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 مقدمة

 

ي ال 
 
تزال احتماالت اندالع حرب عىل الجبهة اإلرسائيلية الشمالية، أي مع لبنان أو سوريا، ف

العسكري بالقرب من  (T-4) تيفور تصاعد مستمر، خاصة بعد العدوان اإلرسائيىلي عىل مطار 

. وما زاد من حدة هذا التوتر  ي
  حمص السورية، األسبوع الماض 

 
ي برد   التهديد

عىل قادم  اإليران 

، الالعدو  اء إيرانيي   عسكري 7ذي راح ضحيته ان اإلرسائيىلي ي السورية. ي    وخبر
  عىل األراض 

ي تنبأت منذ بداية 
 مع توقعات شعبة االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية الت 

ا
وهذا ما يتفق فعًل

  ،الحرب بارتفاع احتماالت نشو ب العام
 
من فصائل المقاومة الفلسطينية أو  ا أيا  رغم إعًلنها أن

لم تعلن أن ها إال أن ،انية، أو إيران وسوريا، لن يسىع أو يبادر إىل الحرب، كل بحسب ظروفهاللبن

ي إرسائيل لن تبادر إىل الحرب، بل 
بات العدوانية اإلرسائيلية عىل األراض  عىل العكس، تبق  الض 

ي 
أنها آتية ال محالة،  يعتقد األغلبيةالسورية، بي   الحي   واآلخر، أكبر ما يهدد نشوب الحرب الت 

  ت. وأن السؤال هو سؤال الوق

ا 
ا
ي سياق الضاع اإلرسائيىلي  قراءة التطورات يبدو من الصعب جد

 
ي الذي تشكل  - الجارية ف

اإليران 

كي سوريا أرض المعركة فيه، حت  اللحظة، دون فهم الموقف اإلرسائيىلي من العدوان األم -ب 

ي 
يطان  من  ا  األخب  عىل سوريا. إذ ترى إرسائيل فيه أقل من المطلوب، وال يحقق أي  الفرنسي  - البر

ي طمحت إرسائيل 
المحلل ، ألون بن دفيد بتحقيقها من خًلله، حت  وصل األمر إىل األهداف الت 

بة "لو لم تحصل، لكان أفالعسكري للقناة اإلرسائيلية الثانية،  ل". وهو يشب  إىل حجم ضإن الض 

 عىل أرض الواقع. التوقعات ال
ا
بة فعًل بة العسكرية، وما حققته الض  ة ترقب الض  عالية خًلل فب 
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ضاف إليه انعدام  ب  ها، ما  عنض وهذا ما ي  ا باألهداف المقرر ض 
ا
المفاجأة، وإبًلغ الروس مسبق

ي لتجنب خسارة أكبر جراء العدوان العسكريءمنح النظام السوري وحلفا 
 
  .ه الوقت الكاف

 

  
 
 إرسائيل ف

ً
 سوريا: إيران وحزب هللا أول

 

 
ا
ي تمثلت: أوال

ي الساحة السورية خطوطها الحمر الت 
 
ي منع وصول  ،وضعت إرسائيل لذاتها ف

 
ف

أسلحة متطورة وأكبر دقة من إيران وسوريا إىل حزب هللا، وهو ما تحاول تحقيقه من خًلل 

بات   ي السورية بذريعة "قوافل أسلحة متوجهة ض 
ي األراض 

 
إىل حزب هللا"؛  عسكرية ممنهجة ف

ا  ي السورية من شأنه أن يجعل من سوريا جبهة إيرانية  ،وثانيا
ي األراض 

 
ي ف

ي منع تمركز إيران 
 
ف

ي أي حرب مستقبلية. 
 
 متقدمة تجاه إرسائيل ف

ي 
 
حسم ف

 
ي أخذ يطىع  عىل األول، خاصة بعد أن باتت الحرب السورية ت

وعىل ما يبدو، فإن الثان 

فس اتجاه بقاء النظام السوري الذي  ا إليران. ولعل هذا ما ي 
ا
ازدياد حدة  ترى فيه إرسائيل حليف

ي ترد بالمثل
ي فظل التهديدات اإلرسائيلية تجاه إيران، الت 

ا دون أي رد عسكري  يرتق  مستوى إىل يا

ي الفلسطينية  ،خًلل الشهر األخب   العدوان
ما يزيد من حدة التوتر عىل الجبهة الشمالية لألراض 

 المحتلة. 

ي هذا ا
 
، خًلل مقابلة أجراها وف ي الجيش اإلرسائيىلي

 
اف ضابط ف مع صحيفة  لسياق، يشكل اعب 

ا عىل نية إرسائيل التصعيد  تيفور "نيويورك تايمز"، بأن إرسائيل هي من قصفت مطار  ا مؤرسر

ي ال ،أن إرسائيلتجاه إيران، خاصة 
 
ا ف ف رسميا ي  عادة، ال تعب 

 
بات عسكرية جوية ف بتنفيذها ض 
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د  يا. وهو ما وصفهسور  ي صحيفة "معاريف"، بأنه ال يمكن أن يكون مجر 
 
ل العسكري  ف

ّ
المحل

ي  ،"هفوة"
خق 
 
ة إىل إيران مفادها أن إرسائيل ال ت ه رسالة إرسائيلي 

 
ف ،بل إن بت  وتعب  بأنها ض 

 تيفور.  مطار 

ي  
، رفيع المستوى، يلتق  ةتضي    ح الضابط اإلرسائيىلي من  مع ما قامت به أجهزة األمن اإلرسائيلي 

ي الضاع مع إيران، إذ سمحت الرقا
 
ة بنسر أمرينحيث التصعيد ف ة اإلرسائيلي  ًلن  بة العسكري 

ّ
يشك

 لهذه السياسة: 
ا
ًل  مكم 

 ي سوريا، وهو ما ي
 
ة إيرانية ف ه نسر صور ألربعة مطارات وقواعد عسكري  مكن تفسب 

 
ا
: أوال ا باتجاه إيران ذاتها كسياسة عدوانية ب ،باتجاهي  

ا
القول إن إرسائيل تعرف جيد

ا  ب  ها؛ وثانيا ة ويمكن ض  ،  ،مواقعكم العسكري  تستطيع  إذ باتجاه الرأي العام الدوىلي 

ي  السورية. 
ي األراض 

 
 ف

ا
ير أي عدوان عىل إيران مستقبًل  إرسائيل تبر

 ي األًل نسر خبر مفاده أن الطائرة ب
 
ي أسقطتها إرسائيل ف

ار الت  ي طي 
المحتلة،  راض 

 
ا
  ا كانت تحمل مواد

ا
رة ة.  متفج   لتنفيذ عملي 

ي حال 
 
، ف ، يشب  إىل أن إرسائيل تسىع إىل تهيئة الرأي العام الدوىلي  بادرت إن توقيت هذا النسر

ي سوريا. إىل 
 
ب إيران أو مصالح إيرانية ف  ض 
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  تصعيد

 
 ذ  ح

ً
س رد

ّ
 اإيراني   ا ر: إرسائيل تتوج

ا، يصاحب 
ا
س إرسائيىلي  من رد هذا التصعيد، الذي تبادر إليه إرسائيل كما أورد التقدير سابق توج 

ي  
ي ه وهذا ما تؤكدتيفور،  بسبب الهجوم عىل مطار إيران 

 
ة ف المستويات األمنية اإلرسائيلي 

ب الم ا عىل ض  ا إيرانيا
ا
ع إرسائيل رد

 
ي تجري  ها مع الصحافة. إذ تتوق

ا من  ،طار المقابًلت الت  إم 

ة أو  ة اإلرسائيلية المتاخمة للحدود السوري  خًلل إيران ذاتها عبر استهداف النقاط العسكري 

ا من خًلل حزب هللا، ناللبنا د أن إيران هي الذي أكد ية، وإم  ي سب 
. عالت   ىل العدوان اإلرسائيىلي 

س اإلرسائيىلي وما ي ي احتفاالت "االستقًلل" ائرات كامل رسب طامتناع  ؤكد التوج 
 
عن المشاركة ف

ر 
 
كا و  ،الحدود  شمالبسبب التوت ي أمب 

 
ي تدريبات ف

 
ي ستشارك ف

 ، تقليص عدد الطائرات الت 
ا
فضًل

ي يوم "استقًلل" دولة عن 
 
ق، بأن إيران من الممكن أن ترد ف

 
ي لم تتحق

عات إرسائيل الت 
 
توق

 االحتًلل. 

لي   
ّ
س اإلرسائيىلي  المصحوب بتصعيد، من  العسكريي   اإلرسائيليي   يعتبر بعض المحل أن التوج 

خاصة إذا ما أضيف إليه حقيقة  ،الممكن أن يكون تحت بند "الهجوم أفضل وسيلة للدفاع"

مانو اإلرسائيلية،  رئيس الحكومة ،بنيامي   نتنياهو أن  ي كافة ، وزير األمن، أفيغدور ليبر
 
بادرا ف

ة ة - المناسبات األخب  ا من "ذكرى المحرقة" ذكرى ادف حيث تص ،وهي كثب  ، بدءا نكبة فلسطي  

مع التأكيد عىل رفض  ،ن إرسائيل "تدافع عن نفسها"إالقول إىل  – حت   "شعلة االستقًلل"

ه  ي سوريا، الذي اعتبر
 
ي ف

بية والتعليم، و ، بينيت نفتاىلي التمركز اإليران   زير الب 
 
اتيجي  إ خطأ  ا سب 

 طويل المدى.  ا إرسائيلي  
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ي مقابلة جمعتهم عىل القناة  تأكيد الرغم من وعىل 
 
، ف رؤساء هيئة األركان األربعة السابقي  

ة، أن ال خطر وجودي   ي كل فرصة، أن  ا العارسر
 
 أن الساسة ال يزالون يؤكدون ف

 
عىل إرسائيل، إال

ي سوريا، يجعل من األمور أكبر 
 
وعها ف ي تعطيل مسر

 
الوقت يلعب لصالح إيران، وأن كل تأخب  ف

ا. 
ا
 تعقيد

ه يض
ّ
ي األهمية: إرسائيل ال تضمن نتائج أي عدوان عىل إيران. هذا كل

 
اف إىل حقيقة غاية ف

ة إليران من الممكن أن تكون عواقبها  ة إرسائيلي  بة عسكري  ا، ذلك يعود إىل حقيقة أن ض  وطبعا

 . ي 
ل المجتمع الصهيون  ة، وفوق قدرة تحم  ة اإلرسائيلي   وخيمة عىل الجبهة الداخلي 

 

 ّ : منطق الحسابات الدولية -الرصاع اإلرسائيل   
 اإليران 

ة المحيطة فيها وبساحتها  ي تأجيل مستمر، هو الساحة الدولي 
 
لعل ما يجعل من هذه الحرب ف

ة ب إيران، ورفضت  إرسائيل  منعت الواليات المتحدة  2012منذ العام فسوريا.  - المركزي  من ض 

اق التحصينات اإليرانية للمفاعل النووي،  تزويدها بالصواري    خ ة الخب 
 
ي المعد وإنشاء جس جو 

ا  . ولكن الساحة اآلن مختلفة كليا ان اإلرسائيىلي  ا من الساحة  ،لتعبئة الوقود للطب 
ا
وهي أكبر تعقيد

س إ، ولعل هذا ما يشب  إليه بينيت بالقول إنه خطأ 2012عام ال ي طويل المدى. إذ تتوج  اتيجر سب 

اء حرب  ها مع إيرا إرسائيل  من إسقاط النظام السوري  جر 
ا
دون وجود ضمانات بظهور نظام  نأوال

ي سوريا يصعب السيطرة عليها أفضل إلرسائيل، أو خشية التسبب بحالة ف
 
أو التنبؤ  ،وض  ف

 . بمآالتها 
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 أن 
 
ة إسقاط النظام السوري، إال ح عًلنية بأهمي  ة تض  هكذا وعىل الرغم من أن النخب اإلرسائيلي 

ي تدعم النظامغضب روسيا ي   أن سيناريو من شأنه
ي سبيل  ،الت 

 
ووضعت العديد من الموارد ف

ة مع روسيا، الحفاظ عليه، خاصة  ي مواجهة مبارسر
 
ي أنه من الممكن أن يجعل من إرسائيل ف

الت 

ها 
 
ي صف

 
 ، تسىع إرسائيل إىل اإلبقاء عليها ف

ا
دة أوال ي مستويات جي 

 
؛ واإلبقاء عىل التنسيق معها ف

ا من إقدام ترامب عىل سحب الجنود األم س إرسائيل ثانيا  من سوريا، وهو ما تعتقد ي   كيب  وتتوج 

ا.  ا هو متاح حاليا ي أكبر مم 
 أنه سيفتح المجال للتمركز اإليران 

ل االنسحاب األم، النسبة إىل إرسائيلب
ّ
ي ستمنح ب  يشك

كي من سوريا الضوء األخض  لروسيا، الت 

ا، أهم بكثب  إبالنسبة إليها،  ا ذين هملوالنظام السوري  ال إليران بدورها الضوء األخض   اتيجيا
سب 

تاحليفتعىل الرغم من أن إيران وروسيا و  من مصالح إرسائيل.  ا قو 
ا
 أنهما أيض

 
ي سوريا إال

 
ن ان ف

ة، إلدى كل منهما  تها المنفصلة ومصالحها الخاص  اتيجي  ي غب  سب 
 
تي   بي   القو   أن نقاط التًلف

ة ي سوريا  - أقوى من المصالح الروسي 
 
ة ف ا  وخاصة، اإلرسائيلي  ي أن روسيا ترى حاليا

الوجود اإليران 

ته.  ي صالحها من حيث الحفاظ عىل النظام السوري  واستمراري 
 
ي سوريا ف

 
 ف

  يضع
 
ي سوريا  الوجود

 
حدة  إرسائيل   الروسي  ف

 
س قوي  خلف الواليات المت ي تمب 

 
وسياستها ف

ي سوريا الفاقدة لل 
 
ة ف اتيجي  دها سب  ، وهذا ما يزيد من تعقيد الموقف اإلرسائيىلي  تجاه سوريا ويقي 

ء  ي
ا المعادلة السورية، ستصطدم إإذ  ،بعض السر ة من شأنها أن تغب   جذريا ن أي خطوة إرسائيلي 

 .  بالتواجد الروسي 

ي  
ي ذات الوقت دون فهم السلوك  ومن هذا المبدأ، ال يمكن فهم سلوك إرسائيل العدوان 

 
الحذر ف

ي  وغب  الواضح تجاه سوريا ب  األم  الضبانر
 
ب لما سيقوم به الرئيس  إذ ال تزال إرسائيل ،كي

 
ي ترق

 
ف
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، وهو ما يعد غب  واضح حت   اللحظة كي ب  األم ي 
 ،دونالد ترامب، تجاه االتفاق النووي اإليران 

ه غب  أن ترامب خاصة 
 
عمعروف بأن

 
ها بشكل  ،متوق  

ي يغب 
وال يمكن البناء عىل تضيحاته الت 

ي  ضد االنسحاب من االتفاق النووي.   مستمر، وأن دول االتحاد األورونر

ي هذا السياق، ت
 
كسىع إرسائيل إلقناع اإلدارة األ ف اجع عن االتفاق، وهو ما يعيد مب  ة بالب  ي 

ة عىل إيران،  اجع  تراهن إرسائيل عىل إذ العقوبات الدولي  أن هذا من الممكن أن يدفعها إىل الب 

ة، أو إىل دعم أمعن برنامجها النووي، أو  ة. ب  إىل أزمات داخلي  بة عسكري   كي  لض 

ي سوريا ال يزال حت   اللحظة يمنع  -كي ب  عىل الرغم من حقيقة أن الضاع الدوىلي  األم
 
الروسي  ف

 أن هذا ا - اندالع الحرب اإليرانية
 
لضاع ذاته، من شأنه أن يس ع نشوب الحرب اإلرسائيلية، إال

بة  ي الض 
 
ي عىل سوريا. إذ من الممكن أن تؤد

ي حال اشتداده كما حصل مع العدوان الثًلنر
 
ف

ويد النظام  بة دون جدوى، إىل دفع الروس لب   ي ترى فيها إرسائيل ض 
ة الثًلثية، الت  العسكري 

ي  ي ترى فيه (S-300)السوري  بأنظمة الدفاع الجو 
ة الت  ة الحركة الجوي  ا عىل حري 

ا
ا إرسائيل تهديد

ي  السورية، ومن هذا المنطق رد 
رئيس شعبة االستخبارات  ،عاموس يدلي   فوق األراض 

ا،  ة السابق، ومدير معهد أبحاث األمن القومي  حاليا بالقول إن "إرسائيل ستقصف العسكري 

متها روسيا لسوريا. 
ّ
ي حال سل

 
ي ف ا وهنا تمنظومات الدفاع الجو 

ا
ظهر يدلي   الخط األحمر  ،حديد

ي 

ة فوق سوريا.  ة اإلرسائيلي  ة الحركة الجوي  ي الذي اتفق عليه مع الروس: حري 
 
 اإلرسائيىلي  اإلضاف
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 سيناريوهات محتملة

هات الضاع  ةأمام هذا الواقع، يسىع هذا التقدير إىل رسم ثًلث ة لتوج  سيناريوهات أساسي 

ي سوريا:  - اإلرسائيىلي  
 
ي  ف

 اإليران 

ّ دون تصعيد عسكرّي  السيناريو األول:   
  استمرار التصعيد اللفظ 

 
مع استمرار إرسائيل ف

 استهداف شحنات حزب هللا

ة -ةادلة بي   إرسائيل ونخبها السياسيالتهديدات المتباستمرار  هذا السيناريو تضمن ي العسكري 

ة. و  ة مبارسر لكون جميع  ،ا األكبر ترجيحا هو السيناريو ذا هيعد وبي   إيران دون مواجهة عسكري 

مة الستدراج 
 
ة غب  معنية باشتعال نزاع عسكري  يكون مقد

ي الساحة السوري 
 
األطراف الفاعلة ف

ي ستسىع للحفاظ عىل مصالحها اإل  القوى العظىم،
رت الت 

 
ي سخ

ي سوريا. فروسيا الت 
 
ة ف اتيجي  سب 

ية للحفاظ عىل النظام السوري  لن تسمح إلرسائيل  ة والمالية والبسر العديد من الموارد العسكري 

ي سوريا 
 
ا ف ا ضخما ا عسكريا

ا
وع ي مسر

ي تبت 
ي بإسقاطه بهذه السهولة؛ وإيران الت 

 
، لن تخاطر به ف

ي لضاع عسكري  مع إرسائيل  المبادرة
 الت 

ا
ب المصالح اإليرانيةلستسىع أوال والقواعد  ض 

ب إيران وحيدة ا إرسائيل فمن الواضح أنها غب  قادرة عىل ض  ة؛ أم  وتحتاج إىل دعم  ،العسكري 

ق األوسط بدورها.  ي تنسحب من السر
ا، الت  أن هذا التقدير يرى و الواليات المتحدة عسكريا

ي مرار التصعيد اللاست
ز التوتر الحاصل دون فظ   عىل المدى القريب، هو الذي سيسود وسيعز 

ة.   مواجهة مبارسر

ي داخله سعي   السيناريو  هذا يتضمن كما 
 
ي  ا إرسائيلي   ا ف

لتغيب  جوهر النظام السياسي  اإليران 

ي بهذا الشكل. 
 المعادي، مع اإلبقاء عليه كنظام غب  حليف، ولكنه غب  عدان 
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  السين
 
  محدود اريو الثان

 
 : رد إيران

يقوم هذا السيناريو عىل قيام إيران برد محدود يشبه إىل حد كبب  استهداف حزب هللا لدورية 

ي العام 
 
ي منطقة "هار دوف" ف

 
ة عىل الحدود ف ، أو من خًلل 2015إرسائيلي  ي

. مثل هكذا رد إيران 

ب  ها  ،"حزب هللا" ويمكنها احتواء تيفور،  مطار  من الممكن أن تتعايش معه إرسائيل كثمن لض 

إىل  حزب هللاهكذا رد واالستمرار دون االنجرار إىل حرب شاملة من الممكن أن يشارك فيها 

 جانب إيران. 

ق هذا السيناريو ليتكامل مع السيناريو األول دون التأثب  عليه، خاصة إذا ما استطاعت 
 
ويتحق

ي ستتفعل حال قيام إيران بأي رد بلوميالقوى العظىم احتواء الموقف عبر جهودها الد
اسية الت 

 عسكري  تجاه إرسائيل. 

 

ة بمبادرة إرسائيلّيةالسيناريو الثالث  : حرب مبارسر

ح عىل المدى القريبهذا السيناريو  ي سياستها العدوانية و ، غب  مرج 
 
يقوم عىل استمرار إرسائيل ف

ب المصالح والمواقع اإل  ي  السورية لض 
يرانية، أو تصعيد هذه السياسة، أو قيام عىل األراض 

ة إليران ذاتها.  بة مبارسر  إرسائيل بض 

مه إىل ب  إىل حد كبب  بالسياسة األمهذا السيناريو يتعلق 
 
ة تجاه إيران ومدى الدعم الذي تقد كي 

كي من االتفاق الديبلوماسي  والعسكري   ينإرسائيل عىل الصعيد ، إضافة إىل الموقف األمب 

ة اإلرسا. النووي ة إيجاد وعىل الرغم من أن النخب السياسية والعسكري  ا عىل أهمي  ة تؤكد دوما ئيلي 
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نامج العسكري   ، -حل للبر ي
ب إال أالنووي اإليران  د بالض 

 
دون تنفيذ نها ال تزال منذ سنوات تهد

ا. ذلك   فعليا

ق 
 
ة إلسقاط هذا السيناريو من الممكن أن يتحق ي حال قيام إرسائيل بأي مبادرة عسكري 

 
ا ف

ا
أيض

ه إيران وحلفاؤها، أحد أساسات النظام الذي  ، أو شخص الرئيس، الذي تعتبر النظام السوري 

 يسعون للبقاء عليه. 

 

 خاتمة

ا، فإن السيناريو األول الذي يمكن أن يتداخل 
ا
ح كما أسلفت سابق ، هو المرج  ي

مع السيناريو الثان 

ع إرسائيل 
 
ي هذا السياق، تتوق

 
ي ظل الظروف اإلقليمية والدولية وموازين القوى الحاكمة لها. وف

 
ف

ي أي معركة مستقبلية مع إيران، مع ترجيحات إىل حرب شاملة عىل الجبهات 
 
دخول حزب هللا ف

ي حال دخول "حماس" الضاع
 
رب عىل الجبهات الثًلث، وهذا ما يجعل إرسائيل تحا ،الثًلث ف

ون باإلشارة إليه بعد تضيحات نائب رئيس الحرس  ون اإلرسائيلي  لون العسكري 
ّ
ما بدأ المحل

 : ا إىل اإلرسائيليي   ي بالقول متوجها
ا لكم"الثوري اإليران 

ا
 البحر مًلذ

 
 . "لن تجدوا إال

ي حال تحق
 
 ي   إىل البطش بالفلسطينيق السيناريو الثالث، أي حرب شاملة، ستسىع إرسائيل وف

ة ة ومبارسر ي حرب شاملة إقليمي 
 
ي حال دخولهم إىل جانب إيران ف

 
أن الفصائل خاصة  ،ف

اجع ة ال تزال تمر بمرحلة من الب  ي مجريات ونتائج  ،الفلسطيني 
 
ما يجعلها غب  قادرة عىل التأثب  ف

 هكذا سيناريو سيكون أقل ما يمكن عىل مستوى "ضاع إقليىمي  شامل". 
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ب عىل الفلسطينيومن هذا المبدأ، يرى هذا ا  إىل ي   لتقدير أنه يتوج 
ا
ة القصوى أوال  منح األولوي 

ي   ترميم الذات   ا كونهم عنضا   ، مع االبتعاد عنوتعزيز الصمود اإليجانر
ا
حا  فاعًل

ّ
ي  ا مسل

 
الضاع  ف

ي  خاصة  ،اإلقليىمي  
 
ك وانقسام جغراف

ّ
ي من تفك

ة تعان  ن سياسي  سيم-أن الحالة الفلسطيني 
ّ
ك

دة، واستغًلل حالة الحرب ي   الفلسطينيب إرسائيل من االستفراد 
 
ي منطقة جغرافية محد

 
 ف

ة طات تصفوي 
 
ة لتنفيذ مخط ها "حالة  اإلقليمي 

 
رة عادة عىل أن ة المفرطة المبر 

باستعمال القو 

 حرب". 

ي مثل هكذا سيناريو ي   إن دخول الفلسطيني   
 
ع حت   عىل مستوى التضي    ح، دون فهم و   ف

 
توق

ة ليس عىل النظام والبنية  صحيح ودقيق لمآالت هذا الضاع ونتائجه، سيكون له تبعات كبب 

ة فقط، ةبل  السياسية الفلسطيني  ا  يمكن أن تستغله إرسائيل لتنفيذ مشاري    ع تصفوي  ي ، عموما
 
ف

ع ناتجها 
 
ان القوى بحرب إقليمية يصعب توق ع نهايتها.  ،حال انقًلب مب  

 
ا توق

ا
 ويصعب أيض

ع نا ة، ما يجعل من تجم  ي حال كان، عىل الجبهة الجنوبي 
 
ل سيكون، ف

 
هيك عن حقيقة أن التدخ

ة تمتلك فيها إرسائيل الذريعة للبطش غب   ة، يدفع ثمن حروب إقليمي  ، وهو غز  ي 
واحد فلسطيت 

  المحدود. 

ي  من حيث قدرا
د التقدير عىل منح أولوية للبناء الداخىلي  للبيت الفلسطيت 

 
ته لذلك، يشد

ي وجه  تهووحد
 
ة تستطيع الصمود ف السياسية والجغرافية، لبناء بت  سياسية واجتماعي 

ة عبر  يات اإلقليمي 
 
اإالتحد

 
ة واضحة متبن اتيجي  وع  ةسب  فق عليها عىل طريق تفكيك المسر

 
ومت

ا.  ا ورمزيا ي  ويسىع إىل إبادته ماديا
د الوجود الفلسطيت 

 
ي  الذي يهد

 الصهيون 


