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مقالة تحليلية

«ليس آمنًا»
املقاومة إن إعــان األخيرة التصدي
ل ـل ـطــائــرات «ي ــأت ــي ف ــي إطـ ــار إرس ــال
رســائــل إل ــى االح ـتــال بـعــدم تـجــاوز
الخطوط الحمراء وقواعد االشتباك...
املـ ـق ــاوم ــة ت ــواص ــل ال ـع ـم ــل ملــواج ـهــة
س ـ ــاح الـ ـطـ ـي ــران وي ـم ـك ـن ـهــا ت ـك ــرار
س ـي ـن ــاري ــوه ــات ح ــدث ــت ف ــي ش ـمــال
فلسطيني املحتلة».
«يـ ـحـ ـم ــل إعـ ـ ـ ــان ال ـ ـق ـ ـسـ ــام رس ــائ ــل
إي ـج ــاب ـي ــة» ،يـكـمــل املـ ـص ــدر« ،مل ـحــور
املقاومة عنوانها وحدة الهدف والعمل
املشترك ضد االحتالل ،وفرض حالة
مــن ال ــردع عـلـيــه» ،م ـحــذرًا فــي الــوقــت
نفسه من أن تنفيذ ليبرمان تهديداته

«يعني الذهاب إلى حسابات جديدة
ّ
تعجل باملواجهة العسكرية».
إل ــى ذل ــك ،أعـلــن الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
في وقت متأخر ،أمس ،أن صاروخًا
أطـ ـ ـل ـ ــق مـ ـ ــن غـ ـ ـ ــزة صـ ـ ـ ــوب م ـن ــاط ــق
«ش ــاع ــر هـنـيـغـيــف» ،ف ــي وق ــت ّدوت
فـيــه ص ـفــارات اإلنـ ــذار بــالـتــزامــن في
«سديروت» .كما نقل اإلعالم العبري
َ
خبر إطــاق قذيفتي هــاون على قوة
للجيش تعمل قرب السياج الحدودي
ش ـ ـمـ ــال الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع« ،ل ـ ـكـ ــن م ـ ــن دون
إصــابــات» ،فيما يتوقع أن تتصاعد
األحـ ــداث إل ــى ّ
رد مـشــابــه ل ـلــرد الــذي
حدث فجرًا.

نتيجة ظروف غزة تتعاظم
الدالالت التكتيكية لهذه
العملية (األناضول)

الفلسطيني الذي كان مفخخًا.
قساوة النتائج والدالالت الكامنة في
هذه العملية وضعت صانع القرار في
إســرائـيــل أم ــام معضلة صعبة جـدًا؛

يعود ذلك إلى أنها كشفت عن أن كل
الرسائل التهويلية لم تنجح في ردع
امل ـقــاومــة ،بــل شكلت اخـتـبــارًا لـقــدرة
الردع اإلسرائيلية في ظل محدودية
خ ـي ــارات االح ـت ــال وكـلـفــة ك ــل منها
على املستويني السياسي واألمني.
وما فاقم املأزق والحرج اإلسرائيلي
اقترانها بحالة التوثب والتوتر على
الجبهة الشمالية مــع ســوريــا ،التي
م ــن غ ـي ــر الـ ــواضـ ــح ح ـت ــى اآلن كـيــف
سينجلي املسار التصادمي الناجم
عنها بني التصميم اإلسرائيلي على
ال ـع ــدوان ،والتصميم ال ـســوري على
إرسـ ــاء م ـســار مــن ال ـ ــردود املــدروســة
باتجاه تحقيق الردع املؤمل الحقًا.
مع ذلك ،قررت املؤسستان السياسية
وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة االرت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ب ـم ـن ـس ــوب
االعتداء على غزة ،إذ أعلن استهداف
 18هــدفــا تــابـعــا لـحــركــة "ح ـم ــاس" في
ال ـق ـط ــاع .وت ـن ـبــع خـلـفـيــة هـ ــذا ال ـق ــرار
مــن إدراك تــل أبـيــب خ ـطــورة االكـتـفــاء
ب ــال ــردود الـتـقـلـيــديــة كــون ـهــا تـنـطــوي
على رســالــة ضعف تمس قــوة الــردع،
وأيضا لتأكيد أن إسرائيل "لن توافق
على قواعد جديدة للعبة" ،وإليصال
رسالة مضادة مفادها أنها لن تسمح
بتكرار مثل هذه العمليات من دون رد
قد يتصاعد.
ك ــذل ــك ،حـ ــرص الـ ـع ــدو ع ـلــى م ـحــاولــة
ع ــدم دف ــع فـصــائــل امل ـقــاومــة إل ــى الــرد
ال ـص ــاروخ ــي ال ـقــاســي وامل ــؤل ــم ،وهــو
م ـ ــا ي ـش ـك ــل إق ـ ـ ـ ـ ــرارًا ص ــريـ ـح ــا ب ـتــوفــر
ال ـقــدرة واإلرادة لــدى قياداتها بالرد
بـمـسـتــويــات م ـح ــددة إذا م ــا اقـتـضــى
األم ــر ذل ــك .أمــا عــن اخـتـيــار "حـمــاس"،
كـهــدف لــاع ـتــداءات ،مــع أن ال ـعــدو لم
يكن يـعــرف الجهة املـنـفــذة حتى ذلك
الــوقــت ،فيعود ذلــك إلــى كونها كانت
وال ت ــزال ال ـع ـنــوان امل ـس ــؤول فــي نظر
العدو عن القطاع والطرف األكبر من
الـفـصــائــل امل ـقــاومــة ف ــي غـ ــزة ،وأيـضــا
ملـحــاولــة الضغط عليها لدفعها إلى
كبح مسار تنفيذ العمليات ضد قواته
وضد املستوطنني ،عبر تدفيعها ثمن
أي عملية حتى لو لم تكن هي املنفذة.
امل ــؤك ــد أن عـمـلـيــة الـعـلــم وم ــا سبقها
تــؤســس ملرحلة جــديــدة مــن املـقــاومــة،
ِّ
وت ـ ـع ـ ــزز مـ ـس ــاره ــا ال ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدي ،إذ
ُي ـت ــوق ــع ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة أن يـتـحــول
االحتالل إلى مأزق ينعكس مزيدًا من
اإلرباك على مستوى األداء السياسي
والعمالني.

استمرار محاوالت الترهيب :تهديدات
نتنياهو للساحة السورية وما وراءها
يحيى دبوق
تـ ــؤشـ ــر تـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،املوجهة
إل ــى ال ــوج ــود اإلي ــران ــي فــي ســوريــا كما
وردت فــي الكلمة التي ألقاها أمــس في
مؤتمر ميونيخ لألمن ،على تفكير وربما
ت ــوج ــه ،يـتـعـلــق بـ ـض ــرورة ن ـقــل امل ـعــركــة
إلــى مستويات أرفــع وأكـثــر مباشرة مع
الدولة السورية وحلفائها.
قــراءة كلمة نتنياهو ومــا ورد فيها من
تهديدات تستلزم قراءة هادئة ومرتبطة
بإمكانات الطرفني وقدرتهما على تفعيل
خياراتهما النظرية ،وليس فقط املعاني
املباشرة للكلمات التي ترد في تهديدات
إسرائيل تباعًا ،وكــان آخــرهــا تهديدات
نتنياهو ،وإن كــانــت بعينها تعد نقلة
في سياق املواجهة بني الجانبني.
مــع ذلــك ،تعني التهديدات اإلسرائيلية
كـ ـم ــا وردت م ـ ــن مـ ـي ــونـ ـي ــخ ف ـ ــي ق ـ ـ ــراءة
أولـيــة إق ــرارًا إسرائيليًا بفشل املساعي
والـ ـخـ ـط ــط مل ــواجـ ـه ــة الـ ــدولـ ــة ال ـس ــوري ــة
وحلفائها َّ
املفعلة حتى اآلن في الساحة
السورية ،إن بواسطتها هي (إسرائيل)
مـبــاشــرة أو عـبــر حلفائها (األمـيــركـيــن
وتــوابـعـهــم) ،فشل ال يـبــدو أن باإلمكان
ج ـ ـبـ ــره أو املـ ــراه ـ ـنـ ــة عـ ـل ــى املـ ــزيـ ــد مـنــه
ضمن املستوى نفسه من املقاربة لهذه
الـســاحــة ،األمــر الــذي يدفع إلــى التلويح
ب ــاالن ـت ـق ــال إل ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات وخـ ـي ــارات
أخ ــرى بديلة وردت إشــاراتـهــا فــي كلمة
نتنياهو عندما أكد أن إسرائيل لن ّ
ترد
فقط على «وكالء» إيران ،بل ستعمد إلى
الرد عليها مباشرة.
رغـ ــم هـ ـ ــذا ،ال ـت ـه ــدي ــد املـ ـش ــار إلـ ـي ــه ي ــراد
مـنــه ال ــدالل ــة عـلــى وجـ ــود خ ـي ــارات لــدى
إس ــرائ ـي ــل ،م ــع االط ـم ـئ ـنــان إل ــى أن ق ــدرًا
ك ـب ـي ـرًا م ــن إرادة ال ـتــره ـيــب واردة فـيــه،
لكن يصعب التقدير أن بإمكان تل أبيب
مجد ،حتى مع التسليم
تنفيذه كخيار
ٍ
النظري بإمكان تنفيذه عمليًا نظرًا إلى
معوقاته وموانعه وأثمانه.
واضـ ـ ـ ــح أن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل تـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ــي ه ــذه
امل ــرحـ ـل ــة ،ضـ ـ ــرورة إطـ ـ ــاق ال ـت ـه ــدي ــدات
وتعزيزها وتشديدها فــي وجــه الــدولــة
السورية وحلفائها ،وإن كانت تركز في
خطابها على الجانب اإليــرانــي تحديدًا
فــي املـحــور املـقــابــل لـهــا .وهــي تـهــديــدات
تتعلق بــاملــرحـلــة الـحــالـيــة ح ـص ـرًا التي
تتطلب ق ــدرًا مــن الــوعـيــد دون أن تعني
إمكانية معقولة لتحققها عمليًا ،إن لم
«تـمـتـثــل» ال ــدول ــة ال ـســوريــة وحـلـفــاؤهــا
ملـ ـح ــاوالت اإلم ـ ــاء اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،الـتــي
تـسـمــى ال ـخ ـطــوط ال ـح ـم ــراء .ولـلـتــذكـيــر،
ث ـ ـبـ ــت وجـ ـ ـ ـ ــود فـ ـ ـ ـ ــروق فـ ـ ــي مـ ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بتهديدات إسرائيل ،بني التهديد نفسه،
وإمكان تنفيذه فعليًا.

كــذلــك ،ال يمكن فصل مواجهة األسبوع
املاضي ونتائجها ودالالتـهــا في كشف
موقف الجانبني وقدرتهما الفعلية على
تنفيذ خ ـيــارات مـتـطــرفــة ،عــن تـهــديــدات
إس ــرائ ـي ــل أم ــس ك ـمــا وردت ع ـلــى لـســان
نـتـنـيــاهــو .فـمــن نــاحـيــة ت ــل أب ـي ــب ،الـتــي
عمدت إلى محاولة تظهير موقف دفاعي
جراء املواجهة وأسبابها ،عبر روايــة أن
طــائــرة إيرانية مسيرة خرقت أجــواء هــا
وكــانــت هــي السبب واملـحــرك للمواجهة
نفسها ،لم تعمد عمليًا إلى ما يشير إلى
أنها متوثبة وأن تهديداتها االعتيادية
املـتــواصـلــة سـتـتــرجــم خ ـي ــارات متطرفة
ض ــد ال ــدول ــة ال ـســوريــة وحـلـفــائـهــا .ال ــرد
اإلســرائـيـلــي ج ــاء فــي أدن ــى مستوياته،
رغـ ـ ــم أن تـ ــل أبـ ـي ــب عـ ـم ــدت إلـ ـ ــى روايـ ـ ــة
خ ــرق الـطــائــرة اإليــران ـيــة ،ورغ ــم إسـقــاط
الــدفــاعــات الجوية السورية طــائــرة «إف
 »16فــي الجليل األس ـفــل ،ورغ ــم تحليق
الـ ـص ــواري ــخ الـ ـس ــوري ــة فـ ــوق ت ــل أب ـي ــب،
ً
فضال عــن أصــل قــرار التصدي السوري
ومعانيه ودالالته االستراتيجية.
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ذل ــك ،ب ــات فــي اإلم ـكــان ق ــراءة

باإلمكان قراءة
تهديدات نتنياهو
على أن العمل
العدائي ليس وشيكًا

الـ ـتـ ـه ــدي ــدات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،وت ـح ــدي ـدًا
تـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو فـ ـ ــي مـ ـي ــونـ ـي ــخ،
ّ
ال ب ــوص ـف ـه ــا تـ ـه ــدي ــدات دالـ ـ ـ ــة ع ـل ــى أن
الـعـمــل ال ـعــدائــي اإلســرائ ـي ـلــي امل ـه ــدد به
ب ــات وش ـي ـكــا ،أو يــوجــد تــوث ــب وتـحـفــز
ّ
إسرائيلي فعلي آني لتنفيذه ،بل هو دال
عـلــى فـشــل مـقــاربــة إســرائـيـلـيــة للساحة
السورية في مرحلة ما بعد فشل املقاربة
العسكرية للحرب الـســوريــة نفسها في
تحقيق أهـ ــداف إســرائ ـيــل ومصالحها.
ّ
وهي تهديدات دالــة على الفشل وضيق
ّ
الخيارات أكثر من كونها دالة على خيار
عمالني توشك إسرائيل على تنفيذه.
رغ ــم ه ــذا التفسير األك ـثــر معقولية من
ال ـت ـف ـس ـيــرات ال ـتــي تـسـتـنــد إل ــى املـعــانــي
املباشرة للكلمات الواردة في التهديدات
أم ـ ــس ،فـ ــإن هـ ــذه ال ـت ـه ــدي ــدات ت ـظ ـهــر أن
ص ــان ــع الـ ـق ــرار ف ــي ت ــل أب ـي ــب وص ــل إلــى
ّ
الحد الــذي لــم يعد بإمكانه شــن حــروب
وم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة امل ـ ـخـ ــاطـ ــر فــي

سوريا ،سواء بواسطته أو عبر حلفائه
وأتباعه ،وعلى النحو الــذي كــان متبعًا
طوال سنوات الحرب السورية .الواضح
أن األوضـ ـ ـ ــاع وص ـل ــت إلـ ــى ال ـح ــد ال ــذي
يستلزم من إسرائيل ،إذا قــررت تحقيق
م ـص ــال ـح ـه ــا كـ ـم ــا ي ـ ـ ــرد ف ـ ــي خ ـطــوط ـهــا
الحمراء املعلنة ،أن تعمد إلــى املجازفة
مــع تلقي األث ـمــان املـقــابـلــة ،وهــو بــدوره
يفسر تعاظم التهديدات وتراكمها ،بل
أيضًا انفالتها وإفــراطـهــا ،لعلها تحقق
النتيجة املطلوبة بالضغط على أعــداء
إس ــرائ ـي ــل م ــن دون تـلـقــي أث ـمــان ـهــا ،أي
تجنب تنفيذها.
مــن ه ــذه الـنــاحـيــة تـحــديـدًا تحضر أمــام
طاولة القرار في تل أبيب دالالت مواجهة
األس ـبــوع املــاضــي ،بــاعـتـبــارهــا عينة أو
نـمــوذجــا ملــا يمكن أن تصل إلـيــه األمــور
ف ــي ح ــال ت ـج ـ ُ
ـاوز إســرائ ـيــل امل ـح ـظــورات
وقررت املجازفة .يعني ذلك أن الكرة في
ملعب تل أبيب التي ال تريد أن «تهضم»
نتيجة الحرب السورية وخسارتها هي
وحـلـفــائـهــا فـيـهــا ،مـقــابــل مــوقــف الــدولــة
ال ـســوريــة وحـلـفــائـهــا ،الــذيــن يترجمون
ب ـص ــورة طـبـيـعـيــة نـتـيـجــة ال ـح ــرب الـتــي
خاضوها ،وانتصروا فيها عسكريًا.
وك ــان نـتـنـيــاهــو ق ــد رف ــع ن ـبــرة الـتـهــديــد
فــي وج ــه ال ــوج ــود اإلي ــران ــي فــي ســوريــا
فــي الكلمة الـتــي ألقاها ضمن فعاليات
امل ـن ـت ــدى األم ـ ـنـ ــي ،وقـ ـ ــال إن «إس ــرائ ـي ــل
سـ ـتـ ـتـ ـح ــرك ض ـ ــد إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ول ـ ـي ـ ــس ضــد
وكالئها فحسب في الشرق األوســط إذا
لزم األمر» ،مؤكدًا مرة أخرى أن «طهران
تمثل أكبر تهديد للعالم».
وبينما كان يمسك بقطعة مما قال إنها
جــزء مــن طــائــرة إيــرانـيــة مــن دون طيار،
أش ــار إل ــى أنـهــا أسـقـطــت بـعــد أن دخلت
امل ـج ــال ال ـج ــوي اإلس ــرائ ـي ـل ــي (مــواج ـهــة
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي)  ،ق ــال نـتـنـيــاهــو إن
«إســرائـيــل لــن تسمح للنظام بلف حبل
اإلرهــاب حــول عنقنا» .ودعــا املسؤولني
والدبلوماسيني األميركيني واألوروبيني
للتصدي إلي ــران ف ــورًا ،وع ــرض خريطة
تظهر ما وصفه الوجود اإليراني املتزايد
في الشرق األوســط .وقال إن إيــران تزيد
نـفــوذهــا بينما يـسـتــرد الـتـحــالــف الــذي
تـقــوده الــواليــات املـتـحــدة ضــد «داع ــش»
ف ــي ال ـع ــراق وس ــوري ــا أراضـ ــي م ــن أي ــدي
املتشددين .وأضاف« :املؤسف أنه بينما
ي ـن ـك ـمــش داع ـ ـ ــش ،ت ـت ــوغ ــل إيـ ـ ـ ــران ،فـهــي
تحاول إقامة هذه اإلمبراطورية املتصلة
ح ــول ال ـشــرق األوسـ ــط مــن ال ـج ـنــوب في
اليمن لكنها أيضًا تحاول إنشاء جسر
من األرض من إيران إلى العراق وسوريا
ولـبـنــان وغ ـ ــزة ...ه ــذا تـطــور خطير جـدًا
بالنسبة إلى منطقتنا».

ّ
معلق الشؤون العسكرية في القناة العاشرة ،آلون بن دافيدّ ،إنه «عندما ّ
توجه نتنياهو بالسؤال إلى وزير خارجية إيران ،وهو يحمل
قال
ّ
المسيرة ،لم يكن األخير موجودًا بين الحضور» (أ ف ب)
قطعة من الطائرة

