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ّ
متطور لـ"حزب الله"
عندما يتم نقل سالح

إسرائيل أمام امتحان :ماذا ستفعل في المرات القادمة؟
بقلم :عاموس هرئيل
فالديمير بوتين هو الذي أطل���ق صافرة النهاية في المواجهة
بين اس���رائيل وايران ،نهاية االسبوع .فالمحادثة الهاتفية بينه
وبي���ن نتنياهو وضعت حدا للخط الهجوم���ي الذي أظهرته حتى
ذلك الوقت شخصيات اس���رائيلية كبيرة ،والهدوء الذي ساد منذ
ذل���ك الحين ف���ي المنطقة يذكر مرة اخرى م���ن هو صاحب البيت
الحقيقي في الشرق االوسط.
في هذه االثناء ،بعد س����ابقة اطالق الطائرة االيرانية بدون طيار
ال����ى اراضي اس����رائيل تقف اس����رائيل امام امتح����ان جديد :ماذا
ستفعل في المرة القادمة عندما س����يتم نقل ارسالية من السالح
المتط����ور لـ"حزب الله" ،بعد أن أثب����ت اعداؤها قدرتهم على المس
بها ،في الوقت الذي يس����تمرون فيه بالتهديد بتصعيد واس����ع؟
في حين أن التراجع عن السياس����ة الهجومية سيؤدي الى ظهورها
كخائفة فان هجمات اخرى ستشكل خطرًا محسوبًا.
أطل���ق الرئيس فالديمير بوتين صافرة النهاية في المواجهة
بين اسرائيل وايران في سورية ،والطرفان وافقا على حكمه .هذا
هو االس���تنتاج المقبول من تحليل تسلسل االحداث في نهاية
االس���بوع .في ظهيرة يوم السبت ،بعد موجة هجمات سالح الجو
ضد اهداف لنظام االس���د ومنش���آت ايرانية في س���ورية ،كانت
شخصيات اسرائيلية كبيرة ما زالت تعبر عن خط هجومي ،وكان
يبدو أنهم في القدس يفحصون استمرار النشاطات العسكرية.
لكن انتهى النقاش حول هذا االمر بعد وقت قصير من المحادثة
الهاتفية بين بوتين ونتنياهو.
ّ
االعالن الرسمي ،الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية ،تحفظ
على خرق اس���رائيل للسيادة الس���ورية ،وتجاهل الخطوة التي
أش���علت هذه المرة النار ،وهي اختراق طائرة ايرانية بدون طيار
لسماء اس���رائيل .في محادثة مع نتنياهو بعد بضع ساعات دعا
بوتي���ن الى االمتناع عن اتخاذ خطوات من ش���أنها أن تؤدي الى
"جولة جديدة من التداعيات الخطيرة على المنطقة".
الروس قلقون ايضا من اقتراب القصف االسرائيلي من المواقع
التي يخدم فيها جنود ومستش���ارون روس ،منها قاعدة "تي "4
قرب تدمر ،التي هوجمت فيها غرفة قيادة ايرانية أطلقت منها
الطائرة بدون طيار ،السبت الماضي .هذه القضية اقلقت موسكو
ايضا بعد هجوم اس���رائيلي مشابه في المنطقة ذاتها ،في آذار
الماضي ،والذي في اعقابه تم نقل احتجاج.
الهدوء االس���رائيلي ،الذي أعقب محادث���ة نتنياهو – بوتين،
ي���دل على من هو صاحب البيت الحقيقي في الش���رق االوس���ط.

في الوقت ال���ذي بقيت فيه الواليات المتحدة في مكانة الغائب
– الحاضر ويس���تمر البحث عن سياسة خارجية أميركية شاملة،
فان روسيا هي التي تقوم بامالء تطور االمور .استثمرت موسكو
جهودًا وموارد كبيرة النقاذ نظام االس���د في الس���نوات االخيرة
الى درجة أنها ال تسمح السرائيل بافشال هدفها االستراتيجي.
يمكن أن تكون رس���ائل بهذه الروح ق���د نقلت اثناء المحادثة
الهاتفية بين الرئيس���ين .هذا ال يعني أنه ال يوجد الس���رائيل
أوراق مس���اومة خاصة به���ا ،تتمثل بالتهديد بادخال الس���احة
الس���ورية الى دائرة دراماتيكية اخرى .ولكن من المشكوك فيه
أن نتنياه���و متحمس للتصادم مع ال���روس ،فتكفيه المواجهة
التي وجد نفسه فيها مع اإليرانيين.

سنخترق الحاجز
نقط���ة ضعف نادرة كش���فت ف���ي يوم عمليات ناجح لس�ل�اح
الج���و – مكنت من ض���رب طائرة الـ "اف  – "16وف���رت لاليرانيين
والس���وريين االنجاز االعالمي األكبر .طاقم الطائرة ،التي أصيبت،
بقي مكش���وفا نس���بيا على ارتفاع كبير في الج���و بصورة مكنت
من الضربة المفاجئ���ة للصاروخ .من ناحية ايران هذا نجاح كبير
في العملية االولى التي نفذها الحرس الثوري في هذه الس���احة
وحده ،ب���دون االعتماد على وكالء مثل "حزب الله" والمليش���يات
المحلي���ة .هذا النجاح تمت ترجمته على الفور الى محاولة لوضع
ميزان قوى جديد بواس���طة تصريحات تقول إنه لن يتم السماح
في المستقبل السرائيل بأن تهاجم كما تشاء سورية من الجو.
تكبد محور معسكر االسد خسائر فادحة في القصف في نهاية
االس���بوع ،ومنها ش���ل عمل حوالي نصف بطاريات الدفاع الجوي
التابعة للجيش الس���وري .ولكن يبدو أن االهمية الرمزية الكامنة
في اسقاط الطائرة تغطي على ذلك من وجهة نظر ايران وسورية.
في نهاية االسبوع سجلت س���ابقتان اضافة السقاط الطائرة:
قامت اي���ران باطالق طائرة ب���دون طيار خاصة به���ا الى أراضي
اس���رائيل ،وقصفت اس���رائيل هدفا ايرانيا مأهوال على االراضي
السورية .اخترقت اسرائيل بهذا حاجزا نفسيا معينا بعد اشهر
من التهديد العلني بوقف تمركز ايران في س���ورية (الذي ظهر
وكأنه كالم هذياني مبالغ فيه).
ولك���ن اآلن يأتي امتحان جديد :اذا حددت اس���رائيل بأنها لن
تسمح بنقل ارساليات سالح متقدم لـ"حزب الله" في لبنان ،فماذا
ستفعل في المرة القادمة عندما تنطلق قافلة كهذه في طريقها
بعد أن أثب���ت االعداء القدرة على الضرب وه���م يهددون بأن أي
هجوم اسرائيلي آخر سيكون ثمنه التصعيد .ايضا على افتراض

َ
حطام الطائرة اإلسرائيلية المسقطة.

أنه ف���ي المرة القادمة س���تنطلق طائرات س�ل�اح الج���و لتنفيذ
مهمات وحوله���ا غالف دفاعي اكثر اكتماال ،فان ذلك س���يعتبر
مخاطرة محس���وب ،اساسها المس بجهود زيادة القوة العسكرية
لمنظم���ات مثل "حزب الل���ه" و"حماس" .عندما ت���م طرح التقدير
االس���تخباري الس���نوي للجيش االس���رائيلي قبل نحو شهر طرح
رئيس االركان ،غادي آيزنكوت ،إمكانية أن النجاحات العملياتية
العديدة للجيش االس���رائيلي في "المعركة بين حربين" ستدفع
العدو للرد بصورة من ش���أنها التسبب بتدهور المنطقة الى شفا
الحرب ،وهذا بالضبط ما حدث في نهاية االسبوع.
وعندما هدأت الخواطر ،يبدو بنظرة الى الوراء أننا كنا على بعد
ش���عرة من التدهور الشامل .التقدير السائد في جهاز االمن هو
أن جولة القتال الحالية انتهت عملياّ ،
لكن تصادمًا آخر مع ايران
هو مسألة وقت فقط.
عل���ى ه���ذه الخلفية تس���مع اآلن ف���ي الهوام���ش اليمينية
للخارطة السياسية افكار هس���تيرية بشأن فرض نظام اقليمي
جديد :س���ننتهي من تعليم السوريين الدرس وبعد ذلك يمكن
التصادم مباش���رة م���ع اإليرانيي���ن ،حتى عل���ى أراضيهم؛ في
الواليات المتحدة س���يكونون مس���رورين بالتأكي���د ،هذه افكار

عبثية خطيرة ،من األفضل إلسرائيل االمتناع عن التفكير فيها.
في الحي الصعب الذي يحيط باس���رائيل يجب عليها اظهار القوة
والتصمي���م .ولك���ن ال يجدر بها االنج���رار الى اوهام بش���أن قدرات
عسكرية غير محدودة .يبدو أن القيادة في القدس تعرف ذلك جيدا.
السياسة الهجومية االسرائيلية في الساحة الشمالية اثبتت
نفس���ها في السنوات االخيرة ،واآلن بعد أن قامت ايران وسورية
بخطواتهما س���يكون من الصع���ب التراجع عنه���ا دون الظهور
كمن ارتدعت من القوة التي اس���تخدمت ضدها .مع ذلك ،يطرح
س���ؤال هل لم تعش���ق اس���رائيل أكثر من الالزم تفوقها الجوي
واالس���تخباري والتكنولوج���ي ،الذي جلب لها سلس���لة نجاحات
عملياتي���ة؟ عندما تكون ف���ي يدك مطرقة ب���وزن  5كغم يكون
لديك توجه ألن ترى كل مش���كلة مثل المس���مار .ولكن انتصار
االس���د في الحرب االهلية في س���ورية ودخول ايران وروسيا الى
الجبهة الشمالية أديا الى تغيير جذري في الوضع االستراتيجي
االقليمي .في الظروف الحالية ربما يجب على اسرائيل البدء في
البحث عن كماشة.

عن "هآرتس"

إسقاط الطائرة اإلسرائيلية منح سورية وإيران صورة انتصار أغلى من الذهب
بقلم :حيمي شليف
يوجد إلسرائيل في ساحة القتال العس���كري تفوق كامل .ولكن في الحرب االعالمية
تعان���ي هبوطًا ،وليس ذلك من اآلن .أصابت طائرات س�ل�اح الجو وصواريخه المنش���آت
االيرانية ،السبت الماضي ،ودمرت نظام مضادات الطائرات السوري ،لكن نجاح العملية
وثق بكاميرات باالس���ود واالبيض لوسيلة التدمير نفس���ها .بقايا طائرة اف  16لسالح
ُ
الجو االس���رائيلي ،التي أسقطت قرب كيبوتس هار دوف ،في المقابلُ ،ص ّورت على مدى
ساعات كثيرة عن قرب وبصورة دقيقة ،لهذا ظهرت وكأنها هزيمة اسرائيلية واضحة.
في الحروب الدعائية وفي الصراع حول الرواية فان الصورة تخلق الوعي.
أهداف الهجوم االس���رائيلي مخفية خلف ستار حديدي لدولة ديكتاتورية غير متقدمة
مثل سورية ،في حين أن اسرائيل غنية بالتكنولوجيا ومفتوحة على التغطية التلفزيونية.
البث المباشر والمتواصل من الميدان لرجال سالح الجو ،وهم يلبسون المالبس البيضاء
ويضعون الكمامات وينقبون في بقايا الطائرة مثل رجال الدين الذين يبحثون عن قطع
ّ
األش�ل�اء بعد عملية "إرهابية" ،وفر لسورية وايران صورة انتصار أغلى من الذهب .فقط
بعد مرور بضع ساعات استيقظ الجيش وأمر بإبعاد الكاميرات ،لكن التسجيالت لم يكن
باالمكان مسحها .تذهب اهمية الصورة أبعد من الصراع على الرأي العام ومحاولة ايران
وأتباعها خلق مظهر من مظاهر االنتصار.
الدعاية ف���ي هذه الحالة تنزلق مرة اخرى الى س���احة المعرك���ة .الطائرات القتالية
المتطورة والقاتلة إلس���رائيل تش���كل التعبير االعلى للتفوق العسكري .صورة الطائرة
التي اسقطت تمكن رؤساء ايران وسورية من تقليص حجم الخسائر التي تكبدوها .هي
ترفع المعنويات في دمشق وتعطي سببًا لالحتفال في بيروت .بهذا فهي تمس بالردع
الذي ارادت اسرائيل خلقه بوساطة القصف المكثف خلف خطوط العدو.

لقد قلصت احتمال أن يوم الحرب االس���تثنائي الذي ش���ل الجيش االسرائيلي وألقى
بالظالل على الحدود الشمالية ،سيكون اليوم األخير ،حتى في الفترة القريبة.
معرف���ة أن اس���قاط الطائرة يمس بالهدف ،س���وية مع الرغبة االنس���انية باالنتقام،
بالتأكيد ساهمت في زيادة الدافعية االسرائيلية للرد بقوة على سورية وايران.
من جهة اخرى ،اس���قاط الطائرة ايضا يكس���ر الش���عور بالحصانة التي تمتعت بها
اسرائيل في السنوات االخيرة في سماء سورية .هذا االسقاط يجسد للقادة السياسيين
والعس���كريين بأنه ليس هناك وجب���ات بالمجان ،وليس هناك صراع���ات دون عثرات،
ونتيجة لذلك ايضا هناك ضحايا.
وهي تمثل كيف أن الخطة العسكرية االكثر لمعانا والتنفيذ االكثر حرصا يخضعان
للصدفة ،وتخلق بالضرورة تداعيات خطيرة وغير متوقعة.
ّ
األمر يذكر إس���رائيل بأن تعرف دائما كي���ف ال تخترق الحدود التي تجبر "حزب الله"
على استخدام سالح مدمر وتحرير ترسانة الصواريخ الكبيرة الموجودة لديه.
امكانية ال����ردع لدى "حزب الله" ،اكثر من الخوف من القدرة العس����كرية المحدودة جدا
اليران أو سورية ،هي التي تحث اسرائيل كي تضيف إلى عملياتها العسكرية ايضا طلبات
متكررة لروسيا بأن تضع نهاية لسياسة اختراق ايران التدريجي لقطاعها الشمالي.
المشكلة هي أنه رغم لقاءات رئيس الحكومة نتنياهو ،المتكررة وحتى الحميمية ،مع
الرئيس بوتين ،إال أن موسكو ال يعنيها إسكات هذا القطاع ،مثلما ليس لها أي شأن في
اشتعال كبير يمكن أن يسحب االوراق الجيدة الموجودة في أيديها.
من االفضل لروسيا أن يكون هناك توتر دائم مع اشتعاالت بين الفينة واالخرى ،تضعها
في كل مرة من جديد كعنصر ال يمكن االس���تغناء عنه .الهجوم الصاروخي الس���وري ضد
طائرات س�ل�اح الجو االس���رائيلي ،بالتأكيد تم بمعرفتها ،إن لم يكن بضوء اخضر من ولي
أمر الرئيس االسد مع حق الفيتو دون شك ،على المغامرات العسكرية الخطيرة.

تقييد الوجود اإليراني في سورية:
استراتيجية الجبهات األربع
بقلم :غيورا آيلند
تستوجب احداث نهاية االس���بوع في سورية نظرة أوسع من
مجرد فحص الربح والخس���ارة لدى كل جانب .فالمشكلة االساس
ال تنب���ع فقط من تضارب مطلق للمصالح بين اس���رائيل وايران،
بل من تصميم مش���ابه ولكن متصادم من الطرفين :فااليرانيون
مصمم���ون على بناء قوة عس���كرية في س���ورية تكون خاضعة
إلمرتهم ،واس���رائيل مصممة على منع ذل���ك .حتى اآلن ال يبدو
أن هناك صيغ���ة ترضي الطرفين ،لك���ن بانتظارنا على ما يبدو
مواجهات اخرى.
نحن ملزمون بأن نش���ير إيجابا الى أن حكومة اس���رائيل قررت
هذه المرة أخذ المخاطرات في المدى القصير كي تمنع تدهورا
استراتيجيا في المستقبل.
هذا ليس س���لوكا مميزًا ،وبالتالي فانه جدير بالتقدير .وأكثر
من ذلك ،فان هذه هي المرة االولى التي تعمل فيها إس���رائيل
عس���كريا لمنع بناء قوة تقليدية ل���دى جيرانها ،االمر الذي كما
أسلفنا لم يتم عمله في الماضي.
كيف يمكن إلس���رائيل م���ع ذلك أن تحق���ق مبتغاها؟ هناك
أربعة جهود متداخلة قد تجبر ادارتها الس���ليمة االيرانيين عن
التخل���ي ،وان كان جزئيا ،عن تطلعه���م ودون أن ننجر الى حرب
ش���املة .الجهد االول :مهاجمة ذخائر مهمة لنظام االس���د في
كل مرة تنش���أ فيها فرصة لمهاجمة هدف ايراني .فاالسد غير
معني بالمواجهة ،اآلن ،وبالتأكيد ال يريد أن يفقد ذخائر مهمة
فق���ط الن هذا جيد اليران .هكذا قد نتمك���ن من خلق توتر بين
الطرفين واالمل بأن تقف روس���يا الى جانب االسد أكثر مما الى
جانب ايران .الجهد الثاني يرتبط بالبرنامج النووي االيراني.
كما هو معروف ،تطالب الواليات المتحدة بفتح االتفاق ،بل اضافة
عناصر جديدة له ،كمنع ايران من انتاج الصواريخ بعيدة المدى.
في نظر اس���رائيل ،بالمناس���بة ،اخراج االيرانيين من سورية
أكثر اهمي���ة بكثير من القيود الجديدة عل���ى انتاج الصواريخ.
وفي إطار المفاوضات من أجل اتفاق جديد سيكون ممكنا ابداء
المرون���ة في مواضيع معينة ،ولكن االص���رار على هذا الموضوع
الجديد .وفي الحوار األميركي  -الروس���ي تط���رح ايضا مواضيع

اخرى ،واس���رائيل ملزمة بان تضغط على الواليات المتحدة كي
تب���دي تفهما اكبر الحتياجات روس���ية اخرى (مث�ل�ا ،العقوبات
الغربية ضدها) وبالمقابل ،تحقيق نهج روس���ي داعم أكثر في
الموضوع االيراني .ومثلما هو دوما ،نحن ملزمون دوما بالتفضيل
بين الطلبات االسرائيلية ،وما يحصل في سورية هو األهم.
الجهد الثال���ث يتعلق بلبنان .حتى اليوم ان التهديد المباش���ر
االكبر على اسرائيل ليس سورية وليس ايران .التهديد االكبر على
اسرائيل هو عشرات االف الصواريخ الموجودة لدى "حزب الله".
والس���بيل الى من���ع انضمام هذه المنظمة ال���ى مواجهة في
الش���مال ال يتحق���ق من خ�ل�ال تهديدها بل من خ�ل�ال ايضاح
اس���رائيلي بأنه اذا فتحت النار من لبنان فان ذلك س���يؤدي الى
حرب شاملة بين اسرائيل وبين لبنان .ولما كان ال يريد احد اليوم
تدمير لبنان – ال ايران ،وال س���ورية ،وال السعودية ،وال فرنسا ،وال
الوالي���ات المتحدة ،وال اللبنانيين ،وال "ح���زب الله" ،فثمة واجب
لتأكيد وتشديد هذه الرسالة.
ام���ا الجهد الرابع فهو في غزة .يبدو هذا ظاهرا أنه ال عالقة له
باالمر ،ولكنه ذو عالقة بالتأكيد :من الحيوي الس���رائيل االن اكثر
من أي وقت مضى منع مواجهة مع "حماس" في القطاع والتركيز
على الجبهة الش���مالية .يجب وقف الجدال االسرائيلي الداخلي
والعلم بس���خاء لتحس���ين الوضع االقتصادي هناك ،حتى لو تم
االمر عبر حكومة "حماس".
ان الدمج السليم لهذه الجهود االربعة قد ينجح .فيبدو أننا لن
نتمكن من االمتناع عن جوالت عنف اخرى في الجبهة السورية،
ولكن س���يكون بوسعنا منع الحرب وإجبار االيرانيين على تقييد
تواجدهم في س���ورية .ومن المجدي في هذا الشأن االشارة الى
أنه يوجد منذ االن انجاز اس���رائيلي :فقد أملت ايران ضمن امور
اخرى في أن تشكل ميليشيا عسكرية بمحاذاة الحدود السورية
– االسرائيلية في هضبة الجوالن.
وأدت الهجم���ات االس���رائيلية في الماض���ي بااليرانيين ،في
هذه المرحلة ،الى التخلي عن تواجد سوري يشبه التواجد الذي
يبديه "حزب الله" بمحاذاة الحدود في لبنان.

عن "يديعوت"

مكانة الواليات المتحدة أقل وضوحا بكثير ،نتيجة لعقد رئيسها .من جانب الواليات
المتحدة نقلت الى روس���يا الس���يطرة الفعلية في س���ورية دون أن يرف لها جفن ،ومن
جهة اخرى ،فإن قوات أميركية في ش���مال شرقي سورية تدخل في مواجهة متصاعدة
مع مليشيات مؤيدة لالسد.
ال أحد يعرف كيف يقدر بصورة صحيحة رد الرئيس ترامب ،هذا اذا رد ،وال أحد يعرف
أن اعتبارات���ه ودوافعه غي���ر مرتبطة بهذه الصورة أو تلك بالتحقي���ق الفيدرالي الذي
يجري ضده بتهمة أنه مدين بمنصبه لبوتين نفسه.
ما يعيدنا لنتنياهو هو أن خطواته يتم فحصها اآلن تحت مجهر توصيات الش���رطة
والتي ستنشر قريبا وتوصي بتقديمه للمحاكمة.
نتنياهو ،كما ذكرت ،أول من أمس ،زهافا غلئون ،غير معروف كمغامر عس���كري ،لذلك
فهو غير متهم بمحاولة "التلويح بالكلب" على اس���م الفيلم الذي وصف حربا مصطنعة
ف���ي البانيا هدفت إلى مس���اعدة الرئيس في قضايا تحرش جنس���ي ،رغم أن هذا يبدو
غريبا ،تهدد احتمال اعادة انتخابه.
صور الطائرة التي تم اس���قاطها قرب كيبوتس هار دوف هي أيضا تذكرة لنتنياهو،
ليس ألنه بحاجة اليها ،بل ألن عثرات في س���احة الحرب يمكن أن تدمر مستقبل رؤساء
حكومة ،كما حدث مع رؤس���اء حكومات اس���رائيلية :من ايهود اولمرت ،مرورا بمناحيم
بيغن ،وانتهاء بغولدا مئير .نتنياهو ليس بحاجة الى حرب ش���املة من اجل اس���تغالل
التوتر في الشمال لصالحه .هو يفترض ،وربما بحق ،أنه عندما ينظر الجمهور الى لوحة
الشطرنج متعددة االبعاد في الشمال ،والتي يمكن لخطأ واحد أن يقلبها الى حقل الغام
قاتل ،سيفضل نتنياهو المجرب ارتكاب جريمة على ورثته الطاهرين ولكن األغراب.

عن "هآرتس"

العقوبات اإلسرائيلية لن تسقط "حماس"
بقلم :أفيف دروكر
حدد وزي���ر األمن افيغدور ليبرمان بأن الوضع صعب لكن ال
توجد أزمة إنسانية في غزة ٪40 .من البطالة ،وساعات قليلة
من الكهرباء يوميا ،ونقص المياه الصالحة للشرب ،وحوادث
رهيبة من العنف  -ال تفي بالطبع بتعريف "أزمة إنس���انية".
قلي���ل من المصاع���ب ،وال ينبغي االنكس���ار .وأوضح ليبرمان
"موقفي واضح وتش���اطرني فيه جميع جهات األمن" .ويريد
القول إن رئيس األركان أيضا يش���اطره هذا الرأي .أوه ،نعم،
وإذا كان هناك أي ش���يء يمكننا القيام به لتحس���ين الوضع
فإننا لن نفعله من "دون تقدم بشأن قضية األسرى" ،قال.
هذه هي اللحظة التي تصبح فيها المس���ألة مزعجة .دعونا
نت���رك للحظة مصير مليوني تعيس ،لن تتحس���ن ظروفهم
الصعبة بسبب "األسرى" .ففي نهاية المطاف ،هذا ال يهمنا
حق���ا .ولكن كي���ف يمكن لبل���د عقالني أن يره���ن مصالحه
الخاصة لصالح "التقدم في موضوع األسرى"؟
لقد كان ليبرمان أحد قلة م���ن الذين تجرؤوا على معارضة
صفقة ش���اليت .ويقال لصالحه إن���ه عرض موقف المعارضة
الثابت للدوران غير المحتمل ،الذي تستعد فيه دولة للتخلي
ع���ن كل مصلحة ومب���دأ لصالح صفقة تب���ادل .هل تتضمن
حملته العدوانية ،التي تش���مل رحالت إلى "بيج" في أشدود
واألم���ر بمقاطعة يهونت���ان جيفن ،موقف���ا جديدا في هذه
القضية؟
ال أش���عر بالراحة حتى لبدء كتابة الكلم���ات الفارغة حول
فهم ألم عائلتي ش���اؤول وغولدين .أنا مقتنع بأنهم سئموا
من هذا ،وخاصة من المقولة المكملة المألوفة " -لكن الدولة
ليس���ت عائلة" .عائلة غولدين تستحق الكثير من الثناء على
حقيقة أنه في لحظة حاس���مة من حمل���ة "الجرف الصامد"،
وافق���ت على طلب الجيش اإلعالن عن مقتل هدار .كان يمكن
لها ممارس���ة ضغط ش���ديد على صن���اع القرار ف���ي مرحلة
حساس���ة بش���كل خاص ،وتهديد قدرة رئيس ال���وزراء على
السعي إلى وقف إطالق النار الذي يريده.
قبل بضعة أش���هر ،التمست أس���رة غولدين إلى المحكمة
العليا ،مطالبة بإجبار الحكومة على تنفيذ قراراتها الحاسمة
بش���أن قطاع غ���زة .فالعائل���ة تعتقد أن المعاملة القاس���ية

س���تعيد ابنها .ولذلك عارضت االتفاق مع تركيا وقرار إعادة
تزويد كمية الكهرباء الس���ابقة لغ���زة .وردا على االلتماس،
اضط���رت الدولة إل���ى االعتراف بأن مجلس ال���وزراء لم ينفذ
قراراته بالفعل ،إذ يس���مح لرجال "حماس" وأسرهم من غزة
بدخول إس���رائيل ،ووعدت الدولة بتنفي���ذ القرارات ،اآلن .لن
يدخلوا بعد.
لو كان هناك التماس  -كان ينبغي للدولة أن تقول إن هذا
ليس قابال للمقاضاة ،بل هو مس���ألة سياس���ية أمنية محضة
 فه���و هذا االلتم���اس .ولكن من الذي يج���رؤ على مواجهةاألسرة؟
اإلثقال على الظروف المعيش���ية للمدنيين في قطاع غزة
لن يساعد على إعادة جثتي غولدين وشاؤول والمواطنين إبرا
منغيس���تو وهشام الس���يد وغيرهم .لقد تم تجربة ذلك في
الماضي وفش���ل .في العام  ،2000تم تس���جيل نصف مليون
خروج عبر معبر "إيريز" ،وفي العام  ،2017تم تس���جيل 6200
(وفق���ا لبيانات حركة "غيش���اه") .أال يعني هذا "اإلثقال على
الظروف المعيش���ية"؟ هذا لم يحس���ن أي صفقة سابقة ولن
يقرب بسنتيمتر واحد إعادة الجثث والمدنيين.
ف���ي بداية عملية "ع���ودوا يا إخوتنا" ،الت���ي تدهورت إلى
حرب "الجرف الصامد" ،جاء نفتالي بينت مع فكرته العبقرية
بإعادة اعتقال المحررين في صفقة ش���اليت ،من دون سبب.
واعت���رض وزير األم���ن آنذاك ،موش���يه يعلون .واستس���لم
نتنياهو لبينت .واعتقلتهم إسرائيل وانتهكت بشكل صارخ
الصفقة الس���ابقة .وقد أعاقت هذه الخطوة إمكانية التوصل
إلى صفقة جديدة ،أكثر بكثير من بضع س���اعات إضافية من
الكهرباء التي وافقت إسرائيل على إعطائها لغزة.
منذ  11عاما ،تحاول إس���رائيل إس���قاط "حماس" عن طريق
العقوب���ات المدنية .الهدف مبرر ،ولكن���ه ال ينجح .ذات مرة
س���ئل متحدث باس���م وزارة الخارجية األميركية عن سياسة
العقوب���ات األميركي���ة على كوبا .وقال له المراس���ل :لقد تم
فرض العقوبات طوال عقود لكن حكومة كاس���ترو لم تسقط.
ورد المتحدث :ال يزال من السابق ألوانه فحص النتيجة .بعد
ذلك جاء الرئيس أوباما ّ
وغير السياسة.

عن "هآرتس"

ّ
تغيرت قواعد اللعب بعد
إسقاط الطائرة اإلسرائيلية

بقلم :د .رونين أ .كوهن*
بعد عشرات الس���نين من التفوق الحصري لسالح الجو اإلسرائيلي في سماء
الش���مال ،وقع في نهاية األس���بوع أمر ما .في سالح الجو سيتحدثون كثيرا عن
إسقاط الـ"اف  ،"16وستس���تخلص الدروس ،ولكن النموذج الفكري العملياتي
يجب تغييره ،وال سيما في القيادة السياسية.
تنشغل وسائل اإلعالم بالحقائق وباألس����اس بالتحليالت .والفرضية المركزية
هي ان قواعد اللعب تغيرت .فالضربة التي وقعت على األنا القومية مع إس����قاط
الطائرة اإلسرائيلية (الول مرة منذ  36سنة) شرعت ظاهرًا النموذج الفكري لألمن
اإلسرائيلي في أنه في سماء لبنان وسورية يمكن لسالح الجو ان يطير كما يشاء.
لقد عززت أحداث الس����بت ،لدى القيادة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية ما
كان واضحا منذ زمن بعيد بأن ايران لم تدخل الى سورية فقط كي تساعد النظام
ضد الثوار ،ب����ل كي تبقى .ثمة هنا قدر ما من المفارق����ة التاريخية .ففي كانون
الثاني  1976دخلت سورية الى لبنان بعد ان دعيت لـ"فرض النظام" والتوسط بين
الصق����ور في الحرب االهلية في الدولة .ولم تخرج س����ورية من لبنان اال في العام
 .2005اما ايران فتأمل في أن تبقى في سورية طالما ثمة نفس في أنفها.
تهتم إيران بالمليون شيعي في سورية كما تهتم بقشرة الثوم .فكل همها
يتج���ه نحو القوة الش���يعية الحقيقية في المنطقة – "ح���زب الله" .هناك من
ّ
يدع���ون بان ايران بحاجة للبن���ان كي تنال قدرة وصول الى البحر المتوس���ط،
ولكن ايران ال تحت���اج الى لبنان كي تصدر بضاعتها ،فلها الخليج الفارس���ي،
ومس���ارات برية وجوية مع كل العالم .ايران بحاجة للبحر المتوس���ط كي تعزز
الهالل الشيعي وبالطبع كي تبني منظومتها الهجومية في مواجهة اسرائيل
من خالل "حزب الله".
يبعث إس���قاط الطائرة اإلس���رائيلية منذ اآلن آماال بعيدة المدى في سورية،
في ايران ،وباألساس في لبنان ،الذي خرج عن طوره ،كي يستغل اللحظة ويروي
للجميع بان القواعد تغيرت .ويعرف الثالثة بانه لوال التواجد الروس���ي لكانت
إس���رائيل نظفت منذ زمن بعيد المنطقة من التواج���د اإليراني ،او انزلت على
االقل إليران مس���توى الش���هية لتثبيت التواجد في المنطقة .ولكن المشكلة
اكبر من هذا ،فالس�ل�اح الروس���ي اس���قط طائ���رة اس���رائيلية – أميركية .في
الس���بعينيات كان يمكن لمثل ه���ذا الحدث أن يدفع الس���وفيات الن يخرجوا
الفودكا الفاخرة واحتساء نخب االنتصار.
أما اليوم فتحظى الواليات المتحدة بعهد مميز في اوس���اط الدول الس���نية
في المنطق���ة ،وال يبدو أن لها رغبة في فتح جبهة دبلوماس���ية حيال الروس.
والوحيدون الذين تمقتهم الواليات المتحدة في المنطقة هم ايران ،سورية،
لبنان ،والفلسطينيون .وعلى الرغم من ان االسناد األميركي لالعمال االسرائيلية
هو رد فعل شرطي ،فان اسرائيل ملزمة بان تكون الواليات المتحدة الى جانبها،
على االقل في المستوى التصريحي .وهذا ال يعني أن هذا سيهز بأي قدر كان
االركان في دمش���ق أو في طهران ،ولكنه ال يزال مهما كخطوة استعراضية ،وال
سيما تجاه الروس .فال هم هم وال األميركيون يريدون التصعيد في المنطقة.
فلكال الطرفين الكثير مما يخسرانه.
ان تثبيت تواجد زاحف هو جزء من اس���تراتيجية شيعية ايرانية .ينبغي أن
نتذك���ر بان االيرانيين صمدوا ثماني س���نوات أمام عراق صدام .وأجبرت ايران
عل���ى التوقي���ع على اتفاق وقف الن���ار مع العراق فقط بع���د أن تدخلت القوى
العظمى بس���بب تضرر مصالحها (مس���ارات النفط والتجارة) .وحتى اآلن فأننا
بعيدون عن اس���تنفاد المصالح الروس���ية واألميركية في المنطقة ،وبانتظارنا
طريق طويل من المواجهات الصغيرة والكبيرة حيال االذرع االيرانية.
ال يمكن الس���رائيل أن تنتظر الى أن تزحف ايران رويدا رويدا وتقيم حيالها
قواعد للحرس الثوري وقوات القدس .من الواضح بما يكفي ما ينبغي السرائيل
أن تفعله ،وهي ال تحتاج لالذن الروس���ي من أج���ل ذلك .هذا تفكير ينبغي أن
يتغير .الدبلوماس���ية مهمة بال ش���ك ،ولكن عندما ال يك���ون هناك من يمكن
الحديث معه ،في نهاية المطاف فإننا نحن فقط مسؤولون عن أمننا.

عن "معاريف"
* رئيس دائرة دراسات الشرق األوسط في جامعة ارئيل.

إسرائيل وإيران "مردوعتان"
بقلم :موشيه آرنس
ّ
يجب أال نخط���ئ ،تختفي وراء تبادل النار بين اإليرانيين والس���وريين وبين
إس���رائيل قدرة هجومية عسكرية لكل طرف من األطراف لم يجر التعبير عنها
بعد .حت���ى اآلن يمتنع كل طرف من تحقيق قدرت���ه الكاملة في إلحاق الضرر
بالطرف اآلخر .فوجود  130ألف ص���اروخ لدى "حزب الله" ،يمكنها الوصول إلى
أي نقطة في إسرائيل ،يفرض بالتأكيد على إسرائيل لجم هجماتها .من جهة
ُ
أخرى ،قدرة إس���رائيل على إلحاق ضرر هائ���ل بلبنان ،ردًا على هجوم صاروخي
ّ
يقوم به "حزب الله" ،تمنع الحزب واإليرانيين الذين يشغلونه من شن مثل هذا
الهجوم .وحتى اآلن إسرائيل و"حزب الله" مرتدعان.
التصعيد األخير هو نتيجة اإلصرار اإلس���رائيلي على منع إيران من تحسين
ترس���انة "ح���زب الل���ه" الصاروخي���ة ،وتطوير دقته���ا على اإلصابة بوس���اطة
تكنولوجيا توجيه جدي���دة .حتى اآلن لم تنجح صواريخ "حزب الله" في إصابة
أهداف دقيقة في إسرائيل ،ومن هنا فإن الجهود التي تبذلها إسرائيل لمنع
حدوث هذا التحس���ين محقة ،ألن تحسين دقة إصابة هذه الصواريخ سيسمح
لـ"حزب الله" بضرب أهداف عس���كرية في إسرائيل .ومع ذلك ،كما هو معروف،
فإن الهدف األساس���ي للحزب هو الس���كان المدنيون في إسرائيل .وال يتطلب
استهدافهم دقة عالية في دولة كثيفة سكانيًا مثل إسرائيل.
في الواقع ،تعيش إس���رائيل في ظل هذا الخطر منذ س���نوات ،وس���تواصل
العيش تحته حتى من دون تحسين دقة تصويب الصواريخ ،ما دام هذا الخطر
موجودًا .إن ترس���انة "ح���زب الله" الصاروخية الموجودة حاليًا تهدد الس���كان
المدنيين والبنى التحتية في الدولة.
تملك إسرائيل قدرة واسعة على اعتراض الصواريخ هي من األفضل في العالم.
ومع ذلك ،ال تس���تطيع توفير مظلة غير قابلة لالختراق .وسيؤدي هجوم صاروخي
مكثف من جانب "حزب الله" ،حتى من دون تحسين ترسانته ،إلى وقوع ضرر كبير
جدًا .وهذا أمر يعرفه الحزب ونعرفه نحن أيضًا .وتعتقد إسرائيل أنها قادرة على
ردع الحزب ،ويفترض الحزب أنه يردع إسرائيل عن القيام بعملية وقائية .هل هذا
الردع المتبادل مس���تقر؟ ليس تمامًا إذا أخذنا ف���ي االعتبار من يقف في الجانب
آلخر .يتلقى "حزب الله" أوامره من الله ،أو من آيات الله في طهران.
طوال س���نوات اعتمدت استراتيجية إس���رائيل على ردع "حزب الله" .وادعى
مؤيدو هذه االستراتيجية أن هذا الردع كان ناجحًا ،وكدليل عليه يشيرون إلى
الهدوء السائد على حدود الشمال منذ حرب لبنان الثانية .لكن هؤالء يفضلون
أن ينسوا أنه في الس���نوات الماضية تعاظمت قوة الترسانة الصاروخية التي
يملكه���ا الحزب بصورة كبيرة جدًا .والذين رأوا هذه الس���نوات س���نوات هدوء
كانت هي في نظر "حزب الله" س���نوات تطوير للترسانة .وكلما مرت السنوات
ازداد الخط���ر أكثر فأكثر .لقد اعتمدت اس���تراتيجية إس���رائيل في لبنان منذ
ح���رب لبنان األولى ( )1982على انس���حابات من طرف واح���د ،وعلى التخلي عن
حلفائه���ا ،جيش لبنان الجنوبي ،م���ن خالل االعتماد على الق���درة على الردع.
هذه االس���تراتيجية هي المس���ؤولة بصورة خاصة عن الهيمنة التي حققها
"حزب الل���ه" في لبنان ،وعن الترس���انة الصاروخية الكبي���رة التي جمعها في
هذه الس���نوات .إن محاولة إيران تحسين هذه الترس���انة تثبت أن عهد هذه
االستراتيجية قد ولى ،وأنها فشلت.
يجب أن يكون هدف إسرائيل تفكيك ترسانة صواريخ "حزب الله" ،الذي يحول
لبنان إلى برميل من المواد المتفجرة ،ويهدد الش���رق األوسط كله .ويتعين على
إس���رائيل أن توضح ذلك للوالي���ات المتحدة ،وللمجتمع الدول���ي .ويجب القيام
بعملية تضع هذا هدفًا لها ،قبل أن يصبح استخدام القوة ضروريًا.

عن "هآرتس"

