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  :١٩٧٨عملية الليطاين 
  نظرة استراتيجية

  مركز الدراسات: بيروت. ياسين سويد
  .١٩٩٢االستراتيجية والبحوث والتوثيق، 

  
/ آذار ٢١إىل  ١٤، التي جرت يف اجلنوب اللبناين خالل الفترة من "عملية الليطاين"مل تكن 

لتحقيق أطماع إسرائيل املتمثلة  ، سوى منطلق االستراتيجية اإلسرائيلية جتاه لبنان١٩٧٨مارس 
وقسم من مياه اجلنوب اللبناين، ) الشريط احلدودي(يف االستيالء على جزء من األراضي اللبنانية 

، "عملية الليطاين"وقد مهّدت . ١٩٤٨التي طاملا طمعت إسرائيل باالستيالء عليها منذ نشأتها سنة 
، لعملية أكثر طموحاً يف أهدافها "حجر احلكمة"مزي التي أطلقت القيادة اإلسرائيلية عليها االسم الر

" ترتيبات أمنية"، التي كادت تؤدي إىل ١٩٨٢سنة " سالمة اجلليل"وأكبر حجماً وفاعلية هي عملية 
ياسين العميد الدكتور  ولهذه األسباب، رأى. فعلياًتضع لبنان كله يف دائرة االحتالل اإلسرائيلي 

يش اللبناين وصاحب مؤلفات عسكرية عدة، أبرزها يتعلق بالفن سويد، الضابط املتقاعد يف اجل
بعد مرور أربعة   ’عملية الليطاين‘أهمية استعادة "العسكري اإلسالمي والتاريخ العسكري اللبناين، 

." ١٩٨٢عشر عاماً على حدوثها، وبعدما جتاوزتها أحداث أكثر خطورة منها، وأهمها اجتياح عام 
) صفحات من احلجم الصغير ١١٠(راتيجي تتأتى أهمية هذا الكتاب وضمن هذا املنظور االست

املقسَّم إىل ثالثة فصول، عرض املؤلف يف أولها املقدمات التاريخية للعملية، وتناول يف ثانيها 
ثم . العمليات العسكرية، وأوضح ثالثها النتائج اجلغراسياسية من حيث األرض والسكان واملياه

كتاباً باللغة العربية، وكتاباً واحداً باللغة  ٢٢ستخدمة يف البحث ضم أورد ثبتاً باملراجع امل
اإلنكليزية، وكتابين آخرين باللغة الفرنسية، واشتمل على كتب عامة يف الفكر واالستراتيجية 

مدخل إىل "، وكتاب أندريه بوفر "يف احلرب"العسكريين بصفة عامة، مثل كتاب كالوزفيتز 
، وكتب أُخرى تتناول االستراتيجية اإلسرائيلية بصفة عامة باعتبارها "االستراتيجية العسكرية

 - ١٩٤٨االستراتيجية اإلسرائيلية للفترة "االستراتيجية املعنية بالبحث مثل كتاب غازي ربابعة 
، وكتب توثيقية لبنانية "دراسات يف االستراتيجية اإلسرائيلية"وكتاب حممود عزمي ، "١٩٨٠

، الذي أصدرته وزارتا اخلارجية "وثائق اتفاق جالء القوات اإلسرائيلية: كتاب أبيض"مهمة مثل 
رواية العدو الصهيوين عن : ، وكتب أُخرى تناولت عملية الليطاين١٩٨٣واإلعالم اللبنانيتان سنة 

هذا باإلضافة إىل عدد من الدوريات . املترجم عن العبرية" ١٩٧٨مارس / حرب اجلنوب آذار
يونيو / ، حزيران٧٩، والعدد ١٩٧٨أبريل / ، نيسان٧٧العدد " (شؤون فلسطينية"املهمة، مثل جملة 

). ١٩٧٨أبريل / ، نيسان٤، العدد ٨مثًال اجمللد " (نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية"، و )١٩٧٨
وثبت املصادر هذا يكسب، يف حد ذاته، الكتاب أهمية خاصة بالنسبة إىل الباحثين املعنيين 

اإلسرائيلي عامة، وجتاه  - واالستراتيجية اإلسرائيليتين يف الصراع العربيبموضوع السياسة 
  .لبنان واملقاومة الفلسطينية خاصة
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، تطور تاريخ األطماع "املقدمات التاريخية"يتناول الباحث يف الفصل األول، ذي العنوان 
قال املفكر  تقريباً، أي منذ أن ١٨٦٠الصهيونية يف لبنان عامة ويف جنوبه خاصة، منذ سنة 

نابليون الثالث، إن أفضل  السكرتير الشخصي لإلمبراطور فرنسي إرنست الهارين،الكاثوليكي ال
القديمة  ’مملكة يهوذا‘استعادة "هي " املسألة الشرقية اجلديدة"وسيلة حلل ما كان الغرب يسميه 

) ١٥ص " (هحيث تشتمل على جبل لبنان كل ’من السويس إىل خليج أزمير‘التي يجب أن تمتد 
، عقب احلرب ١٩١٩مؤتمر الصلح يف فرساي سنة " املنظمة الصهيونية العاملية"مروراً بمطالبة 

بوصفها املكان الذي ستقام فيه الدولة اليهودية (العاملية األوىل، بأن تكون حدود فلسطين 
يدا، نقطة على شاطىء البحر األبيض املتوسط بجوار مدينة ص"من جهة الشمال من ) املوعودة

األمر ) ١٦ص " (وتتبع مفارق املياه عند تالل سلسلة جبال لبنان، حتى تصل إىل جسر القرعون
الذي تعارض مع مصلحة فرنسا املنتدبة على سوريا ولبنان، فتمسكت باحلدود املتفق عليها مع 

 ، التي بموجبها يمر احلد الشمايل لفلسطين بـ١٩١٦بيكو سنة  - بريطانيا يف اتفاقية سايكس
ولذلك ضغطت املنظمة على الرئيس ). ١٧ص " (شمال طبريا ’الطابغة‘شمال عكا حتى  ’الزيب’"

الفرنسي آنذاك لتعديل هذه احلدود، لكنه تمسك بموقف فرنسا من االتفاقية واكتفى بتقديم وعد إىل 
أية  ’دون‘استخدام بعض مياه لبنان من "مندوب املنظمة الصهيونية، ناحوم سوكولوف، بـ 

بيد أن بريطانيا ). ١٨، ١٧ص ! (للدولة اليهودية املزمع إنشاؤها يف فلسطين" زالت إقليميةتنا
قد ضّمت، بفضل اجلنرال اللنبي، بحيرة احلولة وسهلها إىل فلسطين خالفًا  ١٩١٨كانت سنة 

ثم استمرت يف الضغط على فرنسا حتى جنحت يف تعديل هذه احلدود   .بيكو -  التفاقية سايكس
شرقاً إىل : بيكو - ، بحيث أصبحت على بعد بضعة أميال شمال خط سايكس١٩٢٠نة جزئياً س

نقطة غرب املالكية، وشماًال نحو املطلة، األمر الذي أدخل املستوطنات اليهودية القائمة يف اجلليل 
وعند صدور قرار تقسيم فلسطين عن . األعلى ضمن حدود فلسطين الواقعة حتت االنتداب البريطاين

. ، أُدخل اجلليل األعلى ضمن حدود الدولة العربية الفلسطينية املفترضة١٩٤٧املتحدة سنة األمم 
، ومن ثم أصبحت حدودها مالصقة ١٩٤٨لكن إسرائيل حرصت على االستيالء عليه خالل حرب 
ويعرض املؤلف بعد ذلك تصريحات لعدد . تماماً حلدود لبنان، حيث مطامعها يف أرضه ومياهه

اإلسرائيليين، يف مراحل خمتلفة، تعبِّر عن هذه املطامع يف اجلنوب اللبناين، أرضًا من املسؤولين 
غوريون على فرنسا، يف أثناء اإلعداد للعدوان الثالثي على  - عرض بن ١٩٥٦ففي سنة . ومياهاً

يذهب قسم لسوريا، أما القسم الثاين، حتى الليطاين، ‘يتم نقل احلدود اللبنانية حيث "مصر، أن 
ويف سنة ). ٢٠ص " (دولة مسيحية) اللبنانية(ويقام على ما تبقى من األرض . هب إلسرائيلفيذ

ص (، باستثناء لبنان "جميع جاراتها"مع " طبيعية"قال موشيه دايان إن حدود إسرائيل  ١٩٦٧
عندما وضِع نهرا أن إسرائيل ُقسمت ثالث مرات، كان أولها  ١٩٦٨وصرح ليفي إشكول سنة ). ٢١

  )٢١ص ! ( وبانياس خارج حدودهااحلاصباين
إن إعادة تذكير القارىء العربي، باستمرار، بسجل التاريخ االستعماري يف تقسيم املنطقة 
العربية عشوائياً، وفقاً للمصالح اإلمبريالية الغربية، وتذكير القارىء اللبناين، بصورة خاصة، 

م مياه اجلنوب اللبناين وأرضه، بجذور اجلهود الصهيونية املتواصلة من أجل احلصول على معظ
ضرورة قومية وواجب وطني على الباحثين والكتّاب السياسيين واالستراتيجيين والتاريخيين 
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العرب إلنعاش ذاكرة األُمة العربية وشعوبها حيال حقيقة مواقف وخماطر السياسات اإلمبريالية 
  .يف هذا الفصل املهم من كتابهوهو ما ساهم الباحث فيه بإيجاز جيد . والصهيونية يف املنطقة

، )صفحة ٥٣(ويف الفصل الثاين املتعلق بالعمليات العسكرية، وهو يشكل أغلبية البحث 
يعرض املؤلف طوبوغرافية مسرح العمليات، والوضع العام قبل عملية الليطاين، وميزان القوى 

سطينية واللبنانية الوطنية والقوات الفلالعملية   بين القوات اإلسرائيلية املعدَّة لالشتراك يف
ثم يوضح املهمة ). حيث مل يكن هناك أي أساس عملي للمقارنة أو للتوازن يف القوى(املشتركة 

احلدود  إبعاد القوات الفلسطينية عن القتالية للقوات اإلسرائيلية، التي كان هدفها الرئيسي
وتدمير أكبر قدر ممكن من عناصر ومواقع وخمازن أسلحة املقاومة، بغية  ئيلية،اإلسرا - اللبنانية

كلم، بقيادة ضابط لبناين مسيحي،  ١٠و  ٧كلم وعرض يراوح بين  ١٠٠خلق حزام أمني بطول 
وذلك يف مرحلة أُوىل من العملية، ثم تعميق االحتالل اإلسرائيلي يف اجلنوب حتى جمرى الليطاين 

على أن يتم التوصل فيما بعد إىل تغيير الوضع يف اجلنوب وإنهاء نشاط املقاومة  يف مرحلة ثانية،
وافترضت القيادة السياسية العسكرية اإلسرائيلية أن تدفع هذه . الفلسطينية فيه ثم يف لبنان كله

. تتعلق بوضع املقاومة الفلسطينية يف اجلنوب اللبناين" إىل تسوية مع إسرائيل"العملية السوريين 
وتنفيذاً للهدف املذكور حرصت القيادة اإلسرائيلية منذ اليوم األول للعملية على توضيح حمدودية 

، وهو نهر الليطاين "اخلط األحمر"وذلك ضمن نطاق ما عُرف بـ. ع لهاالهدف اجلغرايف املوضو
وتوضيح الهدف العسكري بأنه يستهدف قوات املقاومة واملناطق الواقعة إىل الشمال منه، 

كما . املذكور" اخلط األحمر"فلسطينية فحسب من دون غيرها من القوات العربية املوجودة شمال ال
هدفت العملية إىل وضع حد لتعاون اللبنانيين، يف اجلنوب خاصة، مع املقاومة الفلسطينية، 

فع وإعداد األوضاع املالئمة لتحقيق توسع إسرائيل يف اجلنوب اللبناين يف املستقبل، إضافة إىل ر
، والتلويح جمدداً للدول العربية ١٩٧٣الروح املعنوية للجيش اإلسرائيلي التي هزتها حرب سنة 

  .املنتشية بإجنازات تلك احلرب بفاعلية القوة العسكرية اإلسرائيلية
وانتقل الباحث بعد ذلك إىل عرض أسلوب قتال القوات اإلسرائيلية، فأوضح أن هذه القوات 

بحسب قول قائد العملية أفيغدور " الكثير من النيران"هل برفقة النيران، اتبعت خطة املضي على م
الكامل والدمج املتدرج بين نيران األسلحة البرية واجلوية والبحرية، ، والتنسيق )٤٤ص (بن غال 

ثم التقدم بعد االطمئنان إىل أن املساندة النارية، اخملتلفة املصادر، قد مهدت للقوات الوصول إىل 
وقد استخدم اإلسرائيليون يف هجماتهم هذه الكثير من األسلحة . ا من دون خسائر تذكرأهدافه

، والقنابل الذكية، والقنابل العنقودية، والدبابات ميركافا، "١٥ -  ف"اجلديدة مثل املقاتالت 
  .١٩٧٣مستفيدين يف ذلك من دروس حرب 

غيرة، من دون االعتماد أما القوات الفلسطينية، فقد جلأت إىل القتال ضمن جمموعات ص
على الدفاع الثابت، وعمدت إىل أسلوب حرب العصابات املتحركة واملناورة خلف العدو واستخدام 
األلغام، التي سبّبت ثلثي اخلسائر البشرية اإلسرائيلية، والقذائف الصاروخية املضادة للدروع، إلخ، 

الكثيفة، وعاملة على التراجع املتدرج  متفادية االنسحاق أمام قوة الهجمات اإلسرائيلية ونيرانها
  .يف الوقت ذاته
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األُوىل، بالتقدم على خمسة حماور اإلسرائيلية عمليتها، يف املرحلة وقد بدأت القوات 
ثم بدأت املرحلة الثانية من . أيام ٤رئيسية تتجه جميعاً من الغرب إىل الشرق، وأنهتها خالل 

مارس / آذار ٢١ة، حيث وصلت القوات اإلسرائيلية يف العملية بالتقدم على أربعة حماور رئيسي
/ آذار ١٩الذي أصدره جملس األمن يف  ٤٢٥يوم وقف إطالق النار تنفيذاً للقرار رقم ( ١٩٧٨
وبذلك . إىل مشارف صور اجلنوبية وإىل مواقع قريبة جداً من الضفة اجلنوبية لنهر الليطاين) مارس

كلم، ثم تم التراجع الحقاً إىل  ٢٠اجلنوب اللبناين نحو بلغ عمق التقدم اإلسرائيلي يف أراضي 
وقد دمج الباحث املرحلتين من دون توضيح الفواصل بينهما، ). كلم ١٠ – ٧(الشريط احلدودي 

باعتبار أن إعالن هدف العملية يف املرحلة اُألوىل كان دعائياً فحسب لكسب املناورة السياسية 
، مع )٦٣ – ٥٠ص (تناول حماور التقدم مفصالً بصورة توثيقية وجاء . اخلارجية دولياً وإقليمياً

اإلشارة إىل أبرز املعارك والتكتيكات املطبقة خاللها، وذلك بصورة جتعل هذا القسم من البحث 
  .مرجعاً موجزاً ألي باحث أو قارىء معني بدراسة هذه العملية

ة العسكرية اإلسرائيلية ويف جمال نقد العملية وتقويمها، بحث املؤلف يف االستراتيجي
  :، فقال إنها اشتملت عدة استراتيجيات أهمها)٧٧ – ٧٠ص (املطبقة يف هذه العملية 

 - ٣استراتيجية املناورة اخلارجية،  - ٢استراتيجية الردع املباشر وغير املباشر،  - ١
املباشر وغير استراتيجية الهجوم  - ٥استراتيجية املراحل،  - ٤استراتيجية املناورة الداخلية، 

استراتيجية اإلطباق أو مناورة  - ٧، "القضم املتتابع"أو " اخلرشوفة"استراتيجية  -  ٦املباشر، 
  ".الكماشة"

  :وفيما يلي، نورد بعض املالحظات النقدية املوجزة بقدر اإلمكان
يتضمن كل خمطط استراتيجي، عادة، مزيجاً من أسلوبي العمل والردع اللذين  - ١

عملة واحد متكاملين متباديل التأثير يف األداء التنفيذي، من أجل حتقيق الهدف  يشكالن وجهي
ويدخل كلٌ من مفهومي . االستراتيجي العام ألية عملية يف مرحلة معينة من الصراع بين طرفين

ومن ثم، . العمل والردع ضمن االستراتيجية الشاملة التي تتوسط السياسة واالستراتيجية العسكرية
ال تدخل إطار االستراتيجية  - مع افتراض استخدامها بمعزل عن العمل -  راتيجية الردعفإن است

العسكرية الصرفة املنظِّمة ألية عملية عسكرية إال بمعنى حتديد اإلطار العام ملدى وأهداف العملية 
واحلديث عن استراتيجية للردع منفصلة عن العمل العسكري . على مستوى االستراتيجية العليا

عني حماولة قهر إرادة اخلصم من دون االضطرار إىل االستخدام الفعلي للقوة العسكرية، وهذا ي
اإلسرائيلية املضادة للمقاومة افتراض مل يحدث يف عملية الليطاين أو يف غيرها من العمليات 

يجية وقد أشار الباحث ضمناً إىل األهداف الردعية املباشرة وغير املباشرة لالسترات. الفلسطينية
اإلسرائيلية الشاملة، التي حكمت العملية إذ قال إن إسرائيل استخدمت استراتيجية الردع املباشر 

." وهو تدمير املقاومة تدميراً كامالً ،كفرضية بديلة للهدف األساسي"ضد املقاومة الفلسطينية 
ندة للمقاومة ضد احلركة الوطنية اللبنانية املسا" الردع غير املباشر"واستخدمت استراتيجية 

). ٧٠ص " (جترها إىل دور مساند لها يف ضربها للثورة الفلسطينية"الفلسطينية وضد سوريا حتى 
لكن تناول مقولة استراتيجية الردع على هذا النحو املعزول عن استراتيجية العمل، وباعتبار أنها 
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علية التحليل جزء من االستراتيجية العسكرية ال االستراتيجية الشاملة، يضعف جدوى وفا
  .التباساً وغموضاً يف املفاهيم االستراتيجية القارئاالستراتيجي للعملية، وُيحدِث لدى 

املناورة غير "املناورة اخلارجية، يدخل اجلانب السياسي من مفهوم "إن مفهوم  -  ٢
نرال املتعلقة باالستراتيجية غير املباشرة، وفقاً لتعريفات االستراتيجي الفرنسي اجل" املباشرة

) أو اإلقليمي إن أمكن(وتهدف املناورة اخلارجية إىل تأمين الغطاء السياسي العاملي . أندريه بوفر
العسكرية يف املنطقة " املناورة الداخلية"الالزم للعملية العسكرية املعنية، التي يعرِّفها بوفر بـ 

ويتم ذلك عبر . ة العسكريةحمل الصراع املباشر بين الطرفين، وذلك كله قبل وخالل تنفيذ العملي
احلصول على دعم وتأييد احللفاء واألصدقاء وحتييد غيرهم، وحماولة إعطاء اخلصم فكرة سيئة 
عن معركته وجعله يشكل يف املبدأ الذي تستند قضيته إليه، وبالتايل يتوفر للطرف املعتدي هامش 

ا، فإن هذه املناورة ال تدخل نهمن . جيد حلرية العمل العسكري يف املنطقة اجلغرافية املعنية
الشاملة للعملية متصًال جزءاً من االستراتيجية  ضمن االستراتيجية العسكرية املباشرة، وإنما تُعدُّ

وقد تناول الباحث مضمون استخدام إسرائيل لهذه املناورة، لكن من منطلق . بجانبها غير املباشر
ون التوضيح الالزم ملفهومها وعالقته غير ، ومن داعتبارها جزءاً من االستراتيجية العسكرية

  .املباشرة باالستراتيجية العسكرية
، بمعنى "استراتيجية املراحل"وما سماه " املناورة الداخلية"تناول املؤلف مفهوم  - ٣

اعتماد الوسائل اإلعالمية الداخلية إلقناع الرأي العام احمللي بصواب األعمال التي تنوي الدولة "
وهذا أمر مغلوط فيه، ألن مفهوم املناورة الداخلية ينصرف إىل جممل ). ٧٢ص (" القيام بها

العملية العسكرية املنفَّذة يف املنطقة املعنية بعد اكتساب حرية العمل وفقًا لنجاح املناورة 
ثالثة عوامل متحولة، تكميلية "وتتحكم يف هذه املناورة . اخلارجية، كما سبق أن أوضحنا

ومن ثم، يمكن أن تأخذ . على حد تعبير بوفر" قوى املادية والقوى املعنوية والزمنال: ورئيسية، هي
فعلى سبيل املثال، إذا كانت . املناورة الداخلية أشكاالً خمتلفة بحسب اختالف العوامل املذكورة

القوى املادية متفوقة كثيراً على قوى اخلصم، واملناورة اخلارجية تسمح بهامش حمدود نسبيًا 
ة العمل العسكري، فإن املناورة الداخلية تتحقق من خالل حتقيق هدف جزئي بسرعة كبيرة حلري

ثم التظاهر بالتوقف قبل القيام بعملية أخرى، أو استكمال العملية األصلية، فتتحقق املناورة من 
وهذه هي . خالل حتقيق أهداف متتالية، يبدو كل واحد منها هدفاً متواضعاً نسبياً يف حد ذاته

ولذلك، فإن . لألهداف" القضم املتتابع"أو " مناورة اخلرشوفة"املناورة التي يسّميها بوفر 
التي ذكرها الباحث يف فقرة مستقلة إنما تشكل النموذج الذي اختارته " استراتيجية اخلرشوفة"

هي و. إسرائيل لتنفيذ مناورتها الداخلية يف عملية الليطاين، ويف غيرها من العمليات املماثلة
، التي "استراتيجية املراحل"ليست، يف الوقت ذاته، مفهوماً مستقالً عن املفهوم الذي ذكره بشأن 

مل يكن هناك داع إىل تناولها يف فقرة وبالتايل ". اخلرشوفة"تعد بمثابة تسمية أُخرى الستراتيجية 
خذ دائماً، بالضرورة، منفصلة، فضالً عن خطأ دجمها نظرياً يف مفهوم املناورة الداخلية التي ال تت

  ".اخلرشوفة"شكل استراتيجية املراحل أو 
على خمتلفة حركات " مناورة الكماشة"أو " استراتيجية اإلطباق"أطلق الباحث اسم  - ٤

التطويق التي نفذها اجليش اإلسرائيلي خالل العملية، بحيث بدت تلك احلركات استراتيجية قائمة 
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والواقع أنه . العسكرية التي نفذتها إسرائيل يف عملية الليطاين بذاتها ضمن خمتلفة االستراتيجيات
أو " استراتيجية اإلطباق"ليس هناك مصطلح عسكري خاص بمناورات التطويق يُعرف بـ 

رية املطبقة يف أية ، بل إن مناورات االلتفاف والتطويق تدخل ضمن االستراتيجية العسك"الكماشة"
  .مة باستراتيجية تقرّب مباشر أو غير مباشرالتي قد تكون حمكو عملية عسكرية،

إن اإلكثار من استخدام مصطلح االستراتيجية يحدث البلبلة والغموض يف فهم األبعاد 
  .االستراتيجية لعملية الليطاين، وهو أمر كان من األفضل للباحث جتنبه

فقد . اينيف الفصل الثالث من الكتاب تناول املؤلف النتائج اجلغراسياسية لعملية الليط
الصادر وفقاً للباب  - ٤٢٥أسفرت العملية، ثم امتناع إسرائيل من تطبيق القرار الدويل رقم 

عن احتالل إسرائيل  -  السادس من ميثاق األمم املتحدة الذي يقضي بحل املنازعات حًال سلمياً
وأسفر  .يف املئة من مساحة لبنان ١٠كيلومتر مربع من أرض اجلنوب اللبناين، أي  ١١٠٠نحو 

  .أيضاً عن وضع مسالة احلدود مع لبنان حمل تفاوض عند التسوية من موقع األمر الواقع
ألف  ٢٨٥أما من حيث نتائج العملية بالنسبة إىل السكان، فقد أدت العملية إىل نزوح نحو 

وقد أورد املؤلف بيانات إحصائية للباحث . ألف فلسطيني ٦٥ألف لبناين و  ٢٢٠شخص، منهم 
، وهي بيانات ذات قيمة ١٩٨٩ – ١٩٧٥ور تتعلق بالهجرة من اجلنوب اللبناين يف الفترة علي فاع

  .وثائقية مهمة يف هذا اجملال
وتعرض الباحث أخيراً جلهود إسرائيل يف سبيل احلصول على حصة من مياه الليطاين، 

ن متر مليو ١٥٠عن طريق تركيب مضخات مياه كبيرة قرب النهر تستطيع أن تضخ سنوياً نحو 
ويضيف هذا الفصل أبعاداً جديدة إىل الفصل األول من حيث أنه يربط تاريخ األطماع . مكعب

، األمر ١٩٧٨الصهيونية يف أرض ومياه اجلنوب اللبناين بما تم تطبيقه فعالً منذ اجتياح سنة 
ن الذي يجعل البحث مساهمة مهمة يف إلقاء الضوء املركز على هذا املوضوع البالغ اخلطورة م

  .اإلسرائيلي وحاضره ومستقبله - موضوعات ماضي الصراع العربي
  حممود عزمي
  باحث يف الشؤون االستراتيجية
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