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 الفصل السابع

 

 حروب متواصلة
 
 

، وابتليت بحروب متتالية تتخلل بـين     1897لم تهدأ المنطقة العربية منذ أن بدأ الغزو الصهيوني لفلسطين عام            

قررت الصهيونية الهجرة إلى فلسطين ألسباب عدة منها الهروب من          . حرب وأخرى فترات من التوتر والقلق     

جـاء الصـهاينة ومعهـم      . كن ال اليهود المهاجرين ارتاحوا وال العرب      االضطهاد وتحقيقا للرخاء والهدوء، ل    

نشبت عدة حروب حنى اآلن، لكنه من المحتمل أن الحروب األكثـر            . الحرب وسفك الدماء والخراب والدمار    

المنطقة مرشحة لمزيد من الحروب والويالت ما دامت إسرائيل تقوم علـى            . دموية واألشد فتكا لم تحصل بعد     

 .ب فلسطين وسلب حقوقه وحقوق العرب والمسلمين وإنكارهاتشريد شع

 

 حتى اآلن، وقد سـبق أن تـم         1956يستعرض الكتاب في هذا الفصل الحروب الرئيسة التي نشبت منذ عام            

هزم العرب في هذه الحروب بحدة متفاونة إال في بعـض معـارك الجنـوب               . 1948استعراض حرب عام    

ال يتعلق باألمة أو بالشعوب وإنما بالحكام العرب الـذين قـرروا مسـبقا أن               اللبناني والسبب كما سيظهر لنا      

لم تخض األمة إال معركة واحدة بقيـادة حـزب اهللا           . يكونوا أدوات بأيدي الغير وأن يطوعوا األمة إلرادتهم       

قيـة  بمعنى أن الحروب الحقي. وانتصرت بها، أما باقي الحروب تصدرتها جيوش عربية تأتمر بأوامر األنظمة   

في مواجهة إسرائيل لم تأخذ مداها بعد، ولن تأخذ المدى إال إذا تخلصت األمة من أوضاع القمع واالسـتبداد                   

 .التي يمارسها ضدها حكامها

 

من الجدير التنويه أن المعلومات الواردة في هذا الكتاب مختصرة وتعاني من النقص وذلك بسبب السرية التي                 

حرية اإلعالم مفقودة في الوطن العربي واألنظمة تتعامـل مـع           . ات الحروب تحيط بها األنظمة العربية مجري    

 .   األكاذيب في بياناتها حول المعارك، ومن الصعب االعتماد على المعلومات الرسمية
 
 
 

  1956حرب عام 

 

 وأطاح 1952/تموز/23أثارت تطورات األحداث التي أعقبت االنقالب العسكري الذي حصل في مصر في 

فقادة االنقالب .  فاروق حفيظة الدول الغربية وباألخص بريطانيا وفرنسا وسببت قلقا متزايدا إلسرائيلبالملك

تو بعقلية قومية تتطلع نحو الوحدة أ، 1953وفي مقدمتهم جمال عبد الناصر، الذي استلم مقاليد الرئاسة عام 

ءوا بقدر إمكاناتهم وحدود وعيهم السياسي العربية وبناء األمة العربية لتعود لها أمجاد الماضي التليد، فبد

والثقافي ببث الوعي القومي وتحريض العرب على العمل معا من أجل بناء الصرح العربي والدولة العربية 

 .التي تقف على قدم المساواة مع الدول األخرى
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تي تفرض الهيمنة  حكام مصر الجدد ضد االستعمار والدول الوقفمن منطلق وعيهم بضرورة الوحدة العربية 

 الدول االستعمارية تقسيم البالد العربية إلى دويالت ضد سياسةعلى بعض البلدان العربية ونهب ثرواتها، و

 ولهذا لعبوا دورا تحريضيا من أجل طرد الدول االستعمارية خاصة فرنسا وبريطانيا ،وأجزاء صغيرة متناثرة

فضال عن أن مصر آوت الثورة الجزائرية . جاه مصرمما دعا هذه الدول إلى اتخاذ مواقف غير ودية ات

وقدمت لها الدعم وطلبت من العرب شعوبا وحكومات دعم الثورة الجزائرية مما أثار فرنسا وأثر على 

تبنت فرنسا مسألة تحديث الجيش اإلسرائيلي وزودته بأغلب األسلحة التي كان . سياستها نحو تسليح إسرائيل

 .بحاجة إليها

 

فمن . ركت مصر نحو اتخاذ سياسات جديدة مما زاد من الشكوك الغربية حول نية القيادة المصريةهذا وقد تح

ناحية وقفت مصر ضد حلف بغداد الذي ضم العراق وتركيا وكان من المخطط له أن يضم إيران وباكستان 

سوفيتي وبالتحديد واألردن فضال عن الدول الغربية الداعمة، ومن ناحية أخرى توجهت نحو معسكر االتحاد ال

نحو تشيكوسلوفاكيا لشراء السالح، فقد رأت القيادة المصرية أن األحالف العسكرية تضعف العرب وتجعلهم 

تحت هيمنة الدول الغربية واعتبرت بالتالي معادية للطموحات العربية، وحاولت في نفس الوقت شراء السالح 

وباألخص الواليات ربية غيل وتمارسه، لكن الدول الللوقوف في وجه العدوان خاصة ذلك الذي تمثله إسرائ

مصدر آخر خاصة من االتحاد السوفييتي الذي رفضت تزويدها باألسلحة مما دفع مصر للبحث عن المتحدة 

 .كان يبحث عن باب يدخل منه إلى المنطقة العربية

  

رتها تحديا لسياستها في تطويق نظرت الدول العربية إلى صفقة األسلحة مع تشيكوسلوفاكيا نظرة عدائية واعتب

ولهذا ألغت الواليات المتحدة تمويال لبناء السد . االتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة التي كانت على أشدها

صعدت مصر إجراءاتها نحو استقالليتها في اتخاذ القرار عندما أعلن . في أسوان الذي عرف بالسد العالي

أي أنه وضع القناة تحت السيادة المصرية . 1956/تموز/26 السويس في الرئيس عبد الناصر تأميمه لقناة

لقد كانت تلك الخطوة بمثابة الصاعقة على . وألغى االمتياز البريطاني والفرنسي والهيمنة العسكرية على القناة

اسية وجهت الجهود الديبلوم. بريطانيا وفرنسا، وأدركت القيادة المصرية خطورة قرارها وما سيترتب عليه

 . نحو مصر للتراجع عن قرارها إال أنها أصرت على موقفها

 

 :التحضير للعدوان
  

اتفقت بريطانيا وفرنسا على ضرورة فرض سيطرتها على القناة ألهميتها االقتصادية والعسكرية واتجه 

. ذلكتفكيرهما نحو القيام بحملة عسكرية ضد مصر وذلك بالتعاون مع إسرائيل التي كان لها مصلحة في 

 :كانت إسرائيل معنية بشن حرب على مصر لألسباب التالية
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.  توجيه ضربة وقائية تقضي على القوة العسكرية المصرية والتي كانت تشكل القوة العربية الرئيسة:أوال

فنظرية األمن اإلسرائيلية تقوم أساسا على التفوق العسكري والقضاء على قوة العدو قبل أن تشكل تهديدا جديا 

 . ا، لقد اشترت مصر الدبابات والمدافع والزوارق والطائرات، وأصبح لديها قوة ال يستهان بهاله

 مصر على مدخل خليج العقبة المعروف بمضيق تسيطر.  فتح خليج العقبة أمام المالحة اإلسرائيلية:ثانيا

فكانت . حة اإلسرائيليةتيران وعلى الجزيرتين الواقعتين عليه وهما تيران ومناقير وأغلقته في وجه المال

إسرائيل بحاجة إلى فتح المضيق ألسباب اقتصادية تتعلق بالتجارة، وفكرت أكثر من مرة بالقيام بعملية 

 . عسكرية محدودة لالستيالء على شرم الشيخ في سيناء والسيطرة على المضيق

اعتادت . داف اإلسرائيلية القضاء على الهجمات الفدائية التي كانت تنطلق من منطقة غزة ضد األه:ثالثا

إسرائيل القيام بغزوات مفاجئة ضد المناطق العربية في ساحل غزة الذي عرف بقطاع غزة وفي الوسط 

الشرقي من فلسطين والذي عرف بالضفة الغربية، وكان الرد ضدها من خالل العمل الفدائي الذي هاجم 

ة للمسألة األمنية فهي ال تستطيع تحمل هجمات  ومن حيث أن إسرائيل حساس.مواقعها العسكرية ومستوطناتها

ولهذا كان من مصلحتها شن حرب ضد . مباشرة ضدها، وال تقبل أن تقوم معركة على أرض تحت نفوذها

 .  مصر تكسر شوكتها وتجبرها على منع العمل الفدائي

 منصبا على تحقيق اهتمام إسرائيل كانأن على الرغم من .  القضاء على القيادة المصرية إن أمكن:رابعا

إنجاز عسكري ومصلحة اقتصادية وأمنية، إال أنها كانت تفضل أيضا القضاء على القيادة المصرية التي 

ت جوا من التشويش والتحريض ضد إسرائيل وحلفائها الغربيين فأملت أن يؤدي إنجازها العسكري إلى صنع

 . سقوط العسكري عبد الناصر وحكومته

لعرب من الممكن أن يؤدي إلى اعتراف متبادل وتطبيع العالقات والقبول بإسرائيل  تحقيق صلح مع ا:خامسا

كان يرى قادة إسرائيل وعلى رأسهم بن غوريون أن العرب لن يعترفوا بإسرائيل . كجزء طبيعي من المنطقة

على هزيمة إال من خالل كسر أنوفهم في ساحة الحرب، وأنهم لن يفعلوا ذلك إذا بقي لديهم ظن بأنهم قادرون 

ولهذا رأووا ضرورة إقناع العرب بعجزهم وضرورة استسالمهم لألمر الواقع . إسرائيل وإزالتها من الوجود

وقد تقل عن بن غوريون رغبته في رشوة أي زعيم عربي مجاور مقابل دخوله . من خالل إلحاق الهزائم بهم

 . ال تملك أمال في تحرير فلسطينالحرب ضد إسرائيل وذلك ليقتنع الشعب العربي أن األمة العربية

 

التقت إسرائيل مصلحيا مع فرنسا وبريطانيا اللتين كانتا معنيتين أيضا بإسقاط القيادة المصرية وتنصيب قيادة 

اتفقت الدول الثالث على القيام بحملة . جديدة يمكن التفاهم معها والمحافظة على المصالح الغربية من خاللها

 :  حسب الترتيب التالي1956/تشرين أول/29عدوان الثالثي وذلك في عسكرية أصبحت تعرف بال

 

تقوم إسرائيل بالهجوم على شبه جزيرة سيناء برا عبر خطوط وقف إطالق النار وبإنزال جوي عبر ممر  -1

 .يدفع هذا الهجوم القيادة المصرية إلى إرسال قواتها إلى سيناء لصد الهجوم. متال اإلستراتيجي

فرنسا بالهجوم على منطقة قناة السويس من بور سعيد بداية ثم إلى السويس واإلسماعيلية تقوم بريطانيا و -2

 .وذلك من البحر األبيض المتوسط حيث تحتشد القوات قبالة الساحل المصري

 .تقوم القوات المشتركة بالقضاء على الجيش المصري الذي يصبح محاصرا في سيناء -3

 . على القاهرة من الجنوب وتسقط القيادة المصريةتقوم قوات بريطانيا وفرنسا بااللتفاف -4



 4

تبقى الخطة سرية ويبقى تدخل بريطانيا وفرنسا تحت ذريعة حماية قناة السويس حتى ال تحدث إثارة  -5

عالمية أو غضب عربي على الدولتين وباألخص على بريطانيا التي كانت تعتبر صديقة لعدد من الدول 

 .العربية

 

ان هناك ترتيب مصري إذ كانت القيادة على يقين بأن بريطانيا وفرنسا ستهاجمان في مقابل هذا الترتيب ك

 : مصر على جبهة قناة السويس وأعدت الخطة التالية لمواجهة الموقف

 .إرسال جزء من الجيش المصري لمواجهة العدوان اإلسرائيلي في سيناء -1

 .يطاني الفرنسيتوظيف جزء آخر من الجيش في منطقة القناة لمواجهة الهجوم البر -2

 .اإلبقاء على جزء آخر تحت تصرف القيادة لنقله إلى مناطق تحشدات عسكرية غير متوقعة -3

  .تجنيد المتطوعين ضمن جهود الدفاع الشعبي -4

 

 العدوان
 

قامت إسرائيل بهجومها حسب الترتيب المعد مسبقا فأنزلت قواتها المحمولة في ممر متال واجتازت خط الهدنة 

. دت القوات المصرية للمهاجمين وعبر القناة ألوية مصرية إضافية للتعامل مع القوات الغازيةتص. إلى سيناء

. الفرنسية–واضطرت القوات اإلسرائيلية إلى خوض قتال كانت تريد أن تتجنبه لغاية إنزال القوات البريطانية 

 . رفينلكن تأخر اإلنزال فرض على اإلسرائيليين القتال الذي أوقع الخسائر بين الط

 

 متأخرة حوالي اليوم عن الموعد 1956/تشرين أول/31لم تقم فرنسا وبريطانيا بضرب مصر إال في 

.  القناة ألنها هي المحور الرئيس للقتالىعندها أمر الرئيس المصري بتركيز القوة المصرية عل. المقرر

ر العرب المصريون إلى اضط. وبذلك فقد المعتدون أول رهان لهم وهو تدمير الجيش المصري بالحصار

تركيز قواتهم في منطقة القناة الغربية خاصة بسبب عدم قدرتهم على تفتيت جيشهم على جبهات متعددة في 

 ففي القوات البرية والمدافع والدبابات كانت النسبة بين قوات المعتدين . مواجهة قوات تفوقهم عددا وعدة

 كبيرة في القوات البحرية و بصورة كبيرة جدا في  وكان األعداء متفوقين بصورة،1 : 3وقوات مصر 

ولهذا كان البد من تركيز القوات المصرية في المنطقة التي يمكن أن يشكل سقوطها خطرا . القوات الجوية

 . كبيرا على مصر

 

 وفي منطقة غزة قذفت الطائرات قنابلها ودكت ،احتدم العدوان على مصر على مدخل قناة السويس وفي سيناء

استطاعت إسرائيل أن . دافع المواقع العسكرية والمدنية وقصفت القوات المصرية من البحر والبر والجوالم

 أما القوات الفرنسية والبريطانية فالقت .ن تلتف على ساحل غزة وتعزلهأتلتف إلى شرم الشيخ وتحتله، و

تشدة لم يستطع الفرنسيون  وعلى الرغم من شدة الحمم وهول القوة المح.مقاومة مصرية عنيدة ومستميتة

 أما محاولتهم لتوسيع رأس الجسر هذا .احتالل منطقة بور سعيد وبور فؤاد على مدخل القناةإال والبريطانيون 

البريطاني على -تكرر الهجوم الفرنسي .فالقت مقاومة مصرية عنيفة منعتهم من الوصول إلى اإلسماعيلية
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يش المصري مع القوات الشعبية أن يقفوا سدا منيعا في وجه محور القناة لكنه أجهض مرارا واستطاع الج

 . حتى أن رأس الجسر لم يسلم من الهجمات الفدائية السريعة التي قام بها المصريون. تقدمه

 

 الدور العربي في القتال
 

أي دولة ت دول جامعة الدول العربية اتفاقية دفاع مشترك فيما بينهما بحيث تقوم دول الجامعة بالدفاع عن عوق

وكذلك تم توقيع اتفاقات دفاع مشترك ثنائية وثالثية . عربية عضو في الجامعة العربية ضد أي عدوان أو غزو

بين الدول العربية، فمثال كانت هناك اتفاقية دفاع مشترك بين سوريا ومصر، وأخرى بين مصر والسعودية 

تصر على بيانات التأييد لمصر والتنديد بالعدوان إال أن الدور العربي اق. واليمن، واتفاقية بين مصر واألردن

 . وإبداء االستعداد لتقديم الدعم لمصر وبث األناشيد والخطابات عبر اإلذاعات

 

 انتهاء الحرب
 

الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد : لم يكن العدوان على مصر مقبوال من قبل الدولتين األعظم عندئذ 

صدر في كل . ن الدولتين على انفراد نحو إدانة العدوان والتحذير من استمرارهفقد تحركت كل م. السوفييتي

 للدول المعتدية دعتا فيه إلى وقف العدوان امن الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي إنذارا منفرد

توقف . ل وصدر بعد ذلك قرار عن مجلس األمن بوقف القتا.واالنسحاب من المواقع التي سيطرت عليها

 . وبدأت معه جهود تسوية األزمة1956/تشرين ثاني/7القتال صباح يوم 

 

. يناءستقرر انسحاب بريطانيا وفرنسا من رأس الجسر الذي أقيم في بور سعيد وانسحاب إسرائيل من 

 .1957/آذار/6 وإسرائيل في 1956/كانون األول/22انسحبت بريطانيا وفرنسا في 

 

 نتائج الحرب
 

 كل من بريطانيا وفرنسا في تحقيق أي هدف فال سيطرت الدولتان على القناة وال القيادة المصرية فشلت: أوال

 . ا نفسيهما في وضع حرج أمام شعبيهما وأمام العالمتسقطت بل أنهما وجد

 : فشلت إسرائيل في بعض أهدافها لكنها حققت ما يلي: ثانيا

 .فتح خليج العقبة أمام المالحة اإلسرائيلية -1

يطرة على منطقة العوجا على الحدود مع سيناء التي كانت منطقة منزوعة السالح منذ عام الس -2

 . وطرد القبائل البدوية التي كانت متواجدة فيها إلى سيناء1948
وقف الهجمات الفدائية من ساحل غزة وتعهد الحكومة المصرية بمراقبة الحدود وتشديد  -3

 .اإلجراءات األمنية
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لطوارئ الدولية على الجانب المصري من خطوط وقف إطالق النار وفي منطقتي شرم انتشرت قوات ا: ثالثا

 بقاء القوات وضعرفضت إسرائيل أن ترابط هذه القوات على األرض التي تحتلها وفي المقابل . الشيخ وغزة

 .رهنا بموافقة الحكومة المصرية التي لها الحق بالتوجه إلى أمين عام األمم المتحدة لسحبها

 .أصبحت قناة السويس تحت السيطرة والسيادة المصرية: عاراب

 .أغلقت قناة السويس في وجه المالحة ا؟إلسرائيلية بعد أن كانت مفتوحة قبل الحرب: خامسا

 . ارتفعت معنويات العرب قيادة وجماهير، وأصبحت القيادة المصرية ذات شعبية واسعة: سادسا

  

 

 

 

  1967حرب عام 
 

 

 في فتح والتي تمثلت شافية بالنسبة إلسرائيل إذ لم تحقق إال شيئا قليال من أهدافها 1956لم تكن حرب عام 

اهتمت إسرائيل أساسا بإزالة التهديد العسكري .  ووقف العمليات الفدائيةخليج العقبة أمام المالحة اإلسرائيلية

 بل أن ،لكن هذا لم يتحقق .بلياالعربي لها واالطمئنان إلى عدم وجود قوة عربية يمكن أن تشكل تهديدا مستق

قوة الدول العربية العسكرية خاصة القوة المصرية أخذت بالتصاعد مع مرور األيام بفعل التسهيالت 

 .السوفييتية واهتمام االتحاد السوفييتي في استمالة العرب أو بعضهم إلى جانبه في الحرب الباردة

 

 وضمنت هدوءا على طول خط 1956زة بعد حرب عام تمكنت إسرائيل أن تضمن هدوءا أمنيا في منطقة غ

توقفت العمليات الفدائية، وشدد الجيش المصري الرقابة على خطوط وقف إطالق النار لمنع . الهدنة مع مصر

لكن القيادة المصرية، من ناحية ثانية، أخذت تشتري . من مهاجمة إسرائيلالفلسطينيين والمصريين المتسللين 

شعرت إسرائيل بالقلق واستمرت . سلحة واتخذت خطوات جادة نحو التصنيع العسكريكميات كبيرة من األ

، فضال عن في التفكير في سبل القضاء على القوة المصرية وعلى أي قوة عربية أخرى يمكن أن تنمو

 .هاجسها األمني الذي يتطلب صلحا مع العرب

  

ت لدى إسرائيل أسباب اخرى للتحضير لحرب فضال عن هذا القلق من تنامي القوة العسكرية العربية، كان

 : جديدة في المنطقة وفيما يلي هذه األسباب

 كافية الستيعاب يهود 1948لم يكن قادة إسرائيل مقتنعين بأن المساحة التي اغتصبوها عام : التوسع: أوال

 تلبي متطلبات ولهذا تطلعوا نحو التوسع على كافة االتجاهات لتوفير مساحات أرض. العالم أو غالبيتهم

فمن وجهة . هذا فضال عن أن التوسع يخدم غرض الوصول إلى خطوط جديدة يسهل الدفاع عنها. المستقبل

فمن . نظر العسكريين كانت هناك صعوبة في ضمان األمن إلسرائيل خاصة في االتجاهين الشرقي والشمالي

أو موانع جغرافية تعيق حركات ناحيتي الشرق والشمال تتداخل المناطق مع بعضها وال يوجد فواصل 

ولهذا رأت القيادة العسكرية في التوسع وسيلة جديدة للوصول إلى خطوط . الجيوش العربية أو الفدائيين العرب

  ويسهل من خاللها نقل المعارك إلى داخل ،وقف إطالق نار جديدة يسهل الدفاع عنها بسبب الموانع الجغرافية
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فبالنسبة لهم يشكل كل من نهر األردن ومرتفعات الجوالن ومنطقة . باألراضي التي يسيطر عليها العر

 . الجنوب اللبناني حتى نهر الليطاني مناطق دفاعية يجب أن ال تكون تحت السيطرة العسكرية العربية

 

عملت إسرائيل على إقامة مشاريع مائية مختلفة لتحقيق أقصى استغالل للمياه : تحويل مياه نهر األردن: ثانيا

لمتوفرة وكان من ضمنها مشروع تجفيف بحيرة الحولة الذي تم في الخمسينات ومشروع تحويل مياه نهر ا

اجتمعت الدول العربية على هذا المشروع وأطلق . 1963األردن الذي أصبح معروفا لدى العرب عام 

العربية في القاهرة وبالفعل التأم قادة الدول . الرئيس المصري دعوته لعقد مؤتمر قمة عربي لتدارس الوضع

 . 1964/في مؤتمر القمة العربي األول في كانون ثاني

 

قرر القادة العرب تحويل مياه نهر األردن عبر مرتفعات الجوالن لتعبر شرقي األردن عبر قناة تصب من 

ة،  فمن ناحي.لكن إسرائيل لم تكن لتسلم باألمر. ورصدت األموال الالزمة لذلك. جديد في مجرى نهر األردن

 ومن ناحية أخرى، بدأت تفكر في ؛عملت على ضرب كل إنجاز عربي يتم على األرض لتحويل النهر

 . السيطرة على منابع نهر األردن لتبقى المياه في مأمن من التهديد العربي

 

ات بوادر التنظيمات الفلسطينية المسلحة وقامت بعض يظهرت في الخمسين: ظهور المقاومة الفلسطينية: ثالثا

لكن فترة الستينات تميزت بتنظيمات فلسطينية أكثر جدية . لعمليات العسكرية المحدودة ضد أهداف إسرائيليةا

وقد بات واضحا بالنسبة إلسرائيل تصميم . في تنظيم الفلسطينيين بغرض القيام بحرب عصابات ضد إسرائيل

سكرية بدأت تقوم بها حركة الفلسطينيين على المضي في خطاهم، ولمست هذا األمر من خالل عمليات ع

 وأعلنت 1964فقد قامت الحركة بأول عملياتها في أواخر كانون أول عام . التحرير الوطني الفلسطيني فتح

كان األمر جد خطير بالنسبة إلسرائيل ألنه يضيف عنصرا . 1965/كانون ثاني/1عن نفسها رسميا في 

ينيين أصحاب الحق المباشر في مواجهة مع إسرائيل جديدا إلى معادلة الصراع في المنطقة، ويدخل الفلسط

 .لذلك لم يكن من مفر لمواجهته. مما يهدد أمنها وأمن مستوطناتها

  

لم تكن الجبهة السورية هادئة من حيث تبادل إطالق النار بين : الوضع األمني على الجبهة السورية: رابعا

صفهم للمواقع السورية خاصة من الجو، واستمر استمر اإلسرائيليون بق. القوات السورية واإلسرائيلية

 واستمرت المناوشات ،السوريون بقصف المواقع اإلسرائيلية في إصبع الجليل ومحيط بحيرة طبرية بالمدفعية

العسكرية بطريقة لم تعد محتملة بالنسبة لإلسرائيليين مما دعاهم للتفكير الجدي بإبعاد القوات السورية عن 

تي يسهل وجودهم عليها عملية القصف والتمكن العسكري من التجمعات السكانية اليهودية مرتفعات الجوالن ال

 . والقواعد العسكرية

 

لم تعترف الدول العربية بإسرائيل ورأت إسرائيل أن هزيمة : عقد اتفاقيات صلح مع الدول العربية: خامسا

طين وستنتهي إلى قبول إسرائيل كدولة عسكرية ستقنع العرب باالعتراف بها والتخلي عن حلمهم بتحرير فلس

 وإلى تطبيع العالقات معها وفتح األسواق العربية أمام منتجاتها، وكذلك فتح فنادقها من دول المنطقة

 . ومنجعاتها أمام السواح العرب
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 التمهيد للحرب
 

 قامت بالهجوم فقد. قامت إسرائيل بعرض عضالتها العسكرية والتي كانت بمثابة رسائل واضحة لقادة العرب

على قرية السموع في منطقة الخليل بحجة مالحقة الفدائيين الفلسطينيين الذين يتسللون إلى داخل فلسطين 

 200دخلت القرية بالدبابات وهدمت عددا من البيوت وقتلت حوالي . المحتلة لمهاجمة المواقع اإلسرائيلية

أما . يلية بإسقاط طائرتين مصريتين فوق سيناءأما على الجبهة المصرية، قامت الطائرات اإلسرائ. شخص

وقد تراوح الرد العربي بين . على الجبهة السورية فحصلت مواجهة جوية سقطت خاللها ست طائرات سورية

 . إصدار بيانات عسكرية غير صحيحة وبين الشكوى لمجلس األمن

 

روع تحويل نهر األردن حصلت مع تصاعد حدة التوتر على الجبهة السورية ، ومع استمرار العمل في مش

على موافقة للتصرف عسكريا ) مجلس الشعب اإلسرائيلي(الحكومة اإلسرائيلية من اللجنة األمنية في الكنيست 

 وفعال قامت إسرائيل بحشد قواتها على جبهة الجوالن وأخذت تلوح .1967/أيار/9ضد سوريا وذلك في 

حيث أن األنباء عن الحشد اإلسرائيلي على جبهة الجوالن كانت لكن هذا تم التشكيك فيه فيما بعد من ( بالحرب

أثارت الحشودات مصر التي كانت على خالف كبير مع . )فقط مجرد أنباء لدفع مصر للتحرك عسكريا

وبناء عليه قررت . 1966سوريا وأعلنت أنها تلتزم باتفاقيات الدفاع المشترك الموقعة من قبل الدولتين عام 

 .  قي سيناء واتخاذ التدابير العسكرية المختلفة لمواجهة العدوانمصر حشد قواتها

 

قام العرب خاصة مصر بتظاهرة عسكرية أمام العالم، وفاض قادة العرب بالتهديدات إلسرائيل، وفاضوا 

حتى أن أحد معلقي اإلذاعة المصرية . بالوعودات للعرب بقرب تحرير فلسطين وعودة الفلسطينيين إلى بيوتهم

استعرض العرب . لقى اليهود في البحرن األسماك أن تتعمد عدم األكل انتظارا للوجبة الشهية عندما يطلب م

في ذات الوقت . سنتهم بالخطب الرنانة ووظفت اإلذاعات لبث أناشيد الحرب والنصرلشغلت أنعضالتهم وا

ط استنجدت بالعالم إلنقاذها من فق. كانت إسرائيل تستعد للحرب بصمت، وأمام العالم كانت تبدو كالحمل الوديع

وكلما . العربي واستغلت تصريحات القادة وتعليقاتهم اإلذاعيين الستدرار تعاطف العالم معها" المارد"تهديدات 

 . ظهرت بمظهر الضعيف ضاعف العرب من بهرجتهم اإلعالمية

 

اما الفرق بينها وبين العرب يبدو أن إسرائيل كانت معنية بجر الدول العربية إلى حرب ألنها كانت تدرك تم

ولهذا سرعان . فالعرب يملكون قطعا كثيرة من األسلحة لكنهم غير مستعدين لمعركة أو لحرب. في االستعداد

هذا وقد أصبح . ما حشدت قواتها على الجبهة المصرية حيث هي الجبهة التي من المتوقع أن تكون ساخنة

ى مدى عدة سنين ووضعت التجهيزات واآلليات الالزمة معلوما بعد الحرب أن إسرائيل خططت للحرب عل

 مالئمة جدا من حيث الوضع 1967وقد كانت سنة . فقط كانت تنتظر الوقت المناسب لشن الحرب. للتنفيذ

كانت الدول العربية على عداء أرعن ضد بعضها، وكانت اإلذاعات العربية . العربي الذي كان مفتتا وممزقا

السعودية ضد مصر، ومصر ضد . لسباب والشتائم وكيل االتهامات ونشر الفضائحمنشغلة قبل الحرب في ا

وكان . الخ،سوريا، وسوريا ضد األردن، واألردن ضد مصر، ومصر ضد العراق، والعراق ضد السعودية
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في ذلك الوقت، كانت تجري حرب في اليمن بين السعودية ومصر حيث  .مظهرا مخزيا في التاريخ العربي

 . ما يدعم طرفا في حرب أهلية مما استنزف طاقات الدولتينكان كل منه

 

ربي كان االنقالبي سليم حاطوم الذي قاد محاولة انقالب عومن أشد األمور مرارة وتعبيرا عن الوضع ال

 لفش.  بدعم من الواليات المتحدة ودولة عربية مجاورةعسكري ضد نظام الحكم في سوريا إبان الحرب

 . إلى األردن التي كان من المفروض أنها تخوض حربا مع سوريا ضد إسرائيلاالنقالب ولجأ حاطوم

  

فضال عن أن الوضع العربي كان مثاليا إللحاق هزيمة بالعرب، استغلت إسرائيل الوضع الدولي الذي لم يكن 

يا عملت فالدول الغربية وعلى رأسها فرنسا وألمان. آبها بما يجري بالنسبة للعرب وخاصة في العالم الغربي

، ولم يكن لدى الواليات المتحدة ما يعترض جهود إسرائيل  اقتصاديا وسياسياعلى تسليح إسرائيل ودعمها

 . مهزومابل أن الواليات المتحدة كانت معنية برؤية جمال عبد الناصر ونظامه مقهورا. الحربية

  

مم المتحدة سحب قوات ب الرئيس عبد الناصر من أمين عام األلصعد العرب من استعراضهم عندما ط

ثم عمدت مصر إلى إغالق . وهكذا فعل. 1956الطوارئ الدولية التي وضعت في سيناء عقب حرب عام 

عبد الناصر عندها اعتبرت إسرائيل أن ما يقوم به . مضائق تيران أمام المالحة المتوجهة من وإلى إسرائيل

رين على الساحة الدولة الستقطاب المزيد من ، واستغلت األم من أعمال الحرب ال يمكن السكوت عنهعمال

 .الدعم السياسي واإلعالمي لها

 

مع توتر األوضاع بدأت القوات العربية الراغبة في المساندة في الوصول إلى مصر مثل القوات السودانية 

سين  قام الملك ح. والكويتية، وقرر الملك حسين ملك األردن االلتفاف إلى الخلف والصلح مع عبد الناصر

. بزيارة مصر وعقد اتفاقية دفاع مشترك معها وقرر أن يلتزم بمحاربة إسرائيل إذا ما نشبت الحرب

وبالمناسبة نتج عن هذه الزيارة صلح بين الملك وأحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الذي أقل 

 تم تعيينإجراءات استعدادا للحرب و اتخذت  فقدفي إسرائيل أما .طائرة العودة التي حملت الملك إلى عمان

 . عدد من القادة العسكريين في مواقع حساسة تمهيدا لشن الحرب

 

 الهجوم اإلسرائيلي
 

عدت به بفارغ الصبر، قامت إسرائيل بهجوم خاطف على بينما كانت الجماهير العربية تنتظر النصر الذي و

.  األضرار الفادحة والدمار في الطرف اآلخرمصر لم تشهد الحروب الحديثة بسرعته وقدرته على إلحاق

بدأت إسرائيل هجوما جويا على القواعد الجوية المصرية في منطقتي الدلتا وسيناء عند الساعة السابعة صباحا 

توجهت الطائرات اإلسرائيلية على علو منخفض  غربا داخل البحر األبيض . 1967/حزيران/5يوم 

أسقطت . ية استدارت شرقا وهاجمت المطارات من ناحية الغربالمتوسط، حتى إذا قطعت مسافة كاف

الطائرات قنابلها على الطائرات المصرية هذه مدة ثالث ساعات قضت خاللها على العمود الفقري للجيش 
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المصري وهو سالح الطيران، ولم ينج من الطائرات إال العدد القليل بخاصة تلك الطائرات التي كانت بعيدة 

 . ائرات اإلسرائيليةعن متناول الط

 

أشير هنا إلى مالحظتين وهما أن الطيارين المصريين لم يكونوا في أغلبهم مستعدين للقتال صبيحة ذلك اليوم 

 والتي مولها جاسوس إسرائيلي كان يقيم في بسبب حفل ليلي ساهر أقيم لهم من قبل قائد الطيران المصري

ئيليين اختاروا الساعة السابعة والنصف صباحا لكي يبدأ ، وأن اإلسراالقاهرة على أنه تاجر خيول تركي

 وهي الفترة التي تشهد تغيير وردية المناوبين الليليين 8:00 وبين  7:45القصف في الفترة الواقعة بين 

 . أي انها فترة متميزة بنوع من الفوضى وانقطاع العمل. بوردية المناوبين الصباحيين

 

ل الطيران اإلسرائيلي طلعاته ليالحق طائرات في مطارات أكثر بعدا عن بعد هذه الموجة من القصف، أكم

 .، ولضرب معسكرات الجيش وأماكن تجمعهالمطارات اإلسرائيلية

  

 اشتبكت في ساحل غزة مع .مع القصف الجوي، تدفقت القوات البرية اإلسرائيلية إلى ساحل غزة وسيناء

أما في سيناء، أخذت القوات عددا من .  مقاومة عنيفةجيش التحرير الفلسطيني المتواجد هناك وواجهت

المسارب وكان اهتمامها منصبا على تجاوز القوات المصرية وااللتفاف عليها والسير قدما نحو شرم الشيخ 

القت هذه القوات بعض المواجهات العنيفة من قبل القوات . بمحاذاة ساحل خليج العقبة ونحو قناة السويس

لجيش المصري، بصورة عامة، وجد نفسه مكشوفا أمام الطيران اإلسرائيلي دون أن تكون المصرية، إال أن ا

فراده في البحث عن أولهذا سرعان ما انهار الجيش المصري وتمزقت أواصره وانهمك . لديه الدفاعات الكافية

بين وتركوا كثيرون من الضباط المصريين هم الذين استقلوا السيارات العسكرية وتوجهوا غربا هار. مفر

الجنود وراءهم يتدبرون أمورهم، فاستشهد في سيناء اآلالف وأسر منهم آالف، وحاول بعضهم الوصول إلى 

حسمت المعركة مع مصر خالل الساعات األولى من الهجوم اإلسرائيلي وانتهت عمليا بعد . قناة السويس

 .حوالي ثمانين ساعة من القتال

  

مرت أغلب الطائرات األردنية على د. تلف الوضع عما كان عليه في مصرأما على الجبهة األردنية فلم يخ

دار قتال بري محدود في . أرض المطار، وبقيت القوات األردنية الموجودة غربي النهر بدون غطاء جوي

منطقتي القدس وجنين، لكن الجيش األردني كان ضعيفا عددا وعدة ولم يستطع الصمود، انهار الجيش ظهر 

 .هو نهر األردنواني للحرب واضطر أفراده للهرب شرقا نحو خط الدفاع الثاني اليوم الث

  

لم تكن الجبهة السورية أحسن حاال، فقد هاجمت الطائرات اإلسرائيلية الطائرات والمطارات السورية عند 

. ن الجبهاتلكن القتال البري بقي محدودا بسبب تشتت القوات اإلسرائيلية على عدد م. الظهر تقريبا ودمرتها

وما أن أنهت القوات اإلسرائيلية مهامها الرئيسة على جبهة مصر وجبهة األردن، ازداد الضغط اإلسرائيلي 

ومن الجدير ذكره . على مرتفعات الجوالن واستطاعت أن تتسلق المرتفعات وتحتلها في اليوم السادس للحرب

 لقد نم سحب الجيش السوري .االستيالء عليها عن سقوط الجوالن قبل أن تعلن إسرائيلعن أن سوريا أعلنت 

 .من الجوالن قبل أن يستولي عليها الجيش اإلسرائيلي بعدة ساعات
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.  من أكثر الحروب الحديثة إثارة للسخرية والتساؤالت ذات االستغراب واالستهجان1967ربما تكون حرب 

بية زمجرت وأرعدت ومألت الدنيا فالحرب دارت بين دولة صغيرة ذات عدد قليل من السكان وبين دول عر

صراخا وتهويال ووعيدا، دول ذات مساحات شاسعة وأعداد سكانية كبيرة وال ينقصها السالح أو العتاد أو 

حرب تقوم فيها الدولة الصغيرة بمشوار بسيط أشبه ما يكون بنزهة عسكرية ويندحر أمامها العرب . المال

ارته العسكرية العنان في سباق صحراوي، ومنهم من لم يجد فمنهم من أطلق لعجالت سي. فارين مذعورين

سوى ساقيه تحمالنه نحو األمان، ومنهم من تاه في الصحراء فقتله القيظ والعطش، ومنهم من بحث عن رداء 

 .امرأة يستر به نفسه من أعين األعداء

 

طت من قدرهم على مدى نقلت وسائل اإلعالم العالمية وشاشات المرناة هذه الصورة التي هزت العرب وح

إن . لقد كانت حربا مخزية للعرب ووصمة عار يصعب محوها من صفحات التاريخ. عشرات سنين قادمة

حارب أحد من الجيوش العربية فقد حارب على مسئوليته الشخصية وهو بطل لذاته من أجل األمة، أما 

الجيوش كمؤسسات سرعان ما أدارت ظهرها تسجل هزيمة ملحقت العار بالعرب كأمة وجماعات ة وقبيحة أر

وما كان أكثر قبحا من الهزيمة أن قادة الهزيمة العرب استمروا في مواقعهم يحكمون والشعوب لم . وأفراد

فقط أعلن جمال عبد الناصر استقالته في اليوم الرابع للحرب، إال أن جماهير . تخرج تحاسبهم على ما اقترفوه

أما الملك حسين ونور الدين األتاسي فلم . طالبه بالعدول والبقاء في موقعهاألمة خرجت في شولرع القاهرة ت

فضال عن هذا اإلذالل الرهيب الذي لحق بالحرب تمخضت الحرب . يتصرفا حسب مقتضيات الوضع الخطير

 : عما يلي

 

  كم363 فقد احتلت منطقة ساحل غزة ومساحتها حوالي .احتالل إسرائيل لمزيد من األراضي العربية -1

  كم مربع ومرتفعات الجوالن 5,878ومساحتها ) الضفة الغربية(مربع، ومنطقة الوسط الشرقي 

 طةي بالخربينكما هو م( كم مربع 61,198كم مربع وشبه جزيرة سيناء ومساحتها 1250 اومساحته

 . )13رقم 

 الفلسطينيين هرب من الوسط الشرقي مئات اآلالف من. تهجير أعداد غفيرة من الفلسطينيين والسوريين -2

وهرب أغلب سكان مرتفعات الجوالن الذين قدر عددهم . إلى شرقي األردن) عددهم غير معروف بدقة(

 .مس قرى فقطولم يبق في الجوالن إال سكان خ. حوالي ثمانين ألف نسمةبفي حينه 

 

 

ع وأبعدت فقد وصلت قواتها إلى جبل الشيخ حيث المناب. سيطرت إسرائيل على مصادر مياه نهر األردن -3

 . خطر التحويل

وصول القوات اإلسرائيلية إلى حدود جديدة بعيدة عن األماكن السكنية اإلسرائيلية، وهي حدود اعتبرتها  -4

إسرائيل قابلة للدفاع عنها وتشكل خطوطا يمكن أن تدور حولها معارك بعيدة عن المدن والمستوطنات 

 . اليهودية

ادها للدفاع عن أراضي العرب وحياضهم، وكشف كذبهم على كشف حقيقة القيادات العربية ومدى استعد -5

 . الناس وتضليلهم للجماهير العربية

 .فتحت إسرائيل مضيق تيران أمام المالحة اإلسرائيلية -6
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 .تدمير القوة العسكرية لكل من مصر وسوريا واألردن -7
 

ضع شك بعد تكشف كانت هناك جهود ديبلوماسية قبل الحرب لمنع وقوعها، لكن هذه الجهود أصبحت مو

 كانت معنية بالحرب وذلك لكسر شوكة العرب ،إذ كان من الواضح أن أمريكا، على األقل. األمور بعد ذلك

 وقد تبين خالل الحرب أن أمريكا غير مستعدة .وجرهم نحو االعتراف بإسرائيل وإقامة عالقات اعتيادية معها

دولي في السادس من حزيران وأصدر قرارا بوقف اجتمع مجلس األمن ال. لحربللضغط على إسرائيل لوقف ا

أعاد المجلس الكرة يوم السابع من حزيران ولم تنفذ إسرائيل وهكذا حصل . هإطالق النار لكن إسرائيل لم تنفذ

لم يتوقف القتال إال عندما وصلت القوات اإلسرائيلية إلى المناطق التي أرادت . يوم التاسع من حزيران

قد رفضت الواليات المتحدة أن يتضمن مشروع وقف إطالق النار دعوة القوات هذا و. الوصول إليها

على إثر الحرب، صدر قرار مجلس األمن رقم  .المتحاربة للعودة إلى األماكن التي تواجدت فيها قبل الحرب

  والذي يدعو فيه إلى عودة العرب الفارين من الحرب إلى بيوتهم ويدعو إسرائيل إلى تسهيل عودتهم237

 . ولكنهم لم يعودوا حتى اآلن

 

 وفيما 1967/تشرين الثاني/22 بتاريخ 242أما بخصوص وضع حل للنزاع، صدر قرار مجلس األمن رقم 

 : يلي نصه

إن مجلس األمن، إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق األوسط ويؤكد عدم القبول 

والحاجة إلى العمل من أجل سالم دائم وعادل تستطيع كل دول بقوة الحرب، الغير باالستيالء على أراضي 

وإذ يؤكد أيضا أن جميع الدول األعضاء بقبولها ميثاق األمم المتحدة قد التزمت . المنطقة أن تعيش فيه بأمن

 :من الميثاق) 2(بالعمل وفقا للمادة 

ألوسط ويستوجب تطبيق كال في الشرق اودائم يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سالم عادل  -1

 : المبدأين التاليين

I- سحب القوات المسلحة اإلسرائيلية من أراض احتلتها في النزاع األخير. 

II-  إنهاء جميع ادعاءات أو حاالت الحرب واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في

رف بها وحرة من المنطقة، واستقاللها السياسي وحقها في العيش بسالم ضمن حدود آمنة ومعت

 .التهديد أو أعمال القوة

 : يؤكد أيضا الحاجة إلى -2

I- ضمان حرية المالحة في الممرات الدولية في المنطقة. 

II- ضمان تسوية عادلة لمشكلة الالجئين. 

 ضمان المناعة اإلقليمية واالستقالل السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات بينها -ج

 .الحإقامة مناطق مجردة من الس

يطلب من األمين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق األوسط كي يقيم ويجري اتصاالت مع  -3

الدول المعنية بغية إيجاد اتفاق، ومساندة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقا لنصوص ولمبادئ هذا 

 . القرار

جهود الممثل الخاص في أقرب وقت يطلب من األمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس األمن حول تقدم  -4

 .  ممكن
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نشطت الديبلوماسية العالمية بعد ذلك . قبلت كل من مصر واألردن قرار مجلس األمن ولم تعارضه إسرائيل

أصر العرب على عدم القيام بمفاوضات مباشرة مع . من أجل تسهيل حل سياسي، إال أن الجهود لم تفلح

التوصل إلى حل سلمي مع العرب ممكن فقط من خالل المفاوضات : إسرائيل، وأصرت إسرائيل على التالي

الثنائية المباشرة، وأن على العرب أال يتمسكوا كثيرا بقرارات دولية وأن عليهم أن يعترفوا بإسرائيل المهيأة 

. دائما للنفاوض معهم، وأن يدركوا أن الحل هو ما تتمخض عنه طاولة المفاوضات وليس المقررات الدولية

أن يعود إلى الضفة الغربية ) ملك األردن آنذاك(ا بخصوص الضفة الغربية وغزة فقد دعت الملك حسين أم

واشترطت . بإدارته وليس بجيشه على اعتبار أن إسرائيل ال تسمح أن يكون هناك جيش عربي غربي النهر

الستعداد إلقامة ممر يربط لكنها أبدت ا. أيضا ضم مدينة القدس ومنطقتي اللطرون واألغوار والخليل القديمة

 .شرقي األردن عبر أريحا برام اهللا، وممر آخر يلتف شرقي القدس ويربط الخليل برام اهللا

 

انتظر وزير الدفاع اإلسرائيلي هاتفا من جمال عبد الناصر يعلن فيه االستسالم ويطلب الجلوس على طاولة 

م يحصل االتصال إال في عهد الرئيس محمد أنور التوقيع على شروط إسرائيل، لكن عبد الناصر لم يتصل، ول

 .   السادات

 

 مؤتمر الخرطوم 

 

ذهب التيار القومي بقيـادة عبـد       .  في الخرطوم للتداول في ظروف الهزيمة      1967التقى الزعماء العرب عام     

 قوية ضـد    الناصر إلى المؤتمر مطأطئ الرأس، بينما ذهب التيار المؤيد للدول الغربية بقيادة السعودية بحجة             

انكمش عبد الناصر وحزب البعث بعـد الهزيمـة بينمـا تمـددت           . الذين وصفوا أنفسهم بالثوريين والتقدميين    

لقد أصبحت السعودية في موقع قيادة وأخذ دورها على الساحة العربية يتسع ويمتد إلى أن أصبح ال                 . السعودية

لشديد لعبد الناصر، إال أنه وعد بدعم الجهـود         وجه الملك السعودي اللوم ا    . يقل أهمية وتأثيرا عن دور مصر     

 .العربية في مواجهة إسرائيل

 

وقرر دعم  . ال مفاوضات مع إسرائيل وال صلح وال اعتراف       : قرر مؤتمر الخرطوم ما عرف بالالآت الثالث      

رض دول المواجهة، مصر وسوريا واألردن، من أجل إعادة بناء جيوشها وإزالة آثار العدوان، أي تحرير األ               

عاد الزعماء من الخرطوم وهم مصممون على إعادة االستعداد لمالقاة إسـرائيل          . 1967التي تم احتاللها عام     

هذا ما حصل بالفعل إذ بدأت الجهود على قدم وساق بمساعدة االتحاد السوفييتي المنهار الـذي لـم                  . عسكريا

 . 1973تعدادا للحرب التي نشبت عام شمر العرب عن سواعدهم اس. يتردد في تزويد العرب بأسلحة دفاعية
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  1973حرب عام 
 

 

إزالة آثار "، واتخذت قرارا بإعادة بناء قواتها المسلحة بغرض 1967لم تستسلم الدول العربية بعد حرب عام 

ال صلح وال "اجتمع قادة الدول العربية في الخرطوم مباشرة بعد الحرب واتخذوا قرارا مفاده ". العدوان

وقرروا رصد األموال الالزمة لمساعدة دول المواجهة في إعادة "  بهاوال اعترافمع إسرائيل ت مفاوضا

بدأت دول المواجهة بإعادة بناء قواتها المسلحة واالستعداد . البناء واالستعداد لرد العدوان وتحرير األرض

نظمة التحرير الفلسطينية سقطت قيادة م. لمعركة قادمة، وأخذت الساحة الفلسطينية تشهد تطورا متسارعا

وأصبحت المنظمة تحت سيطرة المقاتلين الفلسطينيين الذين انتظموا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

 إذ برزت حركة فتح كعنصر يبعث في نفوس الناس األمل بسبب إصرارها على مقاومة االحتالل ،"فتح"

  بدا1967تله في مهده وكان سببا في شن حرب عام فما عملت إسرائيل على ق. واالستمرار في العمل المسلح

حمل مقاتلو فتح .  بعد الحرب، وتحول إلى مركز استقطاب للجماهير الفلسطينية والعربيةاستعداداأكبر حجما و

فلم .  الشارع الفلسطيني والعربيمنالسالح وبدأوا بشن الهجمات ضد القوات اإلسرائيلية وحققوا دعما كبيرا 

 يادة منظمة التحرير ومع السنين أصبحت المنظمة مظلة لفصائل وأحزاب وتنظيمات فلسطينيةتصمد أمامهم ق

 فصائل فلسطينية أخرى انخرطت في القتال ضد رتأعمال المقاومة وظهازدادت ونتيجة لذلك . مقاِومة

لكرامة في  شنت إسرائيل هجوما على قاعدة كبيرة للعمل الفلسطيني المسلح في مخيم انتيجة لذلك. إسرائيل

 .  1968/آذار/21غور األردن وذلك في 

 

. هدفت إسرائيل من هجومها على الكرامة إلى تصفية المقاومة الفلسطينية والقضاء على الفدائيين الفلسطينيين

 من ردهالكن تعاون قوات المقاومة والجيش األردني أدى إلى إلحاق خسائر جسيمة بالقوات اإلسرائيلية، و

هذا وقد استشهد العشرات من الفدائيين . دمرت مخيم الكرامة واعتقلت بعض المقاتلينحيث أتت بعد أن 

 . الفلسطينيين والجنود األردنيين

 

استمرت الجهود الديبلوماسية أيضا في محاولة لحل النزاع بالطرق السلمية فطرحت المشاريع والمبادرات 

صرت إسرائيل أن ال مجال بحل النزاع إال أصر العرب على شعارهم الذي طرح في الخرطوم وأ. الكثيرة

ومع . ابمفاوضات ثنائية مباشرة بين العرب وإسرائيل تنتهي باالعتراف بإسرائيل وإقامة عالقات اعتيادية معه

 .الجهود الديبلوماسية نشبت حرب االستنزاف وهي الحرب التي بدأتها مصر ضد إسرائيل

 

هانة عسكرية بالدول العربية بخاصة مصر، وحاولت القيام  إلحاق إ1967حاولت إسرائيل مرارا عقب حرب 

فمثال . بعمليات عسكرية لضرب القوة العسكرية المتنامية  والتي ساهم االتحاد السوفييتي بتغذيتها بشكل فعال

حاولت إسرائيل احتالل مدينة بور فؤاد على مدخل قناة السويس، لكنها ردت على أعقابها، وانتهكت مدمرتها 

، لكن المصريين اتخذوا خطوة جريئة وأطلقوا 1967المياه اإلقليمية المصرية بعد عدة أشهر من حرب إيالت 

وقامت إسرائيل أيضا بقصف المدن المصرية مثل السويس واإلسماعيلية . صواريخهم على المدمرة وأغرقوها

رائيل خط بارليف على ومع هذه االعتداءات، بنت إس. بهدف تهجير السكان وزعزعة الجبهة الداخلية لمصر
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كان الخط العسكري حصينا جدا بحيث اعتقد خبراء عسكريون عالميون أن مصر، ضمن . طول قناة السويس

 . األسلحة الموجودة بحوزتها لن تقوى أبدا على اختراقه وتدميره

 

سميت نتيجة االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة، ونتيجة تحسن أوضاع القوات المصرية بدأت مصر بحرب 

فتحت المدافع المصرية فوهاتها على المواقع اإلسرائيلية، وأغارت الطائرات . بحرب استنزاف ضد إسرائيل

استمرت هذه الحرب . المصرية على تحصينات إسرائيل، وقام المصريون بغارات كثيرة على عدة محاور

ا وقد استطاعت إسرائيل أن هذ. حوالي ثمانين يوما، ووجه الطرفان المتحاربان ضربات موجعة ضد بعضهما

لكن هذا التفوق تمت محاصرته عندما اكتملت دفاعات مصر . تحقق تفوقا جويا مما ألحق أذى كبيرا في مصر

 . الجوية عندما زودها االتحاد السوفييتي بصواريخ سام متعددة األنواع والتي أخذت تسقط الطائرات المغيرة

جنود المصريين للهجوم واختبرت الفهي حرب أعدت . 1973كانت حرب االستنزاف مقدمة نحو حرب عام 

قدرتهم على استخدام السالح، وفحصت قدرة األسلحة المصرية على مواجهو األسلحة اإلسرائيلية خاصة أن 

 . عهد الحرب اإللكترونية قد بدأ فعال

 

أي . 1967 عام ا لتحقيق الهدف المعلن وهو إزالة آثار عدوانمهياهتمت مصر وكذلك سوريا بإعداد جيش

تدفقت األسلحة على مصر . 1967االستعداد للحرب من أجل دحر إسرائيل وتحرير األرض التي احتلت عام 

وسوريا، وتحسن مستوى التدريب والتنظيم، وقويت المقاومة الفلسطينية التي ارتفع عدد المتطوعين فيها أكثر 

اعها العسكرية، وأخذت تعتمد على الواليات من قدرتها االستيعابية، أما إسرائيل فقد طورت أيضا أوض

فالسالح األمريكي أكثر تطورا . 1967فرنسا قبل عام على المتحدة في تزويدها بالسالح بعد أن اعتمدت 

وأكثر قدرة على مواجهة السالح السوفييتي فضال عن أن أمريكا التزمت، وما زالت تعلن عن التزامها، 

 . الدول العربيةبضمان تفوق إسرائيل العسكري على 

 

 

 مجريات الحرب
  

فقد قامت الدولتان على . ها على إسرائيل وأن تحتفظا بسرية ساعة الصفراستطاعت مصر وسوريا أن تمو

وفي كل مرة كانت إسرائيل . مدى عدة أشهر باستنفار جيشيهما وحشد قواتهما على خطوط وقف إطالق النار

 وأنهم بذلك ت إسرائيل أن العرب إنما يقومون بتظاهرات عسكريةفعندما رأ. تستعد للمواجهة وتحشد قواتها

 .فتح ذلك الفرصة أمام العرب لالندفاع بقواتهم. حشد قواتهاقررت عدم  يكلفونها الشيء الكثير

 

ومن .  وذلك الساعة الثانية بعد الظهر1973/تشرين األول/6بدأ الهجوم العسكري العربي على جبهتين في 

اندفعت . لمسلمين كانوا يعيشون شهر رمضان، واإلسرائيليون كانوا يحتفلون بعيد الغفرانالجدير ذكره أن ا

القوات العربية مهاجمة القوات اإلسرائيلية وفتحت آالف الدبابات والمدافع فوهاتها تطلق حمما متواصلة على 

رائيلية المتعددة وأقامت اندفعت القوات المصرية عابرة قناة السويس واخترقت الدفاعات اإلس. جيش االحتالل

قام الجنود المصريون بداية بتثبيت رؤوس للجسور العائمة، . الجسور العائمة لعبور القوات من جهة الغرب
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، وقاموا واستعملوا مضخات المياه لتدمير الحاجز الرملي الذي أقامته إسرائيل على الجانب الشرقي للقناة

صممة بهدف إغراق القناة بالنفط إلشعالها نارا تلتهم الجنود بإقفال فوهات مواسير البترول التي كانت م

وخالل خمس وأربعين دقيقة كانت القوات المصرية تتدفق إلى الجانب الشرقي وتدمر الحواجز . المهاجمين

 . واأللغام وتحاصر استحكامات خط بارليف

 

المصريين لن ينجحوا بهجوم بسبب انطلقت تعليقات الخبراء العسكريين في العالم مع بداية الحرب تقول بأن 

 ولكن الجندي المصري أثبت ،الدفاعات اإلسرائيلية القوية وأن قواتهم ستباد وستدمر الجسور التي أقاموها

لقد أقام المصريون أحد عشر جسرا على القناة ولم تستطع إسرائيل تدمير . خطأ كل هذه التحليالت ومبالغتها

ساقطت كعروش خاوية على أرض المعركة، وتقدم الجندي المصري يرفع بل أن طائرات إسرائيل ت. أي منها

. أعالم مصر على المواقع في سيناء، واقتحم االستحكامات واستسلم له جنود العدو بأسلحتهم ودباباتهم

 .واستطاع جيش مصر أن يحرر مساحة واسعة على طول خط قناة السويس ويدمر خط بارليف الحصين

  . على جنود العدو داخل استحكاماتهم كالصاعقة وأخذوهم أسرى مكبلينانقض الجنود المصريون

 

تسلق جنود سوريا وجنود جيش وأما على الجبهة السورية فاندفعت الدبابات والمشاة لدك المواقع اإلسرائيلية 

قع تلو وأخذت الدبابات تحرر المو. التحرير الفلسطيني سفوح جبل الشيخ واحتلوا أكثر مواقع إسرائيل تحصينا

اآلخر وتخترق مواقع العدو وتدمر آلياته، وسرعان ما كانت القوات السورية تطل على بحيرة طبرية وإصبع 

 .كمصيرها على قناة السويسكان حاولت إسرائيل استخدام سالحها الجوي لكن مصير طائراتها . الجليل

 

استخدم الطرفان آالف اآلليات . باكانت معركة الجوالن ملحمة عظيمة، وكانت جحيما قاسيا يقذف لهبا رهي

وقد كان وقع المعارك على اإلسرائيليين مرعبا بحيث . وعشرات اآلالف من الجنود الذين التحموا بشراسة

 هاربين، لقد فر جنود العدو من أرض المعركة أمام الجنود الذين ملئوا األقى بعضهم الدبابات باألودية وولو

 .ساح المعركة بنداء اهللا أكبر

   

نهيار كجيش اندحر جيش إسرائيل الذي قالت عنه إسرائيل أنه ال يقهر وأصبحت إسرائيل على وشك اال

ولهذا توالت صيحات االستغاثة من زعماء إسرائيل . فإسرائيل ال تحتمل أن تهزم، وإن هزمت انتهت. ودولة

. ة ويطالبون بوقف إطالق النارلقد أرسلوا البرقيات المستعجلة يطلبون النجد. مستنجدين بالواليات المتحدة

 .وأخذت تبكيالوضع وتردد أن جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل عندئذ، فقدت قدرتها على السيطرة على 

 مما أدى إلى فقد رأى قادة إسرائيل دولتهم تنهار، وأنه رغم قوتها وعظمتها لم تعد لديها اإلرادة على الصمود

 .لى القيادةانهيار رئيس أركانهم وشل قدرته ع

  

فحشدت أمريكا المعدات واألسلحة وخاصة تلك الموجودة في . هبت الواليات المتحدة لنجدتها على الفور

 : ألمانيا، وفتحت المجال أمام المتطوعين لاللتحاق بجيش إسرائيل، وتم اتخاذ الخطوات التالية

طرا كبيرا على األماكن السكنية التي تشكل خهي تركيز القوات اإلسرائيلية على جبهة الجوالن ألنها  -1

فإذا حررت سوريا الجوالن فإنها . اإلسرائيلية بسبب قرب القوات السورية من المدن والمستوطنات

كورقة اليهود ستكون قادرة وبسهولة على دخول فلسطين وتحرير األرض الفلسطينية واإلمساك بالسكان 
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مصرية بعيدة عن المراكز السكانية وتشكل سيناء أما على الجبهة المصرية، فالقوات ال. تفاوضية قوية

ولهذا تركز رد فعل إسرائيل على الجوالن، وكان على الجيش السوري أن يواجه . حاجزا جغرافيا واسعا

لهذا تناوبت القوات السورية واإلسرائيلية السيطرة على الجوالن . ضغطا عسكريا ضخما ال طاقة له به

بين كرا أثناء الحرب أن القوات المصرية توقفت عن اندفاعها الهجومي في ومما كان مستغرب.  وفر

ال يعرف سبب .  كيلومتر10-5سيناء بعدما أكملت احتالل شريط على طول القناة يتراوح عرضه 

قال الرئيس المصري أنور السادات أنه أمر الجيش المصري بالتوقف في التغلغل . واضح لهذا التوقف

ر المصرية كان كبيرا وأنه لم يتبق لدى مصر ما يكفي من الدبابات لحماية في سيناء ألن حجم الخسائ

 فقد شكك بكالم الرئيس وقال أن الجيش ،أما سعد الدين الشاذلي، رئيس هيئة األركان المصري. القاهرة

 . المصري كان جاهزا لالستمرار في الهجوم للوصول إلى الممرات االستراتيجية في سيناء

. سرائيلي بالسالح من خالل جسر جوي أقامته الواليات المتحدة بين أوروبا وإسرائيلتزويد الجيش اإل -2

 . حصلت إسرائيل على ما احتاجته من معدات وعتاد

تطوير وسائل لمواجهة الصواريخ المضادة للطائرات والتي ألحقت خسائر كبيرة بالطيران اإلسرائيلي  -3

سرائيل من تطوير بالونات نارية تطلقها الطائرة فيلحق وقد تمكنت إ. وأبعدت الطيران عن ميدان المعركة

. الصاروخ بالبالون الناري بدل محرك الطائرة، حيث أن الصواريخ تعمل حسب مبدأ اللحاق بالحرارة

ومن الجدير ذكره . وهكذا استطاعت إسرائيل تضليل الصواريخ العربية. إنها عبارة عن مجسات للحرارة

في تلك الفترة تجري تجارب على قذائف صاروخية موجهة بالليزر لقصف أن الواليات المتحدة كانت 

لقد قامت قواتها بضرب منصات الصواريخ . األهداف، وقررت أن تكمل تجاربها ضد الجيش المصري

 .المضادة للطائرات وفتحت مجاال واسعا أمام الطيران اإلسرائيلي الستعادة نشاطه

في سيناء صباح يوم ذلك  تحقق .هجوم بدل رد الفعل والدفاعة بالءتحقيق اختراق عسكري نحو المباد -4

 حيث استطاعت القوات اإلسرائيلية العبور إلى الضفة الغربية لقناة السويس 1973/تشرين األول/16

دخلت القوات اإلسرائيلية وبدأت تدعم من . عبر جسر أقامته عبر البحيرات المرة عند نقطة الدفرسوار

حاولت إسرائيل احتالل مدينة السويس لكنها . كبيرا في صفوف القوات المصريةتواجدها محدثة إرباكا 

. فشلت، لكنها استطاعت محاصرة الجيش الثالث المصري وأن تقطع عنه طرق المواصالت والتموين

 الذي 338وهذا ما سبب شلال على الجانب المصري وكان عامال قويا لقبول قرار وقف القتال رقم 

 .1973/تشرين األول/22 في أصدره مجلس األمن
 

ونظرا للضغط العسكري اإلسرائيلي على جبهة الجوالن استطاعت القوات اإلسرائيلية أن تستعيد كل ما 

 كم من 25خسرته من أراض وأن تحقق مزيدا من التقدم داخل األراضي السورية حتى وصلت على بعد 

تحاد السوفييتي قد أقام جسرا جويا بينه وبين استعدت سوريا للقيام بهجوم عسكري مضاد خاصة أن اال. دمشق

لكن قبول مصر لوقف إطالق النار كان قد فاجأها، وكان تقديرها أنها . دمشق وزودها بمختلف أنواع األسلحة

 .338ال تستطيع االستمرار في الحرب منفردة وقبلت قرار مجلس األمن رقم 

 

 موقف الدول العربية من الحرب
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فقد أرسلت بعض الدول العربية فرقا .  مع سوريا ومصر بالكلمة والدعم المالي والعسكريوقفت الدول العربية

أرسلت العراق قوات، وكذلك األردن والكويت . أو كتائب للمشاركة في القتال خاصة على جبهة الجوالن

ون رمزيا، وبعضها كان جوهريا، لكن وصولها إبان المعركة حال دكان بعض هذه القوات . والسعودية

أدى وصولها متأخرة إلى صعوبة استيعابها بالجيش المحارب وتنسيق . مساهمتها الفعالة في المجهود الحربي

باإلمكان القول أن . تواجدها مع الفرق السورية، بل وأدى أحيانا إلى بعض الفوضى في القوات السورية

 وذلك بسبب وجودها في سوريا قبل القوات التي ساهمت إلى حد ما في المجهود الحربي هي القوات المغربية

اشتركت القوات المغربية في المعارك، وساهم . الحرب، وجيش التحرير الفلسطيني وقوات المقاومة الفلسطينية

جيش التحرير الفلسطيني في تحرير بعض المواقع، وساهمت قوات المقاومة بقطع خطوط إمدادات القوات 

 .شمال فلسطين والجوالناإلسرائيلية من خالل عمليات عسكرية في 

هذا وقد قامت الدول العربية المنتجة للنفط باستخدام النفط كسالح لدعم مصر وسوريا وإلجبار الدول  

خفضت هذه الدول من . 1967الغربية على الضغط على إسرائيل لكي تتخلى عن األراضي التي احتلتها عام 

ربية، وأدت إلى ظهور هلع نفطي لدى المواطن إنتاجها مما سبب أزمات نفطية في الدول الصناعية الغ

لكن سرعان ما تخلت الدول العربية عن هذه السياسة ألنها وجدت نفسها بدون دخل اقتصادي يذكر . الغربي

فقد وجدت هذه الدول أنها لم تخطط للمستقبل ولم تستخدم أموال النفط لخلق اقتصاد . بدون تصدير النفط

 . وال في الغالب ألغراض استهالكيةعربي قوي وإنما استعملت األم

 

 338قرار مجلس األمن رقم 
 

 : ، وفيما يلي نصه1973/تشرين أول /22 في 338صدر قرار مجلس األمن رقم 

يدعو جميع األطراف المشتركة في القتال حاليا إلى وقف إطالق النار بصورة كاملة وإنهاء جميع : أوال

 . ساعة من لحظة اتخاذ القرار وفي المواقع التي تحتلها اآلن12ز األعمال العسكرية فورا في مدة ال تتجاو

 242يدعو جميع األطراف المعنية إلى البدء فورا بعد وقف إطالق النار تنفيذ قرار مجلس األمن رقم : ثانيا

 . بجميع أجزائه1967لعام 

ة تحت اإلشراف المالئم إطالق النار وخالله مفاوضات بين األطراف المعنيوقف يقرر أن تبدأ فور : ثالثا

 . بهدف إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط

 

 .  هو األساس242لم يأت بجديد وبقي قرار مجلس األمن واضح أن هذا القرار 

 

 نتائج الحرب
 

 : تمخضت الحرب عن النتائج التالية

 .لمزيد من األراضي، وفقدوا ا1967لم يستطع العرب تحقيق هدف الحرب وهو إزالة آثر العدوان لعام  -1

ن ععلى الرغم من أن الحرب انتهت بهزيمة عسكرية للعرب إال أنها تميزت بجندي عربي جديد مختلف  -2

 .لقد حارب العرب بقوة وشجاعة وأثبتوا قدرتهم القتالية. 1967الجندي الذي كان عام 
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ورة كبيرة على تمجيد تركزت الدعاية اإلسرائيلية بص. تحطيم مقولة الجندي اإلسرائيلي الذي ال يقهر -3

لكن هذه . جيشها وقدرته على إلحاق الهزائم باألعداء وعلى مناعة هذا الجيش أمام الهجوم المضاد

فالجندي اإلسرائيلي . الدعاية ذهبت أدراج الرياح مع تحطيم خط بارليف والسيطرة على جبل الشيخ

يستسلم بالرغم من وجود سالح فتاك يحسن إن كان بيده السالح، وقد يهرب أو إذ قد كغيره من الجنود 

 .بين يديه

استخدام النفط كسالح، وارتفاع أسعار النفط على األثر مما حقق مكاسب مادية كبيرة للدول العربية  -4

 . ودخال اقتصاديا متزايدا

ظهور بوادر تخلي العرب عن مقررات مؤتمر الخرطوم الرافضة للصلح مع إسرائيل واالعتراف بها  -5

أخذ العرب يقبلون المبادرات، وقبلوا إجراء مفاوضات عسكرية معها لفض االشتباك . والتفاوض معها

جرت محادثات عسكرية مباشرة بين مصر وإسرائيل تمخضت عن اتفاق فك االشتباك في . بين القوات

وعلى الجبهة السورية جرت مفاوضات انتهت بفك . 1975 وتبعه اتفاق آخر في العام 1974العام 

نسحبت إسرائيل نتيجة المفاوضات من بعض األراضي التي احتلتها مقابل تقليص القوات ا. االشتباك

العربية المواجهة، وقد تبين فيما بعد أن هذه المحادثات كانت مقدمة لمحادثات صلح مع إسرائيل خاصة 

 .سيأتي تفصيل هذا عند الحديث عن اتفاقيتي كامب ديفيد. من الجانب المصري
شارفت إسرائيل على الزوال ولكن السالح .  في الحرب، وأمريكا هزمت العربلقد هزمت إسرائيل -6

 .  األمريكي أنقذها وأفسد على العرب خططهم وبهجتهم

 

 تحريكية أم تحريرية؟: 1973حرب 
 

نظرا لما جرى خالل الحرب من توقف القوات المصرية عن القتال لفترة من الزمن ومن اختراق للدفاعات 

بر ثغرة الدفرسوار، ونظرا لتطور النشاط الديبلوماسي علقوات اإلسرائيلية غرب القناة المصرية ودخول ا

هل كان هدف الحرب فعال تحرير . 1973والسياسي فيما بعد، أخذ المواطن العربي يتساءل عن حقيقة حرب 

إسرائيل م كان هدفها تحريك األوضاع بطريقة عنيفة بحيث يتم إجبار أ، 1967األراضي التي احتلت عام 

 على الدخول في مفاوضات سلمية مع العرب؟

 

لماذا . ربما ال ينطبق هذا التساؤل على الجانب السوري من المعادلة، لكن إشارة التساؤل موجهة نحو مصر

توقف الجيش المصري؟ ولماذا لم يستمع السادات، رئيس مصر ، لرئيس أركانه وقرر عدم االستمرار في 

 تعلم بما سيحصل؟ وهل رتب الرئيس المصري أمرا ما مع وزير الخارجية الهجوم؟ وهل كانت أمريكا

األمريكي آنذاك، هنري كيسينغر؟ ولماذا قبل الرئيس المصري المفاوضات العسكرية المباشرة مع إسرائيل 

على الرغم من أنني ال أملك إجابات  .بدون تلكؤ؟ تساؤالت كثيرة تركت اإلنسان العربي في تيه من أمره

 كانت فاتحة التنازالت العربية نحو 1973ة وقاطعة حول هذه المسألة إال أنه من الواضح أن حرب شافي

فقد نشط العرب على الساحة . التخلي عن فلسطين ونحو االعتراف بإسرائيل وإقامة عالقات اعتيادية معها

فسهم عن مكان في المعادالت الذين أخذوا يبحثون ألنبقيادة منظمة التحرير السياسية ومن ضمنهم الفلسطينيون 

 . السياسية التي أخذت تتبلور
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 إلى صلح مع إسرائيل على الرغم من مرارة الهزيمة العربية لكن القادة العرب، حسب 1967لم تؤد حرب 

رأي عدد من الدول، احتاجوا إلى رد اعتبار إو إعادة بعض ماء الوجه وكان البد من أن تكون لهم فرصة 

خدمت حرب . ري ليبرروا ألنفسهم ولشعوبهم اعترافهم بإسرائيل وتخليهم عن فلسطينلتحقيق إنجاز عسك

.  هذا الغرض وأتاحت أمام بعض القادة العرب لنعت أنفسهم على أنهم أبطال الحرب وأبطال السالم1973

ج بأبنائنا العرب في أتون المعركة لكي يكونوا وقودا تتحرك به عربة السالم مع إسرائيل؟فهل ز 

 

 

 

 

 
 

 معارك الجنوب اللبناني
 
 

انطلقت المقاومة الفلسطينية على مختلف فصائلها من األراضي اللبنانية للقيام بعملياتها العسكرية ضد إسرائيل 

وبخاصة األهداف الشمالية، وقد تمركزت المقاومة في منطقة الجنوب اللبناني التي أصبحت تعرف بأرض فتح 

، وتحولت أرض الجنوب إلى أرض معارك وتبادل )ذ الفلسطينية عندئنسبة إلى كبرى حركات المقاومة(

إلطالق النار، فمع كل عملية عسكرية قامت بها المقاومة، قامت إسرائيل برد فعل عسكري، وطالما قامت 

إسرائيل بأعمال وقائية لضرب قوة الفدائيين الفلسطينيين واغتيال قادة فلسطينيين، وقد وصلت أعمال إسرائيل 

واستطاعت المقاومة . كرية والوقائية إلى بيروت حيث اغتالت على سبيل المثال كما ناصر وغسان كنفانيالعس

وقد . الفلسطينية أن تحسن تسليحها مع الزمن لتكون قادرة على الرد ولو جزئياً على االعتداءات اإلسرائيلية

، وانه من الضروري إزاء هذا التطور رأت إسرائيل في ذلك تهديداً جديداً على أمن سكان المنطقة الشمالية

تعزز هذا الرأي اإلسرائيلي عقب عملية عسكرية . القيام بعمل عسكري يقضي على القوة المتصاعدة للمنظمة

قام بها الفدائيون الفلسطينيون على الساحل الفلسطيني بالقرب من تل أبيب، قتل خاللها ثمانية وعشرون 

ررت القيادة اإلسرائيلية القيام بعمل عسكري لخلق منطقة آمنة في جنوب ق. إسرائيلياً، وجرح حوالي ثمانين

لبنان، ومنذ ذلك القرار والمعارك تنشب بين الحين واآلخر في الجنوب اللبناني كان أشدها معارك أو حرب 

 .وفيما يلي اختصار ألهم هذه المعارك. 1982عام 

 

 1978معركة عام 

 

، 1978 آذار 15لهجوم على الجنوب اللبناني براً وبحراً وجواً وذلك في قامت إسرائيل عقب عملية الساحل با

وهدفت إلى إبعاد المقاتلين الفلسطينيين عن حدودها الشمالية وإقامة منطقة أمنية في الجنوب اللبناني تكون 

م استطاعت استمرت المعركة ستة أيا. منطقة للمعارك، فيبتعد مسرح العمليات عن األماكن المدنية اإلسرائيلية

إسرائيل خاللها أن تسيطر على منطقة الجنوب بعمق يصل في المتوسط إلى عشرة كيلومترات، ونصبت 



 21

بالتالي أصبحت المنطقة الجنوبية . عليها شخصاً لبنانياً اسمه سعد حداد الذي أعلن قيام دولة لبنان الحر

 .االعتماد االقتصادي على إسرائيلمفصولة عملياً عن اإلدارة اللبنانية، وأخذت تتحول تدريجياً إلى 

 

 

الذي دعا إسرائيل إلى سحب قواتها ) 425(اجتمع مجلس األمن الدولي على األثر واتخذ قرارا معروفا برقم 

لكن إسرائيل لم تنفذ هذا القرار ولم تعمل األمم المتحدة على اتخاذ إجراءات . فورا من المنطقة وبدون شروط

م انسحابها بعدم مقدرة الجيش اللبناني على حماية حدودها وتوفير األمن للسكان وقد بررت عد. من أجل تنفيذه

قالت أنها مستعدة لالنسحاب في حال أصبح الجيش اللبناني من القوة التي . اإلسرائيليين في شمال فلسطين

   .      تمنع الفدائيين الفلسطينيين من العمل، ووافقتها الواليات المتحدة على ذلك
 

 1982 عام معركة

 

 على المقاومة الفلسطينية بصورة جوهرية، ودفعتها إلى البحث عن المزيد من 1978لم تؤثر معركة عام 

وقد عملت القوات . األسلحة المتطورة ال سيما ذات المدى البعيد الذي يطال األهداف اإلسرائيلية داخل فلسطين

قد توافر لدى هذه . نحو إقامة جيش نظاميالفلسطينية على إعادة ترتيب أوضاعها في خطوات متسارعة 

ولم يعد . القوات عدد كبير من الدبابات القديمة والمدافع والهاونات والصواريخ مثل الكاتيوشا والراجمات

الفلسطينيون وحدهم في الميدان، فالمجموعات اللبنانية التي تشكلت في السبعينات أخذت تكسب قوة ومنعة 

وقد كان . في مقاومتها إلسرائيل، وتشكلت القوات الفلسطينية ـ اللبنانية المشتركةوتشارك القوات الفلسطينية 

لتلك القوات المقدرة على التصدي للهجومات اإلسرائيلية والصمود وكيل الضربات لمختلف المواقع العسكرية 

 .والمدنية ال سيما بصواريخ الكاتيوشا

 

ر بالقيام بعملية واسعة النطاق وأكثر اتساعاً من عملية عام إسرائيل ال تحتمل التهديد ألمنها لذلك أخذت تفك

إذ قام أحد الفدائيين الفلسطينيين من حركة . وقد رأت في مقتل سفيرها في لندن مناسبة لشن الحملة. 1978

، فحشدت إسرائيل 1982/حزيران، يونيو/3فتح ـ المجلس الثوري بإطالق النار على السفير وقتله وذلك في 

أعلنت أنها تهدف إلى االنتقام من المقاومة الفلسطينية وضرب البنية التحتية لمنظمة التحرير قواتها و

 .الفلسطينية وطردها من لبنان

 

فإسرائيل قوة . وقد كانت القوات على الطرفين غير متكافئة. 1982/حزيران/6بدأت إسرائيل هجومها صباح 

أما . لحديثة والطائرات المتطورة والمعدات اإللكترونية، الخكبيرة في المنطقة تملك آالف الدبابات والمدافع ا

منظمة التحرير وفصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية فلم تكن تملك سوى األسلحة القديمة واألسلحة الفردية 

 .المتواضعة وإرادة القتال والصمود

 

ت منظمة التحرير الفلسطينية الشعب وحيث أن هذه المعركة لم تكن بعيدة االحتمال وإنما متوقعة، فقد أعد

فقد قالت قيادة المنظمة للشعب أن . الفلسطيني نفسياً وأعطته توقعاتها حول ما يمكن أن يجري من مواجهات

الجنوب اللبناني سيكون مقبرة الغزاة، ألن المعركة من الجانب الفلسطيني، ستكون معركة مهارات وكمائن 
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ائر فادحة في المعدات واألنفس ال تحتمل، وقالت أن المخيمات الفلسطينية غير متوقعة، بحيث يتكبد العدو خس

في منطقة صور وصيدا محصنة تماماً، وأنه على الجيش اإلسرائيلي أن يقاتل ثالثة أشهر إذا أراد احتالل 

أعطت المنظمة انطباعاً بأن هناك مدناً تحت المدن وهي عبارة عن أنفاق . مدينة صور على سبيل المثال

لم تمر على بداية القتال أربع وعشرون ساعة إال . وتحصينات يحتاج اختراقها إلى مجهودات عسكرية ضخمة

لقد واجه . وكانت صور قد سقطت بيد اإلسرائيليين، وأخذ الجيش اإلسرائيلي يتقدم في الجنوب اللبناني

لمقاتلين الفلسطينيين الذين صمدوا اإلسرائيليون مقاومة عنيفة ليس من قبل القيادات العسكرية وإتما من قبل ا

من المعروف أن قيادة األركان الفلسطينية في مدينة . ببسالة وشجاعة يدافعون عن مواقعهم وشرفهم العسكري

 .صيدا غادرت أرض المعركة مع بداية الهجوم اإلسرائيلي

 

تولى الجيش اإلسرائيلي على ونظراً لذلك توالى سقوط المواقع الفلسطينية واللبنانية الواحد تلو اآلخر، واس

مخازن األسلحة الفلسطينية التي احتوت على دبابات ومدافع وراجمات وصواريخ وهاونات، وعرضتها على 

 .شاشات التلفاز

 

 ودارت بينهما معارك عنيفة 1976اصطدم الجيش اإلسرائيلي بالجيش السوري الموجود في لبنان منذ عام 

لعسكرية راجحة بصورة كبيرة إلسرائيل في مجال الجو، بينما أبدى على مدى عدة أيام، وكانت الكفة ا

استطاعت إسرائيل خالل هذه المعارك أن تدمر شبكة الصواريخ . السوريون قدرة كبيرة في حرب الدبابات

السورية المضادة للطائرات، إذ لم تنطلق تلك الصواريخ بسبب تطور تقني أحرزته إسرائيل ومكنّها من تعمية 

إال . نتيجة لذلك أطلقت سوريا طائراتها لمواجهة الطائرات اإلسرائيلية. صواريخ وتدميرها على األرضهذه ال

أن الطيران السوري مني بضربة قوية شلته تماماً، ففي جولة قتال جوي سقط لسوريا حوالي خمسين طائرة، 

مام الطيران اإلسرائيلي، مما كبد وسقط مثلها في جولة أخرى، وكانت النتيجة انكشاف القوات البرية السورية أ

انسحبت القوات السورية واتخذت مواقع بعيدة نسبياً عن . سوريا خسائر كبيرة في الدبابات والمدافع واألنفس

 .مواقع االشتباكات الرئيسة

 

، ومدى اعتمادها 1973أظهر القتال بين إسرائيل وسوريا مدى التطور التقني الذي أحرزته إسرائيل منذ عام 

ووجدت سوريا نفسها متخلفة جداً في المجال التقني وأنها بحاجة إلى جهود جبارة . على الحرب اإلليكترونية

لتحديث معداتها العسكرية وأساليب القتال، ووجدت نفسها في وضع محرج، وبخاصة أنها كانت تتبنى سياسة 

التحاد السوفيتي الذي أرسل خبراءه كان األمر محرجاً أيضاً ل. التوازن االستراتيجي العسكري مع إسرائيل

العسكريين على الفور إلى سوريا لفحص األمر على أرض الواقع وذلك ألن األسلحة السورية هي أسلحة 

 .سوفيتية

 

أدى سقوط الجنوب بيد الجيش اإلسرائيلي إلى فتح المجال لحصار بيروت حيث قيادة منظمة التحرير 

عاونت قوات الكتائب اللبنانية مع اإلسرائيليين لمحاصرة الفلسطينيين، وقد ت. الفلسطينية ومؤسساتها الرئيسة

وأصبح هدف إسرائيل واضحاً مع محاصرتها للعاصمة وهو القضاء على البنية التحتية للمنظمة وتحويلها إلى 

فأخذت تقصف العاصمة اللبنانية بعنف شديد وحمم متواصلة، . منظمة سياسية دون هياكل عسكرية وتعبوية

اتجاه الضرب العسكري من البر والجو والبحر لتضييق الخناق على القوات : دأت العمل باتجاهينوب
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الفلسطينية، واتجاه إتاحة المجال أمام الجهود الديبلوماسية عساها تفلح في إقناع القيادة الفلسطينية للخروج من 

 .بيروت

 

فدمرت البيوت والمنشآت والشوارع، أسقطت إسرائيل كميات وأعداداً ضخمة من القذائف على بيروت، 

وحولت الحياة فيها إلى حياة بدائية، لكن المقاتلين الفلسطينيين صمدوا ودافعوا بقوة عن مواقعهم وتحصيناتهم، 

وبلغت إرادتهم القتالية إلى حد منع القوات اإلسرائيلية من التقدم على محاور رئيسة إلى درجة أن القيادة 

ت يوم أن قواتها تقدمت في إحدى معاركها الرئيسة عشرة أمتار، أخلص المقاتلون اإلسرائيلية أعلنت ذا

الفلسطينيون المقولة والعمل وقاتلوا بضراوة على الرغم من األسلحة المتواضعة والذخائر المحدودة التي 

 .امتلكوها

 

ين وثمانين يوماً من لكن القيادة السياسية اختارت طريق الديبلوماسية وبخاصة مع األمريكيين، وبعد اثن

بررت القيادة قرارها بالخروج . الصمود في بيروت اجتمعت القيادات الفلسطينية في بيروت وقررت الخروج

اختار بعضهم الذهاب إلى سوريا براً، . بتوقف القتال، وبدأت الترتيبات لنقل الفلسطينيين إلى جهة ترحيلهم

خرجت القوات بضمانات . جهة التي اختارتها له القيادةوالبعض اآلخر اختار أن يخرج عبر البحر إلى ال

 .أمريكية بأن إسرائيل لن تتعرض للسفن التي تنقلها

 

 نتائج المعركة

 

 .حققت إسرائيل هدفها بضرب البنية التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان .1

 تتعامل مع نجحت إسرائيل في تحويل منظمة التحرير من منظمة تحرير إلى منظمة سياسية .2

 .أطروحات سياسية

وضعت أسس حل القضية الفلسطينية بمشاركة منظمة التحرير على أن يكون الحل إقامة حكم ذاتي  .3

 .للفلسطينيين

دخول منظمة التحرير عصر األمركة، أي المشاركة في البحث عن حل لمشاكل المنطقة ضمن دائرة  .4

 .الرؤية األمريكية لما يجب أن تكون عليه األمور

ق إسرائيل في مستنقع عسكري في لبنان، وتعرضها إلى مقاومة عسكرية من نوع جديد قادتها غر .5

 .التنظيمات اللبنانية التي أخذ ساعدها يشتد مع الزمن

، لكن المعاهدة سقطت بفضل 1983 أيار، مايو 17توقيع معاهدة صلح بين لبنان وإسرائيل في  .6

 .ضغط المقاومة اللبنانية والجمهورية السورية

لم تستمع القيادة للتحذيرات واطمأنت إلى دعوات . تنفيذ مجزرة صبرا وشاتيال ضد الفلسطينيين .7

. أجنبية على رأسها الوعود األمريكية بأن المواطنين الفلسطينيين في المخيمات لن يضاروا بشيء

. يمينفما أن حاصرت القوات اإلسرائيلية بيروت حتى سمحت لقوات الكتائب اللبنانية بدخول المخ

 مساًء تحت حماية القوات اإلسرائيلية وإضاءتها وبتنسيق مع 16/9/1982دخلت القوات الكتائبية في 

وزير الدفاع اإلسرائيلي عندئذ أرئيل شارون، وأعملت القتل بالفلسطينيين في البيوت والشوارع 

سمع العالم وبصره، وكان تجميع الفلسطينيين وتقتيلهم بوحشية رهيبة أمام . والعيادات والمستشفيات



 24

قاد الحملة الكتائبية إيلي حبيقة الذي كان قائد . وقتل في تلك المجازر حوالي ثالثة آالف فلسطيني

 .2002ومن الجدير ذكره أنه قتل في حادث تفجير في بيروت عام . القوات الكتائبية حينئذ

رات بعد الخروج حصلت تطو. حدوث شرخ كبير داخل الشعب الفلسطيني بسبب انشقاق حركة فتح .8

من بيروت منها االختالف في المواقف داخل حركة فتح حول مسألة إصالح الحركة وإحداث 

تغييرات في األداء القيادي، واختالف داخل الشعب الفلسطيني حول العالقات مع مصر التي كانت 

عن المبادئ مقاطعة عربياً بسبب صلحها مع إسرائيل، وحول اتهام القيادة الفلسطينية باالبتعاد 

وقد تعمقت االختالفات وتحولت مع الزمن إلى خالفات بقيت . الواردة في الميثاق الوطني الفلسطيني

 .تزداد حدة
 

 

 تحرير الجنوب

 

عملت المقاومة الفلسطينية بخاصة حركة فتح على دعم اللبنانيين في الجنوب حيث أن الحاجة بين الطرفين 

لسطينية لدعم جماهير الشعب اللبناني في الجنوب في مواجهة بعض القوى احتاجت المقاومة الف. كانت متبادلة

المارونية واإلسالمية السنية المتنفذة، واحتاج اللبنانيون الجنوبيون دعم المقاومة بسبب االضطهاد الذي كانوا 

تنفذة وجود لم تكن لتقبل القوى الم. يتعرضون له من قبل القوى االقتصادية والسياسة ذات المصالح الواسعة

مقاومة فلسطينية تقود إلى تدهور العالقات الضمنية والمستورة مع العدو الصهيوني، وتهدد النفوذ والمصالح 

أي أن هذه القوى كانت على تناقض موضوعي مع المقاومة وتفضل اإلبقاء على الناس المستغَلين . االستغاللية

 .في حال من الضعف

 

. نشاء حركة أمل الشيعية ودعمت بعض القوى الجنوبية مثل الناصريينساهمت المقاومة الفلسطينية في إ

عملت المقاومة على تدريب عناصر أمل وإمدادها بالسالح، وقد ساهمت الحركة في الدفاع عن الفلسطينيين 

لكن الحركة اهتمت . في مواجهة القوى الداخلية اللبنانية، وفي معارك الجنوب اللبناني ضد الجيش اإلسرائيلي

بالقضايا السياسية واالجتماعية أكثر من اهتمامها باألمور العسكرية خاصة أن قيادتها لم تخرج من الجذور 

 .وإنما كان لها بعض الخلفيات الوجهية

 

أرخت حركة أمل السبيل أمام حركة أخرى أخذت بالتبلور مع بداية الثمانينيات بدعم من إيران وهي حركة 

الدولة اإلسالمية اإليرانية بأن إسرائيل دولة باغية وغازية وأنه على المسلمين انطالقا من قناعة . حزب اهللا

لم . فلسطين، وجهت دعمها المادي والعسكري لحزب اهللا ليكون منظمة عسكرية تطارد اإلسرائيليين تحرير

و الصلح تر إيران أن أنظمة العرب جادة في العمل ضد إسرائيل وإنما قدرت أن هذه األنظمة تسعى حثيثا نح

 .   مع الكيان الصهيوني

 

.  عندما أطاحت بالوجود األمريكي والفرنساوي في لبنان1982برزت حركة حزب اهللا كقوة يحسب لها عام 

لم تنتظر أمريكا وفرنسا طويال بعد طرد منظمة التحرير من لبنان حتى أرسلنا قواتهما لدعم الحكومة اللبنانية 

جهز حزب . كوكر ألجهزة المخابرات األجنبية التي تعمل ضد مصالح العربوالعودة بلبنان إلى سابق عهده 
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 جنديا، 260اتجه األول نحو مركز قيادة القوات األمريكية فقتل . اهللا اثنين من رجاله في عمليتين استشهاديتين

تهم وغادروا ما لبث األمريكيون والفرنساويون أن حزموا أمتع.  جنديا60واتجه الثاني نحو الفرنساويين فقتل 

 .لبنان

 

تم انتخاب بشير الجميل قائد حزب الكتائب . لكن القوى اللبنانية المتنفذة لم تفقد سيطرتها وعمال على تعزيزها

تدرب بشير في إسرائيل وتلقى منها الدعم العسكري . اللبناني والصديق جدا إلسرائيل رئيسا للجمهورية

تم توقيع . ولهذا بدأ بالتفاوض معها لعقد اتفاقية صلح. لمسلمينوالمالي، وكان مخلصا لها ومعاديا للعرب وا

، وتعهدت بموجبه لبنان بالسهر على أمن الحدود الشمالية للعدو 1983/ أيار، مايو/ 17االتفاقية في 

خلفه أخوه أمين في . ولكن سرعان ما تم اغتيال الجميل وتم معه تمزيق االتفاق مع إسرائيل. الصهيوني

كانت المقاومة قد ازدهرت، وتمكنت . ه لم يستطع أن يسير لبنان كما أحب وأحبت إسرائيلالرئاسة لكن

انشغل الرئيس الجديد بالحرب . األطراف اللبنانية المعادية ألصدقاء إسرائيل أن تبني قوتها بمساعدة سوريا

 .الداخلية اللبنانية التي بقيت مستمرة بعد رحيل منظمة التحرير

 

مة اللبنانية المدعومة جزئيا من فلسطينيين أخذت تكبر وتتعزز وتوجه الضربات القوية ضد المهم أن المقاو

، واكتفت بالبقاء 1982قررن إسرائيل في النهاية أن تنسحب من األراضي اللبنانية التي احتلتها عام . إسرائيل

 .   لضربات بجيشهاالحقها حزب اهللا واستمر في إنزال ا. 1978في الشريط الحدودي الذي احتلته عام 
 

 معركة تقديم الحساب
 

ألحق حزب اهللا خسائر كبيرة في اإلسرائيليين وفي جيش جنوب لبنان التابع إلسرائيل، وجعل وجودهم في 

فضالً عن هذا، عمل حزب اهللا على قصف المواقع المدنية اإلسرائيلية في . الجنوب اللبناني باهظ التكاليف

يون اللبنانيون لهجوم إسرائيلي وسقط من بينهم الضحايا، وبذلك طالت شمال فلسطين كلما تعرض المدن

وعلى . هجمات صواريخ الكاتيوشا التي طالما استخدمها الفلسطينيون المستعمرات اليهودية في شمال فلسطين

 ضد حزب اهللا أطلقت عليها اسم 1993إثر تكرار ذلك قامت إسرائيل بعملية عسكرية واسعة النطاق عام 

توغلت القوات اإلسرائيلية خاللها في الجنوب اللبناني، وقصفت مواقع حزب اهللا براً .  تقديم الحسابعملية

وبحراً وجواً، والقت القوات مقاومة عنيفة وتكبدت بعض الخسائر، إال أن إقامتها في المواقع التي تقدمت فيها 

لعصابات التي تعرضت لها من قبل، لم تطل، فقد واجهت إسرائيل العمليات االستشهادية وعمليات حرب ا

فانسحبت بناء على تفاهم شفوي مفاده أال يطلق حزب اهللا الصواريخ على المواقع المدنية، والتزم حزب اهللا 

بهذا التفاهم واشترط أال تطلق إسرائيل نيرانها على المدنيين اللبنانيين، وأن الحزب سيطلق النار على المواقع 

بهذا أبقى الحزب الباب مفتوحاً أمام المواجهة .  تعرضت المواقع المدنية اللبنانية للقصفالمدنية اإلسرائيلية إذا

 .العسكرية واألعمال الفدائية ضد جيش إسرائيل وجيش جنوب لبنان
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 معركة عناقيد الغضب
 

ب استمر حزب اهللا بضرب التجمعات العسكرية اإلسرائيلية وتنفيذ العمليات ضد جنود االحتالل في الجنو

فكلما أصابت القذائف اإلسرائيلية اللبنانيين المدنيين . اللبناني، وعادة ما كان الجيش اإلسرائيلي يقوم بالرد

أطلق حزب اهللا الصواريخ على المدن والمستوطنات اإلسرائيلية، وبخاصة على مدينة قريات شمونة التي تقوم 

حزب اهللا بقوة لكن الحزب كان يرد بقوة أيضاً، ولم لقد ضربت إسرائيل مواقع . مكان بلدة الخالصة الفلسطينية

يبد أي قدر من التقهقر أو التخاذل أو المساومة، لقد أظهر الحزب نوعاً جديداً من المقاومة العربية وصالبة 

 .اإلرادة

 

، ضاقت إسرائيل ذرعاً بحزب اهللا وقررت القيام بهجوم على جنوب لبنان بالطائرات والمدافع البرية والبحرية

امتنعت إسرائيل عن إدخال المشاة بسبب تخوفها من المقاومة . ولكن دون إدخال مشاة أو التقدم على األرض

نيسان،  /11والخسائر التي يمكن أن تلحق بالجيش اإلسرائيلي ال سيما بالنفوس، وبدأت هذه المعركة في 

 .1996/ أبريل

 

فالحزب . العسكريون أن تحرز إسرائيل نصراً عليهلم تفلح إسرائيل في ضرب حزب اهللا، واستبعد المحللون 

قوي ومستحكم بشكل جيد ويتقن حرب العصابات والكر والفر، وقد وجهت إسرائيل ضرباتها للشعب اللبناني 

تم تحذير المدنيين في القرى والمدن الجنوبية وُأمروا بضرورة الرحيل . لتكون وسيلة ضغط على حزب اهللا

 إسرائيل بعض المنشآت اللبنانية كمنشآت توليد الكهرباء، ووجهت نيرانها ضد ضربت. وإال تعرضوا للقتل

المدنيين وقصفت المدنيين في قرية كفر قانا حيث وقعت القنابل على رؤوس الناس المتجمعين فقتلت أكثر من 

 .مائة شخص، وجرحت المئات، أما في النبطية فقتلت المدنيين من بينهم امرأة وأطفالها

 

ليات إسرائيل الرأي العام العالمي وبخاصة تلك العملية في كفر قانا، وأصبحت األمور ترتد عليها أثارت عم

والفشل أصبح ظاهراً على تحركاتها، فأعلنت عن استعدادها لوقف إطالق النار إذا قبل حزب اهللا ذلك، لكن 

 .حزب اهللا أعلن أنه ليس على عجلة من أمره

 

 وذلك بناء على اتفاق مكتوب غير 1996/نيسان/27ف إلطالق النار في أسفرت التحركات السياسية عن وق

". تفاهم نيسان"موقع يلزم طرفي الصراع بعدم إطالق النار على المدنيين من كال الجانبين، وعرف  بـ 

وبذلك تكون إسرائيل قد فشلت في تحقيق هدفها في ضرب حزب اهللا، وخرج الحزب أقوى مما كان عليه 

واستطاع الحزب أن يحافظ على حرية . لجماهير حوله، وتأييده في االستمرار في المقاومةبسبب التفاف ا

 .حركته العسكرية ضد االحتالل اإلسرائيلي لجنوب لبنان بموافقة دولية وإسرائيلية

 

 هزيمة إسرائيل
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منهم مـن رأى  . استمر حزب اهللا بمالحقة اإلسرائيليين حتى تمكن من إحداث خالفات داخلية بين اإلسرائيليين    

ضرورة االستمرار في القتال، لكن األغلبية أخذت تميل لصالح االنسحاب ألن الجنوب تحول إلـى كـابوس                 

أخذ الرأي العام يتبلور ضد البقاء في الجنوب حتى أصبح االنسـحاب جـزءا مـن البـرامج                  . ومذبح للجنود 

يل أن تصل إلى تفاهم مـع حـزب اهللا          حاولت إسرائ . االنتخابية لعدد من األحزاب وعلى رأسها حزب العمل       

يضمن عدم مالحقة الحزب لها إذا انسحبت إال أن الحزب ثبت على موقفه وهو أن على إسرائيل أن تخـرج                    

 . مدحورة دون قيد أو شرط

 

تم توجيه ضغوط على إيران وسوريا من أجل التوقف عن دعم الحزب إال أنهما صمدتا واستمرتا في تسـهيل                   

ود وسوريا تفتح المجال وبعض القوات الفلسطينية التابعة لكل مـن القيـادة العامـة وفـتح                 إيران تز . أعماله

أمدت إيران الحزب بأنواع متنوعة من األسلحة ومنحته سوريا بوابة خاصة في            . تنقل) أبو موسى (االنتفاضة  

 .مطار دمشق الدولي وأعطته حرية التنقل من سوريا وإليها

 

 حملت إسرائيل أمتعتهـا     24/5/2000تحت جنح الظالم في     . خرج من لبنان   أن ت  2000قررت إسرائيل عام    

هرب جيش الدفاع اإلسـرائيلي     . وولت األدبار من جنوب لبنان دون أن تُعلم أصدقاءها في جيش جنوب لبنان            

وبهذا . لقد ولوا مدبرين قبل أن يلحق بهم الحزب       . ولحق به جيش جنوب لبنان بعدما نظر حوله فلم يجد أسياده          

يكون العرب قد حققوا أول انتصار حقيقي ضد الجيش الذي ال يقهر، فعمت الفرحة أرجاء الوطن وامتأل لبنان                  

 . بحلقات الدبكة والزغاريد

 

. لكن الحزب لم يتوقف ولم يستمع إلى الطلبات األمريكية بأن يحل جناحه العسكري ويكتفي بالنشاطات المدنية               

، وأن إسرائيل   1967ا يزال محتال وهو مزارع شبعا المحتلة منذ العام          يرى الحزب أن هناك جزءا من لبنان م       

قالت إسرائيل ومؤيدوها أن المزارع سورية وليست لبنانية، لكن حكومة سوريا بعثت            . ما تزال تعتقل لبنانيين   

عملـه  يتعلق حزب اهللا بالمزارع ويواصل      . برسالة للحكومة اللبنانية تؤكد أن المزارع لبنانية وليست سورية        

 .             العسكري ضد إسرائيل

 


