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 "الاحتالل إلاسرائيلي وثحول الجبهات واملحاور"

، يف اجملال اجلوي اإلسرائيلي واليت تعد فخر  إسرائيلية( 61)إسقاط طائرة إفيف حتول حيوي يعترب األول من نوعو 
حملتل، وما سالح اجلو اإلسرائيلي،  بعد استهداف االحتالل لطائرة من دون طيار إيرانية كانت ترصد أىداف يف الداخل ا

 نتج عنو من استهداف ملواقع إيران يف سوريا ومواقع سورية أيضا من قبل االحتالل.
، مل يكن محور المقاومة وجيش االحتالل"ىذا التطور والذي نشب عنو تصعيد حمدود وردات فعل بني األطراف " 

 ،عبثياً يف طريقة التعاطي معو من اجلانبني
ن االحتالل اإلسرائيلي ينظر بقلق لتطور منظومات الدفاع ومنظومة القوة لدي فكل القراءات كانت تشير إلي أ" 

حزب اهلل وتفعيل خط اإلمداد القائم عبر سوريا واصالً لطهران، وىو الخط المهدد لالحتالل سواء على صعيد 
 ." سوريا ولبناناإلمداد أو على صعيد الجغرافيا المالصقة لالحتالل

الختاذ إجراءات وقائية من أجل ضبط قواعد االشتباك ومكامن االستهداف، للمحافظة على  وىذا بدوره دفع االحتالل 
على قطاع غزة، وكما تعترب من أويل نظريات  4102قوة الردع، يف ظل حتقيق نظرية األمن اإلسرائيلي املهرتئة بعد عدوان 
ملنطقة أن تتفوق عليو بقوة ونوعية األسلحة الردعية األمن اإلسرائيلي  السبعة )التفوق( والذي يعين أنو ال ميكن لقوة يف ا

 ومن أمهها الربنامج النووي اإليراين، الذي مازال يهدد ىذه النظرية، واليت تعد هتديداً جملال األمن القومي اإلسرائيلي.
لك األىداف من ففي ظل ىذه التنافسية وحتقيق القوة، وما ذكرناه باختصار، مل يكن ىذا االستهداف بعيداً عن حتقيق ت
 قبل اجلانبني، والذي يأيت بعد سلسلة طويلة منذ سنوات يف االعتداء اإلسرائيلي على السيادة السورية.

 جاىزون أننا مفادىا االسرتاتيجيني، حلفائها مربع يف استباقية، إيرانية رسائل ىناك أن: أعتقد وبناُء على ما ذكر فإنين
حتول يف قواعد االشتباك وفرض معادالت جديدة كما جاء على لسان نائب  وىو ،قد تأثر على حلفائنا ىجمات ألي

 أن يريد كان حال يف العدو سيناريوىات إلرباك يرجع االستباق وىذا قائد احلرس الثوري اإليراين، وحزب اهلل اللبناين،
 ضد إيراني مباشر ىجوم أول ذاى بالمناسبة. اإلسرائيلي للجيش امليداين السلوك يف ركيزة ىو الذي املباغتة عنصر حيقق

 قد متعددة بأطراف مدعوم إسرائيلي عدوان نية عن إيران لدي المعلومات أن إشارة يعطي وىذا إسرائيل،
 .اإليراني النفوذ مناطق يستهدف

دة وخط وحول الضاحية اجلنوبية، يف مفهوم األمن القومي اإليران وتوزيعة وأمهية مناطق النفوذ اإليراين، فإهنا دتثل عقي
"، تجوع قم وال تجوع الضاحيةاسرتاتيجي للنفوذ اإليراين يف املنطقة، لذلك ىناك شعار مرفوع من قبل إيران عنوانو،" 

 وقم تعترب مركز املرجعيات الدينية وثاين أكرب مدن طهران، وأحد ومراكز قوهتا االقتصادية.
 :القسام يدخل على الخط

 على والرد اشعبه حلماية صفوفها يف االستنفار درجة ترفع ، أن الكتائب سامالق كتائب أعلن الناطق العسكري باسم
 وأنو قادمة، معركة ألي كامل استعداد على أنو احملتلة، فلسطني مشال يشهدىا اليت لألحداث نظرا صهيوين، عدوان أي
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 االحتالل ترتك ولن ئهاحلفا مع ستكون القسام فكتائب ومقاومتو لبنان او وشعبها سوريا على العدوان مت حال يف
 .العربية بشعوبنا يستفرد

لم يكن ىذا التصريح عبثيًا ولم يأتي من فراغ وكذلك لم يتحقق في وقت قصير على قاعدة الفعل وردة الفعل، "
بل يبدو أن ىناك تدفق حيوي بين قوي المقاومة في تحقيق حالة من التنسيق الفاعل، لتحقيق محورية مؤثرة على 

سرائيل في المنطقة، رغم أن ىذه الحالة لم ترقي إلي المستوي المطلوب، كأن تكون الكتائب جزء قوة ونفوذ إ
من غرفة عمليات مشتركة بقدر انو موقف يدفع باتجاىيين االتجاه األول تعزيز جبهات المقاومة والثاني التنفيس 

 ."رباك مكامن القوة لدي العدوعن غزة وما آلت إليو األوضاع من جراء الحصار، كما أنو استثمار لحالة ا
 

 وروسيا: ،دةالمنافسة الدولية: الواليات المتح
مضامري   النظام الدويل، ىذه املنافسة هاتتسع دوائر التنافس والتزاحم بني األقطاب الدولية على حتقيق الفاعلية والتأثري يف

فاملنطقة العربية :الشرق األوسط" تعد نقطة تأثري  عديدة وأماكن مؤثرة وحالة حماصصة ملناطق النفوذ بني القوي الدولية،
 حيوية ومركز للمحاصصة بني تلك القوي، كما أن حمور املمانعة تدعمو روسيا وىو املعسكر املوازي للواليات املتحدة.

بات وكذلك فإن األخرية ىي الداعم احليوي إلسرائيل، ىذا األمر يدفع باجتاه تفعيل وتسعري املواقف بناء على متطل
التوازي وفرض القوة والرؤية الروسية القائمة على فرض معادالت كسب الوالءات يف مناطق نفوذىا، وىذا بدوره مل يكن 
بعيداً عن أحداث األمس بني قوي املقاومة وإسرائيل، فهذا التحول تدعمو روسيا وىو مكسب ها يف التأثري على حليف 

 حراجو وإظهار سوءتو.إسرائيل االسرتاتيجي الواليات املتحدة وإ
فمنظومات الدفاع الروسية الفعالة وقوتها العسكرية في سوريا وتحقيق مكانتها في الشرق األوسط من خالل " 

ىذا الحلف، وتحقيق قوة فاعلة لقاعدتها العسكرية في ميناء طرطوس على شاطئ المتوسط، يجعلها نقطة تهديد 
كر االشتراكي الذي يعود إلي القوة السابقة فإن نفس األحالف التي للنفوذ األمريكي في  المنطقة، كما أن المعس

 ."تتشارك معو اليوم ىي نفسها التي كانت معو في السابق، يجعل األمور تخرج عن السيطرة األمريكية
 وبناء على ما ذكر سابقاً  يمكن تلخيصو وتحديده في النقاط التالية:

عددة أصبحت برتاكم قوهتا الردعية مؤثرة، سوريا )اجلوالن( إن االحتالل االسرائيلي حماط من جبهات مت -
فلسطني )قطاع غزة( لبنان )الضاحية(، ويف األعلى النفوذ اإليراين احلامي لتلك املناطق، ىذا األمر يدفع باجتاه 
فرض معادالت جديدة ال ميكن التغلب عليها إما من خالل تراجع اهيمنة االسرائيلية وبسط حالة سالم، أو 

 الدخول يف غمار مواجهة مفتوحة مل يعرف شكلها بعد، ومن سيحقق القوة واالنتصار فيها.
 

إن بناء حمورية فاعلة بني قوي املقاومة لو أمهية كبرية ودور بارز يف التأثري على قوة ونفوذ إسرائيل وقطع يدىا،  -
ملرحلة املقبلة لتشكيل حالة التدفق ورغم أن محاس جزء من ىذا احملور املعنوي إال أنو ميكن البناء عليو يف ا
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والفاعلية اليت ميكنها، أن تؤثر على قوي املقاومة باإلجياب، ورغم حالة الدعم اإليراين الكبرية للمقاومة 
 الفلسطينية، إال أن اختالف األيديولوجيات مل حيقق الوصول هذا احللف احليوي.

 
ة الفلسطينية وإسقاط كافة املشاريع اليت هتدف لتصفية إن التحالفات القائمة تشكل رصيد قوة يف دعم القضي -

القضية الفلسطينية، ومنع دترير صفقة القرن، واستثمار قوي املقاومة الفلسطينية كل مكامن القوة املوازية 
 لالحتالل.

اإلقليمية  إن الواقع الدويل بكل مكوناتو تلعب القضية الفلسطينية دوراً بارزاً فيو، من خالل املنافسة بني القوي -
والدولية، وىذا من شأنو استثمار قوي املقاومة للحلقات القوة السياسية، وربط فواعلها من أجل حتقيق 

 مكتسبات جتنب القضية الفلسطينية املخاطر القائمة.
 

ال شك أن ىناك اختالف أيديولوجيات وتبادل مصالح تمثل محاذير بالنسبة لقوي المقاومة، وتأثير على  -
بي واإلسالمي، نظراً الختالف األيديولوجيات والمصالح، إال أن السياسة تنبئ عادة بالقفز عمقها العر 

 . لألمام لتحقيق األىداف االستراتيجية
 

ليس بعيداً عن منطقتنا قوة الصني االقتصادية، ومنافستها للواليات املتحدة عاملياً، كما أنو أيضاً ليس  إال ىنا: -
الكورية يف إضعاف ىيبة الواليات املتحدة وعدم قدرهتا على حتقيق الردع ضد كوريا بعيد التفوق يف شبو اجلزيرة 

الشمالية، كما أنو ليس بعيداً على روسيا أن حتمل كل تلك القوي إيل مربع التزاحم مع الواليات املتحدة ونقل 
ؤات كبرية يف ىذا االجتاه من مركز القوة إيل املعسكر الشرقي أو على األقل قتل النظام أحادي القطبية، وىناك تنب

 التزاحم.

 
 

 

 


