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 تحسين الحلبيأ. 

 ائيليةوحدة الدراسات اإلسر 

 

لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر فـي مراكـز -والدراسات

 ،
ً
، اقتصاديا

ً
الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا

.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
  مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015عـام  ة تأسسـتبحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

ية والعســكر  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

إلــى  فةباإلضا، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

ـات ، وتركيزهـا علـى السياساالستشرافيةســات املســتقبلية/عنايتهــا بالدرا

وليــة، والد واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 8102 الثانيتشرين  1: العشرونالعدد 

 

 

 

 

 

 

  1الجزء األول"-8102"حرب الشرق األوسط الكبرى لعام 

 بالعبرية اف نتمركز نيتس

3والدكتور مايكيل آيزنشتادت 2ناداف بن حور  اإلسرائيليبقلم: الرائد في الجيش 

د الباحثان أنَّ  ِّ
 
ة "يؤك التوتَر املتزايَد في الحدود الشمالي 

ِّ مجابهة أخرى بين إسرائيل وحزب 
 من أي 

ً
إلسرائيل يثير قلقا

ِّ حرٍب بين إسرائيل وإيران في سورية، ولن 
هللا، أو من أي 

تنحصر حرب من هذا القبيل في أطرافها األساسيين، لكن 

                                                                    
1 https://nziv.net/12227/  
2 https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/nadav-ben-hour  

ص في الدراسات العسكرية اإلسرائيلية  ومازال في الخدمة العسكرية اإلسرائيلية. ،واملشارك في "معهد واشنطن" في االختصاص نفسه ،الباحث املتخص 

3 https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/eisenstadt-michael  

 .العربي–ن األمن اإلسرائيليوشؤو  وهو متخصص في قضايا الخليج ،د. مايكيل آيزنشتادت مدير برنامج الدراسات العسكرية واألمنية في معهد واشنطن

ة، باإلضافة إلى لغته األم اإلنكليزية ،سنة في الجيش األمريكي 62خدم  األمنية  تعددت مهامه في األبحاث االستراتيجية واملسؤوليات .يتحدث العبرية والعربي 

 .6212في حرب العراق وما بعدها حتى عام 

 

يشيات الشيعية؛ بل يمكن أن تنضم إليها منظومة من امليل

ومن مجموعات "نظام األسد"، ويمكُن أن تشمل كل املنطقة، 

ة للواليات املتحدة.  فتؤثر في املصالح الحيوي 

 

https://nziv.net/12227/
https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/nadav-ben-hour
https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/nadav-ben-hour
https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/eisenstadt-michael
https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/eisenstadt-michael
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 ويمكن تحديد عنصرين لتوتر من هذا النوع:

 –بمساعدة إيران– ، أن يبذل حزب هللا وسوريةاألول 

 إلنتاج صواريخ في لبنان وسورية بالغة الدقة في 
ً
جهودا

اباتها، وقادرة على التشويش على البنى التحتية الهامة إص

والحساسة اإلسرائيلية، وتحويل الحياة في إسرائيل إلى وضع 

 ال يحتمل؛

 لتحويل الثانيوالعنصر 
ً
، هو أن تبذل إيران جهودا

سورية إلى قاعدة انطالق؛ ذلك لتنفيذ عمليات عسكرية ضد 

كانت إيران  ،إسرائيل، وإلى قوة للهالل الخصيب. ومع ذلك

قد أظهرت سعيها إلى االمتناع عن خوض حروب تقليدية، 

وتجنب الخسائر البشرية الكبيرة التي ستقع في صفوف 

قواتها، لكنها ماتزال تتمسك بتنفيذ جدول عملها الذي بلغ 

 منذ وقت قريب درجة النزاع مع إسرائيل والواليات املتحدة.

 
ً
 من زج قواتها مباشرة

ً
ران على تعتمد إي ،وبدال

ِّل على 
ها، وتعو  َبلِّ رة من قِّ العمليات التي تقوم بها قوات ُمَسيَّ

ات عابرة. وبرغم ذلك انت ك ،نشر اإلرهاب، وتدعم تنفيذ عملي 

تبدي استعدادها لتنفيذ عمليات ذات مخاطر فادحة يمكن 

أن تتسبب في زيادة التصعيد، )وخير مثال على ذلك حين 

ي شهر شباط املاض ي طائرة أطلقت قوات إيرانية من سورية ف

بال طيار تحمل عبوة متفجرة فوق األجواء اإلسرائيلية، 

وأسقطت إسرائيل هذه الطائرة، لكن هذا الحادث دفع 

 الوضع إلى حالة املجابهة(.

 على 
ً
ا  إسرائيلي 

ً
ويبدو في الوقت نفسه أنَّ هناك تصميما

في حرب شاملة، رغم أن ما تقوم به من  عن التورطاالمتناع 

ل أي خطر تصعيدي  من  عمليات يدل على استعداداها لتقبُّ

نفذت  ،أجل مواجهة التهديدات التي تتعرض لها. ولذلك

( غارة على سورية ضد 122أكثر من ) 6212إسرائيل منذ عام 

 ،6212إرساليات السالح املتجهة لحزب هللا، ومنذ عام 

ة القائمة بين الحروب"، وهاجمت منشآت توسعت في "املعرك

عسكرية إيرانية في سورية دون أن تشعل حتى اآلن مجابهة 

.
ً
 أكثر اتساعا

وقعت املجابهتان األساسيتان بين العرب  ،ومع ذلك

وحرب -6222وإسرائيل في السنوات املاضية )حرب لبنان 

د،6212قطاع غزة  لكن  ( نتيجة تصعيد غير متعم 

تتشكل بين إسرائيل وإيران و"محور  الديناميكية التي

 محتملة ثالثة "لحرب عن طريق الخطأ"، 
ً
َعدُّ صيغة

ُ
املقاومة" ت

 .ولذلك ال بد  من تحليلها بحذر

عدد كبير من " :ويضيف الباحثان، تحت عنوان

إن أحد احتماالت وقوع  "،الالعبين في الجبهات والساحات

ون نتيجة حرب أخرى ذات اتساع وتعقيد غير مسبوق قد تك

ناجمة عن الحرب األهلية السورية، ألن هذه الحرب أتاحت 

إليران إعداد بنية تحتية عسكرية في سورية، ونشر 

ة من الغرباء على طول حدود إسرائيل.  مجموعاتها الشيعي 

فالحرب محتمل وقوعها في جبهات عديدة وساحات 

 على 
ً
متباعدة في البر والجو والبحر، ويحتمل ذلك أيضا

مستوى العلوم ومجال )السايبر(؛ ذلك بمشاركة مقاتلين 

ينتمون إلى حزب هللا، وإيران وسورية، والعراق، عالوة على 

إمكانية استحضار محاربين أفغان وباكستانيين، ويمانيين 

. وهذا املجال الواسع لحرب محتملة
ً
سيتيح إليران  ،أيضا

ولحزب هللا إمكانات عسكرية جديدة، ويجر  القدرات 

ف 
 
اإلسرائيلية إلى حدود هذه الدول )املقصود الثالثي  املؤل

إيران(. وكان أمين عام حزب هللا  – حزب هللا – من: سورية

 
 
ٍ مبالغ به في حزيران من العام حسن نصر هللا قد حذ

ر إلى حد 

نت حرب إسرائيلية ضد سورية أو لبنان، 
ُ

املاض ي، أنه "إذا ش

إسرائيلية أو -بنانيةلحرب لفأنا ال أضمن أن تبقى هذه ا
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إسرائيلية، ألنَّ ذلك سيفتح الطريق آلالف؛ بل ومئات -سورية

اآلالف من املقاتلين من كل أنحاء العالم العربي واإلسالمي  

للمشاركة فيها". وكان علي جعفري قائد الحرس الثوري 

، أن "مصير جبهة 6212اإلسالمي  قد أعلن في تشرين ثاني 

  املقاومة متداخل، وجميع
 
دة، وإذا شن ت أطرافه موح 

 على جزء منها، فسوف يدعم كل طرف فيها 
ً
إسرائيل هجوما

 الطرف اآلخر".

 حرٌب من هذا النوع نتيجة تصعيد 
َ

ع أن تحدث
 
وُيتوق

غير متعمد بعد عملية إيرانية أخرى ضد إسرائيل، أو بعد 

هجوم إسرائيلي  على لبنان أو سورية )ضد منشآت إنتاج 

يل املثال(، وقد تبدأ حرب كهذه نتيجة الصواريخ على سب

، وقد  ٍ على البرنامج النووي  اإليراني 
ٍ أو إسرائيلي 

لهجوم أمريكي 

 نتيجة نزاع يبدأ في الخليج، ويصل 
ً
تحدث هذه الحرب أيضا

إلى حدود إسرائيل، ربما نتيجة إجراءات عدوان إيراني يشبه 

عركة ، للتشويش على امل1991ما حاول صدام القيام به عام 

التي هدفت إلى إخراج القوات العراقية  ،العسكرية األمريكية

 من الكويت حين أطلق الصواريخ نحو إسرائيل(.

حرب الشمال الجديدة واحتمال وتحت عنوان: "

يستشرف الباحثان أنها "قد تقع بموجب أحد  ،"اندالعها

 السيناريوهات اآلتية: 

 سيناريو )حرب زائدة مع لبنان(: .0

قوات إسرائيلية وحزب هللا في لبنان، تجري بين 

ويشارك فيها إيرانيون وآالف من املقاتلين الشيعة األغراب؛ 

 في جنوب 
ً
 محدودا

ً
 )ألن لها وجودا

ً
بل ومن حماس أيضا

؛ 
ً
لبنان(، وفي هذا السيناريو تبقى الجبهة السورية هادئة نسبيا

 بينما تقوم إسرائيل بعملياتها على جبهة لبنان بشكل محدود،

 من أجل تقييد تحركات مقاتلي حزب هللا وقدرات لبنان؛

 سيناريو حرب مع سورية: .8

وقوع حرب بين قوات إسرائيلية وإيرانية وميليشيات 

شيعية )بما في ذلك حزب هللا(، وربما عناصر من الجيش 

 فوق األراض ي السورية؛ بينما تبقى الجبهة 
ً
السوري  أيضا

. وإذا شار 
ً
ا ي كت القوات البرية السورية فاللبنانية هادئة نسبي 

 القتال، فيمكن أن تتدخل روسيا للدفاع عن حلفائها؛

 سيناريو حرب على الجبهتين: .3

وقوع حرب في لبنان وسورية بين قوات إسرائيلية من 

ليشيات شيعية، وربما عناصر يوإيرانية وحزب هللا وم ،ناحية

من الجيش السوري  من ناحية أخرى، وبطريقة يتعامل فيها 

الجانبان اإلسرائيلي  من جهة والسوري اللبناني  من جهة 

 أخرى مع لبنان وسورية كساحة عمليات واحدة.

ويتوقف احتمال وقوع السيناريوهات الثالثة على 

عمليات الهجومية في الجبهات القتالية أو الأو على  ،التصعيد

 أو بتدخل من العبين آخرين؛ ،في ساحات ثانوية

 ية أو ساحات للقتال:سيناريو جبهات إضاف .4

يمكن في هذا السيناريو أن تؤدي حرب إسرائيلية في 

لبنان أو في سورية إلى قيام غزة بشن هجمات على إسرائيل، 

أو تحريض وغليان في الضفة الغربية، أو وقوع عمليات 

ة داخل إسرائيل، أو من الحوثيين على مصالح  عسكري 

يق سرائيلية عند مضإسرائيلية )مثل تهديد املالحة البحرية اإل 

أو قيام إسرائيل بضرب أهداف للحوثيين في  ،باب املندب(

ات ليشييأو إطالق صواريخ على إسرائيل من قبل امل ،اليمن

د عليها بعمليات هجومية إسرائيلية.  الشيعية في العراق، والر 
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ر جزء من هذه امل
 
ليشيات بأنَّ أيَّ اعتداٍء يفقد حذ

ٍ قابل ألن يؤدي
ة على رجال  إسرائيلي  إلى عمليات هجومي 

 .الجيش األمريكي في العراق"

 "،سيناريو إسرائيل في مواجهة إيران"وتحت عنوان 

يرى الباحثان أنه "في مجرى الحرب في سورية أو لبنان، قد 

ٍ على إيران، من أجل 
ِّ هجوٍم عسكري 

تقوم إسرائيل بشن 

ة يقتوجيه ضربة إلى قلب هذا املحور املعادي، وبهذه الطر 

زيادة قد تقوم إيران ب ،يجري التأثير في اتجاه الحرب. وباملقابل

عمليات الهجوم على إسرائيل من أراض ي سورية أو لبنان ربما 

بعد تكبدها خسائر فادحة في سورية، وقد تتخذ هذه 

العمليات شكل عمليات عسكرية مباشرة أو إطالق صواريخ 

 
ً
 أهدافا

ً
َرة ِّ

ة  أو عمليات هجوم )سايبري( مدم  عسكري 

ة، وبنًى تحتية حساسة وحيوية؛  إسرائيلي 

 سيناريو حرب إقليمية: .5

 ،
ً
 أو عاليا

ً
ُيحتمل أن يكون هذا السيناريو منخفضا

يظهر فيه نزاع على مستوى الهالل الخصيب، ويتطور إلى 

حرب إقليمية يشمل فيها السعودية واإلمارات املتحدة، وترد 

ة على صناعة النفط إسرائيل في هذه الحرب بعمليات  هجومي 

في إيران، أو على منشآتها النووية؛ ذلك بتشجيع أو دعم 

لوجستي من دول الخليج. فترد إيران على إسرائيل بإطالق 

ها، وتشنُّ عمليات تخريب أو هجوم على  صواريخها ضد 

منشآت النفط العربية في الخليج، وهذا يؤدي إلى تصعيد في 

 ل عسكري من الواليات املتحدة".وربما إلى تدخ ،تلك املنطقة

حسابات واعتبارات في تخطيط وتحت عنوان: "

جرُّ سي ،بالنسبة إلسرائيل" يبين الباحثان أنه ،"املعركة

تخطيط وتنفيذ اإلجراءات الهجومية في حربها املقبلة مع 

 من التحديات غير املسبوقة؛ ذلك بسبب عدم 
ً
الشمال عددا

 التأكد من:

 ورطين.عدد الالعبين املت  .1

 حجم القدرة القتالية في جبهات متعددة. .6

ساحات العمليات ومجاالتها )بما في ذلك مجال  .2

 السايبر(.

 دور الدول الكبرى. .2

باإلضافة إلى ذلك، إن طابع الحرب املقبلة سيجعلها 

 من توقيتها؛ ذلك ألن القدرات العسكرية لألطراف 
ً
تتأثر كثيرا

ارع، ر بشكل متسفيها وبيئتها الجيوسياسية قابلة للتطو 

وكذلك ألن إيران لم تبدأ باندماجها العملي  في سورية إال في 

 اآلونة األخيرة.

ر أن تكون مختلفة ( من املقد  6219فالحرب في عام )

 عن حرب في عام )
ً
 (.6262جدا

إال أن التجربة األخيرة  ،وبرغم انخفاض مستوى التأكد

 من واألهداف الراهنة تقد  
ً
 :العامةالقواعد م عددا

إن حرب إسرائيل على جبهتها الشمالية ستكون  .1

 واسعة املدى أكثر من أي وقت مض ى.

ر إلسرائيل أن تبدأ بشن معركة جوية من املقد   .6

مكثفة، لكي تواجه خطر القوات الجوية املعادية 

ليشيات العدو، لكن الناحية الفعلية يوالصواريخ وم

في مواجهة هذا الخطر ستتطلب عمليات برية 

عدالت كبيرة، فأعداء إسرائيل لن يكتفوا بإطالق بم

الصواريخ والقذائف على منشآت إسرائيل 

ة  ة والبنى التحتي  ة والتجمعات السكاني  العسكري 

ة الحساسة؛ بل سيحاولون استخدام قوات  الحيوي 

املشاة، من أجل التسلل إلى التجمعات السكانية 
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ة ومواق ة، واحتالل قرى إسرائيلي  ع اإلسرائيلي 

عسكرية صغيرة. كما أنه من الواضح االفتراض بأن 

أعداء إسرائيل سيستخدمون حرب )السايبر( 

اإللكترونية، لدعم العمليات العسكرية التقليدية 

)لتشويش الدفاعات اإلسرائيلية املضادة للصواريخ 

على سبيل املثال(؛ بل وربما الستهداف البنى 

ة الحساسة. ة الحيوي   التحتي 

ئيل في مجابهاتها السابقة ضد حزب هللا قد وكانت إسرا

ركزت على ضرب مقاتليه وقياداته وخبرائه العسكريين، وعلى 

البنى التحتية اللبنانية التي كانت تقدم املساعدة لعملياته. 

وتكمن املعضلة في الحرب املقبلة على الجبهة الشمالية فيما 

ن على إسرائيل إعطاء األولوية لضرب ا  ألخطار إذا كان يتعي 

ة، وهذه  الفورية أو ضرب تجمعات العدو وعناصره الحيوي 

ة، وهذا يفرض بذل جهود كبيرة لتحديد  الحرب ستكون حاد 

 من أجل ضربها؛ ذلك بقصد 
ً
َعدُّ أهدافا

ُ
مواقع القوة التي ت

 اإلسراع في إيقاف القتال بشروط مريحة إلسرائيل.

 في سور  ،وباملقابل
ً
 أساسا

ً
َعدُّ روسيا العبا

ُ
ن ية، ويمكت

 في أي حرب في املستقبل
ً
 مفتاحيا

ً
السؤال و  ،أن تصبح عنصرا

 
ً
د قدرة إسرائيل في أو ستقي   ،هو: هل ستقف روسيا جانبا

ضرب القوات الداعمة لألسد ملنع تجزئة سورية بعد انتصار 

 األسد في الحرب األهلية؟

لها العسكري  وهل ستحافظ واشنطن على عدم تدخُّ

خ، زيز الدفاع اإلسرائيلي  املضاد للصوارياملباشر، وتكتفي بتع

أنها ستقوم بدور فعال أكثر، وتجد في ذلك فرصة لضرب  أم

 زعة النفوذ اإليرانيإيران وتحقق بسبٍب من ذلك هدفها في زع

 في املنطقة؟

من  ،هذا، وبموجب الشكل الذي ستتخذه املجريات

: وهو أن تؤ 
ً
 مقلقا

ً
ر إلسرائيل أن تواجه احتماال دي املقد 

الجهود الروسية إلحباط استخدام إسرائيل للقوة الحاسمة، 

وامتناع الواليات املتحدة عن التدخل وتعويلها على قوة 

الدبلوماسية عديمة الجدوى إلى احتمال منع إسرائيل عن 

ار ما حدث في حرب تحقيق أهدافها العسكرية الكاملة على غر 

 ."1922تشرين عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ِمداد –مركز دمشق لألبحاث والدراسات   
العشرونسورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية | العدد   

8102 
  

 

2 

وفي التحليل واالستنتاج

آيزينشتادت ومعه الرائد في يبدو أن البروفيسور 

ص بأبحاث التخطيط العسكري  ِّ
 ،الجيش اإلسرائيلي املتخص 

عرضا في هذا البحث معظم االحتماالت التي يمكن أن تؤدي 

إلى حرب على الجبهة الشمالية، وافترضا لها سيناريوهات 

دا فيها أفكارهما عن طبيعة الرد اإلسرائيلي  على كل  حد 

 احتمال. 

الجوهري  لهذه االحتماالت يشير املضمون 

 وسيناريوهات التعامل معها إلى عدد من االستنتاجات

 : الرئيسة اآلتية

بقاء أولوية االستراتيجية اإلسرائيلية العسكرية ضد  .1

ة. و  ،سورية  الهادفة ملنعها من زيادة قدراتها العسكري 

ة من الزمنف كانت إسرائيل تحاول منع تزايد  ،منذ مد 

ن م –باعتراف إسرائيلي  –قدرات الجبهة الشمالية املمتدة 

حدود جنوب لبنان إلى حدود الجوالن املحتل، عن طريق 

ة  توجيه عمليات حربية تكتيكية تستند إلى شن غارات جوي 

–أو صاروخية لضرب أهداف داخل سورية تزعم إسرائيل 

 وب
ً
أنها  –شكل مباشر في أحيان أخرى بشكل غير مباشر أحيانا

هة ضد نقل أسلحة إلى حزب هللا عبر سورية، أو ضد  موج 

 ومعدات إيرانية في داخل 
ً
مواقع عسكرية تضم جنودا

 سورية.

وفي أعقاب تزويد موسكو للجيش السوري  بمنظومة 

القادرة على ضرب طائرات  222الدفاع الجوي  املتطورة إس 

قاطها، توقفت إسرائيل عن القيام سالح الجو اإلسرائيلي  وإس

ة، لكنها ما تزال تعطي هذه األولوية  بهذه الغارات التكتيكي 

 .  في جدول العمل العسكري  والسياس ي 
ً
ا  مركزي 

ً
 اهتماما

ويظهر ذلك في جميع السيناريوهات الخمسة، سواء 

أكان ذلك لجهة احتمال وقوع حرب شاملة تقتصر على جبهة 

 ِّ
 الهالل الخصيب وأراض ي إيران. الشمال، أم على كل 

ق بسبب تحديد عام 
 
 6219لكن يمكن طرح سؤال يتعل

الحتمال وقوع حرب من هذا القبيل هو: ملاذا يشير الباحثان 

ر أن تكون مختلفة 6219إلى أن الحرب في عام ) ( من املقد 

 عن حرب في عام )
ً
ا ن (؟ وماذا سيطرأ على ميزا6262جد 

 ؟تالقوى بعد ست أو سبع سنوا

را أنه إذا  .6 ُيحتمل أن يكون الباحثان قد تصو 

ِّ حرب في عام 
، 6219امتنعت إسرائيل عن شن 

 من قدرتها 
ً
 كبيرا

ً
فستفقد بعد ست سنوات جزءا

على الردع، ألن ذلك سوف يعني أنَّ سورية 

وحلفاءها حققوا زيادة في قدراتهم العسكرية، عالوة 

بعدد و على ازدياد حصانتهم األمنية وثقتهم بقوتهم 

 األطراف املتحالفة معهم.

تساؤالت حول دور روسيا والواليات الباحثان يطرح  .2

املتحدة إذا اندلعت حرب شاملة على الجبهة 

، وهما لم يستطيعا تقديم 6219الشمالية عام 

 أو 
ً
إجابة عن سؤالهما: "هل ستقف روسيا جانبا

ستقيد قدرة إسرائيل في ضرب القوات الداعمة 

جزئة سورية بعد انتصار األسد في لألسد ملنع ت

الحرب األهلية؟" وكأنهما يجيبان بأن هزيمة سورية 

في أي حرب مقبلة ستعد هزيمة لروسيا، ألنها 

ستنهي انتصار األسد في الحرب األهلية وستجزئ 

 سورية!
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 و 
ً
حول إذا كانت واشنطن "ستحافظ  يتساءالن أيضا

دفاع زيز العلى عدم تدخلها العسكري  املباشر، وتكتفي بتع

ال أكثر،  اإلسرائيلي  املضاد للصواريخ، أو أنها ستقوم بدور فع 

وتجد في ذلك فرصة لضرب إيران، وتحقق بوساطة ذلك 

 "هدفها في زعزعة النفوذ اإليراني في املنطقة؟

 ِّ
ٍ في أي 

ولو شارك الجيُش األميركيُّ بشكٍل مباشٍر وعلني 

، فسوف  تكون هذه أول حرٍب إلى جانب الجيشِّ اإلسرائيلي 

مرة في تاريخ حروب إسرائيل يقوم فيها بهذا الدور األخطر 

واألشد من حيث العواقب على إسرائيل وواشنطن في تاريخ 

 املنطقة. 

ويصبح املقصود هنا أن تتصادم القوة الكبرى 

الروسية والقوة الكبرى األميركية، كل  واحدة منهما ضد 

ج ، بهدف حسم نتائاألخرى في املنطقة بشكل عسكري  مباشر

الحرب إلحداهما دون األخرى، وهذا ما يقود إلى احتمال كبير 

ة ة نووي  ال واشنطن وال موسكو وال أحد  ،في وقوع حرب عاملي 

في العالم على استعداد لتحمل نتائجها، بسبب حرب 

إسرائيلية شاملة، سواء اقتصرت على الجبهة الشمالية 

لت وحدها أو امتدت إلى دول أخرى في ا ب حر  إلىملنطقة، وتحو 

ة. إقليمية  بأسلحة تقليدي 

وهذا ما يتوقعه الباحثان حين يستنتجان بعد ذلك، 

أن االحتمال املمكن وقوعه هو "منع إسرائيل عن تحقيق 

أهدافها العسكرية الكاملة على غرار ما حدث في حرب تشرين 

 العربيُّ  ،". ففي تلك الحرب1922عام 
ُ

لم يستطع الطرف

ِّ أهدافه مثلما لم تستطع إسرائيل حسَم الحرب  تحقيَق 
كل 

لصالحها، وبقيت قوات كل  طرف في مجابهة مع الطرف 

اآلخر؛ ذلك بشروط حققت فيها سورية ومصر مكاسب مهمة 

على األرض لم تستطع إسرائيل منعهما من تحقيقها أثناء 

ة  مجريات الحرب، وقبل إيقاف النار على الجبهتين السوري 

ة  .واملصري 

وهذا يدلُّ على أنَّ إسرائيل تواجه معضلة في مواجهة 

وفي وضع الردود العسكرية الفاعلة  ،كل  هذه السيناريوهات

 
ً
ة ثقتها بإمكاني وعدم يقين من مدى لها، مثلما تواجه تشوشا

ة  أو احتمال قيام الواليات املتحدة باملشاركة العسكري 

 ائيل تدركاملباشرة إلى جانبها في الحرب املقبلة، فإسر 

 
ً
ا وهذا هو الش يء نفسه الذي يسلط الباحثان –موضوعي 

أنها غير واثقة من عدد األطراف التي قد تشارك  –الضوء عليه

جانب سورية في أي  حرب مقبلة على الشمال، ويتوقع  إلى

  لـ
ً
"العبين" ال يمكن التأكد  الباحثان أن يكون الباب مفتوحا

 
 
ل نقطة نقص في أي من عددهم في حرب كهذه، وهذا يشك

تخطيط إسرائيلي  لكيفية إدارة حرب ال تعرف عدد أعدائها 

فيها، ما يعني أنها ال تعرف كلَّ ساحاتها  بموجب اعتراف 

ين.
َ
ث  الباحِّ

تعتقد أن استسالمها أمام سعي  إسرائيلويبدو أنَّ 

سورية وحلفائها لزيادة قدراتهم العسكرية، سيؤدي إلى جمود 

الالسالم، وهو ما ال تفضله طاملا أنه يحمل شكل الالحرب و 

يتيح ألعدائها زيادة قدراتهم وتمتين تحالفاتهم في مواجهتها، 

ولذلك ترى أن هذا االستسالم من ناحيتها سيؤدي إلى حرب 

أشد صعوبة فيما بعد، أي في السنة التي يقترحها الباحثان 

، وربما تحتمل إسرائيل حتى ذلك التاريخ أن 6262وهي سنة 

د سالحها النووي قدرته على الردع االستراتيجي  أمام يفق

ٍ  لسالح نووي  عند إحدى 
ٍ أو شبه علني 

احتمال ظهور علني 

الدول املعادية لها، فتسقط من يدها هذه الورقة 

 االستراتيجية.
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ُب الباحثان وجميع مراكز األبحاث  ،ومع ذلك يتجن 

العسكرية والسياسية االستراتيجية اإلسرائيلية طرَح بدائل 

سياسية واضحة ملنع الحرب، وهي بدائل تدرك إسرائيل، أنها 

ستكون على شكل استحقاقات تدفعها إسرائيل في الجوالن 

ة  لسورية وفي القضية الفلسطينية إلعادة الحقوق الوطني 

 ة للفلسطينيين.املشروع

ولذلك نرى أن جميع رجال األبحاث اإلسرائيلية ال 

يفكرون، إال بكيفية محافظة إسرائيل على نتائج عدوانها في 

اغتصاب فلسطين، وفي االحتفاظ بمرتفعات الجوالن 

السورية، وبقية األراض ي الفلسطينية، وسيناء، في عدوان 

 .1922عام 

وتراجع القدرة  ،ويبدو أن الظروف الجديدة املقبلة

ستفرض  ،اإلسرائيلية على حسم أي حرب مهما كان حجمها

على أي قيادة إسرائيلية إجراء حسابات كثيرة ملدى التشدد 

 والتطرف في مواقفها تجاه املطالب السورية في الجوالن. 
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