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 أهمية اتخاذ موقفد على ]بينت يهاتف بوتين ويشدّ

 قوي وحازم ضد المشروع النووي اإليراني[

 
 41/4/2222"معاريف"، 

 
رئيس الحكومة نفتالي  قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية إن

الرئيس الروسي ب س(الخمي)أمس  شدّد، في سياق اتصال هاتفي أجراه بينت
م إيران في المشروع على أهمية اتخاذ موقف قوي وحازم ضد تقدُّ ،فالديمير بوتين

ملفات األمن  معه في ظل استمرار المحادثات النووية في فيينا، وناقش ،النووي
واتفق  ،الساحة الدولية فيتناول االتصال التحديات األمنية كما قليمي، اإل

 وسيا.إسرائيل ورعلى مواصلة التعاون الوثيق بين  الزعيمان خالله

أنه ببينت  ، وردّروسيازيارة إلى بينت وزوجته  دعا بوتين وأضاف البيان أن
وكان بينت زار منتجع سوتشي  .سيكون من دواعي سرورهما القيام بالزيارة

أكتوبر الماضي والتقى الرئيس بوتين للمرة األولى منذ تشرين األول/الروسي في 
 .توليه منصبه

واستؤنفت  ،ع طهران بشأن برنامجها النوويخرى مأُ دولوتتفاوض روسيا مع 
 .عدة أشهربعد استراحة استمرت فائت نوفمبر التشرين الثاني/المحادثات في 

جهود جميع  ثنين الفائت أنيوم اال وزارة الخارجية اإليرانية وأكد الناطق بلسان
أسفرت  الدول الست العظمىمع  2225 المبرم سنةاألطراف إلحياء االتفاق النووي 

 الجارية في فيينا. د خالل المحادثاتتقدم جيّحدوث عن 

ن أ ثنين الفائت،وكان بينت أكد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم يوم اال
بغض النظر عن أي اتفاق  ،إسرائيل ستحتفظ بحرية غير مقيدة للعمل ضد إيران

المحادثات سير ما يتعلق بنحن قلقون بالتأكيد إزاء كل " :بينت أضافنووي. و
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ه: بوضوح وبشكل ال لبس في ،أن أقول هنا ليّإالنووية في فيينا. من المهم بالنسبة 
ستحافظ على حرية غير محدودة وغير ، وفي االتفاقات إسرائيل ليست طرفاً إن 

 ".مقيدة للعمل في كل مكان وزمان

 
 مشروع على احتجاجاً ظاهرات في النقب تال]استمرار  

 تابعة للسكان البدو[ في أراضٍ غرس األشجار 
 

 41/4/2222"هآرتس"، 
 

ب جنو]ظاهرات في النقب تال ( لليوم الرابع على التواليالخميسأمس )تواصلت 
في أراضٍ تابعة للسكان البدو في مشروع غرس األشجار  على [، احتجاجاًإسرائيل

 مؤسسة الصندوق الدائم إلسرائيل ]"الكيرن كاييمت"[الذي تقف وراءه المنطقة، و
 .دائرة أراضي إسرائيلالتابعة ل

 2222نحو  وأشار بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة اإلسرائيلية إلى أن
شخص شاركوا في تظاهرة أقيمت بالقرب من أراضي عشيرة األطرش البدوية، 

. كما أشار إلى أن اتجاه رجال الشرطةفي بإلقاء الحجارة  وقام بعض المتظاهرين
شخصاً من المتظاهرين بشبهة رشق الحجارة والقيام  23الشرطة قامت باعتقال 

 بأعمال شغب.

ش رة لرسطة طائرة مسيّابتفريق المتظاهرين بو وأوضح البيان أن الشرطة قامت
ة إصابات بسيطبأن ثالثة من المتظاهرين أصيبوا بوأفيد  .الغاز المسيل للدموع

 العالج.  لقيوتم نقلهم إلى المستشفى لت

في عدة دونمات بجوار  األشجار التي زُرعتاقتالع شتالت  تم أمس وذكر البيان أنه
"الكيرن كاييمت" ها تالتي وضع حراسةعلى الرغم من المضارب عشيرة األطرش، 

  .في المكان

في بيان صادر عنها أمس، الحكومة  ،القائمة المشتركة من ناحية أُخرى وصفت
الشجر على حساب البشر،  غرسوحكومة االستيطان اإلسرائيلية الحالية بأنها 
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مسؤولية القمع والبطش البوليسي الوحشي ضد المتظاهرين، وطالبت وحملتها 
 .باإلفراج الفوري عن المعتقلين

هو استمرار لحملة التجريف والتشجير  البيان أن ما يجري في النقب حالياً وأكد 
 ما رأيناهف: "إن . وأضااقتالع البشر والحدّ من توسعهمإلى التي تهدف أوالً وأخيراً 

في المبّيتة لدى هذه الحكومة تجاه أهلنا  تايظاهرة يؤكد أن النتخالل قمع ال
لم تتغير، بل على العكس تزداد حدّة وشراسة. هذا القمع الوحشي هو عمل  النقب

يهدف إلى ردع أي مقاومة مستقبلية لمخططات التجريف والتحريش وسلب 
وسوف تنفّذ وفق التخطيط،  ،ة أنها مستمرةالتي أكدت أطراف في الحكوم، واألرض
 ".الرمال في عيون أهل النقب وأصحاب األرض ن يقول غير ذلك فهو يذرّوكل مَ

 

 ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيليةأمام  ]آالف المستوطنين يتظاهرون
 " االستيطانية غير القانونية[حومش" بؤرةللمطالبة بعدم هدم 

 
 41/4/2222"يسرائيل هيوم"، 

 
 أمام الماضية في تظاهرة أقيمتمستوطن إسرائيلي الليلة  5222 أكثر من شارك

 "حومش" بؤرةالقدس للمطالبة بعدم هدم  ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية في
ودعا المتظاهرون إلى وقف ما  االستيطانية غير القانونية بالقرب من جنين.

ضفة يهودا والسامرة ]الوحة في مناطق المفتالفلسطيني على  بأنه استيالءوصفوه 
 .على ضرورة تنظيم عملية االستيطان الشبابية وشددوا ،والنقب [الغربية

واتهم رئيس المجلس اإلقليمي بنيامين الحكومة اإلسرائيلية بأنها تسعى 
الستئناف العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية، وبذا تشجع "اإلرهابيين". 

أن هناك  أنت تدرك جيداًووجّه كالمه إلى رئيس الحكومة نفتالي بينت قائالً: "
ي الضفة الغربية والنقب. لقد أراضعلى  مدعومة من أوروباعملية استيالء عربية 

 ".ولن ندع ذلك يحدث ،قررتم بيع البلد
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منذ أوسلو،  نشهد مثيالً لهامور لم أ"تحدث هنا  :وأضاف رئيس مجلس بنيامين
والعمليات اإلرهابية وقيام وزراء بالتحريض حجارة مثل ازدياد حوادث إلقاء ال

واحدة في الشمال لدينا دولة ونحن سنخرج إلى النضال،  على المستوطنين.
 رض إسرائيلأوسنحرسها. سنبني  ويهودا والسامرة،في النقب و ،والجنوب

 وسنعمل على إسقاط الحكومة عاجالً أم آجالً".

 
 صاباتعدد اإلفي تسجيل رقم قياسي جديد ]

 متحور "أوميكرون" في إسرائيل[اليومية ب
 

 41/4/2222"يديعوت أحرونوت"، 
 
م تسجيل رق أمس )الخميس( في بيان صادر عنها اإلسرائيلية الصحة علنت وزارةأ

فيروس كورونا متحور "أوميكرون" من صابات اليومية بقياسي جديد في عدد اإل
صابة جديدة تشكل نسبة إ 49295التي بلغت الماضية، و 24خالل الساعات الـ

 فحص. 422.222ووصلت إلى جريت أمن عدد الفحوصات التي  22.95%

صابة، إ 293االرتفاع وبلغ  مستمر فيصابات الخطرة عدد اإلوأضاف البيان أن 
 اصطناعي. يستعينون بأجهزة تنفس 65و ،حالتهم حرجة 76 مبينه

 ارتفعلكن المؤشر ، 2.9مؤشر انتشار العدوى أمس وبلغ ووفقًا للبيان، انخفض 
 .فوق عاماً فما 62مَن هم في سنّ الـ ين ب 2.2وبلغ 

 259.664 ، يبلغحالياً ،صابات النشطة في إسرائيلعدد اإل ان إلى أنوأشار البي
الحجر الصحي بعد تواصلهم  شخص تم إدخالهم إلى 42.222وهناك نحو ، إصابة

 .حالة 9292حاالت الوفاة إلى وارتفع إجمالي مع مصابين، 
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 ]لبيد عقد اجتماعاً مع رئيس
 جهاز االستخبارات الفلسطينية[

 
 41/4/2222"هآرتس"، 

 
وزير الخارجية  الليلة قبل الماضية أن 23 ذكرت قناة التلفزة اإلسرائيلية

ع رئيس م عقد قبل أسبوعين اجتماعاً يائير لبيد ورئيس الحكومة البديل اإلسرائيلي
 .الفلسطينية ماجد فرج االستخباراتجهاز 

 إلىقا لبيد وفرج بحثا ملفات أمنية واقتصادية ولم يتطر وأضافت القناة أن
دليالً إضافياً على دفء العالقات  االجتماع يشكّل وقالت إنلقضايا السياسية، ا

 .بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

 أنه التقى مسؤولين فلسطينيين رفيعيبوأشارت القناة إلى أن لبيد سبق أن اعترف 
 مسؤولمع  أول اجتماع يعقدهعتبر أن لقاءه فرج يُ وأكدتالمستوى عدة مرات، 

 .محمود عباس ةالفلسطيني السلطة ب من رئيسقرّفلسطيني كبير مُ

 لقاءات إضافية متوقعة قولها إن هناك مصادر فلسطينية ونقلت قناة التلفزة عن
المسؤولين اإلسرائيليين وكبار المسؤولين كبار عقد خالل الفترة المقبلة بين ستُ

 .في السلطة الفلسطينية

أنه ال ينوي الدخول في أي مفاوضات سياسية  وكان لبيد أكد األسبوع الماضي
حسب ب ،خلفاً لنفتالي بينت ،مه رئاسة الحكومةتسلُّ لدىمع السلطة الفلسطينية 

أن ما يحول دون إجراء مفاوضات كهذه هو إلى  بينهما، مشيراًالتناوب فيما اتفاق 
ارية سة من أحزاب يمينية ويؤلفتعقيد تركيبة الحكومة اإلسرائيلية الحالية الم

 .إلى الوسط وأحزاب تنتمي

كما أن رئيس الحكومة بينت أكد مؤخراً أنه ال يخطّط إلحراز أي تقدّم سياسي مع 
 الفلسطينيين في الوقت الحالي.
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 وجاء تأكيد بينت هذا على خلفية االجتماع الذي عُقد بين وزير الدفاع اإلسرائيلي
 منزل األول في "روش عباس في ة محمودالفلسطينيالسلطة رئيس وبني غانتس 

 الفائت.أواخر الشهر ]وسط إسرائيل[ في هعاين" 

اون التع وجاء في إطار أن االجتماع بين غانتس وعباس تمّ بموافقتهبه بينت ونوّ
األمني واالقتصادي وليس السياسي بين الجانبين، مشيراً إلى أنه شخصياً ال ينوي 

لماضي، منها قيام السلطة عقد أي لقاء مع عباس ألسباب عديدة ذكرها في ا
 .شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في الهايالفلسطينية بتقديم 

 
 

 

        
 بها رئيس المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف -عطية العاصم 

 في النقب المسؤولة عن مشروع المساواة  -جيل في النقب، وإيال 

 وأفق[ الذي يشجع على المساواةرص أفق" ]ف - في جمعية "سيكوي

 والشراكة بين المواطنين العرب واليهود
 41/4/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 

 ليست بيئية وال اجتماعية حملة التشجير في النقب

 بل هدفها كبح تطوير البلدات البدوية

 
  كما في األمس كذلك قبل عام، وقفنا نراقب الجرافات التي أرسلتها الدولة

لتجرف الحقول حول مسقط رأسي بلدة سعوة في النقب. وكما في األمس 
أيضاً اليوم، رافقت األعمال مئات من عناصر الشرطة وعشرات المركبات، 

اهد ويومها احتج أيضاً السكان البدو. وبخالف ما يمكن أن يعتقد َمن يش
ويقرأ وسائل اإلعالم العبرية، فإن تظاهرات النقب في اليومين األخيرين 
ليست قصة بدأت اآلن، وهي ال تتعلق بنشاطات بيئية وتشجيرية في 
مواجهة عنف عشوائي للمواطنين البدو الغاضبين. هناك أسباب الحتجاج 
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 وغضب المواطنين البدو، وحان الوقت للحديث عنها.
 ها الدولة في األيام األخيرة يعمل فيها سكان مولدااألراضي التي جرفت - 

سعوة، وهي بلدة اعترفت بها الدولة منذ عشرات األعوام. من الممكن القول 
إنهم يشجّرون الصحراء. بيْد أن الدولة تجرف هذه األراضي كجزء من 
سياسة تعود إلى أعوام طويلة متوحشة وال لزوم لها. لماذا الصندوق الدائم 

يل بحاجة إلى العودة عاماً بعد عام إلى تشجير أرض زراعية؟ ومن إلسرائ
بين آالف الدونمات الخالية في النقب، لماذا تحديداً هنا؟ ولماذا في هذه 

 الفترة بالذات؟ 
  الجواب هو أن أعمال التشجير التي يقوم بها الصندوق الدائم إلسرائيل

ي في الواقع تشجير ]الكيرن كاييميت[ ليست بيئية وال اجتماعية. بل ه
سياسي، هدفه كبح تطوير البلدات العربية في النقب وتحديد وقائع على 
أراضٍ هي موضوع خالف في المحاكم. يجد السكان أنفسهم مرة أُخرى 
عاجزين أمام قوى الدولة واألجهزة المتعددة لتطبيق القانون، والتي تهدم 

قياً متفقاً عليه يسمح منازلهم وحقولهم، من دون أن تقدم لهم بديالً حقي
 لهم بالبناء أو العمل في أراضيهم بصورة قانونية ومنظّمة.

  آالف مبنى في بلدات  22في األعوام الخمسة األخيرة هدمت الدولة نحو
منزل. التداعيات االقتصادية  622عربية في النقب. ويُهدم سنوياً نحو 

واالجتماعية ال يمكن وصفها. وباإلضافة إلى هدم المنازل، الدولة تهدم 
 أيضاً مصدر رزق السكان، أي األراضي الزراعية التي يعتاشون منها.

  كيف نرد على حجة أن هذه األراضي ليست ملكاً للسكان وأنهم يعملون فيها
خالفًا للقانون؟ حتى لو تجاهلنا الخالفات بشأن ملكية األراضي، هناك 
أمور أساسية يجب أن نفهمها: بعكس سكان المستوطنات اليهودية، ليس 
 لدى السكان العرب في النقب بديالً قانونيًا يسمح لهم بالعيش على

 أراضيهم وتحصيل رزقهم بكرامة.
  مقارنة بالسكان اليهود في النقب، فإن أغلبية البدو ليس لديها أفق

تخطيطي يسمح بالحياة في بلدات ريفية تشمل مساكن وبنى تحتية 
وأراضي زراعية. وفي حاالت كثيرة، الحل الوحيد المقترح على السكان هو 

لب منهم تغييراً جوهرياً لنمط االنتقال إلى بلدات حضرية، األمر الذي يتط
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حياتهم. لذلك، هم يواصلون العمل في أراضٍ يطالبون بملكيتها، جزء منها 
 عمل فيه آباؤهم منذ أجيال.

  في النقب توجد مشكالت حقيقية ال يتحدثون عنها. المشكلة أن هناك عددًا
كبيراً من مواطني دولة إسرائيل يعيشون في فقر مدقع وظروف يرثى لها، 

ي أحيان كثيرة ليس لديهم بنى تحتية وال خدمات أساسية. هذه المشكلة وف
من الممكن حلها. مَن يهمه الحل فعالً ال يقوم بأعمال تتسبب بالمعاناة، 
وتزيد في حدة المواجهات، وتضر بالحقوق على األرض والقدرة على بناء 

 الثقة مع المجتمع البدوي.
  مواصلة التوجهات التي بدأت: تنمية مَن يريد العثور على حلّ يتعين عليه

اقتصادية للبلدات العربية في النقب، تخطيط يعتمد على  –اجتماعية 
التعاون مع السكان، التوصل إلى اتفاقات تقدم جواباً حقيقياً على 
الحاجات المطروحة على األرض، وفي األساس الدفع قدماً بمخطط 

ه خطوة محقة، وهي أيضًا توجيهي لالعتراف بالقرى غير المعترف بها. هذ
 لمصلحة كل سكان النقب.

 

 وزير ودبلوماسي سابق -مو بن عامي شلو
 وأستاذ فخري في جامعة تل أبيب

 41/4/2222"هآرتس"، 
 

 النووي اإليراني: عقيدةفي 
 بيغن تقترب من نهاية دربها

 
  دأب الزعماء في إسرائيل على تشجيع ذهان قومي إزاء األخطار الوجودية

تهدد إسرائيل، والتي تتبدل. ياسر عرفات الذي كان محاصراً في التي 
ملجئه في بيروت، كان بالنسبة إلى مناحيم بيغن، هتلر الجديد. بعد فترة 
حلّ محله صدام حسين. اليوم، إيران هي التي تعدّ لنا محرقة ثانية. التهديد 

 يةالمدن اإليراني إلسرائيل، الذي يتخذ ساحة قتال له في الجبهة الداخلية
هو  -وهي في إسرائيل األكثر عرضة للخطر، وحساسة بصورة خاصة -
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تهديد تقليدي وليس تهديداً نوويًا. وإيران نووية ليست تهديداً وجودياً بقدر 
ما هي تهديد استراتيجي كاسر للتوازن يفرض على إسرائيل أن تدرك أن 

 في المنطقة هجوم استباقي هدفه تدمير أي برنامج نووي –"عقيدة بيغن" 
تقترب من نهاية دربها، وبالتالي يجب عليها  - قبل أن يصبح عسكرياً

 تغيير استراتيجيتها اإلقليمية. 
  بالتأكيد ال يمكن االستخفاف بإيران نووية، ألنها يمكن أن تحرك سباقًا

على القنبلة، مثل تركيا ومصر خرى في المنطقة للحصول بين دول أُ
به بين ميزان الردع النووي، الذي كان موجودًا والسعودية. وال يوجد تشا

ال و - بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي في مرحلة الحرب الباردة
 -توازن الرعب في النزاع الثنائي بين الهند وباكستان، الدولتين النوويتين

وبين انتشار نووي واسع النطاق في الشرق األوسط مع نزاعاته، ومع 
 التنظيمات اإلرهابية الكثيرة التي تنشط فيه.الميليشيات و

 دولتين ال حدود مشتركة  -ما هو بالتحديد الذي حوّل إسرائيل وإيران
بينهما وال نزاعات تاريخية، بل لديهما عدو مشترك هو العالم العربي 

 إلى عدوتين لدودتين؟  -السّني
  عداء إيران لـ "الشيطان األصغر" إسرائيل التي كانت حليفة إليران في عهد

الشاه، ولـ"الشيطان األكبر" الواليات المتحدة، هو في نظرها مسألة 
الهوتية لها عالقة بتحديد هوية الثورة اإلسالمية. ومثل ثورات  -سياسية

ة هوريتعتبر الجم -الثورة الفرنسية والسوفياتية - أُخرى في الماضي
سنية معادية أداة مركزية في  -اإلسالمية  انتشارها في منطقة عربية

الدفاع عن الثورة، وفي نشر تعاليمها. إيران ال تعتبر المفاوضات بشأن 
 - القضية النووية مدخالً إلى مصالحة تاريخية مع النظام األميركي
ون كاإلسرائيلي في المنطقة. نظام يشكل عقبة في طريقها وتسعى ألن ت

 قطباً معارضاً له.
  الحرب بين إسرائيل وحزام الميليشيات التي نشرتها إيران في المنطقة ...– 

تدور منذ أعوام بكل الوسائل الممكنة، في الظالم  - وعلى رأسها حزب الله
من خالل هجمات سيبرانية. اللحظة المؤسِّسة للعداء ووفي الجو، وفي البحر 

قد العربي. ف - والدة عملية السالم اإلسرائيلياإليراني كانت  - اإلسرائيلي
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التي  –استُبعدت إيران من مؤتمر السالم في مدريد ومن اتفاقات أوسلو 
فتحت أبواب العالم العربي أمام إسرائيل، وصوالً إلى دعوة شمعون بيرس 

كل ذلك جسّد سيناريو رعب  - إلى انضمام إسرائيل إلى الجامعة العربية
ن، معناه العزلة في منطقة يتحالف فيها أعداؤها اللدودون بالنسبة إلى إيرا

 مع قوة كبرى إقليمية، مثل إسرائيل، التي تقف وراءها الواليات المتحدة.
 عربي هو تهديد استراتيجي إليران التي خسرت قبل أعوام –سالم إسرائيلي

من اتفاق أوسلو مئات اآلالف من أبنائها في حرب فرضها عليها صدام 
حل المشكلة الفلسطينية من خالل تسوية سياسية هو آخر أمر حسين.  

تريده. لقد أدارت إيران ظهرها لعرفات عندما توجه إلى تسوية مع إسرائيل، 
لكنها دعمت خياره في الحرب )يجب أن نتذكر سفينة السالح كارين إي 
التي أرسلتها إيران لتسليح الميليشيات الفلسطينية خالل االنتفاضة 

، واليوم هي تؤيد معارضة "حماس"، وتعارض بقوة الخيار الثانية(
 الدبلوماسي لمحمود عباس.

  ،الدرس الذي تعلمته إيران، وهي في طريقها إلى دولة على حافة النووي
هو أن القدرة النووية التي تملكها أنظمة قمعية، مثل كوريا الشمالية، 

كما تعلمت أنه تمنحها حصانة في مواجهة هجوم أميركي إلطاحة النظام. 
لو كان لدى صدام حسين سالح نووي لما تجرأت الواليات المتحدة على 

. درس آخر مهم يمكن أن تتعلمه إيران من حالة 2223غزو بالده في سنة 
أوكرانيا التي بقي لديها، مع تفكك االتحاد السوفياتي، ترسانة نووية كانت 

كرانيا في مذكرة الثالثة من حيث الحجم في العالم. لو لم توافق أو
على التخلي عن قدراتها النووية في مقابل  2994"بودابست" في سنة 

ضمانات أميركية للحفاظ على سالمة أراضيها، فمن شبه المؤكد لما كانت 
روسيا تجرأت على احتالل شبه جزيرة القرم، ولما هدد الرئيس الروسي 

 فالديمير بوتين بغزو أوكرانيا كما يفعل اليوم.
  الحرب الهجينة مع إسرائيل، وال العقوبات االقتصادية القاسية التي ال

فرضتها الواليات المتحدة، منعت إيران من التقدم، بعناد، إلى وضع دولة 
على حافة النووي. يعاني االقتصاد اإليراني حالياً جرّاء أزمة عميقة، ومن 

لتي وعدت . أيضاً أوروبا، ارعحين إلى آخر تخرج االحتجاجات إلى الشوا
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إيران بااللتفاف على العقوبات بعد خروج الواليات المتحدة من االتفاق 
النووي، تبين أنها دعامة من قصب. وليس في إمكان اليورو الهش االلتفاف 
على مركزية الدوالر األميركي في المنظومة المالية العالمية. مع كل ذلك، 

وإيران تملك  –ية قدرات تكنولوجية وعلم دولة يتضح أنه عندما تملك
وتكون مصرّة على الوصول إلى القدرة النووية، فإنها تقدر على  -ذلك

 تحقيق ذلك.
 ...... 
  عقيدة بيغن استُخدمت بنجاح كبير لدى تدمير المفاعل العراقي في سنة

. لقد كانت عمليات جراحية ضد منشآت 2227، والسوري في سنة 2992
ناً بأن لديها برامج نووية. بناءً موجودة في دول امتنعت من االعتراف عل

على ذلك، المخاطرة بأن مهاجمة هذه المنشآت ستؤدي إلى حرب شاملة 
كانت ضئيلة، وتقريباً غير موجودة. في المقابل، اإليرانيون ال يستطيعون 
عدم الرد بهجوم مباشر ضد أهداف إسرائيلية، ومن خالل استخدام وكيلها 

 في لبنان حزب الله.
 ومثل هجوم إسرائيلي سيضع إيران أمام معضلة صعبة مع ذلك، أي .

التي تشكل الجبهة الداخلية نقطة ضعفها الكبيرة، تفضل إيران  إسرائيل
قد القيام بردّ مدروس على شن حرب شاملة. لكن الحروب عموماً تتعقد، و

تتدهور المواجهات إلى حرب ساحقة تضطر فيها أيضاً الواليات المتحدة 
تعرضت قواتها في المنطقة للهجوم، وكل ذلك يمكن أن يضر  إلى التحرك إذا

بقيمة عليا في نظر الزعامة اإليرانية، بغض النظر عن راديكاليتها: 
 المحافظة على النظام وضمان إنجازاته في المنطقة.

  المعضلة التي سيواجهها حزب الله ستكون أصعب. إيران لم تمول الحزب
بأموال طائلة، فقط كي يحارب إلعادة  على الحدود الشمالية مع إسرائيل

مزارع شبعا إلى لبنان. لقد فعلت ذلك من أجل اللحظة التي سيكون عليها 
فتح جبهة إضافية في مواجهة إسرائيل. لكن هنا، تحديداً، تكمن نقطة 

دما وعنضعف اإلمبراطورية اإليرانية: فهي تعتمد على ميليشيات محلية 
أن تقف مع المصلحة الوطنية وليس مع سيكون عليها  تنشب حرب شاملة،

مصلحة إيران. في العراق، على سبيل المثال، الزعيم الشيعي األكثر قوة 
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مقتدى الصدر، وقف في األعوام األخيرة على رأس المعارضين للسيطرة 
اإليرانية على بلده. أيضًا حزب الله هو تنظيم محلي لبناني، وهو يتخوف 

من الدمار جرّاء حرب شاملة مع إسرائيل. مع  منذ الحرب الثانية على لبنان
–ذلك، وقوف حزب الله موقف المتفرج إذا اندلعت مواجهة إسرائيلية 

 إيرانية مباشرة هو ترف ال يستطيع الحزب أن يسمح لنفسه به.
  االستراتيجيا المفضلة إليران هي االمتناع من خوض حرب حسم

وصوالً إلى لبنان، من خالل واالستمرار في تطوير قوات محلية، من اليمن، 
 التقدم إلى عتبة القدرة على إنتاج قنبلة من دون تخطّيها...

  ليس لكل مشكلة حل عسكري، وليس لدى إسرائيل مثل هذا الحل للبرنامج
النووي اإليراني. هجوم إسرائيلي على إيران يمكن فقط أن يعطي حافزًا 

لى النقاش مسألة للطموحات النووية اإليرانية. وممنوع أن تسيطر ع
االستعدادات اإلسرائيلية لمثل هذا الهجوم. وما ال يقل أهمية هو انتهاج 
استراتيجيا إقليمية تعمل على تحريك وتوسيع اتفاقات أبراهام من أجل 
التوصل إلى تسويات أمنية إقليمية تسعى لكبح السباق النووي في المنطقة. 

ن تلك التي تعودنا عليها في السباق النووي يتطلب لعبة مختلفة تماماً ع
 مرحلة كانت فيها عقيدة بيغن هي العقيدة الوحيدة. 
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