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مدخل
يتناول هذا الفصل بالسرد والتحليل أهم األحداث والتحوالت العربية واإلقليمية 
التي شهدها عام 2011  من منظور األمن القومي اإلسرائيلي. ويتمحور املشهد األمني 
واالستراتيجي اإلسرائيلي لعام 2011  في موضوعني أساسيني، هما: الثورات العربية 

املتتابعة )الربيع العربي(، وامللف النووي اإليراني.
يعالج هذا الفصل في جزئه األول موضوع الثورات العربية من املنظور األمني اإلسرائيلي 
في ستة أجزاء، يشمل اجلزء األول مجموعة فرضيات أساسية توجه القراءة اإلستراتيجية 
اإلسرائيلية للثورات العربية التي عرفت بـ »الربيع العربي«. ويتطرق اجلزء الثاني إلى مدى 
تأثير الثورة املصرية على العالقة اإلستراتيجية املصرية - اإلسرائيلية. أّما اجلزء الثالث، 
فيتطرق إلى القراءة اإلسرائيلية للثورة السورية وتداعياتها اإلستراتيجية، حيث تتلخص 
هذه القراءة في نقطتني أساسيتني، تدور  األولى حول التقديرات اإلستراتيجية واملوقف 
اإلسرائيلي الرسمي من تطورات األوضاع في سورية، وتدور الثانية حول التداعيات 

اإلقليمية للثورة السورية، وتأثيرها على الرؤيا اإلستراجتية إلسرائيل. 
 ويستعرض اجلزء الرابع من القسم األول املوقف اإلسرائيلي من الشأن الفلسطيني، 
األوسط،  الشرق  في  اجلديد  السياسي  الوضع  مخاض  عنه  سيسفر  ما  انتظار  من  النابع 
اخلامس  اجلزء  أّما  غزة.  قطاع  على  جديد  إسرائيلي  عدوان  شن  احتماالت  وخاصة 
فيستعرض انعكاس »الربيع العربي« على العالقات التركية –•اإلسرائيلية وفرص تسوية 
اخلالف بني الدولتني. ويتم في القسم السادس واألخير، التطرق إلى تأثير الوضع اإلقليمي 
على حالة التهدئة القائمة بني إسرائيل وحزب الله واحتماالت اندالع حرب جديدة بينهما.
سيتم في اجلزء الثاني من التقرير بحث تعاطي إسرائيل مع »امللف النووي اإليراني« 
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من جوانبه السياسية واألمنية والعسكرية. يضم اجلزء األول من هذا القسم استعراض 
أبرز مستجدات امللف النووي اإليراني في العام 2011. أما في القسم الثاني، فيضم 
استعراض السيناريوهات اإلسرائيلية احملتملة ضد طهران ويناقش اشكالياتها ومعقولّيتها، 

مع محاولة استقراء إمكانية توجيه ضربة أميركية أو إسرائيلية إليران في العام 2012. 

اجلزء األول:  »الربيع العربي« من منظور األمن القومي اإلسرائيلي
لشعبة  التقليدية  البنية  حول  تساؤالت  العربية  املنطقة  تشهدها  التي  الهزة  أثارت 
االستخبارات  أن  حيث  احمليطة.  املخاطر  تقومي  إليها  املوكل  العسكرية  االستخبارات 
العسكرية عجزت عن التكهن بها. كان خبراء االستخبارات في إسرائيل يجيدون حتليل 
مواقف الزعماء العرب ودوائر القرار حولهم، حيث نسبت ألجهزتهم االستخباراتية قدرات 
»أسطورية« في التسلل إلى الدوائر الداخلية للحكام في الدول املجاورة، ملراقبة نشاطاتها 
العسكرية وحتديد أهداف مادية للهجوم في حالة املواجهة العسكرية. ولكن  دخول الشعوب 

إلى املعادلة أربك التقديرات االستخباراتية ووضعها أمام حتديات جديدة وغير مسبوقة.
أجرت املؤسسة العسكرية عام 2011، مراجعة وقراءة تقييميه  للثورات العربية 
املتتابعة )»الربيع العربي«( من منظور أمنها القومي، باعتبار أن الهزة في العالم العربي 
أّدت وستؤدي إلى حتّول استراتيجي إقليمي وتاريخي، وقد وصفت االستخبارات 
العسكرية اإلسرائيلية عام 2011 بأّنه مرحلة انتقالية باجتاه إعادة إنتاج بيئة إستراتيجية 
مغايرة مليئة بالتهديدات لألمن القومي اإلسرائيلي. والنتيجة األهم، هي التخوف 
والقلق من فترة االنتقال الفاصلة بني املوجة األولى من الثورات العربية وبني الوضع 
اجليو-سياسي اجلديد الذي سيتكّون بعد عدة سنوات.1 حيث أن التحّوالت احملتملة 
القراءة  تلخيص  وميكن  متنوعة.  وتداعيات  تأثيرات  ولها  كثيرة،  العربي  العالم  في 

األمنية اإلسرائيلية فيما يتعلق بالربيع العربي بثمانية فرضيات مركزية:
أوال:  النظام العربي ينهار وليست لديه إمكانات »املواجهة سواء في الداخل أو في 
اخلارج وهو يتحّول إلى شكل آخر غير محسوم الوجهة ويصعب تشخصيه راهنًا. 
في معظم البلدان التي شهدت هذا التغيير ال زالت العملية السياسية فيها جارية 
ولم تستقر السلطة على وجه محّدد ونهائي، مبا في ذلك األماكن التي شّكلت 

فيها حكومات أو أجريت انتخابات متثيلية مبالمح معروفة.2

1. Tira, Ron. The Breakup of Israel›s Strategic Puzzle. Strategic Assessment, October 2011. Volume 14, 
No. 3.

2. Eiland, Giora. The Upheavals in the Middle East and Israel’s Security. Strategic Assessment, July 
2011. Volume 14, No. 2.
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إن خروج اجلمهور في طلب املزيد من اخلطوات اإلصالحية يؤكد أن مخاض   
التقديرات  وتشير  الراهن،  املشهد  عند  ينتهي  ولن  طويل  العربية  الثورات 
االستخباراتية إلى ان الثورات العربية جتّدد نفسها وتتوالى موجة بعد موجة حتى 
أنها قد تنهي غالبية النظام الرسمي العربي مبا في ذلك الدول التي انخرطت في 

لعبة التغيير ألهداف سياسية إقليمية. 
وفق هذه التقديرات، تتعامل املؤسسات السياسة والعسكرية مع املتغيرات بانضباط   
الفت، ما يدل على عمق إدراك حجم احلدث وحتمية تغيير اإلستراتيجية العسكرية. 
يتعلق  فيما  إسرائيل  عليهما  تّتكئ  كانت  ركيزتني  أهم   2011 عام  تبددت  ثانيا:  
مع  اجلنوبية  اجلبهة  حيادية  وهما:  إقليميًا،  واستراتيجياتها  وأمنها  بسياساتها 
مصر، والتي كانت قائمة بوجود نظام الرئيس حسني مبارك، وحيادية اجلبهة 

الشرقية، وإلى حد ما الشمالية )مع لبنان(. 3
ثالثا: أن نسبة األخطار الناجتة عن فشل الثورات وانتشار الفوضى وعدم االستقرار، 

والفلتان األمني في دول اجلوار، هو أمر وارد وكارثي على إسرائيل.4 
الباب على مصراعيه أمام  ُيفتح  من احملتمل جدا وبسبب ضعف األنظمة أن  رابعًا:  
قوى لم تساهم ولم تشارك في الثورات الستغالل الوضع والوصول إلى سدة 
القوى  احلكم، وخلق أجندة جديدة، وهذه األجندة، هي إسالمية، أي أن 
اإلسالمية هي التي ستتمكن من السيطرة على مقاليد احلكم في الدول العربية 

التي مرت في »عملية االحتجاجات«.5
خامسًا : إن األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية قد تدفع صناع القرار 
إلى اتخاذ قرارات تتماشى مع إرادة اجلماهير، وصرف أنظارها عن األوضاع 
الصعبة، وحتويل الغضب العارم للجماهير إلى األعداء، وفي مقدمتهم إسرائيل.

ترى النخب السياسية واحلكومية في إسرائيل، أن النظم الدميقراطية بطبيعتها تستجيب 
للرغبات الشعبية التي يستغلها الساسة في احلصول على التأييد ، ومن ثم فإنه ال توجد 
إلى سياسات  الترجمة  العربية من  الشعوب  الكامنة إلسرائيل بني  الكراهية  ملنع  وسيلة 
مضادة إلسرائيل حتى ولو كانت هذه الدول قد وقعت معاهدات للسالم مع إسرائيل .  أما 

3. Heller, Mark A. A New Middle East?. Strategic Survey for Israel 2011, eds. Anat Kurz and Shlomo 
Brom, Tel Aviv: Institute for National Security Studies. 

4. Eiland, Giora. The Upheavals in the Middle East and Israel’s Security. Strategic Assessment, July 
2011.  Volume 14, No. 2 .

5. Eiland, Giora. The Upheavals in the Middle East and Israel’s Security. Strategic Assessment, July 
2011.  Volume 14, No. 2.

 Eran, Oded, Magen, Zvi, and Stein, Shimon. The Superpowers and the Middle East: Walking a 
Fine Line in Strategic Survey for Israel 2011  Tel Aviv: Institute for National Security Studies.
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إذا كانت الدميقراطيات الوليدة ذات طابع إسالمي فإن إسرائيل لن تكون في مواجهة حزب 
الله وحماس وحدهما ، بل طبعات جديدة ومكثفة منها موزعة على األقطار العربية . 

حقيقي  خلطر  إسرائيل  تعرض  العربية  الثورات  ومنها  اإلقليمية  املستجدات  سادسًا: 
ومستمر.6 ترى املؤسسة األمنية أنه أمام كل املتغيرات اإلقليمية  ستضطر احلكومة 
اإلسرائيلية إلى إعادة النظر في برنامجها العسكري وخطة تطوير وجهوزية قواتها 
املسلحة. فاجليش مضطر ألن يغدو أكثر مرونة وأن يتكيف مع سيناريوهات 
مختلفة من احلرب التقليدية، إلى مواجهة ما يسمى بـ »اإلرهاب« وصوال إلى 
التصدي للتهديدات على الشرعية اإلسرائيلية من التظاهرات على احلدود إلى 

االستفزازات وصوال إلى احتمال تدفق الجئني جراء حرب أهلية.7
سابعًا: يتم في سياق عرض التقديرات اإلستراتيجية وحتليلها، التأكيد على وجوب 
قراءة  تداعيات التقلبات التي تصيب كل دولة على حدة، على أساس أن لكل 
دولة خصائصها وتركيبتها وتقاليدها اخلاصة، ناهيك عن االختالف في أهمية 

دورها على الصعيدين العربي واإلقليمي.
ثامنًا: تلحظ االستخبارات اإلسرائيلية فهمًا عربيًا، رمبا »مبالغا فيه«، بشأن ضعف النفوذ 
األميركي في املنطقة، وفي االنتقال إلى عالم متعدد األقطاب لم تدخل بعد إلى 
اليوم الروس والصينيون  العربية  الفراغ قوة بديلة. ويدخل أصابعهم في املنطقة 
واألوروبيون واألتراك واإليرانيون. وفق التقرير االستراتيجي السنوي ملعهد األمن 
القومي في تل أبيب ، ال توجد اليوم دولة في العالم قادرة على لعب دور الشرطي 
في املنطقة، وبالتالي ال توجد قوة عاملية قادرة على تثبيت األمن واالستقرار في 
املنطقة، وهو ما يعني ان الدول العربية ستجد نفسها مضطرة إلى معاجلة األزمات 
وحدها، ومن الصعب التنبؤ إلى أين سيؤول هذا الوضع اخلطر.8 تتبنى إسرائيل  
بحذر هذا التقييم فيما يخص فقط املوقف األميركي من امللف النووي اإليراني، 
على خلفية عدم وجود تقّدم في اجلهد لردع املشروع ، وقد يزداد اخلطر أن تتجه 

دول أخرى في املنطقة إلى املسار النووي.
باملجمل، ميكن القول إن املؤسسة األمنية اإلسرائيلية تشعر بقلق بالغ إزاء ما يجري في 
العالم العربي ، خاصة في ظل  تعذر استشراف املسار املستقبلي أو التنبؤ بأهمية تداعياته 

6  حسب تصريحات رئيس هيئة االركان، بيني غينتس، لصحيفة يديعوت أحرونوت، 2 أيلول 2011 .
7   The Making of National Security Policy: Security Challenges of the 21st Century - Conference 

Proceedings. INSS Memorandum No. 110, Tel Aviv: Institute for National Security Studies, 
November 2011.

 Heller, Mark A. A New Middle East?. Strategic Survey for Israel 2011, eds. Anat Kurz and Shlomo 
Brom, Tel Aviv: Institute for National Security Studies. 

8  التقدير االستراتيجي السنوي 2011، معهد أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيب.
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على املدى املتوسط واألبعد، وهو ما قد يهدد األمن القومي اإلسرائيلي في حال لم حتتط 
إسرائيل لتداعيات فشل هذه الثورات. وميكن تلخيص القراءة اإلستراتيجية العامة في 
مقولة »الوضع االستراتيجي قامت في كل اجلبهات«. كل التقارير اإلستراتيجية تشدد على 
حدوث تدهور لوضع إسرائيل االستراتيجي، وستضطر إسرائيل في األعوام املقبلة إلى 

اتخاذ إجراءات تتعلق بقضايا األمن القومي املركزية في واقع جديد شديد التعقيد. 9
ال بد في هذا السياق من اإلشارة إلى وجود انسجام بني مواقف املؤسسة السياسية 
واملؤسسة األمنية العسكرية. وفيما تدرك املؤسسة السياسية أن إسرائيل مستفيدة على 
املدى القريب من الواقع العاصف في العالم العربي نظرا ألنها تشغل العرب بقضاياهم 

الداخلية، إال أن هذا األمر هو »واقع مرحلي وآني« فقط. 
وميكن اإلشارة في هذا السياق إلى أمرين يثيران قلق املؤسسة السياسية واألمنية، 
مرحلة  في  ودخولها  املنطقة  في  االستقرار  عوامل  تراجع  إلى  األول  األمر  يحيل 
املجهول، ويتعلق األمر الثاني بدور الشعوب املستجد في صياغة النظام اإلقليمي. 
وأيا كانت النتائج فإن املرجح نظم جديدة  ال ميكن فيها جتاهل إرادة الشعوب وخاصة 

الثقل اخلاص للقوى اإلسالمية الصاعدة.

الثورة املصرية
فقد  مبارك عن كثب،  إسقاط  بعد  املصرية  األوضاع  اإلسرائيلية  احلكومة  تراقب 
أطاحت بعد ثورة 25 يناير، بـ »القلعة اإلستراتيجية« املتمثلة بنظام مبارك، باعتباره 
كان حليفا استراتيجيا إلسرائيل وحريصا على عملية السالم معها. وقد أكدت التقارير 
االستخباراتية اإلسرائيلية على التحول االستراتيجي اجلذري في العالقات بني البلدين 
وتأثيره الوضع االستراتيجي اإلقليمي.  ولعل احلدث األبرز عدا ضرب خطوط الغاز 
بني البلدين، الذي استحوذ على اهتمام احملللني واملراقبني اإلسرائيليني، هو اقتحام 
بل  قلق  ما شكل  مصدر  القاهرة، وهو  السفارة اإلسرائيلية في  متظاهرين مصريني 

ودلياًل على عمق التحول االستراتيجي الذي يشهده الشرق األوسط.10
باتت العالقات الدبلوماسية بني إسرائيل ومصر بعد ثورة 25 يناير، جتري برعاية 
ُعرفت  التي  أن مصر  اإلسرائيلية،  األمنية  املؤسسة  تقدير  ويشير  األميركية،  اإلدارة 
طوال السنني بأنها دولة صديقة ذات احتمال خطر، أصبحت دولة ذات احتمال خطر 
عال. وفي حال فقد اجليش املصري قوته لصالح التيارات االسالمية )اإلخوان املسلمني 

9  التقدير االستراتيجي السنوي 2011، معهد أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيب.
10.   Brom, Shlomo. The Crisis in Israeli-Egyptian Relations. INSS Insight. No. 278, August 28, 2011.
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واحلركات السلفية(، فان مصر ستتحول بالنسبة إلى إسرائيل من خطر عال إلى تهديد 
حقيقي.11 بعد ظهور نتائج االنتخابات التشريعية املصرية وحتقيق اإلسالميني بشقيهم 
االخواني والسلفي نصرا كاسحا في حدود 65%، نقلت صحفية »يديعوت أحرونوت« 
عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع املستوى قوله إن ما حصل في مصر »أخطر مما قدرنا«، 

مضيفًا أن »ما كان خطرًا أصبح تهديدًا«.12 
في املقابل، تراهن إسرائيل في عالقاتها املستقبلية مع مصر على استمرار االلتزام 
باالتفاقيات املبرمة بني البلدين وعدم حدوث حتول جذري في املوقف املصري، على 

األقل في املدى القريب، من املنطلقات التالية:
حتتاج القاهرة  إلى سنوات كي تستعيد توازنها ودورها اإلقليمي، فضاًل عن أن  أواًل: 
السلطة اجلديدة طمأنت اجلميع إلى أنها لن تسعى إلى إعادة النظر في معاهدة 
السالم مع إسرائيل. وأكثر من ذلك، يبدو أن املخاوف من اإلخوان املسلمني 

لم تكن في محلها فها هم يسعون إلى احلوار مع واشنطن.
تؤسس إسرائيل موقفها هذا على االعتقاد بأن العالقات مع إسرائيل في ضوء هذه   
التطورات  مرتبطة مبيراث تاريخي طويل من احلروب تكلل بسالم حققته معاهدة 
كامب ديفيد، التي أسست لعالقات طبيعية بني الدولتني ال يبقي مجاال للحديث 
عن عدم شرعية دولة إسرائيل مثال، وأن إسرائيل أصبحت بحكم القانون املصري 

دولة جارة.13
ثانيًا: رغم الوزن املتزايد للرأي العام املصري، ال يوجد تغيير ذو مغزى في املصالح 
األساسية ملصر مثلما تراها السلطة ومعظم احملافل السياسية. قد يكون هناك 
تغيير في »املوسيقى« ولكن ليس في املضمون: إذ ليس من املتوقع أن تغير مصر 
موقفها بشكل جذري من إيران أو من الرغبة في احلفاظ على عالقات قريبة مع 

الواليات املتحدة.
 ثالثًا:  بعد تالشي الهجمات اللفظية على مصر، والتي تفسر كمس بالكرامة الوطنية 
شؤونهم  على  سيركزون  املصريني  بأن  اإلسرائيليني  بعض  يعتقد  املصرية، 

الداخلية ويكونون أقل تفرغا لالنشغال بعالقات إسرائيل والفلسطينيني. 
لم يطرأ  بعد الثورة تغيير حقيقي في املوقف من حركة حماس في كل ما يتعلق  رابعًا:  
بإجراءات اخلروج من غزة إلى مصر. وهو ما قد يشير إلى وجود فرصة رغم »الربيع 
العربي« إلطالق حوار استراتيجي وبناء تفاهمات إستراتيجية بني إسرائيل ومصر، 

قد تتضمن إجراء تغييرات  في امللحق العسكري التفاق السالم بني البلدين..

11.  Meital,, Yoram. The Struggle for the Reins of Government in Egypt INSS Insight. No. 303, December 15, 2011 
12.  يديعوت احرونوت، 4 كانون األول 2011 .

13. Eran, Oded. Normalization between Israel and Arab States: Is the Idea Still Viable?. INSS Insight. No. 302, 
December 14, 2011.
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قلق املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية من جبهة سيناء 
حتولت سيناء بعد ثورة 25 يناير إلى نقطة توتر أمني بالغة اخلطورة من وجهة النظر 
اإلسرائيلية، يعود ذلك جزئيا إلى الطبيعة اجلغرافية والدميغرافية املعقدة ملنطقة سيناء، 
التي يصطلح اخلبراء املصريون على تسميتها بـ »املفتاح«، والى التوازنات التي حتكمها 
من الناحيتني العسكرية واألمنية، خصوصًا بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بني مصر 
وإسرائيل عام 1978، فضاًل عن الغموض الذي تفرضه السلطات املصرية على كل ما 
يجري فيها من أحداث، ال سيما في ما يتعلق بهوية املجموعات املسلحة الناشطة فيها.
ويسود أوساط املؤسسة األمنية اإلسرائيلية قلق بشأن قيام اجليش املصري باالنتشار 
في شبه جزيرة سيناء التي تنص اتفاقيات »كامب ديفيد« على بقائها شبه منزوعة السالح 
وشبه خالية من الوجود العسكري املصري. وتشير املصادر اإلسرائيلية إلى سيناريوهني 
محتملني يؤديان لهذا االنتشار، األول هو أن تقرر القيادة املصرية دخول اجليش إلى سيناء 
إلجراء تدريبات فيها، فيما يفترض السيناريو الثاني إدخال قوات مصرية إلى شبه اجلزيرة 
على هامش حرب إسرائيلية مع حزب الله أو سورية، في خطوة تهدف إلى التعبير عن 
وحدة الدول العربية. ولعل قيام القوات املسلحة املصرية بإطالق عملية »النسر«، في 
أعقاب الهجوم املسلح على شمالي ايالت في 18 آب 2011، إلعادة فرض األمن في 
سيناء، وعلى أثر سلسلة العمليات املسلحة في إيالت، الذي تردد أن منفذيها متكنوا 
من التسلل باجتاه املوقع املستهدف عبر سيناء يشكل مؤشرا لوجه التطورات العسكرية 
في سيناء مع العلم  أن عملية »النسر«هي أضخم خطة أمنية تنفذها القوات املسلحة 
املصرية في سيناء منذ أن استعادت مصر السيادة على شبه اجلزيرة في العام 1982. 14
في هذا السياق،  أبرزت »عملية ايالت« التحديات األمنية التي استجدت 
بعد الثورة املصرية، واألهم  أن هذه العملية أبرزت قيود القوة اإلسرائيلية. 
يبدو أن األمن اإلسرائيلي الداخلي حتى ومن غير اللجوء إلى صواريخ تطلق 
عبر احلدود، أمن مكشوف، وان تخطيطًا  مناسبًا  ميكن من اختراقه اختراقا 
تسببت  املستتب.  باألمن  اإلسرائيلي  الوهم  انهيار  و  القلق  إنتاج  إلى  يؤدي 
العملية وتداعياتها امليدانية في كشف مجدودية اإلجراءات الوقائية اإلسرائيلية 
إلى  الريح«  »معطف  إلى  فوالذية«  »قبة  من  الصاروخي  الدفاع  ومنظومات 
»مقالع داوود«. وأظهرت العملية أن هناك تغيرًا جذريًا في حجم اإلخطار التي 
ستواجهها اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية في احلرب املقبلة التي تريدها إسرائيل.

14.  Schweitzer, Yoram and Dryndin, Ilona. Evil Develops in the South. INSS Insight. No. 295, November 
21, 2011. 

حتولت سيناء بعد ثورة
 25 يناير إلى نقطة توتر أمني 

بالغة اخلطورة من وجهة النظر 
اإلسرائيلية

أبرزت »عملية ايالت« 
التحديات األمنية التي 

استجدت بعد الثورة املصرية، 
واألهم  أن هذه العملية أبرزت 

قيود القوة اإلسرائيلية



158

بناًء على التحول االستراتيجي تشهد  دوائر اجليش اإلسرائيلي ارتفاعًا في مستوى 
النقاش بشأن حتديد »نقطة التحول« في الوضع املصري، بحيث ستكون هناك حاجة 
إلى الشروع في إنشاء تشكيالت عسكرية ووضع برامج جديدة ملواجهة هذا التهديد. 
خّصص اجليش خالل عام 2011 خططًا لتبيان األوضاع في مصر، ونفض الغبار عن 
اخلرائط القدمية وإعداد التصورات للمستقبل. ويرى اجليش أنه ينبغي االستعداد مسبقًا 
الحتمال حصول حتّول في الوجهة املصرية اإلستراتيجية، ألن بناء تشكيالت عسكرية 
جديدة يستغرق سنوات، لذلك ثمة حاجة إلى بدء العمل عاجاًل، ال آجاًل.15 ويبدو أن 
نقطة التحول التي يبحثها اجليش تتقاطع إلى حّد كبير مع الفوز الواضح لإلخوان املسلمني 
املصريني في االنتخابات احلالية. وأن شعبة التخطيط في اجليش أوصت بالتعامل مع 
هذا الفوز بوصفه »خط القطع« الذي يجب على اجليش عنده بدء العمل على إطالق 
إجراءات بعيدة املدى، مثل تأسيس وحدات برية وأسراب جوية. وبالفعل، فإنه في 
أعقاب فوز »اإلخوان«، عمد اجليش، إلى وضع خطط قيد الدرس تتعلق بإعادة تأسيس 
وحدات عسكرية كان قد فككها قبل سبع سنوات. وكذلك، على الصعيد العسكري 
–•امليداني، سّرعت احلكومة اإلسرائيلية في أعمال بناء اجلدار على احلدود املصرية، 
ويتحدث نتنياهو عن بناء جدار مشابه في القسم اجلنوبي من احلدود املصرية. وقد كثف 
اجليش اإلسرائيلي من انتشاره على احلدود املصرية، وتضاعف حجم القوات هناك، 
وينتشر في املنطقة اجلنوبية حاليًا لواء مشاة نظامي، كما رفعت قيادة اجليش من قدرات 
الفرقة اللوائية )80( بشكل كبير. ويدور النقاش  داخل أروقة اجليش اإلسرائيلي حول 

إمكانية إقامة فيلق جنوبي بهدف استخدامه في سيناء عند الطوارئ.16
جديدًا  عسكريًا  جسمًا  كذلك  اجليش  قيادة  شكلت  اجلديدة،  األخطار  وملواجهة 
أسمي »قيادة العمق«، مهمته قيادة عمليات متشعبة في العمق االستراتيجي احمليط 
بإسرائيل. وهنالك أصوات عسكرية تدعو لبناء قوة خاصة للتدخل في سيناء مشّكلة 

من سالح الطيران وقوات برية.
خالصة األمر، أكثر ما ميكن أن يحصل عليه اإلسرائيليون في امللف املصري هو استمرار 
االلتزام مبعاهدة كامب ديفيد التي تضبط اتفاقيات السالم، وبالتالي العالقات بني البلدين. 
إال انه أيا ما كان املوقف املصري الرسمي، فإن العالقة اإلسرائيلية املصرية ذاهبة إلى التراجع 

خاصة بعد صعود اإلسالميني، وذلك بحسب التقديرات اإلستراتيجية اإلسرائيلية.

15.  Schweitzer, Yoram and Dryndin, Ilona. Evil Develops in the South. INSS Insight. No. 295, 
November 21, 2011 

16  هآرتس، 11 كانون أول 2011
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القراءة اإلسرائيلية للثورة السورية: تداعيات وتوقعات 
ميكن رصد القراءة اإلسرائيلية للثورة السورية من خالل محورين رئيسيني: احملور 
األول –•التقديرات اإلستراتيجية واملوقف اإلسرائيلي الرسمي من تطورات األوضاع 

في سورية، واحملور الثاني: التداعيات اإلقليمية للثورة السورية.

املوقف اإلسرائيلي الرسمي من تطورات األوضاع في سورية
التقديرات اإلستراتيجية

 تشير أغلب التقديرات اإلستراتيجية إلى أن التغيير قادم في سورية. وان السيناريو 
املعقول حالًيا هو »السيناريو اليمني« أي ترك الرئيس بشار األسد للدولة إذا أفلح في 
اخلروج من سورية، وحينها قد ينهار النظام نتيجة التآكل املتواصل والنزف. تعتمد 
هذه التقديرات على تقديرات شعبة االستخبارات في اجليش اإلسرائيلي )أمان( للعام 
2012، التي متيل إلى الترجيح بأن الهزة التي تعم الدول العربّية في الشرق األوسط 
ستستمر على األقل حتى انتهاء السنة 2013، وأّن هناك أخطاًرا جدية حتدق بعدد من 
التقديرات على معطيات  اليمن وسورية. وتؤسس  العربية، وفي مقدمتها  األنظمة 
أساسية: تزايد أعداد القتلى في صفوف املتظاهرين السوريني، باعتبار أن املتظاهرين 
اجتازوا حاجز اخلوف وهم يواصلون اخلروج رغم خطر تعرضهم للرصاص؛ أعداد 
الفارين من اجليش صارت باآلالف، ومعظمهم في املناطق احلدودية؛ التدخل الدولي 
املتصاعد وخصوصا من الدول العربية، التي فرضت عقوبات عليه. من اجلدير ذكره، 
أن التقديرات اإلستراتيجية تستبعد التدخل العسكري األجنبي في سورية بسبب صعوبة 
تشكيل ائتالف دولي إلسقاط األسد، وخاصة بسبب الدعم الروسي والصيني له.17 

موقف املؤسسة السياسية واألمنية
استثمار  إلى  إسرائيل  في  واألمنية  السياسية  األوساط  في  السائد  الرأي  مييل 
»االحتجاجات« من أجل الضغط على النظام السوري لتغيير مواقفه وحتالفاته، دون 
إسقاطه. فعلى الرغم من إزعاج سورية إلسرائيل من خالل إشعال جبهات أخرى، فإن 
عدوًا تعرفه خير لك من عدو جتهله، وإن نظامًا يحترم قواعد اللعبة أفضل من فوضى أو 
نظام يشعل حدود اجلوالن الهادئة أكثر من أي جبهة أخرى إلسرائيل مع دول الطوق. 
هذه املفاضلة كانت ملخص تقدير شعبة االستخبارات العسكرية، منذ اندالع الثورة 
باسم  الناطق  لسان  السورية في 2011/3/15. وأيضا، وورد بشكل واضح على 

17  التقدير االستراتيجي السنوي 2011، معهد أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيب.
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اجليش اإلسرائيلي )يوءاف موردخاي( في 2011/9/14، »وجود قلق إسرائيلي من 
سقوط الرئيس السوري بشار األسد ألنه يقف على جبهة مغلقة منذ سنني طويلة«.18

تعريض  سورية  في  جديد  نظام  أي  يستطيع  لن  االستراتيجي،  التقدير  وحسب 
شرعيته للخطر بالتوصل إلى أي اتفاق مع إسرائيل، غير أنه إذا استمر األسد في احلكم 
فقد يبدي مرونة أكبر جتاه الغرب في محاولة لتعزيز اقتصاد سورية وإخماد الغضب 
الشعبي بشأن الفقر والبطالة، وبخالف مصر، لم تعقد سورية سالما مع إسرائيل بعد 
حرب عام 1973 لكنها تقيدت بدقة بالتزاماتها اخلاصة بفك االرتباط فأنشأت واقعا 
أمنيا ناسب اجلانبني على مدار السنني، وبطبيعة احلال فان إسرائيل ال تسعدها مساندة 

سورية الثنني من ألد أعدائها وهما حزب الله اللبناني وحركة »حماس«.
أضف إلى ذلك، يشير التقدير االستراتيجي إلى أن سقوط نظام بشار األسد سيدخل 
حيرة  تثير  سورية  في  األوضاع  أن  حيث  اليقني،  وعدم  الغموض  من  حال  في  إسرائيل 
إسرائيل التي تخشى من املجهول بسبب عدم معرفتها بتكوينات املعارضة بشكل دقيق.19 
انطالقًا من هذا التقييم، التزم قادة إسرائيل الصمت وعدم اتخاذ موقف من األزمة 
إلى  السورية  الدبابات  دخول  عن  إسرائيل  وسكتت   .2011 عام  طيلة  السورية، 
السورية-  للجبهة  املتاخمة  مناطق: نوى، وتسيل، وجاسم، واحلاّرة في حوران، 
اإلسرائيلية، التي متنع االتفاقية رقم 350 ملجلس األمن بتاريخ 1974/5/13 - والتي 
إليها.  ثقيلة  آليات  إدخال  من  السوري  اجلانب  )UNDOF(  مبوجبها،  قوات  تعمل 
وانطالقًا من هذا التقييم أيضًا رفضت إسرائيل املوافقة على إدانة النظام السوري على 
جرائمه في جلنة حقوق اإلنسان في اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 2011/11/22، 
حيث حصل قرار اإلدانة على 122 صوتًا مقابل اعتراض 13 دولة –وليس االمتناع 

عن التصويت- أبرزها: إيران وكوبا وفنزويال وإسرائيل.20
في  االستخبارات  شعبة  تقديرات  ووفق   ،  ،2012 عام  بداية  ومع  انه  هنا  يشار 
اجليش اإلسرائيلي )أمان( للعام 2012، أن التحوالت في سوريا حتمل فرصة لتسوية 
مع النظام الذي سيأتي، وبالتسبب بهزمية قاسية إليران التي حتقق إجنازات في اجلبهات 

األخرى )البحرين واليمن ومصر(.21
للتلخيص ميكن توصيف املوقف اإلسرائيلي الراهن حيال األزمة السورية باملرتبك فمن 
جهة ميكن القول أن إسرائيل تريد سقوط نظام األسد إن كانت النتيجة صعود نظام »معتدل«، 

18  هآرتس، 14 أيلول 2011.
19  التقدير االستراتيجي السنوي 2011، معهد أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيب.

20  يديعوت أحر ونوت، 23 تشرين الثاني 2011  .
21  هآرتس، 6 كانون الثاني 2012.
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غير ان هذه الرغبة مشوبة باحلذر بسبب وجود مخاوف شديدة من  أن يؤدي هذا السقوط 
إلى إحداث حال من الفوضى والى صعود قوى جديدة غير متوقعة قد تؤدي الى زعزعة 
االستقرار على جبهة اجلوالن. يشار هنا الى انه وبحسب تقرير لقناة العربية فان نتنياهو 
وخالل لقاءه املنتظر مع الرئيس باراك اوباما في 2012/3/5 سيقوم بالطلب من أميركا:  
»التمهل في العمل على إسقاط الرئيس السوري بشار األسد حتى يتوفر البديل املناسب 
من املعارضة22«، وهو ذات املوقف الذي حمله وبحسب مصادر قناة العربية إيهود باراك 
في لقاءه مع وزير الدفاع األميركي ليون بانيتا الذي عقد في 2012/2/29  حيث طالب 
الواليات املتحدة »بتخفيف الضغوط على الرئيس السوري بشار األسد وعدم تقدمي املساعدة 

العسكرية للمعارضة وذلك الى ان يتم حتديد مالمح البديل احملتمل في سورية23«.
وفي هذا السياق، تعبر إسرائيل عن قلقها من مصير مخازن األسلحة الكيماوّية ومخازن 
القذائف الصاروخّية والصواريخ التي ميلكها اجليش السورّي، وحسب وكاالتها اإلعالمية، 
فإّن »حزب الله« قام في اآلونة األخيرة بنقل املئات من الصواريخ من مخازنها في سورية 
إلى لبنان، ومنها صواريخ بعيدة املدى، ولكّن املصادر لم تؤكد على أن حزب الله متّكن 
حتى اآلن من نقل صواريخ حتمل رؤوًسا كيماوّية من سورية إلى لبنان، ذلك أّن احلفاظ 
على هذه األسلحة وحمايتها يتطلبان خبرة فائقة، وحسب املعلومات املتوفّرة لدى أجهزة 
املخابرات اإلسرائيلية، فإن حزب الله ال ميلك اخلبرة في احملافظة على األسلحة الكيماوية.
وأيضا، تعلن إسرائيل عن تخوفها من توثيق العالقة العسكرية الروسية- السورية في 
حال جناح نظام األسد، فقد أعربت إسرائيل عن خشيتها من إعادة بناء وجتديد قاعدة 
بحرية روسية في ميناء طرطوس السوري، من شأنها أن متكن الروس من التجسس 
بفاعلية كبيرة جدًا على اجليش اإلسرائيلي ووسائله القتالية وتردداته وقنوات اتصاله.

التداعيات اإلقليمية للثورة السورية وانعكاسها على الرؤيا اإلستراتيجية
رصدت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وجهات النظر الرسمية حول التداعيات املرتقبة 
للثورة السورية، وانعكاسات إمكانية سقوط نظام الرئيس بشار األسد على املستوى 

اإلقليمي، والتي ميكن إجمالها في النقاط التالية:
املتضررين  فإن  سورية  في  النظام  سقط  إذا  األسد:  سقوط  من  املتضررون  أواًل-  
األساسيني هم إيران وحماس و »حزب الله«. كما ذكرنا سابقًا، خالل العقد 
لكن  كرسيه،  في  بشار  يبقى  بأن  آمالها  اإلسرائيلية  القيادة  تخف  لم  األخير 

22  العربية، 1 آذار html.197836/01/03/http://www.alarabiya.net/articles/2012 :2012 )شوهد 3 آذار 2012(
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OWbhV3ZiJpM  )شوهد 2 آذار 2012(  23

تعبر إسرائيل عن قلقها 
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في السنوات األخيرة حتول بشار إلى حليف قريب إليران وسمح لها بتحويل 
حزب الله إلى قوة كبيرة تشكل خطرا كبيرا على إسرائيل. وفي كل األحوال، 

إن سقوط بشار يعني انهيار احللف بني سورية وبني إيران وحزب الله.
ثانيًا -  املوقف بالنسبة إلسرائيل: في ظل الوضع الراهن، هناك قراءة إستراتيجية تدعو 
إلى تبني سياسة إسرائيلية يكون في صلبها قراءة صحيحة للتطورات الداخلية في 
سورية إلى جانب تأهب أمني وحوار وتنسيق مع الواليات املتحدة وشركاء آخرين 
وانفتاح جتاه الفرص الكامنة في الوضع اجلديد. ووفق التقديرات اإلستراتيجية، إذا 
أدت »االحتجاجات« في سورية إلى إسقاط القيادة في دمشق لن ميأل اإلسالميون 
الفراغ الذي سيخلفه غياب األسد، كما حدث في تونس ومصر. فمن املتوقع أن 
تصل إلى السلطة غالبية سنية متثل الطبقات الوسطى ودعم فئات أخرى مكونة من 

األقليات املختلفة.24

الصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي
يواجه الفلسطينيون عام 2011 وحدهم تبعات املشروع الصهيوني إقليميًا ودوليًا. 
ولكن، على الرغم من أن الشارع العربي الذي قد يستعيد دوره السياسي في دعم قضية 
فلسطني ال زال خارج القرار الفاعل إال أن الثورات العربية وما قد يتمخض عنها تبقى 
قادرة ولو نظريا على تصحيح املسار بعد اكتمال التحوالت السياسية التي بزغت من 

مصر، حيث تكون احلرية مدخاًل لتجديد املشروع العربي الوطني أو القومي. 
مع ذلك ما زالت إسرائيل تتجاهل هذه القراءة في ظل املستجدات اإلقليمية، فيما يخص 
التسوية مع الفلسطينيني. إن  إسرائيل تستغل الوضع العربي الراهن لتتمسك بسياسة االنتظار 
وعدم احلسم وعدم املبادرة والسعي إلى التأثير في محيطها االستراتيجي. ما زالت الذهنية 
اإلسرائيلية تتجاهل احتمال أن مبادرة إسرائيل إلى مصاحلة لن حتل بالضرورة كل مصادر 
الصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني واإلسرائيلي–•العربي، لكن كل تسوية قد تخفف من 

شدة هذه التحديات والصراع.
وسّجل عام 2011 تدهورًا شديدًا في العالقات بني إسرائيل والفلسطينيني، بسبب 
التعنت اإلسرائيلي وذهاب الفلسطينيني إلى مجلس األمن في أيلول، ويبدو حاليا أن 
إسرائيل ال ترغب أن تقترح على السلطة الفلسطينية احلد األدنى املطلوب للعودة الى 

التفاوض والتي تتضمن وقف االستيطان .

24.   Zisser, Eyal. The Syria of Bashar al-Asad: At a Crossroads. INSS Insight. No. 249, April 5, 2011
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لقد شهد عام 2011 استمرارا للتصعيد العسكري اإلسرائيلي متثل بتكثيف الغارات 
فلسطيني  رد  قابله  الفلسطينيني،  من  املزيد  استشهاد  عن  اسفرت  التي  غزة  على 
بالصواريخ  التي وصلت أحيانا حتى بئر السبع وأشدود. والالفت في األمر، موقف 
السلطة الفلسطينية وحماس التي حترص بدورها على استمرار الهدنة واالدعاء بان 
هذه االعتداءات استهداف للتهدئة واملصاحلة. وقد اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل 
بالسعي إلى إسقاط التهدئة التي تسود قطاع غّزة، محّملة إياها املسؤولية الكاملة عن 

نتائج وتبعات التصعيد اخلطير في القطاع. 

احتمال شن عدوان على قطاع غزة - إسرائيل تتوعد غزة وعينها على القاهرة
أن  تؤكد  العسكرية،  الشخصيات  كبار  لسان  على  مواقف،  املاضية  األشهر  شهدت 
إسرائيل تتجه نحو شن عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة، وأصدرت هيئة أركان اجليش 
اإلسرائيلي، تعليمات لقيادة املنطقة اجلنوبية، املسئولة عن قطاع غزة، تطالبها باالستعداد 
للقيام بعملية عسكرية واسعة خالل األشهر املقبلة، على الرغم من أن مثل هذه املواقف 
واإلعالن عن هذه التعليمات بشكل عام، يهدفان بالدرجة األولى إلى محاولة ردع الطرف 
الفلسطيني الذي تخشى القيادة اإلسرائيلية ذهابه بعيدًا في حساباته واندفاعه باجتاه تنفيذ 
عمليات قاسية ضد إسرائيل. ويستعد اجليش اإلسرائيلي ملواجهة مخاطر مستجدة تتمثل 
في تزايد احتماالت شّن عمليات عسكرية، سواء انطالقًا من قطاع غزة أو سيناء، وهو 
ما عكسه أمر هيئة األركان للقيادة اجلنوبية بوضع اللمسات األخيرة على اخلطط العملية 
وتوزيعها بني الوحدات املختلفة التي ستنشر داخل غزة، في إشارة إلى الوحدات العسكرية 
التي أنشأها اجليش، وهي مبستوى لواء، وتتضمن قوات مدرعات ومشاة وهندسة قتالية.
إن أكثر ما تخشاه إسرائيل في املرحلة الراهنة، أن ميّثل املستجد اإلقليمي املصري، 
وغيره أيضًا، حافزًا للحركات املسلحة في غزة لتوسيع هامش حراكها العسكري ضد 
تل أبيب، احملكومة أيضًا بخشية أخرى أكثر تأثيرًا على قراراتها، وهي التداعيات التي 
لن حتمد عقباها حيال تكّون املشهد املصري وما يحمله من تهديد ضد إسرائيل. كل 
ذلك يدفع إسرائيل وحكامها إلى رفع الصوت عاليًا، عبر التهديد املستمر واملتواصل 
واسعة  عسكرية  بعملية  الرتيب  التكرار  حّد  إلى  والتلويح  الفلسطيني،  القطاع  ضد 

النطاق قد تكون تخشاها هي أكثر بكثير من الفلسطينيني أنفسهم.
وفي هذا السياق، تعبر إسرائيل عن قلقها من أن يستخدم الفلسطينيون سيناء لشّن 
املفتوحة. وفي  اجلنوبية  للحدود  استغالل  إسرائيل في عملية  مباشرة ضد  هجمات 
في  أنه  اإلسرائيليون  املعلقون  يرى  القطاع،  في  األخيرة  االعتداءات  لتبرير  محاولة 
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الوقت الذي ال يستطيع اجليش فيه التحرك في األراضي املصرية، يتعنّي عليه وقف 
الهجمات وهي ال تزال في مرحلة التخطيط عبر ضربات توّجهها في القطاع. حتت 
الصواريخ في شبه جزيرة  لتصنيع  أقامت قواعد متقدمة ومنشآت  ذريعة أن حماس 

سيناء.
السالح  تهريب  عملية  أن  هو  عدوانها،  لشن  إسرائيل  تتبناها  أخرى  ذريعة  وهناك 
النوعي مستمرة إلى قطاع غزة. تدعي املصادر األمنية اإلسرائيلية، انه على الرغم من 
تقييمات اجليش اإلسرائيلي بأن حركة حماس غير معنية بخوض مواجهة واسعة النطاق 
في هذه املرحلة مع إسرائيل، إال أنها تواصل تسلحها واستعدادها العسكري الحتمال 
تفجر األوضاع األمنية في أي حلظة، مشيرة إلى انه طرأت زيادة تصل إلى عشرين باملائة 
على كميات األسلحة التي يجري تهريبها إلى قطاع غزة خالل العام املاضي، مقارنة بالعام 
2010، ويعود ذلك إلى الثورات العربية في مصر وليبيا. وبحسب املصادر، فإن هذه 
األسلحة تضم تشكيلة واسعة من الوسائل القتالية، وحتديدًا صواريخ متطورة مضادة 
للدروع، روسية الصنع مثل »الكورنيت« املوجهة بالليزر، وأيضا صواريخ محمولة على 
الكتف مضادة للطائرات، كانت قد اختفت من مستودعات موجودة في األراضي الليبية.

من اجلدير ذكره، أن املصادر العسكرية تشير في سياق التطرق إلمكانية شن عملية 
التي  األنفاق  بكّم   يتعلق  فيما  باألخص  العسكرية  العملية  إلى صعوبات  عسكرية، 
حفرت في عمق أراضي قطاع غزة، وهي أنفاق متطورة ومتشعبة  متر من بيت إلى بيت 
ومن ساحة إلى ساحة. وفي هذا السياق تصرح إسرائيل أن هدف اجليش في العملية 
العسكرية القادمة سيكون حتقيق حسم سريع وملموس مع أقل ما ميكن من اخلسائر، 
وأن اجليش قد وضع نظرية قتالية بهذا الشأن مبوجبها يجب تفعيل أكبر ما ميكن من 

القوات اجلوية والبحرية والبرية لتحقيق »احلسم السريع«.
خالصة القول: إن إسرائيل تدرك بان أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في قطاع 
غزة، مشابهة لعملية »الرصاص املصبوب« نهاية عام 2008، سوف تؤدي إلى تداعيات 
إقليمية قد تنعكس سلبًا على املوقف من إسرائيل في الساحتني املصرية واألردنية حتديدًا. 
ال الواقع العربي وال الواقع الدولي في ظل »الربيع العربي«، يسمحان بخيار احلرب بني 
إسرائيل والفلسطينيني. إن إسرائيل اليوم ال تطمح إلى تصعيد واسع ألنها في األصل 
تعيش حالة انتظار بعد الثورة املصرية التي شكلت نوعا من الكابح للعدوانية اإلسرائيلية 
في قطاع غزة. ويصعب تخيل أن تبادر إسرائيل إلى عمل واسع يدفع مصر حاليا إلى 
تغيير مواقفها أو إلى التحول إلى عدو. وفي املقابل، تلمس إسرائيل ميال متزايدا لدى 
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حركة حماس إلى انتظار ما ستؤول إليه األوضاع في مصر بعد االنتخابات ما يخلق 
انطباعا بأن بوسع إسرائيل تعزيز قدرتها الردعية بشكل مدروس في هذا الوقت.

باعتقادنا، رغم مصلحتها البارزة في عدم تصّدر األحداث في هذه املرحلة التي متر 
بها املنطقة العربية، تبادر إسرائيل من فترة إلى أخرى إلى استهداف كوادر من صفوف 
وبحكم  الدفاع.  من  حالة  في  وإبقائها  ردعها  بهدف  الفلسطينية،  املقاومة  فصائل 
واضطرار  إسرائيل  في  القرار  صنع  خلفية  في  اإلقليمي،  السياسي  الظرف  حضور 
مراعاة سقوف محددة من التصعيد، حتى اآلن، يبقى لالعتبارات الردعية واألمنية 
حضورها الذي يفرض على صانع القرار  عدم الوقوف مكتوف األيدي إزاء تعاظم 
قوة فصائل املقاومة في القطاع، والذي يشخصه صانع القرار بوصفه خطرا داهما. 
من هنا، ليس من املتوقع أن تصعد إسرائيل من عملياتها العسكرية قطاع غزة بحيث 
تصل إلى حالة حرب واجتياح، مع العلم أن األمر منوط أيضا بحنكة حماس خاصة 

والفصائل الفلسطينية في القطاع في مواجهتها مع إسرائيل.

استمرار حالة التهدئة بني إسرائيل وحزب الله 
مع نهاية العام 2010 وبداية العام 2011 توالت التوقعات والتحليالت  السياسية 
والعسكرية بشأن كون هذا العام عام احلرب بني حزب الله وإسرائيل في ظل تصعيد 
حصولها  وخاصة  العسكرية،  الله  حزب  قدرة  من  والتحذير  اإلسرائيلية  التهديدات 
إسرائيل عند أي حرب  فرهان  للطائرات.  منها صواريخ مضادة  نوعية  أسلحة  على 
جديدة على لبنان هدفه محاولة القضاء على قوة حزب الله كما كان الهدف املعلن مع 

بداية حرب 2006.
ما زال التقدير االستراتيجي اإلسرائيلي لعام 2011، يؤكد على أن بقاء سالح حزب 
الله في لبنان مؤشر الندالع شرارة احلرب. وأنه يشّكل تهديًدا للسالم في املنطقة، 
إسرائيل  في  الله كاف لضرب مساحة واسعة  يخّزنه حزب  الذي  السالح  أّن  معتبًرا 
والتسبب بدمار كبير فيها. وفي هذا السياق، يشير التقدير إلى أن إسرائيل غير جاهزة 
التقدير مع خالصة  ينسجم هذا  النوعية.  الله وصواريخه  خلوض حرب مع حزب 
الكلمة التي ألقاها اللواء احتياط، غيورا ايالند، في مركز أبحاث األمن القومي - 
جامعة تل أبيب. بقوله: إن صاروخًا واحدًا، على سبيل املثال، يسقط على محطة 
اخلضيرة للكهرباء، سيبقي إسرائيل في عتمة طوال ستة أشهر، وهي نتيجة ال تستطيع 
إسرائيل حتملها«. مع ذلك يشدد ايالند، »في حالة حدوث املواجهة يجب تقصير مدة 
احلرب قدر اإلمكان، إذ ال طائل من حرب تطول، بال حتقيق نتائج«. ينادي ايالند بأن 

 من غير املتوقع أن تصعد 
إسرائيل من عملياتها 

العسكرية  ضد قطاع غزة 
لدرجة حرب واجتياح

 السالح الذي يخّزنه حزب الله 
كاف لضرب مساحة واسعة في 
إسرائيل والتسبب بدمار كبير 

فيها
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تخوض إسرائيل احلرب املقبلة بعدوانية شديدة، ضد احلكومة واجليش والشعب في 
لبنان، األمر الذي يدفع باملجتمع الدولي إلى التدخل، وبالتالي إنهاء احلرب سريعًا، 

حيث املصلحة اإلسرائيلية في ظل عدم جهوزية خوضها وحتمل تكلفتها.
اشرنا  في التقارير اإلستراتيجية السابقة، إلى حالة »الردع املتبادل« بني الطرفني التي 
فرضت حالة من »التهدئة القسرية«، وهو ما استمر بسبب وجود سببني أساسيني، 
يتمثل األول بزيادة قدرات املقاومة وتطورها كثيرا،سواء من ناحية كم الصواريخ او 
الله لتكتيكاته وتقنياته  التدميرية ودقتها، ناهيك عن تطوير حزب  من ناحية قدرتها 
احلربية . الثاني- عدم جهوزية اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية حتى اآلن خلوض احلرب، 
خاصة أنها ستتعرض في احلرب املقبلة لضغط أشد بعشرات املرات من احلرب السابقة. 
جتعل املعادالت اجلديدة التي أطلقتها املقاومة كمعادلة احلصار البحري أو التدمير مقابل 

التدمير الوضع في أي حرب مقبلة مختلفا عن ظروف احلرب السابقة. 
باتت إستراتيجية إسرائيل في الوضع السياسي اجلديد في الشرق األوسط، تهدف 
الله. حيث  القسرية« مع حزب  »التهدئة  منع وقوع احلرب واحلفاظ على حالة  إلى 
تتوقع إسرائيل ضربة سياسية قاسية حلزب الله في أعقاب سقوط النظام في سورية، 
وتستبعد التقديرات األمنية إمكانية قيام حزب الله بهجوم على إسرائيل بهدف حتويل 
األنظار عن املشهد السوري وتخفيف الضغط على إيران. إال ان األوساط اإلسرائيلية 
تتخوف من سيناريو أن يقدم حزب الله على ترسيخ سيطرته في لبنان وتعزيز موضعه 

اجليو-سياسي فيها، في أسرع وقت ممكن. 
الله  حزب  بني  القريب   املدى  في  حرب  نشوب  املستبعد  من  القول،  خالصة 

وإسرائيل، الن أي حرب كما يعرف الطرفان  قد تكون مصيرية.
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اجلزء الثاني:  امللف النووي اإليراني
ما زالت كل املستويات، السياسية والنخبوية العسكرية اإلسرائيلية فضاًل عن املؤسسات 
النووي اإليراني«،  البرنامج  تتفق  حول ما يسمونه »مخاطر  البحثية ووسائل اإلعالم 
وأن السالح النووي، في حال امتالك إيران له، سيكون خطرًا استراتيجيا وكيانيا على 
إسرائيل. وبناء على هذه النظرية، يتم تقييم املخاطر الناجمة عن ذلك، وسبل معاجلته.

أبرز مستجدات امللف النووي اإليراني لعام 2011:
أواًل – التلويح اإلعالمي الصريح  حـول إمكانية توجيه ضـربة عسكرية إيـران 

يعود إلى الواجهة، من جديد،  التلويح اإلسرائيلي الصريح بتوجيه ضربة عسكرية 
التصريحات اإلسرائيلية  القريبة. وقد تصاعدت  إيران خالل األشهر  إلى  إسرائيلية 
حول خيار توجيه ضربة عسكرية إليران بشكل خاص  في األسابيع الثالثة التي سبقت 
إعالن وكالة الطاقة الذرية الدولية تقريرها الدوري بشأن امللف النووي اإليراني، إال 
أن التجييش اإلعالمي تخطى مسألة التهويل من خطورة امتالك إيران السالح النووي 
على إسرائيل واملجتمع الدولي وتأكيدها على  عجز املجتمع الدولي عن عالجه. ويبدو 
ان التوجه اإلعالمي اإلسرائيلي عام 2011، أراد اإليحاء بأن احتمال توجيه إسرائيل 
ضربة عسكرية إلى إيران، هو احتمال قائم وحي، وجتري دراسته واإلعداد له، وتذليل 
العقبات القائمة أمامه. ويوحي ما نشر أن الضربة ال تزال »مطروحة على الطاولة«، 

بل جتري دراستها، والتجاذب قائم بشأنها، بني مؤيد ومعارض ومبساهمة أميركية.
يتعدى  التصعيد اإلسرائيلي اإلعالمي والصريح، مسألة جدية التهديد اإلسرائيلي 
بشن هجوم على املنشآت النووية اإليرانية، وميكن عزوه إلى رغبة إسرائيلية تهدف 

إلى حتقيق أهداف إضافية منها:
به . 1 زودتها  مبا  لألخذ  النووية  للطاقة  الدولية  الوكالة  ضاغطة على  بيئة  إنتاج    

الــدوري لإلضاءة على  خطر  تقريرها   في  الغربية وأدراجــه  املخابرات  دوائر 
قنبلة نووية إيرانية، مبا يبقي هذا امللف قيد النظر واملالحقة في مجلس األمن 

ليبقى أداة ضغط غربية دائمة  ضد إيران. 
 إعادة إشغال إيران مبلفاتها وقطع الرتابة التي سادت ملفها النووي خاصة في ظل  . 2

»الربيع العربي« واالنشغال الدولي به ومنعها من  استثمار هذا االنشغال لصاحلها. 
 الضغط على إيران عّلها تقدم شيئا يسهل املهمة األميركية في العراق في فترة . 3

ما بعد انسحاب القوات األميركية احملتلة منه، كما ومينعها من االستفادة من 
أو  مباشر  البلد بشكل  نفوذها في هذا  لتوسيع  العراق   اخلروج األميركي من 

بشكل استراتيجي عام. 

من خالل التلويح بخيار 
القوة ترغب إسرائيل في انتاج 

بيئة ضاغطة على الوكالة 
الدولية للطاقة النووية
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باعتقادنا، أن املهم في ما يحصل هو أنه أصبح واضحًا للمجتمع الدولي ولإليرانيني 
أن القيادة السياسية في إسرائيل تدرس بجدية إصدار أمر مبهاجمة إيران من أجل وقف 
مشروعها النووي أو تأخيره، وذلك إذا ما تبني أن اخليارات غير العسكرية لتحقيق هذا 

الهدف غير ناجعة.

ثانيًا - تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
على الرغم من أن أحدًا في إسرائيل لم يفاجأ باملعطيات التي وردت في تقرير الوكالة 
وجد  اإليراني،  النووي  للمشروع  عسكري  ُبعد  وجود  بشأن  الذرية  للطاقة  الدولية 
كثيرون في التقرير أهمية كبرى، ليس بسبب مضمونه فحسب، بل أيضًا بسبب اجلهة 
التي أصدرته، وعليه تعامل كثير من املعلقني مع تقرير وكاله الطاقة الذرية باعتباره 

انتصارًا ملوقف إسرائيل. 25
ويسود ميل  بني املعلقني اإلسرائيليني، إلى النظر إلى التقرير بأنه القى  الكرة في 
ملعب املجتمع الدولي، بعدما وضع التقرير حتديًا أمامه للتصدي للمشروع النووي 
اإليراني، مع وجود تشكيك واسع في اخلطاب اإلسرائيلي من  جدوى اإلجراءات 
العقابية التي ميكن ملجلس األمن اتخاذها ضد إيران، وهو ما يترك الباب مفتوحًا أمام 
اخليار العسكري اإلسرائيلي، أو جتنيد املجتمع الدولي، مبا فيه  روسيا والصني، ملصلحة 

»عقوبات شالة« ضد إيران.
جنح التقرير في أن يضع حتديًا كبير أمام اإلدارة األميركية وحكومات باقي األعضاء 
في حلف األطلسي، وألزمها بأن تتصدى للمسألة اإليرانية علنًا. كما يضع التقرير كال 
من روسيا والصني في موقع غير مريح ألنهما عرقلتا كل محاولة جلعل العقوبات فاعلة.

ثالثًا- »حرب السفارات« 
عرفت إيران، في إطار مواجهتها مع الغرب، أنواعًا عديدة من احلروب، دعائية 
دخل  قد  جديدًا  نوعًا  أن  ويبدو  وأمنية.  واستخبارية  واقتصادية  وإعالمية  ونفسية 
امليدان، أطلق عليه اإليرانيون تسمية »حرب السفارات« التي تستهدف زيادة الضغط 
واحلصار السياسي على إيران. ولعلها، خطوة جديدة في محاولة جعل إيران تدفع 
ثمن اخلسارة في العراق وأفغانستان، وارتقاء إلى مستوى أعلى من الضغوط حلمل 
العراق  على  للتفاوض  املتحدة  الواليات  مع  واحدة  طاولة  إلى  اجللوس  على  إيران 

وعلى ترتيبات في املنطقة.

25  هآرتس، 10 تشرين ثاني 2012.

 تعامل كثير من الـمعلقني 
مع تقرير وكاله الطاقة 
الذرية باعتباره انتصارًا 

ملوقف إسرائيل
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رابعًا- عقوبات أميركية وبريطانية منفردة
عن  منفردة،  وبصورة  باإلعالن،  وكندا  بريطانيا  ومعها  املتحدة  الواليات  قيام    
عقوبات جديدة ضد القطاع املالي اإليراني بسبب رفض روسيا والصني فرض عقوبات 
قبل  من  إضافيا وجديدا  تصعيدا  يعتبر  الذي  األمر  األمن.  إطار مجلس  في  جديدة 

الواليات املتحدة وحليفتها األقرب بريطانيا.

خامسًا: تكثيف احلرب االستخباراتية

 لعرقلة تقدم البرنامج النووي اإليراني 
 تستعر خلف  الهدوء العسكري حرب من نوع آخر، استخبارية بامتياز، تشن ضد 
إيران، وهو ما يحدث في ظل إدارة أميركية تخشى كما يبدو االنزالق إلى مغامرة تدفع 

باجتاهها إسرائيل.. 
إيرانية  جتسس  شبكة  اعتقال   ،2011 أيار   20 في  اإليرانية  األمن  وزارة  أعلنت 
ملصلحة وكالة االستخبارات املركزية األميركية »سي آي إيه« تضم 30 إيرانيًا. وان 
العمالء كانوا ينسقون مع جهاز االستخبارات اإلسرائيلي »املوساد«. وتشير املصادر 
اإلعالمية أن االنفجار الذي وقع في مخزن للذخيرة )2011/11/12( تابع للحرس 
الثوري اإليراني قرب طهران »دمر« املنشآت، وان إعادته إلى طبيعته ستتطلب وقتا 
طويال. حسب املصدر، تؤوي القاعدة التي وقع فيها االنفجار تطوير »منتج اختباري« 

عسكري ميكن استخدامه ضد الواليات املتحدة أو إسرائيل.

سادسًا- مضيق هرمز هو محور املواجهة
توعدت طهران  في تهديد هو األول من نوعه على األقل من ناحية وضوحه ، بأنها 
ستمنع مرور النفط عبر مضيق هرمز في حال فرض عقوبات على صادراتها النفطية، 
وكأنها تفرض معادلة جديدة تقوم على أن الرد على أي حصار غربي للنفط اإليراني، 

سيكون جلوء إيران إلى حصار مضاد.
النفسية إلخافة  إطار احلرب  التهديدات حول مضيق هرمز في  التصعيد في  يأتي 
اخلصم ودفعه إلى التراجع عن مواقفه، إيران تريد من الغرب أن يحسب كثيرا قبل 
املضي قدما في قراره بفرض حظر نفطي على صادراتها، واألسطول األميركي يريد 
أن يذكر اإليرانيني بأنه لن يقف مكتوف األيدي في حال إغالق املضيق وان عليهم أن 
يتوقعوا األسوأ. مبعنى آخر، إنها سياسة »عض األصابع« بني قوتني تتنافسان على 
الهيمنة على ثلثي احتياطي النفط في العالم، والتحكم بصادرات نفطية يومية تصل 

توعدت طهــران بأنها ستمنع 
مرور النفط عبر مضيق 

هرمز في حال فرض عقوبات 
على صادراتها النفطية
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إلى 18 مليون برميل يوميا. احلكومة اإليرانية تراقب التهديدات األميركيةـ  اإلسرائيلية 
باهتمام شديد، وهذا ما يفسر إجراءها مناورات بحرية في منطقة اخلليج العربي تستمر 

لعشرة أيام، حتسبا ألي هجوم أميركي أو إسرائيلي أو االثنني معا.
  على الرغم من  قناعتنا أن مواجهة بني الواليات املتحدة وإيران تكون مدروسة 
ومخططة مسبقًا، إال أنه يبقى احتمال ليس مستغربا إذا أفقنا على حرب مدمرة بسبب 

مضيق هرمز في اخلليج العربي. حرب كالمية قد تتطور إلى حرب فعلية. 

السيناريوهات اإلسرائيلية ضد طهران: اشكالياتها ومعقولّيتها
بعد صدور التقرير األخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أشار إلى وجود ُبعد 
عسكري للمشروع النووي اإليراني، بقي االهتمام اإلسرائيلي منصّبًا على سبل وقف 
هذا املشروع. و عاد احلديث عام 2012 وبقوة عن السيناريوهات احملتملة وامُلتاحة أمام 
إسرائيل ملواجهة املشروع في هذا السياق. هناك أربعة سيناريوهات للرد احملتمل، لكل 
منها مزاياها ومشكالتها. وُتظهر هذه السيناريوهات عمق املعضلة التي تواجهها إسرائيل 
عند محاولتها التصدي للمشروع النووي اإليراني، وكثرة التعقيدات التي تنطوي عليها.

السيناريو األول يتمثل في فرض »عقوبات شالة« على إيران. تهدف هذه العقوبات 
إلى أن تخسر إيران، بعد أن تتحول إلى دولة منبوذة، مصدر دخلها الرئيس، أي النفط، 
بحيث ال يعود في مقدورها التجارة مع العالم اخلارجي، وال يكون أمامها من خيار 
سوى اخلضوع. لكن املشكلة في هذا السيناريو تكمن في ما تسببه من ارتفاع أسعار 
النفط، وتضّرر االقتصاد العاملي الهش، بينما سيدفع الشعب اإليراني ثمنًا باهظًا لن 

يفضي إلى سقوط النظام، بل إلى احتمال التكتل حوله.
وروسيا  الصني  ألن  صعبة،  السيناريو  هذا  حتقق  معقولية  فإن  ذلك،  على  وبناًء 
تعارضانه بشدة، وألن الغرب يخشى دفع ثمن العقوبات على خلفية األزمة االقتصادية 
العاملية واقتراب موعد االنتخابات املقبلة في الواليات املتحدة وفرنسا تخفضان أكثر 

فرص هذا السيناريو.
لتزويد  إيران،  ضرب  تؤيد  التي  السعودية  جندت  اإلشكالية،  هذه  من  للخروج 
احلل، وذلك من خالل تعهدها زيادة إنتاج النفط لتعويض النقص في النفط اإليراني.

السيناريو الثاني يتعلق بهجوم إسرائيلي منفرد على املنشآت النووية اإليرانية. من 
مزايا هذا السيناريو أنه على الرغم من  التوقعات التي تشير إلى أن الهجوم لن ينجح 
في شل املشروع النووي اإليراني، لكنه سيؤخره على نحو جوهري، وسيرفع من قدرة 

السيناريو األول في املواجهة
 مع إيران يتمثل في فرض

 »عقوبات شالة« عليها
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الردع اإلسرائيلية، كذلك فإنه في ضوء التقرير الشديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ضد إيران، ستتّفهم عواصم كثيرة في العالم هذا الهجوم.

لكن مشكلته تكمن في أن إلسرائيل قدرة محدودة على الوصول إلى املنشآت النووية 
املنتشرة في مواقع كثيرة في أرجاء إيران. كذلك فإن إيران قد تشّن حربًا على إسرائيل 
مبشاركة حلفائها. عالوة على ذلك، كل هجوم من دون موافقة أميركا سيربك بال شك 
الواليات املتحدة، وقد يرغمها  على االجنرار إلى احلرب، أو من شأنه على املدى الطويل 
أن ميس بالتحالف بني الدولتني.26 وعليه، فإن معقولية حتقق هذا السيناريو متدنية في هذه 
املرحلة، وحسب التقديرات األميركية، لن تقدم إسرائيل على ضرب إيران دون أن تطلب 
إذنًا أميركيًا. على الرغم من تصريحات نتنياهو اإلعالمية بان »هناك فرقا في وجهات 
النظر وفي األحكام.. اختالفا في القدرات.. ولسنا بحاجة للتنسيق في كل خطوة«.

باعتقادنا، حتى لو كانت الضربة إسرائيلية، فان  أميركا ستكون بالضرورة جزءًا 
منها، إذ يستحيل أال جتّر ضربة إسرائيلية إليران، رد فعل إيرانيا قد يهّدد بطبيعة احلال 
تتحرك  لم  إسرائيل  أن  ستفترض  إيران  أن  جداًل،  املسّلم  من  األميركية.  املصالح 
وحدها، واستهدافها هو فعل حربي بتخطيط أميركي وتنفيذ إسرائيلي. أما وسائل 
الرّد اإليرانية على أميركا فستكون عديدة وقاسية، وإن كان أولها إغالق مضيق هرمز، 
فلن يكون آخرها تعزيز الهجمات على السفارات واملنشآت األميركية بالوكالة، كما 

توسيع جبهة احلرب كي ينخرط فيها حزب الله وحماس.
البرنامج  مواجهة  إزاء  واألميركية  اإلسرائيلية  الرؤية  تقارب  الثالث  السيناريو 
النووي اإليراني- يتفق اجلانبان األميركي واإلسرائيلي حول رفض البرنامج النووي 
اإليراني،  كما يتفقان في تشخيص واقع البرنامج وخطوطه احلمراء التي توجب التحرك 
على  ُيفهم  ال  بانيتا،  ليون  األميركي،  الدفاع  وزير  كالم  إن  أعقابها.27  في  عسكريًا 
وجهني، فقد قدر أن إيران تنوي، وهي قادرة، على إنتاج قنبلة ذرية في غضون سنة أو 
رمبا أقل من سنة، وأعلن أن هذا بالنسبة للواليات املتحدة خط أحمر وأنها ستوقف إيران 
بكل طريقة ممكنة، ويتناسب ما قاله بانيتا مع ما قاله رئيس مقر القيادة املشتركة األميركي 
اجلنرال مارتن دامبسي والذي أعلن« أخشى أن إيران ال تفهم تصميمنا«، مضيفا إن 
تقديرا غير موزون منهم سيجرنا إلى مواجهة تكون مأساة على املنطقة والعالم كله. 
وأشار اجلنرال دامبسي أيضا إلى أنه متت في الواليات املتحدة استعدادات لهذه املواجهة.

26  Weinberg, David A. American Intervention in Israeli Politics: Past Experience, Future Prospects. 
Strategic Assessment, October 2011.  Volume 14, No. 3. 

27  Shalom, Zaki. Israeli-American Strategic Coordination regarding an Israeli Operation against Iran. 
INSS Insight. No 301, December 6, 2011. 

»الهجوم لن ينجح في شل 
املشروع النووي اإليراني، لكنه 
سيؤخره على نحو جوهري، 

وسيرفع من قدرة الردع 
اإلسرائيلية«

كل هجوم من دون تصديق 
أميركي سيربك بال شك 

الواليات املتحدة، وقد يرغمها  
على االجنرار إلى احلرب، أو 
من شأنه على املدى الطويل 

أن ميس بالتحالف بني 
الدولتني. وعليه، فإن معقولية 
حتقق هذا السيناريو متدنية 

في هذه املرحلة
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في األساس، يبقى موقف اإلدارة األميركية حيال اخليار العسكري اإلسرائيلي، على 
فرض وجوده، العامل األكثر تأثيرًا وحسمًا، بال أي مجادلة. والسؤال املطروح، هو هل 
يسمح الواقع األميركي في املنطقة وفي العالم، في هذه املرحلة، بأي مغامرة أو مقامرة من 
شأنها أن تؤثر سلبًا على منظومات التوجهات األميركية، وهو ما بات مطروحا لعدة أسباب:

• تراكم معلومات استخباراتية »موثوقة« حول وجود نشاط إيراني مكثف باملجال 	
النووي العسكري.

• تخوف من ان ينزل اإليرانيون معظم خطوط اإلنتاج النووي إلى أعماق األرض 	
وداخل مغارات في اجلبال، حيث لن تتمكن أقمار التجسس االصطناعية أو 

طائرات االستطالع من رصدها.
• يعتقد البعض في واشنطن، أن قصفا أميركيا على شكل عملية »جراحية عسكرية 	

ومركزة« ضد املنشآت العسكرية بأنحاء إيران لن يقود إلى موجة عداء وكراهية 
جتاه الواليات املتحدة، حيث يقدر عدد من احملللني األميركيني أن رد الفعل 
اإليراني سيكون محدودا، ومن املفضل أن ال تكون إسرائيل ضالعة بالهجوم 

العسكري األميركي.
• من املمكن أن تنضم الواليات املتحدة وبريطانيا إلى الهجوم اإلسرائيلي، إذ إن 	

الهجوم املشترك يحسن احتماالت النجاح في شل املشروع النووي اإليراني، 
وسيجد االقتصاد اإليراني صعوبة في امتصاص حرب طويلة. تكمن اخلطورة 
في هذا السيناريو في أن إيران ستعود بسرعة إلى محاولة تطوير املشروع النووي، 
وستتحول إلى »بطل« الشارع العربي وإلى ضحية إسرائيل والغرب، كذلك 
فإنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وإلى تعرض املخزون النفطي السعودي 
للهجوم اإليراني، وإلى تضرر االقتصاد العاملي الهش. عالوة على ذلك، ثمة 
خشية من حترك خاليا إيرانية في أفريقيا وأميركا اجلنوبية وآسيا، ومهاجمتها 
أهدافًا أميركية وبريطانية. ومن شأن هذا السيناريو أن يقود إلى حرب طويلة 

ومكلفة جدًا، قد تتطلب أيضًا إدخال قوات برية إلى املعركة. 28
بناًء عليه، معقولية اللجوء إلى هذا السيناريو متدنية، ألن األميركيني سيمتنعون 

عن فتح جبهة إضافية وأصعب بكثير من اجلبهات املفتوحة.
بــاراك اوباما على مشارف  إيــران آخر ما قد يحتاجه  واالهــم من ذلك، احلرب مع 
كبير  مــأزق  في  األميركي  االقتصاد  يظهر  فيما  املقبل،  العام  مقررة  رئاسية  انتخابات 

28 Shalom, Zaki. Israeli-American Strategic Coordination regarding an Israeli Operation against Iran. 
INSS Insight. No 301, December 6, 2011.

تخوف إسرائيلي من ان ينزل 
اإليرانيون معظم خطوط 

اإلنتاج النووي إلى أعماق األرض 
وداخل مغارات في اجلبال، 

حيث لن تتمكن أقمار التجسس 
االصطناعية أو طائرات 
االستطالع من رصدها
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عاجزا عن تغطية حرب جديدة. رمبا يجهد أوباما للنأي بنفسه عنها، داعيا إلى عقوبات 
اقتصادية مهما اشتدت وطأتها على اخلصم اإليراني، وذلك لتجنب أي فعل عسكري. 
يبدو توجيه ضربة   إليران مبثابة »كابوس« ألوباما، حيث سيكون من الصعب عليه أن 
»سوق« للرأي العام األميركي حربا جديدة إلى جانب حروب العراق وأفغانستان وليبيا. 
غالبية اآلراء تفترض بأنه من املستبعد أن يكون العام اجلديد هو عام الهجوم على إيران، 
بالنسبة للواليات املتحدة،  لتدمير، أو عرقلة، طموحاتها النووية املتصاعد، وذلك على 
الرغم من متوضع معظم القوات األميركية املنسحبة من العراق في الكويت ودول خليجية 

أخرى، وعدم إعادتها إلى ثكناتها في الواليات املتحدة أو قواعدها في أوروبا.29
السيناريو مطروح في  إيران- هذا  املفاوضات مع  إلى  العودة  الرابع،  السيناريو 

ضوء حقيقة فشل كل جوالت العقوبات حتى اآلن، وألن أي عقوبات إضافية ال 
تبدو واقعية في هذه املرحلة. كذلك فإنه إذا استجاب الغرب لطلبات الصني وروسيا 
باستئناف املفاوضات، وأتاح لهما قيادتها، فسيكون ممكنًا اتخاذ خطوات متشددة 

مع فشلها.
بالفشل،  األغلب  املفاوضات محكومة على  أن  السيناريو هي  هذا  في  املشكلة 
النووي، وألن  في مشروعها  االستمرار  العزم على  تظهر كمن عقدت  إيران  ألن 
كوريا  فعلت  كما  الغرب،  أمام  الوقت  كسب  اإليراني  للنظام  ستتيح  املفاوضات 
الشمالية. كذلك فإن االعتراف بفشل السياسة الهجومية سيؤدي إلى تآكل الردع 

أكثر فأكثر.  30 
أما معقولية هذا السيناريو فمتوسطة، وال سيما أن روسيا والصني تضغطان مجددًا 
إلجراء مباحثات مع إيران، رغم أن ثمة تصورًا في واشنطن يفيد بأنه ال معنى لهذه 

املفاوضات.

29. Malz-Ginzburg, Tamar. Between Vision and Reality: New START, the Nuclear Posture Review, and the 
Nuclear Security Summit in The Obama Vision and Nuclear Disarmament, eds. Emily B. Landau and 
Tamar Malz-Ginzburg, Memorandum.  No. 107, Tel Aviv: Institute for National Security Studies, 2011.

30. Yoel Guzansky & Yonathan Lerner. Iran: A Strategic Simulation. INSS, January 2012..

احلرب مع إيران آخر ما قد 
يحتاجه باراك اوباما على 
مشارف انتخابات رئاسية 

مقررة العام املقبل، فيما يظهر 
االقتصاد األميركي في مأزق 
كبير عاجزا عن تغطية حرب
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مواقف القيادة السياسية واألمنية في إسرائيل 
من توجيه ضربة عسكرية إليران 

مع التلويح اإلعالمي اإلسرائيلي الصريح باحتمال توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية 
إلى إيران خالل األشهر القريبة، ظهر على السطح السجال احلاد حولها. وفي هذا 
الشأن من املمكن رصد أربعة توجهات داخل القيادة السياسية واألمنية في إسرائيل:

التوجه األول:  يرى أصحاب هذا التوجه أن جناعة الضربة العسكرية محدودة، وفي 
بإطالق  سيردون  اإليرانيني  ألن  جنونية«،  »املخاطر  نفسه،  الوقت 
صواريخ من إيران ومن لبنان ومن قطاع غزة. يرى هذا املعسكر أن 

من األفضل االعتماد على العقوبات الدولية ضد إيران.
 التوجه الثاني: يرى وجوب االنتظار والتريث، ويؤكد أصحابه أن البرنامج النووي 
اإليراني لن ينتهي قبل عامني أو عامني ونصف عام، وفي هذه األثناء 
ستجري االنتخابات الرئاسية األميركية، وفي حال فوز الرئيس باراك 
أوباما بوالية ثانية، أو انتخاب رئيس جمهوري آخر، فإنهما سيأخذان 
مهاجمة إيران على عاتقهما، كذلك ثمة احتمال بتغيير النظام اإليراني 

أيضًا؛ إذ ميكن أن حتدث أشياء كثيرة خالل عامني.
التوجه الثالث: ويضم بالذات املنتمني إلى األجهزة األمنية في إسرائيل، ويرفض توجيه 
األركان  هيئة  رئيس  يشمل  مبا  الفترة،  هذه  في  إليران  عسكرية  ضربة 
بني غانتس، ورئيس املوساد تامير باردو، ورئيس شعبة االستخبارات 
العسكرية أفيف كوخافي، ورئيس جهاز األمن العام يورام كوهني. يتفق 
هؤالء األربعة على رأي واحد، ويعارضون الضربة، وهذا موقف مطابق 
ملوقف أسالفهم في قيادة األجهزة األمنية، غابي أشكنازي ومائير داغان 
وعاموس يدلني ويوفال ديسكني.31 إال أن االختالف بينهم، أن املسئولني 
السياسيني  جتاه  وأوحوا  وصلبة،  عامة  مبكانة  متتعوا  السابقني  األمنيني 

بالتصميم والثقة بالنفس، أما املسئولون اجلدد، فأقل شهرة وحزمًا.
 التوجه الرابع: ميثله ببنيامني نتنياهو وإيهود باراك ويدعمه افيغدور ليبرمان. في هذا 
واحد  كجسم  يعمالن  الدفاع  ووزير  احلكومة  رئيس  ان  يبدو  اإلطار 
ويصبوان لهدف واحد ويدعمان بعضهما البعض. لقد صرح نتنياهو منذ 
بداية واليته انه إذا لم يوقف املشروع النووي اإليراني في الوقت املناسب 

31.  Asculai, Ephraim. For Iran, It›s a Matter of Decision Taking. INSS Insight. No. 241, February 2, 2011 

صرح نتنياهو منذ بداية 
واليته انه إذا لم يوقف املشروع 

النووي اإليراني في الوقت 
املناسب فستحدث كارثة
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فستحدث كارثة، فيما يشدد باراك على التحديات األمنية املاثلة أمام 
إسرائيل، حيث قال إنه خالل العام 2012 املقبل ستقف إسرائيل أمام 
»مفترق طرق مهم جدًا«. وأضاف الوضع اجليو –•استراتيجي وأيضًا 
االقتصادي، الداخلي واخلارجي، مختلف ولم نشهد مثياًل له منذ وقت 
طويل، فهناك »الربيع العربي« والزلزال في الدول العربية إلى جانب 
تنشئ  وهذه  نهايتها،  توقع  يصعب  واألنظمة  الشعوب  لدى  تغيرات 
حتديات أمنية جديدة، وتؤكد التهديدات التي نعرفها من اخلفيفة إلى 
الثقيلة: حماس في غزة وحزب الله في لبنان وإيران في اخللفية، وهناك 
اليقني  ليست بسيطة وانعدام  التحديات  فإن  تهديدات أخرى، لذلك 
ليس بسيطًا.من الصعب على القيادة السياسية اتخاذ قرار مصيري بهذا 
احلجم دون انسجام وتوافق تام مع القيادة األمنية. لدى األجهزة األمنية 
قدرة على صد النيات الهجومية للقادة السياسيني رغم اإلجراء املتبع في 
إسرائيل حيال القرارات في الشؤون األمنية على أن املستوى السياسي 
يقرر واملستوى التنفيذي ينصاع، إال انه في واقع األمر رئيس احلكومة 
ال يستطيع أن يتوصل إلى قرار مصحوب مبخاطرة، إذا عارضه وزير 

الدفاع ورئيس هيئة األركان ورئيس »املوساد« ورئيس »الشاباك«.32
يرى مؤيدو العملية العسكرية ضد إيران، إمكان جناحها، وأنها لن تؤدي إلى ردود 
فعل سلبية على إسرائيل، متامًا كما حدث في املرتني السابقتني حيال املفاعل النووي 
العراقي )عام 1981(، واملفاعل النووي في سورية عام 2007. باعتقادنا، أن األمر 
مغاير هذه املرة، ألن إيران تقع في مكان مختلف وبعيد، ولديها نظام وثقافة مختلفان، 

فضاًل عن أن مشروعها النووي مختلف عن غيره، مع مستوى عال من املخاطرة.

إشكاليات وصعوبات توجيه ضربة عسكرية إليران 
يجب اإلشارة إلى أن التلويح العلني بضربة عسكرية إليران ، يحاول القفز بعيدًا، 
عن عدة عناصر أساسية ومهمة جدًا، هي مستلزمات الضربة، ومن أهمها اإلجابة 

عن األسئلة اآلتية:
ماذا عن توافر استخبارات نوعية بشأن املواقع النووية اإليرانية؟ وماذا عن تشكيالت 
الدفاع عنها ومنظوماتها؟ بل وماذا عن السؤال اإلشكالي الذي يشغل االستخبارات 

32 Stein, Shimon, Feldman, Shai, and Brom, Shlomo. The Public Discussion of Israel’s Strategy  regarding 
a Nuclear Iran. INSS Insight. No. 310, January 31, 2012. 

رئيس احلكومة في إسرائيل ال 
يستطيع أن يتوصل إلى قرار 

مصحوب مبخاطرة، إذا عارضه 
وزير الدفاع ورئيس هيئة 

األركان ورئيس »املوساد« ورئيس 
»الشاباك«
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اإلسرائيلية والغربية، عن فرضية وجود برنامج نووي إيراني سري، مغاير ومختلف 
للقائم حاليًا؟ ماذا عن قدرة إسرائيل الفعلية على القيام مبهمة شاقة وصعبة، كضرب 
املنشآت النووية في إيران، البعيدة جدًا، واحملصنة جدًا، واملتخندقة حتت األرض، 
مع ما ينطوي عليه ذلك من إمكان عدم حتقيق املهمة والنتائج؟ ماذا عن تقدير حجم 
األضرار الفعلية ومستواها، التي ميكن ألي هجوم إسرائيلي أن يحدثها في املنشآت 
النووية اإليرانية؟ وماذا عن الوقت املطلوب واملمكن إليران كي تعيد  ترميم ما تفقده، 
مقارنة  عن  وماذا  ثالثة؟  إلى  عامني  عن  يتحدث  املتفائل  األميركي  التقدير  بأن  علمًا 
اإليراني؟  الرد  جراء  املتحدة،  والواليات  إسرائيل  ستدفعها  التي  باألثمان  النتيجة، 
التي  السياسية  األضرار  تقدير  عن  ماذا  واألثمان،  والنتائج  القدرة  ميزان  في  أيضًا، 
ستطال إسرائيل في أعقاب الهجوم؟ في املقابل، ماذا عن توظيف إيران املرتقب ألي 
ضربة تتلقاها منشآتها النووية، في ما يتعلق بإمكان استمرارها في الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، وأيضًا بناء مشروعية دولية ستكون متاحة في أعقاب الضربة، للذهاب بعيدًا في 
البرنامج النووي؟ التقديرات بشأن الرد اإليراني، جلهة حجمه وأضراره وكيفية مواجهته 
وتداعياته اإلقليمية، هي عنصر قائم وحاكم ألي قرار إسرائيلي - أميركي ضد إيران. 
يتعلق اتخاذ قرار توجيه ضربة عسكرية إليران مبجموعة من العوامل املهمة، تشمل  :
وجود صعوبة عسكرية تكاد تبلغ درجة االستحالة، في متكن الضربة اجلوية أو  أوال -  
النارية األولى و الضربات التي تلي بعدها خالل الساعات الثالث األولى )املهلة 
التي يبدأ بعدها الرد اإليراني املؤثر( من تدمير كامل املنشآت النووية ، فإذا كانت 
تلك الضربات قد تدمر أجزاء منها  فإنها لن جتتثها و جل ما ميكن أن حتدثه و في 
ابعد تقدير هو تأخير األعمال، خاصة وان إيران تتكل على قدرات ذاتية بحتة 
في هذا امللف  ما ميكنها من إعادة إنتاج ما قد يدمر  وإجهاض مفاعيل الضربة.

ثانيًا -  عدم حتقيق الضربة أهدافها، إذ لن تتمكن الضربات اجلوّية على األغلب من  شّل 
القدرة اإليرانية على إنتاج املواد االنشطارية، من املستعد أن تكون هناك من ضربة، 
أو حتى سلسلة من الضربات، ميكنها حتقيق هذا الهدف. السرية التي بنت بها إيران 
ترسانتها النووية، كما صالبة هذه الترسانة وقوتها. كلها أمور تقف عائقًا في وجه 
إجناز ضربة ناجحة. وفي أفضل األحوال، حتى لو جنحت الضربة في شّل البرنامج 
النووي لسنتني أو ثالث، فإن األخير سيكتسب شرعّية االنطالق من جديد، عربيًا 
ودوليًا، بعد تعّرض إيران لتهديد القوى اخلارجية. أما السيناريو األسوأ، فهو أال 
حتقق الضربة أهدافها، وأن قحم املنطقة في صراع مستمر خالل السنوات املقبلة. 

توجد صعوبة عسكرية تبلغ 
درجة االستحالة، في متكن 
الضربة اجلوية أو النارية 

األولى و الضربات التي تلي 
بعدها خالل الساعات الثالث 
األولى )املهلة التي يبدأ بعدها 

الرد اإليراني املؤثر( من 
تدمير كامل املنشآت النووية 

لن تتمكن الضربات اجلوّية من 
أن تشّل القدرة اإليرانية على 
إنتاج املواد االنشطارية، ليس 

هناك من ضربة، أو حتى سلسلة 
من الضربات، ميكنها حتقيق 

هذا الهدف
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ثالثًا -  من غير الوارد إتباع  الضربة النارية  بعمل بري، وبالتالي سيبقى العمل أو اخليار 
العسكري محصورا بالضربة النارية ) املركبة من طيران وصواريخ بعيدة ( الن  
»الناتو« الذي اعتمد في مفهومه االستراتيجي للعقد الثاني من القرن 21 مبدأ 
القائمة  وسحب  اجلبهات  وإقفال  فتح جبهات حروب جديدة  »االمتناع عن 
اجليوش إلى قواعدها«، لن يخرق على األغلب املفهوم هذا في عمل هجومي 
كائنة ما كانت األسباب الدافعة له، ألن في خرقه يفاقم اخلسائر اإلستراتيجية 

الغربية في ظل اقتصاد مترنح .
النارية األولى، ثم االنتقال املباشر إلى الرد  رابعًا-  قدرة إيران على استيعاب الضربة 
الدفاعي بقواتها الذاتية، وأيضا عبر حلفائها، أي اعتماد ما صار يعرف بعقيدة 
»الترابط االستراتيجي العضوي« بني احللفاء، حيث يعتبر تهديد أي منها تهديدا 
ومسا بكامل املنظومة وبكل عنصر منها بشكل فردي. وفي الرد هنا تظهر مساحة 
دائرة األهداف التي   تبدأ من إسرائيل وتتوسع لتشمل كامل اخلليج والدول العربية 
القائمة عليه مبا تتضمنه من قواعد عسكرية أميركية و مصالح غربية شتى، و لن 
تكون القواعد و الوجود الغربي واألميركي في كل من أفغانستان و تركيا والعراق 

مبنأى عن الرد الذي لن يكون كما يبدو صاروخيا فقط.
خامسًا- انخفاض مستوى حتمل إسرائيل والغرب لردة الفعل اإليراني وحلفائه، حيث 
أن املناعة الدفاعية للجبهة الداخلية اإلسرائيلية لم تتحقق بعد على الرغم من كل 
ما قيل عن منظومات القبة الفوالذية وسواها واملناورات املركبة  وخططها، وعلى 
اجتاه آخر ال ننسى هشاشة الوضع العربي في اخلليج دفاعيا وامنيا واجتماعيا .

تفصيالته  إليها،  املشار  العناصر  من  عنصر  لكل  أن  الواضح  من  القول،  خالصة 
وحتديداته، وقد يستلزم مزيدًا من البحث والنقاش. لكن في ما يرتبط بإحياء التلويح 
بالضربة اإلسرائيلية، ميكن االكتفاء باإلشارة إلى احلقيقة اآلتية: ما توحيه، عن قصد 
أو غير قصد، التقارير اإلسرائيلية، بأن العقدة القائمة اآلن أمام شّن إسرائيل للضربة، 
هو موقف املؤسسة األمنية فقط، أو آراء بعض الشخصيات القيادية اإلسرائيلية املعارضة 
لتوجه نتنياهو - باراك، أو توجه أميركي يدعو إلى التريث والتنسيق املسبق، ليس إال 
ابتعادًا عن الواقع وجتاهاًل حملددات مادية، حتول بالفعل دون الضربة. املسألة، كما جرى 
إيضاحها، أكثر تعقيدًا وارتباطًا بعنصر فقدان القدرة أو املعطيات املادية على شن الضربة، 
املغامرة،  إقليمية ودولية، تخشى تداعيات  إلى عناصر أخرى غير إسرائيلية،  إضافة 

وتداعيات اليوم الذي يليها. لهذا، إن التهويل بالضربة مختلف متامًا عن تنفيذها.

 السيناريو األسوأ، إسرائيليًا  
هو أال حتقق الضربة إليران 

أهدافها، وأن ُتقحم املنطقة في 
صراع مستمر خالل السنوات 

املقبلة
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السياسية  الوقائع  أخذ  من  بد  ال  اإلستراتيجية  العسكرية  الناحية  من  باعتقادنا، 
العسكرية من جهة أخرى بعني االعتبار . فتضارب  واجلغرافية من جهة والقدرات 
القدرات اإليرانية املختلفة ال ميكن إيجاد حل  املصالح اإلستراتيجية اإلسرائيلية مع 
عسكري له وفقًا للقاعدة العسكرّية اإلستراتيجية اآلتية: »ال يجب أن يقود احملاربون 
غمار احلروب من أجل حتقيق انتصار عسكري في حّد ذاته، ألن هذا األخير ال يغدو من 
دون تنازالت، واملكاسب هي عبارة عن انتصارات مؤّقتة ومرحلية فقط«، هذه النظرية 
في العالقات الدولية والعمل العسكري هي للجنرال األملاني كارل فون كالوسفيتز 
والذي يعتبر أن التوازن في العالقات ما بني الدول هو عبارة عن فترة استراحة فقط 
بانتظار حلظة أكثر مالءمة للعمل، وهذا العمل ليس عماًل عسكريًا بالضرورة. وبالتالي 
ال بد من التركيز على حقيقة إستراتيجية مفادها أن األهداف السياسية هي التي حتدد 
طبيعة العمل العسكري، إذ ال ميكن تصور عمل عسكري دون حتديد أهدافه السياسية.

إجمال
العربية  للثورات  تقييميه   وقراءة  مراجعة   ،2011 عام  العسكرية  املؤسسة  جتري 
املتتابعة )»الربيع العربي«( من منظور أمنها القومي، باعتبار أن الهزة في العالم العربي 
أّدت وستؤدي إلى حتّول استراتيجي إقليمي وتاريخي، وقد وصفت االستخبارات 
العسكرية اإلسرائيلية عام 2011 بأّنه مرحلة انتقالية باجتاه إعادة إنتاج بيئة إستراتيجية 
التخوف  هي  األهم  والنتيجة  اإلسرائيلي.  القومي  لألمن  بالتهديدات  مليئة  مغايرة 
والقلق من فترة االنتقال الفاصلة بني املوجة األولى من الثورات العربية وبني الوضع 
اجليو-سياسي اجلديد الذي سيتكّون بعد عدة سنوات. حيث أن التحّوالت احملتملة 

في العالم العربي كثيرة، ولها تأثيرات وتداعيات متنوعة.
تصّدر  عدم  في  البارزة  مصلحتها  من  الرغم  على  الفلسطيني،  السياق  وفي    -
األحداث في هذه املرحلة التي متر بها املنطقة العربية، تبادر إسرائيل من فترة 
إلى أخرى إلى استهداف كوادر من صفوف فصائل املقاومة الفلسطينية، بهدف 
إبقائها في حالة من الدفاع والردع. وبحكم حضور الظرف السياسي اإلقليمي، 
في خلفية صانع القرار في إسرائيل الذي يجد نفسه ملزمًا مبراعاة سقوف محددة 
من التصعيد، حتى اآلن، يبقى لالعتبارات الردعية واألمنية حضورها املقابل 
الذي يفرض عليه أيضًا عدم الوقوف مكتوف األيدي إزاء حالة التعاظم التي 
شهدتها وتشهدها فصائل املقاومة في القطاع، وإزاء ما تشّخصه على أنه خطر 

في السياق الفلسطيني، على 
الرغم من مصلحتها البارزة في 

عدم تصّدر األحداث في هذه 
املرحلة التي متر بها املنطقة 

العربية، تبادر إسرائيل من فترة 
إلى أخرى إلى استهداف كوادر 
من صفوف فصائل املقاومة 

الفلسطينية، بهدف إبقائها في 
حالة من الدفاع  

جتري املؤسسة العسكرية 
عام 2011، مراجعة وقراءة 
تقييميه  للثورات العربية 

املتتابعة )»الربيع العربي«( من 
منظور أمنها القومي، باعتبار 

أن الهزة في العالم العربي 
أّدت وستؤدي إلى حتّول 

استراتيجي إقليمي وتاريخي
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داهم رغم األثمان التي تدرك أنها قد تدفعها. من هنا، إسرائيل لن تتوقف عن 
عملياتها العسكرية العدوانية على قطاع غزة إلى حّد عدم الوصول إلى حالة 
حرب واجتياح. األمر املنوط أيضا بحنكة حماس في مواجهتها مع إسرائيل.
لبنانيًا، باتت إستراتيجية إسرائيل في الوضع السياسي اجلديد في الشرق األوسط،    -
تهدف إلى منع وقوع احلرب واحلفاظ على حالة »التهدئة القسرية« مع حزب الله. 
حيث تتوقع إسرائيل ضربة سياسية قاسية جدًا حلزب الله في أعقاب سقوط النظام 
في سورية، وتستبعد التقديرات األمنية إمكانية قيام حزب الله بهجوم على إسرائيل 
ان   إال  إيران.  عن  الضغط  وتخفيف  السوري  املشهد  عن  األنظار  حتويل  بهدف 
األوساط اإلسرائيلية ال تستبعد أن يقدم حزب الله على ترسيخ سيطرته في لبنان 

وتعزيز موضعه اجليو-سياسي فيها، في أسرع وقت ممكن. 
وفيما يخص العالقة التركية –•اإلسرائيلية في ظل املغيرات اإلقليمية، نلحظ أن    -
تركيا ترغب في بلورة عالقة ثابتة ومتوازنة مع إسرائيل، مع االنتباه لنبض الشارع 
العربي واإلسالمي اجتاه إسرائيل بعد »الربيع العربي«. لهذا تتريث تركيا في إعادة 
التجارية من  العالقات  إسرائيل من جهة، واستمرار  مع  العسكرية  العالقات 
جهة أخرى. أما بالنسبة إلسرائيل، فهي تبدي فهما للسياسة التركية في املرحلة 
الراهنة، وال تسرع في إعادة ردم العالقات الثنائية بسرعة، بل تفحص خيارات 
لتحالفات إستراتيجية مع دول أخرى مثل اليونان، قبرص وهنغاريا. ال يوجد 
تقدير استراتيجي واضح ومفصل حول مستقبل العالقة مع تركيا، بل القيادات 
األمنية خاصة تلتزم موقف التريث واحلذر في بلورة موقف استراتيجي-أمني 
اجتاه تركيا، وامللفت أن إسرائيل لم تعد تؤسس على الدعم التركي في ما يخص 
التاريخي إليران.  تركيا عداءها  إعادة  الرغم من  النووي اإليراني على  امللف 
علقت إسرائيل على نشر حلف شمال األطلسي درعه الصاروخي في تركيا، 
على انه في إطار الصراع الغربي مع روسيا، في حني شددت إيران على انه تهديد  

أطلسي  مزدوج  لروسيا وإيران، وهددت بقصف املواقع اجلديدة.
أما فيما يتعلق بامللف النووي اإليراني، فتشير مستجدات عام 2011 إلى تصاعد حدة 
التوتر والوصول إلى أقصى درجات »الردع املتبادل« بني إيران وإسرائيل. إلى حّد التلويح 
العلني واجلدي بالضربة اإلسرائيلية. ميكن االكتفاء باإلشارة إلى احلقيقة اآلتية: ما توحي 
به، عن قصد أو غير قصد، التقارير اإلسرائيلية، بأن العقدة القائمة اآلن أمام شّن إسرائيل 
للضربة، هو موقف املؤسسة األمنية فقط، أو آراء بعض الشخصيات القيادية اإلسرائيلية 

في السباق اللبناني، باتت 
إستراتيجية إسرائيل في الوضع 

السياسي اجلديد في الشرق 
األوسط، تهدف إلى منع وقوع 
احلرب واحلفاظ على حالة 

»التهدئة القسرية« مع حزب الله
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املعارضة لتوجه نتنياهو - باراك، أو توجه أميركي يدعو إلى التريث والتنسيق املسبق، 
ليس إال ابتعادًا عن الواقع وجتاهاًل حملددات مادية، حتول بالفعل دون الضربة. املسألة، 
كما جرى إيضاحها، أكثر تعقيدًا وارتباطًا بعنصر فقدان القدرة   على شن الضربة، إضافة 
إلى عناصر أخرى غير إسرائيلية، إقليمية ودولية، تخشى تداعيات املغامرة، وتداعيات 

اليوم الذي يليها. لهذا، إن التهويل بالضربة مختلف متامًا عن تنفيذها.


