
  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

  2010واحتماالت الحرب في سنة " إسرائيل": حلقة نقاش مناألولى   الجلسةمحضر

  

  ):الزيتونة للدراسات واالستشارتمدير مركز ( محسن صالح. دمدير الجلسة 

 بـشن   "إسرائيل"قيام   احتمال   تحت عنوان رحب بالجمع الكريم، مع حلقة النقاش،       ن : صالح محسن. د

  .في المنطقة 2010خالل العام حرب 

مركز دراسات   المدير العام ل   جواد الحمد . أ مان   ندخل في التفصيالت نرحب بزمالئنا من ع       أنقبل  

عاطف الجوالني رئيس تحرير جريـدة      . وأ ، الباحث في المركز    العمري  بيان .د، و وسط  الشرق األ 

مركـز دراسـات     في   خوةاإل بالتنسيق مع     هذه نقاشالحلقة   االتفاق على قد تم   مع العلم بأنه    . السبيل

  .الشرق األوسط

قـرار شـن    ؛  هذا الموضوع الحساس  ل المحتملة    استكشاف التوقعات  ة النقاش هذه  قلحسنحاول خالل   

 التداول ليس فقط بعد حرب غزة بل بعد حـرب         حيث أصبح هذا األمر قيد      خرى،   أ إسرائيليةحرب  

 حدث حينها نه  أ خصوصاً إمكانية شن حرب،     حول ”إسرائيل“داوالت داخل   مكان هناك   تموز نفسها،   

وبعـد  ،  انتصرت و المقاومةوبعد أن صمدت    ،  أهدافه في تحقيق    َلشفَبعد أن   الكيان   هزة كبيرة داخل  

 موضوع شن الحرب كـان    ف،   اعتبار هذا الكيان   ردل سعيكان هناك    .عكسية الحربنتائج  كانت  أن  

  .ار الفترة الماضية بشكل دائم طو الطاولة علىاًموجود

     أد  جِبعد فترة من حصار غزة وقـد  هي القطاع، وكانت حرب السنة الماضـية         ضعف الحلقة األ  ن

توجد  بل   ”إسرائيل“ عقدة واحدة لدى      فقط  هناك ليس  صبحأوبالتالي   .بصمود غزة  على األقل    ،فشلت

اومة  قوى المق على نموداخلية لرد االعتبار، وقطع الطريقإسرائيلية حاجة  هناك تأصبحو .عقدتان

  .في المنطقة
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تأخذ حيان  سرائيليين في الكثير من األ     حسابات الحرب لدى اإل    ن، أل  إسرائيلي دتردهناك  كان  بالتأكيد  

ـ أمـا    محددة،   اًيامأ الّإخذ  ضربات السريعة الحاسمة التي ال تأ      ال بعين االعتبار  ـ  االحرب  نان األخيرت

  . إفشال الجهود اإلسرائيليةإلىى مما أد، نسبياً،  مدة طويلةافاستمرت

  : لدى الجانب اإلسرائيليل حالياًؤتسا فهناك ،حتى لو كان هناك قرار أو رغبة إسرائيلية بالحرب

 الذي حـدث    ر النوعي  التغي  مع خصوصاً ؟ي حرب أ للنجاح في    اتي ضمان أ  كان هناك فعالً    هل -

  . الموازنات في عملية الحرب عدد منر الذي غيفي المنطقة من ناحية اإلنسان المقاوم

  ؟ للحربمهيأةبيئة هل هناك  ؟هل هناك قرار بالحرب -

  ؟ودولياًفي المنطقة إقليمياً وعربياً هل تم تجهيز مسرح العمليات  -

 رشـيف عـشرات المقـاالت     ت واأل اوملرصدنا في قسم المع   ، من جهتنا في مركز الزيتونة،       ونحن

هل الحديث عن الحرب مجرد     .  حول هذا الموضوع   و عربية أة  يو غرب أسرائيلية  إدراسات سواء   وال

 وتوجد أسـئلة أخـرى   ؟هداف سياسيةألى تحقيق إ اإلسرائيليابتزاز سياسي يسعى من خالله الكيان     

  :مثل

  ؟لى وجود خطوط حمراء ممنوع تجاوزهاإخرين ه اآلداة ردع، تنبأهل هو  -

  ؟ لكن قاسيةةمحددلى ضربات نوعية إنما إولى حرب إهل هي تهيئة، ليس  -

لـى  إنهـا لـن تـؤدي       أربات فهل هناك ضمانات     ذا كانت هناك ض   إلكن السؤال الذي ينبني عليه،      

 نتائجها وال تضمن ردود فعلها مـن أي مـن           تضمنمسارات حرجة؟ بمعنى أن الضربة النوعية ال        

  .حرب أوسعتتحول إلى ف أن تتسع إلى مدايات أكبر وممكن ، وبالتالي ال يمكن تحديدها،الطرفين

 هل ستكون الحرب    م حرب على جبهة واحدة من الجبهات؟      أ، هل هي حرب شاملة      ؤال األخير السو

 وهل ستكون على جبهة واحدة أم علـى       يران،  إ أم ، سوريا  أم على    ،لبنانأم على    غزة،   على قطاع 

  كثر من جبهة؟أ
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 تنا في حلقات النقـاش،    ، وكعاد اإلجابةسئلة برسم   أ مجموعة   أضعن  أ المقدمة من خالل هذه     حاولتُ

 ونحاول رؤية مجمل    ،ساسيأ تحليالت ومعطيات بشكل     ةعدو معلومات    نتداول ولى، الجلسة األ  وفي

السيناريوهات المستقبلية والمـسارات     كثر على  أ ما طرح حول الموضوع، وفي الجلسة الثانية نركز       

  ؟المتوقعة، وما هي احتماالتها

، حلمـي موسـى   . محـددات الموقـف اإلسـرائيلي أ      : يرها تحض نابعض المداخالت التي طلب   ب نبدأ

احتماالت  ،أمين حطيط .  د احتماالت الحرب على لبنان   ،  جواد الحمد .  على غزة أ   باحتماالت الحر 

احتمـاالت  ،   مساء لطـارئ صـحي     أمسولكنه اعتذر    عماد فوزي الشعيبي  . دالحرب على سوريا    

  .طالل عتريسي. د الحرب على إيران

  :حلمي موسى. أ

نها أنفسها  ترى   ”إسرائيل“ن  أهي  ساسية  أ في نقطة    ”إسرائيل“العالم مثل   في  دولة  توجد   أنه ال عتقد  أ

وهذا أمر يختلف تقريباً عـن أي       . قامت بالقوة، تبقى بالقوة، وال مستقبل لها من دون االحتفاظ بالقوة          

مهدد، حتـى    اوجوده أن سحساإ ا عنده ال يوجد   سوريا،  أو  مثل لبنان،  دولة ،في العالم دولة أخرى   

فإن ذلك يعني بالنـسبة      هزمت في حرب     إذانها  أ تعتبر   ”إسرائيل“بينما   .إلخ... وا  ت أرضه لو احتل 

  .هذا الكياناية نهلها 

علـى  و . االسـتعداد للحـرب  فكرة بلد مبني على  ”إسرائيل“  أن وهو محدد   أمرلى  إول نقطة تشير    أ

 .و ما شـابه   أ وليس ضمن سيناريوهات متفائلة      أسو األ السيناريوهات ضمنأساس االستعداد للحرب    

ل لسبب بسيط، ك  وبالتالي   ،مكن أن تتعرض لها   ن الم تأخذ بالحسبان أسوأ الظروف التي م      دائماًفهي  

فهزيمـة  . ل هزيمة  ال تستطيع تحم   ”إسرائيل“ن  أساس  أسرائيلي مبنية على    من القومي اإل  نظرية األ 

  .هذا الكيانكل واحدة تعني نهاية 

 1949منذ سنة   ف  وفي ذروته،  ”إسرائيل“دائم في   بشكل  ين االستعداد للحرب     ب  كبير جداً  فارقوهناك  

خطـط  ) اإلسـرائيلييين (م  عنده . .. للسيطرة على القمح  " حمص "قربالل مناطق   خطط الحت هناك  
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لقمـة العـيش    بـز و  خ األمر هو هذا  ف. ا االستعداد للحرب والتدرب عليه     فيما يخص موضوع   خيالية

  ."يلسرائإ"ـل

. لةأ لهـذه المـس     تماماً رمغايمر  أقرار الحرب    . وبين قرار الحرب    للحرب فرق بين االستعداد  هناك  

  ."؟ على الحربأن نقدممتى يمكن لنا "لة أ في كل مس تحسبات كبيرة جداً”إسرائيل“لـف

م خطر   لدى اإلسرائيليين، وأساسها أنه إذا تراك      وقات تبلورت نظرية الضربة الوقائية    في وقت من األ   

لى خطـر  إ القضاء عليه بإمكانهامحتمل إزالته قبل أن يتحول من خطر  فيجب عليها    ”إسرائيل“على  

  .إزالتهحقيقي ال تمكن 

 إلذاعـة ل مارتن انديك  قال ،دةحتحالفها مع الواليات المت   تقوية   و ”إسرائيل“ر  وط ت الرغم من باليوم،  

ن تـستقلوا   أ نفـسكم يمكـنكم   أأن تحموا   عون  ذا كنتم قوة عظمى وتستطي    إ" ، يوم أمس،    اإلسرائيلية

  .مريكيةاألمظلة الو أحماية بال مرتبط اليوم  اإلسرائيليمن القومياأل لعل هذا يفسر بأن ."بالقرار

  :القرار بين االستعداد وبين تمييزال

 تغيير الواقـع    بإمكانيةساس هناك قناعة     حرب مرتين وكان باأل    جرت تحديداً، لبنان وفي 1967 بعد

تغيير الواقع  أن  انت تعتقد   ك ،الحرب على لبنان  " إسرائيل" حين شنت    1982 في سنة ف؛  يذر ج كلشب

 ،ن هذا مـستحيل   أتبين بعد سنوات قليلة     وسط، و  الشرق األ  الواقع القائم في كل   قائم في لبنان يغير     ال

ـ  ”إسرائيل“شنت   ،2006وفي سنة   .  وانتهى الموضوع  ”إسرائيل“وبعد عقود انسحبت       علـى  اً حرب

 فقط باسـمها    نها لم تشن الحرب   أعتقد  أ. حداث تغيير جوهري في المنطقة    إن بوسعها    أ معتقدةلبنان  

بالنسبة للحرب  سرائيلي  جوهري في الفكر اإل   تغيير  وهذا أمر يدل على     . بية باسم قوى عر   يضاًألكن  

 تتوقـع   اًهري جو اً هناك تغيير   شنت الحرب وهي تعتقد أن     ”إسرائيل“ولكن األمر األهم أن     . ومكانتها

 لحـرب   ”إسـرائيل “ ن تـستعد  أفعال انتقامية، وبين    هائل بين ردود أ   الفارق  . ل الحرب حداثه خال إ

  .بالمعنى الحقيقي للحرب

  .إليران إسرائيليةن تحدث حرب في المنطقة نتيجة ضربة أمكانية  إهناك
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 مجـرد   إليران ”ائيلإسر“قصة ضرب   .  ابتالعها ”إسرائيل“يرة ال تستطيع    ب لقمة ك  إيرانن   أ أقولنا  أ

. إيـران  تـستخدم ضـد      أنداة حقيقية يمكن    أكثر مما هو    أ  في مواجهة إيران   سوط يلوح به الغرب   

 ”إسـرائيل “لـ تسمحن  أمريكا ليست على استعداد     أف،  موضوع إيران بالجوهر هو موضوع أمريكي     

أسهل عليهـا أن     في الوقت الذي هو      ،المتحدة الوالياتعلى   كل عواقبها عود  تقدم على خطوة ست   أن  

األمس قال  و. أمريكا معنية في هذا الموضوع    ، لم تعد    ، وبعد ما جرى في العراق     بنفسهاهمة  لمنفذ ا ت

  تجربة فهناك ،بسيط والسبب   .خيرألمريكا هو الخيار ا   أل  الخيار العسكري  إن : األمريكي وزير الدفاع 

.  يفجر المنطقة والعالم كلـه     نأيران تجلس على برميل البارود الذي يمكن        إ  وكذلك حاضرة،العراق  

  ."أفضى من الفاضي" عن توجيه ضربة إلى إيران هو كالم ”إسرائيل“وبالتالي كل كالم 

الوضع  .الوضع في غزة  حتى  و  أ لبنان،   أو سوريا    سواء كان  الجبهة الشمالية، األقرب هو   الموضوع  

غـزة  فـي   خـذه   أتالعنصر الـذي     . ذلك تسقط حماس تستطيع  ن  أ ”إسرائيل“متى أرادت   في غزة،   

  .الحسبان هو الدم الذي يسيلب

فينـوغراد   (؛احـدة تقريـر   عن كل و  نتج  ،  2006، حرب غزة وحرب     اًحربين مهم جد  الفرق بين ال  

عن الخلل في المؤسسة     حدهما تحدث أ . الفارق بين الحربين هو الفارق بين التقريرين       ،)غولدستونو

  .فارق كبيرالئل؛ ، والثاني تحدث عن الدم السااإلسرائيليةالعسكرية 

 ، في دمـشق   اإليرانيسد ونصر اهللا والرئيس     بشار األ  ،اههناك تطور بالغ األهمية حدث، وما شهدن      

 ، السورية اللبنانيـة    خصوصاً ،ن هذه الجبهة  أ ب نه استشعار أهناك ما يمكن اليوم قوله      ،   كل شي  عنيي

 قـدر ممكـن، وهـذا       بـأكبر حصن نفسها    ت أن ولذلك تحاول    .إسرائيليةخاطر  قد تكون عرضة لم   

  . يومين بل جرى عبر سنوات طويلةأو يجري في يوم لمالتحصين 

وزن تحمـل رؤوسـاً      ، لصواريخ بعيدة المدى   اً معرضة حالي  ”إسرائيل“ أن تحدث عن  ي وهناك مقال 

  .”إسرائيل“ وموجهة على ،متفجراتمن ال كجم 1500 بعضها نحو

،  تقع  أن نكالحرب مم . عنى الحقيقي لكلمة حرب   ستبعد في الظروف القائمة احتماالت حرب بالم      أ أنا

ـ  أهناك  أن  ال اعتقد   و . في شن حرب   أطراف فكرت   إذا من وجهة نظر اإلسرائيليين،     ةطراف عربي
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  مثل القانون المـصري    ”إسرائيل“فوضع  السبب بسيط،   و .ر في شن حرب   كفي المستقبل المنظور تف   

 في  أنها تعتبر   ”إسرائيل“. الذهاب للقضاء تضرر  مل على حاله وعلى ا    الوضعقاء  ب: وهو "في السكن "

خذ حقه  أ تغيير الواقع و   كان حقه مسلوب ويريد    ومن   ،األحسن بالنسبة لها   أو الوضع    وضع االستقرار 

  .فعليه هو التصرف

خطورتها الجوهرية فيما تدسه في الـذهن العربـي         تكمن   المقاومة،   ة فكر أن ”إسرائيل“اليوم، تجد   

 أساسـها  فـي يـة   كقوة انها  وبناء   ، على المدى الطويل   ”إسرائيل“ عن   واإلسالمي من نزع الشرعية   

 باختصار العرب لم يعودوا يتطلعون إلى حسم معركـة          . أكثر مما هي حرب حسم     )حرب استنزاف (

تتطلـع    وإنما    ”إسرائيل“فكرة المقاومة ال تتطلع إلى حسم المعركة مع         أن   يعنيبما  ،  ”إسرائيل“مع  

  . معنوياًأو  مادياًأو لى المدى الطويل سياسياً ع”إسرائيل“نهاء وجود إ إلى 

 االسـتناد إلـى     ومة وخـصوصاً   فكرة المقا  علىبموجب التغيير الذي طرأ      ”إسرائيل“نشأت مشكلة   

 أن صـار يحكـى      األولى للمرة . اإلسرائيلية التي تتجاوز فيها عناصر القوة     ،لمنظومة الصاروخية ا

  . خطورة من الجبهة العسكريةرأكث صارت ”إسرائيل“الجبهة الداخلية في 

 اليـوم   اإلسـرائيلية  ستراتيجيةاال كل   أن كلها صواريخ، جوهرها يقول      األرض ،ة التي نشرتُها  مقالال

ـ  أنفـسنا  ندافع عن    أن، وال حل لنا بدون      األرضنستطيع احتالل كل     ال   أنناتقوم على مسالة      اً دفاع

 أنتجتالكمية التي    أو انتاجه إقرارن تم   إحد  أ ال يعرف    المتطور، 2ستيحصاروخ   . الطبقات متعدد

 . ألسباب ماليـة   منظومتين اثنتين  فقط تقرر شراء      منظومة، 20 إلىالقبة الفوالذية، هم بحاجة      .منه

 صـاروخ   أمـام  عـاجزة    ”إسرائيل“تعددة للدفاع الصاروخي،    ملذه الطبقات ا  حتى لو توفرت كل ه    

الف  يكلف عشرات آ    مضاد صاروخ دفاعي  فهي مضطرة أن تطلق      دوالر 100يكلف    الذي كاتيوشا

  .ال يعني عدم االستعداد لها، رفض فكرة الحرب "سرائيلإ"ـلبالنسبة  ف.الدوالرات

 نه بالمعنى أتبين لي   . "إسرائيل"ـل ية بالنسبة همن األ  م ةيرب ك  درجة على أيضا هو االقتصادي   الجانب

القومي السوري  الناتج    فمثالً، .)تقدم شكلياً  ي نه فعلياً أمع  ( يتراجع   ”إسرائيل“ اقتصاد   ،النسبي للمنطقة 

 سـوريا نـصف     ، اقتـصادياً   مليـار  205 ”إسرائيل“أما  .  مليار دوالر بالقيمة الفعلية للمنتوج     115
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واليـوم  . مرتين ونـصف  ب ”إسرائيل“يفوق  مصر  مقدار اقتصاد   بالمعنى القيمي الحقيقي    ،  ”إسرائيل“

 مليـون دوالر،    100 أكثـر مـن   رة  ئالطـا ثمـن   ،   وقت مـضى   أي من   أكثرالحرب باتت مكلفة    

  .ة التكلفة ليست بسيط،...الغواصة

هـم مركـز    أ( السابق ورئيس المعهد التقني      اإلسرائيليجو  ال  سالح نشر قائد  أيام،   ة ثالث قبل: ختاماً

 أمـام نحن  "مقالة في هآرتس قال فيها باختصار        )”إسرائيل“ والبحوث االلكترونية في     لتخريج العقول 

التوجه  ب إالّطريقة كيف نزدهر، وهذا لن يكون       ب نفكر   وأنغرب ونتدهور   أن   أماحاسم،  مفترق طرق   

تتغيـر  في ظروف حولنـا     وقتاً طويالً     ألننا ال نستطيع أن نبقى أو نعيش على حرابنا         السالم،نحو  

 تـضحي   أنعليهـا   (تتصرف كالعب شطرنج    للمضطرة اآلن    ”إسرائيل“ ،لخصها بكلمتين ". كثيراً

 مـا    علـى   يعتمد كثيـراً   اإلسرائيلي القرار   :موضوع الحرب  خالصةأما  ،  ) القطع لتبقى   من بالكثير

  . الطرف المقابليجري في

  :جواد الحمد. أ

حرب على  احتمال شن    كان هناك    إن، ومع ذلك، ف    احتماالت الحرب في المنطقة    أضعفالمشهد العام   

الخاصرة الرخوة بالنسبة لألربـع      هي، ألنها   غزة باتجاهح  الترجيسوريا وإيران ولبنان وغزة، يسير      

 النظر إلى قطاع غزة باإلمكانات العسكرية       . واقتصادياً اً وعسكري اً، حتى سياسي  األقلوالكلفة  أطراف  

 أن موضوع غـزة هـو   أرى ،من هنا...  لتدمير حقيقي "إسرائيل"تعرض غير ساحقة وال ،  المتاحة

  .هاألكثر إمكانية للحديث به عن احتماالت شن حرب علي

 خسائر كبيـرة،    "إسرائيل"ـبلم تلحق   فهي  ،  "إسرائيل"ـل تعني كثيراً  هذه الجبهة ال     ،لكن استراتيجياً 

 حسم، ليس هنـاك حـرب ال علـى    إيراناعتقد أن موضوع .  معنوي كبيرودردمولن تعود عليها ب  

 أن هـا أبرز كثيـرة،    العتبـارات  وليس اليوم،    2007  منذ سمحإيران وال على سوريا، فهذا األمر       

 ثبـت بالحـساب الكمـي       :إيران  حرب على   إمكانية شن   بالتفصيل على  األمريكية اإلدارةحسابات  

 وال  الخلـيج وال العـراق وال تركيـا       (بيئة   يتوفر لها    اله  نأالمنطقة  الحلفاء في   الرقمي وبحسابات   

 قد  بعيدة المدى اإليرانية من إطالق صواريخ      ال تستطيع تحمل ردود الفعل       أنها الثاني، و  ..)باكستان
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 علـى   ديكأتلم يكن هناك     :والثالث ،الحرب أكثر مما تحتمل األهداف األمريكية     نطاق  تتسبب بتوسيع   

  قبـل  مـن لذي كـان    االترويج   سوى،  التي نشرت  األمريكية    في جميع الدراسات   الضربة العسكرية 

ربة العسكرية ستأتي   ض ال أنلم يكن هناك حسابات مقنعة       ،ستراتيجياال، أما الضخ    المحافظين الجدد 

  .أكلها

 شـهدت   األمريكيةثم العالقات السورية    ،   بشكل وثيق جداً   إيرانوموضوع سوريا مرتبط بموضوع     

ـ  وإيـران التهديدات العسكرية ضد سوريا     . األخيرة خالل السنوات الخمس      جداً اًمهم اًتطور  أتانكف

  .، حتى نتنياهوإيرانضد " قوباتلعا "وأارات االقتصادية يخعن الالحديث محصوراً صبح أو. تماماً

؛  بحكـم األمـر الواقـع المفـروض    المقاومة في لبنان محيدة،   ،   من غزة   تعقيداً أكثرموضوع لبنان   

 ،”إسـرائيل “ ضد لم تكن المقاومة تعد لمعركة حقيقية        نإ، ف ييد المقاومة عملياً   تسببت في تح   اليونيفيل

 ،السياسية  خاصة ،األخرىا وتترك العوامل     مباشرة ضده  اً تشن حرب  أن ”إسرائيل“فليس من مصلحة    

 كما هو حاصل     األمنيةالجوانب السياسية و  ، ويكون لها دور مباشر أو غير مباشر في          تلعب دورها 

  .اآلن

 حركة حماس جـزء مـن     .  الحرب على غزة   إمكانية  في  يبقى إلحاحاً واألكثرهم   واأل األخيرالسؤال  

 النقاط المهمة   إحدى في   إضعافهاو ،هذه الممانعة ، فضرب حماس هو ضرب ل      قوى الممانعة  منظومة

  . في داخل فلسطينلها

النقطة الثانية، البيئة القائمة اليوم، بيئة فيها نوع من التوتر الشديد، والبوصـلة األمريكيـة يـشوبها                 

 والرئيس أوباما، تقدم    )تجاه العراق وأفغانستان وعملية السالم في المنطقة      (الكثير من الضباب حالياً     

بخطوات نظرية لم يتمكن من تطبيقها على األرض بطبيعة الحال ألنه كان يلعب في ملعب لم يدرك                 

  . ناهيك عن القوى في الكونغرس،حقيقة القوى المحيطة به في البيت األبيض

  وعلى الميـدان،   اًوعسكري هزمت فيهما أمنياً      حربين انتكاسة نفسية بعد  من  تعاني   ال تزال    ”إسرائيل“

 اإلسـرائيلية  يعد للحرب على غزة، كل المعلومات         منذ استالمه الحكم   نتنياهو. لتها مرتين ناالهزيمة  

  :ألمرين، وذلك المسألة ه هذوالتقارير تؤكد



  2010واحتماالت الحرب في سنة " إسرائيل: "محضر الجلسة األولى من حلقة نقاش

 

 9

 األهـداف  يحقق بعـض     أن اوبإمكانه األهداف بعض   "إسرائيل"ت  حقق في غزة    : المعنويات استرداد

، "الستكمال المهمـة  " في حكومتهحربر عامل مساعد أيضاً عندما عين باراك وزيهناك  و .األخرى

 الفترة، وبرأيي أن     وقد استنفدت هذه   ،اً شهر 12-10خالل   عسكرياً أن يتم     اً مطلوب االستعداد كان هذا  

 على الصعيد    تقرير غولدستون  أربكهاصحيح   .لشن حرب على غزة   عسكرياً   اليوم جاهزة    ”إسرائيل“

زم أت ما أدى إلى     تجاه عملية السالم  ضوع االستيطان   في مو موقف اإلدارة األمريكية     أربكها،  الدولي

حرب ل ) محور االعتدال  خصوصاً( العرب   ةحماسربكها عدم   أ ،مريكية األ اإلدارةمع  ومؤقت  محدود  

  .جديدة

لكـن  علـى غـزة،       الحرب إمكانية إلى يشير    وسياسياً  عسكرياً ”إسرائيل“الجو العام في    أن  عتقد  وأ

مقابـل  ،  الحـد األدنـى   ضمن  خسارة  بقاء ال  مع ضمان    األهداف تحقيق   نتمكن من السؤال هو كيف    

  ؟ حكم حماس في غزةاالنتهاء من

وأعتقد أن الحراك السياسي    ،  تاريخية تنقلها من واقع إلى واقع آخر       نقطة تحول    بحاجة إلى  ”إسرائيل“

 إلـى تـاج   وتح ما تريد من اإلرادة األمريكية في المنطقة         "إسرائيل"ـالهادئ البسيط اليوم ال يحقق ل     

  . من دون تحقيق أهداففقط احتمال حرب وأمامها ،حركة نوعية تحدث تغييراً

 األمريكـي  منـوط بمـدى التفـاهم        األمـر  طور الطبخ، لكن     أمر الحرب على غزة في    توقع بأن   ا

 بـين  واألزمة، ”إسرائيل”و ألمريكا أهدافمن   هذه الحرب كم ستحقق      أن النهائي، بمعنى    اإلسرائيلي

الحرب على غزة   . كبرأ أزماتمرت  فقد  ،   طويالً  وقتاً تأخذ محدودة ومؤقتة ولن     ”ائيلإسر”و أمريكا

  . ودوليإقليميمسالة وقت ونضج 

مقاومة ال ، في غزة   عسكري نصرتحقيق    إمكانية إلى،  ”إسرائيل“بـ المحيط   اإلقليميوضع  ال يشير ال  

 مـا يمكـن     أكثـر ). سورياو إيران الشيءنفس  (لبنان ال تستطيع الدفاع عن غزة وال تريد ذلك          في  

  ..لخإ ،تقديمه دعم لوجستي، مادي، تدريب

 شغلها كثيـراً  يمما  ،   المتفاقم والمتصاعد  اإليرانيالثانية، دول الخليج تعاني من بعبع التهديد         القضية

  . في دعم مقاومة شعبأو يكون لها دور مهم وحاسم في منع حرب أنعن 
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خاصة فـي ظـل وجـود       ،  وقد تحقق بعض النجاحات   ة  قل كلف أتصبح  قد   "سرائيلإ"من هنا، حرب    

  .التحريض الفلسطيني اآلخر لألسف

  

  :العميد أمين حطيط. د

  :احتماالت لبنان

 مرحلة عرض القوة وهذا العرض هل يؤدي        هي ،أمريكان في كل المنطقة ومعها      المرحلة القائمة اآل  

 وإالد من تحققها حتى يتغير الحال       بط بمسائل ال ب   تنه يتوقف عند العرض، هذا مر     أ أم االستعمال   إلى

خر يعرض القـوة     تعرض القوة الهجومية والفريق اآل     ”إسرائيل”و أمريكا. سنستمر في عرض القوة   

  .الدفاعية

 الحرب  إلى ذهابه   أن نينةأ الطم إلى يصل   أنملك القوة الهجومية    من ي على  الحرب حتى تندلع، ينبغي     

  .قق االستثمار االيجابي لنتائج الحرب يحأن ثم يستطيع ،الميدان في أهدافهيحقق 

 واقع المقاومـة    أن،  أنفسهم اإلسرائيليون وهنا نستشهد بما يقوله      ،2006 العام    في فيما يتعلق بلبنان،  

اليـوم  .  ولـيس اإلعـالم    التقديرات الموضـوعية   وهذا من    من قوتها اليوم،  % 40في لبنان يعادل    

ته وصـدر   أخر تقرير قر  آ وهذا  مرات، ثالث إلىف   مرتين ونص  قوىأ اإلسرائيلي بالتقدير   المقاومة

  . يوم فقط20 حوالي ذمن

خطر مـا  وأ، أخرىئيلية تم ترميمها في نقاط ولم يتم ترميمها في نقاط   اسرالقوى العسكرية اإل  بعض  

الجبهة الداخليـة    على لة الجبهة الداخلية، بالعكس الخطر الذي كان قائماً       أنه هو مس  أ الترميم بش  تخلف

من الخطر الذي يقوم اآلن، أي تعاظم خمس مرات عما كان           % 20 هو بمقدار    2006في  لية  اإلسرائي

  :لعدة أسباب ، وذلكعليه

  . ضمن خطر التهديدإضافية منطقة  زجأواقحام  .1
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عدد بعد وتهدد   أ مدى   إلى معه صواريخ ومتفجرات تصل      ون ستتعا يتامتالك حزب اهللا والقوى ال     .2

 القوى العسكرية   أن نحن كعسكريين نعرف      من الكيلومترات،  مسافة ال هد هذ عن. اإلسرائيليين من   ربأك

 البناء في المنطقة الوسطى فـي       أنللموضوع  تابعتنا  نه تبين بم  أخاصة  ،   متوازنة أصبحتللوصول  

م من شمال فلـسطين،     ل ك 100 بعد مسافة     بناء واهن، أي   ، فهو  للحروب  لم يكن بناء معداً    ”إسرائيل“

  . يومينأومعضلة ال تعالج في يوم وهذه  ، في العصر الحديثأوروباه بناء البناء يختلف ويشب

، وهذا   المتقاربة لألهداف من قرار لدى المقاومة باعتماد التكافؤ التدميري         ”إسرائيل“ما ثبت لدى     .3

 ية حتى تنجز  نبوهذه ال . عسكرية التحتية البديلة   للبنية ال  اإلعداد،   مباشرة وفعالً  ”إسرائيل“ فرض على 

بالبنيـة  ، ونعنـي  هانجاز إلاألقل على اً شهر 16  إلى تحتاج) شهر ذ من صدرتحسب تقارير حديثة    (

المستشفيات ومراكز التموين   ، وكذلك   مل ك 230  أكثر من  إبعادهاالتي يجب    ،البديلة ، المطارات البديلة

  . نظرإلعادةكلها بحاجة ... لخإومحطات الوقود والطرق 

 فالعامـل  .”إسـرائيل “العامل النفسي فـي  عن ) اد الحمدوج. أموسى وحلمي  (المتحدثان قبلي   أشار  

 إحـصائية  تظهر   ،2006 وحتى اآلن لم يرمم كما ينبغي، فمن جراء حرب           2006النفسي منذ العام    

 أصـبحت   2010، وفي عام    %18ية عددهم   ركمن كانوا يتهربون من الخدمة العس      أن 2007شباط  

ن جبهة القتال بين صـفوف المجنـدين داخـل الجـيش            ، وهناك تملص م   الضعف أي% 36 النسبة

بالتـالي الجبهـة الداخليـة      . بعدها% 40 إلى   2006قبل حرب   % 12اإلسرائيلي، فقد تصاعد من     

  .كما تحدثنا، لم يتعافى وضعها 

  :بالمقابل، الوضع اللبناني

مة كما يقولـون  أن وضع المقاو نقول  ، ذكرنا ما يقول اإلسرائيليون بشأنه، ونحن      قدرات المقاومة  .1

  .وأكثر

ـ    أن أساسـها نت تحسب علـى      والتي كا  "ئيلاسرإ"ـ ل الهامة جداً الثانية  النقطة   .2 اسية يس البيئـة ال

 آذار، القيـادة    14حكومة فؤاد السنيورة، شـارع      :  في مجملها  2006 كانت    التي راتيجية للبنان تاالس

 الـشمال    بـين  بل يقطع اتصال المقاومـة    الجف ؛ والمتقطع ء الميدان المتجز  ،األمريكية للدولة اللبنانية  
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 خالل  ة الستخدامه لكن كان هناك احتمال استخدامهم      أالجنوب، صحيح لم يكن هناك جر     و والضاحية

  . استثماره”إسرائيل“تحاول كي اليوم لم يعد هناك وجود لهذا االحتمال . 2006سنة 

 اسـتثمار   إمكانيـة في حين    ؛  ) مقطوع به  بشكل(بعد ما حصل اليوم، ال يمكن تحقيق نصر ميداني          

 شعبية وذاتية سياسـية شـبه       أقلية في لبنان بات     األمريكيالفريق  . ة معدوم أصبحت النصر سياسياً 

  قـانون  وضعال نريد السالح، ونحن نزع إلىالحوار لن ينتهي    بأن  ،  صرح جعجع  باألمس. معزولة

  .كل شي على حالهليبقى يشرع سالح المقاومة، 

وبالتالي يوصلنا إلـى نقطـة أنـه ال           االستراتيجية الدفاعية الواقعية،    باعتماد الحل في لبنان سينتهي   

احتفال يث عن    يمكن وصفه عبر الحد     والمتغير اآلخر،  .نستطيع تغيير شيء في واقع سالح المقاومة      

 كانـت   :نكتةفيمكننا فهم   . جزء كبير من الفكاهات له دالالت سياسية بالغة       أتفقنا على أن    ولو  البيال،  

وذلك للتعليق على ازدحام الزوار خالل حفل أقامته السفارة السورية في           . (رحمأنجر  روحة على ع  ال

  .)قاعة البيال

هـذا  .  من تحقيق انتصار   ه يكون الذي يملك قرار الهجوم في وضع يمكن        أنحتى تقوم يجب     بالحر

 جهيز القـوة هـو     هناك فرق بين القرار وت     ) حلمي موسى  أخالف(يي  الذي يملك القرار، والقرار برأ    

  .القرار بالتنفيذ

كعسكريين نقـول القـرار     ( كانون   10في   آب وعلى غزة     15 على لبنان في  القرار بالحرب متخذ،    

  .) العوائق التي ذكرناإزالةفإن العمل جار على متخذ لكن العائق هو تنفيذ القرار، وبالتالي 

 فـي حالـة      دائماً هيو .2009و 2006ي حدث بعد     في ترميم الوضع الذ    ةستمرم اليوم   ”إسرائيل“

 عملية ترميم القوة وتجهيـز    ، ف "القوة القادرة والجاهزة  "ـ ترهن وجودها ب   ألنهااستعداد دائم للحرب،    

القرار بالحرب متخذ وعملية تجهيز     ن عملية ترميم القوة متخذة وقائمة،       أبما   .القوة عمل دائم مستمر   

  متى تصبح جاهزة حتى تضع القرار موضع التنفيذ؟:  هو"إسرائيل"ـ والسؤال بالنسبة ل.القوة متخذة
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 وكانـت .  من قدرتها على التـرميم     أسرع ،عتهاوسر "إسرائيل"ـلالعوائق التي تحتاج لحسم بالنسبة      

مريكـا  أ شباط في سوريا، و    25 في   أعلنت لها هي استراتيجية الحرب الشاملة التي        األخيرةالكارثة  

  .نهاتحاول اليوم الضغط على سوريا للتراجع ع

 حتى يعرف مدى حجـم      واإلعالمما يجري اليوم من عملية عرض القوة هو استطالع بالدبلوماسية           

نظور القريـب   موبالتالي ال حرب على ال     .موضع التنفيذ وضع قراراته    على   ه، ومدى قدرات  الخصم

  ).اًشهر 16 وأكثره اشهر 6قله أ(

  :طالل عتريسي. د

  :يرانإالحرب على 

وقائع، أبدأ من وقت وصول أوبامـا، لنبـدأ بطبيعـة العالقـات اإليرانيـة               بما أنها جلسة عرض ال    

األمريكية، أوباما أتى وأعلن أنه يريد أن يتعامل بمقاربة مختلفة مع إيـران، بحـوار دون شـروط                  

 قبلت الدعوة لكن طالبـت بتغييـر        إيران .مسبقة في إطار إعادة النظر بالعالقة مع العالم اإلسالمي        

  .المنطقةقضايا  وتجاه إيران تجاه األمريكية دارةاإلك عملي في سلو

 اًطرحـوا أفكـار  وإلى التفاوض حول تخصيب اليورانيـوم   عن عودة  األمريكية الدعوة   أثمرت هذه 

 خالف حول شـروط تبـادل       ذلكبعد  حصل  ولكن  ،   التخصيب إمكانية تبادل  حول التخصيب و   جديدة

لة ثـم حـصلت   أتعقدت المـس  ثم .ها خارجوأ اإليرانية األرض يحصل على ن  ما بين أ   التخصيب،

األمريكـي   بسبب التـدخل      وفي االنتخابات عادت األمور إلى التوتر من جديد        ،اإليرانيةاالنتخابات  

 األزمـة الـسياسية      تـؤدي  أن إمكانيـة  والرهان الغربـي علـى        في تداعيات االنتخابات   الغربيو

. األمريكيـة الضغط عليه لقبول الـشروط   أو تغيير النظام   إلىالشارع  واالحتجاجات التي جرت في     

 ،أن أمريكا بذلت جهود جبارة لدعم المعارضة في الكواليس        نتون بشكل واضح وصريح     ت كلي علنأو

  .الصفرنقطة  إلى كل الدعوات للحوارهذه المسألة أعادت 
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تعامل عاد الحديث عن طرح كل الخيارات بالنسبة لل       و الخطاب السياسي،    ت حدة  ارتفع األثناءفي هذه   

  .اإليرانيمع الملف 

 إكمال لمنعها من    إيران المطلوب كان محاولة ممارسة مزيد من العقوبات على          أن،  األساسيةالنقطة  

 على المستوى العربي    أمريكي العمل في المنطقة ترافق مع عمل        .إيران عزل    مثل  النووي ابرنامجه

  .ها هي العدو وتخويفهم منإيرانلجعل 

 في المنطقة هو عدم     إيرانحد نقاط قوة    أن  ، أل إيرانيع عملية التسوية لعزل     خر هو تسر  المستوى اآل 

بعدم حصول التـسوية لـدعم      " تتذرع"وهي   . اإلسرائيلي –على الصعيد الفلسطيني    حصول التسوية   

  .القضية الفلسطينية

ـ  و .”إسـرائيل “ثم مارسوا الضغوط على     أوالً   إيران حلوا مشكلة    :يقولنتنياهو  ومن جهته كان     ان ك

  .يرانعن إسوريا إلبعاد   فاشلة ضغوط ومحاوالتأيضاًهناك 

لة لم تـؤد    أكل هذه المس   .واألمريكي مع إيران  هذه هي البيئة التي كانت موجودة في التعامل الغربي          

 كـان هنـاك     2008-2006نه بين   أ ، ما سبق ذلك   ، هو همواأل . نتيجة ووصلنا لنقطة العقوبات    إلى

  . في المنطقةإيرانحلفاء لشطب فاشلة أيضاً محاوالت 

ن اآليجري    لجبهة الممانعة،  األكبر الراعي   أوكبر  صعوبة المواجهة المباشرة مع الحليف األ     وبسبب  

  . على موضوع العقوباتزالتركي

  :العقوبات

 .، وبالتالي تصبح عقوبات ال قيمة لهـا     النظام أو الشعب    على عقوبات مخففة ال تؤذي     واالروس وافق 

  .يران هي حاجز لتمدد النفوذ األمريكي في المنطقة إلى روسيابالنسبة للروس إ

  فائدة للصين  هناك   ، ألن  العقوبات حتى لو قبلت ستكون بنفس الشروط الروسية        مبدأالصين رافضة   

  . والتجاريةستراتيجيةاالنفطية وفي العالقات مع إيران من الناحية ال
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كونا ت قد   وكوريا الشمالية  إيران نأ ، مؤخراً أوباما أطلقهالة التهديدات التي    أفي هذا المجال تبقى مس    

  . نوويةألسلحةعرض لضربة نووية في حال تبين امتالكهم 

حتى العقوبات كان هناك نقاش كبير لجدوى العقوبات، جربنا العقوبات، ما الجدوى منها، والعديـد               

  .يجاد خيارات أخرىمما يستدعي إ، الجدوى ةمي عدانهأيعتقد 

عدم جدوى العقوبـات لكـن المطـروح         ليس فقط    ،في مراكز الدراسات  وح اليوم   مطرهو  أهم ما   

  :أمرين

فـي   ؟يحصلسماذا  ، ترد، ال ترد؟إليران ما ردود الفعل المحتملة      عسكرياً إيرانربت   ض إذا: األول

  :سيناريوهات ثالثةهذا المجال هناك 

  . تبدو بصورة الضحية– لن ترد .1

  . رد محدود لحفظ ماء الوجه.2

نعرف حدود هذا الرد، قدراتنا االستخبارية ال        ، لكن ال  شامل تقريباً وبشكل   من منطقة،    أكثر ترد   .3

  .)عيون معصوبة(قيقة حول هذا الموضوع دال عطاءنا المعلوماتإع يتستط

 ال يـصدقوا كـل الكـالم        أن  سـلفاً  يفترضوا.  نووياً إيران هناك كالم كثير عن التعامل مع        :الثاني

زيـر  قالهـا و   (اإليرانية السالح النووي، وال يريدون تصديق سالمة النية          لن تستخدم  انهأ اإليراني

 مع كـل     نووياً هو كيف نتعامل معها     السؤال )مما عملت مهالخارجية البريطانية سابقا أننا لن نصدقكم       

 عندما  بمعنىتمنعها من التصرف بهذا السالح؛       إليران اء حمر اًخطوطالبعض يقول، نضع     .ما سبق 

  :نووية، مثالًإيران دولة تصبح 

  .أخرىممنوع استخدام السالح ضد دولة   . أ

  . بيعهاأومنوع نقل هذه المواد م  . ب

  ."اإلرهابية" للمنظمات  هذه األسلحةتصلأن ممنوع   . ت
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  .لضربات عسكرية أو حتى نووية كل هذا تحت طائلة التدخل العسكري وحشد قوى دولية

عامل مع إيران وهذا يعكس العجز األمريكـي عـن منـع     هناك انتقال واضح في طريقة الت     وبالتالي  

عتقـد  أني  ك الغموض النووي، ل   تتعمديران ال   إ، ورغم أن    إيران من االستمرار في برنامجها النووي     

  . مصلحتهاذلك سيكون في ن يكون هناك نوع من الغموض ألأن جبي

أن تعامل واقعـي، ممكـن      ( إيران للتعامل مع    األمريكيلكن بتقديري هناك انتقال واضح في القرار        

  من ذلك، فمـثالً،    بعدأيذهب البعض   و) دولة نووية لكن علينا منعها من استخدام هذا السالح        تصبح  

في  اًكبير اًتغيير إن أصبح هناك دولة نووية في الشرق األوسط فإن ذلك لن يحدث              : يذكر بريجنسكي

  .موازين القوى

حد  إلى   صعوبةوهذا يعني حالة من     ،  إيرانعامل مع    للت األمريكيبالمحصلة، هناك تغير في التفكير      

  .في ظل الظروف الراهنة) في المنظور القريب (إيران حصول عمل عسكري ضد  مناالستحالة

 ،إيـران  سـيكون رد   وكيـف    أين بالنسبة لهم    اً معروف  ليس ألنه،  حتى الضربات المحدودة مستبعدة   

  . والعراقأفغانستانالوضع في إضافة إلى صعوبة 

  :داخالتالم

  :وليد سكريةالعميد 

 ضـربة محـدودة     أو سوريا،   أو لبنان   أو على غزة    اإلسرائيليةحرب  لبالنسبة ل ت  االاحتمة  هناك عد 

  . أو حرب شاملةاإليرانيللبرنامج النووي 

حلمـي   وما تفضل بـه      . تتحقق أن سياسية يجب    أهداف ولها   دوافعكل حرب لها    : االحتماالت كافة 

 بالخطر وعن الحرب يجب أن تنتهي بانتصار حاسم يؤدي إلى نتـائج             ”لإسرائي“موسى عن شعور    

  .سياسية
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 حرب تموز محدوديـة   فقد أظهرت. تغيرات استراتيجية في المنطقة   أحدثت،  2006حرب   عن   أقول

كان وبالمقابل  ) لسفنالمضادة ل خ  ياروصال عدد محدود من  صواريخ مضادة للدبابات و    ( المقاومة عمل

كانت المقاومة تعمـل علـى اسـتنزاف         ) جوي، صواريخ بعيدة المدى    دفاع( ة كبير نواقصعندها  

 على األراضي اللبنانية وتحديـداً باتجـاه        ”إسرائيل“ أو تأخير تقدم     دةو عبر ضربات محد   ”إسرائيل“

  .البقاع

 "إسـرائيل "ـلسمع تهديد من دولة عربية      ن مرة   ألولاليوم   .ةكثيرت معطيات   بعد حرب تموز تغير   

  .)ال حرب بدون مصرنه أالشهيرة بعد كامب دايفيد   نعرف المقولةجميعاً (؛1973  حرببعد

سوريا إن  شن حرب على لبنان ف    ب ”إسرائيل“في حال قامت     د هد اليوم وزير الخارجية السورية   ولكن  

 إلى دولـة    ، سوريا تحولت من دولة ممانعة     إلى مدن الكيان الصهيوني   د  تمدت الحرب وس  ستدخل في 

حيفا، لكن سوريا لديها    ة ستدخل   سوري الدبابات ال   نإ أقول، ال   ى الدخول في حرب   مواجهة قادرة عل  

.  ستدمر في سـوريا    ”إسرائيل“وكذلك   "إسرائيل"ـعلى تدمير البنية الصناعية والبنية التحتية ل      قدرة  ال

ن الحـرب مـع     ونصحوا بتعجيل السالم مع سوريا أل     هذا كالم وجهه جنراالت إسرائيلية ألولمرت       

ـ  ”إسرائيل“ مصلحة   فيليس  وذلك   .إن تمت ستكون حرب تدمير مبتادل     سوريا   ـ شعب  فال  سوريال

 كبر بكثيـر  أستكون   االقتصادية   ”إسرائيل“خسائر  سيهاجر، وكذلك    ”إسرائيل“ مقابل شعب    يتحملس

  ).حساسةأهداف فيها  هي الدولة األغنى و”إسرائيل“ ألن من خسائر سوريا

 تقدم الدبابات   موجودة لتأخير   والدروس التي استفادت منها،    موز المقاومة بعد حرب ت    ،بطبيعة الحال 

بعـد حـرب     أمريكيةتت بعثة   أ  السالح اإليراني، فقد      فاعلية  لتظهر مدى  أواإلسرائيلية تجاه البقاع    

 وأثـر ذلـك علـى    ، في إيـران  االلكترونية الحرب  تطور مستوى راقبتكي   ل ”إسرائيل“لى  إتموز  

 – أمريكـا  ضـد    إيران(سيناريو حرب الخليج كيف سيكون       ذه البعثة   لترى ه  وأمريكا و  ”إسرائيل“

  ).”إسرائيل“حزب اهللا ضد 
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ة ثغرات من حيث حجم القوى وحجم التسلح         عد  تجاوزت األنهضعاف كثيرة،   ، بأ أقوىاليوم المقاومة   

  ضمن موازين قوى   ”إسرائيل“ على خوض حرب مع      اًقادر" اًجيش"أصبحت  المقاومة اليوم   . والتنظيم

  .عينةم

 سوريا بنت قرى محصنة للحرب      نإ تقول   ”إسرائيل“.  تغيرت، واعتمدت خيار المقاومة    أيضاًسوريا  

  .وجهزتها بالصواريخ

  .حدها يسقط الكل سقط أإن الدومينو أحجارقوى الممانعة مثل 

  تقول أنها بالسالم تخلـت عـن       ”إسرائيل“العراق كانت لجلب اليهود إلى التسوية السلمية ألن         حرب  

 لكن .أي بناء للقوة   لمواجهةإلى حرب استباقية    وفي السالم ستلجأ    "  من النيل إلى الفرات    ”إسرائيل“"

إذا تطور العالم العربي وامتلك القـوة فـي    ال تستطيع أن توقع السالم فيكف تحمي نفسها         ”إسرائيل“

ديه القدرة علـى    المستقبل، كان الحل في تفكيكه إلى كيانات متصارعة بحيث لن يكون هناك كيان ل             

 إلى لبنان، وتعثروا في لبنان      فجاءواوتعثرت أمريكا،   . احتالل العراق ، فكان   ”إسرائيل“ ضدبناء قوة   

  .فذهبوا إلى فلسطين

، بحـسب   مر واقـع  أة و  وقد تكون معد    تريد شن حرب على غزة     ”إسرائيل“يقول إن   الحالي  الوضع  

 ، وبالنـسبة للمخطـط األمريكـي      ”إسـرائيل ”ـل بالنسبة    هذه الحرب هي األسهل    جواد الحمد، طبعاً  

السيطرة على العالم العربي وعزلـه      هو   الحل بالنسبة لها      تعثرها الحالي في المنطقة،    فأمريكا أمام   

إن تم تحقيق تسوية سـلمية      سلمية على المسار الفلسطيني،     التسوية  إليه هو ال   لكن مدخلها    ،إيرانعن  

قوى ما  أ ،”إسرائيل“ سوف تذهب للمصالحة مع   " بية المعتدلة الدول العر "على المسار الفلسطيني فإن     

 تدعو  أمريكا  مع العلم بأن   ،جبهة عربية ضد إيران   أمام  كون  وبالتالي سن  دورفلن يكون لها    الممانعة  

  ).إيرانضد (لتسليح دول الخليج 

ة إذن الحـرب علـى غـز       ، غزة لن يحرك العملية الـسلمية      وإنهاء،  ”إسرائيل“قطاع غزة ال يهدد     

 منعها هو خوفها من فتح الجبهة الشمالية وليس         الذي ، عسكرياً إسقاطها تستطيع   ”إسرائيل“،  مستبعدة

  . غزةأمامخوفها من الخسارة 
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 اشهر وقصفت بيـروت     ثالثة، حاصرت المقاومة    1982 اجتياح  خالل  لها تجارب سابقة،   ”إسرائيل“

، ممكن تنفيذ ذلك خالل حرب غـزة   من  ن  وكايفة،  ذ ق ألف 30من   أكثريوم واحد   خالل  ،   عنيفاً قصفاً

بـين   الـسلمية    التـسوية وتمت   سقطت غزة    إذا هنلكنها خشيت من حرب على الجبهة الشمالية، أل       

فقـط  ( من بقاء سالحها      في لبنان وما الجدوى     كيف سيكون موقف المقاومة    ، حينها  العرب ”إسرائيل“

؟ ال خيـار    تسوية ولم تسترد الجوالن   وماذا سيكون موقف سوريا من هذه ال       ؟!)لتحرير مزارع شبعا  

 بشن حرب على غزة إلنهائها بهدف إسـقاط         ”إسرائيل“أمام الجبهة الشمالية سوى الحرب، إن قامت        

  .القضية الفلسطينية

  يؤدي إلـى اً لن تستطيع أن تحقق نصر   ”إسرائيل“ بحيث أن    تضاعفتقد   قوة المقاومة     فإن ما لبنان، أ

  .بالقضاء على المقاومةسوريا لن تقبل و ،نتائج سياسية

 ليـست   أمريكـا ن   أل أمريكيـة  وليس   إسرائيلية كان هناك ضربة ستكون      إن إليران الضربة   :إيران

 رعايـة وضـمانات وتجهيـزات        وجـود  ،إيرانتحتاج لضرب    ”إسرائيل“. مستعدة لتحمل العواقب  

 لكـن   ،تركةت مناورات مش  جر (األمريكيةكس الموجودة على البوارج     إ، صواريخ منظومة    أمريكية

).  بقرار الحـرب علـى إيـران       ”إسرائيل“ كي ال تتفرد     "سرائيلإ"ـ ل  هذه الصواريخ   لم تسلم  أمريكا

 عن  إيرانوعزل  الفلسطيني كمدخل لسالم عربي إسرائيلي      على المسار   سلمية  التسوية  ال تريد   أمريكا

  .العرب

، وكلنا نعرف    األمريكيةة   لبنان وشكلت فريق ليربط لبنان بالسياس      أخذت 1559قرار  موجب   ب أمريكا

تبنـي  وغير قـادرة أن     السلطة  ال تملك    المقاومة   لكنها فشلت، اليوم  . بعد ذلك ت  جر يالتالتداعيات  

قادرة على الـسير بالتوجهـات      غير   ؛ فهي ألكثريةلكذلك الحال بالنسبة    ولبنان بالشكل الذي تريده،     

  . واالنفراد بالقراراألمريكية

  : فخرأبوصقر . أ

:  عناصر ثالثةالنظرية البحتة الحرب تطلب       غير صحيح، من الناحية    احتمال الحرب منهجياً  استبعاد  

  . السياسية والتكلفةاألهداف ،القدرة
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 وقـد   ،استخدم سالحه تمع احتمال أن     المقاومة وةق تعاظم تبقى ساكتة على     أن ال تستطيع    ”إسرائيل“

الحرب على حـزب اهللا سـتكون       ن  لك .يكون لها طريقة إجهاضية بمعنى ضرب قدرات حزب اهللا        

  .إيران أو حرب على سوريا شنحال تلقائية في 

  يران إأو لحرب على سوريا إمكانيةهل هناك : األول سؤالوال

  ؟”إسرائيل“لشن حرب على في لبنان  إمكانية، هل هناك الثانيسؤال أما ال

 اهللا اليوم لـيس     حزب،  1701 بعد؟  "إسرائيل"ـ ل اًهل يشكل حزب اهللا اآلن تهديد      الثالثفيما السؤال   

 ال سـالم  ال حـرب ال         :الوضع في لبنان  . ليس قوة مقاومة يومية   .  قوة ردع   أصبح قوة مقاومة بل  

  .مقاومة

حفر الخنادق   ، من مرة في الجوالن    أكثر اإلسرائيليةالمناورات  . إشاراتعدة  هناك  بالنسبة للحرب،   

 ، وهنـاك ئيلي في المنطقة  اسرالخرق الجوي اإل  .  في المنطقة  خبارات الناشطة جداً  تاالس في الجوالن، 

 .رضسلحة اختراق التحصينات فـي األ      بأ "إسرائيل"ـ ل  الواليات المتحدة   مثل تزويد  خرى،أشارات  إ

شـحنات  وعلى الجهة المقابلة، هناك     ،  الساعة على مدار    إيرانأمريكية تراقب    صناعية   أقمار ثمانية

احتمـاالت  إذن ).  يستعد الحتماالت حـرب أيضاد هدَّالم اآلخرالطرف  (إيران إلىسلحة الروسية  األ

 في البحر   إسرائيليةدت غواصات   صرأيضاً   . تقع الحرب  أنن كان ليس بالضرورة     إقوية للحرب و  

يضا فكرة  أمنظومة الصواريخ المضادة للصواريخ تتضمن       .و راجعة من بحر العرب    أحمر ذاهبة   األ

آخـر  هـا فـي      ممكنة لكن  إيران الحرب ضد    ، برأيي نإيرابالنسبة لموضوع    .الحرب في لحظة ما   

  .االحتماالت

 لكن الجميع يقول أنها غير نافعة       ، قاسية عقوبات وقد يكون تقرير     مناقشةل ل 1+5 اجتماع هناك   ،اليوم

على اإلطالق، وهناك الخيار اآلخر عند أمريكا وهو تغيير النظام في إيران كما ظهر بعد االنتخابات                

، يعني يـتم  carpet bombing ة، ضربإيرانضرب  يار الثالث ألمريكا هوالنيابية، لكن الخ

  .أزمة غير قادرة على الرد وتقع في إيران الف هدف لجعلآ 10تدمير ما ال يقل عن 
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لـو  ،  ةسوريال الحلقة   وحماس هو وجود  قوة حزب اهللا    إن مصدر    للواقعية،   األقرباالحتمال  : سوريا

 ألنه فشلت السياسة في ذلك وإنمـا بـالحرب،         ،وليس بالسياسة ،  نإيراسوريا عن    العالقة بين    فكتم  

  .األخرى األذرعتضعف 

 عـن  جنوب سوريا عن دمشق ول خطط لفصل شمال سوريا   ثاحتماالت حرب جزئية على سوريا، م     

 ضـد   ب يضعف سوريا، وتفتح باب لحر      فذلك )بضعة اشهر ( عبر الجوالن ولو لمدة محدودة       دمشق

  .لرغم من ضآلتها احتماالت الحرب قائمةوبالتالي، على ا .لبنان

لـم يـصلوا    ( إليران قرار الحرب يجب استنفاذ خيار العقوبات وخيار التغيير الداخلي           إلىصول  للو

  .) وال حلفائهاأمريكا ال  حتى اآلن،اررلق

  :أحمد خليفة. أ

 عندما درست العوامل التي تؤدي إلى الحرب أو عدم نشوب حرب، وضـعت العوامـل األساسـية                

 وأيـضا فـي الواليـات المتحـدة         ”إسرائيل“والعريضة، لكن تم إهمال عامل التركيبة الداخلية في         

 وهـذا    تواجه تهديد تخشى منـه ”إسرائيل“ .األمريكية،  أنا برأيي ال يوجد شيء اسمه قرار حرب

  .التهديد ممكن أن يكون وجودي

تهديـد  الـذي تواجهـه      التهديد    ترى ”إسرائيل“) كل طرف على حدة   .. لبنان، غزة   (حتى التجزئة   

  تقـوم ”إسـرائيل “ بالمرحلـة الحاليـة   ؟ماذا تفعل.  تفعل شي تجاههنأمتنامي وتهديد خطر ويجب     

 لتدافع عـن    حرب، بل استعداد  ، وهي ليست استعدادات      أبو فخر   صقر اإليهر  اشأ باالستعدادات التي 

 غير جاهز،   ييرأب، هذا   ألهدافاوضد من وما    قرار شن الحرب     قوله هو ما يلي،      أريدوما  . نفسها

على   دلّ  الحقاً بعد الحرب     ما كشف من معلومات   لم يكن هناك قرار حرب وإنما       مثل حرب تموز،    

 إذا تم اختطاف جنود أو كان هناك عدوان يتطلـب           ”إسرائيل“نه كان هناك سيناريوهات كيف ترد       أ

اعات فقط، لـم يـدخل فـي        وفي بضع س  ر متسرع،   خذ قرا أ، واجتمع مجلس الوزراء وتسرع ب     رداً

 وزيـر دفـاع    أحمق وكذلك    مناقشات جدية، فكان الموجود رئيس أركان أحمق ومعه رئيس حكومة         
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تـوفرت  ف ،القضاء عـل حـزب اهللا      هناك رغبة لدى األمريكان ب     ت كان ؛ حيث جورج بوش و،  أحمق

  .الذريعة

 هـذا  باألهداف التالية، والتوقيت التاليشن حرب ب  : بمعنىو.  موجود لدى اإلسرائيليين قرار الحرب،   

 أكثر تركيب الجبهة    ن ندرس أ عليه، يجب    ”إسرائيل“أنا أقول عندما ندرس ماذا ستقدم       . غير موجود 

 العقلية الحاليـة،    . تركيبة الحكومة، فكل حكومة مختلفة عن األخرى       إلىننظر  اإلسرائيلية، و الداخلية  

 عن بـاراك    حصلة نتنياهو يختلف كثيراً    بالم ألنه ، على قرار الحرب   -برأيي-ومدى تأثيرها الحاسم    

 فـي المؤسـسة     أكثربحث  لنو،   في كل فترة   انظروا من صاحب القرار   . رابين في رئاسة الحكومة   و

، األركـان رئـيس   فيها   (األمنيلها دور كبير في القرار السياسي وليس فقط في القرار           ألنه   األمنية

،  وتقديرات وبينهم خالفات ونقاشات    أبحاثكز  جميعهم لديهم مرا  ..) االستخبارات، الموساد، الشاباك  

  . هذا العاملنا وترك،األساسيةنه جرت دراسة وتفحص العوامل أ قوله أحاول ما .وهذا له تأثير

 قدرة  ى ومد اإلسرائيلية واألهداف اإلسرائيلية األمريكية لم يعط كفاية موضوع استجالء العالقة        ثانياً،

  .خطوة ما ل”إسرائيل“ دفع أو على لجم أمريكا

 ”إسـرائيل “ عليـه  أقـدمت  ضده لكن أمريكا اآلن ضرب المفاعل النووي العراقي كانت  بات مؤكداً 

  . حرباًأرىبالنسبة لي، ال  .")بالالزم"خطر ستقوم بال ”إسرائيل“تشعر  ماعند(

.  مرتاحـة لالنقـسام القـائم      ألنهـا يـي   أ حمـاس؟ بر   تسقطم  ل ”إسرائيل“ماذا   ل ،ثانٍغزة موضوع   

فهل تسقط حماس لتعيد الوحدة الفلسطينية؟ هذا ليس من         خنقها،  ت،  حاصر حماس ت حالياً   "يلإسرائ"ـف

  .مصلحتها

 غيـر    اسـتراتيجي   ومصر لمـستوى   ”إسرائيل“حماس في غزة دفعت العالقة بين       : حلمي موسى (

  )مسبوق

  . تتركه يتفاقم لدرجة يهدد وجودهاأن ترى التهديد شامل ومترابط وال يمكن ”إسرائيل“ إن

  :وليد محمد علي. أ
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 الحرب قائمة، لكن مستوى وطبيعة الحرب هو مـا          ، بالمعنى التقليدي  ”إسرائيل“ال نفكر بالحرب مع     

  .يختلف

 إذا إالّ؟  مـا هـي    االعتداءات المتكررة    ؟ ما هو  موضوع غزة، الحرب ال تشن، الحصار على غزة       

 أردنـا دراسـة     ذا إ .احتاللهـا عادة  إ حرب بهدف    أوالعمليات القتالية واالجتياح،     قصد من الحرب  

 ستشن  ”إسرائيل“إن كانت   موضوع  أما  . كإعالميينتحدث   ن أال بالمعنى العميق للحرب يجب      الحرب

  . قراءةإلى الذي يحتاج  على منطقة، فهذا هو األمر شاملةاًحرب

  خطراً  بما كانت عليه يشكل    ا استمراراه أن شعرت   ألنها تنفذ االنطواء، نفذته     بدأت أن منذ   ”إسرائيل“

لـو كـان عنـدها      . حرب شاملة خوض   تتجاوز   أنعملية االنطواء كان القصد منها      ،  على وجودها 

 تشن حرب شاملة في المنطقة تؤمنها وتمنعها من دفع ثمن االنطواء لمـا              أني ذلك الوقت    إمكانات ف 

  .ترددت في ذلك حينها

  قـاموا بمـا  ، لذلكى المنطقةتفرض هيمنتهم علدوا قادرين على شن حرب شاملة  وعيم  ل، هم   أبالمبد

 إذن أصـبح  . ، ونفـذوا عمليـة االنطـواء      ء الجدار في الضفة   انيقومون به، االنسحاب من غزة، وب     

  .لن يستطيعوا شن حرب شاملةمتيقنين أنهم ن واإلسرائيلي

 في  ا هذا  تنفذ عمليات، جربو   أنجربوا شن حروب على مناطق لمنع هذه القوى في حال تكاملها من             

عوامل عدة  لو ”إسرائيل“إمكان  بولم يكن   ،  األهداف لم يحققوا    أيضا جربوا غزة،    . فشلوا 2006لبنان  

 في   واحتالل غزة بالمعنى الشامل ما عاد وارداً       ، احتالل غزة  إعادةن ذلك يعني     حماس، أل  أن تسقط 

قط ليس ف  .مر وارد واقتحام مناطق ثم االنسحاب كل هذا أ      ت  االضربأما توجيه   . اإلسرائيليالقاموس  

ن المعركـة   حصر حمـاس وتقليمهـا، أل     لكن من مصلحتها     حماس،   إسقاطمصلحتها  ه في غير    نأل

تمريـر المـواد بالقطـارة،      و،   القطاع محاصـراً   إبقاءالمطلوب  . ة تدور في الضفة الغربية    يساساأل

 حد كبير من معادلة     إلىخرجت  ُأغزة  .  فعالية للقطاع  أيمزيد من تشديد الحصار لمنع      والالحصار،  

 األمنـي الحـل   هي ساحة الصراع، وهناك تنفيذ لما يسمى       لصراع والضفة الغربية اآلن موضوعياً    ا

 هناك منسق   لكناالقتصادي، بغض النظر عن كل ما يقال، يقال وقف تنسيق، يقال وقف اتصاالت،              
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مكن ن الم  هل م  اقتحامات المدن ، فاالعتقاالت و  األجندةشرف على الطرفين وينسق     مني في الضفة ي   أ

  .!!ن تكون بدون تنسيقأ

 إذن الحل األمني االقتصادي     ...غوار   ما الذي يحدث في جنين، في األ       . الحل االقتصادي ينفذ   أيضا

يتمكنـوا  يجاد تـسوية    إق مقاس معين، لم يتمكنوا من       فتجاه بناء دولة و   ينفذ موضوعياً في الضفة با    

  .وسوريا نإيراديدة في المنطقة لمواجهة ج اصطفافاتخلق إعادة عبرها من 

هي المتخيلة من   ن  اآلن التسوية التي تنفذ     أمن قال    التسوية التي نتخيلها بأذهاننا غير واردة، لكن         إذاً

ريـده  يخلق دولة على مقيـاس مـا        (  فرض الحل األمني االقتصادي    ن تنفذ باتجاه  التسوية اآل . قبلنا

  .مةو المقاأطراف ةحاصر متتم فيها خلق تسوية إعادةفهناك اتجاه إلى . )صندوق النقد الدولي

. مةوعادة صياغة االصطفافات في المنطقة ومحاصرة المقا      استمرار محاولة خلق نوع من التسوية إل      

 هل يمكن شن حرب بعد خلق اصطفافات جديدة على          ..بعد ذلك يكون هناك منظور استراتيجي آخر      

  .ضوء الشكل الذي يتم العمل به في الضفة الغربية

  : علي بركة. أ

 نتنياهو  ،التسوية في طريق مسدود   .  المنطقة والقضية الفلسطينية   إلى الحديث عن الحرب، النظر      قبل

ولوية كبرى هي   أنتنياهو بطبيعته شخص مغامر، وعنده      . أي حل الدولتين   ؛األمريكيالحل  بلن يقبل   

  .يرانيالملف النووي اإل

 نقـاش  كان هنـاك مؤخراً  ينكياألمري ؛روبرت غيتسو ة الخارجيةوزيرو ،الرئيسنائب لكن زيارة  

جدي حول البرنامج النووي اإليراني وكان هناك طلب وضغط أمريكي على نتنياهو بتأجيل موضوع              

 الجـيش   داخل، ألنه هناك استياء      والعراق ترتيب الوضع األمريكي في أفغانستان     ما بعد    إلى إيران  

  . نتنياهو إن غامر في اتجاه إيرانمناألمريكي 
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عندما استلم السلطة فـي     .  آخر، يريد انجاز   جيل الملف النووي، لكن يريد حالً     أعلى ت نتنياهو وافق   

علينـا أن   ي لحظة   أفي   وبالتاليمضى العام   واآلن  .  سنة لترميم الجيش   إلى بحاجة   انإن، قال   2009

  .ران هذا العام، يبقى لبنان وسوريا وغزة استثنينا إيإن. بنتوقع الحر

 .رياً تدمي ها ليس سالحاً  حسالأن  ، خاصة   األخرىالجبهات  ضعف، بين    األ أوة  وغزة الخاصرة الرخ  و

 وقبول  اًأمريكي  قبوالً ى يلق اً يريد هدف  فهو . ضرب غزة  إلىر هذا العام    دايبس نتنياهو   أنلذلك الترجيح   

عنده قـضية   . تحرير شاليط من  نه لم يتمكن بالمفاوضات     بأعنده عذر شاليط، يتذرع     . بعض العرب 

 مـن الناحيـة     سها، وبالتالي ستقوى حمـاس مجـدداً،      كت ستقوم المقاومة بتعزيز نف     س إنالمقاومة،  

 أو، ضرب المقاومة في غزة وليس احتالل غزة بالكامل          بلذلك عنده خيار الحر   . غزةالعسكرية في   

 ”إسرائيل”ومشترك، مصر   " عدو("هناك مباركة مصرية     بالطبع سيكون . 2005 ما قبل    إلىعادتها  إ

 حرب غزة كان وفد من القاهرة يفاوض لوقـف          أثناء سبيل المثال،    ضية غزة، على  متفاهمين على ق  

 شروط وقف النار، وحماس نقلت هذه الشروط إلـى الجانـب            وفد حماس  والمصريين سلموا    .النار

 أن الشروط المصرية أكثر من شروط       ، واإلسرائيليين وجدوا  ”إسرائيل“التركي الذي بدوره نقلها إلى      

، ووجود حماس في غزة يعطل أي تـسوية          حكم حماس  إنهاء على   صلمصري حري  ا ؛!!)”إسرائيل“

  .مستقبلية

لـم   توقيـع،    أي مازن على    أبو، لم يقدم    ومشاركتها في السلطة   2006تخابات  منذ فوز حماس في ان    

 بالنـسبة لهـم يريـدون      أيـضا ، وبالتالي هذه عقدة     ”إسرائيل“ مع    اتفاق أو عملية تسوية    حصل أي ت

  . أرجح أن العدوان على غزة قد يكون هذا العام لذلك.إنهاءها

 فهم ال يريـدون     ؛شن حرب على لبنان عنوانها هو ضرب صواريخ المقاومة        فإن   بالنسبة للبنان،    أما

  للتهديـد  )في تل أبيـب (القضاء على الضاحية أو بيروت، ألنهم غير مجهزين في المنطقة الوسطى         

 البعيدة المـدى     للصواريخ أوالًشيء سيكون استهداف    ي  أذا حصل   إف.  بضربها الذي وجهه نصر اهللا   

  .لة لبنان مستبعدةألكن مسوقد يحاصر دمشق، ، وخاصة سهل البقاع
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 أييران تغيير المنطقة بل منعها امـتالك الـسالح النـووي،            إخيرة، ليس الهدف من ضرب      أنقطة  

  .إيران إنهاء وليس إيران إضعاف

  :محمد نور الدين. د

 تهديد خـارجي    أي بضرب وتدمير    ”إسرائيل“، وبالتالي رغبة    الحرب قائم دائماً  ر   قرا أن تردد كثيراً 

  ؟ فقط متى يضرب هذا التهديدلةأالمس. ضدها هو قرار دائم وموجود

 تجـاه   للقضية الفلـسطينية   أمريكا أو ”إسرائيل“عمل شي ال من جهة      يم  ل حتى اآلن    عاماًن  و ست ذمن

التالي الرهان على تمايز بين     ب، و وأمريكا ”إسرائيل“لة بين    من دون شراكة حقيقة كام     قضايا المنطقة 

 هو رهان في غير مكانه وغير واقعي بل يستفاد منه فقـط لتمريـر               واألمريكي اإلسرائيليالموقف  

  . في المنطقةاألمريكيةلقدس والمصالح  اأو في الضفة اإلسرائيلية الوقت والمخططات

خطـر وجـودي علـى      هي   النووية   إيران أنستراتيجية  تها اال ا حددت في تقويم   ”إسرائيل“ أنرغم  

 ألنـه  خطر أية عليها  فلن يشكلاً نووي اًلو امتكلت سالح   حتى   إيران أن ، لكنها تدرك تماماً   ”إسرائيل“

 لـن تـستخدم     وإيران. تحرم استخدام السالح النووي    يرانيين، فتوى دينية  بالفعل هناك فتوى لدى اإل    

. اإليرانـي  سيضر بالفلسطينيين وبالتالي هـذا ال يقبلـه العقـل            نهأل ”إسرائيل“السالح النووي ضد    

تجـاه  " العـدو "صلة  و النووية فقط لتخويف العرب ودفعهم لتغيير ب       إيرانلة  أ تستغل مس  ”إسرائيل”و

 النوويـة   إيران تكسب الجوار الجغرافي العربي، وبالتالي       أن أولويتها ”إسرائيل“ أن، في حين    إيران

  .”سرائيلإ“مجرد ورقة توظفها 

 والعـراق وال يمكـن      أفغانـستان  في   أمريكيةن هناك قوات     أل أوالًخيار الحرب الشاملة مستبعد     إن  

ية، ر بح أوهذه الحرب ليست فقط جوية      .  موقعة جديدة  أو في حرب جديدة     ”إسرائيل”و أمريكا تورط

 ال   الحالـة    ، وفي هذه  حرب برية ها إيران إلى     تحول  أن مكنن الم  بل م  ونغدر موقع الميدان  نضرب  

  .خوضها على  قادرتان”إسرائيل“ وال أمريكا
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منها صدر  الخليج ي  أي دولة في     نهبأ هددت   إيران، ف  الحرب ه مواتية لهذ  إقليميةأيضاً ليس هناك بيئة     

  .من مصلحتهم مثل هذه الضربةليس  بالعروفي المقابل، . تضربهاس أي شيئ

الموقف التركي  . إيران عارض عقوبات على   ي أيضاًلحرب بل   لالموقف التركي، ليس فقط معارض      و

 ضدها   التركي يتجه الموقف تريد أن    ألنها ال    ،بعين االعتبار  تأخذه   ”إسرائيل“ ن لك اً حاسم ليس عامالً 

 تركيا عالقات طيبـة مـع   تقيمأو ضد سوريا، في الوقت الذي      على إيران    اًأكثر في حال شنت حرب    

  . مثل هذه الضربة تحملمدى قدرته على و للنفط السوق العالميةنقطةونضيف أيضاً  .البلدين

.  بسبب قمة دمـشق    إيران أو لبنان   أو  انطباقه على سوريا   إمكانيةخيار الضربة المحدودة، ال اعتقد      

 وهـو الخيـار     ،ة عصافير بحجر واحد    خيار الحرب على غزة، هو خيار يضرب عد        أنلكن يبقى   

ليس  ( سياسياً  تنهي حماس  الحرب على غزة  . ادياً واقتص غزة محاصرة سياسياً  . "إسرائيل"ـلسهل  األ

 وأيـضا  ومصري ومطلب من دول االعتدال،       إسرائيلي وهذا مطلب    )اً جغرافي  غزة احتاللالمطلوب  

 طبعـاً .  عباس يتخلص من حماس    وأيضاً والعسكري على حدود مصر،      ي السياس إيرانتنهي وجود   

 السلطة في غزة مواليـة      أصبحت نإ أيضاًكن  لمن االنقسام،   تستفيد   ”إسرائيل“ أن البعض   رأيبقى  ي

خيار الضربة المحدودة قائم وممكن لكن احتماله في المدى القريـب           . لمصر وعباس لن يتغير شيء    

  .يقتصر على غزة


