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تقرير

إسرائيل بعد حرب لبنان:
أقل غطرسة وأكثر اتزانًا
ّ
بعد حرب عام  67تضخمت
قوة إسرائيل بنظر قادتها
وجمهورها والشارع
العربي أيضًا ،فباتت أكثر
غرورًا وغطرسة وعدوانًا.
وبعد احتاللها الفاشل للبنان،
واندحارها مهزومة ،كانت
وما زالت عدوانية ،لكن
باتت أكثر إدراكًا لمحدودية
قدرتها على توفير احتالل
آمن .ثم أتت حرب عام ،2006
وجعلتها أكثر اتزانًا في
دراسة خياراتها العدوانية في
مواجهة لبنان والمنطقة
علي حيدر
مصادر المستقبل :حسن مراد اهتم بالكمية ال بنوعية الحضور (األخبار)

ب ــال ـق ــول إن األم ـ ــر كـ ــان م ـبــاي ـعــة ،لكن
نحن نعرف نبض الـنــاس ،ألننا على
ّ
محبتهم
احـتـكــاك دائ ــم معهم ون ـقـ ّـدر
وت ــأي ـي ــده ــم ل ـ ــدور الـ ـح ــزب؛ فــاملـســألــة
ل ـي ـســت م ـســألــة خ ــدم ــات ف ـح ـســب ،بل
ّ
يتغير منذ
خطاب سياسي معتدل لم
سنوات ،وهو بالتأكيد على العروبة
كـخـيــار يجمع اللبنانيني وإخــوتـهــم
العرب ،وضرورة العودة إلى العروبة
ّ
اآلن فــي ظ ــل مــا يحصل حــولـنــا ،بــدل
ّ
التشرذم والتفكك الحاصلني».
ولـ ـ ــم تـ ـك ــن ك ـل ـم ــة مـ ـ ـ ــراد فـ ــي اإلف ـ ـطـ ــار
ت ـق ـل ـي ــدي ــة ،ب ــل رف ـ ــع الـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
«شـ ـع ــار م ــد ال ـي ــد لـلـجـمـيــع وت ـســويــة
الـبـيــت الــداخ ـلــي والـ ـح ــوار» ،فــي شبه
ٍّ
رد على مــا قــالــه الـحــريــري فــي إفطار
الـ ـبـ ـق ــاع ق ـب ــل عـ ـش ــرة أيـ ـ ـ ــام ،مـ ــن دون
أن يـسـ ّـمـيــه .ورأى م ــراد أن «تنظيف
للبنانيني على الدولة،
الليطاني حق
ّ
وتـنـظـيـفــه ل ـيــس مــنــة م ــن أح ـ ــد» ،وأن
«األوتــوس ـتــراد العربي تأخر إنجازه
سـنــوات عــن مــوعــده امل ـحــدد ،مــا أعــاق
ح ـي ــاة ال ـل ـب ـنــان ـيــن وأوقـ ـ ــع ال ـع ـشــرات
م ــن ال ـض ـحــايــا نـتـيـجــة وضـ ــع طــريــق
ّ
السيئ وغياب اإلنــارة
بيروت البقاع

والتجهيز بمقومات السالمة العامة».
كــذلــك طــالــب م ــراد ب ــ«إع ــادة مــا سلب
مــن امل ــزارع ــن وضـ ــرورة ع ــودة معمل
ّ
السكر ،ومكتب تسلم القمح ووجوب
تشجيع الصناعات الزراعية» .وحول
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ال ـج ــدي ــد ،رأى أنــه
«غـيــر مــرض وغـيــر منصف» ،مطالبًا
ب ـق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب ــي م ـن ـصــف يـعـتـمــد
النسبية الكاملة على صعيد لبنان
دائرة واحدة ،ويعطي الشباب في سن
الـ 18حق املشاركة في االنتخابات.
ال ش ـ ّـك ف ــي أن ال ــوق ــت ال يـ ــزال مـبـكـرًا
للحديث عن التحالفات والنتائج في
ّ
دائ ــرة الـبـقــاع الـغــربــي ـ ـ راش ـيــا ،إل أن
الحركة االنتخابية قــد بــدأت بالفعل
منذ مــا قبل صــدور قــانــون االنتخاب
ال ـجــديــد ،ف ــي تـ ـط ـ ّـورات وخ ـلــط أوراق
س ـت ـن ـتــج ح ـت ـمــا ن ـت ــائ ــج م ـغ ــاي ــرة عــن
انتخابات .2009
مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
الحركة التي يقوم بها الوزير السابق
ّ
أش ــرف ريـفــي فــي الـبـقــاع ال ـغــربــي ،إل
أنـ ــه أل ـغ ــى اإلفـ ـط ــار ال ـ ــذي كـ ــان م ـق ـ ّـررًا
على شرفه هذا األسبوع ،من دون أن
ّ
تتضح األسباب.

ت ــرك ــز االه ـت ـم ــام اإلع ــام ــي ال ـعــربــي خــال
األي ــام املــاضـيــة على ذك ــرى حــرب عــام ،67
سياقًا وحدثًا ونتائج وتداعيات .وجرى،
بــاإلجـمــال ،القفز فــوق حــدث مفصلي آخر
فــي تــاريــخ الـصــراع العربي ـ ـ اإلسرائيلي
تمثل باالجتياح اإلسرائيلي للبنان عام
 ،1982مــع أن ــه ك ــان تتويجًا ملـســار شكلت
هزيمة حــزيــران  67محطته التأسيسية،
بعد إقامة دولة إسرائيل.
األمـ ـ ـ ـ ــر نـ ـفـ ـس ــه انـ ـسـ ـح ــب عـ ـل ــى االهـ ـتـ ـم ــام
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي بـ ـ ـح ـ ــرب « ،67مـ ــؤت ـ ـمـ ــرات
واحتفاالت في كل أنحاء إسرائيل ،وجلسة
خاصة في لجنة الخارجية واألم ــن ومــا ال
يحصى من التقارير في كل وسائل اإلعالم».
في املقابل ،لم تذكر الحرب اإلسرائيلية على
لبنان التي حدثت في التاريخ نفسه« ،ولو
بكلمة واح ــدة فــي اإلع ــام» كما أكــد رئيس
مجلس األمــن القومي اإلسرائيلي األسبق
اللواء غيورا ايالند.
وال ـ ـس ـ ـبـ ــب ،كـ ـم ــا يـ ــوضـ ــح اي ـ ــان ـ ــد« ،أنـ ـن ــا
ُ
نفضل تذكر أح ــداث تـ َـعـ ّـد ناجحة وإخفاء
األح ــداث التي تثير فينا طعمًا من املــرارة
والحموضة» .مع اإلشارة إلى أن االجتياح
بــذاتــه ك ــان انـتـصــارًا عسكريًا إسرائيليًا،
أهدافه العسكرية
وحقق في البداية معظم ُ
َ
والـسـيــاسـيــة .لكن بعد ذلــك أسـقــطــت هذه
األهـ ـ ــداف ُ
ودحـ ـ ــر االحـ ـت ــال ع ـبــر م ـقــاومــة
شكلت ام ـتــدادًا مباشرًا للمواجهات التي

(هيثم
الموسوي)

«النسبية» تمنح
العونيين فرصة الفوز
بمقعد واحد على األقل
حيث لم يحلموا سابقًا

إلى منفذ عام عكار الحالي في الحزب
ال ـق ــوم ــي س ــاس ــن ي ــوس ــف ،فـيـمــا غــاب
بشكل كامل حزبا املردة والكتائب ،علمًا
ب ــأن م ـصــادر الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر في
عكار تتحدث عن تقديرها التفاهم مع

تيار املستقبل على املستوى الوطني،
لكنها تــرى أن مصلحتها االنتخابية
ف ــي ع ـك ــار تـقـتـضــي تـشـكـيـلـهــم الئـحــة
غ ـيــر الئ ـحــة املـسـتـقـبــل .وكـ ــان واض ـحــا
ف ــي اإلف ـط ــار أن ال ـعــاقــة الـحــديـثــة بني
م ـس ــؤول ــي ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر واملـسـتـقـبــل
بـ ـ ــاردة جـ ـ ـدًا ،فـيـمــا ال ـص ــداق ــة أك ـث ــر من
وطيدة مع النواب السابقني.
على صعيد الكلماتّ ،
خصص الصراف
كلمته لإلشادة بمواقف باسيل وأدائه.
باسيل قال في كلمته إن التيار ّ
ضحى
بنواب في كسروان واملنت وجبيل ليربح
نــوابــا فــي عـكــار .أكــد أن املعركة املقبلة
هــي محاربة الـفـســاد ،وتمنى أن يضع
رئ ـيــس الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري يــده
معهم فــي هــذه املهمة الصعبة .وأشــار
باسيل إلى أن «املجتمع املدني معه حق
فــي كثير مــن األمـ ــور» .أمــا مفتي عكار

فـسـبــق بــاس ـيــل ف ــي امل ـطــال ـبــة بتشكيل
هيئة ال ـط ـيــران املــدنــي لتشغيل مطار
القليعات وإن ـشــاء مستشفى عسكري
في عكار أيضًا.
فــي النتيجة ،كــان الحشد الـعــونـ ّـي في
مناسبة اإلفطار ضعف الحشد املعتاد
في مناسبات أخــرى ،وكــان واضحًا أن
عالقة التيار جيدة مع معظم األفرقاء،
وه ـ ــو م ــا ي ــري ـح ــه ان ـت ـخــاب ـيــا ف ــي ه ــذه
ال ــدائ ــرة الـصـعـبــة .أم ــا ص ـعــود باسيل
املفاجئ الــذي تقرر قبل  24ساعة فقط
مــن موعد اإلفـطــار ،فيؤكد التفاته إلى
ً
هــذه الــدائــرة الـتــي كــانــت تعتبر معقال
ل ـل ـعــون ـيــن ق ـب ــل أن ت ـحــرم ـهــم ق ــوان ــن
االنتخاب من «تقريش» تمثيلهم الكبير
للناخبني فـيـهــا« .الـنـسـبـيــة» تمنحهم
فرصة الـفــوز ،بمقعد واحــد على األقــل،
حيث لم يحلموا به سابقًا.

حصلت ضد تقدم جيش العدو في حينه.
ومما ّ
ميز هذه املقاومة ،أنها منذ اللحظات
األولــى التي توهم معها االحتالل أنه بلغ
أهدافه املرسومة ،انطلقت بشدة وقساوة
غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوقـ ـت ــن .ف ـ ـخـ ــال ع ـ ـ ــام واح ـ ـ ــد،
وبـعـمـلـيـتــن اسـتـشـهــاديـتــن ف ـقــط ،سقط
لجيش العدو أكثر من  100قتيل ،باعتراف
رسمي إسرائيلي ،ومعهم عشرات الجرحى
من الجنود .األولى خالل نتيجة تقديم مقر
الحاكم العسكري في صور ()1982/11/11
وال ـث ــان ـي ــة ،تــدم ـيــر امل ـق ــر ال ـب ــدي ــل لـلـحــاكــم
العسكري فــي مــدرســة الـشـجــرة فــي صور
( .)1983/11/4ومـ ــا بـيـنـهـمــا (وقـبـلـهـمــا
وبعدهما) مئات العمليات التي شاركت
فـيـهــا كــافــة الـفـصــائــل امل ـقــاومــة لــاحـتــال
اإلسرائيلي ،وأدت في حينه إلى االنسحاب
اإلسرائيلي على مراحل عام  1985إلى ما
ُعــرف الحقًا بالحزام األمـنــي ،حيث أخذت
ً
امل ـق ــاوم ــة أشـ ـك ــاال وتـكـتـيـكــات وم ـع ــادالت
مختلفة ،ألكـثــر مــن خصوصية جغرافية
وسكانية وعسكرية وسياسية.
ووفق قاعدة «حكمة ما بعد الهزيمة» ،رأى
ايالند أن هناك خمسة أخطاء أساسية أدت
ّ
إلى النتيجة القاسية« .األول ،أن أسرائيل
كانت ال تزال تشعر بسكرة القوة من حرب
عام  ،67حيث صدقت أن بإمكانها تغيير

الواقع األمني
الحالي على الحدود
الشمالية أسوأ مما كان
عليه في عام 1982
ن ـظــام ف ــي دولـ ــة م ـج ــاورة وإق ــام ــة دم ـيــة»،
مضيفًا أنه بات واضحًا اليوم أنه لم يكن
هناك أي فرصة في حينه لذلك« ،وحتى في
غــزة ال يمكننا تحديد مــن يحكمها» .مع
ذلك ،ينبغي التعقيب على ما أورده ايالند،
بــال ـقــول إن ــه ل ــوال ات ـفــاق ـيــة ك ــام ــب ديـفـيــد،
وم ــا تــرتــب عـلـيـهــا م ــن نـتــائــج وتــداع ـيــات
تتصل بموازين القوى اإلقليمية ،كان من
املـسـتـبـعــد جـ ـدًا أن تـتـجــرأ إســرائ ـيــل على
اجتياح لبنان.
والثاني «من وجهة نظرنا كان في لبنان
جهتان فقط :الـجـيــدون ،وهــم امليليشيات
ال ـتــي أردنـ ــا أن تحكم لـبـنــان ،والـسـيـئــون،

وهم املنظمات الفلسطينية .وبصورة تثير
تجاهلنا كــل الباقني ،السوريني،
الدهشة
ّ
والشيعة والسنة وال ــدروز ،وعندما بدأنا
نفهم كان قد فات األوان ،وكلهم أصبحوا
أعداءنا».
والخطأ الثالث ،أن هذه الحرب كانت «حرب
خيار» ولم تكن ضرورية ،كما يجزم رئيس
مجلس األمن القومي اإلسرائيلي ،فهم «لم
يقصفوا علينا ،ولــم يــزدد تهديدهم» .في
ّ
املقابل ،ينبغي القول أيضًا إن هناك رأيًا
في إسرائيل يؤكد أن كل حــروب إسرائيل
كانت حروب خيار ،وبالحد األدنــى ،هناك
ات ـفــاق عـلــى حــربــي  56وح ــرب  .82وحتى
ح ــرب  ،2006كــانــت ح ــرب خ ـيــار ،وه ــو ما
نـصــت عليه مـقــدمــة تـقــريــر فـيـنــوغــراد في
الفقرة « ،9الـحــرب املتواصلة التي بــادرت
إليها إسرائيل ،انتهت من دون أن تنتصر
من الناحية العسكرية».
والـخـطــأ الــرابــع ،أن الـهــدف املعلن للحرب
كان إبعاد الصواريخ الفلسطينية ملسافة
 40كلم عن الـحــدود ،لكن الهدف الحقيقي
كــان طموحًا أكـثــر بكثير ،وإخ ـفــاء الهدف
ال ـح ـق ـي ـق ــي أدى إلـ ـ ــى أن ي ـع ـم ــل ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي دون نجاعة .والخطأ األخير
في قائمة ايــانــد ،أنــه «فــي حــروب من هذا
النوع تنشأ هوة كبيرة بني وعود الحكومة
والـقــدرة على تنفيذها .فالحكومة وعدت
بانتصار سريع خــال  72ساعة ،مع عدد
قليل مــن اإلص ــاب ــات فــي ص ـفــوف قــواتـنــا،
وأننا سنضرب األشرار فقط» وهم مخربو
منظمة التحرير الفلسطينية.
أمـ ــا ب ـخ ـصــوص ال ـن ـتــائــج ال ـت ــي تـحـقـقــت،
فيلفت ايالند إلى «أننا غرقنا في املستنقع
ً
اللبناني  18سنة ،مع  1216جنديًا قتيال في
جانبنا ،من دون أي إنجاز استراتيجي،»...
إض ــاف ــة إلـ ــى «أزم ـ ـ ــة ش ــدي ــدة ف ــي عــاقــات
العالم ،واألعـبــاء املالية على
إسرائيل مع
ّ
ميزانية الــدولــة حــفــزت األزم ــة الكبرى في
الثمانينيات (مــن القرن املــاضــي) وهــددت
بانهيار االقتصاد اإلسرائيلي» .وباملقارنة
بني الواقع الحالي على الحدود الشمالية،
بما كان عليه قبل اجتياح  ،82يشير ايالند
إلى أن «الواقع األمني أسوأ مما كان عليه
في عام .»1982
وعلى مستوى العبر التي استخلصتها
إســرائـيــل مــن هــذه التجربة املــريــرة ،يقول
اي ــان ــد ،الـ ــذي ك ــان يـتــولــى رئ ــاس ــة شعبة
العمليات فــي الجيش اإلســرائـيـلــي خالل
االندحار اإلسرائيلي عام « :2000يبدو أنه
على األقــل في كل ما يرتبط بقرار تفعيل
قــوة عسكرية ،أصبحنا أكـثــر اتــزانــا وأقــل
ٌ
غطرسة ،وحسن أن األمر كذلك».

