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للخطر. وأضاف فريدمان أن بايدن كان جزءاً من اإلدارة األميركية التي وقّعت 
. وقال إن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب 2015تفاق النووي يف سنة اال

على إيران ستنجح يف نهاية املطاف يف كبح عدائية إيران اإلقليمية. وحذّر 
فريدمان من أنه إذا انتُخب بايدن يف تشرين الثاين/نوفمبر املقبل، فإن سياسة 

 إيران قد ال تستمر.  الضغط األقصى التي مارسها الرئيس دونالد ترامب على

  
  نتنياهو: بعد أسبوعين

 نقرر كيفية التخفيف من اإلغالق

  
 5/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
ثنين من أجل التوصل إىل تفاهمات بشان اجتمعت جلنة الكورونا مساء اال

استراتيجيا اخلروج من اإلغالق ومراحله املتعددة. يف بداية اجللسة تطرق 
من جانب الوزيرة غيال غمليئيل قائالً: "املطلوب منا  نتنياهو إىل خرق اإلغالق

جميعاً احترام القواعد. وفيما يتعلق بالوزيرة غمليئيل، أقترح انتظار نتائج 
التحقيق الذي جتريه اآلن وزارة الصحة." وانتقد املواجهات التي جرت خالل 

ال: تشييع احلاخام األساسي من بطرسبورغ وكذلك استمرار التظاهرات ضده فق
"أدعو اجلمهور احلريدي والعلماين وكل مواطن إسرائيلي إىل التقيد بالقواعد. 

 ونحن بحاجة إىل تعاون جميع مواطني إسرائيل وجميع زعماء اجلمهور.

  
  انفجار صاروخ يف أرض مفتوحة

  يف أشكول واجليش يرد بقصف أهداف يف قطاع غزة
  

  5/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

سقط صاروخ أُطلق من قطاع غزة يف أرض مفتوحة تابعة للمجلس اإلقليمي يف 
أشكول من دون أن يوقع إصابات أو أضراراً. وذكر الناطق بلسان اجليش 
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اإلسرائيلي أن طائرات سالح اجلو اإلسرائيلي قصفت مواقع عسكرية تابعة حلركة 
  "حماس" يف جنوب قطاع غزة. 

صاروخاً من غزة يف  13ثة أسابيع، حين أُطلق وهذا أول صاروخ يُطلق منذ ثال
اجتاه إسرائيل خالل حفل توقيع االتفاقات بين إسرائيل واإلمارات والبحرين يف 

  شخصاً بجروح. 13حديقة البيت األبيض، وهو ما أدى إىل إصابة 

من جهة أُخرى ألقت الشرطة اإلسرائيلية القبض على فلسطيني كان يقترب من 
رب من غوش عتسيون وهو يحمل سكيناً بحجة أنه كان ينوي جندي وشرطي بالق

  عاماً هو من سكان اخلليل.  19القيام بهجوم. والشاب البالغ من العمر 
  

  رئيس أرمينيا يحتج على تزويد
  إسرائيل أذربيجان بالسالح

  
  5/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
رؤوفين  يليةاتصل الرئيس األرميني أرمين سركيسيان برئيس الدولة اإلسرائ

ريفلين معبّراً عن قلقه إزاء تزوّد أذربيجان بالسالح اإلسرائيلي الذي يُستخدم يف 
املواجهات الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان يف إقليم ناغورين كاراباخ. ووصف 
الرئيس األرميني ما يجري بـ"املأساة الكبرى" ووضع الرئيس اإلسرائيلي يف 

ي تؤديه تركيا  يف دعم أذربيجان. وأعرب ريفلين صورة املستجدات والدور الذ
عن أسفه للحرب يف القوقاز وللضحايا الذين سقطوا، وأضاف أن إلسرائيل 
عالقات مع أذربيجان منذ سنوات طويلة، وأن التعاون بين البلدين ليس موجهاً 
ضد أي طرف من األطراف. كما أعرب ريفلين عن أمله بأن تعيد يريفان سفيرها 

إىل إسرائيل، بعد استدعائه إىل بالده احتجاجاً على استمرار شحن السالح  قريباً
اإلسرائيلي إىل أذربيجان يف ذروة املعارك. ويبدو أن الهدف من اتصال الرئيس 

من لة احتجاج إىل إسرائيل من جهة، واألرميني  بالرئيس اإلسرائيلي هو نقل رسا
بعالقاتها مع إسرائيل، وترغب يف  جهة أُخرى التوضيح أن أرمينيا ال تريد املس

  احلوار معها. 
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بطرسبورغ يف أشدود؛ وهو مل يدِن حقيقة أن احلسيديم تشاجروا مع قوات 
م إخالء الشرطة خالل اجلنازة، كما مل يدِن حقيقة رفض مئات احلسيدي

املكان. مل يتطرق نتنياهو إىل ذلك على الرغم من أن الشرطة أقامت 
، وقد وصل املئات منهم بصورة مل إىل زمر حواجز لتفريق احلسيديم

مل يتطرق إىل حقيقة إعطائه افظة على التباعد االجتماعي؛ وتسمح باحمل
روض إغالق مفأثناء املوافقة على إقامة مثل هذه اجلنازة اجلماعية يف 

  املواطنين. بقيةبإحكام على 
  ،أُصيبتنتنياهو مل يدِن حقيقة أن وزيرة يف حكومته، غيال غمليئيل 

حاولت التهرب من التحقيق الوبائي يف وزارة الصحة؛ ومل وبالكورونا 
يدِن حماولتها تضليل حمققي وزارة الصحة عندما قالت لهم إنها أُصيبت 

تقالتها ألنها، بخالف األوامر التي بالعدوى من سائقها؛ هو مل يطالب باس
تمنع االنتقال من مدينة إىل أُخرى، انتقلت خالل اإلغالق من تل أبيب إىل 

  .تكنيسالمبنى  داخل طبرية، وصلّت يف
  يتعرض مواطنو إسرائيل يومياً لهذه االزدواجية: رئيس احلكومة الذي

ضييق يحرّض بصورة عنيفة وغير مسؤولة ضد املتظاهرين، ويحاول الت
أكثر فأكثر على خطوات اإلسرائيليين، كفرض أمور دراماتيكية، مثل عدم 

متر عن املنزل، وإغالق األعمال الصغيرة، ووقف  200االبتعاد مسافة 
نظام التعليم لفترة طويلة، لكنه يف املقابل يسمح آلالف احلريديم 

 واالنتهاك بصورة ،باالستخفاف بقيود اإلغالق، والتباعد االجتماعي
صارخة القواعد التي يلتزم بها كل مواطن، واآلن يسمح لوزيرة يف 
حكومته بالبقاء يف منصبها على الرغم من أنها كذبت على سلطات الدولة 

  املسؤولة عن صحة اجلمهور.
  مرة أُخرى ينكشف نتنياهو يف كامل ضعفه كزعيم يف وقت األزمة. هو

م سيضطر إىل التخلي احلريديم الذين من دونه من قبل حماصَر سياسياً
يهم عن كرسي رئيس احلكومة، لذلك هو غير قادر على أن يفرض عل

الذين يشكل جزء  ،مستشاريه املقربيناالنصياع للقواعد، وهو معتمد على 
منهم ذراعه يف التحريض الرقمي ضد خصومه السياسيين، وهو يجد 

ن أن صعوبة يف الطلب من وزيرة مثل غمليئيل االستقالة، إذ كيف يمك
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يطلب منها هذا بينما هو نفسه يرفض القيام بذلك على الرغم من وجود 
  ثالثة اتهامات موجهة ضده.

  مواطنو إسرائيل يرزحون حتت إغالق يمس بمورد رزقهم وحقوقهم األكثر
أساسية نتيجة وباء عاملي. يف إحدى أكثر الفترات صعوبة يف حياة 

ا به، وزعامة تكون قراراتها الدولة، هم يستحقون زعيماً يمكنهم أن يثقو
موضوعية غير مرتبطة بمصالح سياسية ضيقة. نتنياهو وحكومته ال 

  يستوفيان هذه املعايير.  
  

د. شاوول شاي، حماضر يف مركز هرتسليا للدراسات االستراتيجية املتعدد 
  اجملاالت، شغل سابقاً منصب نائب رئيس جملس األمن القومي

  2020آب/أغسطس،  ،488جملة "معراخوت" العدد 
  

  حزب الله واحلوثيون ودروس من حرب اليمن
  

 يمي على الهيمنة يف الدائرة يف اليمن هي جزء من الصراع اإلقل عركةامل
السني  - بين إيران وحلفائها وبين االئتالف العربي الشرق األوسط

ب سيمنح طهران سيطرة على بقيادة السعودية. انتصار احلوثيين يف احلر
يف مضائق هرمز ومضائق باب املندب،  ينملياه االستراتيجيا معبري

إيران، العراق من الشمال، يح حماصرة السعودية من جانب حلفاء وسيت
  واليمن من اجلنوب الواقع حتت سيطرة احلوثيين.

  العالقات بين حزب الله وبين املتمردين احلوثيين يف اليمن قائمة منذ
مع بداية  2014بدءاً من سنة  جيةعشر سنوات وحتولت إىل استراتي نحو

هجوم احلوثيين واحتاللهم العاصمة صنعاء وتوسيع سيطرتهم على 
  أجزاء عديدة من الدولة.

  دخلت السعودية على رأس ائتالف ضم عشر دول  2015يف آذار/مارس
بدأت كعملية التي ، احلرب ضد احلوثيين سنية) - (أغلبيتها عربية

تعادة الرئيس الشرعي عبد ربه هادي "عاصفة احلزم" يف حماولة الس
السيطرة على الدولة. منذ ذلك احلين تدور يف اليمن معركة دموية، وبسبب 
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ينجح االئتالف السعودي يف  لتي تقدمها إيران إىل احلوثيين ملاملساعدة ا
  حسم احلرب.

  االستشارة والتدريب بجتلى تدخُّل حزب الله، حليف إيران، يف حرب اليمن
واحلوثيين تسمح ره، والعالقات الوثيقة بين احلزب الح وغيوتهريب الس

  للطرفين بالتعلم واستخالص الدروس من التجارب العمالنية لآلخر.
  يفحص هذا املقال ما يستطيع احلوثيون تعلّمه من جتارب حزب الله

العمالنية، ويف األساس ما يمكن أن يتعلمه حزب الله من احلرب يف 
زب يف هذه لومات واخلبرة اللتين جمعهما احلاليمن، وكيف يمكن للمع

  مستقبلية ضد إسرائيل.الساحة أن تتجليا يف معركة 

  ماذا يستطيع احلوثيون تعلُّمه من حزب الله؟
 عاماً  40 تنظيم حزب الله كان وال يزال اخلصم األساسي إلسرائيل منذ

كانت إسرائيل موجودة يف احلزام األمني بعد حرب لبنان أن تقريباً: منذ 
، 2006؛ مروراً بحرب لبنان الثانية 2000-1982األوىل خالل السنوات 

وإىل اليوم. التجربة الغنية املتعددة السنوات حلزب الله يف القتال غير 
ضد عدو يتفوق عليه تكنولوجياً وجوياً، برزت من خالل  تناسبامل

السالح األساسي الذي  - نظومة القذائف والصواريخاستخدامه الكثيف مل
كان لدى احلزب ضد إسرائيل طوال سنوات، وخصوصاً خالل حرب لبنان 

  الثانية.
  ،اضطر حزب الله أيضاً إىل القتال ضد قوات اجليش اإلسرائيلي البرية

معتمداً على قدرته الدفاعية يف املناطق املبنية، ومن خالل الصواريخ 
درعات (صواريخ كورنيت)، واستخدام واسع للعبوات الناسفة املضادة للم

واأللغام لكبح حركة القوات اإلسرائيلية. كما استخدم حزب الله وسائل 
بحر، عندما ضرب سفينة سالح البحر  - متقدمة، مثل صواريخ بر
، ومسيّرات من نوع 2006تموز/يوليو  14اإلسرائيلي "حانيت" يف 

  أبابيل.  
 لك حصل احلزب على جتربة عسكرية غنية يف احلرب التي باإلضافة إىل ذ

، والتي قاتل فيها إىل جانب قوات األسد، 2011بدأت يف سورية يف سنة 
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وإيران، وميليشيات شيعية، وروسيا. يف سورية أصبح احلزب خبيراً يف 
مساعدة جوية  معمنظمة، وخوض معركة ضمن أطر عسكرية نظامية 

يف مناطق مبنية، سواء يف مهمات ورية دار ومدفعية. أغلب القتال يف س
أو يف عمليات احتالل واستيالء على أرض مبنية من يد اخلصم.  يةدفاع

قتال بري، يف األساس يف مناطق مبنية، وبسبب التشابه يف اليمن يدور 
 االكبير يف سمات القتال، فإن معلومات حزب الله وجتربته يمكن أن تفيد

  املتمردين.

  حزب الله أن يتعلم من جتربة اليمن؟ماذا يستطيع 
  تستخدم إيران ساحة القتال يف اليمن كحقل جتارب لفحص وسائل

وأساليب القتال، ويف عدة جماالت مركزية يستطيع حزب الله أن يتعلم 
  يف احلرب:تراكمت من التجربة التي 

 .خالل سنوات احلرب قام احلوثيون باستخدام جمموعة  الساحة البحرية
وسائل قتال بحرية ضد القوات البحرية الئتالف السعودية وضد أهداف 

بحر  - بحرية مدنية، معظمها زودتهم به إيران. واستخدموا صواريخ بر
، شبيهة بتلك التي استخدمها حزب الله ضد سالح البحر C-802من طراز 

، لضرب سفن سعودية وإماراتية، وحاولوا 2006اإلسرائيلي يف سنة 
أميركية. إدارة أوباما ردت بالهجوم على مواقع الرادارات  سفن ضرب

التي ساعدت يف إطالق الصواريخ، ودمرتها بواسطة سالح البحرية 
  األميركي.

  حمملة بمواد ناسفة تُشغَّل عن  اًسفنباإلضافة إىل ذلك استخدم احلوثيون
ومنشآت موانىء  تابعة لالئتالف السعودية ، ملهاجمة سفن عسكريبعد

. كما استخدموا على نطاق واسع ألغاماً ونفط على شواطىء سعودية
بحرية قبالة سواحل اليمن يف البحر األحمر، وقد أصيبت سفن مدنية 

  أيضاً بهذه األلغام.
  .إليران هو  ناسبتمكوّن مهم يف عقيدة القتال غير املاستخدام مسيّرات

رات، وطُبِّقت هذه العقيدة أيضاً من جانب املتمردين يّ منظومة املس
  هم يف طهران.رعاتاحلوثيين بموافقة 
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  ،يستخدم احلوثيون املسيّرات بصورة كبيرة جلمع معلومات استخباراتية
كما يستخدمون مسيّرات مسلحة زودتهم بها إيران، وبعضها يجري 

نيون زودوا تركيبه يف اليمن من أجل الهجمات االنتحارية. اإليرا
احلوثيين بمعلومات وعتاد ومساعدة  خبراء من أجل إقامة خطوط إنتاج 
يف منطقة صعدا، املعقل الرئيسي للحوثيين يف اليمن، وكذلك يف منطقة 
صنعاء. هاجم السعوديون عدة مرات أهدافاً استُخدمت إلنتاج وتخزين 

  املسيّرات، لكن جناح هذه الهجمات حمدود حتى اآلن.
  املسيّرات ضد أهداف تابعة لالئتالف يف اليمن ويف عمق استخدام

األراضي السعودية هو تقريباً يومي. وبهدف التغلب على قدرة كشف 
تكتيكاً من خالل  ونيواعتراض الطائرات القتالية السعودية طوّر احلوث

  ) يف آن واحد.ملسيّرات (أحياناً عشركبير من ا استخدام عدد
 سيّرات انتحارية ملهاجمة بطاريات صواريخ استخدم احلوثيون أيضاً م

حتى اآلن، معروف عن ثالث هجمات كهذه: اثنتان يف باتريوت لالئتالف. 
أراضي اليمن، وهجمة واحدة يف أراضي السعودية، بالقرب من جنران. 

  نتائج الهجمات غير معروفة.
  باإلضافة إىل ذلك استخدم احلوثيون تكتيك الهجوم الذي يجمع بين

ت وصواريخ باليستية، أو صواريخ كورنيت، ضد أهداف يف عمق مسيّرا
األراضي السعودية واإلمارات. ونفّذوا يف عدد من املرات "اغتياالت 

  ة" ضد ضباط كبار يف اجليش اليمني.وضعيم
  أول استخدام حلزب الله للمسيّرات ضد إسرائيل كان من أجل احلصول على

هذه احلرب أرسل حزب الله معلومات قبل حرب لبنان الثانية. خالل 
مسيّرات انتحارية من نوع أبابيل يف اجتاه أراضي إسرائيل، لكن جرى 

  اعتراضها ومل توقع أضراراً.
  جمال استخدام املسيّرات يف اليمن يمنح حزب الله معلومات حمدثة

وعظيمة األهمية، يمكن أن يطبقها يف مواجهة مستقبلية يف لبنان، أو يف 
  ن.جبهة هضبة اجلوال

  .يحارب احلوثيون يف ساحة يملك فيها االئتالف السعودي دفاع جوي
تفوقاً جوياً مطلقاً شبيهاً بوضع حزب الله يف الساحة اللبنانية. يف سنة 
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سيطر احلوثيون على أغلبية منظومات الدفاع اجلوي التي كانت  2014
، وصواريخ SA-2,3,4لدى اجليش اليمني (منظومات سوفياتية من طراز 

)، وفوجئوا عندما اكتشفوا أن جزءاً منها غير قابل SA-7كتف من نوع 
لالستخدام، وجزءاً آخر ضربته ودمرته طائرات التحالف يف مراحل 

  سابقة للحرب.
  من أجل مواجهة هجمات سالح اجلو لالئتالف نفّذ احلوثيون، بمساعدة

والتي استخدمتها جو السوفياتية الصنع،  - إيرانية، حتويل صواريخ جو
 - لدى اجليش اليمني، إىل صواريخ أرض 29-يف األساس طائرات ميغ

 17جو نُصبت على شاحنات خفيفة. االستخدام العمالين األول جرى يف 
سعودية،  15-، حين أُطلق صاروخ نحو طائرة أف2017تموز/يوليو 

الطائرة مل تُصب. الحقاً زود اإليرانيون احلوثيين بصاروخ مضاد 
"... يُحسب للحوثيين C2–متقدم من إنتاجهم سمّوه "صياد  طائراتلل

خالل السنوات األربع أنهم جنحوا يف إسقاط عدة طائرات حربية وطوافات 
  تابعة لالئتالف وكذلك عشرات املسيّرات. 

  29لكن مل تكن املسيّرات فقط من "ضحايا" الدفاع اجلوي يف اليمن. ففي 
عى احلوثيون أنهم جنحوا يف إسقاط اد 2019تشرين الثاين/نوفمبر 

مروحية أباتشي سعودية بالقرب من احلدود بين اليمن والسعودية 
  جو، وأن طيارَيْها قُتال. - بواسطة صاروخ أرض

  الدالالت بالنسبة إىل إسرائيل
  باإلضافة إىل املعلومات والتجربة التي راكمها حزب الله خالل القتال يف

مباشرة إلسرائيل ومصاحلها من جانب احلوثيين اليمن، تراكمت تهديدات 
تشرين األول/أكتوبر التقى  28واإليرانيين يف ساحة البحر األحمر. يف 

رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو يف مكتبه يف القدس وزير اخلزانة 
األميركي، وقال له: "إيران نصبت صواريخها يف اليمن من أجل مهاجمة 

للتوصل إىل سالح دقيق قادر على ضرب أي  إسرائيل. إيران تسعى حالياً
هدف يف الشرق األوسط بدقة توازي خمسة إىل عشرة أمتار [...] 
اإليرانيون يطورون الصواريخ يف إيران، ويريدون نصبها يف العراق 
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ألف  130وسورية وحتويل الترسانة الصاروخية يف لبنان، املؤلفة من 
يتطلعون إىل تطوير ذلك  صاروخ تقليدي، إىل سالح موجّه ودقيق. هم

  السالح وبدأوا بإدخاله إىل اليمن بهدف ضرب إسرائيل أيضاً من هناك."
  تشرين الثاين/نوفمبر ألقى زعيم احلوثيين يف اليمن عبد امللك  9يف

احلوثي خطاباً بمناسبة عيد املولد النبوي، أرسل فيه ألول مرة تهديداً 
قناة "املسيرة" التابعة للمتمردين مباشراً إلسرائيل. يف اخلطاب الذي بثته 

احلوثيين، كذّب احلوثي مزاعم نتنياهو بأن إيران بدأت بتزويد اليمن 
بصواريخ دقيقة، وهدد بمهاجمة إسرائيل إذا هاجمت اليمن: "شعبنا لن 
يتردد يف إعالن اجلهاد ضد العدو اإلسرائيلي وتوجيه ضربات قاسية ضد 

ذا قام بأعمال حمقاء ضد شعبنا. األهداف احلساسة يف كيان العدو، إ
  عداؤنا إلسرائيل هو موقف مبدئي، وإنساين وأخالقي وواجب ديني."

  تشرين الثاين/نوفمبر تعرضت منشآت النفط السعودية لهجوم  14يف
مسيّرة وصواريخ بحرية. وكانت النتيجة توقّف نصف صناعة النفط  25بـ

سؤوليتهم عن الهجوم، السعودية عن العمل. أعلن املتمردون احلوثيون م
لكن التحقيق يف احلادث يُظهر أنه نُفِّذ من إيران وليس من األراضي 

  اليمنية.
  ذلك الوقتكان هذا أهم هجوم باملسيّرات والصواريخ البحرية جرى حتى 

على مسافة تتجاوز األلف كيلومتر، ومن خالل الدمج  الناجح بين 
ئلة يف منظومة الدفاع منظومتين من السالح. تسبب الهجوم بأضرارها

اجلوي السعودية التي فشلت فشالً ذريعاً يف الكشف عن الصواريخ 
  واملسيّرات املهاجِمة واعتراضها. 

  يجب التعامل بجدية مع التهديد احلوثي، وليس من املستبعد أن يستخدم
اإليرانيون املتمردين احلوثيين لضرب أهداف إسرائيلية بواسطة إطالق 

إسرائيلية، أو  ندى على إسرائيل، أو بواسطة ضرب سفصواريخ بعيدة امل
أجنبية يف طريقها إىل إسرائيل يف منطقة مضيق باب املندب ويف  نسف

  البحر األحمر.
  خالصة
 لشرق األوسط، من منظور القتال يف اليمن، املعركة على الهيمنة يف ا
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دخل جتر إسرائيل إىل داخل قلب املعركة رغماً عن إرادتها. الت يمكن أن
  اإليراين يف احلرب يف اليمن جتلى على عدة صعد:

ودعائية للمتمردين احلوثيين،  مساعدة عسكرية، اقتصادية، سياسية، -
 حلفائها، مثل حزب الله. بواسطةقل مباشرة من إيران، أو تُن

تعتبر إيران احلوثيين حلفاء يمكن استخدامهم يف إطار املعركة املتعددة  -
زيادة تيح احلوثيون إليران وبناء على ذلك، يالساحات التي تخوضها، 

 الضغط على السعودية من خاللهم.

استخدامها كحقل جتارب لفحص منظومات تيح إليران احلرب يف اليمن ت -
 عمالنية جديدة. مفاهيمسالح و

  ،حزب الله واحلوثيون يف اليمن هما جزء من االئتالف الداعم إليران
سنوات.  10وثيقة مستمرة منذ نحو  وللتنظيمين أعداء مشتركون وعالقات

يساعد الطرفين كثيراً،  2014التعاون العسكري بين التنظيمين منذ سنة 
ويحسّن قدراتهما العمالنية. احلرب يف اليمن تتيح حلزب الله التعلم من 
جتارب احلوثيين واإليرانيين يف جماالت استخدام املسيّرات والصواريخ 

لة آهغير ية البعيدة املدى، وسفن بحرية البحرية، والصواريخ الباليست
  . ذلك تُشغَّل عن بعد، وغير

  على الرغم من وجود فروق كبيرة بين احلرب يف اليمن وبين ساحات
القتال املتوقعة يف الشمال بين إسرائيل وحزب الله، يتعين على إسرائيل 

استباق أن تتابع عن كثب التطورات يف ساحة القتال يف اليمن من أجل 
حماوالت إيران وحزب الله تطبيق ما تعلّماه يف هذه الساحة على جبهتيْ 

  هضبة اجلوالن ولبنان، والقضاء على هذه احملاوالت. 
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