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  الدور اإلسرائيلي املؤجل

  
  سمير صراص

  
إن األهداف النهائية لألطراف املشاركة يف حرب اخلليج مل تتبين خالل األيام 
األوىل، مع أن سير العمليات العسكرية أظهر بعد وقت قصير من اندالعها أنها تتجاوز 

ولن فأهداف هذه احلرب تنكشف تباعاً يف ضوء مساراتها، . األهداف املعلنة كافة
وهي حرب تتميز بتعدد األطراف والالعبين، . تنجلي كاملة إال يف مراحلها املتأخرة

وهي أيضاً حرب . الذين جتمعهم أهداف مشتركة وتميّز بينهم مصالح وغايات خاصة
فمنهم من يقوم بدور رئيسي : منسّقة، يتقاسم املشاركون فيها املهمات واألدوار

وبديهي أن . ره حتى كتابة هذه السطورواضح، ومنهم من مل تتضح أبعاد دو
  .تفاعالتها ونتائجها ال تزال يف عامل الغيب

إن هذه احلقائق تفرض غموضاً معيناً على ماهية دور إسرائيل يف احلرب؛ 
غير . فإسرائيل، من الناحية املعلنة، ليست طرفاً رسمياً يف التحالف املعادي للعراق

نذ ما قبل اندالع احلرب، طرفاً معنياً رئيسياً، أنها يف الوقت ذاته اعتبرت نفسها، م
ومع أنها مل تضع . وسعت لتأمين موقع يتيح لها التحكم يف تطوراتها ونتائجها

ن األهداف التي عبّر قادتها عنها وشرحها حمللوها نفسها أهدافاً حربية رسمية، إال إل
أن يسقط أول صاروخ السياسيون واالستراتيجيون جتعل منها طرفاً مباشراً فيها، قبل 

وال بد من أن تقود النظرة اجلدية إىل األهداف التي أعلنها هؤالء . عراقي على تل أبيب
  .إىل االستناج أن إسرائيل مل تؤد دورها الكامل يف هذ ه احلرب بعد

  األهداف العامة
اإليرانية، أخذت إسرائيل تنظر إىل القوة العسكرية  –منذ توقف احلرب العراقية   

فقادت حملة حتريض عاملية ضد . اقية أنها مصدر تهديد يتعين عليها مواجهتهالعر
العراق، حمذرة من أنه أصبح قوة إقليمية تهدد املصالح الغربية والتوازنات القائمة 

يف حينه، ما كتبه  ومن األمثلة التي تصف النظرة اإلسرائيلية إىل العراق. يف املنطقة
مما ال شك فيه أن اجلبهة الشرقية أصبحت خطرة " ":هآرتس"عكيفا إلدار يف صحيفة 

إن إسرائيل كانت ستضطر، . العراقية –جداً على إسرائيل مع انتهاء احلرب اإليرانية 
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   ١."عاجالً أو آجالً، إىل التصدي للتهديد العراقي، حتى لو كلّفها ذلك آالف الضحايا
جاء على لسان أفرايم ومن نماذج التحريض الذي مارسته إسرائيل قبل احلرب، ما 

قبل : "ة يف الضفة الغربية سابقاًيندة العسكريين ورئيس اإلدارة املدسنيه، أحد القا
احلرب، قال اإلسرائيليون لألميركيين إنهم إذا اكتفوا بانسحاب صدام حسين من 

    ٢."الكويت وتركوا آلة احلرب العراقية سليمة، فكأنهم مل يفعلوا شيئاً
هدف إسقاط النظام العراقي وضرب قوته  ، أصبحعشية اندالع احلرب

العسكرية موضوعاً رائجاً يتحدث عنه املسؤولون الرسميون والناطقون بلسان خمتلف 
ففي لقاء مع وفد من الكونغرس األميركي قبل أسبوع من . التيارات السياسية عالنية

أقل من مشاركة  بدء احلرب، أدىل وزير اخلارجية دافيد ليفي بتصريح ال يمكن اعتباره
تطبيق استراتيجية حرب "يف وضع أهداف احلرب، إذ قال إن على الواليات املتحدة 

، وإن أية معركة جزئية ستشكل نصراً لصدّام، وستضطر "ساحقة حتسم املعركة
الواليات املتحدة يف نهاية األمر إىل إبقاء قواتها يف رمال الصحراء أعواماً، مضيفاً 

فكأن الواليات املتحدة مل "وبقيت قوته العسكرية، ) من الكويت(انسحب صدام  أنه إذا
وقبل يوم من اندالع احلرب، صرح الزعيم اليساري يوسي ساريد،   ٣."حتل أية مشكلة

يجب إنزال الهزيمة بصدام حسين؛ : "رئيس حركة احلقوق املدنية، أمام الكنيست قائالً
إذا بقي . هرية، بل تامة ومطلقةإن هزيمته يجب أال تكون نصف هزيمة أو هزيمة ظا

اجلبار وترسانته الضخمة، فسيتحول الشرق األوسط صدام موجوداً بعد األزمة، بجيشه 
   ٤."إىل جحيم كبير

ومع إطالق الصواريخ العراقية على إسرائيل، عبّرت ردات الفعل عن مزيد من 
ر من احلرج التطرف والوضوح يف األهداف احلربية اإلسرائيلية، بعد أن زال الكثي

. اللذين فرضتهما طبيعة العالقة اإلسرائيلية غير احملددة بالتحالف احلربي والتكتم
 ابوال بأس يف عرض املواقف اإلسرائيلية بشيء من اإلسهاب ألنها، يف ظل غي

وحتمل مؤشرات على  ر عن اإلجماع القائم يف إسرائيل،األهداف احلربية املعلنة، تعبّ
  .يف ضوء تطورات احلرب املوقف الذي قد تتخذه

                                                            
  .٢٠/١/١٩٩١، "هآرتس"   ١
  .٢٢/١/١٩٩١، "هآرتس"أفرايم سنيه،    ٢
  .١٠/١/١٩٩١، "دافار"   ٣
  .١٧/١/١٩٩١، "هآرتس"   ٤
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، قال رئيس ١٩٩١يناير /كانون الثاين ٢٣يف اجتماع عقده الكنيست بتاريخ 
واالعتبار األعلى يف . هذه ساعة حرب إلسرائيل أيضاً: "حزب العمل، شمعون بيرس

إننا نتطلع هذه املرة إىل نصر ال يكون سريعاً فحسب، بل . احلرب هو النصر فيها
ينتهي باالنسحاب من الكويت فقط، بل ايضاً بتصفية العدوان  نصر ال. شامالً أيضاً 

يجب ضرب رأس األفعى ال ذيلها فحسب، وضرب األسلحة املدمرة ال اجلنود . واملعتدي
األمنية التابعة حلزب  –ويف جلسة عقدتها الدائرة السياسية   ٥."الذين يشغلونها فقط

يبدو أن إسرائيل كانت مطلعة  العمل، أضاف بيرس إىل ما سبق أن قاله، هدفاً آخر
عليه يف وقت مبكر، معرباً يف الوقت نفسه عن نفاد صبره من بطء التقدم الذي حتققه 

إنني ال اصدق أن عشرة آالف غارة مل تدمّر البنية التحتية، وال أصدق : "قوات التحالف
  ٦."حلدأن العراق ما زال يحافظ على قوته العسكرية، وأن صدام قوي وداهية إىل هذا ا

كذلك صدرت تصريحات أكثر تطرفاً عن أقطاب اليمين يف إسرائيل، جاء 
فقد أعلن . بعضها يف سياق مناقشة الرد اإلسرائيلي على هجمات الصواريخ العراقية

يجب تصفية صدام من  دون "، يوآش تسيدون، أنه "تسومت"عضو الكنيست عن حركة 
ال عضو الكنيست عن الليكود تسحي وق   ٧."رحمة، ولو كلف ذلك شعبه خسائر جسيمة

يجب . يجب تلقين صدام درساً لن تنساه أيضاً كل دولة عربية يف املنطقة: هنغبي
  ٨."اختاروا ضرب مدن إسرائيلية] العراقيون[حتويل بغداد إىل مدينة خراب، ألنهم 

يجب : "وذهب عضو الكنيست عن حزب العمل، شمعون شطريت، إىل أبعد من ذلك بقوله
لة حاكم العراق ودولته بالطريقة التي عوملت بها أملانيا وقادتها بعد احلرب معام

أما العراق فيجب . يجب تقديم صدام حسين للمحاكمة كمجرم حرب. العاملية الثانية
ملنعه من االستمرار يف تعريض السالم العاملي وسالم املنطقة  –كأملانيا  –تقسيمه 

  ٩."للخطر
خرون بالتزام ضبط النفس، وترك مهمة تدمير القوة يف املقابل، طالب زعماء آ
فقد صرح عضو الكنيست عن حزب العمل، جاد . العسكرية العراقية لقوات التحالف

يعقوبي، أن تدمير آلة احلرب العراقية هو الهدف األعلى الذي يجب أن يوجه سياسة 
                                                            

  .٢٤/١/١٩٩١املصدر نفسه،    ٥
  .٢٥/١/١٩٩١، "معاريف"   ٦
  .٢٤/١/١٩٩١، "هآرتس"   ٧
  .٣١/١/١٩٩١، "هآرتس"إيالن شاحوري،    ٨
  .٣١/١/١٩٩١، "دافار"   ٩
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ائها يف هذه إسرائيل، وطالب بعدم القيام بشيء يعرقل جناح الواليات املتحدة وحلف
أن هذه حرب "يف حين أعلن زعيم حركة احلقوق املدنية يوسي ساريد   ١٠.املهمة

  ١١."ننتصر فيها من دون أن نشارك فيها
  

  تكتيك ضبط النفس

باإلضافة إىل ما أصبح معروفاً من الفوائد السياسية والعسكرية واالقتصادية 
هجمات الصواريخ العراقية، التي جنتها إسرائيل من امتناعها من الرد املباشر على 

هناك ما يشير إىل أن تلك السياسة مل تكن أكثر من تكتيك، موقت على األرجح، ترمي 
فإسرائيل، . إسرائيل من ورائه إىل التأثير يف مسارات احلرب والتحكم يف أهدافها

باستجابتها ملناشدات أطراف التحالف بعدم الرد، وإعالنها أنها حتتفظ لنفسها بحق 
يف الوقت الذي ترتئيه، قد اكتسبت موقع قوة يمكّنها من ممارسة الضغط على  الرد

وقد ملّح رئيس األركان دان شومرون، يف مقالة  .أطراف التحالف إىل أجل غير حمدد
علينا أن نعرف موقع القوة الذي تقف : ، إىل هذا املوقع بقوله"معاريف"مع صحيفة 

قالوا إن ال حاجة إىل إسرائيل، ] احلرب[ء قبل أن يبدأ كل شي. إسرائيل فيه اليوم
أما اآلن، فمن الواضح أن وحدة التحالف . فستكون يف موقع دوين، وبحضور منخفض

لقد أعلن العراق . مرهونة بإسرائيل، وهو ما جعلها مهمة ومهيمنة يف هذه األزمة
احملافظة  –من موقع قوة  –احلرب علينا، ولدينا الشرعية التامة للعمل، لكننا اخترنا 

  ١٢."على ضبط النفس؛ وهناك منذ اآلن نتائج مهمة لهذا القرار
  :وتوظف إسرائيل هذا التكتيك خلدمة عدد من األهداف

الضغط على التحالف للمضي يف هدف تدمير البنية العسكرية العراقية  :أوالً 
الف حتى النهاية؛ وهي، بذلك، تساعد الواليات املتحدة يف احملافظة على تماسك التح

ويذهب احمللل العسكري . عبر التلويح الدائم بإرباك خططه إذا ما حاد عن هذه املهمة
إن من : "للقيام بذلك" مهلة"تعطي التحالف  ليشاي إىل حد القول إن إسرائي –رون بن 

أن تتسبب بتورط مع األردن، وربما أيضاً ] ضد العراق[شأن عملية عسكرية إسرائيلية 
ومن شأن تطورات غير متوقعة، يف . عودية يف مشكلة صعبةمع سوريا، وبوضع الس

                                                            
  .٣٠/١/١٩٩١املصدر نفسه،    ١٠
  .٢٩/١/١٩٩١املصدر نفسه،    ١١
  .١/٢/١٩٩١، "معاريف"عمانوئيل روزين،    ١٢



  ٩٥، ص )١٩٩١ ءاتش( ٥، العدد ٢المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية جيلخلا برح
 

٥ 
 

هذا اجملال، أن حتوّل مركز الثقل من حماربة صدام حسين إىل إطفاء حريق عسكري 
غير أن حكومة إسرائيل، مع كل . وسياسي يف الشرق األوسط، يربك خطط التحالف

متفرجة رغبتها يف عدم تخريب اجملهود احلربي األميركي، ال تستطيع الوقوف 
واملراهنة على عدم قدرة صدام، أو عدم رغبته يف إطالق صواريخ حتمل رؤوساً حربية 

من املعقول االفتراض أنها تعطي . غير تقليدية على جتمعات سكانية يف إسرائيل
]. على القيام بذلك[األميركيين مهلة تمكّنهم من الوفاء بوعدهم وإحباط قدرة صدام 

حلفاؤهم يف تنفيذ املهمة، فمن املمكن أن يتطلب ذلك من إذا مل ينجح األميركيون و
     ١٣....".اجليش اإلسرائيلي القيام بعملية حملاولة الرد على التهديد

توجيه سير العمليات العسكرية بما يخدم املصلحة اإلسرائيلية يف  :ثانياً 
ة اجلوية وقد ذكر بعض املصادر اإلسرائيلية أن ما يزيد على ثلث القو. الدرجة األوىل

التابعة للتحالف كان موجهًا، يف مراحل معينة من احلرب، إىل ضرب منصّات 
ن بعض إسرائيل بإزالة ذلك التهديد؛ بل إالصواريخ يف غرب العراق، يف ضوء مطالبة 

العسكريين اإلسرائيليين اقترح على الواليات املتحدة تعديل خططها العسكرية لهذه 
على الواليات املتحدة "اط هيرتسل شابير مقاالً بعنوان فقد كتب اللواء احتي. الغاية

، قال فيه إن األميركيين مل يقوّموا، تقويماً صحيحاً، قدرة "احتالل مناطق الصواريخ
وينبغي للواليات املتحدة أن تستخلص من ذلك . العراق على امتصاص الضربة

  :دروساً، منها
: بكلمة أخرى. يعد كافياً أن تقرر أن انسحاب صدام حسين من الكويت مل  -أ

عليها أن تقرر، بصورة قاطعة، أن احلرب لن تتوقف إال باستسالم صدام بال شرط، أو 
  .بتدمير القسم األكبر من قوة العراق العسكرية وبنيته التحتية األمنية

وخطوة كهذه تعني . على األرض، يف غرب العراق أن تفتح جبهة ثانية، –ب 
 ....H-3و  H-2ح من السعودية من أجل السيطرة على مناطق قيام قوات بعملية اجتيا

ويخيّل إيلّ أن ال حاجة بنا إىل شرح الفائدة التي سنجنيها نحن اإلسرائيليون من 
  ١٤....".خطوة كهذه

 ضمان موقع يؤهلها أن تكون طرفاً مؤثراً يف التحركات السياسية التي :ثالثاً 
ف إطالق النار، أو املفاوضات السياسية الت التوسط لوقتتم يف سياق احلرب، كمحاو

                                                            
  .٢٥/١/١٩٩١، "يديعوت أحرونوت"   ١٣
  .املصدر نفسه   ١٤
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السوفياتي  –فعلى سبيل املثال، عندما صدر البيان األميركي . التي ستأتي بعد احلرب
املشترك يف إثر اجتماع وزيري اخلارجية جيمس بيكر وألكسندر بسميرتنيخ يف 

هد العراق باالنسحاب من الكويت يمكن أن يؤدي إىل واشنطن، والذي جاء فيه أن تع
وقف احلرب وإمكان عقد مؤتمر دويل الحقاً، سارع يتسحاق شمير إىل االحتجاج على 

عدم األخذ برأيه مسبقاً يف مثل تلك اخلطوات، واستصدرت احلكومة اإلسرائيلية من 
خلارجية دافيد بحسب تصريح لوزير ا –وزارة اخلارجية األميركية توضيحات مفادها 

ليس هناك من تغيير يف أهداف حرب اخلليج، وأن الواليات املتحدة لن "أن  –ليفي 
وقد    ١٥."تكتفي باستعداد صدام حسين لالنسحاب من الكويت كذريعة لوقف احلرب

بتوضيحات الواليات " تأخذ علماً"اضاف ليفي، يف تصريحه ذاك، قائالً إن إسرائيل 
إخراج ] وهي.... [األهداف التي حددتها حلل أزمة اخلليجأنها متمسكة ب"املتحدة 

  ١٦."العراق من الكويت، وتدمير البنية التحتية العسكرية، وإزالة التهديد العراقي
  

  الدور اإلسرائيلي املؤجل

إن قيام إسرائيل بدور علني يف مراحل الحقة من حرب اخلليج، سواء كان هذا   
يات املتحدة أو بناء على مبادرة من إسرائيل الدور متفقًا عليه مسبقاً مع الوال

وهناك حمللون إسرائيليون ال يستبعدون ذلك، مع . العتبارات ذاتية، هو أمر وارد جداً
وقد صدرت تصريحات رسمية تشير إىل هذا ". احلق يف الرد"أنهم يضعونه يف إطار 

دى شبكات االحتمال، منها ما أعلنه وزير الدفاع موشيه آرنس، يف مقابلة مع إح
أعتقد أن الكل يتوقع من احلكومة اإلسرائيلية، يف هذه  : "التلفزة األميركية، حين قال

  ١٧."نحن سنقرر متى نرد، وكيف نرد. األحوال، أن ترد
أما رئيس احلكومة، يتسحاق شمير، فقد ملّح إىل تنسيق مسبق مع الواليات   

ففي . ن الدور اإلسرائيلياملتحدة، تنسيق يفهم من كالمه أنه سابق للحرب، يف شأ
توضيح أدىل به أمام جلنة اخلارجية واألمن التابعة للكنيست، فيما يتعلق بماهية 

التفاهم الذي توصل إليه مع الرئيس األميركي جورج بوش يف شأن رد إسرائيل على 
األساس هو أن الواليات املتحدة . لقد وضعنا ترتيبات: "الصواريخ العراقية، قال شمير
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كان من . من االفتراض أن إسرائيل لن تفاجئها، ولن تفعل شيئاً من دون تنسيق تنطلق
الواضح لنا أن عبء احلرب األساسي يقع على عاتق الواليات املتحدة، لكن مدى 

    ١٨."التدخل اإلسرائيلي مل يكن واضحاً بعد
، زئيف شيف، أن إسرائيل ال بد من "هآرتس"ويرى احمللل العسكري يف صحيفة   

هذا العمل يف نطاق الرد ويرهنه بالتطورات يضع تقوم بعمل عسكري ما، لكنه أن 
يتبلور لدى القيادة السياسية واألمنية يف إسرائيل الشعور بأنه يف مقابل : "امليدانية

احلق يف الرد الذي حتتفظ إسرائيل به لنفسها على الضربات العراقية ضد املراكز 
وهذا  .حاذر اآلن عرقلة اجملهود احلربي األميركيالسكانية، فإن من األفضل لنا أن ن

االجتاه ال يمليه الضغط األميركي، بل يتأتى من حتليل األوضاع االستراتيجية 
فاملقصود هو، أكثر من أي ". اآلن"ذه الصيغة هو على كلمة هإن التشديد يف . احلالية

ستعمل إسرائيل هل . شيء آخر، ضبط موقت للنفس مرتهن بالتطورات يف ميدان القتال
إن إسرائيل لن تبقى . أجل: ضد العراق، بشكل أو بآخر، يف سياق النزاع؟ رهاين هو

إن التوقيت سيحدد عندما يحين األوان، وهو مرهون . مدينة للعراق بإطالق الصواريخ
  ١٩."ورات وبما سيحل بسكان إسرائيلبالتط –مرة أخرى  –

تقوم يف املراحل األوىل من ما سبق، يمكن االستنتاج أن إسرائيل  يف ضوء
للواليات املتحدة، التي قد يطلب منها التدخل بصورة " القوة االحتياط"احلرب بدور 

ويف اإلمكان . سافرة إذا نشأت أوضاع تفوق حسابات الربح فيها حسابات اخلسارة
  :تصور بضعة أوضاع يمكن أن تستدعي ذلك

ة يف املعارك البرية، مثل إذا واجه اجليش األميركي مشكالت عسكرية مهم  -أ
ارتفاع عدد اخلسائر البشرية يف صفوفه، أو تمكّن العراق من إحراز تقدم عسكري يضع 

وقد وردت إشارة إىل ذلك يف حتليل قدمه يوسف . القوات األميركية يف موقف حرج
سكيراه "ألفر، نائب رئيس مركز يايف للدراسات االستراتيجية، يف مقابلة مع جملة 

أعتقد أن الواليات املتحدة تفهم اليوم أيضاً، على الرغم من احلضور : ""حودشيت
املنخفض الذي يتسم به التعاون بيننا يف هذه اللحظة، أن إسرائيل هي رصيدها 
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 واجه األميركيون –ال قدّر الله  –االستراتيجي األكثر ضمانة يف املنطقة، وال سيما إذا 
  ٢٠."مشكلة عسكرية صعبة يف اخلليج

إذا نشأت أوضاع تؤدي إىل انفراط عقد التحالف املعادي للعراق،  –ب 
وخصوصاً إذا أصرت الواليات املتحدة، حتى النهاية، على تدمير العراق كبلد وكقوة 

فمن شأن تطورات قد حتدث يف العامل العربي، أو تطورات . عسكرية وتغيير النظام فيه
وهنا . راف التحالف إىل التراجعغير متوقعة يف الساحة الدولية، أن تضطر بعض أط

  .يصبح الدور اإلسرائيلي ضرورياً ومطلوباً
إذا دخلت احلرب مراحل شديدة اخلطورة، واضطر العراق إىل استخدام  –ج 

أسلحة غير تقليدية، أو قررت الواليات املتحدة استخدام مثل تلك األسلحة للتعجيل يف 
عن  ية رسمية قد سربت أنباء خمتلفةومن الالفت للنظر أن مصادر أميرك. حسم احلرب

عن " واشنطن بوست"امتالك العراق قدرات نووية، منها مثالً ما نقلته صحيفة 
ومنها   ٢١؛"قنبلة نووية بدائية"مسؤولين يف اإلدارة األميركية بشأن امتالك العراق 

عن رسالة بعث بها جيمس بيكر إىل وزير اخلارجية " هآرتس"أيضاً ما كتبته صحيفة 
فمن املمكن أن ترى الواليات املتحدة أن    ٢٢إلسرائيلي يف شأن املوضوع نفسه؛ا

. اعتباراتها ال تسمح لها باستخدام مثل تلك األسلحة، وأن تتوىل إسرائيل هذه املهمة
وقد صرح وزير الدفاع األميركي، ريتشارد تشيني، أن إسرائيل سترد بأسلحة غير 

ولعل هذا   ٢٣.حتمل رؤوساً كيماوية ضدهاتقليدية إذا استخدم العراق صواريخ 
  .التصريح يمهّد ملثل هذه التطور، بقدر ما يهدف إىل الردع

ويف اجلانب اإلسرائيلي، صدرت بضعة تلميحات تعبر عن استعداد إسرائيل 
للقيام بالدور القذر يف احلرب، مع أنها ال تتطرق صراحة إىل الرد باألسلحة غير 

، قال قائد سالح اجلو اللواء "يديعوت أحرونوت"صحيفة  ففي مقابلة مع. التقليدية
أن األميركيين يهاجمون أهدافاً  معينة يف بغداد، وبصورة عامة "نون،  –أفياهو بن 

إن . أما نحن، فمن شأننا، كانتقام، أن نهاجم أهدافاً أخرى. أهدافاً عسكرية فقط
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ائيل الندرس مقاالً يف وكتب يسر  ٢٤."االنتقام ال حدود له، وهذه مسألة قرار فقط
سيتعين علينا مهاجمة أهداف يف العراق من شأن ضربها : "، جاء فيه"دافار"صحيفة 

إن األميركيين . ويجب عدم منح األهداف املدنية حصانة. أن يهدم قدرته على الصمود
وهذه االعتبارات ...] العتباراتهم[كان املدنيين سيبذلون جهداً لالمتناع من ضرب ال

  ٢٥."تتصدر سلم أولويات إسرائيل يجب أن
لتنفيذ خمططات كثيراً ما تم إذا وجدت إسرائيل أن الفرصة سانحة   -د 

لفلسطينيي " ترانسفير"تداولها علنًا يف إسرائيل، كمحاولة القيام بعملية نقل جماعي 
وال شك يف أن تعيين أبرز دعاة هذه الفكرة، رحبعام . تلة أو لقسم منهماملناطق احمل

ي رئيس حركة موليدت، يف احلكومة اإلسرائيلية يكتسب مغزى خاصاً يف هذه زئيف
أن إجنازات هذه احلرب : "وقد صرح زئيفي أمام الكنيست، بلهجة جازمة. األوضاع

ستكون القضاء على التهديد العراقي، وإجالء عرب يهودا والسامرة، كي تبقى أرض 
وهناك حتليالت إسرائيلية ال    ٢٦."إسرائيل ميراثاً لشعب إسرائيل، وله وحده فقط

تستبعد تذرع إسرائيل بالرد على الصواريخ العراقية من أجل مهاجمة األردن بهدف 
من شأن عملية : "ويف هذا الصدد، كتب يورام بيري. تغيير جمرى احلرب ملصلحتها

وإذا نشبت حرب . إسرائيلية ضد العراق أن تتسبب باندالع حرب بين إسرائيل واألردن
هناك من يقدرون، بسذاجة أو .... ه، فإنها ستغير طابع حرب اخلليج تغييراً كلياًكهذ

 –على األقل بنية صافية، أن التهديد اآلتي من غرب العراق هو على درجة من اخلطورة 
بحيث يستوجب عملية عسكرية، حتى لو كان  –أو سيصبح على درجة من اخلطورة 

اليوم من يحاولون استخدام التهديد، أو خطر غير أن هناك . ثمنها حرباً مع األردن
إن . التهديد العراقي، من أجل التعجيل يف نشوب مواجهة عسكرية بين إسرائيل واألردن

  ٢٧."عن غايتهم بعدمل يتخلوا  'اجلديدأنصار النظام '
من املمكن أن تقوم إسرائيل بعمل عسكري معين، يف سياق احلرب،  -هـ 

قعها يف التسويات املقبلة، وخصوصاً أنها تفترض أن الستعادة هيبتها وتعزيز مو
وقد تزداد فرص قيامها بعمل كهذا، إذا . املنطقة مقبلة على ترتيبات أوضاع جديدة

ويؤكد . صمد العراق واضطرت الواليات املتحدة إىل التراجع عن األهداف املذكورة آنفاً
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أن االعتبارات : "، جاء فيه"دافار"ذلك حتليل كتبه أبراهام تمير يف صحيفة 
يجب أن تأخذ يف ] فيما يتعلق بالرد على العراق[يف اجملال السياسي ] اإلسرائيلية[

أحدها .... هناك سيناريوهات كثيرة لذلك. احلسبان ما هو متوقع بعد انتهاء احلرب
وليس لغرض .... يمكن أن يكون انتهاء احلرب على أساس تنفيذ قرارات جملس األمن

رى إضافية، كالقضاء على نظام صدام حسين وعلى كل قوته حتقيق أهداف أخ
إذا كان هذا هو التطور املمكن،، فعلينا أن نكون مستعدين .... العسكرية –االستراتيجية 

لضغوط ترمي إىل البدء جمدداً بعملية السالم، من أجل منع حرب أخرى، وهي ضغوط 
إن على إسرائيل أن . 'نفسضبط ال'سيمارسها علينا جميع أولئك الذين امتدحونا لـ

يجب أن يكون هناك أيضاً طرف عربي يف . تكون يف موقع قوة أيضاً يف عملية سالم
لذلك هناك أهمية، يف املدى البعيد، لقدرة إسرائيل على احلسم، التي يجب . عملية كهذه

أن تكون ثابتة املصداقية، بعد أن تم جتاوز اخلطوط احلمر التي وضعتها ألغراض 
  ٢٨."القوميأمنها 

  
  
  
  

 

                                                            
  .املصدر نفسه   ٢٨
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