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  إسرائيليات

  خالد عايد: إعداد
 احلرب على لبنان

 آراء وتقويمات إسرائيلية
 

إسرائيل؛ معركة  –اإلسرائيلية السادسة، أو األوىل؛ حرب حزب الله  –حرب لبنان الثانية؛ احلرب العربية  إنها
  .األمة؛ احلرب املفتوحة

بها حزب الله على لبنان؛ فشل للعدوان نصر من الله؛ كارثة جل: وتوصيفات هذه احلرب بنتائجها متعددة أيضاً 
  .اإلسرائيلي، تكتي أو استراتيجي؛ أو غير ذلك

وألنها كذلك، . لكنها، يف كل األحوال، تظل مواجهة فريدة يف نوعها وجمرياتها ونتائجها والدروس الشاملة
  .تراس الصراع أيضاً على جبهات الوعي واإلدراك والوجدان معاً، وعلى جانبي م –ال تزال دائرة  –فهي معركة 

يوليو يف وعي الصهيونيين وإدراكهم /تموز 12ولذلك كله، فإن شطراً مما يهمنا هو كيف انعكس ما بعد 
  .ووجدانهم

يف هذا العدد من اجمللة، نقدم غيضاً من فيض ما عبّر عنه اخلطاب الصهيوين يف هذا الصدد، بعد احلرب 
  .موضوع، وتم التوافق عليه يف مداوالت هيئة التحريرهو غيض تسمح به الصفحات اخملصصة لل. مباشرة

يتخبط يف استخالص الدروس والعبر  –حتت وقع الصدمة  –بعض مَنْ نورد آراءهم من الصهيونيين ال يزال 
التكتية، ويف جلان التحقيق يف دولة كلها يف قيد التحقيق، ويف حروب اجلنراالت، والهروب املستحيل إىل تسوية 

ة، وتبادل االتهامات، متقاذفاً كرة النار التي قذفتها املقاومة يف عقر داره، ويتكلم كما كان قبل سلمية مستحيل
وبعض الصهيونيين اآلخر يذهب إىل حد طرح مسألة بقاء الكيان الصهيوين ). ألوف بن وأمير أورن: مثالً (زمن وىلّ 

وآخرون منهم بين ). يعقوف مسدائي: مثالً (يرة أصالً، ويدق ناقوس اخلطر مرة أُخرى، خاشياً أن تكون املرة األخ
  .بين

واملقاالت املأخوذة من الصحافة الصادرة بالعبرية ترجمها خالد عايد، واملقاالت املستقاة من الصحافة 
  ■. الصادرة باإلنكليزية ترجمها حسني زينه

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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