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 رأي

 خرجوا من لبنان وبدأ التجهيز لشن العدوان علينا

 سري مسور

 مركز القدس للدراسات -خاص

دأ التحضري الصهيوين ا، با مدحورً ا من لبنان مهزومً يف اللحظة اليت وضع فيها آخر جندي إسرائيلي قدمه داخل فلسطني احملتلة قادمً 
م وهو ا خلالصهم من (الكابوس اللبناين) واتصاهلم cمهاbفمشهد اجلنود وهم يبكون فرحً  ،لعدوان واسع على الشعب الفلسطيين

ال موت بعد اليوم...!) كان له وقع خمتلف على اجلانبني، اجلانب  ال لبنان بعد اآلن... (أمي ال حرب بعد اليوم... يصرخون
�bا، وهو الذي ا أن تكون هذه الروح يف أعلى مستو وضباطه، ويسعى دومً للروح املعنوية جلنوده اإلسرائيلي الذي يويل أمهية كبرية 

يزودهم cحدث األسلحة األمريكية والتقنيات العسكرية املتطورة املتفوقة على كل ما يف املنطقة من جيوش وعتاد وأدوات لوجستية، 
عرب مقاومة  ئيلي مل يعد (اجليش الذي ال يقهر) وأنهواجلانب الفلسطيين الذي رأى فيه قطاع كبري من اجلمهور أن هذا اجليش اإلسرا

 ااستنزافية اندحر عن لبنان مع عمالئه، دون توقيع اتفاقيات ملزمة للدولة اللبنانية، وأن املفاوضات مع الكيان زادته عنجهية وتطرفً 
هذا يعين �لضرورة قدرة و وب بصورة انسحاب، أذلته وأجربته على هر ا) (حزب هللا حتديدً  اللبنانيةا يف املطالب بينما املقاومة وتصلبً 

الفلسطينيني الذي هلم �ريخ طويل وعريق يف املقاومة وحرب العصا�ت، أن جيربوا االحتالل على االنسحاب من املناطق اليت يتم 
املقاومة،  ها:الوسيلة نفس وقطاع غزة) �ستخدامالضفة الغربية مبا فيها شرقي القدس  ؛1967(املناطق احملتلة يف نكبة  التفاوض حوهلا

 ا إىل قوة املقاومة.وإذا مل يكن من التفاوض بّد فليكن مستندً 

وهذا الشعور حىت وصل بعض كبار السن، وليس فقط الشباب، مع أن كبار السن مييلون عادة إىل األسلوب احملافظ والرتدد وتعمد 
 واإلحباط من املاضي واليأس من احلاضر وسوداوية النظر إىل املستقبل.و�ريخ اهلزائم العربية احلديث عن معيقات املقاومة، 

 من سيجارتها فسً ن جلسنا نتصفح جريدة تتصدرها أخبار اندحار العدو عن لبنان، فسحب  -رمحه هللا- وأتذكر أنين مع معلم تقاعد
اصة من هون توف من هناك ورصو لو من هون ومهيهم تركوا لبنان، وعنا لو تركنا التفاوض، حبجر  ؟شايف كيف عمي" :وتنهد قائالً 

 "لبنان مش أقوى منا! وهون صدق رح يطلعو غصنب عنهم...

حظات املفصلية يف يف تلك الل ا عن اجلانب الفلسطيين)(سنتحدث الحقً إىل أحوال اجلانب اإلسرائيلي يف هذه املقالة ودع̧و ننظر 
 �ريخ الصراع كيف كانت.

 يتقاعد!اجليش اإلسرائيلي لن 

هي قد حصرت القضية تقدمها؛ فأوج اليت للتّو كانت حتتفل مبرور نصف قرن على «سيسها، وتعيش زمن ذروة تفوقها و  "إسرائيل"
كبري   ، وتراجعت إىل حدّ بب ذلكا، بسا وبراجمي½ يف تفاوض على جزئيات وتفصيالت صغرية، وانقسم الفلسطينيون نفسي½ الفلسطينية 

ت اليت تنفذها املقاومة يف فلسطني، واستطاعت بناء عالقات مع دول عربية خمتلفة ومنها من وقع معها اتفاقيات ا موجة العملياجد½ 
سالم، ومتكنت من حتويل اإلدارة األمريكية إىل ما يشبه امللحق هلا، لدرجة أن بعض الصحف نشرت أمساء اليهود الصهاينة يف 

بيل كلينتون  (على رأسهم دينيس روس) فوجدوا أن عة عملية التسوية مع الفلسطينينياإلدارة األمريكية مبن فيهم املكلفون مبتاب
 ا!مسيحي متصهني حماط بيهود صهاينة متامً 
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بني  اا يهرب من بضعة آالف مقاتل cسلحة خفيفة حيملون جنسية بلد فقري مقسم مؤسساتي½ بعد كل هذا وجدت جيشها عملي½ 
مربر وجودها،  "سرائيلإ"طوائفه املتنافسة، وساسته الذين ديدÅم اخلصومة والصراع، وهو جيش لن يتحّول إىل التقاعد، وإال فقدت 

حسب -فهي جيش له دولة، وال بد من استعادة هيبة هذا اجليش حبرب عدوانية مضمونة النتائج وليس أفضل من هدف سهل
ا ا صعبً ر أمرً ألن التمدد االستيطاين خارج فلسطني االنتدابية صا، الفلسطيين يف الضفة والقطاعالشعب  سوى -تصورهم واعتقادهم

 م تقامسها مع أحد!دا يف املدى املنظور، ولذا وجب إحكام السيطرة املطلقة على فلسطني، وعمستبعدً و 

، وهو من صقور حزب العمل كما 1999مايو / ريف أ� ا وصل إيهود �راك الذي أّمت عملية االنسحاب من لبنان إىل احلكمسياسي½ 
يعرفونه، ويعرف عنه عدم التصويت لصاحل اتفاقيات أوسلو اليت وقعها أستاذه رابني وزميله يف احلزب برييز، وقد كشف القناع عن 

 ا وأعلن عن الالءات املشهورة يف غري مناسبة:وجهه مبكرً 

 ."املوحدةستظل عاصمة إسرائيل "ال لتقسيم القدس اليت  -

 جيش غريب Åر األردن إال اجليش اإلسرائيلي.لن يكون هناك  -

 .1967يونيو / ال عودة إىل حدود حزيران -

 ."دولة إسرائيل"الكتل االستيطانية الكبرية ستضم إىل  -

 لن يتم إقرار أي اتفاق مع الفلسطينيني دون عرضه على االستفتاء الشعيب.-

ري يطلق النار على عملية التسوية وحيكم على نتيجة املفاوضات بصفر مكعب، ولكن مت تفس(الالءات)  ا �راك Ìذه املواقفوعملي½ 
أو  ،(مزايدة على اليمني اإلسرائيلي) وحماولة لرتويض املتطرفني يف مجهوره، وأÅا جمرد فرقعات إعالمية ال غري مواقف �راك Åcا

وزير  (نواف مصاحلة) الذي شغل منصب ¸ئب ون، إضافة إىل شخصيات مثل¸ت تفاوضية، وهذا كالم قاله عرب وفلسطيني�لو 
 اخلارجية يف حكومة �راك.

ن c (عملية التسوية وخطأ كبري يف فهم العقل الصهيوين) عنوان م2022نيسان/ إبريل  7وكما قلت يف مقايل املنشور هنا يف 
(خطوطهم  ع عنموازين القوى هي اليت جترب قادbا على تغيري مواقفهم والرتاجوحقيقة ، ليست مجعية خريية وال شركة جتارية "إسرائيل"

 .والغرق يف حتليالت يغيب عن أصحاÌا طبيعة العدو العنصرية التوسعية العسكرية احلمراء) ال حسن النوا� والرغبات واألوهام

إعالميني  (سجل صحافيون بكاء بدموع الفرح يف عيون امً وقد جرى تسويق �راك من اإلعالم الغريب املاكر، ومعه اإلعالم العريب عمو 
عرب كانوا يغطون االنتخا�ت اإلسرائيلية عند إعالن فوز �راك) على أنه الرجل الذي سيصنع السالم، كونه عرف احلرب وأهواهلا 

م، لية السالطل ومجود يف عموخرب آالمها ومعا¸bا، وأن ثالث سنوات عجاف قد انتهت خبسارة نتنياهو وما رافق مرحلته من تع
وسيبدأ عهد جديد بقيادة �راك، مع صراحة املذكور فور االحتفال بفوزه يف االنتخا�ت استمر الرهان عليه، حىت بدأ بعدوانه 

 اإلجرامي.

¸سني أو متناسني  ابة)له عالقة �ألدب والكت يعزف على البيانو.. (له وجه طفويل.. ¸هيك عن التقارير الصحافية الغربية اليت قالت
 أنه مل يفتخر ومل يصل إىل منصبه إال مبا (أجنزه) وهو يلبس البزة العسكرية ويطلق النار!

و�راك ال يقل عنجهية عن نتنياهو واعتداده بنفسه أÕر حىت صحافيني إسرائيليني، لدرجة أن أحدهم أحصى له يف مقابلة كم مرة 
 حدة!(حنن) ولو مرة وا (أ¸) دون أن يقول قال
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، لسطيينا ومحاسة لتنفيذ عدوان على الشعب الفأما زمالؤه يف املؤسسة السياسية والعسكرية واألمنية فلم يكونوا أقل منه تشوقً 
ا مل ينسحب خالهلا من مرت مربع واحد يف الضفة الغربية، وهو Ìذا تفّوق على سلفه نتنياهو الذي شهرً  20و�ملناسبة حكم �راك 
 (ب) لتصبح مناطق (أ). ناطق، ومت ضم أجزاء من الضفة تصنف مناطقانسحب من بعض امل

ّر اجلانب جل الي½ ا إسرائيخمططً  تهل تريد القول أن انتفاضة األقصى اليت اندلعت يف زمن �راك، كان وهنا قد يطرح سؤال منطقي:
 الصفر؟الفلسطيين إىل مربع العنف، وخوض مواجهة غري متكافئة تعيده إىل ما يشبه نقطة 

هذا ما جرى ولكن قدرات البشر ال تقارن بقدرات رب البشر، ويقال أنك ميكن أن حتدد �ريخ حرب وتبدأ خبوضها ولكن موعد 
 Åايتها ونتيجتها وما يقع خالهلا لن يكون بيدك.

ان املتواصل الذي أمام العدو ن للدفاع عن أنفسهم أمام العدوان، وال يعقل أن يقفوا مكتويف األيدي يوأيضا كان الفلسطينيون مضطر 
شهادية يف ا دافعوا عن كينونتهم وأطفاهلم حىت لو كان أسلوÌم عمليات استفالفلسطينيون فعلي½ ، مل يكن هناك بّد من التصدي له

 داخل الكيان، فهي حرب ومواجهة فرضت عليهم.

 من األسباب من أمهها: أما أثر االنسحاب من لبنان على تسريع اختاذ قرار بشن العدوان، فله جمموعة

يرون أن ممن ال يؤمنون بتقدمي أي تنازل للفلسطينيني و  صهيوينز�دة نفوذ جمموعة من اجلنراالت والضباط يف الكيان ال )1
أن أوسلو  و  نقض عليهم من جهة، وأن محاس (أسوأ) وتريد تدمري كياÅم ونفوذها يتصاعد،عرفات خيدعهم وينتظر فرصة لي

ؤالء استمر نفوذهم ، وها من حمتواه السياسيوتفريغه كلي½  اأو على األقل وقف مسريته متامً ،عنه  كان خطأ جيب الرتاجع
 �لتصاعد و�توا اليوم ميسكون بناصية الكيان ويقررون سياسياته سواء هلم مناصب معلنة معروفة أم يف الظل من أمثال

م على غلعاد وغادي أيزنكوت وغريهم ومن سينضم إليهوعاموس (شاؤول موفاز وموشيه يعلون وآيف دخيرت وأفيف كوخايف 
بينيت) ليسوا  اوحالي½  ،(أوملرت ونتنياهو ذات النهج ومن نفس اخللفية األمنية والعسكرية) وكون بعض رؤساء احلكومات

ه وتؤكده دتبقدر ما هو واقع أك من هذه اÞموعات الختالف اخللفية املؤسساتية فإÅم جمرد (ديكور) وهذا ليس حتليالً 
 وستؤكده الوقائع املرئية.

ا من اإلهلام لدى قطاع من شعور انتاب املؤسسات اإلسرائيلية ومجهورها أن االنسحاب من جنوب لبنان شّكل نوعً  )2
ن أحد ع (املقاومة املسلحة االستنزافية) وقد كتب أحد الصحافيني عندهم نقالً  الفلسطينيني ورغبة يف حماكاة األسلوب

، ويظنون الفلسطينيني قد زادت جرأbم علينا بسبب انسحابنا من لبنانيبدو cن  اندالع انتفاضة األقصى: املسؤولني عند
 أÅم سيجرب̧و على انسحاب مشابه هنا!

نود وضباط ا مع رغبة يف ترميم الروح املعنوية جلالشعور بغطرسة القوة والتفوق النوعي والكمي أمام الفلسطينيني، تزامنً  )3
 ار بسهولة ووقت قصري على األعداء، خاصة أÅم سيكونون يفاإلسرائيلي وأنه ما زال أقوى جيش وميكنه االنتصاجليش 

 حالة تفرّغ بعد تربيد وجتميد اجلبهة اللبنانية يف الشمال.
لحزب لمعلومات استخبارية تؤكد أن حزب هللا ينوي (بدعم إيراين) نقل التجربة إىل الفلسطينيني، ليس عرب «سيس فرع  )4

ذا الشعور الذي (مبا فيها حركة فتح) الستنساخ جتربته، وقد زاد ه ولكن بدعم الفصائل الفلسطينية ،يف فلسطني �لضرورة
 ذه املسألة.كيز إعالم احلزب على هحتّول إىل قناعة بعد تصرحيات متتالية من أمني عام حزب هللا، حسن نصر هللا، وتر 

لتقدم ا �لتململ يزداد ويتفاقم يف أوساط الفلسطينيني يف الضفة والقطاع، بسبب عدم اا عام½ تقديرات إسرائيلية أن شعورً  )5
ما أن حلم ك  يف مسار التسوية، وز�دة االستيطان والتهويد يف القدس، ونصب احلواجز بني املدن واستفزاز املواطنني،



	5	

ات الصهيونية تبلورت لدى املؤسسالقتصادي، و وتزايد التذمر من الظروف الداخلية ال سيما الوضع ا ،(سنغافورة)مل يتحقق
ته، ويكرب مل خيرب قوة جيش االحتالل وسطو  فلسطيين  حىت األلفية اجلديدة ينشأ جيل 1995-1994عة أنه منذ انق

 "ادة االنتشارإع" (أ) اليت مل يدخلها االحتالل منذ ما يسمى ا يف مناطقبسبب وجود التجمعات السكانية الكبرية عمومً 
وهؤالء مل يعيشوا ما عاشه اجليل األكرب منهم من مدامهات وتفتيش وتنكيل داخل البيوت والشوارع من جنود االحتالل، 

سيتحول إىل  االذي حتمً  ؛قبل استفحال التمرد النفسي "كّي الوعي" فوجب ردع هذا اجليل، وإحداث ما يعرف بعملية
 ر بشن العدوان قبل نضج هذا التمرد يف نفوس الشباب.األحداث وتباد "إسرائيل"فعل مادي إذا مل تستبق 

يف تفكريها جتاه الفلسطينيني يف الضفة والقطاع بعد  هروب جيشها من جنوب لبنان وقرار شن  "إسرائيل"هذه إمجاال حالة 
 وسنواصل احلديث يف مقاالت قادمة إن شاء هللا. العدوان الذي ينقصه املوعد والسبب.

 تعّرب عن رأي كتاaا، وقد ال تعّرب ]لضرورة عن رأي املركز.موقع مركز القدس للدراسات املواد املنشورة يف  •

 


