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  إسرائيليات
  

  املقاربة اإلسرائيلية
  :للتطورات يف لبنان بين االستراتيجية والتكتيك

  حماولة إعادة األوضاع إىل البداية

  سمير جبّور
  
  إن احللقة الضعيفة يف التحالف العربي هي

  مسيحية ليكون الليطاينيجب إقامة دولة ... لبنان
  .سوريا ستسقط... حّدها اجلنوبي

  
  غوريون، –دافيد بن (

  )١٩٤٨يوميات حرب 
  

يربط قادة إسرائيل، على اختالف مشاربهم وانتماءاتهم ومدارسهم الفكرية   
غوريون حتى شمير، كل تطور يف الوطن العربي جلهة التحالف  –والسياسية، منذ بن 

" مصاحلها احليوية"و" أمن إسرائيل: "أو االئتالف فيه بالعبارات التقليدية السحرية
؛ وذلك إليجاد املبرر واملسوّغ الدائمين للتدخل يف األحداث والتأثير "سالمة سكانها"و

وإما للتأثير يف عرقلة تقدم الوطن  يف التطورات، إما لتسخيرها يف حتقيق أطماعهم
وبما أن أطماع إسرائيل يف لبنان جلية وال . العربي وإلهائه عن اللحاق بركب احلضارة

إن مل يكن (السيطرة على مصادر املياه فيه، وعلى أجزاء من أرضه : حتتاج إىل برهان
 –ية ، فإن ردات فعل قادة إسرائيل على املعاهدة السور)كلها يف مراحل الحقة

فقد كانت العناصر املشتركة يف ردات الفعل تلك . اللبنانية جاءت لتعكس هذا املسار
إلخ، وذلك كي "... تهديد سالمة إسرائيل"، و"أمن إسرائيل"و" اإلرهاب"، و."ف. ت. م: "هي

يحتفظوا بخيارات التدخل العسكري املباشر، أو العمل السري التخريبي ضد كل مسعى 
ان عافيته، ألن جمرد استعادة لبنان سيادته على جنوبه ستحرم يومي الستعادة لبن

  . إسرائيل أطماعها، وستقطع عنها الطريق إىل حتقيق أحالمها
غداة توقيع املعاهدة بين الرئيسين السوري واللبناين، سارع موشيه آرنس 

ان قادة اجليش اإلسرائيلي وجيش لبن"وزير الدفاع اإلسرائيلي إىل اجلنوب واجتمع إىل 
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، وأعلن يف مؤتمر صحايف أن إسرائيل لن تسمح ملنظمة التحرير الفلسطينية "اجلنوبي
أو حلزب الله باالقتراب من احلزام األمني يف اجلنوب اللبناين، وحماولة تقويض 

أن االتفاق الذي وقع بين لبنان وسوريا يقترن بتوجه قوات "وأكد . الوضع يف املنطقة
لن ... وحزب الله يخاطران. ف. ت. م"وأضاف أن ." نوبإىل اجل. ف. ت. حزب الله وم

وتابع آرنس قائالً إن ." نسمح بتقويض أمن السكان اإلسرائيليين يف شمال البلد
االتفاق فصل جديد يف املأساة اللبنانية، ويشكل حماولة من جانب سوريا البتالع 

صدام أن يفعله يف  فالسوريون يفعلون بهدوء وبخفاء ما حاول. "لبنان وإنهاء سيادته
وهم يعرفون موقف إسرائيل، وكيف ترى حتركاتها يف . الكويت قبل بضعة أشهر

كما أن الواليات ... إننا ندرس الوضع عن كثب: "واختتم آرنس كالمه بقوله." لبنان
  ١."املتحدة حتصل على آخر املعلومات، وتدرك ما يجري اآلن يف لبنان

االتفاق بين سوريا "يف هضبة اجلوالن أن أما شارون، فقد حرص على اإلعالن 
ولبنان وسيطرة سوريا على لبنان يشكالن، من دون شك، خطراً فعلياً على أمن 

ال تسمح بعمليات إرهابية من أراضيها، لكنها "واتهم شارون سوريا بأنها ." إسرائيل
قوله، وذهب شارون إىل أبعد من ذلك ب   ٢."تسمح بها وتشجعها من األراضي اللبنانية

تهديداً مباشراً للصناعات اإلسرائيلية يف حيفا وشمال البلد، عقب "مهّوالً، إن ثمة 
بضم لبنان ... حتقق حلماً سورياً قديماً"واتهم سوريا بأنها ." سيطرة سوريا على لبنان

سيطرة سوريا على لبنان ستؤدي إىل تفاقم مشكلة "وتابع يقول إن ." إىل سوريا
  ٣."رهاب على احلدود اللبنانيةاإلرهاب ومنظمات اإل

وقال يوسي أوملرت، مدير دائرة الصحافة احلكومية، للمراسلين األجانب إن 
إسرائيل ستتخذ جميع التدابير املتوفرة لديها، من أجل احلفاظ على مصاحلها يف 

لن نسمح لقوات سورية بأن تتمركز . "اللبناين –اجلنوب اللبناين عقب االتفاق السوري 
واتهم بنيامين    ٤."د إسرائيل، كما أننا لن نسمح بأية خماطرة إلسرائيلعلى حدو

نتنياهو، نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي، سوريا بأنها ترفض عملية السالم، وأن 
ويرى شمعون بيرس، زعيم حزب   ٥.تعنتها يف هذا الشأن دليل على نياتها احلقيقية

                                                            

 .٢٣/٥/١٩٩١، "دافار"  ١
 .٢٤/٥/١٩٩١ – ٢٣، "معاريف"  ٢
 .٢٢/٥/١٩٩١، "هآرتس"  ٣
 .املصدر نفسه  ٤
 .املصدر نفسه  ٥
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على  –وع جتاوزها من قبل السوريين املمن" اخلطوط احلمر"العمل، ضرورة توضيح 
  ٦.حد قوله

ويف إثر انتشار اجليش اللبناين يف اجلنوب اللبناين، حتركت إسرائيل مرة أخرى 
بطائراتها وتصريحاتها مستخدمة الذرائع نفسها، على الرغم من أن حتركات اجليش 

ك، رئيس هيئة وقد بلّغ إيهود برا. اللبناين ال تمّسها، ما دام يتحرك ضمن حدود دولته
نتيجة االنتشار اجلديد للجيش "األركان، جلنة اخلارجية واألمن التابعة للكنيست أنه 

اللبناين، ستواصل إسرائيل احملافظة على حرية العمل لسالحي اجلو والبحرية يف 
األجواء اللبنانية وعلى امتداد شواطىء اجلنوب، وستمنع السوريين من أن يتقدموا 

وكان رئيس هيئة    ٧."دمشق –م املتقدمة على امتداد طريق بيروت جنوباً من مواقعه
منع تمدد : حاجات إسرائيل األساسية الثالث يف لبنان"األركان اإلسرائيلي قد حدد 

، وحرية عمل بحرية )أجواء لبنان(السوريين، وحرية عمل جوية إلسرائيل يف أجوائه 
  ٨."يف مواجهة شواطئه

بين اجليش اللبناين " احملرض"اع، فقد اتخذ موقف أما موشيه آرنس، وزير الدف
والفلسطينيين؛ إذ إنه عندما سئل عما إذا كان انتشار اجليش اللبناين يف اجلنوب 

سمعنا حقاً تصريحات من . آمل أال يحدث ذلك: "أجاب" يعرض احلزام األمني للخطر"
نا مل نر أي دليل قبل حكومة بيروت بشأن رغبتها يف انتزاع السالح من اخملربين، لكن

بل على العكس، تُبذل يف كل يوم حماوالت توغل من اجلنوب . على ذلك حتى اآلن
  ٩."اللبناين إىل إسرائيل

وأما املهندس الرئيسي لتحركات إسرائيل يف لبنان أوري لوبراين، والذي 
، فقال إن إسرائيل أوضحت "منسق أنشطة احلكومة يف لبنان"يسندون إليه لقب 

ش لبنان أنها لن تتدخل يف انتشاره يف اجلنوب، ما دام هذا األمر ال يسيء وتوضح جلي
إذا مل يمنع االنتشار اجلديد : وتابع. إىل أمنها وال يهدد سالمة مستعمرات الشمال

حماوالت االعتداء على إسرائيل واحلزام األمني، فإن الوضع يف نظرنا مل يتغير قط، 
  ١٠."وسنواصل العمل كما فعلنا يف املاضي

                                                            

 .٢٤/٦/١٩٩١، "دافار"  ٦
 .٥/٧/١٩٩١، "معاريف"  ٧
 .٣/٧/١٩٩١، "هآرتس"  ٨
 .املصدر نفسه  ٩

 .املصدر نفسه  ١٠
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" ر"وعندما سئل نائب لوبراين، الذي مل يفصح عن اسمه، بل أشير إليه باحلرف 
موقع مراقبة إىل موقع "فقط، عما إذا كان انتشار اجليش اللبناين سيجر إسرائيل من 

إسرائيل تواصل مراقبة التطورات، وسترد بالتايل على كل تطور "، أجاب أن "تدخل
  ١١."ن حدودها الشماليةتعتقد أن من شأنه أن يسيء إىل أم

  
  اللبنانية –املعاهدة السورية 

  يف مرآة الصحافة

تعكس التعليقات الصحافية على املعاهدة مواقف املسؤولين اإلسرائيليين، 
فقد توقف بعض املعلقين اإلسرائيليين عند . لكن بمزيد من التفسير والتصريح

لبنان، وعلى الوضع الداخلي انعكاسات املعاهدة احملتملة على حتركات إسرائيل يف 
وبرزت يف هذه التعليقات، كما يف تصريحات املسؤولين اإلسرائيليين أنفسهم، . فيه

نغمات تقليدية ترافق عادة التعليقات اإلسرائيلية على التطورات السياسية يف الوطن 
 دولة عربية تتطلع إىل ابتالع دولة عربية"وأوىل هذه النغمات االتهام بأن . العربي
إلخ، ثم التهويل باألخطار على ".. دولة عربية تسيطر على دولة أخرى"، أو "أخرى

املسلمين "للفلسطينيين أو " اإلرهابي"إسرائيل، وكذلك ربط هذا التطور أو ذاك بالنشاط 
، وبعد ذلك البحث عن مزايا وعيوب هذا التطور أو ذاك بالنسبة إىل "األصوليين

نوان لتحميله مسؤولية أي عمل تعتبره إسرائيل ناجماً وأخيراً، البحث عن ع. إسرائيل
  .عن ذلك التطور

سوريا "وعلى صعيد حتميل سوريا املسؤولية، قال املعلّق آيف بنياهو إن 
ستكون من اآلن وصاعداً العنوان لشكاوى إسرائيل والواليات املتحدة، حتى لو حاولت 

ي يتمحور يف املنطقة دمشق التنصل من مسؤوليتها، بزعم أن النشاط اإلرهاب
وكانت إحدى مشكالت إسرائيل حتى اآلن غياب عنوان للقضايا املتعلقة . اجلنوبية

ومن جهة أخرى، نقل املراسل العسكري    ١٢."باملسؤولية عن اإلرهاب من لبنان
اجليش السوري سيحاول "يف إسرائيل تقديرها أن " مصادر عليا"عن " دافار"لصحيفة 

." رهابية التي تشن من لبنان على إسرائيل بقدر ما يستطيعتقليص االعتداءات اإل

                                                            

 .املصدر نفسه  ١١
 .٢٤/٥/١٩٩١، "عال همشمار"  ١٢
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وبحسب تلك املصادر، فإن للسوريين مصلحة واضحة يف تقليص االعتداءات ضد 
إسرائيل من أجل عدم إعطائها ذريعة لتتخذ من اإلرهاب مبرراً لعدم استعدادها 

ولة تأليف حكومة ملغادرة احلزام األمني يف إطار الترتيبات اجلديدة يف لبنان، وحما
الواليات املتحدة واالحتاد "ونقل املراسل عن املصادر اآلنفة الذكر قولها إن ." مركزية

السوفياتي أوضحا للرئيس السوري أن شرط جلوئهما إىل ممارسة الضغط من أجل 
انسحاب إسرائيل من احلزام األمني مرهون بقدرة السوريين على إقامة الدليل على 

طرة على املنطقة، بما يف ذلك منع العمليات اإلرهابية ضد قدرتهم على السي
  ١٣."إسرائيل

امليزة األساسية التي من شأنها "ويف  نظر بعض املعلقين اإلسرائيليين، فإن 
هي مدى النفوذ الذي سيمارسه اجليش  'اتفاق األخوة'أن تعود على إسرائيل نتيجة 

  ١٤ ."ماليةالسوري ملنع أعمال إرهابية خلف حدود إسرائيل الش
  

  التهويل بأخطار مفتعلة

خطر على "عالوة على التهويل الذي لوح شارون به فيما يتعلق بوجود   
، راح بعض املعلقين اإلسرائيليين يتحدث عن "الصناعات اإلسرائيلية يف الشمال

وما ذكره أحدهم . السوري عليها –التي ينطوي االتفاق اللبناين " األخطار"املزيد من 
أدى االتفاق األخير إىل توجه كثيف : "يقول املعلق. يعكس نيات إسرائيل جتاه لبنان

. لعشرات ومئات اخملربين الفلسطينيين والشيعة إىل اجلنوب، إىل احلزام األمني
وبموجب االتفاق الذي حتاول السلطة املركزية يف لبنان تطبيقه برعاية سوريا 

مة، يُفترض بجميع الفلسطينيين التجمع يف خميمات الالجئين يف منطقتي صور الكري
وصيدا، وهذا أمر ستكون له يف اعتقاد إسرائيل دالالت خطرة بالنسبة إىل كل ما يتعلق 

فهي مل تنجح يف . بمستوى العمليات ضد مستوطنات الشمال، وضد احلزام األمني
ولذا تسعى املؤسسة . لواليات املتحدةحمل شعوب العامل على معارضته، وال حتى ا

لن تكون مستعدة للتسليم ] املؤسسة األمنية[األمنية اآلن إىل التلميح لسوريا إىل أنها 

                                                            

 .٢٩/٥/١٩٩١، "دافار"  ١٣
 .٢٤/٥/١٩٩١، "عال همشمار"  ١٤
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باخلطوات والتحركات التي ستعرض، وفق تقديراتها، أمن مستوطنات الشمال 
  ١٥."للخطر

من " :أخرى ناجمة عن االتفاق، فيقول" أخطاراً"ويذكر املعلق اآلنف الذكر 
الناحية العسكرية الصرف، يمكن اجلزم أن اتفاق األخوة ينطوي على أخطار جتاه 

إذ إن االتفاق ينص على أن السوريين يستطيعون االحتفاظ بقوات عسكرية . إسرائيل
 –بما يف ذلك بطاريات صواريخ أرض ... على األراضي اللبنانية، من دون قيود تقريباً

 –ة حالياً على األراضي السورية قرب احلدود السورية فهذه الصواريخ املنتشر... جو
اللبنانية تقيّد حرية حتليق سالح اجلو اإلسرائيلي، وقدرته على جمع آخر املعلومات 

    ١٦."ويضرّ توسيع هذه القيود باملصلحة اإلسرائيلية. عن اخملربين
يشير  ،"الداللة االستراتيجية العامة للوجود السوري يف لبنان"وبالنسبة إىل 

األوىل ترى أن تمركز : ما زالتا قائمتين يف إسرائيل" مدرستين"تيدي فرويس إىل 
أربعين ألف جندي سوري يف لبنان يعني انقسام القوة السورية وانكشافها أمام هجوم 

إن لدى األسد اآلن نقطتي : "إسرائيل، إذا ما نشأ سبب لذلك؛ والثانية تقول عكس ذلك
  ١٧."ئيل، األمر الذي يفاقم اخلطر عليهاانطالق للهجوم على إسرا

اللبناين، فإن املعلق  –أما فيما يتعلق باملغزى السياسي لالتفاق  السوري 
تأثير مستقبلي يف هذا ... قد يكون التفاق دمشق"الصحايف، آيف بنياهو، يرى أنه 

ة سيطرحان مسأل... إذ  إن الفريقين. املسار السياسي، أو ذاك، بين إسرائيل وسوريا
لبنان على طاولة املفاوضات، وستطلب دمشق إبعاد إسرائيل عن اجلنوب، بينما 

ويف خضم هذا اخلالف، . ستطالب القدس بابتعاد سوريا عن األراضي اللبنانية كلها
قد يظهر أيضاً من سيطالب بتقسيم لبنان يف إطار تسوية شاملة تضم إعادة أجزاء 

  ١٨."كبيرة من هضبة اجلوالن إىل أيد سورية
  

  "اخلطوط احلمر"استراتيجية 

                                                            

 .٧/٦/١٩٩١، "عال همشمار"آيف بنياهو،   ١٥
 .٢٤/٥/١٩٩١، "عال همشمار"آيف بنياهو،   ١٦
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وال تزال، أداة مهمة تنتهجها إسرائيل لتبرير " اخلطوط احلمر"كانت استراتيجية   
تدخلها العسكري يف الدول العربية، أو للتأثير يف التطورات فيها بما يتفق مع 

مع مصر، خالل ": خطوط حمر"ففي عالقة إسرائيل بكل دولة عربية . مصاحلها
اعتداء إسرائيل على (والسبعينات، عدم السماح لها بصناعة الصواريخ الستينات 

عدم السماح له بالعمل يف احلقل النووي مهما : ؛ ومع العراق)العلماء األملان يف مصر
تكن أغراضه، حتى لألغراض السلمية؛ ثم خطوط حمر وضعتها إسرائيل للجيش 

عها إسرائيل للوطن العربي، كثيرة تض" خطوط حمر"وهناك طبعاً . السوري يف لبنان
املتعلقة بلبنان جاهزة " اخلطوط احلمر"وطبعاً . حلرمانه من التقدم وصرفه عن البناء

  .دائماً
، إمّا "اخلطوط احلمر"وكلما برز تطور جديد يف لبنان شهرت إسرائيل سالح 

ن بالتهديد املباشر وإمّا بالتهديد املبطن؛ فمثالً يعارض رئيس هيئة األركان إعال
، ويفضل احملافظة على املبادىء التقليدية على األرض من دون أن "اخلطوط احلمر"

ينبغي حلكومة إسرائيل واجليش اإلسرائيلي "وثمة رأي شبيه يجزم أنه   ١٩.يسمّيها
. إلسرائيل يف لبنان 'اخلطوط احلمر'االمتناع حالياً من اإلداالء بتصريحات علنية إزاء 

تلك معروفة جيداً من سوريا والواليات  'اخلطوط احلمر'وفمصالح إسرائيل يف لبنان 
  ٢٠."املتحدة، وال ضرورة للتذكير بها علناً

؛ فاملعلق العسكري "اخلطوط احلمر"بيد أن البعض اآلخر يواصل التذكير بهذه 
ورجل االستخبارات السابق، عاموس غلبواع، يعتبرها ما زالت قائمة حتى هذه 

جو إىل املنطقة اللبنانية،  –ن إدخال صواريخ أرض منع سوريا م: "اللحظة، وهي
ومنع القوات السورية من التوجه إىل اجلنوب اللبناين، ومنع سالح البحرية السوري من 

الذهاب جنوباً إىل مدينة بيروت، ومنع سالح اجلو السوري من التحليق يف أجواء 
النشاط اجلوي ويف املقابل تتمتع إسرائيل بحرية . دمشق –جنوبي طريق بيروت 

، أضيف إليها ١٩٨٥ويف وقت الحق، خالل سنة . والبحري يف أجواء لبنان ومياهه
  ٢١."احلزام األمني يف اجلنوب اللبناين

                                                            

 .٥/٧/١٩٩١، "معاريف"  ١٩
 .٢٤/٥/١٩٩١بنياهو، مصدر سبق ذكره،   ٢٠
 .٢٤/٥/١٩٩١، "معاريف"  ٢١
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اخلطوط "ويف هذا السياق، يذكر غلبواع أنه ما دام السوريون ال ينتهكون 
يتغير يف األمنية لن  –وضعنا من الناحية االستراتيجية "املشار إليها، فإن " احلمر

والشيء الذي سيكون نافذاً هنا هو قوة الردع الشاملة إلسرائيل يف مواجهة . اجلوهر
ومشكلة إسرائيل . سوريا، وليس بالذات توقيع املعاهدة احلالية بين سوريا ولبنان

على هذا الصعيد، ويف املدى األبعد، ستكون ما إذا كان السوريون سيحاولون إجراء 
  ٢٢."خمتلفة لنا حتت ستار شرعيتهم 'اختبارات'

هي، يف ظاهرها، تهديد مبطن وصريح " اخلطوط احلمر"شك يف أن هذه  ال
باستخدام القوة العسكرية ضد أية حماولة للمساس باألوضاع التي أوجدتها إسرائيل 

يف لبنان، وال سيما يف جنوبه، وبحقائق األمر الواقع التي أنشأتها على األرض 
، أي املنطقة التي احتلتها إسرائيل "احلزام األمني"تجلى هذه فيما يسمى وت. اللبنانية

من اجلنوب اللبناين بذرائع خمتلفة وال تنوي االنسحاب منها أبداً ضمن خمططها 
إن " دافار"ومن هنا يقول املراسل العسكري لصحيفة . التمددي يف األراضي اللبنانية

خدام قوات عسكرية من مسافة قريبة جداً السوريين يريدون أيضاً االمتناع من است"
  ٢٣."إنهم يفهمون حساسيتنا جتاه التوجه جنوباً. من احلزام األمني

هي االستعانة بهذا السالح " اخلطوط احلمر"إن الغاية احلقيقية من إشهار سالح 
كي تبقى إسرائيل قادرة على التحكم يف جمريات األمور يف لبنان، وعلى منع الدولة 

ومؤسساتها العسكرية والسياسية من ممارسة هذه السيادة، تماماً كما  اللبنانية
، وكما تفعل اآلن مع )مصادرة آبار النفط(حاولت إسرائيل أن تفعل مع مصر يف سيناء 

، ومع الفلسطينيين يف الضفة الغربية )االستيالء على الهضبة كلها(سوريا يف اجلوالن 
  .ة، ولها الغايات نفسهاوأساليب إسرائيل كلها واحد. وقطاع غزة

  
  "ثغر جزّين"

، أخذت تتردد على ألسنة ١٩٨٢بعيد غزو إسرائيل للبنان خالل سنة   
والغاية احلقيقية من إطالق هذه العبارة ". ثغر جزّين"اإلسرائيليين ويف صحفهم عبارة 

" اخلطوط احلمر"ومثل . على منطقة جزّين مل تعد خافية يف القاموس اإلسرائيلي

                                                            

 .املصدر نفسه  ٢٢
 .٢٩/٥/١٩٩١، "دافار"  ٢٣
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" الثغور"وغيرها من التسميات الطنّانة، كان تعيين " اجلدار الطيب"و" م األمنياحلزا"و
من قبل إسرائيل يف األراضي العربية أداة بارزة يف خلق حقائق األمر " اجليوب"و

ما هو إال عملية لتوسيع املنطقة " ثغر جزّين"و. الواقع، القائمة على االحتالل والتوسع
احلزام "ومنطقة جزّين، يف املفهوم اإلسرائيلي، مثل . التي تسيطر إسرائيل عليها

، إذ يحظر على أية جهة عربية االقتراب منها، بل "اخلطوط احلمر"، أُدرجت حتت "األمني
جيش لبنان "جُعلت خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية غير املباشرة بواسطة ما يسمى 

لبنان كله، وسالح  حرية عمل لسالح اجلو يف أجواء"وتصر إسرائيل على ". اجلنوبي
  ٢٤..."البحرية قبالة شواطئه، وقوات برية يف احلزام األمني يف اجلنوب، ويف ثغر جزين

وكان همّ إسرائيل األكبر، خالل حتركات اجليش اللبناين األخيرة يف منطقة   
وعلى حد تعبير املعلق . صيدا، عدم اقترابه من منطقة جزين ملمارسة سيادته عليها

سيكون لنتائج الصراع بشأن منطقة صيدا انعكاس "فدهتسور، أنه  العسكري رؤوفين
وبسيطرة اجليش اللبناين على . مباشر على اجليش اإلسرائيلي وجيش لبنان اجلنوبي

وهذا الثغر املسيحي، الذي . التالل شرقي صيدا، بات جنوده قريبين جداً من ثغر جزين
وأوضحت أوساط رسمية يف . مركزه مدينة جزين، يسيطر عليه جنود اللواء حلد

إسرائيل أكثر من مرة أن إسرائيل ملتزمة إزاء مواصلة سيطرة جيش لبنان اجلنوبي 
ومن شأن جزين أن تكون احملك خلطة فرض سيادة احلكم املركزي . على ثغر جزين

وسيكون جناح اجليش اللبناين يف طرد عناصر اإلرهاب من منطقة جزين . يف بيروت
نه مل تعد هناك ضرورة لالحتفاظ بجنود جيش لبنان اجلنوبي أساساً للتأكد من أ

وسيزعم الرئيس الهراوي أن اجليش اللبناين هو الذي سيتوىل الدفاع عن سكان . هناك
  ٢٥."اجلنوب ضد حتركات عناصر معادية

ويوغل اإلسرائيليون يف هواجسهم وخوفهم من إفالت منطقة جزين من   
بين اجليش اللبناين " تعاون"ن مل يستبعد نشوء سيطرتهم، إىل درجة أن أحد املعلقي

إللغاء احلزام األمني "يف املستقبل " يف نضال عسكري"والفلسطينيين وحزب الله، 
  ٢٦..."اإلسرائيلي، أو على األقل لتصفية ثغر جيش لبنان اجلنوبي يف جزين

                                                            

 .٤/٧/١٩٩١، افتتاحية، "دافار"  ٢٤
 .٥/٧/١٩٩١، "هآرتس"  ٢٥
 .٥/٧/١٩٩١، "دافار"دان أفيدان،   ٢٦
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إلسرائيل مصلحة واضحة يف هذا "أن " دافار"وذكر املراسل العسكري لصحيفة   
على الرغم من أن جزين مل تُعلَن "إسرائيلية قولها إنه " مصادر عليا"ونقل عن ." ثغرال

من قبل إسرائيل جزءاً من احلزام األمني، فإن احلكومة اللبنانية تدرك أنها تُعتبر جزءاً 
من احلزام األمني، وتعرف أنها غير قادرة على إرسال قوات لبنانية إىل هذه املنطقة، 

  ٢٧."ويف هذه املرحلة، ال يوجد أي تهديد جلزين. املسبق مع إسرائيل من دون التنسيق
  

  اخلالصة

يمكن أن نستنتج من مواقف إسرائيل التكتية وأهدافها ومراميها االستراتيجية   
ولن تتوقف عن حماولة التأثير يف جمريات . جتاه لبنان، أنها لن تفك ارتباطها به
تواصل إسرائيل استخدام تكتيكاتها وس. األمور فيه، يف اجتاه يخدم مصاحلها

وأدواتها التي أوجدتها يف لبنان، سعياً وراء عدم تمكنه من استعادة سيادته على 
واملسار الذي نشاهده حالياً، يف ظل . أراضيه، وحرصاً على اإلبقاء عليه مفككاً

حماوالت استعادة لبنان لكيانه، هو أن إسرائيل تعزز وجودها العسكري واملادي يف 
ضباط اإلدارة املدنية "فقد نُقل عن بعض . اجلنوب، وكأنها باقية فيه إىل ما ال نهاية

توظيفات إسرائيل يف احلزام األمني يف لبنان، وال سيما يف البنية "القول إن " يف لبنان
التحتية ويف تعزيز قوة جيش لبنان اجلنوبي، لن تتقلص، بل ستكون هناك زيادة 

أن " رئيس اإلدارة املدنية يف لبنان"وصرح ." صصة  لذلككبيرة يف امليزانية اخمل
توظيفات إسرائيل يف احلزام األمني تعطي ثمارها، إذ إن املناخ بين السكان بات "

أفضل، وهناك تعاون بين وحدات االتصال التابعة للجيش اإلسرائيلي وبين زعماء 
  ٢٨."القرى

أثير يف التطورات اجلارية كما أن إسرائيل ستواصل استخدام آلتها العسكرية للت
وستواصل، بصورة خاصة، استخدام سالح اجلو أداة حتذير وتلويح وإرباك . يف لبنان

وعلى حد قول أحد املعلقين . وتعطيل ألية مساع جدية لتحقيق وحدة لبنان
سياسة دائمة بتوجيه ضربة "العسكريين، فإن الهجمات اجلوية اإلسرائيلية تمثل 

" خطر"وطبعاً، فإن اإلشارة إىل وجود   ٢٩."رض إسرائيل للخطرشديدة إىل كل هدف يع

                                                            

 .٢٩/٥/١٩٩١، "دافار"  ٢٧
 .٣/٧/١٩٩١، "هآرتس"  ٢٨
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ومرة أخرى . على إسرائيل ما هي إال ذريعة الستخدام القوة العسكرية ألغراض أخرى
على الرغم من النفي التقليدي للجيش اإلسرائيلي واملؤسسة "يقول املعلق املذكور أنه 

سار معين أو بتاريخ معين، فإن األمنية بأن الهجمات اجلوية على لبنان مرتبطة بم
هي حتصيل  –بحسب قول مراجع عسكرية رفعية املستوى  –الهجمات األخيرة 

وأُضيفت إىل ... حاصل ملا يجري يف لبنان منذ توقيع اتفاق األخوة بين سوريا ولبنان
املهمة الدائمة لتلك الهجمات مهمة التلويح للسوريين بأنهم يف حال قيامهم بأعمال 

  ٣٠."تهدد حدودنا الشمالية، فإن تدخل سالح اجلو يف األجواء اللبنانية سيتسع كثيراً
سرائيلي األكبر هو مواصلة االحتفاظ باجلنوب اللبناين أرضاً إن الشاغل اإل

ومياهاً، وتثبيت االحتالل، وعدم السماح بإدخال اجلنوب يف أية تسويات سياسية 
بل إن إسرائيل ستعمل على الربط . يمكن التوصل إليها يف مقابل انسحاب إسرائيل منه

. املقايضة يف أماكن أخرى بين احتاللها جلزء من هذا اجلنوب وبين موافقتها على
وقد جتلى هذا الربط يف افتتاحية . كما أن إسرائيل ربطت نفسها بتقرير مستقبل لبنان

أحداث األيام األخيرة جتسد، مرة أخرى، "إحدى الصحف اإلسرائيلية التي ذكرت أن 
واآلن بعد تثبيت حكم ... اللبناين –السوري  –التعقيدات األمنية للمثلث اإلسرائيلي 

الهراوي، واستسالم ميشيل عون، ونزع سالح بعض امليليشيات الطائفية، وصل دور 
ولن تسمح إسرائيل بحدوث أي تغيير يف هذه املنطقة التي تعتبر    ٣١."منطقة اجلنوب

وكما ذكر أحد املعلقين الصحافيين، معيداً إىل األذهان . السيطرة علهيا حكراً عليها
إسرائيل "، فإن ١٩٦٧احتالالتها لألراضي العربية سنة مواقف إسرائيل التقليدية قبيل 

ال تستطيع أن تكون غير مبالية بتغيير الوضع األمني الراهن على حدودها، سواء يف 
اجلو أو يف البر؛ فهي لن تكون غير مبالية بأي تغيير يف األردن، وهي لن تكون غير 

  ٣٢..."مبالية بأي تغيير يف األوضاع على حدودها اجلنوبية
وأخيراً، تبقى املياه اللبنانية حمط أطماع إسرائيل، ال التاريخية فحسب بل 

أيضاً اآلنية بصورة خاصة؛ وذلك يف ضوء أزمة املياه التي تواجهها إسرائيل، والتي 
بلغت حداً يدفع بها إىل اإلقدام على أي عمل تراه مالئماً ليضمن لها اغتصاب املياه 

ئيل على أية تراجعات تكتية، نتيجة ضغط دويل عليها، وحتى لو أقدمت إسرا. اللبنانية

                                                            

 .املصدر نفسه  ٣٠
 .٤/٧/١٩٩١، "دافار"  ٣١
 .٢٤/٥/١٩٩١" معاريف"موشيه زاك،   ٣٢
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فإنها لن تتراجع عن التمسك بمصادرة منابع املياه من األنهر اللبنانية، ولو اقتضى 
  .ذلك منها خوض مغامرة عسكرية إليجاد أوضاع جديدة تساعدها يف حتقيق مراميها

                
  ١٥/٧/١٩٩١  
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