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 القادمةحرب احتماالت ال :الشرق األوسط
 محمد أبو سعدة

 

 :تمهيد
السياسية اإلعالمية بطرح فرضية اإلعداد لحرب صهيونية جديدة في منطقة الشرق  التغطياتحفلت 

المليشيات اإليرانية على و األوسط، وتفاوتت هذه الفرضية بين فرضيات حرب ضد حزب هللا اللبناني
ن مفاجئ اوالتحضر لعدأو  ،الجنوبية أو حرب على غزة وسيناء على الحدود ،مع سوريا الحدود الشمالية

كما تفاوتت في تقدير نوعيتها بين الضربات الجوية أو الغزو البري أو كليهما، إال أن كافة  .ى إيرانعل
الفرضيات تم بناؤها على مقّدمات واحدة تختصرها مسألتان، التصعيد اإلعالمي والسياسي غير 

حجم الخسائر  والثانية ،«الصهيونية»ومن أعلى المستويات األميركية و ،المسبوق على قوى المقاومة
حركات المقاومة المسلحة في و ان الصهيوني، في ظل تنامي قوة حزب هللا اللبنانيالكي التي سُيمنى به

 .1قطاع غزة
ربما و (وإيران، الجهاد اإلسالمي، حماس، حزب هللا)عادة تفعيل محور المقاومة في ظل الحديث عن إ

2ة حماس في كافة أرجاء قطاع غزةعز الدين القسام الجناح العسكري لحرك ستنفار مقاتليا عند إسقاط  
حتماالت الترتفع  .راضي السورية ربما يؤكد على ذلكالطائرة الصهيونية من قبل صاروخ انطلق من األ

3حرب في المنطقة بشكل ملحوظ  توقع ، ووستحاول هذه الدراسة رصد مؤشرات الحرب اإلقليمية .
 .سيناريوهاتها

 
 

                                  
-2-12م، تاريخ االطالع 2017-10-30مقبلة؟ ، تاريخ النشر « إسرائيلية»أميركية   هل هناك حرب    ، نقاط على الحروف موقع البناءناصر قنديل ،   1

 الرابط.م، 2018
م، 2018-2-12م ، تاريخ االطالع 2018-2-10..لهذه األسباب رفعت المقاومة بغزة من جاهزيتها ، تاريخ النشر  ، سخونة الشمال لألنباءوكالة القدس  2

 الرابط.
3nd ERIC SCHMITTISABEL KERSHNER, ANNE BARNARD a ، The New York Times ،Israel Strikes Iran in Syria and 

Loses a Jet10-2-2018 ،link 

http://www.al-binaa.com/archives/article/177441
http://www.al-binaa.com/archives/article/177441
https://www.qudsnet.com/news/View/401077/%D8%B3%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7/#.WoE8SqinHIU
https://www.nytimes.com/2018/02/10/world/middleeast/israel-iran-syria.html
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 الحربمؤشرات ودوافع  :المطلب األول
كن كما ال يم ،أطراف إقليمية ةوإنما بين عد ،حصرها بين طرفين عند الحديث عن حرب إقليمية ال يمكن

 .المواقف والتدخالت الدولية منها سواء بشكل مباشر أو غير مباشرو فصل بين الحروب اإلقليمية
 

 :(وسينا غزة)المرتبطة في الجبهة الجنوبية الدوافع و المؤشرات -أوالا 
نتيجة  ،"والعكس صحيح"تجري في سيناء عن قطاع غزة  التيلقد بات من الصعب فصل األحداث 

عبر توسيع قطاع  تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية يالمخططات الت، وةللتواصل الجغرافي من جه
قطاع غزة أو سيناء أو  استهدافترجح التي  ومن المؤشرات .غزة على حساب سيناء من جهة أخرى

  :هي كالهما
ندي أمريكي من جنود المارينز بإجراء تدريبات جألف  13مع  وباالشتراكقوات خاصة صهيونية  قيام ـ1

  .عاما 19سيناء تعد األكبر منذ و عسكرية على حدود قطاع غزة
الوقت هو بر أن هذا بعض األطراف العربية تعتو أن الكيان الصهيوني والواليات المتحدة األمريكيةـ 2

حسب  الحروب األهلية بالعالم العربيو وفقا للفوضى العالمية ،لألبدو للتخلص من حركة حماس يالمثال
4"برئيل"وصف المحلل الصهيوني  .  

 2018إن فرص الحرب في عام  :تصريحات غادي ايزنكوت وزير أركان جيش االحتالل اإلسرائيليـ 3
الحالة المترهلة لساحة و زمة اإلنسانية التي يعاني منها قطاع غزةترتفع يوماا بعد يوم، بسبب األ

5الفلسطينية في كافة المجاالت . 
عتراف الكيان الصهيوني أن هناك قرار سياسي صهيوني لشن حرب أخيرة على قطاع غزة، ليس ـ ا4

  ".لخلط األوراق وإنما لفرض خارطة جغرافية جديدة، تتماشى مع صفقة القرن
6صهيونية أكثر تطرفاا و مة أمريكيةوجود حكوـ 5 .  

                                  
 الرابط.م، 2018-2-12م، تاريخ االطالع 2018-2-5خ النشر موقع دنيا الوطن ، هل ُقرعت طبول الحرب الرابعة على قطاع غزة؟، تاري  4
5Jonathan Lis  ،haaretz،There's No Humanitarian Crisis' in Gaza, Israeli Defense Minister Says, Contradicting Army ' 

Chief5-2-2018،.link, 
 الرابط.م، 2018-2-12م، تاريخ االطالع 2018-2-5موقع دنيا الوطن ، هل ُقرعت طبول الحرب الرابعة على قطاع غزة؟، تاريخ النشر  6

https://m.alwatanvoice.com/show/1121587.html
https://m.alwatanvoice.com/show/1121587.html
https://www.haaretz.com/israel-news/lieberman-contradicts-idf-there-s-no-humanitarian-crisis-in-gaza-1.5790605
https://m.alwatanvoice.com/show/1121587.html
https://m.alwatanvoice.com/show/1121587.html
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جاء فيه ، "تحالف سري"تحت عنونا  رك تايمز عبر مراسلها ديفيد كيركباتريكيوما نشرته صحيفة نيوـ 6
على مدار العامين السابقين عبر طائرات  "الكيان الصهيوني نفذ غارات جوية في مصر بموافقة القاهرة أن

غارة داخل األراضي المصرية أحيانا أكثر من غارة واحدة في  100أكثر من  مروحية ونفاثة بلغت
7.األسبوع . 

8وقطاع غزة  ،تخوف مصري من فقدان السيطرة الكاملة على الوضع في سيناء"وجود ـ 7 . 
 .وجود سعي صهيوني حثيث لمنع وصول السالح لقطاع غزة عبر سيناءـ 8
 

  (سورياو لبنان)الشمالية المرتبطة في الجبهة  المؤشرات والدوافع :ثانياا 
 ،رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "حجز"العربية السعودية سابقا  المملكةبعد فشل محاوالت  -1

ـ قام ولّي العهد السعودي محّمد بن 9تمهيدا لحرب على لبنان تستهدف حزب هللا الذراع العسكري إليران 
التصعيد ضّد رئيس  همطلب منو .آذار وخاصة المسيحيين منهم 14سلمان باستدعاء بعض قادة 

 ".فريسة للنفوذ اإليراني"واعداا بأن السعودية لن تترك لبنان  ،الجمهورية العماد ميشال عون وحزب هللا
من سياسات  حّذر فيه الصهاينة حرم، والذيخطاب السّيد حسن نصرهللا في ذكرى العاشر من م  -2

رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو الذي يدفع مع الرئيس األميركي ترامب المنطقة نحو 
1الحرب 0 . 

ما يقوم به الجيش الصهيوني من مناورات حية ضخمة عند الحدود الشمالية مع لبنان وصل صداها  -3
أن نفذت المقاتالت الصهيونية طلعات جوية على علو إلى عمق مدينة صيدا في جنوب لبنان، بعد 

1منخفض محدثة خرقا في جدار الصوت مما أثار خوف المدنيين في لبنان 1 . 

                                  
بي بي سي، "الغارات الجوية االسرائيلية" في سيناء دليل على نمو عالقاتها مع العالم العربي"، تاريخ النشر  -جوناثان ماركوس ، مراسل الشؤون الديبلوماسية   7

 الرابط.م، 2018-2-13م، تاريخ االطالع 6-2-2018، 
-2-12م، تاريخ االطالع 2018-1-9، خبير إسرائيلي: هذا ما يمنع الجيش من شن حرب جديدة على غزة، تاريخ النشر ،  21أحمد صقر ، موقع عربي  8

 الرابط.م، 2018
9.link2017,-11-Basheer Nafi, middleeasteye, Saudi Arabia's new adventure in Lebanon: Success or failure?,10  

1  الرابط.م، 2018-2-12م، تاريخ االطالع 2017-10-11، هل تتحّضر إسرائيل لشّن حرب على لبنان؟، تاريخ النشر  قناة الميادينليلي نقوال ،   0
1  الرابط.م، 2018-2-13م، تاريخ االطالع 2017-11-9موقع سيبوتنك ، " مؤشرات عن احتمال نشوب حرب بين "حزب هللا" وإسرائيل"، تاريخ النشر   1

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42962358
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42962358
https://arabi21.com/story/1062610/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://arabi21.com/story/1062610/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.middleeasteye.net/columns/saudi-arabias-new-adventure-lebanon-success-or-failure-910722511
http://www.almayadeen.net/articles/opinion/829605/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-
http://www.almayadeen.net/articles/opinion/829605/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201709111026128657-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201709111026128657-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
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جندي  241 ذكرى مقتل ،الرئيس االمريكي دونالد ترامب افقد أحي :مريكيمواقف صناع القرار األ -4
الى جانب ارتماء الرئيس األميركي  هذا .عاما من الحادثة 34بعد  ،في بيروت "المارينز "أمريكي من 

1تطرفاا  األشدّ  «الصهيونية»دونالد ترامب في أحضان المصالح والتطلعات  2 . 
 مهما الحرب تجّنب بالضرورة يحاول ال الصهيوني الكيان“أن  ما جاء به مصدر عسكري صهيوني -5

بل إنه قد يكون فرصة نظراا  االشتباك؛ من مفرّ  ال أنه على عموماا  يجمعون الصهاينة وأنّ  بشاعتها، كانت
 كسب قد هللا حزب أن باعتبار المسبقة والضربات الفائقة القوة اعتمادها لتؤكد ،“للوضع الراهن في لبنان

20061 العام من ضعفاا  20 من أكثر الصاروخّية قدراته وضاعف سوريا في الحرب خالل قتالّية خبرات 3 . 
أخرى تابعة و سوريةو مستهدفا مصالح إيرانية السورية األراضيالقصف الصهيوني المتكرر على  -6

فلم يكن حادث إسقاط الطائرة الصهيونية حدثا منفصال عن سياق ما تشهده سوريا من صراع  ،لحزب هللا
1بات ينتقل من شكله اإلقليمي إلى الدولي 4 . 

هجة لـإيران ذكرت القناة العاشرة الصهيونية أن تل أبيب بعثت، خالل األيام األخيرة، رسائل شديدة الل -7
مشيرة إلى أن الرسائل حملت تحذيراا  .سورياو عبر عدة دول أوروبية بشأن نشاطات طهران في لبنان

ويتزامن  .شديداا من إقامة مصانع لألسلحة والصواريخ في لبنان وقواعد عسكرية تابعة لها في سوريا
ضاع إلى حرب حقيقية في أي ذلك مع تحذير قائد الجبهة الشمالية في الجيش الصهيوني من تطور األو

1لحظة 5 . 
 يوالت ،الكيان الصهيونيو الغاز على السواحل اللبنانيةو الصراع اللبناني الصهيوني على مكامن النفط -8

 .وجزء بسيط يقع ضمن نطاق دولة االحتالل االسرائيلي ،تقع معظمها ضمن المناطق المائية اللبنانية
1بارستغالل هذه اآلالتهدف ، حزب هللاو ءارئاسة الوزرو الرئاسةبين  خصوصا في ظل تحركات لبنانية 6 . 

 
 

                                  
1 -2-12االطالع  م، تاريخ2017-10-30؟ ، تاريخ النشر مقبلة« إسرائيلية»، نقاط على الحروف  هل هناك حرب   أميركية  موقع البناءناصر قنديل ،  2

 م، الرابط.2018
1  ط.الرابم، 2018-2-12م، تاريخ االطالع 2017-10-25قناة االباء ، بين الحوافز والمعوقات.. هل هناك حرب اسرائيلية وشيكة على لبنان؟، تاريخ النشر  3
1  الرابط.م، 2018-2-12م، تاريخ االطالع 2018-2-12محمد النجار ، موقع الجزيرة ، إسقاط الطائرات بسوريا.. هل بدأت حرب الكبار؟، تاريخ النشر  4
1  الرابط.م، 2018-2-12م، تاريخ االطالع 2018-2-12موقع العربية ، رسائل إسرائيلية "شديدة اللهجة" إليران عبر دول غربية ، تاريخ النشر   5
1  الرابط.م، 2018-2-41م، تاريخ االطالع 2011-7-13موقع الجزيرة ، صراع جديد بين لبنان وإسرائيل، تاريخ النشر  6

https://www.alebaatv.com/archives/201375
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/2/11/%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/2/11/%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2018/02/12/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2018/02/12/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/7/13/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/7/13/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 كوابح الحرب :المطلب الثاني
الجنوبية ، و(لبنانو سوريا)الشمالية ؛ من مواجهة على كافة الجبهات خشية الكيان الصهيوني -1
ر ن للكيان الصهيوني تجربة مريرة في حرب أكتوبأخاصة  .دفعة واحدة (حركات المقاومة الفلسطينية)

 .الجوالنو م، عندما قاتلت على جبهتي سيناء1973
أو فرض سيطرته على األرض سواء في غزة أو لبنان  ،عدم رغبة الكيان الصهيوني في التوغل البري -2

نتيجة لما سوف تتكبده من خسائر متوقعة ستكون ناتجة على حروب الشوارع  ،سيناء ىأو سوريا أو حت
 .القناصةو العبوات الناسفةو االنتحاريونو نفاقالمزدحمة باأل

ألف صاروخ بلبنان واألراضي  300على لبنان ألنها تدرك بأن هناك  شن حربريد يالكيان الصهيوني ال  -3
1.السورية 7 ي مكان في الكيان ألى إن تصل أ وبإمكانها على األقل ألف صاروخ لدي حزب هللا 130منهم  

1صاروخ  2000إلى  1500الصهيوني بمقدار يومي من  8 للدخول  أاصة أن الكيان الصهيوني غير مهيخ .
ي لسكان الحدود الشمالية القريبة أفي أي حرب حتى هذه اللحظة، وقد ظهرت ذلك في نتائج استطالع ر

 فقط من المجتمع الصهيوني جاهز ألي حرب مقبلة، بسبب نقص أعداد %38من لبنان جاء فيه أن 
1المالجئ لحمايتهم من قصف الصواريخ 9. 

تسمح  يان الصهيوني من الخبرات القتالية التي اكتسبها حزب هللا في حرب سوريا، والتخشية الكي -4
له بنقل الحرب إلى داخل فلسطين المحتلة ولن يكتفي فقط بالدفاع عن لبنان، وان التقديرات الصهيونية 

2مقاتلون من جنسيات عّدة تفيد بأن حزب هللا سيخوض معها حربا مفتوحة وسيشارك فيها 0 . 
راء السياسّية الصهيونية بشأن الحرب في ظل وجود معارضة قوّية من ناحية، تضارب في اآل وجود -5

2 وضعف نتنياهو بسبب قضايا الفساد من ناحية أخرى 1. 

                                  
1  الرابط.م، 2018-2-12م، تاريخ االطالع 2018-2-5، هل ُقرعت طبول الحرب الرابعة على قطاع غزة؟، تاريخ النشر ا الوطنموقع دني  7
1 8  LEBANON JOHN T. HUDDY,The Jerusalem Post, ROCKETS, MISSILES AND MORE: PREDICTING THE THIRD 
., LineWAR 

1  الرابط.م، 2018-2-12م، تاريخ االطالع 2018-2-5موقع دنيا الوطن ، هل ُقرعت طبول الحرب الرابعة على قطاع غزة؟، تاريخ النشر  9
2  الرابط.م، 2018-2-12م، تاريخ االطالع 2017-10-11ليلي نقوال ، قناة الميادين ، هل تتحّضر إسرائيل لشّن حرب على لبنان؟، تاريخ النشر  0
2  الرابط.م، 2018-2-12م، تاريخ االطالع 2017-10-25النشر بين الحوافز والمعوقات.. هل هناك حرب اسرائيلية وشيكة على لبنان؟، تاريخ  1

https://m.alwatanvoice.com/show/1121587.html
https://m.alwatanvoice.com/show/1121587.html
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Rockets-missiles-and-more-Predicting-the-third-Lebanon-war-542171
https://m.alwatanvoice.com/show/1121587.html
https://m.alwatanvoice.com/show/1121587.html
http://www.almayadeen.net/articles/opinion/829605/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-
http://www.almayadeen.net/articles/opinion/829605/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-
https://www.alebaatv.com/archives/201375
https://www.alebaatv.com/archives/201375
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مما يجعلها ساحة  ،"هجين"نما دولة ذات نظام إو ،وجد دولة اسمها سوريا بالمفهوم الشاملتنه ال أ -6
2حرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني 2 . 

في سوريا، بسبب فقدان االدارة االمريكية  وجود استراتيجية أمريكية تجاه المنطقة خاصة عدم -7
2رؤية تجاه األوضاع في االقليم  3 .  

 

 سيناريوهات الحرب  :المطلب الثالث
في ضوء الحديث عن وجود ضوء أخضر للكيان الصهيوني من قبل الواليات المتحدة األمريكية بشن 

فإنه من المتوقع أن  ،أهداف إيرانية في سورياو غزة أو ضد حزب هللا حرب في المنطقة سواء قطاع
الكيان الصهيوني يريد من أن و تكون هذه الحرب عنيفة جداا، وسيسقط فيها مدنيون كثيرون، خاصة

األول هو إعادة رسم جغرافية المنطقة، والثاني البدء رسمياا بتطبيق  :هذه الحرب تحقيق عدة أهداف
في  لثالث إحداث رادع حقيقي في منقطة سواء لحزب هللا أو حركات المقاومة المسلحةصفقة القرن، وا

 ،م، كبيرة جدا2018حتمالية حدوث حرب في العام اتجعل من  ،لذا فإن الدوافع سابقة ذكر .قطاع غزة
 :تيةوفي الغالب سوف تأخذ السيناريوهات اآل

 

 .حرب على قطاع غزة :ولالسيناريو األ
أن قطاع غزة  ألولا ،وذلك نتيجة للعوامل اآلتية ،حرب صهيونية على غزة كبير جداا احتمالية حدوث 

منهك في كافة المجاالت بعد أن طبق عليه االستراتيجية العسكرية القائمة على الحصار الذي يسبق 
أن فصائل المقاومة الفلسطينية العسكرية تبقى قدراتها محدودة قياسا بقدرات حزب  ،الثاني .الحرب

الثالث  .مما يجعلها الخيار األفضل بالنسبة للكيان الصهيوني إيرانو العراقو  المنفتح على سورياهللا
أن ما يجري في سيناء من حملة عسكرية في  ،الرابع حرب غزة هي األولوية ألنها جزء من صفقة القرن

لتزامنه مع  .قادمستبرر عدم مساندة مصر لقطاع غزة في أي عدوان  ،سيناء يقوم بها الجيش المصري
حتمالية مشاركة الواليات ا الخامس .انشغاالت مصر في حربها ضد الجماعات المسلحة في سيناء

                                  
2 2Carmit Valensi, Udi Dekel, Anat Kurz ،From a State to a Hybrid System: Implications for Israel –Syria ،Tel Aviv: 

link.2017Studies, Institute for National Security . 
2  الرابط.م، 2018-2-12م، تاريخ االطالع 2017-10-25بين الحوافز والمعوقات.. هل هناك حرب اسرائيلية وشيكة على لبنان؟، تاريخ النشر  قناة االباء ، 3

http://www.inss.org.il/publication/syria-state-hybrid-system-implications-israel/?offset=1&posts=99
http://www.inss.org.il/publication/syria-state-hybrid-system-implications-israel/?offset=1&posts=99
https://www.alebaatv.com/archives/201375
https://www.alebaatv.com/archives/201375
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س بعد أن وضعت رئيس المكتب السياسي لحما المتحدة األمريكية بحرب على غزة ال يزال قائما خاصة
  .على قوائم اإلرهاب (سماعيل هنيةإ)

 :الحروب لهذه مسارات ةأمام ثالثوفي حال شنت حرب على غزة فإننا 
  :الحرب المدمرة الحاسمة :1

 هالكيان الصهيوني؛ وتتلخص هذه الحرب بقيام سالح الجو الصهيوني بتوجي وهو النوع المفضل لدي
 .تنتهي باستسالم قطاع غزة في غضون أيام قليلة في غزة يءكميات كبيرة من النيران تستهدف كل ش

  :الحرب القصيرة :2
م، 2014على غرار العدوان الذي تعرض له قطاع غزة عام  ،(أسابيع)حرب ذات فترة زمنية قصيرة وهي 

فصمود ، رتباطها بالتطورات الميدانيةال ،معلقة هوهذا النوع من الحروب تبقى نتائج .مع ازدياد شدتها
وعلى  ،نيلسطينيأو قيام المقاومة الفلسطينية بعمل نوعي كبير قد يجعلها تصب في صالح الف ،أهل غزة

 .الجانب اآلخر في حال وجه الكيان الصهيوني ضربات قاسمة في غزة قد تنتهي أيضا لصالحها
  :حرب طويلة :3

دوليا أيضا، وذلك يرجع لنتائجها و ربما إقليمياو ال صهيونياو غير مرغوبة ال فلسطينياوهي الحرب 
الحرب الطويلة ، وعاما للوراء 100فالحرب الطويلة على غزة يعني إرجاعها  ،التدميرية على الطرفين

 .جداا  جتماعية وسياسية كبيرةاو قتصاديةاعلى الكيان الصهيوني يعني إشكاليات 
 

 .الحرب على لبنان :السيناريو الثاني
 :منهاو ،لى تدمير لبنانإتجعل الكيان الصهيوني يسعي التي  هناك العديد من الدوافع

الصمود و م،2006م وانسحابها من الجنوب اللبناني؛ وحرب عام 2000تعويض هزيمتهم في لبنان عام  :1
 .حزب هللا اللبناني لمقاتليالكبير 

 في األشهر الماضيةتتهم الجيش اللبناني بالتعاون مع حزب هللا، التي  زيادة عدد األصوات الصهيونية :2
2وتتوّعده برّد قويليبرمان،  يتزّعمها وزير الدفاع أفيغدور فإننا أمام  ، وفي حال تعرضت لبنان لعدوان4

 :تصورات ةثالث

                                  
2  ط.م، الراب2018-2-12االطالع  م، تاريخ2017-10-25ان؟، تاريخ النشر قناة االباء ، بين الحوافز والمعوقات.. هل هناك حرب اسرائيلية وشيكة على لبن 4
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األمريكية و فالمحاوالت الصهيونية ،وهو النوع المفضل للكيان الصهيوني :هلية لبنانيةشتعال حرب أا (أ)
فشل أمريكا في  بعد وضع حزب هللا اللبناني في مواجهة داخلّية بالجيش اللبناني تحاول األخيرة للزج

2توريط اليونيفل بحرب داخلّية مع حزب هللا 5 . 
اعتماد الكيان الصهيوني على القوة الفائقة والضربات المسبقة التي ستجبر  وتتمثل في :القوة الفائقة (ب)

إلى خوض حرب تقليدية مشابهة لحرب االجتياح الصهيوني  "حزب هللا"بحسب الخبراء العسكريين 
 .1982لبيروت في عام 

ويتمثل في دخول الجيش اللبناني الحرب إلى جانب  :لبنان الموحدة في مواجهة الكيان الصهيوني (ج)
ضد الكيان الصهيوني، مما سيصعب األمور على الكيان الصهيوني من خالل ازدياد األهداف  "حزب هللا"

ية العسكرية اللبنانية الموجب استهدافها باإلضافة إلى االشتباك المحتمل بين الجيش الصهيوني واأللو
2المتواجدة في الجنوب اللبناني 6 . 

 

 الجنوبيةو على كافة الجبهات الشمالية الحرب الشاملة :السيناريو الثالث
إن الكيان  ،صرح البروفيسور آيال زيسر أستاذ الدراسات الشرق أوسطية بالجامعات الصهيونية

على جبهات ثالث، سوريا ولبنان وغزة، الصهيوني قد يكون بصدد االستعداد لمواجهة حرب قد تقع 
يران إن أخاصة و .بالنظر إلى التوترات األمنية التي تشهدها هذه المناطق الثالث في اآلونة األخيرة

بدأت تستعين بأذرعها في المنطقة لمواجهة الكيان الصهيوني، السيما حزب هللا في لبنان والفصائل 
2الفلسطينية في غزة 7 والذى يرغب بمواجهة  ،بالنسبة للكيان الصهيوني أسويعد األ، هذا السيناريو قد 

وهذا ما  .على كافة االحتماالتو فنتائج هذا السيناريو في حال حدوثه تبقي مفتوحة ،خصومه منفرداا 
هو  يبوصفها الوضع الحال ،أكدته دراسة استراتيجية أعدها مركز دراسات األمن القومي الصهيوني

2وني منذ سبعين عاما األخطر على الكيان الصهي 8 .  

                                  
2 م، 2018-2-12م، تاريخ االطالع 2017-10-25قناة االباء ، بين الحوافز والمعوقات.. هل هناك حرب اسرائيلية وشيكة على لبنان؟، تاريخ النشر   5
 ابط.الر 
2  الرابط.م، 2018-2-13م، تاريخ االطالع ، 2017-10-24موقع سبوتنك ، مجلة أمريكية تكشف سيناريو الحرب بين "حزب هللا" وإسرائيل، تاريخ النشر ،   6
2 -2-13م، تاريخ االطالع 2018-2-12اريخ النشر ، مستشرق إسرائيلي يطالب باالستعداد لحرب ثالثية الجبهات، ت21عدنان ابو عامر ، موقع عربي  7

 الرابط.م، 2018
2 8.link2018,-2-Udi Dekel,INSS, Israel at 70: Strategic Advantages with Narrow Margins of Security,8  

https://www.alebaatv.com/archives/201375
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201710241026966105-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201710241026966105-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
https://arabi21.com/story/1071065/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA
https://arabi21.com/story/1071065/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA
http://www.inss.org.il/publication/israel-70-strategic-advantages-narrow-margins-security/
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رض فإنها تتوقع أن تتع ،وتتوقع التقديرات الصهيونية بأنه في حال اشتعلت الجبهة الجنوبية مع غزة
 (جس النبض)وهذا ما يبرر المحاوالت الصهيونية المتكررة من  .العكس صحيح، ولضربات من الشمال

 ؛ وتارة في الشمالالمي في قطاع غزةتلي الجهاد االستارة في الجنوب بعد استهداف مجموعة من مقا
 .داخل األراضي السورية عبر استهداف ناقالت ونقاط

 

  :ختاماا 
أو حروب وكاالت على  و استخباراتيةأ ،ن ما يجري في المنطقة هي مجرد حروب نفسيةأقد يرى البعض 

قرب أن هذه الرؤية تبقي أال إ .م2018خالل العام  ،في الغالب ستبقي على هذه النهجو بعد تقدير،أ
؛ جراء الحصار المحكم "للتدمير"ن حركة حماس تتعرض إلى أفالواقع يشير  .منيات من الحقيقةلأل

كما أن الكيان الصهيوني يرى تطور  .والخالفات الصهيونية االيرانية اللبنانية يمكن وصفها باالستراتيجية
 .تهديد خطير ألمنه القومي وبالقرب من حدوده هتواجد مليشيات إيرانية و قدرات حزب هللا اللبناني

الكيان  ،يرانإ) ناجم عن إحساس كافة األطراف ،فإنه يمكن وصف حاالت التربص الحربي الحالي وعليه
 .في حال اندالعها بخطورة الحرب القادمة (ىخرأقليمية إو طراف عربيةأو ،غزة ،لبنان، سوريا ،الصهيوني

أو استهداف  (أو قتل قيادي كبير ،كخطف جنود صهاينة)في المنطقة  نوعي حدث عسكريخاصة وأن أي 
، في منطقة أشبه ببرميل البارود قليمية مدمرةإيترتب عليه قيام حرب طائرات أو منشآت، يمكن أن 

2)1918-1914القابل لالنفجار الشامل في أية لحظة، تكراراا لسيناريو الحرب العالمية األولى  9 ). 
 

 

                                  
(2  ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات9


