملقدمة، ف�صـــوف يتوقف تطور �الأ �لعربـــي �الإ

مريكية �للجـــوء �إليها للتعامل مع  د�رة �الأ �لقادمـــة �إىل حـــٍد كبرٍي على طبيعة �خليار�ت �لتي �صـــتقرر �الإ

زمات ككل، خ�صو�صـــاً بعد هزية �حلزب �جلمهـــوري يف �النتخابات �لتكميلية �لتي جرت يف  هذه �الأ

ت�رشيـــن �لثاين/ نوفمب 2006، و�صـــيطرة �أغلبيـــة ديوقر�طية على �لكوجنر�ص مبجل�صـــيه: �لنو�ب 

 James    و�ل�صـــيوخ. وكان تقريـــر جمموعة در��صـــة �لعر�ق �لتي �صـــكلت برئا�صـــة بيكر - هاملتـــون

يجابية، كان من �أهمها �لتو�صـــية  Baker-Lee Hamilton، قـــد �حتوى على عدد من �لتو�صـــيات �الإ

باالنفتـــاح على �صـــورية و�إيـــر�ن ولعب دور �أكـــرث ن�صـــاطاً وفاعليًة يف �إيجاد ت�صـــوية د�ئمـــة ونهائية 

خامتة 

2006التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني

134



135

�رش�ئيلي. ومن �صـــاأن �لعمل مبوجب هذه �لتو�صـــيات وتنفيذها بح�صن نية، َفتَْح  لل�رش�ع �لعربي �الإ

و�صاع يف  مريكية، قد تمُف�صـــي �إىل ��صـــتقر�ر �الأ �لطريِق �أمام تغيري�ت مهمة يف �ل�صيا�صـــة �خلارجية �الأ

مريكية  د�رة �الأ زمة �للبنانية. غري �أن تغلب �العتبار�ت �اليديولوجية على تفكري �الإ �ملنطقة، ومنها �الأ

�حلاليـــة وعناد رئي�صـــها �حلـــايل ال يرتكان جماالً كبـــري�ً للتفاوؤل. لذلك نعتقد �أن �خليار �لع�صـــكري يف 

مريكيـــة �حلالية، رغم كل  د�رة �الأ قرب �إىل تفكـــري �الإ رجـــح و�الأ مو�جهـــة �إير�ن �صـــيظل هو �خليار �الأ

خماطره. و�إذ� �صـــح هذ� �ال�صتنتاج ف�صوف يمُلقي باآثاره �ل�صلبية على �ل�صاحة �للبنانية، و�صيزيد من 

ّهد حلرٍب جديدة.  حالة �ال�صتقطاب �لقائمة فيها حالياً، ورمبا يمُ

ه ولبنان �شرائيلية �شد حزب اللَّ احلرب االإ
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