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امللخ�س

انطالق  منذ  اليقني,  وعدم  الرتقب  من  حالة  االإ�رضائيلي  الكيان  يعي�ش 

ال�شورية  االأزمة  اندالع  العربية. ومع  الدول  العربي يف بع�ش  الربيع  اأحداث 

ا�شرتاتيجي جديد, فر�ش  اأمام واقع  “اإ�رضائيل” نف�شها  2011, وجدت  �شنة 

عليها حتديات اأمنية جديدة, وو�شعها اأمام متطلبات عملية لتح�شني و�شعها 

م�رضح  على  واإقليميني  دوليني  العبني  دخول  مع  خ�شو�شاً  اال�شرتاتيجي؛ 

االأحداث, مما اأدى اإىل وجود حالة �رضاع اإرادات من كافة االأطراف الفاعلة على 

ال�شاحة ال�شورية, يف حماولة حل�شد املكا�شب. وال يغيب ذلك عن اأعني القيادة 

االإ�رضائيلية, التي حاولت توظيف كافة االإمكانات والعالقات للح�شول على 

بع�ش املكا�شب, اأو على االأقل منع تاأثريات الواقع اجلديد على االأمن القومي 

االإ�رضائيلي؛ خ�شو�شاً فيما يتعلق بالتمركز اال�شرتاتيجي الإيران وحزب اهلل 

يف �شورية.

االإ�رضائيلية  اال�شرتاتيجية  على  ال�شوء  ت�شليط  الدرا�شة  هذه  وحتاول 

جتاه االأزمة ال�شورية من خالل ر�شد تطورات االأزمة ال�شورية وانعكا�شاتها 

على االأمن القومي االإ�رضائيلي؛ وتناول اال�شرتاتيجية االإ�رضائيلية يف مواجهة 

التي  الطريقة  عن  اللثام  واإماطة  ال�شورية؛  ال�شاحة  يف  والتهديدات  التحديات 

اأدارت “اإ�رضائيل” العالقات مع االأطراف الدولية واالإقليمية الفاعلة يف االأزمة 

ال�شورية.

كلمات مفتاحية:

اال�شرتاتيجية االأمنية 

االإ�رضائيلية
رو�شياالواليات املتحدةاإيرانحزب اهللاالأزمة ال�شورية

اجلي�ش 

االإ�رضائيلي
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ال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية جتاه الأزمة ال�سورية

2018–2011
1
با�شم جالل القا�شم

املقدمة:

واقع  اأمام  نف�شها  “اإ�رضائيل”  وجدت  العربي”  “الربيع  اأحداث  بداية  مع 

واالأمنية  ال�شيا�شية  واملتغريات  باالأحداث  مليئة  م�شتجدة  اإقليمية  وبيئة 

يف  الف�شل  ب�شبب  فقط  لي�ش  االإ�رضائيلي  القرار  �شانع  اأقلق  ما  والع�شكرية. 

ر�شد اإرها�شات هذه االأحداث وترقب وقوعها, بل ب�شبب حمدودية القدرة يف 

التاأثري على جمريات وخمرجات هذه املرحلة.

واإذا كانت ثورة 25 يناير 2011 يف م�رض وخمرجاتها, و�شوالً اإىل ما قبل 

هاج�شاً  �شكلت   ,2013/7/3 يف  مر�شي  حممد  امل�رضي  الرئي�ش  على  االنقالب 

وم�شدر تهديد كبري, على “اإ�رضائيل” من اجلهة اجلنوبية للكيان, فاإن اأحداث 

االأزمة ال�شورية التي اندلعت يف 2011/3/15, رمبا �شكلت, يف بع�ش مراحلها, 

تهديداً خطرياً على تل اأبيب من اجلهة ال�شمالية.

ومنذ بداية االأزمة ال�شورية وحتى كتابة هذه ال�شطور, وجدت “اإ�رضائيل” 

نف�شها اأمام حتديات يرقى بع�شها اإىل تهديدات, فر�شت عليها ت�شخري كافة 

الو�شائل ال�شيا�شية والع�شكرية املتاحة, من اأجل احلّد من التاأثريات واملخاطر 

من  اال�شتفادة  نف�شه  الوقت  يف  حاولت  كما  االإ�رضائيلي.  القومي  االأمن  على 

الفر�ش لتحقيق اأهدافها اال�شرتاتيجية.

واال�شت�شارات,  للدرا�شات  الزيتونة  مركز  يف  واملعلومات  االأر�شيف  ق�شم  ورئي�ش  باحث,   
1

متخ�ش�ش يف ال�شاأن الفل�شطيني, حا�شل على ماج�شتري يف العالقات الدولية والدبلوما�شية من 

اجلامعة اللبنانية. 
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دخول  االإ�رضائيلي,  اجلانب  على  الو�شع  و�شعوبة  خطورة  من  زاد  ما 

من  حّد  ما  االأحداث؛  م�رضح  على  موؤثرة  ب�شورة  واإقليميني  دوليني  العبني 

قدرة “اإ�رضائيل” على التاأثري, اأو الدخول ب�شورة فاعلة على جمريات االأزمة, 

غري اأنه اأتاح لها فر�شاً ب�شبب تقاطع م�شاحلها مع م�شالح عدد من الالعبني, 

االإ�رضائيلية  امل�شالح  تهدد  حالة  �شورية  يف  تت�شكل  اأن  يرغبون  ال  الذين 

وتتجاوز خطوطها احلمراء.

واالأمنية  ال�شيا�شية  املنظومة  كون  من  انطالقاً  البحثية  الورقة  هذه  تاأتي 

االإ�رضائيلية تابعت ب�شكل كبري اأحداث االأزمة ال�شورية منذ بدايتها, و�شارعت 

وعمليات  اأن�شطة  خالل  من  ترجمتها  ا�شرتاتيجية  وو�شع  تطوراتها  لر�شد 

وارتدادات  تاأثريات  من  احلّد  اأجل  من  ال�شورية؛  االأرا�شي  عمق  يف  ع�شكرية 

هذه االأزمة على واقع الكيان وم�شتقبله. 

وقد عملت هذه الورقة على مقاربة املو�شوع من خالل الربط بني االأحداث, 

التي وقعت خالل هذه الفرتة, والطريقة التي اتبعها �شانع القرار االإ�رضائيلي 

يف التعامل مع هذه االأحداث والتطورات واإدارة هذا امللف �شمن ا�شرتاتيجية 

االإ�رضائيليتني.  واملنع  الردع  نظريتي  على  باالأ�شا�ش  ارتكزت  اإ�رضائيلية 

ولتحقيق ذلك قاربت القيادة االإ�رضائيلية امللف الع�شكري واالأمني يف �شورية 

من خالل مفهوم احلرب بنوعيها اال�شتباقي والوقائي, والتي جاءت يف اإطار 

ا�شرتاتيجية “املعركة بني حربني” االإ�رضائيلية.

الو�شفي,  واملنهج  التاريخي,  املنهج  خالل؛  من  الورقة  هذه  وحتاول 

واملنهج التحليلي, ت�شليط ال�شوء على اال�شرتاتيجية االإ�رضائيلية جتاه االأزمة 

ال�شورية من خالل:

القومي  االأمن  على  وانعكا�شاتها  ال�شورية  االأزمة  تطورات  ر�شد   .1

االإ�رضائيلي.
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يف  والتهديدات  التحديات  مواجهة  يف  االإ�رضائيلية  اال�شرتاتيجية  تناول   .2

ال�شاحة ال�شورية.

اإماطة اللثام عن الطريقة التي اأدارت “اإ�رضائيل” من خاللها العالقات مع   .3

االأطراف الدولية واالإقليمية الفاعلة يف االأزمة ال�شورية.

مدى جناعة اال�شرتاتيجية االإ�رضائيلية يف حتقيق االأهداف االإ�رضائيلية يف   .4

اهلل  وحزب  اإيران  ومتو�شع  متركز  منع  ذلك  مقدمة  ويف  ال�شوري,  امللف 

اأ�شلحة  انتقال  ومنع  احتوائهما,  على  والقدرة  ال�شورية,  االأرا�شي  على 

متطورة اإىل حزب اهلل يف لبنان.

الدرا�سات ال�سابقة:

قام الباحث بر�شد بع�ش الدرا�شات التي تناولت مو�شوع اال�شرتاتيجية 

االإ�رضائيلية يف �شورية يف الفرتة التي حددها, وبعد اطالعه, مل يجد درا�شات 

تطورات  كافة  على  وتقف  ومف�شل  �شامل  ب�شكل  الدرا�شة  مو�شوع  تناولت 

تناولت  الدرا�شات  هذه  من  فالعديد  الدرا�شة؛  فرتة  كامل  خالل  امللف  هذا 

املو�شوع من خالل الرتكيز على عناوين حمددة برزت اأهميتها خالل اأحداث 

الدرا�شة تناولت املو�شوع ب�شكل �شامل �شمن  اأن هذه  اإال  و�شياقات معينة, 

“اإ�رضائيل”  فرتة الدرا�شة, مبينًة اال�شرتاتيجية االإ�رضائيلية التي تعاملت بها 

التي  االإ�رضائيلية  والنظريات  املفاهيم  ومو�شحًة  ال�شوري,  امللف  اإدارة  يف 

وظفتها القيادة االإ�رضائيلية يف مقاربة هذا امللف.

وفيما يلي ن�شتعر�ش بع�ش الدرا�شات التي تناولت مو�شوع الدرا�شة:

وحروب  الإ�رسائيلية  الأمنية  العقيدة  وحترير,  اإعداد  خليفة,  اأحمد   .1

بريوت:   .)3( ا�شرتاتيجية  ق�شايا  �شل�شلة  الأخري,  العقد  يف  اإ�رسائيل 

موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, 2015.
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االأمنية  ال�شوؤون  تعالج  ومقاالت  درا�شات  الكتاب  هذا  يت�شمن 

اإ�رضائيليني  وكتاب  وباحثني  جرناالت  بقلم  االإ�رضائيلية,  واال�شرتاتيجية 

واملقاالت  الدرا�شات  وتعالج  واالأمنية.  الع�شكرية  بال�شوؤون  متخ�ش�شني 

املت�شمنة يف هذا الكتاب, مو�شوعات اأمنية وا�شرتاتيجية, نخ�ش بالذكر منها 

العقيدة  وهي:  وثيقاً,  تداخالً  بينها  فيما  متداخلة  رئي�شية  مو�شوعات  ثالثة 

االأمنية االإ�رضائيلية, وحروب اجلي�ش االإ�رضائيلي �شّد لبنان وغزة يف االألفية 

تناول  كما  “اإ�رضائيل”.  تواجهها  التي  الراهنة  والتحديات  واالأخطار  الثالثة, 

والتي  “اإ�رضائيل” يف �شورية بطريقة موجزة,  تواجه  التي  التحديات  الكتاب 

النووي االإيراين, وحزب اهلل يف لبنان,  جاءت �شمن حتديات متعددة كامللف 

واالأو�شاع يف قطاع غزة, واملتغريات اال�شرتاتيجية يف البيئة االإقليمية.

الإ�رسائيلي يف �سوء  ا�سرتاتيجيا اجلي�س  اإعداد وحترير,  اأحمد خليفة,   .2

املتغريات الإقليمية والتهديدات امل�ستجدة: درا�شات جلرناالت وباحثني 

موؤ�ش�شة  بريوت:   .)5( ا�شرتاتيجية  ق�شايا  �شل�شلة  كبار,  اإ�رضائيليني 

الدرا�شات الفل�شطينية, 2018.

االأمنية  ال�شوؤون  تعالج  ومقاالت  درا�شات  الكتاب  هذا  يت�شمن 

اإ�رضائيليني  وكتاب  وباحثني  جرناالت  بقلم  االإ�رضائيلية,  واال�شرتاتيجية 

يف  املت�شمنة  واملقاالت  الدرا�شات  وتعالج  االأمنية.  بال�شوؤون  متخ�ش�شني 

ثالثة  منها  بالذكر  نخ�ش  وا�شرتاتيجية,  اأمنية  مو�شوعات  الكتاب,  هذا 

وو�شف  االإ�رضائيلي؛  القومي  االأمن  عقيدة  وهي:  رئي�شيًة,  مو�شوعات 

على  خطراً  االأ�شد  والتهديد  بـ“اإ�رضائيل”؛  املحيطة  االأمنية  البيئة  وحتليل 

 “اإ�رضائيل” من وجه نظر قادة اإ�رضائيل ال�شيا�شيني واالأمنيني, وهو حزب اهلل
واإيران. كما ركزت الدرا�شات واملقاالت التي تناولت الو�شع يف �شورية, على 

متكامل  رّد  ل�شمان  كافية  تعد  مل  التقليدية  القومي  االأمن  مفهوم  ركائز  اأن 

كانت  اإذا  خ�شو�شاً  امل�شتجدة,  والتهديدات  التحديات  جميع  على  وفاعل 
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تتعامل مع “العبني من غري الدول” كحزب اهلل يف �شورية والتنظيمات االأخرى 

الن�رضة”, وغريها, وحركة  )داع�ش(”, و“جبهة  االإ�شالمية  الدولة  كـ“تنظيم 

حما�ش يف قطاع غزة؛ واأن الو�شع يف �شورية ال يرقى اإىل تهديد وجودي, واأن 

“اإ�رضائيل” حاولت اال�شتفادة من التغريات االإقليمية من خالل ن�شج عالقات 
مع بع�ش الدول العربية التي ترى يف اإيران اخلطر الرئي�شي عليها. 

و�شوحاً  اأكرث  الإ�رضائيل:  والع�شكرية  االأمنية  “التحديات  نحا�ش,  فادي   .3

“مدار”  تقرير  )حمرر(,  غامن  هنيدة  يف  مرونة,”  واأقل  وحتديداً 

الإ�سرتاتيجي 2019: امل�سهد الإ�رسائيلي 2018, موقع املركز الفل�شطيني 

للدرا�شات االإ�رضائيلية “مدار”, 2019/4/23.

 ,2018 �شنة  يف  لـ“اإ�رضائيل”  اال�شرتاتيجي  الو�شع  الدرا�شة  هذه  تناولت 

با�شرتاتيجية  مت�شكت  االإ�رضائيلية  االأمنية  املوؤ�ش�شة  اأن  الدرا�شة  وراأت 

البيئة  خماطر  ظّل  يف  معها  التكيّف  ممكن  كو�شعية  احلربني”  بني  “املعركة 
يف  ذلك  وياأتي  العربي.  العامل  يف  االأزمات  اندالع  منذ  املتغرية  اال�شرتاتيجية 

ظّل ا�شتمرار القلق من التواجد االإيراين يف �شورية واإمكانية ح�شول حزب اهلل 

على اأنظمة �شواريخ دقيقة, والتي ت�شهم يف ك�رض التوازن. وتلحظ الدرا�شة 

والع�شكرية,  ال�شيا�شية  االإ�رضائيلية  للقيادة  اال�شرتاتيجي  اخلطاب  يف  تغيرياً 

ُيعاد فيه تعريف طبيعة التحديات املتعددة االجتاهات, خ�شو�شاً على اجلبهة 

ال�شمالية لـ“اإ�رضائيل”, اإذ اأ�شبح هناك مزج بني اجلبهتني ال�شورية واللبنانية 

جديداً,  ع�شكرياً  منطقاً  يفر�ش  مما  للعمليات,  واحداً  م�رضحاً  واعتبارهما 

وُيحتّم قراءة جديدة لقواعد اال�شتباك التي ُر�شمت ب�شكل منف�شل فيما يخ�ش 

لبنان و�شورية. 
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 Giancarlo Elia Valor, Israel’s new Global Strategy, site of modern .4

diplomacy, 18/1/2019.

يف   Giancarlo Elia Valor فالوري   اإيليا  جيانكارلو  الكاتب  يت�شاءل 

مقال ن�رضه موقع “موديرن ديبلوما�شي” االأمريكي عن طبيعة اال�شرتاتيجية 

االإ�رضائيلية اجلديدة, يف ظّل املتغريات التي ت�شهدها املنطقة. ويقول الكاتب اإنه 

ملعرفة موقف “اإ�رضائيل” ال�شيا�شي والع�شكري احلايل, فاإنه يجب اأوالً حتليل 

متثل  التي  هي  رو�شيا  اأن  ترى  “اإ�رضائيل”  اأن  وي�شيف  �شورية,  يف  الو�شع 

بالن�شبة  احلقيقية  امل�شكلة  اأن  من  الرغم  على  �شورية,  يف  االأ�شا�شية  امل�شكلة 

لـ“اإ�رضائيل” هي اإيران. وي�شيف اأن مرتفعات اجلوالن ال�شورية املحتلة تعدُّ 

ال  “اإ�رضائيل”  فاإن  ال�شبب,  لهذا  واأنه  الت�شعيد,  وقف  مناطق  اإحدى  بني  من 

ترغب يف اأن ين�شط كل من حزب اهلل اأو اإيران يف هذه املناطق ب�شهولة.
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 اأوًل: تطور الأزمة ال�سورية وانعكا�ساتها على 

“الأمن القومي الإ�سرائيلي”
“اإ�رضائيل” اأهمية كبرية لتطوير مفهوم االأمن القومي االإ�رضائيلي,  اأولت 

David Ben Gurion مطلع خم�شينيات  منذ اأن �شاغها ديفيد بن جوريون 

القرن املا�شي. ومع تغرّي ظروف البيئة اخلارجية ع�شكرياً و�شيا�شياً, وتبدل 

وتنوع التهديدات واملخاطر اخلارجية, عملت القيادة االإ�رضائيلية على تعديل 

مفهوم االأمن القومي؛ فبعد اأن كان يقوم على “مثلث االأمن”؛ الردع, واالإنذار, 

واحل�شم, وهو ما ُي�شكل �شلب مفهوم االأمن القومي التقليدي, اأدخلت القيادة 

وخماطر  تهديدات  احتدام  �شوء  يف  اإ�شافياً,  رابعاً  مركباً  الدفاع  االإ�رضائيلية 

2
االأ�شلحة على العمق االإ�رضائيلي.

“اإ�رضائيل”  بيئة  يف  وامل�شارات  االجتاهات  يف  احلا�شل  التطور  ومع 

اخلارجية والداخلية, يف ال�شنوات املا�شية, قامت “اإ�رضائيل” بتطوير مفهوم 

االأمن القومي مبا يتوافق مع هذه التطورات؛ فاأ�شافت اأربعة مكونات جديدة, 

املتحدة  الواليات  مع  املميزة  والعالقات  واالإحباط,  )املنع(  الوقاية  هي: 

3
االأمريكية, والتحالفات االإقليمية, والتكيف واملالءمة.

ثالثة  من  وحتوله  القومي  االأمن  مفهوم  يف  التطور  هذا  من  الرغم  على 

تطبيق  يف  �شعوبات  وجدت  “اإ�رضائيل”  اأن  اإال  مركبات,  ثمانية  اإىل  مركبات 

�شبيل  على  والداخلية.  اخلارجية  البيئة  يف  التغرّيات  ظّل  يف  عنا�رضه  بع�ش 

 املثال, اإن حتقيق هدف “الردع” يزداد �شعوبة جتاه “العبني من غري الدول”,

الإقليمية  املتغريات  �سوء  يف  الإ�رسائيلي  اجلي�س  ا�سرتاتيجيا  وحترير(,  )اإعداد  خليفة  اأحمد   
2

ق�شايا  �شل�شلة  كبار,  اإ�رسائيليني  وباحثني  جلرنالت  درا�سات  امل�ستجدة:  والتهديدات 

ا�شرتاتيجية )5( )بريوت: موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, 2018(, �ش 10–18.

املرجع نف�شه.  
3
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�شعوبة  ب�شبب  االأخرى,  امل�شلحة  اجلماعات  اأو  حما�ش,  وحركة  اهلل,  كحزب 

اأجل اإحلاق االأذى وتهديدهم لفرتة طويلة, و�شعوبة  حتديد مراكز ثقل, من 

ال�رضوري  من  وي�شبح  فاعليته,  الردع  فيها  يفقد  التي  التحول  نقطة  تقدير 

القيام بعملية ع�شكرية لرتميمه. كما اأن حتقيق “احل�شم” �شّد هوؤالء الالعبني 

غري ممكن؛ انطالقاً من اإدراك اأنه ال ميكن حرمان هوؤالء من اإرادتهم وقدرتهم 

على موا�شلة املقاومة �شّد “اإ�رضائيل”.

بناء على ذلك, فاإن “اإ�رضائيل” ال ميكنها اأن توؤثر يف البيئة اال�شرتاتيجية من 

خالل ا�شتخدام و�شائل ع�شكرية فقط. ومن هنا حر�شت القيادة االإ�رضائيلية 

على التو�شل اإىل مقاربة متعددة املجاالت, مركبة ومتطورة, مبنية على اإدارة 

وحرب  وديبلوما�شية,  وع�شكرية,  �شيا�شية,  اأدوات  بني  جتمع  منظومات 

اإعالمية, واأدوات اقت�شادية, وق�شائية, وحرب اإلكرتونية )�شايرب(, وغريها 

من الو�شائل.

اأ�شا�شية حتتل  اإن هناك مقيدات وحمددات  من املهم القول يف هذا االإطار, 

مقدمها  يف  ياأتي  االإ�رضائيلية,  االأمنية  اال�شرتاتيجية  تطبيق  عند  كبرياً,  ثقالً 

االأمن  ميزانيات  تخ�شي�ش  عند  دائماً  يتج�شد  ما  وهو  االقت�شادية؛  املقيدات 

اأي  ق�شائية؛  مقيدات  ذلك  اإىل  اأ�شف  العامة.  املوازنة  ومناق�شة  �شياغة  عند 

ومقيدات  الدويل,  القانون  الأحكام  االإ�رضائيلية  الع�شكرية  احلمالت  مالءمة 

هدف  ب�شاأن  وال�شيا�شية  االأمنية  النخب  توحد  مثل  الداخلية؛  باجلبهة  تتعلق 

القدرة على تقبل اخل�شائر  الداخلي حوله, ومدى  العام  الراأي  واحد, وتعبئة 

القدرة  اإىل  باالإ�شافة  الداخلية.  اجلبهة  يف  اأم  القتال,  �شاحة  يف  �شواء  الب�رضية 

وتاأثري  و�شعوب(,  )حكومات  اخلارجي  العام  الراأي  فعل  ردة  حتمل  على 

االإعالم والدعاية امل�شادة.
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تابع   ,2011 مار�ش  اآذار/  منت�شف  ال�شورية  االأزمة  اأحداث  اندالع  مع 

ح�شلت  التي  املتعاقبة,  والتطورات  االأحداث  تلك  االإ�رضائيلي  القرار  �شانع 

مناق�شة  يف  االإ�رضائيلية  القيادة  و�رضعت  �شديد.  واهتمام  برتقب  م�شارها  يف 

االأحداث  لهذه  واالقت�شادية  واالأمنية  ال�شيا�شية  للتداعيات  تقييمات  وو�شع 

مع  تتعامل  وبداأت  الكيان.  م�شتقبل  وعلى  االإ�رضائيلي  القومي  االأمن  على 

االأزمة ال�شورية وفق مقت�شيات مفهوم االأمن القومي االإ�رضائيلي ب�شياغته 

عند  واخلارجية  الداخلية  واملحددات  املقيدات  باالعتبار  االأخذ  مع  اجلديدة, 

التعامل مع هذه االأزمة.

جتلب  قد  ال�شورية  االأزمة  اأن  من  االإ�رضائيلية  القيادات  تخوفت  وقد 

احلدود  هذه  ظلّت  اأن  بعد  لـ“اإ�رضائيل”,  ال�شمالية  احلدود  على  اأمنية  خماطَر 

اآمنة ع�رضاِت ال�ّشنني. وبرز التخوف لدى تل اأبيب من اإمكانية ال�شيطرة على 

الدولة ال�شورية بوا�شطة قوى املعار�شة ذات التوجه االإ�شالمي, اأو املنتمية اإىل 

جماعة االإخوان امل�شلمني, والتي تتبنى �شيا�شات معادية للكيان االإ�رضائيلي, 

اإىل املذهب ال�شني.  ومتلك حوا�شن يف العمق ال�شوري, الذي ينتمي باأغلبيته 

كما متلك تاأييداً وامتداداً وتاأثرياً يف البلدان العربية واالإ�شالمية.

 غري اأن هذا التخوف تراجع جراء بروز قوى وجماعات ع�شكرية �شورية 

الدعم  مقابل  ودولية,  واإ�شالمية  عربية  خارجية  جهات  اأجندات  وفق  تعمل 

املايل والع�شكري الذي تقدمه هذه اجلهات لها, وقد بات لهذه االأطراف نفوذ 

ال�شورية  ال�شاحة  دخلت  لذلك,  نتيجة  ال�شورية.  املعار�شة  �شاحة  يف  قوي 

واملناطق التي ت�شيطر عليها قوى املعار�شة مرحلة “�رضاع االأخوة”. واأ�شبح 

كل طرف يقاتل االآخر من اأجل ك�شب م�شاحات ونقاط قوة على ح�شاب االآخر, 

مما اأدى اإىل ا�شتنزاف طاقاتها الب�رضية والع�شكرية التي راكمتها خالل الفرتة 

ال�شابقة. 
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اجلماعات  ظهور  مع  بالتزامن  املعار�شة  قوى  لدى  الرتاجع  هذا  اأدى 

والتي  و“داع�ش”؛  “الن�رضة”  كتنظيمي  املت�شددة  امل�شلحة  والتنظيمات 

قوى  علها  ت�شيطر  التي  املناطق  من  كبرية  م�شاحات  انتزاع  ا�شتطاعت 

اأن  غري  النظام.  �شّد  تقاتل  التي  اجلهات  لدى  االأوراق  خلط  اإىل  املعار�شة, 

تعاظم الدور الع�شكري الإيران وحزب اهلل؛ خ�شو�شاً يف الفرتة التي باتت فيها 

التقهقر  حالة  اإيقاف  اإىل  اأدى  املعار�شة,  قوى  ل�شالح  متيل  الع�شكرية  الكفة 

التي اأ�شابت اجلي�ش ال�شوري وفقدانه م�شاحات كبرية من االأرا�شي, ال �شيّما 

جميع  ودخلت  القوى,  توازن  من  حالة  �شيطرت  حيث  دم�شق؛  العا�شمة  يف 

االأطراف املت�شارعة يف حالة ا�شتنزاف؛ خ�شو�شاً مع تدفق املقاتلني االأجانب 

والعتاد الع�شكري اإىل االأرا�شي ال�شورية, وهو ما �شّب يف �شالح “اإ�رضائيل”, 

التي باتت امل�شتفيدة االأوىل من حالة القتل والدمار, وانت�شار التع�شب الطائفي 

والعرقي.

امل�رضح  على   2015/9/30 بعد  الرو�شي  الع�شكري  العامل  دخول  كان 

ال�شوري  اجلي�ش  دفة  الوقت,  مع  رجح,  حيث  حا�شماً,  عامالً  ال�شوري, 

انكفائها  اإىل  اأدى  ما  املعار�شة؛  قوى  ح�شاب  على  معه,  املتحالفة  واالأطراف 

وخ�شارتها مناطق وم�شاحات ا�شرتاتيجية يف املناطق ال�شمالية واجلنوبية من 

�شورية. 

ومع هذا التطور الدراماتيكي, وانك�شار حالة التوازن الع�شكري مل�شلحة 

انتقال  احتمال  من  االإ�رضائيلية  القيادات  تخوفت  وحلفائه,  ال�شوري  النظام 

ال�شورية,  ال�شاحة  اإىل  تدفقت  التي  واالإيرانية,  الرو�شية  االأ�شلحة  تر�شانة 

ومنها اإىل حزب اهلل يف لبنان, كما تخوف هوؤالء من اأن تتحول �شورية اإىل مكان 

يرت�شخ فيه الوجود الع�شكري الإيران وحزب اهلل وهو ما يعّر�ش مفهوم الردع 

خالل  من  الردع  هذا  حت�شني  “اإ�رضائيل”  حاولت  هنا  ومن  كبري.  �رضر  اإىل 

منع التمركز الع�شكري الإيران وحزب اهلل يف االأرا�شي ال�شورية, ال �شيّما يف 
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اجلنوب, كما عملت على منع نقل االأ�شلحة, خ�شو�شاً االأ�شلحة اال�شرتاتيجية 

اإىل لبنان, وحاولت اإحباط ذلك من خالل الو�شائل الع�شكرية وال�شيا�شية. 

واالأكادميية  وال�شيا�شية  االأمنية  الدوائر  ان�شغلت  ذلك,  �شوء  وعلى 

على  لها  املحتملة  النتائج  ودرا�شة  ال�شورية,  التطورات  مبتابعة  االإ�رضائيلية 

االأمن القومي االإ�رضائيلي, وعلى عالقة “اإ�رضائيل” مع دول املحيط العربي, 

مع  للتعامل  امل�شتقبلية  اال�شرتاتيجيات  و�شع  يف  الدوائر  هذه  ان�شغلت  كما 

الواقع اجلديد الذي �شتن�شئه االأزمة ال�شورية.

ويرجع الهتمام الإ�رسائيلي بتطورات الأزمة ال�سورية منذ بدايتها، اإىل 

عدة عوامل واعتبارات اأهمها:

من املمكن القول اإن التقييم االإ�رضائيلي لالأحداث يف �شورية تراوح بني من 

يراها فر�شة كبرية ل�شالح “اإ�رضائيل”, وبني من حذر من خطورة نتائجها. 

وقد حتمل تطورات االأزمة ال�شورية بع�ش املكا�شب من املنظور االإ�رضائيلي, 

ومنها:

1. املكا�سب الإ�رسائيلية من تطورات الأزمة ال�سورية:

العديد  “اإ�رضائيل”,  يف  ال�شادرة  والدرا�شات  التحليالت  بع�ش  عر�شت 

من املكا�شب التي من املحتمل اأن جتنيها “اإ�رضائيل”, بفعل االأزمة ال�شورية. 

وميكن ذكر اأهمها:

اإن اأي تراجع يف قوة النظام ال�شوري ي�شكل �رضبة الإيران, التي توا�شل  اأ. 

�شعيها لزيادة تاأثريها يف �شاحات خمتلفة, وتدعم حلفاءها باملال وال�شالح, 

)اأمان(  االإ�رضائيلية  الع�شكرية  اال�شتخبارات  �شعبة  رئي�ش  كالم  ح�شب 

يف  واالأمن  اخلارجية  جلنة  اأمام   Aviv Kochavi كوخايف  اأفيف  اللواء 

4
الكني�شت االإ�رضائيلي.

  �شحيفة احلياة, لندن, 2011/7/6. 
4
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اإن اإ�شعاف النظام ال�شوري �شيعطي الفر�شة خل�شوم املع�شكر االإيراين  ب. 

نهاية  يف  ي�شّب  ما  وهو  الداخلية,  ال�شاحة  يف  اأو�شاعهم  لتقوية  لبنان  يف 

االأمر يف م�شلحة “اإ�رضائيل”.

املحللني  يوؤّدي ح�شب وجهة نظر عدد من  قد  ال�شوري,  النظام  اإّن تغيري  ج. 

االإ�رضائيليني اإىل قيام نظام دميوقراطي “موؤمن بالت�شوية ال�شلمية”, يعمل 

على قطع العالقات مع قوى املقاومة الفل�شطينية وحزب اهلل واإيران, وهو 

عامو�ش  احتياط  اجلرنال  يرى  كما  اإ�رضائيلية,  م�شلحة  بالتايل  ي�شّكل  ما 

يدلني Amos Yedlin, رئي�ش معهد درا�شات االأمن القومي التابع جلامعة 

5
تل اأبيب, ورئي�ش اال�شتخبارات الع�شكرية ال�شابق.

اإّن ان�شغال اجلي�ش واالأمن ال�شوري, باحلفاظ على النظام و�شبط االأمن  د. 

داخل البالد, �شيخّفف ال�شغوط االأمنية على “اإ�رضائيل”.

�شّد  امل�شادة  الثورات  بداية  مع  باالرتياح  االإ�رضائيلية  القيادة  �شعرت  هـ. 

“الربيع العربي”, خ�شو�شاً مع تفجر االأعمال القتالية يف �شورية؛ حيث 
للدول  وال�شعبي  الر�شمي  امل�شتويني  اهتمام  يف  كبري  تراجع  اإىل  ذلك  اأدى 

العربية واالإ�شالمية ودول العامل بالق�شية الفل�شطينية.

 - �شورية   - اإيران  حمور  داخل  العالقات  تغري  اإىل  ال�شورية  االأزمة  اأدت  و. 

حزب اهلل. ففي ال�شابق, كانت اإيران و�شورية تركزان على م�شاعدة حزب 

اهلل, واالآن, فقد باتت �شورية املتلقي الرئي�شي للم�شاعدة.

اإيران - �شورية - حزب اهلل - حما�ش,  وجود ت�شدع كبري داخل حمور  ز. 

وذلك بعد اأن رف�شت االأخرية تاأييد النظام ال�شوري خالل االأزمة ال�شورية؛ 

وكانت “اإ�رضائيل” �شعيدة عندما اأنهت حما�ش يف �شنة 2012 عالقتها مع 

دم�شق.

 Israel wary but hopeful as Syrians revolt, site of Middle East Online, 4/4/2011,  5

https://middle-east-online.com/en/israel-wary-hopeful-syrians-revolt
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2. املخاوف واملع�سالت الإ�رسائيلية من تطورات الأزمة ال�سورية:

و�شعت االأزمة ال�شورية “اإ�رضائيل” اأمام عدد من املع�شالت واملخاوف, 

االإقليمي  التدخل  اأن  كما  احلرب.  لتلك  تف�ّشلها  التي  بالنتائج  اأولها  يتعلّق 

ال�شوري,  امل�شهد  على  كبرية  تعقيدات  اإىل  اأدى  ال�شورية  االأزمة  يف  والدويل 

وبالتايل اأدى اإىل وجود خماوف ومع�شالت اإ�رضائيلية منها:

راأى رئي�ش الهيئة االأمنية وال�شيا�شية بوزارة الدفاع االإ�رضائيلية عامو�ش    اأ. 

االأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�ش  نظام  “�شقوط  اأن   Amos Gilad جلعاد 

لظهور  نتيجة  وذلك  اإ�رضائيل,  على  تق�شي  كارثة  حدوث  عليه  �شيرتتب 

اإمرباطورية اإ�شالمية يف منطقة ال�رضق االأو�شط بقيادة االإخوان امل�شلمني 

اأن النظام ال�شيا�شي الذي قد يحّل   مبعنى 
6
يف م�رض واالأردن و�شورية”.

االإ�رضائيلي,  للكيان  عداوة  اأ�شّد  �شيكون  احلايل,  ال�شوري  النظام  مكان 

واأكرث قدرة على تعبئة طاقات �شورية �شد امل�رضوع ال�شهيوين.

اأي تغريات �شيا�شية اأو اأمنية يف ال�شاحة ال�شورية �شتوؤثر بال�رضورة على  ب. 

“اإ�رضائيل”, وذلك ب�شبب جماورة �شورية لـ“اإ�رضائيل”.
توقيع  منذ  �شورية  مع  ال�شمالية  اجلبهة  يف  الهدوء  حالة  من  الرغم  على   ج. 

حالة  يف  ر�شمياً  ُتعد  �شورية  اأن  اإال   ,1974 �شنة  القوات”  ف�شل  “اتفاقية 
حرب مع “اإ�رضائيل”؛ كونها مل توقع معاهدة “�شالم” معها.

ال�شاروخية, خ�شو�شاً  االأ�شلحة  انتقال تر�شانة  “اإ�رضائيل” من  تخ�شى   د. 

االأ�شلحة الكيميائية, وبع�ش االأ�شلحة املتطورة, اإىل حزب اهلل يف لبنان, واإىل 

بع�ش الف�شائل الفل�شطينية.

ما زالت “اإ�رضائيل” حتتل ه�شبة اجلوالن ال�شوري, واأي تطور ع�شكري  هـ. 

اأو �شيا�شي يف �شورية ال �شك اأن له تداعيات على الو�شع يف اجلوالن.

  �شحيفة ال�رسق الأو�سط, لندن, 2011/11/17.
6
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ترتقب تل اأبيب تطور الو�شع ال�شوري, يف اجتاه افتعال النظام ال�شوري  و. 

حرب مع اجلانب االإ�رضائيلي, لقلب االأو�شاع وحرف م�شار االأحداث يف 

�شورية.

االإيراين يف �شورية, خ�شو�شاً مع  النفوذ  “اإ�رضائيل” من زيادة  تتخوف  ز. 

بدايات التدخل االإيراين يف االأحداث من خالل م�شاركة حزب اهلل الع�شكرية, 

العراق  اإر�شال عنا�رض �شيعية من  ثّم  الع�شكريني,  امل�شت�شارين  واإر�شال 

واأفغان�شتان وغريها من الدول.

هناك قلق اإ�رضائيلي ب�شاأن املخاطر التي يطرحها احتمال جناح املعار�شة  ح. 

االإ�شالمية الراديكالية يف �شورية, والتي ميكن اأن تنقلب �شّد “اإ�رضائيل” 

اأن  من  اخلوف  القلق  هذا  ويعادل  �شلطتها.  توطيد  من  تتمكن  اأن  مبجّرد 

وبع�ش  اهلل  وحزب  اإيران  على  كبرياً  اعتماداً  يعتمد  الذي  االأ�شد,  انت�شار 

التحالف  هذا  م�شاعي  ملحوظة  ب�شورة  ي�شّجع  قد  ال�شيعية,  اجلماعات 

يف  جلعاد  عامو�ش  ت�رضيح  ح�شب  “اإ�رضائيل”,  وجه  يف  الوقوف   اإىل 

7
ت�رضين الثاين/ نوفمرب 2015.

من  �شورية  يف  واملطّول,  احلا�شم,  غري  ال�رضاع  اأن  من  “اإ�رضائيل”  قلق  ط. 

واالأردن  لبنان  يف  اال�شتقرار  على  متزايدة  ب�شورة  �شلباً  يوؤّثر  اأن  �شاأنه 

الذي تخو�شه جميع  القتال  الوقت نف�شه, �شيبقي  اأنه, يف  املجاورين, مع 

�شي�شتنزفها  وبالتايل  ال�شورية,  االأرا�شي  نطاق  يف  املتحاربة  االأطراف 

وينهكها وي�شعف قدرتها على اإيذاء “اإ�رضائيل”.

�شورية  يف  اهلل  حزب  خا�شها  التي  الوا�شعة  القتالية  العمليات  اأدت  رمبا  ي. 

“اإ�رضائيل”, وا�شتنزاف  انتباه احلزب عن  اإىل حتويل  االأ�شد,  لنظام  دعماً 

The Times of Israel newspaper, 28/11/2015, https://www.timesofisrael.com/syria-  7

is-dead-israel-must-prepare-security-official-warns
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قيّمة,  قتالية  خربة  اهلل  حزب  العمليات  تلك  اأك�شبت  ذلك,  ومع  موارده؛ 

مُيكن اأن ُت�شتخدم يف وقت الحق �شّد “اإ�رضائيل”.

اجلوانب  يف  امل�شالح  وتبادل  ت�شارب  عمليات  من  قلقة  “اإ�رضائيل”  بدت  ك. 

اأولوية  كانت  حني  ففي  ال�شوري.  لل�رضاع  االأو�شع  والدولية  االإقليمية 

“اإ�رضائيل” هي الوقوف اإىل جانب الواليات املتحدة والغرب على الدوام, 
باإحداث  يهّدد  اأن  �شورية  يف  العلني  املوقف  هذا  مثل  تبنّي  �شاأن  من  كان 

الرئي�شيني  الدوليني  الداعمني  من  واحدة  تعّد  التي  رو�شيا,  مع  قطيعة 

لالأ�شد.

كانت هناك حالة من التوّتر بني َميل “اإ�رضائيل” اإىل اال�شتفادة من الفو�شى  ل. 

الناجمة عن االأزمة ال�شورية وحتاول التاأثري على نتيجتها, وبني االإدراك 

اإىل  اإ�شافة  بائ�شاً.  كان  اجلهود  هذه  مثل  يف  اأبيب  تل  �شجّل  باأن  الواقعي 

ذلك, مل يكن االختيار بني التدّخل اإىل جانب النظام اأو املعار�شة وا�شحاً 

)ال بل اأ�شبح االأمر اأقّل و�شوحاً مع مرور الوقت(, وزادته تعقيداً حقيقة 

اأن عقد حتالف مع “اإ�رضائيل” ميكن اأن ي�رّض امل�شتفيدين منه يف �شورية 

اأكرث من اأن ي�شاعدهم.

تربز تتبع املواقف والتحليالت االإ�رضائيلية وجود اتفاق على اأن اأّي تغيري  م. 

جذري يف �شورية, �شيحمل تاأثريات مبا�رضة على االأو�شاع يف تل اأبيب, 

دون اأن ينطوي ذلك على االتفاق ب�شاأن طبيعة هذه التاأثريات, واإن كانت 

ت�شّب يف م�شلحة “اإ�رضائيل” اأم اأنها متثّل خ�شارة �شيا�شية لها.

الرو�شية  الع�شكرية  القوة  ا�شتخدام  ي�شبح  اأن  من  “اإ�رضائيل”  تتخوف  ن. 

العمل  حرية  من  يحد  وقد  اهلل,  وحزب  الإيران  دعم  عن�رض  �شورية  يف 

االإ�رضائيلية.

الرو�شي  التدخل  تاريخ   ,2015/9/30 بعد  ال�شورية  االأزمة  تطور  ومع 

تتعلق  مهمة  قرارات  “اإ�رضائيل”  واجهت  �شورية,  يف  املبا�رض  الع�شكري 
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بعالقاتها مع الواليات املتحدة ورو�شيا. وعلى الرغم من االأو�شاع االإقليمية 

املواتية لـ“اإ�رضائيل” فيما يتعلق مبيزان القوى بينها وبني جريانها؛ الذي يتيح 

اآثرت يف بادئ  اأبيب  اأن تل  القيام مبجازفات مل تكن ممكنة من قبل, غري  لها 

االأزمة  يف  بالتدخل  يتعلق  فيما  مت�رضعة  قرارات  اتخاذ  وعدم  الرتيث  االأمر, 

االأوىل  املرحلة  يف  “اإ�رضائيل”  يف  وتكررت  راجت  عبارة  وبح�شب  ال�شورية. 

من بداية االأزمة ال�شورية, وفحواها اأن االأزمنة امللتب�شة لي�شت مالئمة التخاذ 

القرارات, ويجب تفادي اتخاذها اإىل حني حلول اأزمنة اأكرث ا�شتقراراً.

تطور  مع  �شاحلة  تعد  مل  ال�شيا�شة  هذه  فاإن  يدلني,  عامو�ش  وبح�شب 

�شلبية  مقاربة  تعك�ش  باتت  القرارات”  اتخاذ  “عدم  فحالة  ال�شورية,  االأزمة 

تفر�ش اأن “اإ�رضائيل” عاجزة عن التاأثري يف تطورات ال�رضق االأو�شط؛ مع اأن 

هناك �شبه اإجماع لدى ال�شا�شة االإ�رضائيليني اأنه لي�ش لتل اأبيب تاأثري كبري يف 

م�شار تطورات االأزمة ال�شورية. وُتعد “اإ�رضائيل” العباً مهماً, على الرغم من 

تتخذها,  ال  التي  وتلك  تتخذها,  التي  واخلطوات  الوحيد,  الالعب  لي�شت  اأنها 

مهمة �شواء ب�شواء. لهذا ال�شبب عليها اأن تاأخذ زمام املبادرة, وتنتج �شيا�شة 

ا�شتباقية, فتنتهز الفر�ش وتعالج املخاطر, بينما هي متعن النظر يف الرابط بني 

8
خمتلف القنوات والتحديات.

باالإ�شافة اإىل ذلك, راأت “اإ�رضائيل” يف �شعف الدول املجاورة لها, وتركيزها 

على امل�شكالت الداخلية, �شبباً اأدى اإىل تراجع �شديد يف التهديد التقليدي الذي 

ت�شكله جيو�شها على “اإ�رضائيل”, مع اأن الثقل الن�شبي للتهديدات الع�شكرية 

9
غري النظامية وغري املتكافئة يف املنطقة تعاظم نتيجة هذه املعطيات.

العقد  يف  اإ�رسائيل  وحروب  الإ�رسائيلية  الأمنية  العقيدة  وحترير(,  )اإعداد  خليفة  اأحمد   
8

,)2015 الفل�شطينية,  الدرا�شات  موؤ�ش�شة  )بريوت:   )3( ا�شرتاتيجية  ق�شايا  �شل�شلة   الأخري, 

�ش 106-105.

  املرجع نف�شه, �ش 102.
9
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مّكن تدخل رو�شيا واإيران وحزب اهلل النظام ال�شوري من حتويل جمرى 

يف  خ�رضها  قد  كان  ووا�شعة  عديدة  مناطق  على  �شيطرته  وا�شتعادة  املعارك 

واقعاً  ذلك  اأوجد  وقد  ال�شورية.  االأزمة  بداية  من  التالية  وال�شنوات  ال�شهور 

دفع  ما  االإ�رضائيلي؛  للجانب  بالن�شبة  تعقيداً  اأكرث  معطيات  ذا  ا�شرتاتيجياً 

“اإ�رضائيل” اإىل تكثيف عملياتها الع�شكرية �شّد وجود اإيران وحزب اهلل هناك, 
اأمالً يف اإيجاد واقع ا�شرتاتيجي جديد, يلبي متطلبات الردع االإ�رضائيلي.

الردع  نظرية  يخ�ش  فيما  قلق  االإ�رضائيلي  القرار  �شانع  لدى  ظهر 

الردع  التاأثري—ف�شورة  على  قدرته  يف  اأم  مداه,  يف  االإ�رضائيلي—�شواء 

�شعف  ب�شاأن  ال�شائد  بالت�شور  للتاأثر  عر�شة  اأ�شحبت   االإ�رضائيلي 

من  �شنوات  فنتيجة  االأو�شط.  ال�رضق  منطقة  يف  الوا�شح  املتحدة  الواليات 

راغبة  غري  املتحدة  الواليات  غدت  والعراق,  اأفغان�شتان  يف  املنهكة  احلمالت 

الرئي�ش  مقاربة  وق�شت  اخللف”.  من  “القيادة  وتف�شل  الع�شكري,  للتدخل 

�شيا�شة  يف  جتلت  مثلما   ,Barak Obama اأوباما  باراك  ال�شابق  االأمريكي 

االأ�شلحة  ا�شتخدام  اإيران, ويف طريقة معاجلة حادثة  االأمريكية جتاه  االإدارة 

2013/8/21, باجتناب ا�شتخدام  الغوطة ال�رضقية يف �شورية يف  الكيميائية يف 

�شاعة  يف  باأنه  االإقليمية  القناعة  عززتا  احلالتان  فهاتان  االإمكان.  قدر  القوة 

يف  فعلت  كما  ب�شهولة  حلفائها  جانب  اإىل  املتحدة  الواليات  تقف  لن  االمتحان 

اجلوية  حملتها  اإطالق  على  رو�شيا  �شجع  القرار  هذا  اأن  بدى  كما  املا�شي. 

مو�شكو  و�شجع  االأ�شد,  نظام  اأنقذ  ما   ,2015/9/30 يف  �شورية  يف  الع�شكرية 

على ت�شعيد املواجهة مع وا�شنطن.
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 ثانيًا: اإدارة “اإ�سرائيل” للملف ال�سوري

)�سيا�سيًا وع�سكريًا(

1. الأهداف الإ�رسائيلية يف �سورية: 

على  االإ�رضائيلي  االهتمام  من  كبرية  م�شاحة  ال�شورية  امل�شاألة  ت�شدرت 

امل�شتوى االإقليمي, ويبدو املوقف االإ�رضائيلي جتاه امللف ال�شوري عند كتابة 

هذه ال�شطور, اأكرث غمو�شاً مقارنة مع ال�شنوات ال�شابقة, ففي بداية االأزمة 

ال�شورية كان لدى قيادات اإ�رضائيلية رغبة يف اإ�شقاط النظام, وكان اأفيجدور 

اأحد  اآنذاك,  االإ�رضائيلي  اخلارجية  وزير   ,Avigdor Lieberman ليربمان 

 اإال اأن املوقف االإ�رضائيلي, بعد ذلك, تركز يف احلفاظ 
10

الداعمني لهذا املوقف,

االإيراين,   - ال�شوري  املحور  اأمام  االإ�رضائيلي  اال�شرتاتيجي  التفوق   على 

الذي  للتنظيم  املوؤكدة  �شبه  والهزمية  ال�شوري  النظام  ا�شتقرار  بعد  �شيّما  ال 

يطلق على نف�شه ا�شم “تنظيم الدولة االإ�شالمية )داع�ش(”, وا�شرتداد النظام 

ال�شوري م�شاحات كبرية من االأرا�شي التي فقدها. وقد بات النظام ال�شوري 

يهدد املعقل االأخري للمعار�شة ال�شورية يف مدينة اإدلب وريفها.

ال�شوري  امل�شهد  ي�شاعدها  اأن  اإىل  “اإ�رضائيل”  تطمح  ذلك,  على  عالوة 

على حتقيق اأهدافها اال�شرتاتيجية على املديني املتو�شط والبعيد, مثل تعزيز 

الهدف  اإىل  باالإ�شافة  الإيران.  املناه�شة  ال�شنية  العربية  الدول  مع  حتالفها 

االإ�رضائيلي مبنع نقل اأي نوع من ال�شالح خارج احلدود ال�شورية اإىل جهات 

معادية لـ“اإ�رضائيل”, خ�شو�شاً االأ�شلحة التي لها مميزات نوعية, وقد توؤثر 

على امليزان اال�شرتاتيجي والتفوق النوعي لـ“اإ�رضائيل” يف املنطقة عموماً, ويف 

مواجهة م�شتقبلية مع حزب اهلل خ�شـو�شـاً.

وكالة رويرتز لالأنباء, 2011/3/25, انظر:  
10

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE72N11T20110324?sp=true
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وقد طبقت “اإ�رضائيل” �شيا�شة اخلطوط احلمراء يف امل�شهد ال�شوري, فحتى 

كانون الثاين/ يناير 2013 مل ت�شّن “اإ�رضائيل” اأي هجوم ع�شكري يف �شورية, 

اإال اأنه بعد هذا التاريخ باتت هذه ال�شيا�شة جزءاً من املمار�شة االإ�رضائيلية يف 

امل�شهد ال�شوري, و�شمن �شيا�شة اخلطوط احلمراء التي اعتادت “اإ�رضائيل” 

على و�شعها لتحديد �شلوكها العملي, �شنّت “اإ�رضائيل” هجمات متكررة على 

�شحنات اأ�شلحة من �شورية للبنان منذ �شنة 2013 وحتى كتابة هذه ال�شطور.

اإ�رضائيلي  ت�شور  �شمن  العمليات  هذه  يف  االإ�رضائيلية  ال�شيا�شة  وجاءت 

اأو  �شورية  مع  اجلبهة  بت�شعيد  تت�شبب  لن  االإ�رضائيلية  الهجمات  اأن  مفاده 

11
لبنان, وذلك ل�شببني:

وال�رضاعات  �شورية  يف  الداخلية  باحلرب  م�شغوالن  اهلل  وحزب  اإيران  اأن  اأ. 

اأ�شعف  ال�شوري  اجلي�ش  اأن  كما  باجلراح,  ُمثخنان  وهما  لبنان,  داخل 

بت�شعيد  ال�شوري  النظام  يخاطر  ولن  االأزمة,  قبل  عليه  كان  مما  بكثري 

اإ�شقاط  ثمنه  يكون  قد  االإ�رضائيلي  الفعل  رّد  الأن  “اإ�رضائيل”,  مع  اجلبهة 

النظام.

وغري  حمدود  االإ�رضائيلي  التدخل  اأن  وحلفائه  ال�شوري  الطرف  اإدراك  ب. 

ال�شوري  ال�شالح  بنقل  املتعلقة  احلمراء  خطوطه  وت�شبطه  ا�شرتاتيجي, 

النوعي اإىل جهات معادية لـ“اإ�رضائيل”, وال يهدف اإىل تغيري موازين القوى 

يف ال�شاحة ال�شورية اأو اإىل اإ�شقاط النظام ال�شوري.

يف  رغبتها  عدم  عن  مراراً  “اإ�رضائيل”  عربت  الع�شكري,  للتدخل  بالن�شبة 

ونفوذ  االإيراين  النفوذ  تزاُيد  لكن  ال�شورية,  كالبيئة  م�شتعلة  بيئة  يف  التورط 

حزب اهلل يف �شورية, وان�رضاف الواليات املتحدة والفواعل االإقليمية اإىل تركيز 

املركز  جديدة؟,”  مرحلة  اأم  ا�شتمرارية  �شورية:  على  الواحد  اليوم  “حرب  �شلحت,  اأنطوان   
11

الفل�شطيني للدرا�شات االإ�رضائيلية “مدار”, 2018/2/14.
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جهودها على حماربة “تنظيم داع�ش”, جعل “اإ�رضائيل” يف موقف متاأزم, ومل 

يكن هجوم اجلي�ش االإ�رضائيلي, يف 2017/9/7, على مركز االأ�شلحة الكيماوية 

مبن�شاأة م�شياف يف حماة, غريباً على العقلية االإ�رضائيلية يف املنطقة, خ�شو�شاً 

اأن الهجوم اأتى يف توقيت مدرو�ش بعناية. وقد اأملح وزير الدفاع االإ�رضائيلي 

اأفيجدور ليربمان اإىل م�شوؤولية “اإ�رضائيل” عن الهجوم, قائالً اإن “اإ�رضائيل” 

12
�شتفعل اأي �شيء ملنع اإقامة ممر �شيعي من اإيران اإىل دم�شق.

بالن�شبة لعامو�ش يدلني, فاإن الهجوم املن�شوب لـ“اإ�رضائيل” لي�ش اعتيادياً, 

وت�شنيع  تطوير  فيه  يتم  علمياً,  ع�شكرياً  مركزاً  امل�شتهدف  املوقع  لكون 

�شواريخ دقيقة, ميكن لها اأن تلعب دوراً مهما يف حرب مقبلة. وقد راأى يدلني 

اأن الهجوم االإ�رضائيلي يحمل ثالث ر�شائل مهمة:

اأن “اإ�رضائيل” لن تتيح اإنتاج �شالح ا�شرتاتيجي.   اأ. 

تتمثل بالتوقيت حيث تتجاهل الدول العظمى اخلطوط احلمر التي و�شعتها  ب. 

بني  للتفاهمات  اإ�شارة  وهذه  �شورية.  مب�شتقبل  يتعلق  فيما  “اإ�رضائيل” 
االإيراين  والنفوذ  �شورية  م�شتقبل  حول  رو�شيا  وبني  املتحدة  الواليات 

فيها.

“اإ�رضائيل”  تدخل  دون  حتول  ال  �شورية  يف  الرو�شية  القوات  اأن  مفادها  ج. 

13
هناك.

مع مرور الوقت اتخذت الهجمات التي ي�شنّها اجلي�ش االإ�رضائيلي م�شاراً 

ت�شاعدياً, وقد بلغ عدد االأهداف االإيرانية التي ا�شتهدفت خالل الفرتة املمتدة 

ما بني بداية �شنة 2017 وحتى 2018/9/4, اأكرث من 200 هدف ا�شتُخدم فيها 

Haaretz newspaper, 8/9/2017, https://www.haaretz.com/israel-news/israel-s-  12

alleged-attack-in-syria-here-s-what-we-know-so-far-1.5449012

�شحيفة القد�س العربي, لندن, 2017/9/8.  
13
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 ويف اعرتاف 
14

نحو 300 �شاروخ وقنبلة, بح�شب اعرتاف اجلي�ش االإ�رضائيلي.

نادر, قال وزير اال�شتخبارات االإ�رضائيلي ي�رضائيل كات�ش Yisrael Katz اإن 

15
مثل هذه العمليات تتّم مبعدل مرتني اأ�شبوعياً.

ويف ال�شياق ذاته, اأكد القائد ال�شابق ل�شالح اجلو االإ�رضائيلي اجلرنال اأمري 

 100 االإ�رضائيلي �شّن قرابة  اأن اجلي�ش   ,2017/8/17 Amir Eshel يف  اإي�شل 

اأخرى يف �شورية  اأ�شلحة عائدة حلزب اهلل, وف�شائل  ا�شتهدفت قوافل  غارة, 

اعرتاف  �شبقه  اإي�شل  كالم   
16

.2017-2012 املمتدة  الفرتة  خالل  وغريها, 

“اإ�رضائيل”  اأن   ,2016/4/11 نتنياهو يف  بنيامني  االإ�رضائيلية  رئي�ش احلكومة 

ق�شفت ع�رضات املرات قوافل �شالح يف �شورية كانت مر�شلة حلزب اهلل. وهي 

“اإ�رضائيل” �شنّت  اأن  املرة االأوىل التي يقول فيها نتنياهو علناً بهذا الو�شوح 

17
هذه الغارات يف �شورية.

على الرغم من هذا العدد الكبري من الغارات التي �شنّها اجلي�ش االإ�رضائيلي 

عن  املنبثقة  القوة”  لبناء  ال�رضية  الفرعية  “اللجنة  رئي�ش  حذر  �شورية,  يف 

“جلنة اخلارجية واالأمن” التابعة للكني�شت, عوفر �شيلح Ofer Shelah, من 
االغرتار بعدد الهجمات التي �شنّتها “اإ�رضائيل” يف ال�شاحة ال�شورية, معترباً 

قاله  ما  مع  يتالقى  ما  وهو  للقلق,  م�شدراً  ي�شكل  )االغرتار(  االأمر  هذا  اأن 

“من   Yedioth Ahronoth اأحرونوت  يديعوت  �شحيفة  يف  يدلني,  عامو�ش 

Times of Israel, 4/9/2018, https://www.timesofisrael.com/idf-says-it-has-carried-  14

 out-over-200-strikes-in-syria-since-2017

  موقع اجلزيرة.نت, 2018/9/5.
15

Haaretz, 17/8/20117, https://www.haaretz.com/middle-east-news/israel-struck-  16

syrian-hezbollah-convoys-nearly-100-times-in-5-years-1.5443378

Haaretz, 11/4/2016, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-netanyahu-  17

israel-struck-syria-arms-shipments-to-hezbollah-1.5429903
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االإيرانية قد ت�رضر  القوة  بناء  اأن نفح�ش ب�شورة متوا�شلة هل  ال�رضوري 

هذا  هل  بل  الق�شف,  عمليات  عدد  لي�ش  املهم  اأن  نتذكر  واأن  كبرية,  ب�شورة 

18
الق�شف حقق الهدف اال�شرتاتيجي منه”.

وبالن�شبة ل�شيلح اأي�شاً، فاإن االأمر املقلق الثاين هو غياب خطوة �شيا�شية 

العراق  اإىل  طهران  من  املحور  ل  وَت�شكُّ االإيراين  التمركز  مبنع  يتعلق  فيما 

و�شورية ولبنان, اإذ راأى اأن “الت�شوية يف �شوريا ي�شنعها )الرئي�ش الرو�شي 

فالدميري( بوتني ]Vladimir Putin[ مع )الرئي�ش االإيراين ح�شن( روحاين 

]Hassan Rouhani[ و)الرتكي رجب طيب( اأردوغان”. كما حذر �شيلح من 
دون  من  �شوريا(  يف  اجلوية  الغارات  اإىل  اإ�شارة  )يف  التكتيكية  “العمليات  اأن 

19
م�شار �شيا�شي لن حتقق يف النهاية النتائج املرجّوة”.

اإذاً, من املمكن القول اإن “اإ�رضائيل” حّددت خطوطها احلمراء يف �شورية يف 

النقاط التالية:

منع فر�ش جناح اأي ثورة, اأو تغيري يوؤدي اإىل ن�شوء نظام �شيا�شي يهدد    اأ. 

االأمن القومي لـ“اإ�رضائيل”.

ومنع  “اإ�رضائيل”,  ا�شتهداف  من  الع�شكرية  املقاتلة  التنظيمات  قيام  منع  ب. 

ت�شكيل حوا�شن للمعار�شة �شّد امل�رضوع ال�شهيوين.

منع اقرتاب ال�رضاع من احلدود االإ�رضائيلية - ال�شورية يف ه�شبة اجلوالن  ج. 

املحتلة.

راأ�شها  وعلى  لـ“اإ�رضائيل”  معادية  منظمات  اإىل  اأ�شلحة  قوافل  �رضب   د. 

حزب اهلل.

منع ا�شتهداف “اإ�رضائيل” بقذائف وعمليات ع�شكرية خارجة من اأرا�شي  هـ. 

�شورية.

  �شحيفة الأخبار, بريوت, 2018/9/7.
18

19  الأخبار, بريوت, 2018/9/7.
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منع اإقامة م�شانع اأ�شلحة لقوى املقاومة �شواء كانت حم�شوبة على الثورية   و. 

ال�شورية, اأم حم�شوبة على اإيران وحزب اهلل.

ومل  �شورية,  يف  االأمنية  اأهدافها  علني  ب�شكل  “اإ�رضائيل”  حددت  بذلك 

ت�رضح ب�شكل ر�شمي عن اأهدافها ال�شيا�شية.

يتعلق  فيما  مف�شلة  خيارات  االإ�رضائيلي  اجلانب  لدى  كان  اأنه  ويبدو 

20
باالأزمة ال�شورية, منها:

اإىل  ذلك  يوؤدي  ملا  لديهم  اخليارات  اأف�شل  وهو  ال�رساع:  اأمد  ا�ستمرار    اأ. 

اإ�شعاف الدولة ال�شورية وا�شتنزاف جميع االأطراف.

ب. تفكك الدولة ال�سورية: اأي تفككها اإىل دويالت مذهبية وعرقية متناحرة؛ 

وبذلك تخرج الدولة ال�شورية من معادلة ال�رضاع العربي االإ�رضائيلي. 

هناك من يرى  قيام دولة مركزية جديدة حتل حمل النظام ال�سوري:  ج. 

اأن قيام دولة مركزية يف �شورية اإذا كانت من املعار�شة املدعومة اأمريكياً 

من  هناك  اأن  غري  “اإ�رضائيل”.  م�شلحة  يف  النهاية  يف  �شي�شب  وخليجياً, 

الدولة  على  �شيطرت  ما  اإذا  جوهرها(  يف  )االإ�شالمية  املعار�شة  اإن  يقول 

فاإنها �شتكون اأ�شّد خطراً وعداوة لـ“اإ�رضائيل”.

د. بقاء النظام احلايل: الذي �شي�شتمر يف �شيا�شاته ال�شابقة, يف املحافظة على 

الهدوء على اجلبهة مع “اإ�رضائيل”.

بها  تقوم  التي  واالأفعال  االأحداث  توؤيدها  االآراء  تلك  فاإن  عام,  وب�شكٍل 

“اإ�رضائيل”, اإال اأنه كاملعتاد فاإن احلكومة االإ�رضائيلية مل ت�رضح, اأو تعلن عن 
�شيء من هذا القبيل, وتبقي تلك ال�شيناريوهات حبي�شة االأذهان االإ�رضائيلية.

البديل  مركز  موقع  ال�شورية,  االأزمة  يف  االإ�رضائيلي  الدور  اخلفية…طبيعة  اليد  عاطف,  علي    
20

للتخطيط والدرا�شات اال�شرتاتيجية, 2017/5/24.
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2. اإدارة العالقة مع الالعبني يف امللف ال�سوري:

املحيطة  املنطقة  االأخرية,  ال�شنوات  يف  االإ�رضائيلية  القيادة  ق�شمت 

بـ“اإ�رضائيل” اإىل عدة جمموعات, وفق طبيعة عالقة هذه املجموعات مع الكيان 

تهديداً  متثل  التي  والكيانات  الدول  اأي  مواجهة”  “جمموعات  االإ�رضائيلي: 

اإقامة  ميكن  ودول  �شديقة  دول  اأي  تعاون”  و“جمموعات  لـ“اإ�رضائيل”, 

قدر من التن�شيق معها. كما ركزت القيادة االإ�رضائيلية على االأهمية املتزايدة 

ال�شرتاتيجية “املعركة بني احلروب” التي تديرها “اإ�رضائيل” �شّد تعاظم قوة 

التنظيمات امل�شلحة كحزب اهلل, باالإ�شافة اإىل طريقة ا�شتخدام القوة الع�شكرية 

من خالل الدمج بني مقاربة احل�شم يف احلرب وبني مقاربة املنع والتاأثري. 

“اإ�رضائيل” مع بداية االأزمة ال�شورية, التعامل  وفق هذه الروؤية, حاولت 

ال�شورية  الدولة  على  ال�شيطرة  اإمكانية  عن  الناجمة  واملخاطر  التهديدات  مع 

بوا�شطة قوى املعار�شة ذات التوجه االإ�شالمي, وخ�شو�شاً املنتمية اإىل تيار 

اال�شرتاتيجي  الو�شع  تعزز  االحتمال  هذا  تراجع  ومع  امل�شلمني.  االإخوان 

لـ“اإ�رضائيل”, خ�شو�شاً بعد دخول اأطراف املعار�شة ال�شورية بكافة اأطيافها 

ال�شوري  اجلي�ش  مع  �رضاع  وحالة  جهة,  من  بينها  فيما  �رضاع  حالة  يف 

ال�شيعية  وامللي�شيات  اهلل  وحزب  االإيرانية  كالقوات  له  الداعمة  واالأطراف 

املتعددة اجلن�شيات, من جهة اأخرى. 

باتت  حيث  لـ“اإ�رضائيل”؛  مريحاً  ا�شرتاتيجياً  و�شعاً  اأوجدت  احلالة  هذه 

جميع االأطراف يف �شورية منغم�شة يف حالة ا�شتنزاف على امل�شتوى الب�رضي 

العربي  التاأييد  ر�شيد  يف  كبري  تراجع  حدث  كما  واالقت�شادي,  والع�شكري 

الفرتة  خالل  اهلل  وحزب  اإيران  من  كل  راكمه  الذي  “ال�شني”,  واالإ�شالمي 

املقاومة  دعم  ويف  “اإ�رضائيل”  مع  ال�رضاع  ملبدئي  موقفها  ب�شبب  ال�شابقة 

الفل�شطينية.
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ومن منظور امل�شالح االأمنية االإ�رضائيلية, قامت تل اأبيب باإدارة العالقات 

ورو�شيا,  املتحدة,  الواليات  مثل  ال�شوري,  امللف  يف  الفاعلة  االأطراف  مع 

اأو تقليل نتائج  اأجل اال�شتعداد  وتركيا, ودول اخلليج العربي, واالأردن, من 

تبقى  ال  ولكي  لـ“اإ�رضائيل”,  القومي  االأمن  على  ال�شورية  االأزمة  وارتدادات 

الالعبنَي  دخول  ومع  �شورية.  يف  االأحداث  جمرى  على  تاأثري  بال  متفرجة 

االأمريكي والرو�شي ب�شكل فاعل على حلبة االأحداث ال�شورية؛ بات لزاماً على 

تل اأبيب اأن ترفع من م�شتوى التن�شيق مع هذين الالعبنَي, خ�شو�شاً مع بداية 

التدخل الرو�شي الع�شكري املبا�رض �شنة 2015.

الدوليني  الالعبني  مع  االإ�رضائيلية  العالقات  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر  وهنا 

على  ال�شورية  االأزمة  تداعيات  من  احلّد  على  ارتكزت  واملحليني  واالإقليميني 

االأمن االإ�رضائيلي, باالإ�شافة اإىل ما ميكن حتقيقه من اأهداف ا�شرتاتيجية على 

املديني املتو�شط والبعيد, مع تخفي�ش ما ميكن اأن تدفعه “اإ�رضائيل” من اأثمان 

ع�شكرية واقت�شادية و�شيا�شية.

اأ. النظام ال�سوري:

اأحداثها  وبتطورات  ال�شورية,  باالأزمة  كبرياً  اهتماماً  “اإ�رضائيل”  اأبدت 

“الربيع  الوا�شح �شّد ثورات  االإ�رضائيلي  املوقف  بدايتها. وعلى خالف  منذ 

ح�شني  امل�رضي  الرئي�ش  نظام  باإ�شقاط  يتعلق  فيما  خ�شو�شاً  العربي”, 

ال�شوري ومن  النظام  املثال, كان املوقف االإ�رضائيلي من  مبارك, على �شبيل 

اإذ اجتمعت خماطر ن�شوء نظام �شيا�شي اأكرث  اإ�شقاطه مركباً ومعقداً.  م�شاألة 

عداوة لـ“اإ�رضائيل”, مع فر�ش ن�شوء نظام �شيا�شي اأكرث تعاوناً معها, وفر�ش 

تفتيت �شورية واإ�شعافها وتدمريها اقت�شادياً, ومتزيقها طائفياً وعرقياً. 

من  خماوفها  ونتيجة  البداية,  يف  قررت  االإ�رضائيلية  احلكومة  اأن  ويبدو 

املحتلة  فل�شطني  جتاه  الفل�شطينيني  لالجئني  مل�شريات  ال�شورية  النظام  دعم 
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واحتمال ا�شتمرارها وتو�شعها, القيام بحملة دولية لنزع ال�رضعية عن النظام 

وحماربته, ب�شبب االتهامات التي وجهتها له احلكومة االإ�رضائيلية بفتح جبهة 

م�شريات الالجئني الفل�شطينيني من �شورية اإىل احلدود االإ�رضائيلية يف يومي 

“النكبة” و“النك�شة” يف اأيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2011.

اأمام  حديثه  خالل  نتنياهو,  بنيامني  االإ�رضائيلية  احلكومة  رئي�ش  وقال 

“االأ�شد فقد �رضعيته كونه يرتكب مذابح  اإن  )الليكود(,  الربملانية  كتلة حزبه 

�شّد �شعبه, واأن اإ�رضائيل لن ت�شمح له بت�شدير اأزمته اإىل حدودها”. وتوجه 

وزير اخلارجية اآنذاك, اأفيجدور ليربمان, اإىل �شفرائه يف اخلارج ومندوبيه يف 

راأ�ش �شلم االهتمام  ال�شورية على  الق�شية  املتحدة, يطلب منهم و�شع  االأمم 

لكي  اإ�رضائيل  مع  القالقل  اإثارة  يحاول  االأ�شد  نظام  اأن  للعامل  “والتو�شيح 
حقوق  قوانني  يخالف  مبا  �شعبه,  �شّد  يرتكبها  التي  املذابح  على  يغطي 

21
االإن�شان”.

وقد ت�شاربت املواقف االإ�رضائيلية من م�شاألة �شقوط نظام االأ�شد اأو بقائه, 

فبع�ش القيادات االإ�رضائيلية اأيدت �شقوط نظام االأ�شد, فيما حذر اآخرون من 

خطورة �شقوط النظام, خ�شية تويل اجلماعات االإ�شالمية ال�شلطة. فباالإ�شافة 

 Moshe يعلون  مو�شيه  احلكومة  لرئي�ش  االأول  النائب  فاإن  ليربمان,  اإىل 

اإيران  فقدان  اإىل  �شيوؤدي  االأ�شد  �شقوط  اأن   ,2011/12/13 يف  راأى   ,Yaʻalon

االإ�رضائيلي  الدفاع  وزير  اأ�شار  ذاته,  االجتاه  ويف   
22

دم�شق. دعم  اهلل  وحزب 

Ehud Barak, خالل كلمة األقاها يف العا�شمة النم�شاوية فيينا,  اإيهود باراك 

ال�رضق  ملنطقة  نعمة  �شيكون  االأ�شد,  ب�شار  “�شقوط  اأن  اإىل   ,2011/12/11 يف 

ال�رسق الأو�سط، 2011/6/8.   21

The Washington Post newspaper, 14/12/2011, https://www.washingtonpost.com/  22 

world/middle_east/israeli-officials-say-assad-is-doomed/2011/12/14/
 gIQAYBuEuO_story.html
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االأو�شط”. وكرر باراك تنبوؤات قدمية جديدة كان قد اأطلقها يف املا�شي, باأن 

“حكم االأ�شد قريب من نهايته”, لكنه اأكد يف املقابل اأنه “لن يكون ممكناً معرفة 
“ال�شقوط  م�شري احلكم يف �شورية بعد االأ�شد”, بالرغم من ت�شديده على اأن 

23
�شيكون �رضبة موجهة اإىل حمور اإيران وحزب اهلل”.

ويف داللة وا�شحة تك�شف عن تباين يف التقدير االإ�رضائيلي للواقع ال�شوري 

وماآالته, حركت ت�رضيحات باراك �شل�شلة من التعليقات االإ�رضائيلية امل�شادة؛ 

مع  مقابلة  يف   ,Danny Ayalon اأيالون  داين  اخلارجية,  وزير  نائب  اأكد  اإذ 

�شحيفة معاريف, اأنه “ما دام االأ�شد يتلقى م�شاعدة كبرية, ع�شكرية ومالية 

من اإيران, وما دام املجتمع الدويل ال قدرة له على التدخل بفاعلية يف �شورية, 

“بح�شب  اأنه  م�شيفاً  نظامه”,  �شيبقى  الوقت  من  كم  معرفة  ال�شعب  فمن 

اأن يبقى وقتاً طويالً”. وجاء موقف نائب رئي�ش  تقديري, ي�شتطيع )االأ�شد( 

مطابقاً  االأ�شد  نظام  �شقوط  مب�شاألة  يت�شل  فيما  وهبي,  جملي  الكني�شت, 

24
ملوقف اأيالون.

 Efraim اأفرامي هاليفي   ,Mossad وحذر الرئي�ش ال�شابق جلهاز املو�شاد 

معادية  اأيدٍ  اإىل  �شورية,  يف  التقليدي  غري  ال�شالح  ت�رضب  من   ,Halevy

لـ“اإ�رضائيل”, م�شرياً يف لقاء خا�ش مع اإذاعة اجلي�ش االإ�رضائيلي اإىل اأن “هناك 

اأي ظروف, وامل�شاألة  االأ�شد مكانه ويف  لدرا�شة كيف �شيخلي  اأهمية ق�شوى 

بل  الإ�رضائيل,  حماذية  دولة  الأنها  اأو  الإيران,  حليفاً  �شورية  بكون  تتعلق  ال 

الأنها متلك قدرات ع�شكرية يف املجال غري التقليدي”. وبح�شب هاليفي “توجد 

الأخبار, 2011/12/13. وانظر اأي�شاً:  23

The Washington Post, 14/12/2011.

الأخبار, 2011/12/13.  
24
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وهل  االأ�شد,  يلي  الذي  اليوم  يف  �شيحكم  من  ب�شاأن  الثقيل,  العيار  من  اأ�شئلة 

25
�شيكون بالفعل نظام يف �شورية بعد �شقوطه؟”.

االأمنية  الهيئة  رئي�ش  جلعاد,  عامو�ش  اجلرنال  حذر  ذاته,  االجتاه  يف 

اأن �شقوط نظام االأ�شد �شيرتتب  وال�شيا�شية بوزارة الدفاع االإ�رضائيلية, من 

اإمرباطورية  لظهور  نتيجة  “اإ�رضائيل”,  على  تق�شي  كارثة  حدوث  عليه 

اإ�شالمية يف منطقة ال�رضق االأو�شط بقيادة االإخوان امل�شلمني يف م�رض واالأردن 

 
26

و�شورية.

 Yoav موردخاي  يواآف  االإ�رضائيلي  اجلي�ش  با�شم  الناطق  اأكد  كما 

Mordechai وجود قلق اإ�رضائيلي من �شقوط االأ�شد “الأنه على جبهة مغلقة 

“حزب اهلل متخوف من اأن احلدود ال�شورية  اأن  منذ �شنني طويلة”, كما راأى 

27
لتهريب ال�شالح �شوف تتغري قريباً”.

الثورة  ومن  ال�شوري  النظام  من  االإ�رضائيلي  املوقف  اأن   يبدو 

املختلفة  والعوامل  املتغرّيات  من  بجملة  باإ�شقاطه—تاأثر  ال�شورية—املطالِبة 

املوقف  تدفع  التي  العوامل  ناحية  من  فهناك  االأحيان.  بع�ش  يف  واملت�شاربة 

االإ�رضائيلي نحو تف�شيل اإ�شقاط النظام ال�شوري, وثّمة يف املقابل عوامل ت�شّد 

“اإ�رضائيل” ملرتفعات  احتالل  ا�شتمرار  الرغم من  املعاك�ش. وعلى  يف االجتاه 

اجلوالن وعدم توقيع دم�شق ملعاهدة “�شالم” مع “اإ�رضائيل”, اإال اأن اجلبهة 

ال�شورية ُتعّد من اأكرث اجلبهات هدوءاً طوال ع�رضات ال�شنوات من وجهة نظر 

الأخبار, 2011/12/13. وانظر اأي�شاً:  25

The Washington Post, 14/12/2011.

القد�س العربي, 2011/12/5.  26

حوار مع جريدة الراي, الكويت, 2011/9/14, انظر:  
27

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=297500&date=14092011
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املقابل,   يف 
28

ن�شبياً. ال�شوري عدواً مريحاً  النظام  “اإ�رضائيل”؛ وهو ما يجعل 
راأى اجلانب االإ�رضائيلي فائدة يف �شقوط نظام االأ�شد؛ يف االأ�رضار التي �شتلحق 

بحليفتيها اإيران وحزب اهلل يف �شورية ولبنان والف�شائل الفل�شطينية يف غزة. 

النظام؛  هذا  بديل  هوية  حول  اليقني  عدم  من  كان  االإ�رضائيلي  التخوف  لكن 

خ�شو�شاً مع �شعود دور التيارات االإ�شالمية يف بلدان “الربيع العربي”.

ويف فرتة ال�شنوات اخلم�ش التي اأعقبت بداية االأزمة ال�شورية يف اآذار/ مار�ش 

2011, اأبقى نتنياهو اجلي�ش االإ�رضائيلي خارج احلرب ال�شورية, باعتقاده اأنه 

ال تتوفر و�شيلة ت�شمن نتيجة �شيا�شية مواتية للم�شالح االإ�رضائيلية. وعلى 

هذا النحو, ح�رض اجلي�ش االإ�رضائيلي دوره يف نطاق اأكرث حمدوديًة, وهو الرّد 

عندما ُتطلق القذائف الطائ�شة عرب احلدود, واعرتا�ش حماوالت حزب اهلل نقل 

عن  ال�شادرة  العامة  للبيانات  ووفقاً  لبنان.  اإىل  �شورية  من  متطورة  اأ�شلحة 

م�شوؤويل اجلي�ش االإ�رضائيلي, اأدى هذا النهج اإىل �شّن نحو ع�رضات ال�رضبات 

الع�شكرية داخل �شورية.

مع  م�شتهدفة  �رضبات  توجيه  يف  املتمثلة  “اإ�رضائيل”  �شيا�شة  تتغري  مل 

 
29

البقاء خارج احلرب نف�شها حتى بعد تدخل مو�شكو املبا�رض يف 2015/9/30,

على الرغم من اأن االأثر املبا�رض للم�شاركة الرو�شية كان �شمان اإعادة فر�ش 

مع  التعامل  “اإ�رضائيل”  قررت  ذاته,  الوقت  يف  لكن  االأ�شد.  نظام  �شيطرة 

ف�شل  لـ“اتفاقية  اجلوالن  يف  االإ�رضائيلية   - ال�شورية  العالقات  خ�شعت  عقود,  اأربعة  طوال   
28

1973, وخف�شت  النار املفتوح بعد حرب �شنة  اإطالق  التي �شّهلت وقف   ,1974 القوات” ل�شنة 

القوات على جانبي خط ف�ش اال�شتباك. وا�شتندت هذه االتفاقية اإىل التزام �شورية غري املكتوب 

اإىل حّد كبري يف العقود  وغري املعلن مبنع ت�شلل املقاتلني عرب اجلوالن؛ وقد التزمت بها دم�شق 

الالحقة.

 David Makovsky, “Putin’s Golan Comments: Implications for Israeli Security,” Policy  29

Analysis, site of The Washington Institute for Near East Policy, 19/7/2018,
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/putins-golan-
comments-implications-for-israeli-security
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وا�شنطن  تردد  اإىل  نظراً  واقع  اأمر  وكاأنها  بدت  التي  النتيجة,  هذه  تداعيات 

امل�شتمر يف تو�شيع مهمتها اخلا�شة يف �شورية فيما يتخطى هزمية “داع�ش”.

وحلفائها,  واإيران  رو�شيا  بدعم  ال�شوري,  النظام  �شيطرة  اإعادة  ومع 

اإىل مناطق اجلنوب املحاذية  على مناطق رئي�شية وا�شعة من �شورية و�شوالً 

للجوالن املحتلة, بعد منت�شف �شنة 2018, اأبدت “اإ�رضائيل” علناً تقبلها بقاء 

االأ�شد على راأ�ش النظام يف �شورية؛ حيث اأ�شار وزير اال�شتخبارات االإ�رضائيلي 

ليحل  اأف�شل  بديالً  ترى  ال  “اإ�رضائيل  اأن  اإىل   ,2018/9/5 يف  كات�ش  ي�رضائيل 

حمل االأ�شد من بني جماعات املعار�شة ال�شورية”. واأكد “اأفعاله )االأ�شد( قطعاً 

مروعة, وهي �شيء نبغ�شه وندينه. هوؤالء املعار�شون له, داع�ش واآخرون, 

30
لي�شوا طرفاً نعتقد اأنه اأف�شل. توخينا احلر�ش للحفاظ على م�شاحلنا”.

الدفاع  وزير  ي�شتبعد  مل   ,2018/7/10 يف  اجلوالن,  يف  له  جولة  وخالل 

االإ�رضائيلي اأفيجدور ليربمان اإعادة فتح معرب القنيطرة مبوجب اتفاق وقف 

 اأما رئي�ش الوزراء بنيامني نتنياهو, 
31

اإطالق النار بني “اإ�رضائيل” و�شورية.

“لي�شت  اأنه:   ,2018/7/12 يف  الرو�شية  العا�شمة  مغادرته  قبيل  �رضح  فقد 

لدينا اأي م�شكلة مع نظام االأ�شد, وعلى مدى 40 عاماً مل يتم اإطالق ر�شا�شة 

واحدة على مرتفعات اجلوالن”. واأ�شار نتنياهو اإىل اأن “اإ�رضائيل” ال تعار�ش 

ا�شتعادة االأ�شد �شيطرته على �شورية وا�شتقرار قوة نظامه, لكنها �شتتحرك 

حال  ال�شورية  الع�شكرية  القوات  من  حدودها  حلماية  املا�شي  يف  فعلت  كما 

تطلبت ال�رضورة. واأ�شاف نتنياهو: “لقد حددت �شيا�شة وا�شحة مفادها اأننا 

ال نتدخل, ومل نتدخل, وهذا االأمر مل يتغري, وما اأثار قلقنا هو تنظيم داع�ش 

امل�شاألة يف  “يكمن جوهر  نتنياهو:  اأي�شاً مل يتغري”. وتابع  اهلل, وهذا  وحزب 

Site of Reuters, 4/9/2018, https://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKCN1LK2  30 

FZ-OCATP

https://www.mc-doualiya.com/ :موقع اإذاعة مونت كارلو الدولية, 2018/7/10, انظر  
31
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احلفاظ على حريتنا يف التحرك �شّد اأي �شخ�ش يعمل �شدنا, وثانياً يف اإبعاد 

32
االإيرانيني من االأرا�شي ال�شورية”.

اأن   Yoav Limor ليمور  يواآف  االإ�رضائيلي  الع�شكري  املحلل  راأى  وقد 

اإ�رضائيل  �شتعيد  اجلوالن,  ه�شبة  على  ال�شوري  اجلي�ش  �شيطرة  “ا�شتكمال 
االآخر من احلدود توجد دولة ذات �شيادة,  اإىل و�شع معروف: على اجلانب 

رو�شية”.  برعاية  �شوري  حكم  موؤكد,  ا�شتقرار  وظاهرياً  وا�شح,  عنوان 

واأ�شاف ليمور:

الطرفان  عاد  اإذا  املثايل.  الو�شع  هو  هذا  اأن  يبدو  ذلك  على  بناء 

�شورية  يف  االأهلية  احلرب  ن�شوب  قبل  �شائداً  كان  الذي  الو�شع  اإىل 

�شنة 2011, واحرتام اتفاق وقف النار العائد اإىل �شنة 1974 ب�شورة 

كاملة, �شتعود احلدود يف اجلوالن اإىل كونها االأكرث هدوًء بني حدود 

33
الدولة, كما كانت عليه قبل اأكرث من 7 �شنوات.

جنوب  يف  الرو�شي  الوجود  اإزاء  املفرط  التفاوؤل  من  حذر  ليمور  لكن 

�شورية؛ على اعتبار اأن هذا الوجود �شيكون �شمانة للحّد واإبعاد نفوذ اإيران 

تناف�ش  هناك  اأن  افرتا�ش  مع  خ�شو�شاً  اجلنوب,  يف  التواجد  عن  اهلل  وحزب 

خفي يحكم العالقة الرو�شية االإيرانية يف �شورية. لكن هذا التواجد الرو�شي 

قد يكون مقيداً من جهة احلرية املطلقة لن�شاط �شالح اجلوي االإ�رضائيلي يف 

34
تلك البقعة اجلغرافية.

Haaretz, 12/7/2018, https://www.haaretz.com/israel-news/netanyahu-israel-has-  32

no-problem-with-assad-agreements-must-be-upheld-1.6268158

 Yoav Limor, Hezbollah likely to replace ISIS on Israel’s northern border IDF  33

says, Israel Hayom newspaper, 1/8/2018, https://www.israelhayom.com/2018/08/01/
hezbollah-likely-to-replace-isis-on-israels-northern-border-idf-says

Ibid.  34
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ب. العالقة مع املعار�سة:

تو�شيف  على  ال�شورية,  االأزمة  بداية  منذ  االإ�رضائيلي,  املوقف  تركز 

النظام  من  وا�شح  موقف  اإظهار  دون  امليدانية,  ماآالتها  وتقدير  االأو�شاع 

االإ�رضائيليني  واملحللني  القادة  قيام  مع  ال�شورية,  املعار�شة  من  اأو  ال�شوري 

وحتديد  ال�شمود,  على  ال�شوري  النظام  قدرة  مدى  حول  تقديرات  باإبداء 

مدد زمنية يف حال توقع �شقوطه, مع االإ�شارة اإىل عدم ح�شم التوقعات حول 

اجلهة التي �شت�شيطر على البالد يف حال �شقوط النظام. فاإذا كان هناك فر�ش 

ال�شاحة  املقاومة”  “حمور  خ�شارة  اإىل  يوؤدي  عميق  ا�شرتاتيجي  تغيري  يف 

ال�شورية يف حال �شقوط النظام, فاإن ذلك يت�شاوى مع اإمكانية �شيطرة قوى 

تن�شاأ عنها حكومة اأكرث ت�شدداً جتاه اجلانب االإ�رضائيلي, واأكرث �شلة وتعبرياً 

عن ال�شعوب الراف�شة لوجود الكيان االإ�رضائيلي.

“�شني معتدل”, يتماهى مع  الوقت ذاته, حت�رض فر�شية ن�شوء نظام  يف 

عالقات  بوجود  متانع  ال  التي  واالإ�شالمية,  العربية  الدول  بع�ش  �شيا�شات 

طبيعية مع االحتالل االإ�رضائيلي, بغ�ش النظر عن جمريات وتطورات م�شار 

املفاو�شات الفل�شطينية االإ�رضائيلية اأو ما ُي�شمى بـ“الت�شوية ال�شلمية”. وهو 

ما ي�شكل مك�شباً ا�شرتاتيجياً بالن�شبة لـ“اإ�رضائيل”.

االأحداث  جمريات  يف  بالتدخل  رغبتها  عدم  ادعت  “اإ�رضائيل”  كانت  واإذا 

يف �شورية, اإال اأنها ادعت اإظهار حر�شها على اأرواح ال�شوريني وم�شتقبلهم, 

حماولة  واجلرائم”,  بـ“املجازر  ال�شوري  ال�شعب  له  يتعر�ش  ما  وا�شفة 

لت�شويق نظامها ال�شهيوين العدواين العن�رضي كواحة للدميوقراطية. وكان 

 ,Shimon Peres من مناذج ذلك اإعراب الرئي�ش االإ�رضائيلي, �شمعون برييز

عن اإعجابه بن�شاط املعار�شة ال�شورية التي “توا�شل انتفا�شتها على الرئي�ش 

ب�شار االأ�شد حتت الر�شا�ش احلي”. وقال اإنه ال يعتقد اأنه ينبغي لـ“اإ�رضائيل” 
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لن تفيد  اأن مثل هذه اخلطوة حالياً  اإقامة عالقة مع هذه املعار�شة, مو�شحاً 

اأحداً. وراأى اأنه “ن�شاأ يف �شورية جيل جديد �شئم اال�شتبداد والفقر والتمييز”, 

االأو�شط  ال�رضق  “الأبناء هذا اجليل مبا يفيدهم, ويفيد منطقة  النجاح  متمنياً 

 كما اقرتح برييز “منح تفوي�ش جلامعة الدول العربية لت�شكل قوة 
35

برمتها”.

عربية تعمل با�شم االأمم املتحدة يف �شورية من اأجل وقف �شقوط ال�شحايا”. 

وقال برييز اإن “االأ�شد قاتل”, ويف حال تنحيه عن احلكم, واأ�شبحت �شورية 

احلكم  مع  عالقات  الإقامة  بالتاأكيد  �شعداء  �شنكون  فاإننا  وهادئة,  “حرة 
براأيه  املتمثل  اخلطر”  اإزالة  هو  االآن  “الهدف  اأن  على  �شدد  لكنه  اجلديد”, 

36
با�شتمرار وجود النظام ال�شوري.

يف  حلكومته  االأ�شبوعي  االجتماع  افتتاحه  لدى  نتنياهو  تطرق  كما 

اإىل االأحداث يف �شورية وخ�شو�شاً فيما يتعلق مبجزرة حم�ش,   ,2012/2/5

قائالً اإن اجلي�ش ال�شوري “يذبح �شعبه”, واأملح اإىل اأن الرئي�ش ال�شوري لي�ش 

37
لديه اأي موانع الإحلاق االأذى ب�شعبه.

“تعاطفاً”  ُيظهر  الذي  )املنافق(  املعلن  االإ�رضائيلي  املوقف  الرغم من  على 

اأن احل�شابات والرغبات االإ�رضائيلية كانت يف اجتاه  اإال  مع ال�شعب ال�شوري, 

ال�رضاع  اإذكاء  يف  االإ�رضائيلي  اجلانب  وتطلعات  رغبات  متثلت  فقد  مغاير. 

واإطالة اأمده, اإىل حني ا�شتنزاف كافة االأطراف, وتر�شيخ الكراهية, والرف�ش 

للجانب  املف�شلة  االأهداف  لتحقيق  متهيداً  ال�شوري,  املجتمع  داخل  لالآخر 

اإىل كيانات عرقية ومذهبية متناحرة,  البالد  االإ�رضائيلي, واملتمثلة يف تق�شيم 

اأو ن�شوء كيان �شوري “معتدل” ال ميانع يف اإقامة “�شالم” مع “اإ�رضائيل”, اأو 

الأخبار, 2011/11/26.  
35

القد�س العربي, 2012/7/19.  36

القد�س العربي, 2012/2/6.  37
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بقاء النظام احلايل على اأنقا�ش دولة �شعيفة, غارقة يف وحول الدم واالأزمات 

االقت�شادية, فاقدة للمقومات الع�شكرية وال�شيا�شية.

يف  اجلرنال  ال�شابق  االإ�رضائيلي  القومي  االأمن  جمل�ش  رئي�ش  دعا  فقد 

واإقامة  االأكراد  انف�شال  فكرة  دعم  اإىل   ,Uzi Dayan ديان  عوزي  االحتياط 

لالأقلية  ذاتي  حكم  اإقامة  احتمال  ودرا�شة  �شورية,  �شمال  يف  كردية  دولة 

ذلك  اأن  اإىل  م�شرياً  االأ�شد,  ب�شار  ال�شوري  الرئي�ش  اإليها  ينتمي  التي  العلوية 

واأو�شح  املنطقة.  يف  م�شاحلها  لتحقيق  الفر�ش  من  الكثري  “اإ�رضائيل”  مينح 

ديان, خالل حديثه الإذاعة جي�ش االحتالل يف 2012/2/7, اأن الو�شع احلايل يف 

 �شورية ي�شب يف م�شلحة “اإ�رضائيل”, من خالل اإ�شعاف �شورية وتفكك حمور 

38
اإيران - �شورية - حزب اهلل, م�شرياً اإىل اأن حما�ش اأي�شاً تغادر �شورية.

وبرز موقف “اإ�رضائيل” الراف�ش لت�شليح املعار�شة ال�شورية باالأ�شلحة 

املتطورة, فقد �شدد نتنياهو, يف مقابلة مع �شبكة فوك�ش نيوز Fox االأمريكية, 

اإىل  الكيميائية  االأ�شلحة  و�شول  حال  يف  الع�شكري  التدخل  حتمية  على 

التنظيمات املت�شددة, كما ادعى اأن احلاجة للقيام بعملية اإ�رضائيلية يف �شورية 

 
39

قد تزداد يف حال انهيار النظام, ولكن لي�ش يف حال تغيري احلكم يف �شورية.

كما دعا نتنياهو اإىل احلذر من الدعوات الدولية اإىل ت�شليح مقاتلي املعار�شة 

قد  اأ�شلحة  ت�شليمهم  منع  بحّق  حتتفظ  العربية  الدولة  اأن  موؤكداً  ال�شورية 

 ت�شتخدم �شّدها. وقال نتنياهو يف حديث لهيئة االإذاعة الربيطانية )بي بي �شي(

اأ�شلحة  وقعت  اإذا  اإنه   British Broadcasting Corporation )BBC(

حتديد  اإعادة  يعني  هذا  فاإن  متطرفني,  �شوريني  مقاتلني  اأيدي  بني  متطورة 

وكالة �شما االإخبارية, 2012/2/7.  
38

Site of Foxnews TV, 22/7/2012, https://www.foxnews.com/politics/netanyahu-  39

appears-in-conservative-political-ad-airing-in-florida
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مبعرفة  يرتبط  “اإ�رضائيل”  قلق  اإن  واأ�شاف  االإقليمية.  االأمنية  التهديدات 

40
“اأي متمردين واأي اأ�شلحة؟”.

 Benny Gantz وحذر رئي�ش هيئة اأركان اجلي�ش االإ�رضائيلي بني غانتز 

تعزز  االإرهابية  املنظمات  للغاية,  خطرياً  اأ�شبح  �شورية  يف  “الو�شع  اأن  من 

قد  لكنها  االأ�شد  �شّد  حتارب  املرحلة  هذه  يف  وهي  االأر�ش,  على  وجودها 

تتحول �شّدنا م�شتقبالً”. واأ�شاف رئي�ش االأركان اإن “ال�شالح اال�شرتاتيجي 

41
ال�شخم الذي متلكه �شورية ميكن اأن يقع يف اأيدي هذه املنظمات االإرهابية”.

ال�شورية,  الثورة  م�شار  تتبع  على  حر�شها  “اإ�رضائيل”  اأبدت  كما 

ال�شوري  للجوالن  املحاذية  املناطق  على  بال�شيطرة  يتعلق  فيما  خ�شو�شاً 

 املحتل. فعلى الرغم من اإبداء نتنياهو عدم الرغبة يف التدخل يف ال�شاأن ال�شوري,

اإال اأنه اأكد اأن:

اأننا غري قلقني ب�شاأن ما يجري  عدم تدخلنا يف �شورية ال يعني 

يف  خا�شة  البلدين  بني  ال�شالم  اإحالل  يف  نرغب  نحن  اأوالً  هناك. 

بني  الفعلي  ال�شالم  اإىل  التحول  اأمتنى  وثانياً  احلدودية,  املناطق 

البلدين, وثالثاً اأعتقد اأن ال�شباب ال�شوري ي�شتحق م�شتقبالً اأف�شل, 

من  حالة  كانت  ولكنها  �شالم,  �شورية  وبني  بيننا  يكن  مل   فنحن 

للتقدم  ال�رضية  املفاو�شات  من  الرغم  على  حرب,  والال  �شلم  الال 

 نحو �شالم فعلي, لكن ما هو غري مقبول يف االأمر اأن �شورية ت�شاند 

42
حزب اهلل واإيران.

 Site of British Broadcasting Corporation )BBC(, 18/4/2013,  40

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-22195508

احلياة، 2013/3/12.  41

ال�سفري, 2011/7/21.  42
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خط  على  الدخول  “اإ�رضائيل”  حاولت  ال�شورية  االأزمة  بداية  منذ 

التي  اخلدمات  لبع�ش  واالأمني  ال�شيا�شي  التوظيف  خالل  من  االأحداث, 

تقدمها, مثل تقدمي املعونات الطبية لل�شوريني املتواجدين يف املناطق املحاذية 

ال�شورية  املعار�شة  ف�شائل  ل�شيطرة  خا�شعة  كانت  والتي  املحتل,  للجوالن 

مدنيني  ال�شوريني  اجلرحى  ا�شتقبال  اإىل  باالإ�شافة  اأنواعها.  اختالف  على 

االإ�رضائيلية. ويف هذا  امل�شت�شفيات  املعار�شة( يف  )بع�ش ف�شائل  وع�شكريني 

ال�شياق, اأطلقت “اإ�رضائيل”, يف حزيران/ يونيو 2016, ما اأ�شمته عملية “ح�شن 

م�شاعدة  اإىل  تهدف  االأوجه  متعددة  اإن�شانية  اإغاثة  عملية  اإنها  قالت  اجلوار”؛ 

اآالف ال�شوريني الذين يعي�شون على طول احلدود مع اجلوالن املحتل. ووفقاً 

الأرقام اجلي�ش االإ�رضائيلي, ت�شاعفت كمية الغذاء التي مّت اإر�شاله اإىل �شورية يف 

 �شنة 2016 بع�رضة اأ�شعاف, من ب�شع ع�رضات االأطنان من االأغذية يف الفرتة 

43
2013-2016 اإىل 360 طناً يف الفرتة 2016-2017 لوحدها.

هذا االندفاع االإ�رضائيلي جتاه توطيد العالقة مع بع�ش جماعات املعار�شة 

ال�شورية مل ُيقابل باالرتياح من معظم جماعات املعار�شة خ�شو�شاً الوازنة 

منها؛ فقد ك�شف وزير اخلارجية االإ�رضائيلي اأفيجدور ليربمان, النقاب عن اأن 

حربها  يف  لها  م�شاعدات  تقدمي  ال�شورية  املعار�شة  على  عر�شت  “اإ�رضائيل” 
واأكد  العرو�ش.  هذه  رف�شت  املعار�شة  قوات  لكن  ال�شوري,  النظام  �شّد 

ليربمان اأن املعار�شة “قالوا لنا اإنه من املف�شل اأن تبتعد اإ�رضائيل عن املعار�شة 

اأحمد  ال�شورية  امل�شلمني  االإخوان  جماعة  يف  القياديان  اأكد  كما   
44

ال�شورية”.

ال�شعب  فئات  كافة  ت�شّم  �شعبية  �شورية  ثورة  اأن  الدروبي  وملهم  يو�شف 

ح�شن  لها  �شيكون  الفل�شطينية  “املقاومة  وقاال:  داخلية.  مطالب  وحتركها 

اأكرث دفئاً, يف ظّل �شورية احلرة مع احلراك اجلدي اإذا ا�شتطاع تغيري النظام, 

http://ar.timesofisrael.com :موقع تاميز اأوف اإ�رضائيل, 2017/7/21, انظر  
43

عرب 48, 2012/7/24.  
44
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و�شوف تكون م�شتقلة ا�شتقالالً تاماً, ولن ت�شتخدم كورقة �شغط من هنا اأو 

45
هناك”.

اإىل  املبا�رض  العلني  التدخل  م�شاألة  على  حتفظت  “اإ�رضائيل”  كانت  اإذا 

اإىل  مبا�رض  غري  ب�شكل  تدخلت  فاإنها  �شورية,  يف  ال�رضاع  اأطراف  اأحد  جانب 

جانب بع�ش اجلماعات امل�شلحة ال�شورية, لتحقيق هدفني هما اإدامة ال�رضاع 

ع�شكرية  اأثمان  اهلل  حزب   - �شورية   - اإيران  حمور  وتدفيع  �شورية,  يف 

املعار�شة  جماعات  بع�ش  يف  ترى  ال  “اإ�رضائيل”  اأن  خ�شو�شاً  واقت�شادية؛ 

ال�شورية خطراً عليها يف املدى القريب.

 The Wall ويف هذا ال�شياق, ذكر تقرير ل�شحيفة وول �شرتيت جورنال 

“اإ�رضائيل” زّودت الثوار ال�شوريني املتواجدين بالقرب  اأن   Street Journal

بامل�شاعدات  احلرب,  �شنوات  خالل  منتظم  وب�شكل  اجلوالن,  مرتفعات  من 

املادية والطبية باالإ�شافة اإىل الغذاء والوقود, بهدف اإقامة منطقة عازلة تتواجد 

جريت مع عدد من املقاتلني ال�شوريني, 
ُ
فيها قّوات �شديقة. وبح�شب مقابالت اأ

امل�شلحة  املجموعات  مع  منتظم  ات�شال  على  كان  االإ�رضائيلي  اجلي�ش  فاإن 

و�رضاء  املقاتلني,  رواتب  دفع  يف  مل�شاعدتهم  لقادتهم,  امل�شاعدات  لتقدمي 

على  ت�رضف  ع�شكرية  وحدة  “اإ�رضائيل”  اأن�شاأت  كما  والذخرية.  االأ�شلحة 

امل�شاعدات.  لتلك  اإىل تخ�شي�شها ميزانية حمددة  باالإ�شافة  الدعم يف �شورية 

من  م�شاب  اآالف   3 نحو  معاجلة  على  اأقدمت  اأنها  “اإ�رضائيل”  �رّضحت  وقد 

ال�شوريني يف م�شت�شفياتها خالل الفرتة 2013–2017 معظمهم من املقاتلني, 

بالقرب من  املتواجدين  املدنيني  اإىل  االإن�شانية  امل�شاعدات  تقدمي  اإىل  باالإ�شافة 

46
احلدود.

�شحيفة ال�رسق, الدوحة, 2011/3/30.  
45

 Israel Gives Secret Aid to Syrian Rebels, The Wall Street Journal newspaper, 18/6/2017,  46

https://www.wsj.com/articles/israel-gives-secret-aid-to-syrian-rebels-1497813430
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هذه  كتابة  حتى  ر�شمياً,  موقفاً  تتخذ  مل  “اإ�رضائيل”  اأن  من  الرغم  على 

ال�شطور, حيال االأزمة يف �شورية, اإال اأن لها اأهداف وا�شحة حتاول متريرها 

اجليو-�شيا�شية  م�شاحلها  حفظ  فتحاول  االأحداث,  تلك  ا�شتغالل  عرب 

�شورية,  يف  الدائرة  احلرب  خالل  امل�شلحة  للجماعات  الدعم  تقدمي  عرب 

للحفاظ  املتنازعة  االأطراف  بني  التوازن  وحفظ  ال�شوري  اجلي�ش  الإ�شعاف 

االإ�رضائيلي  الدفاع  وزير  اعرتف  وقد  واالأزمة.  النزاع  ا�شتمرارية  على 

االإن�شانية  امل�شاعدة  “اإ�رضائيل” قدمت  باأن   ,2015/6/29  يف 
47

يعلون مو�شيه 

للمعار�شة ال�شورية يف اجلوالن ال�شوري, م�شرياً اإىل اأن هذه امل�شاعدة والدعم 

من  االإرهاب”  “منظمات  و�شفه  ملا  ال�شماح  عدم  االأول  ب�رضطني,  ارتبطت 

الدرزية  واملدن  البلدات  مهاجمة  عدم  والثاين  االإ�رضائيلية,  للحدود  االقرتاب 

48
يف �شورية.

ومع �شيطرة اجلي�ش ال�شوري على معظم ال�رضيط احلدودي مع مرتفعات 

“اإ�رضائيل”  اأن  يبدو  االأردين,  اجلانب  مع  احلدود  وكامل  املحتل,  اجلوالن 

فقدت قدرة التوا�شل مع املناطق ال�شورية التي كانت حتت �شيطرة املعار�شة 

يف اجلنوب ال�شوري.

ج. اإيران وحزب اهلل:

اتبعت “اإ�رضائيل” يف اإدارة االأزمة ال�شورية فيما يتعلق بالتعامل مع تعاظم 

“املعركة بني احلربني”, ويكت�شب هذا  قوة اإيران وحزب اهلل يف �شورية, مبداأ 

الع�شكرية  املواجهات  الزمنية بني  فالفرتة  لـ“اإ�رضائيل”؛  بالن�شبة  اأهمية  املبداأ 

ت�شبح حا�شمة من ناحية حماولة منع دينامية ت�شعيد يبدو اأن الطرفني غري 

حمتمل.  ت�شعيد  الأي  الع�شكرية  اجلاهزية  تعزيز  ناحية  ومن  بها,  معنيني 

ا�شتقال من حكومة نتنياهو يف اأيار/ مايو 2016.  
47

https://samanews.ps :وكالة �شما االإخبارية, 2015/7/29, انظر  
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وخالل هذه الفرتة, ثمة حاجة اإىل جهد كبري للمحافظة على ال�شورة الردعية 

و�شيانتها, وللجم حماوالت االأعداء احل�شول على اأ�شلحة متطورة ومتقدمة 

49
واإحباطها قدر االإمكان.

الوزاري  املجل�ش  يف  الع�شو   ,Gideon Saʻar �شاعر  جدعون  طرح  وقد 

االإ�رضائيلي امل�شغر لل�شوؤون ال�شيا�شية واالأمنية )كابينت Cabinet(, ت�شاوؤالت 

حول حتديد االأهداف للمواجهة مع حزب اهلل واإيران يف �شورية، يف ظل تبلور 

50
ثالثة عنا�رض جديدة وهي:

1. تعاظم قوة حزب اهلل, بامتالكه اأ�شلحة عالية الدقة.

الع�شكري يف �شورية, وطم�ش احلدود بني  اإيران وحزب اهلل  2. تعمق وجود 

لبنان و�شورية واإيران.

3. دخول رو�شيا اإىل �شورية.

طابع  ذات  تكون  للمواجهة  اأهداف  حتديد  يجب  “هل  ل�شاعر  بالن�شبة 

بوا�شطة  �شيا�شي,  واقع  ت�شميم  حماولة  )اأي  فاعل”  و“اإيجابي/  �شيا�شي, 

مواجهة ع�شكرية(, اأو حتديدها بناء على اعتبارات الواقعية وحمدودية القوة, 

واالكتفاء باأهداف ذات طابع ع�شكري, و“�شالب” )مثل: تقلي�ش تعاظم حزب 

51
اهلل وتقييده, وتقلي�ش ا�شتعداداته(”.

هجمات  تنفيذ  اإىل   ,2018 نوفمرب  الثاين/  ت�رضين  يف  �شاعر,  دعا  وقد 

يف  اهلل  حلزب  التابعة  الع�شكرية  والقدرات  ال�شواريخ  م�شانع  على  ا�شتباقية 

“اإ�رضائيل” يف حربها  تدفعها  قد  التي  االأثمان  تاأخري �شيجعل  اأي  الأن  لبنان؛ 

والتهديدات  الإقليمية  املتغريات  �سوء  يف  الإ�رسائيلي  اجلي�س  ا�سرتاتيجيا  خليفة,  اأحمد   
49

امل�ستجدة, �ش 53-52.

املرجع نف�شه، �ش 172.  
50

املرجع نف�شه.  
51
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املقبلة مع حزب اهلل اأكرب بكثري مما ميكن اأن تدفعه يف الوقت احلايل. كما دعا يف 

52
ال�شياق ذاته, اإىل �رضب البنية التحتية الع�شكرية الإيران يف �شورية.

من املمكن القول, اأن ما بات ي�شغل بال القيادة االإ�رضائيلية لي�ش فقط تعاظم 

قوة حزب اهلل يف لبنان من خالل البنية التحتية الع�شكرية, التي اأ�شبح اجلانب 

االإ�رضائيلي �شبه متيقناً اأنها حتتوي على م�شانع ع�شكرية واأ�شلحة دقيقة. بل 

الذي ي�شغل بال هذه القيادة ب�شكل اأكرب, هو املجال اجلغرايف امليداين االإ�شايف 

خالل  من  اهلل  وحزب  االإيراين  اجلانب  ميلكه  بات  الذي  الع�شكري  للتدخل 

ال�شاحة ال�شورية, باالإ�شافة اإىل التمو�شع اال�شرتاتيجي هناك.

هذا الواقع اجلديد يف �شورية, والذي اأ�شبحت مبقت�شاه اإيران عملياً جارة 

اإقليمية لـ“اإ�رضائيل”؛ مع انت�شار م�شت�شاريها وقواتها الع�شكرية, واجلماعات 

ع�شكرية  تر�شانة  من  متلكه  ما  مع  ال�شورية,  االأرا�شي  على  لها  التابعة 

خ�شو�شاً ال�شواريخ الدقيقة. ولهذا, من وجهة نظر “اإ�رضائيل”, وجب على 

يف  االإيراين  التعاظم  اإىل  بالن�شبة  اأحمر  خط  حتديد  االإ�رضائيلي  القرار  �شانع 

الت�شعيد, كلما  للتقدم يف م�شار  اأن تكون م�شتعدة  واإن مّت حتديده,  �شورية, 

اقت�شت احلاجة, بهدف منع هذا التعاظم واإحباطه.

يتقبل  قد  والع�شكرية,  ال�شيا�شية  البيئة  يف  اأ�شا�شية  معطيات  اإىل  ونظراً 

ت�شعيد  اأعقاب  يف  اجلديد  االإ�رضائيلي  االأحمر  اخلط  هذا  واإيران  اهلل  حزب 

اإال  الوا�شعة.  احلرب  حّد  اإىل  بلوغه  قبل  لكن  متبادل,  ع�شكري  اأو  �شيا�شي 

والقواعد  الدقيقة  االأ�شلحة  على  املرتتب  التهديد  خ�شو�شية  اإىل  نظراً  اأنه 

اأن تكون م�شتعدة  اإىل  “اإ�رضائيل”  االإيرانية يف �شورية, قد ت�شطر  الع�شكرية 

للت�شعيد حتى نحو حرب �شاملة, بهدف منع هذا التعاظم الع�شكري, ويتعني 

The Jerusalem Post newspaper, 21/11/2018, https://www.jpost.com/Arab-Israeli-  52
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طرح دالالت هذا التهديد واإ�شقاطه على الراأي العام الداخلي واخلارجي, ويف 

احلوار مع احلكومات ذات العالقة, من اأجل ك�شب ال�رضعية الالزمة للو�شائل 

واالإجراءات الوقائية.

رمبا متثل �شريورتا التعاظم املذكور يف قوة اإيران وحزب اهلل—يف �شورية, 

ويف اإنتاج ال�شالح النوعي يف لبنان—مدخالً اإىل عهد جديد يف م�شتوى التحدي 

الذي يفر�شه هذا “املحور” اأمام “اإ�رضائيل”. وقد تبدوان كاأنهما حماولة من 

اإيران وحزب اهلل ال�شتحداث معادلة ا�شرتاتيجية موازية يف مقابل “اإ�رضائيل”, 

اإن مل يكن اأكرث من ذلك, بلوغ م�شتوى من القدرات النارية التي ميكنها اإحلاق 

اأ�رضار ج�شيمة مبنظومات حيوية, مدنية وع�شكرية, يف “اإ�رضائيل”. وبالتايل 

يف  وا�شطدمت,  ال�شريورتني  هاتني  اإحباط  عن  “اإ�رضائيل”  اأحجمت  اإذا 

املواجهة امل�شتقبلية, ب�شالح نوعي اإيراين على االأرا�شي ال�شورية, وب�شالح 

معطيات  يف  انعطافة  االأمر  �شي�شكل  اهلل,  حزب  يدي  بني  الت�شويب  دقيق 

53
اأ�شا�شية, وحتوالً يف الفر�شيات االأ�شا�شية التي تقوم عليها خطة املواجهة.

ال �شّك اأن الرّد الع�شكري, املتمثل يف منع الت�شعيد, �شواء يف “املعركة بني 

احلربني” اأو يف اأثناء القتال, لي�ش كافياً وحده. فقد اأكدت املواجهات الع�شكرية, 

فيما  العمل  يف  اال�شرتاتيجي  ال�شيا�شي  املركب  مركزية  االأخري,  العقد  خالل 

يف  رو�شيا,  مع  االإ�رضائيلي  اال�شرتاتيجي  فالتن�شيق  العظمى.  بالدول  يتعلق 

مرحلة ما, اأتاح حماية م�شالح اإ�رضائيلية حيوية يف ال�شاحة ال�شورية.

�شورية,  يف  الو�شع  حول  رو�شية   - اأمريكية  تفاهمات  اإىل  التو�شل  بعد 

 Donald والتي متثلت على ما يبدو, يف تبني الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب

باالعتبار  االأخذ  مع  العامة,  بالروؤية  يتعلق  فيما  الرو�شي  للتوجه   Trump

والتهديدات  الإقليمية  املتغريات  �سوء  يف  الإ�رسائيلي  اجلي�س  ا�سرتاتيجيا  خليفة,  اأحمد   
53

امل�ستجدة, �ش 180-178.
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امل�شالح االأمريكية واملخاوف االأمنية االإ�رضائيلية. وبعد اأن ات�شح اأن هزمية 

“تنظيم داع�ش” باتت م�شاألة وقت لي�ش بالبعيد, ظهر توجه جديد يف “اإ�رضائيل” 
يدمج بني التهديد الع�شكري االأمني والتهديد ال�شيا�شي, وي�شع هذا التهديد 

يف مكانة التهديدات اال�شرتاتيجية, من خالل اإمكانية حماكاة امل�شهد العراقي 

يف �شورية؛ اأي اأن تكون اإيران الدولة امل�شتفيدة من ت�شوية االأزمة ال�شورية, 

اإىل وجود ع�شكري فاعل  اإيجاد م�شتقر لها يف البالد يرتجم  وذلك من طريق 

ونفوذ �شيا�شي موؤثر. 

من  اإ�رضائيلي  تخوف  يظهر  ال�شورية  املركزية  الدولة  �شعف  ومع 

من  الرغم  على  اهلل,  وحزب  اإيران  ل�شالح  اجليو-ا�شرتاتيجي  الو�شع  تغري 

ب�شبب  لـ“اإ�رضائيل”  اال�شرتاتيجي  التهديد  دائرة  من  كدولة  �شورية  خروج 

ال�شعف الع�شكري وخ�شارتها ل�شالحها الكيميائي؛ بعد اعتماد جمل�ش االأمن 

يتجاوز  ال  بتاريخ  االأ�شلحة,  بتدمري   ,2013/9/27 يف  باالإجماع   2118 القرار 

مناطق  على  ال�شوري  النظام  �شيطرة  اإعادة  من  الرغم  وعلى   
54

.2014/6/30

جغرافية وا�شعة, اإال اأن هناك واقعاً جديداً ن�شاأ, من وجه النظر االإ�رضائيلية؛ 

وهو اأن دولتني باتتا تتحكمان بهذا النظام, هما اإيران ورو�شيا.

وقد ظهر هذا التخوف االإ�رضائيلي من النفوذ االإيراين امل�شتجد يف �شورية, 

 ,2018/8/30 يف ت�رضيحات رئي�ش احلكومة االإ�رضائيلي بنيامني نتنياهو, يف 

االإيراين  الع�شكري  التمو�شع  ملنع  العمل  �شتوا�شل  “اإ�رضائيل  اأن  اأكد  حيث 

 وكذلك كالم وزير الدفاع اأفيجدور ليربمان الذي قال, يف اآب/ 
55

يف �شورية”.

اأغ�شط�ش 2017, اإن “طهران ت�شتغل احلر�ش الثوري لفر�ش واقع جديد قرب 

حدود اإ�رضائيل, مع وجود قواعد جوية وبحرية اإيرانية يف االأرا�شي ال�شورية 

ن�ش قرار جمل�ش االأمن 2118, موقع اللجنة ال�شورية حلقوق االإن�شان, 2013/9/27, انظر:  
54

http://www.shrc.org/wp-content/uploads/2014/01/security-council.pdf

https://www.arab48.com/ :موقع عرب 48, 2018/8/13, انظر  
55
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وزير  وذكر  ال�شنع”.  لبنانية  الدقة  عالية  باالأ�شلحة  امل�شلحني  من  واالألوف 

اأن  موؤكداً  االإيرانية,  املحاوالت  هذه  اأمام  قائمة  اخليارات  جميع  اأن  الدفاع 

56
“اإ�رضائيل ال تنوي متابعة ما يجري عن بعد مكتوفة االأيدي”.

ال�شابق  يف  �شغل  الذي   ,Ephraim Sneh �شنيه  اإفرامي  ن�رضه  مقال  ويف 

 ,Yitzhak Rabin اإ�شحاق رابني  الدفاع يف فرتة حكومة  من�شب نائب وزير 

النتيجة  باأنها يف  �شيا�شته يف �شورية  نتنياهو وا�شفاً  على  �شّن �شنيه هجوماً 

م�شالح  �شمان  يف  وترامب  بوتني  على  الكبري  العتماده  وذلك  فا�شلة,  كانت 

االتفاق اأن  �شنيه  يرى  حيث  القادمة,  املرحلة  يف  �شورية  يف   “اإ�رضائيل” 
�رضبة  لـ“اإ�رضائيل”  بالن�شبة  ي�شكل  �شورية  يف  االأمريكي   - الرو�شي 

57
ا�شرتاتيجية �شيكون ثمنها غالياً.

يف  “اإ�رضائيل”  على  �شلبية  انعكا�شات  ثالثة  هناك  اأن  اإىل  �شنيه  ي�شري 

هي:  �شورية,  يف  االإيراين  التواجد  يف  يتمثل  الذي  اجلديد  ال�شوري  الو�شع 

ممراً  �شي�شكل  والذي  لبنان,  اإىل  ب�شورية  مروراً  اإيران  من  بري  ج�رض  بناء 

ال�شمالية  احلدود  انك�شاف  للمنطقتني؛  اإيران  من  النوعي  ال�شالح  لنقل  اآمناً 

اأخرى  وقوات  اهلل  حزب  انت�شار  واأذرعه؛  االإيراين  الثوري  للحر�ش  لالأردن 

اإدارة  اأن  اإىل  �شنيه  ي�شري  كما  للجوالن.  ال�رضقية  احلدود  على  الإيران  موالية 

جتاهلت  “اإ�رضائيل”,  مع  اخلا�شة  بعالقاتها  نتنياهو  تفاخر  التي  ترامب, 

مع  تقاربها  ل�شالح  االأمريكي   - الرو�شي  االتفاق  يف  “اإ�رضائيل”  م�شالح 

اأو�شحوا  اأوروبيني  م�شوؤولني  مع  لقاءاته  خالل  اأنه  �شنيه  ويو�شح  رو�شيا. 

�شورية  يف  اإيران  م�شالح  بتف�شيل  ا�شرتاتيجياً  قراراً  اتخذت  رو�شيا  اأن  له 

على امل�شالح االإ�رضائيلية. ويختم �شنيه مقاله بالقول اإن الواقع الذي �شينتج 

https://arabic.rt.com/ :موقع رو�شيا اليوم, 2017/8/24, انظر  
56

 Ephraim Sneh, Netanyahu’s Dangerous Failure, Haaretz, 29/8/2017,  57
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لكن  اإىل عملية ع�شكرية,  للخروج  “اإ�رضائيل”  االتفاق يف �شورية �شيدفع  عن 

58
الظروف الع�شكرية وال�شيا�شية �شتكون �شعبة عليها بعد االتفاق.

 Carmit فلن�شي  وكرميت   Udi Deke ديكل  اأودي  اأعدها  ورقة  ويف 

 The Institute for National القومي  االأمن  درا�شات  معهد  من   ,Valensi

)Security Studies )INSS, حول التواجد االإيراين يف �شورية وانعكا�شاته 

على “اإ�رضائيل”, ذكرا اأن عدد القوات ال�شيعية املوالية الإيران يف �شورية ي�شل 

اإىل نحو ع�رضين األفاً, ولكن ذلك ي�شكل براأيهما اخلطر يف الدائرة االأوىل, وهناك 

اخلطر االأ�شا�ش الذي يتمثل يف تعزيز الهيمنة االإيرانية يف �شورية, والتي ميكن 

اإيراين؛  لوج�شتي  مركز  اإىل  �شورية  حتويل  التالية:  امل�شتويات  يف  تتمثل  اأن 

اإىل  “حزب اهلل لبنان”؛ حتويل �شورية  “حزب اهلل �شورية”, على غرار  اإقامة 

59
دولة حتت الرعاية االإيرانية.

مطالب  اأربعة  رو�شيا  من  تطلب  اأن  “اإ�رضائيل”  على  اأن  الورقة  وتقرتح 

اأ�شا�شية: دمج “اإ�رضائيل” )على االأقل من وراء الكوالي�ش( يف املحادثات حول 

م�شتقبل �شورية؛ مراقبة رو�شيا ملنع تواجد اإيراين واأذرعها يف جنوب �شورية 

على بعد ال يقل عن 40 كم من احلدود؛ منع ا�شتعمال اإيران اأجهزة ا�شرتاتيجية 

رو�شية؛ منع نقل �شالح رو�شي اإىل حزب اهلل وامللي�شيات ال�شيعية.

بالن�شبة  وا�شحاً  موقفاً  تبلور  اأن  “اإ�رضائيل”  على  الورقة  تقرتح  كذلك 

اإقامة  ناحية  اإىل  يذهب  الذي  الرو�شي,  املوقف  مع  ين�شجم  �شورية  مل�شتقبل 

اأن  ميكن  وذلك  �شورية,  يف  الداخلية  القوة  عالقات  بح�شب  فيدرايل  مبنى 

اإىل جانب  االإيرانية على حكم مركزي واحد يف دم�شق,  الهيمنة  مينع تعزيز 

Ibid.  58

 Udi Dekel and Carmit Valensi, The Iranian Threat in Syria: As Bad as It Seems?,  59

 site of The Institute for National Security Studies )INSS(, 23/8/2017,
 http://www.inss.org.il/publication/iranian-threat-syria-bad-seems/
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الت�شديد  مع  �شورية,  من  االأجنبية  الع�شكرية  القوات  كل  باإخراج  املطالبة 

60
على اإخراج حزب اهلل.

اإيران كانت ت�شتخدم احلرب ذريعًة لتوطيد بنيتها  اأن  “اإ�رضائيل”  قّدرت 

نفوذ اأن  كما  مثيل.  لها  ي�شبق  مل  درجة  اإىل  �شورية  يف  الع�شكرية   التحتية 

حزب اهلل الثابت يف لبنان, وحيازته تر�شانًة تتاألف من نحو 100 األف �شاروخ 

ال  “اإ�رضائيل”  باأن  حتذيري  تذكري  مبثابة  هو  االإ�رضائيلية,  التقديرات  وفق 

َيْجمعوا بنية حتتية  باأن  اأو لوكالئها,  اأن تدع �شورية ت�شمُح الإيران,  ميكنها 

ع�شكريًة مماثلة. ويف هذا االإطار, اأو�شحت اإدارة ترامب اأنها لن تواجه اإيران 

ع�شكرياً يف �شورية, لكنها �شتدعم “اإ�رضائيل” اإذا واجهت هذه االأخرية اإيران 

اأنه يجب عليه التخلي عن ممار�شته  هناك. لذلك ا�شتنتج اجلي�ش االإ�رضائيلي 

ال�شابقة املتمثلة يف جتنب ال�شدام املبا�رض مع االإيرانيني من اأجل الق�شاء على 

و�شلت  وقد  الت�شعيد.  خطر  ذلك  يف  كان  واإن  املهد,  يف  �شورية  يف  وجودهم 

هذه الديناميكية اإىل ذروتها يف 2018/5/10, عندما �رضب اجلي�ش االإ�رضائيلي 

اأنحاء  جميع  يف  ال�شوري  واجلي�ش  االإيرانية  للقوات  تابع  ع�شكرياً  موقعاً   80

�شورية, بعد اإطالق نحو 30 �شاروخاً من قبل احلر�ش الثوري االإيراين على 

61
اجلوالن املحتل.

خالل  من  املبا�رض,  االإ�رضائيلي  الع�شكري  التدخل  �شيا�شة  انعك�شت  وقد 

�شل�شلة الغارات التي نفذها �شالح اجلو االإ�رضائيلي �شّد اأهداف تابعة الإيران 

وحزب اهلل داخل االأرا�شي ال�شورية, ملنع التمركز الع�شكري االإيراين هناك, 

والتي بلغ عددها اأكرث من 200 غارة منذ بداية االأزمة ال�شورية �شنة 2011.

Ibid.  60

 The Man Who Humbled Qassim Suleimani, An interview with Lt. Gen. Gadi  61

 Eisenkot, Israel’s chief of staff, New York Times, 11/1/2019,
 https://www.nytimes.com/2019/01/11/opinion/gadi-eisenkot-israel-iran-syria.html
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مع  مقابلة  يف  اأيزنكوت  غادي  االإ�رضائيلي  االأركان  هيئة  رئي�ش  اأقّر  وقد 

 ,2019/1/11 The New York Times, ُن�رضت يف  �شحيفة نيويورك تاميز 

قبل اأيام من انتهاء مدة واليته, اأن �شالح اجلو االإ�رضائيلي, فقط خالل �شنة 

62
2018, األقى األفي قنبلة على اأهداف ع�شكرية داخل �شورية.

عوفر  اأن  اإال  االإ�رضائيلية,  اجلوية  الغارات  من  العدد  هذا  من  الرغم  على 

اإجناز  اأي  وربطا  املفرط”,  “التفاوؤل  من  حذرا  يدلني,  وعامو�ش  �شيلح, 

63
ع�شكري باإجناز �شيا�شي.

د. الوليات املتحدة:

الرئي�ش  ال�شورية, خالل والية  االأزمة  االأمريكية جتاه  ال�شيا�شة  ارتكزت 

ترامب, على مراعاة  والرئي�ش احلايل دونالد  اأوباما  باراك  ال�شابق  االأمريكي 

االإ�رضائيلية  الع�شكرية  القوة  هيمنة  وتر�شيخ  االأمنية,  االإ�رضائيلية  املخاوف 

على منطقة ال�رضق االأو�شط. وقد تطور املوقف االأمريكي من االأزمة ال�شورية 

اإىل  اأدى  اأمد االأزمة, مما  اإطالة  وتغري خالل مراحل االأزمة ب�شكل �شاعد على 

اإىل  اأدى  ما  امل�شلحة  واملعار�شة  ال�شوري  النظام  قوات  بني  احلروب  تفاقم 

اإ�شعاف وا�شتنزاف كال القوتني, وهو ما ي�شب يف �شالح “اإ�رضائيل”. 

امللف  يخ�ش  فيما  كثرياً  اأوباما  �شلفه  عن  ترامب  �شيا�شة  تختلف  مل 

ال�شوري. وقد اأكد اأوباما خالل حملته االنتخابية للوالية الرئا�شية الثانية, يف 

متوز/ يوليو 2012, اأنه يف ظّل الغمو�ش الذي ي�شود يف ال�رضق االأو�شط, �شواء 

ل�شمان  ممكن  �شيء  بكل  القيام  تقت�شي  االأولوية  فاإن  غريها,  اأم  �شورية  يف 

64
اأمن “اإ�رضائيل”.

Ibid.  62

الأخبار, 2018/9/7.  63

موقع �شحيفة اخلليج, ال�شارقة, 2012/7/21.  
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واأعاد اأوباما التاأكيد على هذا املوقف, يف اأعقاب �شّن �شالح اجلو االإ�رضائيلي 

غارة على ما قال اإنه خمازن اأ�شلحة حلزب اهلل يف �شورية �شنة 2013, حيث قال 

“اإنني ما زلت اأعتقد اأن على االإ�رضائيليني, وهو اأمر مربر, حماية اأنف�شهم من 
65

نقل اأ�شلحة متطورة اإىل منظمات اإرهابية مثل حزب اهلل”.

الرئي�شني,  والية  فرتة  خالل  يبدو,  ما  على  االأمريكية,  االإدارة  ت�شع  مل 

وجهات  هناك  كانت  واإن  ال�شوري,  النظام  اإ�شقاط  اإىل  واحلايل,  ال�شابق 

الفرتة  خالل  من�شبه  يف  االأ�شد  ب�شار  ببقاء  يتعلق  فيما  متباينة  اأمريكية  نظر 

االنتقالية. لكن مع مرور االأيام من املرجح اأن اإدارة ترامب قد ح�شمت موقفها 

بعدم ممانعتها بقاء االأ�شد.

وقد ظهر القلق االإ�رضائيلي من مدى حدود التدخل االأمريكي يف �شورية؛ 

النظام  اتهام  اأعقاب  يف  �شورية,  ق�شف  عن  اأوباما  اإدارة  تراجع  بعد  وذلك 

با�شتخدام اأ�شلحة كيميائية يف الغوطة ال�رضقية يف 2013/8/21, وطلب الرجوع 

اإىل الكوجنر�ش يف اإقرار ال�رضبة الع�شكرية للنظام ال�شوري. على �شوء ذلك, 

�شورية  اإزاء  االأمريكية  االإدارة  اأداء  باأن  “اإ�رضائيل”  يف  التقديرات  تزايدت 

يح�رض تل اأبيب يف زاوية ال�شعي للعمل املنفرد جتاه اإيران �شواء يف �شورية, اأم 

فيما يتعلق بالربنامج النووي االإيراين. وقد عرب نتنياهو وعدد من وزرائه عن 

اأن القاعدة التي توجه  اأعلن نتنياهو  اأملهم من املوقف االأمريكي؛ حيث  خيبة 

عمله كرئي�ش حكومة هي “اإن مل اأكن لنف�شي, فمن يل. اإن مل نكن الأنف�شنا, فال 

66
اأحد لنا”.

احلياة, 2013/5/5؛ وانظر:  65

Site of The Voice of America )VOA(, 4/5/2013, https://www.voanews.com/a/
obama-israel-justified-syria-arims-shipment-hezbollah/1654745.html

�شحيفة ال�سفري, بريوت, 2013/9/13.  
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اأوباما يتطلب من  اأن قرار   Uri Ariel اآرئيل  اأوري  وراأى وزير االإ�شكان 

احلكومة االإ�رضائيلية واالأجهزة االأمنية واملوؤ�ش�شة الع�شكرية موقفاً وا�شحاً 

وحازماً, يوؤكد اأن “اإ�رضائيل” لن تعتمد على غريها يف الدفاع عن نف�شها, جتاه 

67
املخاطر املحدقة بها.

ومن اجلائز القول اأن التعبري االأف�شل عن ا�شتياء “اإ�رضائيل” من اأداء اأوباما 

الربوفي�شور  االأمريكية  ال�شوؤون  يف  اخلبري  عنه  عرّب  الذي  ذاك  �شورية,  اإزاء 

اأبراهام بن ت�شفي Abraham Ben-Zvi يف �شحيفة “اإ�رضائيل اليوم”. وبعدما 

عدد مثالب اأوباما, اأ�شار اإىل خطابه حول الرجوع اإىل الكوجنر�ش االأمريكي يف 

اإقرار ال�رضبة الع�شكرية للنظام ال�شوري, قائالً اإنه:

ب�شورة  جوفاء  احلازمة  اأوباما  اأقوال  بدت  اخللفية  هذه  على 

خا�شة, وك�شفت مرة اأخرى عن االإفال�ش املطلق لل�شيا�شة اخلارجية 

االأمريكية حتت اإمرته, الأن اخليار الع�شكري قد ُجّمد االآن. ويحدث 

مكانة  بني  الهوة  ردم  يف  ينجح  مل  االأبي�ش  البيت  اأن  انطباع  عندنا 

الواليات املتحدة املهيمنة, وبني طموحه االأ�شا�شي الذي عرب عنه يف 

68
خطبته يف اأال يكون �رضطي العامل.

االأمريكي  االأداء  من  اإ�رضائيلية  اأمل  خيبة  اأنه  يظهر  ما  من  الرغم  وعلى 

البيت  يف  اأوباما  لقائه  خالل  حر�ش,  نتنياهو  اأن  اإال  ال�شورية,  االأزمة  جتاه 

“اإ�رضائيل” باحل�شبان, يف  اأخذ م�شالح  اأن يتم  2015/11/9, على  االأبي�ش يف 

اأي حّل �شيا�شي ُيتفق عليه يف �شورية. وعر�ش نتنياهو على اأوباما “اخلطوط 

“اإ�رضائيل”  حتمل  عدم  ومنها  ب�شورية,  يتعلق  مبا  احلمراء”,  االإ�رضائيلية 

Times of Israel, 1/9/2013, https://www.timesofisrael.com/pm-silent-right-wing-  67

critical-of-obamas-syria-strike-delay

احلياة، 2013/9/2.   68
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اجلوالن  مرتفعات  يف  �شيطرتها  حتت  الواقعة  املنطقة  على  النريان  اإطالق 

69
املحتل, اأو اأن ت�شّن اإيران حرباً على “اإ�رضائيل” من تلك املنطقة.

مع تن�شيب ترامب رئي�شاً للواليات املتحدة, يف كانون الثاين/ يناير 2017, 

�رضى �شعور اإ�رضائيلي باالرتياح؛ حيث اعتقدت اأن ترامب �شيكون اأكرث حزماً 

يف التعامل مع امللفني ال�شوري والنووي االإيراين. وقد قرر املجل�ش الوزاري 

حتميل   ,2017/2/12 يف  واالأمنية,  ال�شيا�شية  لل�شوؤون  امل�شغر  االإ�رضائيلي 

اأي ت�شوية حول �شورية يف امل�شتقبل,  اإىل ترامب, باأال تت�شمن  نتنياهو, طلباً 

70
وجود اأي نفوذ الإيران.

ويف 2017/8/17 اأجرى وفد اأمني اإ�رضائيلي برئا�شة رئي�ش جهاز املو�شاد 

حمادثات  االأبي�ش  البيت  يف   ,Yossi Cohen كوهني  يو�شي  االإ�رضائيلي 

مكما�شرت  هربرت  اجلرنال  القومي  لالأمن  االأمريكي  الرئي�ش  م�شت�شار  مع 

االإيراين يف  الوجود  اإبعاد  االإ�رضائيلي  املطلب  تناولت   ,Herbert McMaster

ح�شب  املنطقة,  يف  اال�شتقرار  ُتهدد  التي  اهلل  حزب  قدرات  و�رضب  �شورية, 

 
71

الروؤية االإ�رضائيلية.

على الرغم من ال�شغط االإ�رضائيلي يف حتجيم النفوذ االإيراين يف �شورية, 

مل ينجح الوفد االإ�رضائيلي يف انتزاع التزام اأمريكي بربط االتفاق مع مو�شكو 

حول وقف النار يف �شورية, ب�رضط ان�شحاب القوات االإيرانية وحزب اهلل من 

�شورية. ويبدو اأن مرد املوقف االأمريكي حول عدم االنخراط اأو التورط اأكرث 

يف ال�شاحة ال�شورية, هو التجارب ال�شابقة يف ال�شاحتني العراقية واالأفغانية. 

�شحيفة الغد, عّمان, 2015/11/11.  
69

ال�رسق الأو�سط, 2017/2/13.  70

احلياة, 2017/8/19.   71
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كما  الداخلية,  ال�شيا�شية  البيئة  يف  م�شاكل  يواجه  كان  ترامب  اأن  خ�شو�شاً 

االإدارة  اأولويات  �شلم  يف  كان  ال�شمايل  والكوري  االإيراين  النووي  امللفني  اأن 

االأمريكية يف تلك الفرتة, ثّم اإن م�شار االأمور يف �شورية نف�شها مل يكن يتجاوز 

اخلطوط احلمراء االأمريكية.

القوات  بقاء  م�شاألة  من  املتقلب  ال�شبابي  ترامب  اإدارة  موقف  �شكل 

“اإ�رضائيل”. فخالل  “داع�ش”, هاج�شاً لدى  االأمريكية يف �شورية بعد هزمية 

�شنة 2018 �شهد املوقف االأمريكي من بقاء القوات االأمريكية يف �شورية حالة 

اأعلن ترامب خالل موؤمتر   ,2018/3/28 الت�شارب وعدم الو�شوح. ففي  من 

القلق لدى �شانع  االن�شحاب من �شورية, لريفع من�شوب  نيته  �شحفي, عن 

اإقناع ترامب  القرار االإ�رضائيلي, وقد ف�شل نتنياهو خالل ات�شال هاتفي, يف 

 ال �شّك اأن القرار االأمريكي كان متوافقاً مع املهمة 
72

بالعدول عن هذا القرار.

التي حددتها وا�شنطن لنف�شها يف �شورية, وهو فقط حماربة “داع�ش”, وتقوية 

الذي  الع�شكري  بالتقهقر  مباالة  والال  الكردية,  للقوات  الع�شكري  النفوذ 

والتعايف  الرو�شي,  الع�شكري  التدخل  جراء  ال�شورية  املعار�شة  قوى  اأ�شاب 

التدريجي لقوة اجلي�ش ال�شوري, وهو ما �شّكل م�شدر قلق دائم لدى اجلانب 

االإ�رضائيلي.

مل يتوقف هذا التوجه االأمريكي اجلديد فيما يتعلق بال�شاأن االإيراين عند 

هذا احلّد, بل اأعقب ذلك ربط بقاء القوات االأمريكية يف �شورية ببقاء االإيرانيني 

 John هناك, بح�شب ما اأعلنه م�شت�شار االأمن القومي االأمريكي جون بولتون

االإيرانية  القوات  ظلت  طاملا  نغادر  “لن   ,2018/9/24 يف  قال,  حيث  Bolton؛ 

Site of Cable News Network )CNN(, 29/3/2018, https://edition.cnn.com/2018/  72 

03/29/politics/trump-withdraw-syria-pentagon/index.html
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ليعود   
73

وامليلي�شيات”. الوكيلة  اجلماعات  فيها  مبا  االإيرانية,  احلدود  خارج 

2018/12/19, �شحب القوات االأمريكية من  ترامب ويعلن ب�شكل مفاجئ, يف 

جتاه  وا�شنطن  تعامل  يف  الفتة  انعطافة  �شّكل  اجلديد  املوقف  هذا  �شورية. 

االأزمة ال�شورية, كما مثل يف الوقت نف�شه, من وجهة النظر االإ�رضائيلية, موقفاً 

املطالب  جتاه  ترامب  حر�ش  حول  نتنياهو  ادعاء  واأظهر  مل�شاحلها,  خمالفاً 

االأمنية االإ�رضائيلية يف �شورية, بالفارغ من م�شمونه.

وقد بدا وكاأن املظلة اال�شرتاتيجية التي يوفرها االأمريكيون لـ“اإ�رضائيل” 

نحو  النزوع  االإ�رضائيلي  القرار  �شانع  لدى  زاد  ما  وهو  ت�شعف.  بداأت 

ب�شكل وا�شح من  ُترجم  ما  الذاتية, وهو  االإ�رضائيلية  القدرات  االعتماد على 

بالتزامن  ال�شوري,  العمق  داخل  املت�شاعد  الع�شكرية  العمليات  م�شار  خالل 

مع اإعطاء اهتمام اأكرب للعالقة والتن�شيق مع اجلانب الرو�شي؛ ملا لذلك من اأثر 

احللبة  داخل  االأطراف  بني  القوة  عالقات  ت�شكيل  اإعادة  اإطار  يف  فاعل  ودور 

ال�شورية.

على الرغم من زعم نتنياهو اأن االإدارة االأمريكية اأعلمته باأمر االن�شحاب 

ت�شتطيع  واأنها   
74

نف�شها”, عن  تدافع  كيف  “تعرف  “اإ�رضائيل”  واأن  م�شبقاً, 

التعاي�ش مع قرار االن�شحاب, واأنها “�شتوا�شل العمل ب�شكل �شارم جداً �شّد 

املحاوالت االإيرانية للتمو�شع فيها”, فقد ك�شف وزير املخابرات يف حكومته, 

ي�رضائيل كات�ش, يف 2018/12/20, اأن القرار جاء مفاجئاً, “وعلمنا به قبل اأيام 

قليلة”. وقال اإن نتنياهو ات�شل مع ترامب وحاول اإقناعه بتغيري قراره “لكن 

الرئي�ش االأمريكي اأ�رض على موقفه”. ويف الوقت ذاته خرجت و�شائل االإعالم 

 Paul Sonne and Missy Ryan, Bolton: U.S. forces will stay in Syria until Iran and its  73

proxies depart, The Washington Post, 24/9/2018.

74  القد�س العربي, 2018/12/19.
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االإ�رضائيلية ب�شل�شلة مقاالت وحتليالت تهاجم قرار ترامب, وترى اأن ترامب 

“ب�شق يف وجوهنا”, وتوؤكد اأنه �شيزيد من �شعوبات الن�شاط االإ�رضائيلي يف 
75

�شورية.

جتاه  االأمريكي  االأداء  من  االإ�رضائيلي  والتباكي  االمتعا�ش  هذا  يبدو  ال 

ال�شورة  يعك�ش  ما  وهو  االأر�ش,  على  الوقائع  مع  متوافق  ال�شورية  االأزمة 

الدائمة لالبتزاز االإ�رضائيلي لالإدارات االأمريكية املتعاقبة, من اأجل احل�شول 

االأمريكية,  االإدارة  ر�شمته  الذي  فامل�شار  وامل�شاعدات.  الدعم  من  مزيد  على 

واأ�شهمت يف اإن�شاجه وتطبيقه يف الواقع ال�شوري منذ بداية االأزمة ال�شورية, 

امل�شالح  باالعتبار  االأخذ  ومع  االإ�رضائيلي,  ال�شالح  يف  معظمه  يف  �شّب 

االأمريكية اال�شرتاتيجية يف املنطقة. وقد بداأ هذا “امل�شار االأمريكي” منذ حلظة 

دخول االأزمة ال�شورية يف امل�شار الع�شكري؛ حيث رف�شت ال�شماح لف�شائل 

وتركيا,  العربية  الدول  من  املدعومة  اختالفها,  على  ال�شورية  املعار�شة 

باحل�شول على االأ�شلحة النوعية من اجلهات الداعمة لها؛ ما اأدى اإىل خ�شارة 

�شواء  خا�شتها,  التي  املعارك  خالل  عليها  ت�شيطر  التي  واالأرا�شي  مواقعها 

�شّد “داع�ش” اأم �شّد اجلي�ش ال�شوري وحلفائه. وهو ما اأدى اإىل اإدامة ال�رضاع, 

وتدفيع جميع االأطراف اأثماناً باهظة, ما �شب يف م�شلحة “اإ�رضائيل” يف نهاية 

املطاف.

الكردي  الطرف  تدريب  على  االأمريكية  االإدارة  حر�شت  املقابل  يف 

االأقلية  هذه  اأك�شب  ما  االأمريكية؛  احلماية  مظلة  حتت  واإدخاله  وت�شليحه, 

بكثري  اأكرب  ال�شورية,  االأرا�شي  من  كبرية  م�شاحات  على  ع�شكرية  �شيطرة 

من حجمها ومن قدراتها الذاتية. يف الوقت ذاته, حمى اجلانب الرو�شي نظاماً 

تتنازع  الذي  البلد  �شورة  بذلك  وتر�شخت  طائفية,  اأقلية  اإىل  ي�شتند  �شيا�شياً 

75  ال�رسق الأو�سط، 2018/12/21.
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جعل  يف  ُي�شهم  ما  وهو  واإثني؛  مذهبي  اأ�شا�ش  على  املبنية  االأقليات  �شيطرته 

الكيان االإ�رضائيلي, الذي قام على اأ�شا�ش ديني يهودي, “كياناً طبيعياً” يف بيئة 

اإقليمية ت�شّم دويالت م�شتندة اإىل اأ�ش�ش طائفية وعرقية.

ويف تطور دراماتيكي ي�شب يف �شالح “اإ�رضائيل”, وجدت تل اأبيب طوق 

النووي  االتفاق  من  بالده  ان�شحاب   ,2018/5/8 يف  ترامب  اإعالن  يف  جناة 

“اإ�رضائيل”  �شجع  ما   
76

عليها. املفرو�شة  بالعقوبات  العمل  واإعادة  االإيراين, 

على تكثيف هجماتها الع�شكرية �شّد اأهداف ع�شكرية تابعة الإيران وحزب اهلل 

يف �شورية يف الفرتة التي تلت هذا االن�شحاب.

ومع �شيطرة النظام ال�شوري على جنوب �شورية, اأعلنت تل اأبيب تخوفها 

رو�شية  التزام  اأن  راأت  اإنها  اإذ  اجلنوب,  اإىل  ال�شوري  اجلي�ش  دخول  من 

و�شورية باتفاقية ف�شل القوات املوقعة �شنة 1974 بني “اإ�رضائيل” و�شورية 

مل يعد كافياً, الأن القوات االإيرانية ميكن اأن تدخل اإىل جنوب �شورية مرتدية 

 Amos Gilboa ال�شوري, وفق ما عرب عنه عامو�ش غلبوع   �شرتات اجلي�ش 

هو  نريده  ما  كل  اإن  علناً  لنقول  ناأتي  كنا  “اإذا  بقوله  معاريف  �شحيفة  يف 

لالإيرانيني  ن�شمح  عملياً  نكون  فاإننا  الف�شل,  اتفاق  ال�شوريون  يحرتم  اأن 

باملرابطة على جدارنا يف ه�شبة اجلوالن”, واأ�شاف “وعليه, فاإن على النهج 

االإ�رضائيلي, املتعلق بجذر االأمن يف ه�شبة اجلوالن اأال يدخل اجلي�ش ال�شوري 

ال  باأنه  املنطقة  تعلن  مبوجبه  مرحلي,  ترتيب  ويتحقق  اجلوالن,  ه�شبة  اإىل 

77
يوجد فيها قتال. هذا ي�شتوجب تفاهماً رو�شياً - اأمريكياً”.

 Anne Gearan and Karen DeYoung, Trump pulls United States out of Iran nuclear  76

deal, calling the pact ‘an embarrassment’, The Washington Post, 8/5/2018.

العربي,  القد�س  معاريف،  عن  ترجمة  اجلوالن,  يف  اإ�رضائيل  م�شلحة  غلبوع,  عامو�ش   
77

.2018/7/12
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اعرتاف  على  للح�شول  م�شعاهم  االإ�رضائيليون  ين�َش  مل  ذاته  الوقت  ويف 

االإ�رضائيلية, باعتباره  ال�شيادة  اإىل  املحتلة  دويل نهائي ب�شّم ه�شبة اجلوالن 

هنا,  من  ال�شمالية”.  لـ“اجلبهة  بالن�شبة  االإ�رضائيلي  لالأمن  االأ�شا�شي  املطلب 

ب�شّم  اخل�شو�ش  وجه  على  واالأمريكي  الدويل  االعرتاف  مطلب  جتديد  جاء 

يف  مهم  حتول  بحدوث  لـ“اإ�رضائيل”  �شانحة  الفر�شة  واأ�شبحت  اجلوالن, 

املوقف االأمريكي التاريخي الراف�ش لقرار �شّم اجلوالن. فا�شتكماالً لقرارات 

عا�شمة  بالقد�ش  االعرتاف  كقرار  لـ“اإ�رضائيل”  اال�شرت�شائية  ترامب  اإدارة 

لـ“اإ�رضائيل”, وقرار قطع امل�شاعدات املالية لوكالة االأونروا على �شبيل املثال, 

االأمم  االأوىل �شّد قرار  للمرة   ,2018/11/16 املتحدة يف  الواليات  فقد �شوتت 

املتحدة ال�شنوي الذي يدعو “اإ�رضائيل” اإىل االن�شحاب من مرتفعات اجلوالن, 

على  املنطقة.  جتاه  املتحدة  الواليات  �شيا�شة  يف  جذري  حتول  على  يدل  ما 

مع  القرار  مّر  فقد  وا�شنطن,  قبل  من  امل�شبوق  غري  التحرك  هذا  من  الرغم 

151 �شوت ل�شاحله, �شوتني معار�شني �شّد “اإ�رضائيل” )الواليات املتحدة 
78

و“اإ�رضائيل”(, وامتناع 14 عن الت�شويت.

مندوبة   ,Nikki Haley هايلي  نيكي  قدمتها  التي  املربرات  حفزت  وقد 

االأمريكي,  املوقف  يف  اجلديد  التغري  لهذا  املتحدة,  باالأمم  املتحدة  الواليات 

على  اجلوالن  بخ�شو�ش  جديدة  حترك  خطة  لو�شع  االإ�رضائيلية  احلكومة 

الوقت  حان  “االآن  بقوله:  الدفاع,  وزير  اأردان,  جلعاد  عنه  عرب  الذي  النحو 

مرتفعات  على  اإ�رضائيلية  ب�شيادة  دويل  اعرتاف  نحو  الدفع  التالية,  للخطوة 

اجلوالن”, وتابع “اجلوالن جزء من اإ�رضائيل و�شيكون كذلك لالأبد. ال يوجد 

عاقل يعتقد اأن اجلوالن �شيعود اإىل نظام االأ�شد القاتل والنظام االإيراين, الذي 

79
ي�شعى الإن�شاء حزب اهلل اآخر يف املنطقة”.

تاميز اأوف اإ�رضائيل, 2018/11/16.  
78

عرب 48, 2018/1/16.  
79
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على  اعرتافها  اجلوالن,  احتالل  من  لوا�شنطن  املوقف  هذا  �شبق  وقد 

ب�شيادة   ,David Friedman فريدمان  ديفيد  “اإ�رضائيل”,  يف  �شفريها  ل�شان 

يف  فريدمان,  وقال  ال�شورية.  اجلوالن  مرتفعات  على  االإ�رضائيلي  االحتالل 

ميكنه  “ال  اإنه  اليوم”  “اإ�رضائيل  �شحيفة  مع  مبقابلة   ,2018 �شبتمرب  اأيلول/ 

تخيل و�شع ال ت�شكل فيه ه�شبة اجلوالن جزءاً من اإ�رضائيل اإىل االأبد”, وتابع 

ال  كبرية...  اأمنية  دوامة  يف  اإ�رضائيل  ي�شع  باأن  كفيل  اجلوالن  عن  “التخلي 
ميكنني اأن اأفكر ب�شخ�ش غري جدير مبثل هذه اجلائزة اأكرث من ب�شار االأ�شد... 

80
اأتوقع للو�شع الراهن اأن يبقى”.

جراء  مكا�شب  من  االإ�رضائيلي  اجلانب  عليه  يح�شل  قد  مما  الرغم  على 

اإال  �شورية,  يف  االإيراين  النفوذ  بخ�شو�ش  اجلديدة  االأمريكية  ال�شيا�شة  هذه 

اأن االإ�رضائيليني يدركون اأن اإعالن بقاء القوات االأمريكية يف �شورية وربطها 

اأو  اآيل  ب�شكل  القوات,  تلك  قيام  بال�رضورة  يعني  ال  االإيرانية,  القوات  ببقاء 

غري  من  االإيرانية,  القوات  �شّد  ع�شكرية  �رضبات  اأو  عمليات  ب�شّن  تلقائي, 

االأخذ باحل�شبان امل�شوغات القانونية, واالعتبارات ال�شيا�شية, حملياً ودولياً. 

ويف هذا االإطار, ف�رّض جيم�ش جيفري James Jeffrey, ممثّل وا�شنطن اخلا�ش 

يف �شورية, ت�رضيحات بولتون, حيث قال: “لن جنرب االإيرانيني على اخلروج 

من �شورية, وال نعتقد اأنه باإمكان الرو�ش اإجبار االإيرانيني على ذلك. وعندما 

81
نتحدث عن اإجبار, فاإن ذلك يعني ا�شتخدام قوى ع�شكرية”.

التي  للرتتيبات  ومتخوفاً  مرتقباً  يبقى  االإ�رضائيلي  اجلانب  اأن  �شّك  ال 

احلرب,  انتهاء  بعد  ب�شورية  يتعلق  فيما  الدويل  املجتمع  اإليها  يتو�شل  قد 

  موقع رو�شيا اليوم, 2018/9/6.
80

The Washington Post, 30/9/2018.  81
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اأعلن  حيث  ليربمان,  اأفيجدور  االإ�رضائيلي,  الدفاع  وزير  ذلك  عن  عرب  وقد 

ال  تفاهمات  اأو  اتفاقات  باأي  ملزمة  تكون  لن  “اإ�رضائيل”  اأن   ,2018/8/30 يف 

82
تراعي امل�شالح االأمنية االإ�رضائيلية.

حققها  التي  الع�شكرية  االنت�شارات  من  الرغم  على  اإنه  القول  ي�شح  وقد 

تبقى  ال�شورية,  ال�شاحة  يف  رو�شيا  من  املدعوم  االإيراين  ال�شوري  احللف 

م�شاألة دعم اإعادة اإعمار ما ُدمر خالل احلرب خا�شعة للم�شاومات االأمريكية 

مطالب  الدويل  واملجتمع  لوا�شنطن  �شيكون  اأنه  املوؤكد  من  والتي  والدولية؛ 

�شيا�شية وع�شكرية واأمنية ك�رضط لدعم مرحلة اإعادة االإعمار, ويف مقدمة هذه 

املطالب حتقيق امل�شالح االأمنية االإ�رضائيلية.

هـ. رو�سيا:

يوؤثر  م�شتجداً  عامالً  �شورية  يف  الرو�شي  الوجود  يف  “اإ�رضائيل”  راأت 

الت�شوية  �رضوط  ويف  وانت�شارها,  �شبطها  ويف  كلها,  االأطراف  �شلوك  على 

وقد  املواجهة.  الإنهاء  املحتملة  االآليات  ويف  ومميزاتها,  �شورية  يف  املحتملة 

“اإ�رضائيل”, من جهة, لكنه قد يتيح  الرو�شي امل�شتجد يف املنطقة  الدور  ُيلزم 

خالل  من  وا�شرتاتيجية  �شيا�شية  مكا�شب  حتقيق  اأخرى,  جهة  من  لها, 

بحوار  م�شحوباً  وبالتدريج,  وم�شبوط,  مت�شاعد  للقوة,  حمدود  تفعيل 

�شيا�شي مع رو�شيا والواليات املتحدة. ورمبا يكون هذا املخطط, يف �شياقات 

واجلهة  “اإ�رضائيل”  بني  املواجهة  ملفهوم  واملُوؤَ�ِش�َشة  املركزية  الفكرة   معينة, 

83
ال�شمالية.

Haaretz, 30/8/2018, https://www.haaretz.com/israel-news/israel-not-bound-by-  82

deals-made-in-post-war-syria-defense-chief-says-1.6432441

والتهديدات  الإقليمية  املتغريات  �سوء  يف  الإ�رسائيلي  اجلي�س  ا�سرتاتيجيا  خليفة,  اأحمد   
83

امل�ستجدة, �ش 181.
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�شورية  يف  الرو�شي  التدخل  لتعزيز  والرئي�شي  االأول  الهدف  اأن  �شّك  ال 

فهو  التدخل  من  الثاين  الهدف  اأما  عاملية.  عظمى  كقوة  رو�شيا  متو�شع  هو 

مهمة  اأخرى  �شاحات  يف  م�شكالت  حلّل  كرافعة  ال�شورية  امل�شكلة  ا�شتخدام 

وينبع  خ�شو�شاً.  واأوكرانيا  عامة,  اأوروبا  راأ�شها  وعلى  لرو�شيا,  بالن�شبة 

الهدف الثالث من اعتبارات داخلية للرئي�ش فالدميري بوتني تتعلق بجمهوره 

عن  الرو�شي  العام  الراأي  اأنظار  بتحويل  ت�شمح  احلرب  اأن  ذلك  رو�شيا,  يف 

مع  خ�شو�شاً  البالد,  منها  تعاين  التي  واالقت�شادية  االجتماعية  امل�شكالت 

نظام  كاإنقاذ  اأخرى  اأهدافاً  ذلك  اإىل  اأ�شف  العاملية.  النفط  اأ�شعار  انخفا�ش 

اجلماعات  وحماربة  وويف,  به  موثوق  كحليف  رو�شيا  واإظهار  �شديق, 

اجلهادية ال�شنية املت�شددة.

يف  رو�شية  م�شالح  اأكرب  ب�شكل  تتفهم  “اإ�رضائيل”  بداأت  ذلك,  �شوء  على 

املنطقة. وعلى العك�ش من الدوافع االأيديولوجية للتدخل االإيراين, جاء تدخل 

رو�شيا حلماية م�شاحلها اجليو-�شيا�شية لي�ش فقط يف �شورية بل يف منطقة 

البحر االأبي�ش املتو�شط.

جوية,  لقوات  مبا�رض  ن�شاط  اإىل  وحتوله  الرو�شي  التدخل  تعاظم  ومع 

ت�رضفت “اإ�رضائيل” بحذر �شديد وحر�شت على عدم اال�شتباك مع الطائرات 

احلربية الرو�شية, واتخذت يف احل�شبان املظلة النارية الأنظمة الدفاع اجلوي 

لدى زيارته رو�شيا, برفقة رئي�ش  نتنياهو  واأر�شى  للرو�ش.  التابعة  املتطور 

هيئة االأركان العامة االإ�رضائيلي, يف 2015/9/21, اأ�شا�شاً الآلية تن�شيق تكتيكي 

لبدء  اأي�شاً  ورمبا  للدولتني,  احلمر  اخلطوط  ولتو�شيح  اال�شتباك,  لتجنب 

تفاهمات ا�شرتاتيجية ب�شاأن م�شتقبل �شورية. وقال نتنياهو بعد لقائه بوتني, 

اإن رو�شيا و“اإ�رضائيل” �شتن�شقان اأعمالهما الع�شكرية يف �شاأن �شورية لتجنب 
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تبادل اإطالق النار يف �شكل غري مق�شود. كما اأكد اأن “�شيا�شتنا هي فعل كل ما 

84
يف و�شعنا ملنع اإر�شال اأ�شلحة اإىل حزب اهلل”.

عن  الطرف  رو�شيا  ت  غ�شَّ و“اإ�رضائيل”؛  مو�شكو  بني  للتن�شيق  وكثمرة 

ت�شخري  عن  وامتنعت  االإيرانية  املواقع  على  املتكررة  االإ�رضائيلية  الهجمات 

االإيرانية  االأهداف  على  االإ�رضائيلية  للغارات  للت�شدي  اجلوية  دفاعاتها 

بعيدة  الع�شكرية  قواتها  تواجد  رو�شيا  اأبقت  ذلك,  اإىل  باالإ�شافة  وال�شورية. 

ن�شبيّاً عن اأماكن جتمع القوات االإيرانية, وذلك حتى تتجنب ت�شارب امل�شالح 

اأو االأخطاء مع “اإ�رضائيل”, وحتى توفر لالأخرية حرية اأو�شع يف التعامل مع 

االأهداف االإيرانية. وقد ظهر االمتعا�ش االإيراين من م�شاألة التن�شيق الرو�شي 

بي�شه  فالحت  اهلل  ح�شمت  ل�شان  على  مرة,  الأول  علني  ب�شكل  االإ�رضائيلي 

وال�شيا�شة  القومي  االأمن  جلنة  رئي�ش   ,Heshmat Allah Falahat Pishe

اخلارجية يف جمل�ش ال�شورى االإيراين, الذي قال يف 2019/1/24, بعد �شل�شلة 

يناير  الثاين/  كانون  يف  اإيرانية  مواقع  على  االإ�رضائيلية  اجلوية  الغارات  من 

2019: “هناك نقد جاد يوجه اإىل رو�شيا, حيث تقوم بتعطيل منظومة اأ�ش-300 

اأو S-300 حني ي�شّن الكيان ال�شهيوين هجماته على �شورية”, واأ�شاف “اإذا 

كانت منظومة اأ�ش-300 الرو�شية تعمل ب�شكل �شحيح, فاإن الكيان ال�شهيوين 

ال ي�شتطيع �شّن هجماته علي �شورية ب�شهولة”. وتابع قائالً: “يبدو اأن هناك 

نوعاً من التن�شيق بني الهجمات ال�شهيونية والدفاع اجلوي الرو�شي املتمركز 

85
يف �شورية”.

Reuters, 21/9/2015, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-israel/  84 

israel-russia-to-coordinate-military-action-on-syria-netanyahu-idUSKCN0RL 
10K20150921

  وكالة اجلمهورية االإ�شالمية لالأنباء )ارنا(, 2019/1/24, انظر:
85

http://www.irna.ir/ar/News/83182701
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2018/5/10, ع�رضات  االإ�رضائيلي, يف  ا�شتهداف �شالح اجلو   رمبا �شكل 

االأهداف االإيرانية والتي اأ�شفرت, ح�شب الرواية االإ�رضائيلية, عن تكبد اإيران 

 مع ا�شتئناف عمليات ا�شتهداف القوات 
86

خ�شائر فادحة يف االأرواح والعتاد,

 2018 �شنة  نهاية  مع  خ�شو�شاً  االإ�رضائيلي,  اجلو  �شالح  قبل  من  االإيرانية 

االإيراين  الطرفني  م�شالح  اختالف  على  االإ�شارات  اأبرز   ,2019 �شنة  وبداية 

والرو�شي من جهة, وعمق التن�شيق االإ�رضائيلي - الرو�شي من جهة اأخرى. 

فال�رضبة اجلوية مّت تنفيذها بعد وقت وجيز من عودة نتنياهو من مو�شكو يف 

اأكد نتنياهو  االإيراين يف �شورية؛ حيث  الوجود  2018/5/9, والتي بحث فيها 

بعد لقائه بوتني, اأنه “يتبني دائماً, مع مرور الوقت, اأن هذه اللقاءات ناجعة. 

اأقوال  اأو  الرو�شي  اأقوال من�شوبة للجانب  وخالل لقاءات �شابقة, على �شوء 

مل  وهذا  اأخرى  مب�شالح  امل�ّش  اأو  عملنا,  حرية  من  حتّد  كاأنها  بدت  �شدرت, 

يحدث”. واأردف م�شدداً على اأنه “لي�ش لدي اأ�شا�ش لالعتقاد باأن هذا �شيكون 

خمتلفاً هذه املرة”. واأ�شاف نتنياهو اأن احلوار بينه وبني بوتني “مبا�رض جداً 

التفوق  من  االأمنية  امل�شالح  ل�شمان  اأف�شل  طريقة  توجد  وال  جداً.  و�رضيح 

87
االإ�رضائيلي”.

حمل التدخل الرو�شي يف �شورية بع�ش “اجلوانب االإيجابية”, من وجهة 

88
النظر االإ�رضائيلية:

1. اأ�شهم ب�شكل حا�شم يف �رضب قوى الثورة ال�شورية, خ�شو�شاً يف املناطق 

ال�شنية العربية, واأنهى تواجدها ل�شالح النظام ال�شوري. ما اأدى اإىل زيادة 

86  احلياة، 2018/5/11.

Yedioth Ahronoth newspaper, 9/5/2018, https://www.ynetnews.com/articles/  87 

0,7340,L-5255666,00.html

الأو�سط  ال�رسق  يف  لل�رساعات  الإ�رسائيلية  الروؤية  وحترير(,  )اإعداد  خليفة  اأحمد   
88

�شل�شلة  اإ�رسائيليني كبار,  اإ�رسائيل: درا�سات جلرنالت وباحثني  اأمن  وانعكا�ساتها على 

.138-137 2017(, �ش  ق�شايا ا�شرتاتيجية )4( )بريوت: موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, 
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اإمكانية التو�شل اإىل ت�شوية م�شتقبلية يف البلد, ال تتجاوز اخلطوط احلمراء 

االإ�رضائيلية.

“اإ�رضائيل” كجهة موثوق بها وم�شتقرة  اأظهر التن�شيق مع رو�شيا مكانة   .2

يف املنطقة.

اإن تفاهمات تكتيكية مع رو�شيا هي منطلق جيد الإقامة منظومة عالقات   .3

على امل�شتوى اال�شرتاتيجي بني الدولتني.

قوة  على  تنطوي  الرو�شية  اخلطوة  هذه  اأن  “اإ�رضائيل”  تدرك  املقابل,  يف 

اأف�شى  فقد  لـ“اإ�رضائيل”.  بالن�شبة  �شلبياً  بعداً  حتمل  قد  ا�شرتاتيجية  كامنة 

حلدود  متاخمة  منطقة  يف  ال�شيعي”  “املحور  تعزيز  اإىل  الرو�شي  التدخل 

“اإ�رضائيل”, وذلك بتعزيز حمور اإيران - حزب اهلل - �شورية, وجعله جمدداً 
القوة املهيمنة يف �شورية, وتزويده بو�شائل قتالية متطورة ونوعية, وو�شع 

جمهود ا�شتخباري نوعي لر�شد “اإ�رضائيل” يف ت�رضف هذا املحور, وحت�شن 

“اإ�رضائيل”  اأمن  تهدد  اأن  �شاأنها  من  اأمور  كلها  للحزب,  القتايل  امل�شتوى 

هو  اجلوالن  مرتفعات  يف  اهلل  وحزب  اإيران  وجود  تعزيز  اأن  كما  م�شتقبالً. 

تطور ا�شرتاتيجي �شلبي بالن�شبة لـ“اإ�رضائيل”. 

اأ�شلحة  منظومات  احلرب  يف  الرو�شي  التدخل  جلب  ذلك,  اإىل  باالإ�شافة 

متطورة اإىل املنطقة, ومن املرجح اأن جزءاً منها على االأقل �شيبقى �شمن حدود 

اإىل  املوجهة  االأ�شلحة  منظومات  اإىل  و�شيُ�شاف  احلرب,  انتهاء  بعد  �شورية 

“اإ�رضائيل”. وكما يبدو فاإن التدريبات والعقائد الع�شكرية واخلربة العمالنية 
الرو�شية مل ُتنقل اإىل اجلي�ش ال�شوري فح�شب, بل اأي�شاً اإىل قوات اأخرى تقاتل 

89
اإىل جانب االأ�شد, وبينها حزب اهلل.

والتهديدات  الإقليمية  املتغريات  �سوء  يف  الإ�رسائيلي  اجلي�س  ا�سرتاتيجيا  خليفة,  اأحمد   
89

امل�ستجدة, �ش 138-117.
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يف �شوء هذا التطور ال�شلبي بالن�شبة لـ“اإ�رضائيل” وجدت تل اأبيب نف�شها 

منظومة  ببناء  فقامت  اال�شرتاتيجي؛  و�شعها  لتح�شني  عملية  متطلبات  اأمام 

العالقات اال�شرتاتيجية النا�شئة مع رو�شيا, وذلك وفق مبداأ امل�شالح االأمنية 

واال�شرتاتيجية امل�شرتكة.

ت�شع  )بلغت  بوتني  ولقائه  لرو�شيا  املتعددة  نتنياهو  زيارات  جاءت  وقد 

 
90

,)2018/7/11 2015 وحتى  �شنة  الرو�شي يف �شورية  التدخل  زيارات منذ 

لتوؤكد اأن “اإ�رضائيل” باتت تدرك اأن رو�شيا متثل مفتاحاً رئي�شياً مل�شاحلها يف 

املنطقة, ال �شيّما واأن رو�شيا ت�شيطر على ال�شاحة ال�شورية. وتوؤكد زيارات 

يف  القرار  متخذي  تقلق  باتت  ال�شورية  ال�شاحة  اأن  لرو�شيا  املتكررة  نتنياهو 

املتحدة  الواليات  توافقت  اأن  بعد  �شورية,  مب�شتقبل  يتعلق  فيما  “اإ�رضائيل” 
القريبة  االأ�شد يف احلكم, والهزمية  الرو�شي يف م�شاألة بقاء ب�شار  مع املوقف 

الت�شوية  على  التاأثري  حتاول  “اإ�رضائيل”  فاإن  لذلك  �شورية,  يف  لـ“داع�ش” 

امل�شتقبلية يف �شورية مبا ي�شمن لها م�شاحلها االأمنية واال�شرتاتيجية, والتي 

حددها نتنياهو خالل لقائه بوتني يف مو�شكو, يف 2018/7/11, باأن الهدف هو 

منع تاأ�شي�ش م�شتقر الإيران يف �شورية, واأكد نتنياهو “لن نتخذ اإجراءات �شّد 

91
نظام االأ�شد, وعليكم باإخراج االإيرانيني”.

الطائرة  اإ�سقاط  حادثة  اإثر  الرو�سية  الإ�رسائيلية  العالقات  تاأزم 

الرو�سية يف الالذقية يف 2018/9/17:

دخلت العالقة بني “اإ�رضائيل” ورو�شيا منعطفاً خطرياً بعد حادثة اإ�شقاط 

15 ع�شكرياً  , ومقتل   Ilyushin IL-20أو اإل-20  اإليو�شن  الرو�شية  الطائرة 

The Jerusalem Post, 11/7/2018, https://www.jpost.com/Israel-News/Netanyah-off-  90

to-Moscow-for-9th-meeting-with-Putin-in-three-years-562207

Times of Israel, 11/7/2018, https://www.timesofisrael.com/pledging-not-to-oust-  91

assad-netanyahu-asks-putin-to-get-iranians-out-of-syria
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رو�شياً كانوا على متنها, عن طريق اخلطاأ من قبل الدفاعات اجلوية ال�شورية, 

خالل ت�شديها للطائرات احلربية االإ�رضائيلية, التي كانت تنفذ غارات جوية 

92
على مواقع ع�شكرية اإيرانية يف مدينة الالذقية ال�شورية, يف 2018/9/17.

و“اإ�رضائيل”,  رو�شيا  بني  العالقة  يف  �رضخاً  احلادثة  هذه  اأحدثت  وقد 

اأو  مهددة,   ,2015 �شنة  عليها  التوافق  مّت  التي  اال�شتباك”  “عدم  اآلية  وباتت 

على االأقل ولّدت احلادثة �رضوطاً واإجراءات جديدة من قبل الرو�ش قد حّدت 

ب�شورة جدية, من حرية العمليات الع�شكرية االإ�رضائيلية فوق مناطق جديدة 

على االأرا�شي ال�شورية. 

نوركني  عميكام  االإ�رضائيلي,  اجلو  �شالح  قائد  اإعالن  من  الرغم  وعلى 

 ,2018/9/20 يف  رو�شيا  اإىل  زيارته  خالل  جنح,  اأنه   ,Amikam Norkin

قيادتي  بني  امل�شتوى  رفيع  االأمني  التن�شيق  وباإعادة  االأزمة,  حجم  بتقلي�ش 

 اإال اأن الرّد الرو�شي على التقرير الذي 
93

اجلي�شني حول ن�شاطهما يف �شورية,

با�شم  الناطق  اتهام  يف  متثل  الطائرة؛  حادث  مالب�شات  حول  نوركني  قدمه 

 Igor Konashenkov كونا�شينكوف  اإيغور  اللواء  الرو�شية  الدفاع  وزارة 

وا�شفاً  مقاتالتها,  غارات  منطقة  ب�شاأن  مو�شكو  �شللت  باأنها  “اإ�رضائيل” 
94

ال�شلوك االإ�رضائيلي بـ“اجلاحد” مبا عملته رو�شيا لـ“اإ�رضائيل”.

تبددت النظرة والتقديرات االأولية االإ�رضائيلية, التي قللت من انعكا�شات 

حادثة اإ�شقاط الطائرة الرو�شية على م�شتقبل العمليات الع�شكرية االإ�رضائيلية 

  عرب 48, 2018/9/18. 
92

The Times of Israel, 20/9/2018, https://www.timesofisrael.com/air-force-chief-  93

briefs-moscow-on-downing-of-spy-plane-iranian-activities

  موقع رو�شيا اليوم, 2018/9/23. وانظر اأي�شاً:
94

Yedioth Ahronoth, 23/9/2018, https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-53565 
14,00.html
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خطوات  فر�ش  عزمها  مو�شكو  اأعلنت  بعدما  ال�شورية,  االأرا�شي  فوق 

“رادعة” لوقف ن�شاط الطريان االإ�رضائيلي فوق االأجواء ال�شورية, رداً على 
احلادثة. اإذ جاءت القرارات التي اأعلنها وزير الدفاع الرو�شي �شريغي �شويغو 

ال�شيا�شي  القرار  �شنع  مطبخ  “اأن  لتوؤكد   ,2018/9/24 يف   ,Sergei Shoigu

وحادثة  تدابري,  التخاذ  طويل  وقت  منذ  جهز  كان  الرو�شي  والع�شكري 

الطائرة �شكلت ال�شبب املبا�رض لت�رضيع اإعالنها”, بح�شب قول م�شدر برملاين 

95
رو�شي لـ�شحيفة ال�رضق االأو�شط.

وكان �شويغو اأعلن �رضوع مو�شكو يف تنفيذ خطوات و�شفت باأنها تهدف 

ومنع  الرو�شية,  املن�شاآت  وحماية  �شورية,  يف  االأمنية  القدرات  تعزيز  اإىل 

الوزير  وقال  املتو�شط.  البحر  جهة  من  حمتمل  خارجي  ع�شكري  هجوم  اأي 

الرو�شي اإن املوؤ�ش�شة الع�شكرية تلقت اأوامر من الرئي�ش بوتني ب�شفته القائد 

96
االأعلى للجي�ش, هي:

املتو�شط  البحر  مناطق  يف  الكهرومغناطي�شي  الت�شوي�ش  تقنيات  اإطالق   .1

االأقمار  وات�شاالت  رادارات  عمل  ملنع  �شورية,  ل�شواحل  املحاذية 

اال�شطناعية والطائرات يف اأثناء اأي هجوم م�شتقبلي على �شورية. 

تزويد مو�شكو اجلي�ش ال�شوري مبنظومات اأ�ش-300 ال�شاروخية للدفاع   .2

اجلوي  الدفاع  لقوات  القيادية  املراكز  وجتهيز  اأ�شبوعني,  خالل  اجلوي 

ال�شورية بنظام للتحكم واملراقبة معمول به لدى اجلي�ش الرو�شي.

ال�رسق الأو�سط, 2018/9/25.  95

Yedioth Ahronoth, 24/9/2018, https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-53570  96 

 51,00.html
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واملواقف  الت�رضيحات  بها  اأوحت  التي  االبتدائية  التقديرات  خالف  على 

لن  احلادثة  وكاأن  بدت  والتي  الرو�شية,  الطائرة  اإ�شقاط  اأعقاب  يف  الرو�شية 

توؤثر على الن�شاطات الع�شكرية االإ�رضائيلية يف �شورية. وا�شح اأن تغيرياً طراأ 

اأي�شاً,  على املوقف الرو�شي يف ا�شتغالل احلادثة اإىل اأق�شى ما ميكن. ورمبا 

مل يعد باإمكان “اإ�رضائيل”, وم�شاعيها من وراء االأبواب املغلقة, تخفيف حدة 

ال�رضر وتاأثرياته. 

وميكن القول, اإنه بعد التغيري يف املوقف الرو�شي, قررت مو�شكو ال�شري 

تهديداتها,  وجه  يف  الدفاعية  ال�شوري  اجلي�ش  قدرات  تعزيز  مب�شارين: 

اإجراءات  عرب  ال�شورية  ال�شاحة  يف  الفعلية  مناورتها  هام�ش  وتقييد  وغريها؛ 

احلّد  اأو  الع�شكرية  اإمكاناتها  تفعيل  من  “اإ�رضائيل”  متنع  ع�شكرية  وقيود 

الكبري منها.

اأكد  اأ�ش-300,  مبنظومة  دم�شق  تزويد  رو�شيا  قرار  من  اأ�شبوعني  وبعد 

اإىل �شورية, مبا يف  املعدات و�شلت  49 قطعة من  اأن   ,2018/10/2 �شويغو يف 

ذلك اأربع من�شات اإطالق ومركبات مراقبة. وهو ما �شّكل حتدياً جدياً حلرية 

97
العمل ل�شالح اجلو االإ�رضائيلي فوق االأجواء ال�شورية.

اأن  هاآرت�ش  ل�شحيفة  مقال  يف   Amos Harel هرئيل  عامو�ش  وراأى 

اأبيب الع�شكرية لدى تل   م�شالح رو�شيا يف �شورية ولبنان ت�شيق اخليارات 

تواجهها  التي  االأ�شا�شية  امل�شكلة  اأن  هرئيل  وذكر  البلدين.  هذين  �شّد 

املتاحة  العملياتية  ال�شمال تكمن يف ت�شييق م�شاحة اخليارات  “اإ�رضائيل” يف 
تو�ّشع  كي  العربي”  لـ“الربيع  “اإ�رضائيل”  ا�شتغالل  من  �شنوات  بعد  لديها, 

اأن�شطتها الهجومية ال�رضية غالباً يف دول اجلوار. واأ�شاف هرئيل اأن اجلي�ش 

ملنع  اخلا�شة  والعمليات  الغارات  مئات  نفذا  االإ�رضائيليني  واال�شتخبارات 

موقع رو�شيا اليوم, 2018/11/2.  
97
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طهران من اإمداد حزب اهلل باالأ�شلحة يف �شورية ولبنان, والت�شدي لتمو�شع 

98
اإيران يف �شورية.

اإىل معايري ما قبل �شنة  اللعبة يبدو بداأت تعود  اأن قواعد  واأ�شاف هرئيل 

2011, مع ا�شتعادة حكومة دم�شق نفوذها يف البالد وت�شديد مو�شكو مواقفها 

اإزاء “اإ�رضائيل”, ال �شيما بعد حادثة الطائرة الرو�شية. وخل�ش هرئيل اإىل اأن 

قد  ال�شابق  القائم  الو�شع  اأن  خمتلفة  بطرق  لـ“اإ�رضائيل”  اأو�شحت  رو�شيا 

انتهى, الأن عمليات “اإ�رضائيل” يف �شورية ت�رض مب�رضوع مو�شكو االأ�شا�شي 

يف املنطقة, اأي ا�شتعادة احلكومة ال�شورية �شيطرتها على معظم اأرا�شي البالد 

ل�شمان م�شالح رو�شيا االقت�شادية واالأمنية يف �شورية. واأ�شار اإىل اأن تغيري 

املواقف الرو�شية تقل�ش اخليارات الع�شكرية لدى “اإ�رضائيل” يف لبنان اأي�شاً, 

اإزاء الو�شع يف  اأن بوتني يويل يف االآونة االأخرية اهتماماً متزايداً  وخ�شو�شاً 

99
هذه البالد.

ال  اأ�ش-300  منظومة  ت�شببه  الذي  االأكرب  التهديد  اإن  القول  املمكن  من 

يكمن يف العقبة التكتيكية املحددة التي ت�شعها هذه املنظومة اأمام �شالح اجلو 

االإ�رضائيلي, بل يف اأن ذلك قد يوؤدي اإىل انهيار العالقات مع رو�شيا. فعلى الرغم 

من اأن وزير الدفاع الرو�شي �شويغو قال يف اإعالنه اإن طواقم �شورية تدربت 

على ت�شغيل منظومة اأ�ش-300, فاإن ت�شليم الطواقم ال�شورية م�شوؤولية اإدارة 

القوات  اأن  املوؤكد  اأ�شهر, فمن �شبه  ال�شواريخ �شوف ت�شتغرق عدة  منظومة 

والتحكم  ال�شواريخ  منظومة  بت�شغيل  البداية  يف  �شتقوم  من  هي  الرو�شية 

تدمري  يف  االإ�رضائيلي  القرار  من  ذلك  �شيجعل  كذلك,  االأمر  كان  اإذا   بها. 

ومتعمداً  مبا�رضاً  ا�شتهدافاً  تعقيداً, و�شيتطلب رمبا  اأكرث  ال�شورية  اأ�ش-300 

 Amos Harel, Putin’s Interests in Syria and Lebanon Are Limiting Israel’s Military  98

 Options, Haaretz, 18/11/2018.

Ibid.  99
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للقوات الرو�شية. ففي مثل هذه االأعمال خماطرة يف تنفري رو�شيا اأكرث, ودفع 

ال�شياق ذاته, فاإن  الديبلوما�شية بينهما. يف  العالقات  انهيار  اإىل حافة  البلدين 

اأن  �شيعني  االإ�رضائيلية  للطائرات  املنظومة  هذه  قبل  من  جدي  ا�شتهداف  اأي 

هذا اال�شتهداف مّت باأيٍد رو�شية, وهذا ما ال تقبله طبيعة ومتطلبات التن�شيق 

بني الطرفني؛ وما ا�شتمرار الن�شاط االإ�رضائيلي فوق االأرا�شي ال�شورية دون 

معوقات حقيقية �شوى ترجمة لهذه املعادلة.

ال�شواريخ,  هذه  ن�رض  �شيتم  اأين  بعد,  يت�شح  مل  اأنه  ذلك,  من  واالأهم 

ففي  لدم�شق.  ت�شليمها  مو�شكو  تنوي  التي  وال�شواريخ  الوحدات  وعدد 

اجلرنال  الرو�شية,  اجلوية  للقوات  االأ�شبق  العام  القائد  َقدََّر   ,2013/5/31

يقل  اإىل ما ال  اأن �شورية حتتاج   ,Anatoly Kornukov اأناتويل كورنوكوف 

عن ع�رضة وحدات من منظومة اأ�ش-300 كي ت�شتطيع تاأمني جمالها اجلوي 

 وهذا يعني من الناحية العملية, اأن هناك تفا�شيل 
100

فوق االأرا�شي ال�شورية.

على  املتطورة  املنظومة  هذه  له  ت�شكِّ اأن  ميكن  الذي  التهديد,  بدرجة  مرتبطة 

اجلانب االإ�رضائيلي, ما تزال غري متوفرة. وبغ�شِّ النظر عن هذه التفا�شيل يف 

هذه املرحلة, �شيبقى القلق االإ�رضائيلي مرتكزاً على التواجد االإيراين يف �شورية 

اال�شرتاتيجية  على  اأثره  ترك  �شبق  ما  ال�رضاع.  بعد  ما  مرحلة  يف  وم�شتقبله 

االإ�رضائيلية املعتمدة اإزاء �شورية, لتاأخذ باالعتبار التدخل االأجنبي يف �شورية, 

باالإ�شافة اإىل التطورات امليدانية يف ال�شاحة ال�شورية.

الن�شاط  حتويل  يف  االإ�رضائيلية  القيادة  نية  مدى  حول  ال�شوؤال  ويبقى 

املقيدات  تزايد  مع  خ�شو�شاً  اللبنانية,  االأرا�شي  نحو  م�شتقبالً,  الع�شكري, 

ب�شبب  اللعبة  قواعد  وتغري  ال�شورية,  ال�شاحة  يف  وال�شيا�شية  الع�شكرية 

االئتالف  يواجهها  التي  ال�شيا�شية  اخلالفات  ظّل  ويف  الرو�شي.  احل�شور 

  موقع رو�شيا اليوم, 2013/5/31.
100
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الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  واجهته  الذي  االإخفاق  بعد  نتنياهو,  برئا�شة  احلكومي 

ع�شكرية  جولة  من  تبعها  وما   ,2018/11/11 يف  خانيون�ش  عملية  جراء 

الدفاع  وزير  ُيعجب  مل  تهدئة  اتفاق  عنها  نتج  غزة,  يف  املقاومة  ف�شائل  مع 

االإ�رضائيلي ليربمان الذي قدم ا�شتقالته احتجاجاً. كما بات ملف الف�شاد الذي 

ُيحقق فيه مع نتنياهو وزوجته اأكرث �شخونة؛ وهو ما وّجه اأ�شهم االتهامات 

من  باإيعاز  االإ�رضائيلي,  اجلي�ش  اأطلقها  التي  للعملية  احلقيقية  النوايا  نحو 

“درع  عملية  ا�شم  حتت  لبنان  مع  احلدود  نحو   ,2018/12/4 يف  نتنياهو, 

ال�شمال Northern Shield” ملواجهة اأنفاق حزب اهلل. 

جديدة  مرحلة  بداية  اأم  �شيا�شي,  ا�شتعرا�ش  ال�شمال”  “درع  عملية  فهل 

من الن�شاط االإ�رضائيلي عنوانه حت�شني الردع االإ�رضائيلي جتاه حزب اهلل يف 

لبنان.

على الرغم مما قيل حول املقيدات الرو�شية جتاه اأن�شطة وعمليات �شالح 

اإال  الرو�شية,  الطائرة  ال�شورية, بعد حادثة  االأرا�شي  االإ�رضائيلي فوق  اجلو 

اأن درجة التن�شيق بني الطرفني يبدو اأنها عادت اإىل �شابق عهدها, مع ترتيبات 

حمدودة؛ من �شمنها جتنب ا�شتهداف “اإ�رضائيل” الأماكن ين�شط فيها الوجود 

الرو�شي, وهو ما ترجمته عودة االت�شاالت بني اجلانبني, و�شل�شلة الغارات 

الفرتة  خالل  ال�شورية  االأرا�شي  فوق  االإ�رضائيلي  اجلو  �شالح  نفذها  التي 

 والتي بدت وكاأنها تاأخذ منطاً ت�شاعدياً, وهو 
101

,2019/1/22–2018/11/29

ما اأثار حفيظة وانتقاد اجلانب االإيراين ب�شكل علني لهذا التن�شيق. وفيما يلي 

102
جدول باأبرز ال�رضبات االإ�رضائيلية ل�شورية:

101 ال�رسق الأو�سط, 2019/1/22.

102 ال�رسق الأو�سط, 2019/1/22.
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اأبرز ال�رسبات الإ�رسائيلية ل�سورية خالل الفرتة

2019/1/21–2013/1/30

الأهداف التي ُق�سفتالتاريخ

ق�شف موقع ل�شواريخ “اأر�ش - جو” قرب دم�شق, وجممع ع�شكري 2013/1/30

ي�شتبه باأنه يحوي مواد كيماوية.

ا�شتهداف مركز لالأبحاث العلمية يف جمرايا قرب دم�شق.أيار/ مايو 2013

ق�شف موقع حلزب اهلل واإيران يف جنوب �شورية قرب القنيطرة.2015/1/18

قتل �شمري القنطار القيادي يف حزب اهلل بغارة قرب دم�شق.2015/12/19

 ا�شتهداف اأ�شلحة “متطورة” كانت �شتنقل اإىل حزب اهلل قرب تدمر2017/3/17

يف و�شط �شورية.

ا�شتهداف خمزن ذخرية حلزب اهلل قرب مطار دم�شق ومطار املزة.2017/9/22

2018/2/10
�رضب اأهداف ع�شكرية �شورية واإيرانية بعد اإطالق طائرة بدون طيار من 

االأرا�شي ال�شورية نحو �شمال فل�شطني املحتلة.

ا�شتهداف قاعدة ع�شكرية يف حمافظة حم�ش.2018/4/9

2018/4/29
ا�شتهداف مطار ع�شكري يف حلب, وموقع يف حماة تنت�رض فيهما قوات 

اإيرانية.

ق�شف موقع ع�شكري قرب دم�شق.2018/5/8

2018/5/10
ع�رضات الغارات على اأهداف ع�شكرية اإيرانية, وذلك رداً على اإطالق 

�شواريخ على اجلزء املحتل من اجلوالن.

ق�شف موقع تابع لـ“احلر�ش الثوري” االإيراين قرب مطار النريب 2018/7/15

الع�شكري يف حلب.

2018/9/17
حادثة اإ�شقاط الطائرة الرو�شية باخلطاأ, من قبل دفاعات جوية �شورية, 

كانت تت�شدى لطائرات اإ�رضائيلية.



درا�سات علمية حمكمة )12(

74

اأطلقت “اإ�رضائيل” �شواريخ على جنوب حمافظة دم�شق.2018/11/29

اتهمت �شورية “اإ�رضائيل” ب�شن �رضبات قرب دم�شق.2018/12/25

2019/1/13
اأقر رئي�ش الوزراء االإ�رضائيلي بنيامني نتنياهو باأن الطريان االإ�رضائيلي �شّن 

قبل يومني غارة على “خمازن اأ�شلحة” اإيرانية قرب مطار دم�شق.

2019/1/21
اأعلنت “اإ�رضائيل” اأنها ا�شتهدفت “خمازن اأ�شلحة وموقعاً يف مطار دم�شق 

الدويل, وموقعاً لال�شتخبارات االإيرانية, ومع�شكراً اإيرانياً للتدريب” تابعاً 

لـ“فيلق القد�ش”.

و. تركيا:

للتدخل  اإ�رضائيلية  حاجة  وبروز  ال�شورية,  االأزمة  اأحداث  تطور  مع 

اإ�رضائيلية  حاجة  هناك  اأ�شبح  �شورية,  يف  املعلن,  غري  املبا�رض,  الع�شكري 

لت�شوية اخلالفات مع تركيا؛ التي نتجت عن حادثة االعتداء االإ�رضائيلي على 

�شفينة مرمرة الرتكية, التي كانت �شمن اأ�شطول احلرية املتوجه اإىل قطاع غزة 

لفّك احل�شار يف 2010/5/31. 

“اإ�رضائيل”,  نظر  وجهة  من  اأنقرة  مع  العالقات  ا�شتئناف  اأهمية  تكمن 

االإ�رضائيلي  اجلو  �شالَحي  بني  التن�شيق  عملية  على  مبا�رض  اأثر  من  لذلك  ملا 

خالل  االإ�رضائيلية  الطائرات  اعرتا�ش  جتنب  مب�شاألة  يت�شل  فيما  والرتكي, 

العمليات التي قد تنفذها �شّد القواعد الع�شكرية االإيرانية يف �شورية, اأو �شّد 

املقابل,  يف   
103

لبنان. يف  اهلل  حزب  اإىل  �شورية  من  املتجهة  االأ�شلحة  �شحنات 

“اإ�رضائيل”,  مع  العالقات  ا�شتئناف  يف  رغب  الرتكي  اجلانب  اإن  القول  ميكن 

لكن لي�ش يف م�شتوى العالقات التي كانت عليه قبل حادثة مرمرة, وذلك من 

اأن يوتر العالقات مع االإدارة االأمريكية؛ من اأجل  اإبعاد كل ما من �شاأنه  اأجل 

ونتيجة  خا�ش.  ب�شكل  والكردي  عام  ب�شكل  ال�شوري  امللف  الإدارة  التفرغ 

103 احلياة, 2013/5/7
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عن  االإ�رضائيلية  القيادات  اأحجمت  االإ�رضائيلية,  الرتكية  العالقات  ا�شتئناف 

التي �شنّها اجلي�ش الرتكي  الع�شكرية  العمليات  اأو ردود فعل جتاه  اآراء  اإبداء 

داخل االأرا�شي ال�شورية.

بداأت بوادر القبول االإ�رضائيلي بال�رضوط الرتكية, يف مقدمتها تقدمي اعتذار 

اإ�رضائيلي ر�شمي عن حادثة ال�شفينة, بعد منت�شف �شنة 2012, ب�شبب ت�شارع 

تطورات االأحداث يف �شورية. فقد قال نتنياهو خالل لقاء فريد يف 2012/7/25, 

واإ�رضائيل  تركيا  “اإن  اأتراك:  �شحفيني  بعثة  مع  املحتلة,  القد�ش  يف  ديوانه  يف 

دولتان مهمتان وقويتان وم�شتقرتان يف هذه املنطقة, التي ال تنعم با�شتقرار. 

جند  اأن  علينا  يجب  للبلدين.  وكذلك  قدمية  عالقات  ولالإ�رضائيليني  لالأتراك 

طرقاً الإعادة العالقات اإىل ما كانت عليه الأنني اأعتقد اأن هذا مهم لدولتينا ومهم 

 وقد ُتوجت هذه االنعطافة 
104

خ�شو�شاً االآن, من اأجل اال�شتقرار يف املنطقة”.

اإثر تقدمي نتنياهو لرئي�ش  االإ�رضائيلية باإمتام امل�شاحلة االإ�رضائيلية الرتكية, 

اعتذاراً   Recep Tayyip Erdoğan اأردوغان  طيب  رجب  الرتكية  احلكومة 

ر�شمياً عن حادثة االعتداء, خالل ات�شال هاتفي بني الطرفني يف 2013/3/22, 

 كما مّت تقدمي 
105

اأوباما. االأمريكي, باراك  الرئي�ش  بعد و�شاطة �شخ�شية من 

تعوي�شات مالية اإ�رضائيلية فيما بعد ل�شهداء حادثة مرمرة. 

الأمن  مهماً  “حدثاً  الرتكي  لنظريه  االعتذار  تقدمي  يف  نتنياهو  راأى  وقد 

تركيا  مع  “التن�شيق  تعزيز  بهدف  جاءت  اخلطوة  هذه  اأن  موؤكداً  اإ�رضائيل”, 

�شورية  يف  “االأزمة  وقال  �شورية”.  يف  املتدهورة  االأو�شاع  معاجلة  ب�شاأن 

تزداد �شوءاً كل دقيقة, وكان ذلك من االعتبارات الرئي�شية اأمام عيني حلظة 

106
االإقدام على هذه اخلطوة”.

104 ال�رسق الأو�سط, 2012/7/26.

105 ال�رسق الأو�سط, 2013/3/23.

106 الأخبار, 2013/3/25. 
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م�شتوى  اأن  اإال  واأنقرة,  اأبيب  تل  بني  العالقات  ا�شتئناف  من  الرغم  على 

اإدارة  طبيعة  ب�شبب  اإ�رضائيلياً؛  املطلوب  امل�شتوى  اإىل  يرَق  مل  العالقات  هذه 

“اإ�رضائيل” لل�رضاع مع قطاع غزة, خ�شو�شاً فيما يتعلق مبوا�شلة ح�شاره, 
غزة  على  احلرب  �شمنها  من  القطاع,  �شّد  املتكررة  الع�شكرية  واالعتداءات 

للممار�شات  متكررة  تركية  اإدانة  م�شدر  �شكلت  والتي   ,2014 �شيف  يف 

القد�ش.  جتاه  العدوانية  االإ�رضائيلية  املمار�شات  ب�شبب  وكذلك  االإ�رضائيلية, 

باالإ�شافة اإىل طبيعة التعاطي االإ�رضائيلي مع ملف االأكراد يف �شورية.

املناطق  يف  التاأثري  االإ�رضائيلي  اجلانب  ي�شتطع  مل  ذلك,  �شوء  على   

غرار  على  �شورية,  �شمال  اإدلب  حمافظة  يف  املعار�شة  لف�شائل  اخلا�شعة 

قدرته على التاأثري يف املناطق املحاذية للجوالن ال�شوري املحتل, خالل �شيطرة 

االإن�شانية.  االإغاثة  بعمليات  يتعلق  فيما  خ�شو�شاً  عليها,  املعار�شة  ف�شائل 

احلكومة  من  كات�ش,  ي�رضائيل  االإ�رضائيلي,  اال�شتخبارات  وزير  طلب  وقد 

 االإ�رضائيلية التن�شيق مع اجلي�ش الرتكي لتقدمي امل�شاعدات للم�شابني يف مدينة 

يف  الكيميائية  باالأ�شلحة  ا�شتهدافهم  جراء  �شورية,  �شمال  �شيخون  خان 

2017/4/4. غري اأن طلب كات�ش ووجه بالرف�ش من قبل وزير الدفاع اأفيجدور 
107

ليربمان واالأجهزة االأمنية االإ�رضائيلية.

فقد  �شورية,  يف  الكردي  امللف  مع  االإ�رضائيلي  بالتعاطي  يتعلق  وفيما 

بل  �شورية,  يف  الكردية  التطلعات  بدعم  تنادي  اإ�رضائيلية  اأ�شوات  ظهرت 

عليها  ي�شيطر  التي  املناطقة  مع  نفطية  اقت�شادية  عالقات  اإقامة  اإىل  ودعت 

االأكراد يف �شمال �شورية. ما ُي�شكل م�شدر توتر كبري مع اجلانب الرتكي ملا 

اأدبيات االأمن القومي الرتكي. فقد  اأهمية كبرية يف  حتتله امل�شاألة الكردية من 

االحتياط  يف  اجلرنال  ال�شابق  االإ�رضائيلي  القومي  االأمن  جمل�ش  رئي�ش  دعا 

اإقامة دولة لالأكراد �شمال �شورية  اإىل دعم فكرة   ,2012/2/7 عوزي ديان يف 

107  القد�س العربي, 2017/4/10.
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يائري  االإ�رضائيلي  اجلرنال  اأعلن  كما   
108

املنطقة. يف  ا�شطهادهم  م�شكلة  حلل 

حزب  اأن  ال�شابق,  االإ�رضائيلي  االأركان  رئي�ش  نائب   ,Yair Golan غوالن 

منظمة  لي�ش   Kurdistan Workers’ Party )PKK( الكرد�شتاين  العمال 

اإرهابية, معرباً عن اأمله بروؤية دولة كردية يف ال�رضق االأو�شط, جتمع االأكراد 

املنت�رضين يف اإيران والعراق و�شورية وتركيا, وهو يخالف بذلك راأي نتنياهو 

 اأما وزيرة العدل 
109

الذي يرى اأن حزب العمال الكرد�شتاين هو منظمة اإرهابية.

االإ�رضائيلية اأيليت �شكيد Ayelet Shaked, فراأت اأن من م�شلحة “اإ�رضائيل” 

والواليات املتحدة قيام دولة لالأكراد يف املنطقة, على اأن تكون بداية يف العراق, 

110
وقد حان الوقت الأن تدعم وا�شنطن هذا االأمر.

The Begin– ودعا مركز اأبحاث بيجن ال�شادات للدرا�شات اال�شرتاتيجية

)Sadat Center For Strategic Studies )BESA يف درا�شة �شدرت عنه, 

حكومة تل اأبيب اإىل توثيق حتالفها مع القوى الكردية ال�شورية, على اعتبار اأن 

مثل هذه اخلطوة ميكن اأن حت�شن االأو�شاع االقت�شادية لـ“اإ�رضائيل” وتطور 

الباحث  اأعدها  والتي  الدرا�شة,  وح�شب  واالإقليمية.  اال�شرتاتيجية  مكانتها 

تتفاهم  اأن  ميكنها  “اإ�رضائيل”  فاإن   ,2017/10/14 يف  وُن�رضت,  بكر  روؤوف 

مع قيادة املناطق الكردية يف �شورية على تد�شني اأنبوب لنقل النفط ال�شوري 

اأن تعزيز مكانة االأكراد  الدرا�شة  “اإ�رضائيل”, بحيث مير باالأردن. وراأت  اإىل 

الواليات  لدى  تركيا  مكانة  تقلي�ش  يف  ي�شهم  اأن  ميكن  �شورية  �رضق  �شمال 

111
املتحدة.

  القد�س العربي, 2012/2/8.
108

Haaretz, 13/9/2017, https://www.haaretz.com/israel-news/ex-idf-deputy-chief-says- 109

pkk-not-terror-group-1.5450379

  اجلزيرة.نت, 2017/9/18.
110

 Rauf Baker, “The Syrian Kurds: Israel’s Forgotten Ally,” BESA Center Perspectives 111

 Paper No. 614, site of The Begin-Sadat Center For Strategic Studies )BESA(,
   14/10/2017, https://besacenter.org/perspectives-papers/syrian-kurds-israel/
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اخلال�سة

فر�شة   ,2011 �شنة  اندلعت  التي  ال�شورية,  االأزمة  يف  “اإ�رضائيل”  راأت 

اأن  للكيان, )دون  ال�شمالية  االإقليمية من اجلهة  البيئة  لت�شكيل واقع جديد يف 

واقع  عنه  ينتج  املوؤثرة(؛  الرئي�شية  االأطراف  اأحد  بال�رضورة  اأبيب  تل  تكون 

ا�شرتاتيجي اأقل خطراً على االأمن القومي االإ�رضائيلي؛ �شواء من خالل �شيطرة 

املعتدلة”,  “ال�شنية  العربية  الدول  من  املدعومة  املعار�شة”,  اأطراف  “بع�ش 
العربية  املنظومة  مع  متماهية  علمانية  اأطرافاً  ت�شم  والتي  احلكم,  على 

ومقبولة غربياً, وبعيدة عن تيارات “االإ�شالم ال�شيا�شي”, اأم على االأقل بقاء 

النتائج الع�شكرية وال�شيا�شية واالقت�شادية  النظام احلايل املنهك والغارق يف 

لهذا ال�رضاع.

جراء  مريح  ا�شرتاتيجي  و�شع  يف  “اإ�رضائيل”  كانت  ذلك,  �شوء  على 

اأن  دون  املركزي,  واجلي�ش  املركزية  الدولة  يدمر  مبا  ال�رضاع  ا�شتمرار 

وقوى  ملي�شيات  بن�شوء  ي�شمح  ومبا  فاعلة,  مركزية  ثورية  قوة  مكانه  حتّل 

طائفية وعرقية ت�شيطر على م�شاحات جغرافية حمددة يف ظّل �شلطة مركزية 

112
�شعيفة.

اال�شرتاتيجية  امل�شلحة  مع  متماهية  االأمريكية  االإدارة  �شيا�شة  بدت 

االإ�رضائيلية, على الرغم من ادعاءات “اإ�رضائيل” اأن �شيا�شات وا�شنطن مل تكن 

وفق تطلعات تل اأبيب. فقد قامت االإدارة االأمريكية من ناحية اأوىل بدعم قوى 

املعار�شة  ت�شليح  عن  الطرف  وغ�شت  االأ�شد,  باإ�شقاط  املطالبة  يف  املعار�شة 

وقيامها بال�شيطرة على اأجزاء من �شورية, وو�شع النظام يف مرحلة �شعبة, 

لكنها مل ت�شمح اإطالقاً بت�شليح املعار�شة باأ�شلحة نوعية توؤدي لهزمية النظام 

اجلزيرة.نت,  الدم,  جدران  �شورية..  يف  االأمريكية  ال�شيا�شة  �شالح,  حممد  حم�شن   انظر: 
112

.2016/8/10
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وتركيا(  وال�شعودية  )كقطر  للمعار�شة  الداعمة  الدول  ومنعت  الإ�شقاطه,  اأو 

113
من توفري هذا ال�شالح, حتى لو توفر التمويل الالزم لذلك.

ومن ناحية ثانية, �شكتت اأمريكا عن التدخل االإقليمي لدعم النظام ال�شوري 

)اإيران وحزب اهلل...(, وغ�شت الطرف عن تدفق ال�شالح واملقاتلني الداعمني 

للنظام )خ�شو�شاً واأنه يعطي لل�رضاع طبيعة مذهبية طائفية, يف اأعني قطاعات 

اإيران  واإنهاك  توريط  يف  االأمريكية  الرغبات  مع  ويتوافق  وا�شعة,  �شعبية 

املنطقة  �شعوب  وا�شتعداء  بو�شلتها,  وحرف  واملمانعة”,  “املقاومة  وقوى 

النظام  يتمكن  بحيث  ال�شعوب(؛  لتطلعات  وقامع  كُمعادٍ  واإظهارها  �شّدها, 

بتدفق  اأمريكا  �شماح  ذلك  يتبع  ثم  والتو�شع؛  املبادرة  زمام  واأخذ  البقاء,  من 

تتوا�شل حالة  التي خ�رضتها... بحيث  املواقع  للمعار�شة ال�شرتداد  ال�شالح 

للمعركة,  الع�شكري  واحل�شم  االنت�شار  باإمكانية  الطرفني  كال  لدى  ال�شعور 

بات  م�شهد  وهذا  املتبادل.  واالإنهاك  والقتل  التدمري  عملية  ت�شتمر  وبالتايل 

114
ماألوفاً ومتكرراً يف احلالة ال�شورية.

وع�شكرية  �شيا�شية  اأثمان  تدفيع  على  ال�رضاع  اأمد  اإطالة  �شيا�شة  �شاعد 

اإيران  خ�شو�شاً  ال�شورية؛  االأزمة  يف  املنخرطة  االأطراف  ملعظم  واقت�شادية 

وحزب اهلل, كما اأدى اإىل حرف اأنظار الراأي العام العربي واالإ�شالمي والعاملي 

عن الق�شية الفل�شطينية. يف الوقت ذاته, انخرطت قوى دولية واإقليمية ب�شورة 

فاعلة يف م�شار االأحداث؛ ما اأدى اإىل وجود مقيدات �شيا�شية وع�شكرية, حدت 

من الن�شاطات االإ�رضائيلية يف ال�شاحة ال�شورية, خ�شو�شاً مع دخول العامل 

الرو�شي.

 املرجع نف�شه.
113

 املرجع نف�شه.
114
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و�شعت “اإ�رضائيل” خطوطاً حمراً فيما يتعلق باالأن�شطة الع�شكرية الإيران 

هذه  وتر�شيخ  تثبيت  يف  الع�شكرية  اأن�شطتها  وركزت  �شورية,  يف  اهلل  وحزب 

اجلو  �شالح  �شنّها  التي  املبا�رضة  الع�شكرية  العمليات  خالل  من  اخلطوط, 

االإ�رضائيلي داخل االأرا�شي ال�شورية, م�شتفيدة من “غ�ش الطرف” الرو�شي 

عن هذه االأن�شطة, خ�شو�شاً يف الفرتة التي تلت التدخل الرو�شي املبا�رض يف 

2015/9/30 اإىل ما قبل حادثة اإ�شقاط الطائرة الرو�شية يف 2018/9/17.

مت�شارعة  تراجع  حالة  من  ال�شوري  النظام  الرو�شي  التدخل  اأنقذ  وقد 

النزيف  حالة  اإىل  العودة  اإىل  اأدى  وبالتايل   ...2015 و�شيف  ربيع  يف  �شهدها 

التدخل  اأن  كما  با�شتمرارها.  االأمريكان  يرغب  التي  اجلانبني,  بني  املتبادل 

جمريات  وعلى  ال�شوري  النظام  على  االإيراين  النفوذ  من  اأ�شعف  الرو�شي 

اإىل  باالإ�شافة  �شورية.  يف  االإيراين  للعبء  تخفيف  وكاأنه  بدا  واإن  االأحداث, 

الغ�شب  حالة  تو�شيع  يف  اأ�شهم  الأنه  �شمناً,  االأمريكان  خدم  التدخل  هذا  اأن 

والعداء �شّد الرو�ش لدى معظم �شعوب املنطقة. ثم اإن التفاهم االأمريكي مع 

بني  وبراجماتية  ا�شرتاتيجية  ترتيبات  وفق  �شورية  م�شتقبل  ب�شاأن  الرو�ش 

الطرفني, بحيث يح�شل الرو�ش على ن�شيب مقبول من االأمريكان من الكعكة, 

النظام  اأو  االإيرانيني  مع  املبا�رض  التفاهم  من  لالأمريكان  بالن�شبة  اأ�شهل  يظل 

115
ال�شوري.

 ومع اإعادة �شيطرة النظام ال�شوري, بدعم من حلفائه, على مناطق �شا�شعة 

من االأرا�شي التي خ�رضها خالل ال�شنوات التي تلت اندالع االأحداث, وجدت 

“اإ�رضائيل” نف�شها اأمام واقع ا�شرتاتيجي جديد, فر�ش حتديات جديدة على 
الكيان, وو�شعها اأمام متطلبات عملية لتح�شني و�شعها اال�شرتاتيجي؛ فقامت 

مبداأ  وفق  وذلك  رو�شيا,  مع  النا�شئة  اال�شرتاتيجية  العالقات  منظومة  ببناء 

 املرجع نف�شه.
115
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االإدارة  على  ال�شغط  حاولت  كما  امل�شرتكة,  واال�شرتاتيجية  االأمنية  امل�شالح 

اأكرث حزماً جتاه االأطراف  اأجل تبني �شيا�شات  االأمريكية يف عهد ترامب, من 

االإ�رضائيلية,  االأمنية  امل�شالح  تاأمني  اأجل  من  ال�شورية,  االأزمة  يف  الفاعلة 

خ�شو�شاً خالل املرحلة االنتقالية بعد انتهاء ال�رضاع.

ال�شورية,  االأزمة  جتاه  االإ�رضائيلية  اال�شرتاتيجية  اإن  القول  املمكن  من 

الإنهاكها  االأطراف  بني  ال�رضاع  اأمد  اإطالة  على  االأزمة,  بداية  يف  ركزت 

املعادية  االإ�شالمية  الثورية  املعار�شة  لقوى  ال�شماح  عدم  مع  وا�شتنزافها, 

املعار�شة  ف�شائل  لبع�ش  االرتياح  مع  البالد,  على  بال�شيطرة  لـ“اإ�رضائيل” 

التي من املمكن اأن تقيم عالقات م�شتقبلية مع الكيان يف حال انت�شارها. ويف 

اأبيب م�شتفيدة من حالة ا�شتمرار النظام  حال مل يتحقق هذا امل�شار تبقى تل 

الوهن  من  مرحلة  اإىل  و�شل  اأنه  ترى  حيث  البالد؛  على  �شيطرته  واإعادة 

ا�شرتاتيجي  تهديد  بت�شكيل  له  ت�شمح  ال  واالقت�شادي  الع�شكري  وال�شعف 

اأن بات يعي�ش يف حالة من االنعزال عن حميطه  لـ“اإ�رضائيل”, خ�شو�شاً بعد 

العربي واالإ�شالمي ال�شعبي والر�شمي.  

 مع عودة �شيطرة النظام على م�شاحات وا�شعة من االأرا�شي ال�شورية, 

االإ�رضائيليتني,  واملنع  الردع  نظرية  وفق  العمل  اأبيب  تل  ا�شرتاتيجية  كانت 

ووفق مفهوم احلرب الوقائية واحلرب اال�شتباقية, على احلّد من نفوذ اإيران 

هناك,  الع�شكري  التمو�شع  اإف�شال  اأو  منع  خالل  من  �شورية,  يف  اهلل  وحزب 

باالإ�شافة اإىل منع و�شول االأ�شلحة النوعية اإىل خمازن حزب اهلل يف لبنان. لكن 

االأطراف  هذه  بقدرة  يتعلق  ما  منها  عدة,  عقبات  واجهت  اال�شرتاتيجية  هذه 

)اإيران وحزب اهلل( على التكيف مع الوقت, والقدرة على التعامل مع اخلطط 

يف  فادحة  خ�شائر  تكبدها  من  الرغم  على  االإ�رضائيلية,  الع�شكرية  واالأن�شطة 

العتاد واالأرواح, اأو مبعنى اآخر مدى قدرة تاأثري الفواعل االإ�رضائيلية على هذه 
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االأطراف, ومنها ما يتعلق بالروؤية الدولية واالإقليمية لل�رضاع ومدى التوافق 

من  كثرية  يف  ومقيدات  كوابح  �شّكل  ما  االإ�رضائيلية؛  الروؤية  مع  التعار�ش  اأو 

االأحيان.

�شورية,  يف  حتققت  قد  االإ�رضائيلية  االأهداف  بع�ش  اإن  القول  املمكن  من 

خ�شو�شاً فيما يتعلق مبنع جناح ثورة �شورية وطنية, غري مرتهنة للخارج, 

وت�شع الكيان ال�شهيوين على راأ�ش قائمة اأعدائها. وفيما يتعلق مبنع متركز 

اإيران وحزب اهلل يف �شورية وانتقال االأ�شلحة املتطورة اإىل حزب اهلل يف لبنان, 

الذي  بال�شكل  يتحقق  مل  يبدو,  ما  على  الهدف,  فهذا  املنع,  ا�شرتاتيجية  وفق 

اجلوية  الغارات  وترية  ت�شاعد  من  الرغم  على  “اإ�رضائيل”,  تريده  كانت 

االإ�رضائيلية على املواقع الع�شكرية حلزب اهلل واإيران يف �شورية, وكذلك فيما 

يتعلق با�شتهداف القوافل الع�شكرية, التي تزعم “اإ�رضائيل” اأنها تنقل اأ�شلحة 

متطورة اإىل حزب اهلل يف لبنان.

اال�شتنزاف  حالة  يف  وجي�شها  “اإ�رضائيل”  اأمام  اجلديد  التحدي  يكمن 

بناء  الأن  واحد,  وقت  يف  قتالية  ع�شكرية  جبهات  عدة  اأمام  تعي�شها  التي 

 منظومة ع�شكرية معادية حميطة بـ“اإ�رضائيل”, ت�شمل القوات التابعة الإيران 

ت�شكل  غزة,  قطاع  يف  الفل�شطينية  والف�شائل  ولبنان,  �شورية  يف  اهلل  وحزب 

باحتوائها,  مطالبة  يجعلها  لـ“اإ�رضائيل”,  متالحقاً  وقتالياً  ع�شكرياً  ا�شتنزافاً 

ل�شن  اال�شتعداد  االإ�رضائيلي  اجلي�ش  على  وبات  باإجناحها,  الت�شبب  وعدم 

حروب ومواجهات ت�شمل عدة جبهات يف اآن واحد.

Gershon Hacohen, اجلرنال االإ�رضائيلي  ويت�شاءل غر�شون هاكوهني 

املتقاعد:

الوجودي  التهديد  حول  ال�شوؤال  لطرح  واقعية  هناك  هل 

قوة  وباتت  �شابقة,  فرتة  اأي  من  اأقوى  اليوم  اأنها  رغم  الإ�رضائيل, 
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اإيهود باراك ذات مرة, فاإن التهديدات اخلارجية  اإقليمية, وكما قال 

منها  اأياً  اأن  ثقة  لكني على  بها,  اال�شتهتار  عديدة ومتطورة, يحظر 

لي�ش لديه القدرة اأن يتحول اإىل تهديد وجودي على م�شتقبل اإ�رضائيل 

116
و�شيادتها.

وي�شيف هاكوهني باأن:

اإ�رضائيل  احلديث ال يدور عن تهديد وجودي �شبيه مبا عا�شته 

خالل حرب 1948, الأنه منذ تلك احلرب, مل يبادر الرئي�ش امل�رضي 

اأنور ال�شادات, وال حزب اهلل, وال حما�ش, وال حتى اإيران باالقرتاب 

بتحقيق  االكتفاء  واإمنا  اإ�رضائيل,  على  الوجودي  التهديد  هذا  من 

هدف ا�شرتاتيجي يتمثل بزعزعة نظرية االأمن االإ�رضائيلي من خالل 

باأن  واإقناعها  فادحة,  ب�رضية  خ�شائر  لتكبيدها  ع�شكرية,  عمليات 

117
ا�شتمرارها يف االحتالل �شيكلفها اأثماناً باهظة.

خمرجات  نحو  موجهاً  �شيبقى  االإ�رضائيلي  االهتمام  اإن  القول؛  وي�شح 

املرحلة االنتقالية من االأزمة ال�شورية, والتي �شت�شهد �رضاع اإيرادات من كافة 

االأطراف الدولية واالإقليمية الفاعلة على ال�شاحة ال�شورية, يف حماولة حل�شد 

املكا�شب, وال يغيب ذلك عن اأعني القيادة االإ�رضائيلية التي �شتحاول توظيف 

اأو على االأقل ملنع  كافة االإمكانات والعالقات للح�شول على بع�ش املكا�شب, 

تاأثريات الواقع اجلديد على االأمن القومي االإ�رضائيلي؛ خ�شو�شاً فيما يتعلق 

بالتمركز اال�شرتاتيجي الإيران وحزب اهلل يف �شورية.

 Gershon Hacohen, “Israel’s New Existential Challenge,” BESA Center Perspectives 116

Paper No. 1,277, site of BESA, 4/9/2019, https://besacenter.org/wp-content/uploads/ 
2019/09/1277-Israels-New-Existential-Challenge-Hacohen-English-final.pdf

Ibid. 117





ال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية جتاه الأزمة ال�سورية 2011–2018

85

�سدر من �سل�سلة

مة ة حمكَّ درا�سات علميَّ

�شابر رم�شان, دور احلركة الطالبية الفل�سطينية يف التحرر الوطني:   .1

الفر�س واملعيقات, درا�شة علمية حمّكمة )1(, 2016.

اإىل  ال�ست�رساق  من  والغرب  ال�سهيونية  بدر,  عثمان  اأ�رضف   .2

الإ�سالموفوبيا, درا�شة علمية حمّكمة )2(, 2016.

الواقع،  الغربية:  ال�سفة  يف  املوحد  املعلمني  حراك  رم�شان,  �شابر   .3

والديناميات، واآفاق امل�ستقبل, درا�شة علمية حمّكمة )3(, 2017.

وائل املبحوح, حما�س بني امليثاق والوثيقة: قراءة يف الثابت واملتغري,   .4

درا�شة مقالة علمية حمّكمة )4(, 2017.

الفل�سطينيني من خميمات �سورية خالل  الالجئني  هجرة  حنني مراد,   .5

النزاع امل�سلح احلايل, درا�شة علمية حمّكمة )5(, 2017.

1967 على امل�رسوع  تداعيات حرب �سنة  حمدي ح�شني واأ�رضف بدر,   .6

الوطني الفل�سطيني, درا�شة علمية حمّكمة )6(, 2017.

وائل عبد احلميد املبحوح, تداعيات العدوان الإ�رسائيلي على لبنان 1982   .7

علمية  درا�شة  الفل�سطينية,  التحرير  ملنظمة  ال�سيا�سي  ال�سلوك   على 

حمّكمة )7(, 2018.

وائل عبد احلميد املبحوح, املقاومة ال�سعبية الفل�سطينية: خيار الواقع   .8

درا�شة  منوذجاً,  الكربى  العودة  م�سريات  وطنية؟  ا�سرتاتيجية  اأم 

علمية حمّكمة )8(, 2018.

اأم  �رسعية  اأزمة  الفل�سطينية:  الوطنية  ال�سلطة  بدر,  عثمان  اأ�رضف   .9

م�رسوعية, درا�شة علمية حمّكمة )9(, 2018.



درا�سات علمية حمكمة )12(

86

الع�رسين:  للكني�ست  الت�رسيعية  العملية  ح�ساد  كيوان,  ماأمون   .10

القوانني وم�ساريع القوانني 2015-2019, درا�شة علمية حمّكمة )10(, 

.2019

خدمة  يف  ودورها   8200 الإ�رسائيلية  الوحدة  عيتاين,  فاطمة   .11

 ,)11( حمّكمة  علمية  درا�شة  الإ�رسائيلية,  التج�س�سية  التكنولوجيا 

.2019

ال�سورية الأزمة  جتاه  الإ�رسائيلية  ال�سرتاتيجية  قا�شم,  با�شم   .12 

2011–2018, درا�شة علمية حمّكمة )12(, 2019.



ال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية جتاه الأزمة ال�سورية 2011–2018

87

من اإ�سدارات 

مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات

ال�شل�شلة هذه  من  �شدر  الفل�سطيني,  ال�سرتاتيجي  التقرير  �سل�سلة   .1 

10 جملدات, تغطي الفرتة 2017-2005. 

�سل�سلة الوثائق الفل�سطينية, �شدر من هذه ال�شل�شلة 7 جملدات, تغطي   .2

الفرتة 2011-2005.

جملدات,   5 ال�شل�شلة  هذه  من  �شدر  الفل�سطينية,  اليوميات  �سل�سلة   .3

تغطي الفرتة 2018-2014.

�سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً, �شدر من هذه ال�شل�شلة 13 كتاباً.  .4

�سل�سلة تقرير معلومات, �شدر من هذه ال�شل�شلة 28 كتاباً.  .5

كتب علمية متنوعة )83 كتاب(.  .6

كتب باللغة الأجنبية )33 كتاب(.  .7

كتب  من  وف�شول  والدرا�شات  الكتب  من  الكثري  الزيتونة  مركز  يوفر 

االإلكرتوين: الرابط  على  االطالع  يرجى  موقعه,  عرب  املجاين   للتحميل 

https://www.alzaytouna.net



درا�سات علمية حمكمة )12(

88

قواعد الن�سر

مة ة حمكَّ يف �سل�سلة درا�سات علميَّ

يرحب مركز الزيتونة بالدرا�شات العلمية التي ُتعنى باملجاالت ال�شيا�شية   .1

يرتبط  وما  فل�شطني  بق�شية  املتعلقة  تلك  وخ�شو�شاً  واال�شرتاتيجية, 

بذلك عربياً واإ�شالمياً ودولياً.

تلتزم  واأن  �شابقاً,  ن�رضت  قد  تكون  اأال  املر�شلة  الدرا�شات  يف  ي�شرتط   .2

مبناهج البحث العلمي املعتمدة.

بحدود  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  ملخ�ش  الدرا�شة  مع  الباحث  يرفق   .3

120–150 كلمة.

تخ�شع املواد املر�شلة للتحكيم العلمي االأويل من هيئة التحرير, ثم تر�شل   .4

للتحكيم العلمي اخلارجي, وفق االأعراف العلمية العاملية. ومن حق الهيئة 

رف�ش اأي من الدرا�شات املر�شلة, اأو طلب التعديالت الالزمة قبل اإجازتها 

ا�شتالم  من  �شهرين  خالل  بالقرار  الكاتب  تبليغ  ويتم  للن�رض.  نهائياً 

الدرا�شة.

للدرا�شات  واالإليكرتوين  الورقي  الن�رض  حقوق  بكافة  املركز  يحتفظ   .5

وترجمتها, وال يجوز اإعادة ن�رضها اإال باإذن خطي م�شبق من املجلة.

ُتراَعى يف كتابة الدرا�شات املو�شوعية والدقة, وقواعد التوثيق واالقتبا�ش,   .6

وعمل الهوام�ش بالطرق املتعارف عليها علمياً, والتي تت�شمن:

ا�شم  الن�رض:  )مكان  الطبعة  ورقم  الكتاب,  وعنوان  املوؤلف,  ا�شم  الكتب:   •

النا�رض, تاريخ الن�رض(, واأرقام ال�شفحات.

املجالت: ا�شم كاتب املقال, وعنوان املقال, وا�شم املجلة اأو الدورية, ورقم   •

العدد, وتاريخ العدد, واأرقام ال�شفحات.



ال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية جتاه الأزمة ال�سورية 2011–2018

89

ومكان  ال�شحيفة,  وا�شم  املقال,  وعنوان  املقال,  كاتب  ا�شم  ال�شحف:   •

التوثيق,  طرق  حول  التف�شيالت  من  ملزيد  العدد.  وتاريخ  �شدورها, 

يرجى فتح الرابط التايل:

https://link.alzaytouna.net/Guidelines_Refereed-Academic-

Studies

اأن  Microsoft Word, مع مراعاة  الدرا�شات على برنامج  اإر�شال  7. يرجى 

يكون حجم اخلط 14, ونوع اخلط Simplified Arabic, كما يرجى اإعداد 

.)Footnotes الهوام�ش يف ذيل كل �شفحة )على �شكل



درا�سات علمية حمكمة )12(

90

Abstract
The Israeli Strategy Towards the Syrian Crisis

2011–2018

Since the outbreak of the Arab Spring in some Arab countries, Israel 
has been living in a state of anticipation and uncertainty. And since the 
eruption of the Syrian crisis in 2011, Israel has found itself facing 
a new strategic reality that imposed new security challenges. When 
new international and regional players arrived on the stage of events 
it became incumbent on Israel to improve its strategic position, thus 
creating a conflict of wills involving all the parties, actors in the Syrian 
arena, in an attempt to reap benefits. The Israeli military leadership 
was never absent from what has taken place, and tried recruiting all its 
capabilities and connections to gain benefits, or at least keep the effects 
of the new reality from influencing Israeli national security, especially 
in connection to the strategic presence of Iran and Hizbullah in Syria. 

This study tries to shed light on the Israeli strategy towards the 
Syrian crisis through: 

1. Monitoring the developments of the Syrian crisis and its 
repercussions on the Israeli national security.

2. Discussing the Israeli strategy in facing the challenges and threats 
in the Syrian arena.

3. Unveiling the manner used by Israel in managing its relationships 
with the international and regional parties, active in the Syrian 
crisis.

Keywords: 

The Israeli security 
strategy

Syrian 
crisis Hizbullah US Russia The Israeli army






