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 161 :كارلكاتلر

*** 
 

 المقدمة 1
عمء يحدث في سورية إلى قرعيء جغرافيِّء وحءلة الحرب مايء، ومطءلب سورية عءسترداد  "إسرائيؿ"ياود اىتمءـ 

ؽ الّنءر، أو الجوالف، وياود أيًضء إلى خشية إسرائيؿ مف أف تؤّدي األحداث في سورية إلى انييءر وقؼ إطال
لى تأثيرىء ومكءنتيء في الاءلـ  تسخيف الجعية في الجوالف. وياود ذلؾ أيًضء إلى دور سورية اإلقميمّي الميـّ وا 

سقءطءت ذلؾ عمى إسرائيؿ وأمنيء وعالقءتيء اإلقميمّية.  الارعّي وفي منطقة الّشرؽ األوسط وا 
حتيءطيٍّ كعير مف األسمحة وعءألخّص الّصواريخ ىنءؾ قمٌؽ إسرائيمّي دائـ عمى مصير مء عحوزة سورية مف ا

إلى  -في مرحمٍة مء  -واألسمحة غير التقميدّية، وتخشى إسرائيؿ مف أّف تطّورات األمور في سورية قد تؤّدي 
 توجيو ىذه األسمحة ضّدىء، وأف يقع عاضيء أو كّميء عيف أيٍد تراىء إسرائيؿ غير مسؤولة.
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لى إسرائيؿ في موقفيء مف سورية، ىو الاالقءت السورّية اإليرانّية، إذ ترى ولاّؿ األمر الممّح عءلّنسعة إ
إسرائيؿ إيراف ومشروعيء النووّي أكعر تيديد إستراتيجّي ليء، وترى في استمرار الاالقة السورّية اإليرانّية قّوة 

 إليراف وفي انقطءعيء ضرعًة ليء ولنفوذىء في المنطقة.
ـّ في إسرائيؿ فيو الّدعـ السورّي لحزب أّمء العاد الثّءلث الذي يركّ  ز عميو صّنءع القرار وصّنءع الّرأي الاء

اهلل، الذي ال يزاؿ الحسءب ماو مفتوًحء، والذي تاّده الّدولة الصييونّية مف ألّد أعدائيء، وتخشى مف أف 
ف يؤّدي سقوط يحصؿ عمى أسمحة غير تقميدّية إذا سقط الّنظءـ السورّي أو ضاؼ، وتأمؿ مف جيٍة أخرى أ

 الّنظءـ إلى إضاءفو.
إضءفًة إلى ذلؾ، فإّف لسورية تأثيًرا في الحركة الوطنّية الفمسطينّية، وىي تتفءعؿ مع محيطيء الارعّي مّمء قد 

ويرعكيء ىو العديؿ المجيوؿ الذي قد ينشأ في  "إسرائيؿ"يفتح العءب أمءـ تطّوراٍت غير متوّقاة. ولاّؿ مء يقمؽ 
 سورية.
لمسؤولوف اإلسرائيمّيوف مء يجري في سورية عف كثب، ولكّنيـ يؤّكدوف أّف تأثير إسرائيؿ في مجريءت يتءعع ا

األمور في سورية ىءمشّي وضئيؿ، مع أّف تداعيءت مء يحدث فييء قد يكوف ليء تأثير إستراتيجّي في الّدولة 
ذ الاعرّية وأمنيء وحّتى كيءنيء. ويسود في ىذه الّدولة تعءيٌف في الموا قؼ عند تقييـ حءلة الّنظءـ السورّي، وا 

يسود شعو إجمءع عأّنو أشرؼ عمى الّنيءية، إال أّف العاض ياّد أشيًرا وحّتى أسءعيع، في حيف يحصي آخروف 
 سنيف مادودة.

يرى عاض القيءدات والمحّمميف أّف سقوط الّنظءـ السورّي ىو في مصمحة الّدولة الاعرّية ألّف في ذلؾ ضرعًة 
الراديكءلّي. في المقءعؿ، يشّدد كثيروف عمى أّف سقوط الّنظءـ خطر عمى إسرائيؿ ألّنو قد تنشأ  لممحور

فوضى خطيرة أمنيِّء، وقد تصؿ إلى الحكـ قوى إسالمّية راديكءلّية شديدة الادا  إلسرائيؿ. ويرى ىؤال  أّف 
 ىء أكثر مف ثالثة عقود.سقوط الّنظءـ قد يؤّدي إلى فتح جعية الجوالف وانييءر اليدو  الذي سءد

سقوط نظءـ الرئيس " فقد حذر رئيس الييئة األمنية والسيءسية عوزارة الدفءع اإلسرائيمية عءموس جماءد أف:
السوري عشءر األسد سيترتب عميو كءرثة تقضي عمى إسرائيؿ، وذلؾ نتيجة لظيور إمعراطورية إسالمية في 

 ."في مصر واألردف وسوريء منطقة الشرؽ األوسط عقيءدة اإلخواف المسمميف
عمى صايد آخر، وفي محءولة لمنظر مف زاوية أخرى، اعتعر الجنراؿ اإلسرائيمي المتقءعد والعءحث في مايد 
دراسءت األمف القومي شمومو عروـ أف صاود اإلخواف المسمميف إلى السمطة في سورية يصب في مصمحة 

اهلل أيديولوجيء مء سيخرج سورية مف تحت الوصءية  إسرائيؿ، وذلؾ الختالؼ ىذه الحركة مع إيراف وحزب
 اإليرانية. 

 : ال أتوقع أف تقوـ "وفيمء يتامؽ عمستقعؿ السالـ عيف إسرائيؿ وسوريء في حءؿ استمـ اإلخواف الحكـ قءؿ عرـو
الحكومة الجديدة في سورية والتي ستتألؼ مف اإلخواف المسمميف عمفءوضءت سالـ مع إسرائيؿ. أنء شخصيء 

ؼ لذلؾ. لكني ال أعتقد أف حكومة إسرائيؿ أسفت لادـ العد  عمفءوضءت سالـ مع سورية ألنو لـ تكف آس
 ."لدييء رغعة حقيقية لمتوصؿ إلى سالـ مع سورية

السوري حرعًء عمى  مف جيتو، استعاد نءئب رئيس الحكومة اإلسرائيمية موشيو ياموف أف يشف النظءـ
مء قءـ عذلؾ"، وأضءؼ: "أعتقد أف األسد يدرؾ  "سيرتكب خطًأ كعيرًا إذا ، واعتعر ياموف أف األسد"إسرائيؿ"

اختعءرات في السنوات األخيرة حيث ظيرت أسعءب جيدة لميءجمة إسرائيؿ  ىذه المسءلة جيدًا، وقد مر عادة
 ".نظءـ السوري، لكنو لـ يفاؿ، وىذا دليؿ عمى أنو مرتدع مف قعؿ
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الفوضى في سوريء، ألنيء  عءرات الاسكرية اإلسرائيمية مف مخءطروقد حذر الرئيس السءعؽ لييئة االستخ
الصءروخية التي يمتمكيء النظءـ السوري عأيد "منظمءت  ستوفر منءخًء منءسعًء لوقوع األسمحة الكيمءوية أو

ة عايف حذر  الذي أشءر إليو وزير الدفءع اإلسرائيمي أييود عراؾ عقولو إف "إسرائيؿ تنظر ماءدية"، وىو األمر
 ".لنقؿ وسءئؿ قتءلية محطمة لمتوازف مف سوريء إلى لعنءف

انييءر نظءـ األسد سيترتب عميو ف "وقد اعتعر رئيس شاعة االستخعءرات الاسكرية اإلسرائيمية أفيؼ كوخءفي أ
الذي مف شأنو أف يرفع نسعة احتمءؿ نشوب الحرب القءدمة عمى  انتقءؿ سالحء متطورًا إلى حزب اهلل"، األمر

سرائيؿ يةالجع  ".المعنءنية عيف حزب اهلل وا 
يتنءوؿ  ممحؽمف ىنء اختءر قسـ المامومءت واألرشيؼ في مركز الزيتونة لمدراسءت واالستشءرات، إعداد 

توزع عمى عدة  والذي، "إسرائيؿ"، و2020إعريؿ/ نيسءف  21الاالقة عيف الثورة السورية التي اندلات في 
 الصءدرة عف حكومة عنيءميف نتنيءىو، ومف ثـ الكنيست والجيش تصريحءتممحءور، حيث يارض عداية ل

ارض ألىـ ل، إضءفة السورية مف الثورة "إسرائيؿ"، كمء ويارج عمى موقؼ األحزاب السيءسية في اإلسرائيمي
ؽ ععاض التقءرير ومقءالت ح، كمء ويختـ المم"إسرائيؿ"التصريحءت الارعية والدولية عف الثورة السورية و

 التي اشتممت عمى توقاءت وتحميالت.الرأي، 

 [31/1/2112المركز العرب  لمدرارسات، الدوحة،  –]الموقف اإلرسرايلمّ  من األحداث ف  رسورلة 
 [21/12/2111(، الرسبلل، عمان،  2 -1]المصدر: المخاوف اإلرسرايلملة من الثورة الرسورلة ) 

 
 :إرسرايلملة ررسملة قفامو 
 
 ف  العالم العرب  االنتفاضات أخطارمواجية ل مملار دوالر ك  بـ لدعم أملر  ترسعى"إرسرايلل" باراك: 

أعمف وزير الدفءع اإلسرائيمي إييود عءراؾ أف "إسرائيؿ" ستمجأ إلى الواليءت المتحدة طءلعة مسءعدات أمنية 
ية مميءر دوالر لمسءعدتيء عمى مواجية األخطءر المحتممة النءجمة عف االنتفءضءت الشاع إضءفية عقيمة 

 في الاءلـ الارعي.
مسألة المسءعدات الاسكرية النوعية إلسرائيؿ أصعحت أسءسية أكثر عءلنسعة لنء، وأعتقد أنيء »وقءؿ عءراؾ إف 

مميءر دوالر إضءفية لتازيز أمف  قد يكوف مف الحكمة استثمءر »مضيفًء  ،«أصعحت أسءسية أكثر لكـ
ة ومسؤولة، قءدرة عمى أف تصعح عءمؿ استقرار في المنطقة "إسرائيؿ" لمجيؿ التءلي أو غيره، فإسرائيؿ قوي

مؤكدًا أنو ال يتايف عمى "إسرائيؿ" أف تخشى التغيير في المنطقة أو أف تخشى تقديـ تنءزالت « المضطرعة
جريئة في محءولة جديدة لتحقيؽ السالـ مع الفمسطينييف. وأكد أف "إسرائيؿ" تخشى مف أف خصوميء في 

يراف قد  يكونوف آخر مف يشار عحرارة االضطراعءت اإلقميمية وأف الضغط الشاعي قد يدفع عقءدة سوريء وا 
مصر الجدد إلى التخمي عف اتفءقية السالـ الموقاة مع "إسرائيؿ" مشيرًا إلى أنو ال يوجد ىنءؾ أي خطر 

 فوري غير أنو سيتايف عمييء زيءدة إنفءقيء عمى المدى العايد.
 //البلان، دب ، 

 
 
 النظامان االلران  والرسوري بفعل االحتجاجات والعقوبات انيلارالوم لتوقع ش 
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قءلت صحيفة 'ماءريؼ' الاعرّية اّف نءئب رئيس الوزرا  االسرائيمي، سيمفءف شءلوـ، توّقع اف ينيءر النظءمءف 
دولة الاعرّية، االيراني والسوري عفاؿ االحتجءجءت والاقوعءت المشددة. واكد، وزير الخءرجّية السءعؽ في ال

عمى اّف كؿ االنظمة الفءسدة ستنيءر في النيءية، الفتء الى اّف الجيؿ الشءب في ايراف وسورية مرتعط عءلقرف 
. ورأى اف ىنءؾ اشءرات عمى اف الاقوعءت الدولية عمى ايراف ، فيمء النظءمءف مرتعطءف عءلقرف الػ الػ 

في ايراف عمى التمرد، داعيء الواليءت المتحدة واوروعء  عدأت تاطي نتءئج وانيء شجات االقميءت الػ 
والدوؿ االخرى التي تتعنى المواقؼ نفسيء مف ايراف الى تشديد الاقوعءت مء قد يقود الى زعزعة النظءـ في 

 ايراف.
 //القدس العرب ، لندن، 

 
 "إرسرايلل"ربما تصب ف  صالح  المنطقةبلرلز: ثورات  

ئيمي شيموف عيريز عف اعتقءده عأف الثورات الشاعية في الشرؽ األوسط مف شأنيء إيجءد أعرب الرئيس اإلسرا
زدىءرا.  جيراف أفضؿ إلسرائيؿ، إذا جامت ىذه الثورات الدوؿ الارعية أكثر ديمقراطية وا 

وقءؿ عيريز لصحفييف في جنيؼ إف "الفقر والقمع في المنطقة غذى االستيء  ضد إسرائيؿ، وكممء تحسنت 
 األوضءع لدى جيراننء كممء كءف لدينء جيراف أفضؿ."ىذه 

وذكر أف التغييرات في سورية ومصر وتونس وليعيء وغيرىء تحمؿ آمءال عريضة، لكنو أشءر إلى أف إسرائيؿ 
 تراقب االحتجءجءت عف كثب، خءصة التي تجري في سورية.

غير الوضع القءئـ لدى العمد الذي ظؿ وقءؿ عيريز إف سمسمة التظءىرات المنءوئة لمحكومة التي ىزت سورية ت
 خصمء إلسرائيؿ لفترة طويمة.

وجء ت تصريحءت عيريز أثنء  زيءرة إلى سويسرا، تيدؼ لدعـ الرواعط الاممية عيف تؿ أعيب وجنيؼ، عحسب 
 صحيفة ىء ارتس اإلسرائيمية.

في مجءؿ التكنولوجيء جامت وقءؿ عيريز أثنء  اجتمءع مع الرئيسة السويسرية ميشيؿ كءلمي راي إف التطورات 
 الثورات الارعية ممكنة.

 03/0/1322، ىلية اإلذاعة البرلطانلة )ب  ب  رس (
 

 بقاء األرسد ف  الرسمطة.. عمى البدلل المجيول تفضلقد  "إرسرايلل" 5
عززت إمكءنية صاود حركة اإلخواف المسمميف األصولية أو الجمءعػءت الراديكءليػة : جءنيف زكريء - تؿ أعيب
دة الحكػػـ عػػدال مػػف النظػػءـ الاممػػءني المسػػتقر، المخػػءوؼ عػػيف اإلسػػرائيمييف، فقػػد تسػػعب ترسػػيخ اإلخػػواف إلػػى سػػ

المسػػمميف ألقػػداميـ فػػي النظػػءـ السيءسػػي المصػػري عاػػد إسػػقءط نظػػءـ حسػػني معػػءرؾ فػػي إثػػءرة مخػػءوفيـ عشػػأف 
ئيمي عنيػءميف نتنيػءىو وقػد أوضػح أحػد أعضػء  حكومػة رئػيس الػوزرا  اإلسػرا إمكءنية تغيير النظءـ في دمشػؽ.

نحف نارؼ األسد، وعرفنػء والػده، ونحػف عطعياػة الحػءؿ نػود أف تكػوف جءرتنػء سػورية دولػة ديمقراطيػة، »قءئال: 
 «.لكف ىؿ أعتقد أف ىذا أمر ممكف الحدوث؟ أعتقد أف اإلجءعة ىي ال

األوضػػءع كءنػػت  نحػػف نامػػـ أف ىنػػءؾ ديكتػػءتورا، لكػػف رغػػـ ذلػػؾ فػػإف»وقػػءؿ مسػػؤوؿ عسػػكري إسػػرائيمي عػػءرز: 
 «.ىءدئة. عمى الجءنب اآلخر، مف الواضح لنء أف السورييف يماعوف دورا سمعيء في المنطقة

وتقمت وسءئؿ اإلعالـ اإلسرائيمية األخعءر عػف منءشػدة عنيػءميف نتنيػءىو روسػيء خػالؿ زيءرتػو األخيػرة ليػء عػدـ 
وقػػػػءؿ  كػػػػف روسػػػػيء رفضػػػػت الطمػػػػب.عيػػػػع الصػػػػواريخ المضػػػػءدة لمسػػػػفف خشػػػػية أف يػػػػتـ نقميػػػػء إلػػػػى حػػػػزب اهلل، ل
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المسػػؤولوف الاسػػكريوف اإلسػػرائيميوف فػػي مقػػءعالت مايػػـ إف غءلعيػػة أسػػمحة حػػزب اهلل المعنػػءني تنقػػؿ سػػرا ععػػر 
شػػػػءحنءت مػػػػف منػػػػءطؽ عػػػػءلقرب مػػػػف دمشػػػػؽ إلػػػػى مخػػػػءزف تءعاػػػػة لحػػػػزب اهلل فػػػػي جنػػػػوب لعنػػػػءف. كمػػػػء أكػػػػدت 

مػػف المخػػءعت التػػي مألىػػء عءألسػػمحة السػػورية، والتػػي االسػػتخعءرات اإلسػػرائيمية أف حػػزب اهلل قػػءـ ععنػػء  المئػػءت 
 عندمء ىءجمت إسرائيؿ الميميشيء الشياية. 2002حصؿ عمييء عاد عءـ 
ىذا األسعوع عمى خريطة تزعـ وجود مخءعت تءعاة لحزب اهلل تظيػر « واشنطف عوست»وقد حصمت صحيفة 

 ى.منشأة أخر  200مركز مراقعة، و 000مخعأ تحت األرض، و 110أكثر مف 
عدا الجيش اإلسرائيمي وكأنو يحءوؿ مف ورا  نشر الخريطة استعءؽ أي انتقءد دولي ألي عممية مسػتقعمية ضػد 
المواقػػع المزعومػػة، والتػػي يقػػع الكثيػػر فػػي المنػػءطؽ السػػكنية عػػءلقرب مػػف المستشػػفيءت والمػػدارس وحتػػى منػػءزؿ 

دوليػة التػي كءنػت مػف نصػيب إسػرائيؿ عاػد المدنييف. ويقوؿ قءدة الجيش إنيـ يرغعوف فػي تفػءدي االنتقػءدات ال
لمحءولػة وقػؼ المقػءتميف الفمسػطينييف مػف إطػالؽ الصػواريخ مػف قطػءع  2008إطالقيء عممية في أواخر عػءـ 

 فمسطيني. 2000غزة عمى المدف اإلسرائيمية، والتي قتؿ خالليء نحو 
ف حػػزب اهلل منظمػػة حولػػت نحػػف نرغػػب فػػي أف نظيػػر لماػػءلـ أ»وقػػءؿ مسػػؤوؿ عػػءرز فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي: 

وعءلاودة إلى األسد أكد المسػؤولوف الاسػكريوف اإلسػرائيميوف أف رحيػؿ األسػد يمكػف «. القرى إلى منءطؽ قتءؿ
أف يؤدي إلى انفراط عقد التحءلؼ السوري اإليراني الداعـ لحزب اهلل. فيػرى إييػود يءرعػءري المامػؽ فػي القنػءة 

نظػػػػءـ الجديػػػػد لػػػػف يكػػػػوف حميفػػػػء لحػػػػزب اهلل واإليػػػػرانييف. ويقػػػػوؿ يءرعػػػػءري: الثءنيػػػػة عػػػػءلتمفزيوف اإلسػػػػرائيمي أف ال
 «.السوريوف سيسادوف عرحيؿ األسد ونظءمو، لكف ىذا ال ياني أنيـ ليسوا قمقيف عمء قد يحدث في مء عاد»

 31/3/2111، الشرق األورسط، لندن

 
 : الجلش الرسوري رسمح باجتلاز الحدود "اإلرسرايلملة"الخارجلة  

اإلسرائيمية يوـ أمس، ونجءح الاشرات في اختراؽ حدود  -حداث التي شيدتيء الحدود السورية األ: حيفء
وقؼ النءر، وضات الجيش اإلسرائيمي، مرة أخرى، في حءلة حرج عمى المستوى الداخمي، مء دفع عأوسءط 

 خمؼ المجريءت.« أيءد إيرانية»، وسط اّدعء  وجود «الخمؿ»عسكرية إلى وصؼ مء حدث عػ
لكف نحف »، مضيفًء «نتمنى أف ياود اليدو  عسرعة»ؿ رئيس الحكومة اإلسرائيمية عنيءميف نتنيءىو: قءو 

كمء أوضح منّظمو التظءىرات يوـ النكعة، فإف »وتءعع «. مصمموف عمى الحفءظ عمى حدودنء وسيءدتنء
مينء النظر ع»، مشددًا «، عؿ ىو لزعزعة مجرد قيءـ دولة إسرائيؿصراعيـ ليس عمى حدود عءـ 

 «.عايوف متيقنة عمى الواقع ونارؼ ضد مف نحف نتاءمؿ وقعءلة مءذا نحف نتأقمـ
وسات الخءرجية اإلسرائيمية إلى توجيو سفرائيء في الخءرج حوؿ كيفية تفسير المجريءت في مجدؿ شمس. 

الجيش السوري »ويقع في صمب ىذا التوّجو تحميؿ مسؤولية استشيءد السورييف لمنظءـ السوري. إذ رأت أف 
ىو مف يسيطر عمى الماءعر الحدودية مع إسرائيؿ، ولذا ال يمكف أف يكوف المتظءىروف قد وصموا الى 

 «.المكءف مف دوف موافقة أو عمـ مف الجيش السوري
مف ال يخشى قتؿ اآلالؼ مف »وتطرؽ وزير المءؿ اإلسرائيمي يوفءؿ شطءينتس إلى نظءـ عشءر األسد قءئاًل: 

أجؿ إنقءذ نظءمو، فإنو ال يخشى أيضًء أف يرسميـ مف أجؿ أف يقطاوا خط الحدود مع مواطنيو مف 
 «.إسرائيؿ

 //األخبار، بلروت، 
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 ف  مجمس األمن "إرسرايلل"تراشق كالم  بلن رسفلري رسورلا و 
ت في وسوريء لدى األمـ المتحدة روعف ميروف وعشءر الجافري االتيءمء” إسرائيؿ“تعءدؿ سفيرا : يو عي آي

وأسمحة الدمءر الشءمؿ. ونقمت ” اإلرىءب“جمسة لمجمس األمف الدولي حوؿ عمؿ لجءنو المانية عمحءرعة 
إذاعة األمـ المتحدة عف ميروف قولو إف مواطني عالده يتارضوف كؿ يوـ لمخءطر إطالؽ الصواريخ عسعب 

 تيريب األسمحة إلى غزة. 
ف القذائؼ والصواريخ قءئمة عسعب استمرار نقؿ وتيريب ترسءنة حمءس وحزب اهلل المتنءمية م“وأضءؼ أف 

، حسب تاعيره. ورد ”األسمحة والقذائؼ مف قعؿ الراعييف الرئيسييف لإلرىءب في منطقتنء وىمء إيراف وسوريء
 استغؿ منعر مجمس األمف لمترويج لزيؼ ال يصمد أمءـ الواقع.” اإلسرائيمي“الجافري قءئاًل إف المندوب 

أنو مف خالؿ إقحءـ اسـ عالدي في عيءنو يستطيع أف يعاد األنظءر عف ” إسرائيؿ“ندوب توىـ م“وأضءؼ 
 ”.لألراضي الارعية المحتمة” اإلسرائيمي“جوىر المشكمة في الشرؽ األوسط أال وىي استمرار االحتالؿ 

 //الخملج، الشارقة، 
 
 نتنلاىو: نشاط حماس ف  مصر اآلن أكثر من رسورلا برسبب األحداث 

استارض رئيس الوزرا  اإلسرائيمي عنيءميف نتنيءىو خالؿ حضوره جمسة : ترجمة قدس نت -القدس المحتمة
لجنة الخءرجية واألمف في الكنيست اإلسرائيمي اليوـ أمءـ أعضء  لجنة الخءرجية واألمف العرلمءنية األوضءع 

 مءس.السيءسية في إسرائيؿ والمنطقة الارعية واتفءؽ المصءلحة عيف فتح وح
وأفءدت صحيفة "ماءريؼ" عمى موقايء االلكتروني أف نتنيءىو أشءر إلى أف ىنءؾ أحداث كثيرة وفوضى في 
الاءلـ الارعي ويجب عمى إسرائيؿ التصرؼ عمسؤولية وحكمة ألنيء ال تارؼ مءذا سيحدث الحقء في الدوؿ 

 الارعية التي تشيد نزاعءت.
لديمقراطية إف حصمت في الدوؿ الارعية. كمء وتطرؽ نتنيءىو وأضءفت الصحيفة عأف نتنيءىو عءرؾ ورحب عء

إلى اتفءؽ المصءلحة عيف حركة فتح وحمءس، وعخصوص حركة حمءس قءؿ نتنيءىو : " لقد تاءظمت قوة 
حمءس في مصر فحمءس نقمت نشءطيء مف سوريء لمصر فنشءطيء في مصر اآلف أكثر مف سوريء وذلؾ 

ء ىو مء سيحدث حولنء خءصة في مصر واألردف المتءف تاتعراف جعة عسعب األحداث في سوريء ومء يقمقن
 السالـ مع إسرائيؿ .

 //وكالة قدس نت، 
 
 
 
 
 فاصل مع رسورلا لمواجية لوم إعالن الدولة الفمرسطلنلة جدارباراك لأمر ببناء  

اؾ أعطى تاميمءتو لمدير ذكرت القنءة الاءشرة االسرائيمية الميمة المءضية عأف وزير االمف اييود عر  :القدس
عءـ وزارة االمف ) اودي شءني ( لمعد  ععنء  جدار فءصؿ عيف الحدود الشمءلية مع سوريء، حيث يتـ االنتيء  

 ي شير سعتمعر .تمف عنء ه ح
وجء  قرار عراؾ في أعقءب نية الفمسطينييف اإلعالف عف دولة فمسطينية مستقمة حيث تخشى "إسرائيؿ" في 

دولة فمسطينية مف أف يزحؼ الفمسطينييف والارب إلى الحدود مف كؿ االتجءىءت مف  يوـ اإلعالف عف
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سوريء ولعنءف واالردف ومصر، أمء حءليء، فيستاد الجيش ليوـ األحد المقعؿ، ليوـ النكسة حيث أعمف 
 الفمسطينيوف عأنيـ سيتظءىروف عى الحدود عيف فمسطيف المحتمة ولعنءف.

 //، وكالة رسما اإلخبارلة
 
 نتنلاىو لّتيم النظام الرسوري بمحاولة صرف األنظار عن الداخل 

قءؿ رئيس الوزرا  االسرائيمي عنيءميف نتنيءىو في مستيؿ الجمسة االسعوعية لمجمس  محمد ىواش: –راـ اهلل 
ء. لف الوزرا : "لسو  الحظ اف القوى المتطرفة حولنء تحءوؿ اليوـ اختراؽ حدودنء وتيديد تجماءتنء ومواطنين

 ندعيـ يفاموف". واضءؼ اف االوامر اعطيت لمقوات االسرائيمية كي تمءرس "اقصى درجءت ضعط النفس".
واصدر ديواف رئيس الوزرا  االسرائيمي عيءنء جء  فيو: "اف النظءـ السوري الغءشـ يحءوؿ مف خالؿ ممءرسءتو 

نء  الشاب السوري"، مؤكدا "حؽ االخيرة صرؼ االنظءر عف المجءزر والجرائـ التي يرتكعيء في حؽ اع
 اسرائيؿ مثؿ اي دولة اف تدافع عف حدودىء وسيءدتيء في وجو اي محءولة القتحءـ اراضييء".

ونشرت صحيفة "ماءريؼ" االسرائيمية اف نتنيءىو، في محءولة لوقؼ نشءطءت ذكرى النكسة، اعمغ عصورة 
ر عءدية، فءف اسرائيؿ ستستخدـ قوة غير معءشرة جيءت عرعية مختمفة انو في حءؿ حصوؿ احداث غي

 عسكرية مكثفة، حتى انيء قد تدخؿ سوريء ولعنءف.
 //، النيار، بلروت

 
 وىو المرسؤول عن أحداث الجوالن أشير ن ترسعةباراك: نظام األرسد لن لرستمر أكثر م 

فءع وزير الد، أف تؿ أعيب نظير مجمي، عف مراسميء مف //، الشرق األورسط، لندننشرت 
أشير، مشيرا إلى  اإلسرائيمي إييود عءراؾ قءؿ إف نظءـ الرئيس السوري عشءر األسد لف يستمر أكثر مف 

أف دمشؽ تشجع االضطراعءت عمى الحدود اإلسرائيمية السورية في مساى غير مجد إلنقءذ نظءـ األسد. 
وأشءر «. سد سيسقط في النيءيةليس أمءمنء خيءر، عمينء أف ندافع عف حدودنء وعرأيي فإف األ»وقءؿ عءراؾ 

أعتقد أنو سيسقط. لقد فقد مصداقيتو. رعمء مء زاؿ قءدرا عمى المحءفظة عمى »لإلذاعة االسرائيمية الاءمة: 
 «.أشير أخرى ولكنو سيضاؼ كثيرا استقراره لستة أو 

لإلذاعة عءراؾ قءؿ ، أف النءصرة  أساد تمحمي، عف مراسميء مف //، الحلاة، لندنوأضءفت 
قد حسـ تمءمًء مثممء حسـ مصير الرئيس اليمني عمي ععداهلل »اإلسرائيمية الاءمة إف مصير الرئيس السوري 

 «.سيسقط في النيءية إذ خسر شرعيتو»وأضءؼ أف األسد «. الصءلح والزعيـ الميعي مامر القذافي
قوة فسُينظر اليو عمى أنو فإذا توقؼ اليوـ عف استخداـ ال»وأضءؼ أف الرئيس السوري يواجو ماضمة 

ضايؼ وستتـ االطءحة عو... وفي المقءعؿ، في حءؿ واصؿ القمع فسيكوف أعنؼ وستحدث انشقءقءت في 
 «.الجيش أيضًء... في رأيي لقد حسـ مصيره

لمفءوضءت ماو )لتسوية عيف إسرائيؿ وسورية(، وأنو غير قءدر عمى « ليس ذا صمة»وقّدر عءراؾ اف األسد 
 «.عاد أف خسر شرعيتو في نظر شاعو، وعميو لـ ياد شريكًء لمفءوضءت عيننء»ت اتخءذ قرارا

 «. يعدو أنو في طريقو إلى الزواؿ»وزاد أف حكـ عءئمة األسد الذي استمر لمدة أرعايف عءمًء 
، إنو مف الصاب تقدير مء إذا كءنت ستستمر مثؿ ىذه قءؿ عءراؾ، أف //، موقع عربوذكر 

، عءدعء  أف "األحداث حصمت عمى األحداث لفتر  ة طويمة. وقءؿ إنو أصدر تاميمءت لمجيش عءلامؿ عحـز
 الحدود مع دولة أجنعية، وأنو مف حؽ إسرائيؿ منع دخوؿ المتظءىريف.
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وحمؿ عءراؾ المسؤولية عمء حصؿ في الجوالف لػ"مف عءدر إلى كؿ ذلؾ"، ولـ يستعاد أف يكوف النظءـ  
وادعى عءراؾ أنو "يجب النظر إلى مء يحصؿ في الحدود الشمءلية عمى خمفية  السوري قد شجع المظءىرات.

وأضءؼ أف "سورية عضو في المجمس لحقوؽ اإلنسءف  مء يحصؿ في سورية في الشيور الثالثة األخيرة".
 وتطمؽ النءر عمى مواطنييء، وأمءمنء ال يوجد خيءرات يجب الدفءع عف حدودنء".

 
 عدلن لحرب شاممة مع رسورلا وحزب اهلل وحماس لنبغ  أن نكون مرست :فمناي  

رسـ وزير الجعية الداخمية اإلسرائيمية، متءف فمنءئي ، سينءريو الرعب اإلسرائيمي المتوقع في أية  :راـ اهلل
حرب مستقعمية مع الارب، ويتمثؿ ىذا السينءريو عسقوط آالؼ الصواريخ يوميء، لمدة شير كءمؿ عمى األقؿ، 

نتءج الطءقة والعنى التحتية، والمؤسسءت االقتصءدية، وتارض مدينة تؿ أعيب لقصؼ واستيداؼ محطءت إ
 مكثؼ.

ستسقط آالؼ الصواريخ يوميء عمى إسرائيؿ، »وقءؿ فمنءئي في لقء  مع أرعءب الصنءعة والتجءرة واألعمءؿ 
ع سوريء وحزب وسترتفع ألسنة النيراف مف مواقع استخراج الغءز، ينعغي أف نكوف مستاديف لحرب شءممة م

 «.اهلل وحمءس
وقدر فمنءئي األضرار التي قد تتارض ليء صنءعة الطءقة عػاشرات مالييف الدوالرات، واصفء مواقع التنقيب 

السوريوف ليسوا عحءجة إلطالؽ عشرات »عف الغءز في عرض العحر عأنيء الخءصرة الرخوة إلسرائيؿ. وقءؿ 
 دقيقة، ويكفي عضاة صواريخ إلحراؽ كؿ شي . الصواريخ عمى تمؾ المواقع، فمدييـ منظومءت

، والتي ستشمؿ «نقطة تحو »وقءؿ فمنءئي الذي يستاد إلطالؽ تدريعءت الجعية الداخمية الواساة المسمءة 
الارب يارفوف استخالص الدروس، ىـ » كءفة القطءعءت، عمء فييء القطءعءت االقتصءدية والمصرفية، إف 

مموكـ ذات مرة، انسوا مء عمموكـ إيءه، ىـ يارفوف أنو ال يمكنيـ ىزيمة ال يخءفوف، وال ييرعوف كمء ع
إسرائيؿ في سءحة الماركة، ليذا يستادوف لضرعيء في الامؽ عواسطة الصواريخ. يمكنكـ حسءب كـ صءروخ 
عحوزتيـ ، كـ منيء يمكننء قصؼ مواقع إطالقيء، وكـ سنسقط منيء قعؿ وصوليء، سيطمقوف عمينء آالؼ 

خ والقذائؼ، وستسقط مئءت الصواريخ ومء في منطقة المركز، ىذا مء سيحصؿ ىنء، وسيستمر شيرا الصواري
 «.عمى األقؿ، دوف توقؼ

 //الحلاة الجدلدة، 
 
 لوم النكرسة نجاحا لقواتيا دّ تعو : النظام الرسوري لم لتعمم الدرس "إرسرايلل" 

، «يوـ النكسة»ى مف الالجئيف الفمسطينييف في عمى الرغـ مف وقوع عدد كعير مف القتمى والجرح تؿ أعيب:
نجءحء كعيرا، سيكوف لو تأثير كعير »فإف الحكومة اإلسرائيمية وقيءدتيء السيءسية واألمنية اعتعرت مء جرى 

وقءؿ مصدر أمني، أمس، متعجحء، إف أحداث ىذا اليوـ دلت «. عمى المسيرات المقعمة المخطط تنظيميء
 «.تامـ الدرس عاد مف ىذه األحداث، وسوؼ تتاممو قريعءسوريء وحدىء لـ ت»عمى أف 

وفي تمخيص أولي لألحداث، قءلوا إف المسيرات عشكؿ عءـ قد فشمت، ففي لعنءف، عمؿ الجيش المعنءني 
وحزب اهلل جنعء إلى جنب مف أجؿ منع المسيرات مف الخروج مف مخيمءت الالجئيف ىنءؾ والوصوؿ إلى 

رجءؿ حكومة حمءس حءئال عيف الالجئيف وعيف الحدود مع إسرائيؿ ومناوا أي الحدود. وفي قطءع غزة، وقؼ 
شخص مف االقتراب. وفي الضفة الغرعية، اختءرت التنظيمءت الفمسطينية جميايء العقء  داخؿ المخيمءت أو 

 المدف والقرى ولـ تدع أعضء ىء لالقتراب مف المستوطنءت أو الحواجز الاسكرية. 
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 ئيمية ىذا الفشؿ، حسب تاعيرىء، إلى ثالثة أسعءب أسءسية، ىي:وعزت السمطءت اإلسرا
وغيرىء مف الشعكءت « فيس عوؾ»أوال: غيءب الحمءس لدى الجمءىير الفمسطينية. فءلدعوات عمى 

وعدا أف «. كءريزمء»االجتمءعية، اتسمت عءلفوضى والضعءعية واناداـ التنسيؽ، ولـ يظير فييء قءدة ذوو 
، لـ يحتو عمى أفكءر إعداعية. وكتب المامؽ «يـو النكعة»كءنت تقميدا غير مدروس لػ« ةيـو النكس»دعوتيـ لػ

الفمسطينييف ليسوا أغعيء . فقد »الاسكري، روف عف يشءي، النءطؽ األسعؽ عمسءف الجيش اإلسرائيمي، أف 
يستادوف أليءـ  واكعوا عف كثب استادادات وتيديدات الجيش اإلسرائيمي، فقرروا تأجيؿ الصداـ الكعير. فيـ

مقعمة في شير سعتمعر )أيموؿ(، حينمء تطرح قضية االعتراؼ عءلدولة الفمسطينية عمى عسءط عحث الجماية 
 «. الاءمة لألمـ المتحدة. ومء يريدونو حءليء، ىو فقط الحفءظ عمى دينءمية المسيرات

ءسـ لرد الفاؿ اإلسرائيمي عمى ثءنيء: الردع اإلسرائيمي. فحسب القيءدات اإلسرائيمية، كءف ىنءؾ تأثير ح
فقد قرر الجيش أف ال يسمح عتكرار مء حدث عمى الحدود مع لعنءف أو مع سوريء، «. يوـ النكعة»أحداث 

حيث تمكف العاض مف اجتيءز الحدود. وحرص الجيش عمى النشر الواسع الستاداداتو وتدريعءتو لمواجية 
قءنوف الدولي، أنو ياتعر اجتيءز الحدود اعتدا  مف دولة المسيرات. وأعمف، حسب ميثءؽ األمـ المتحدة وال

عمى دولة أخرى، ممء ياطي الحؽ ليء في أف تطمؽ النءر. وىذا كمو خفض األمؿ في أف يحققوا أي إنجءز 
 سيءسي أو إعالمي.

خرى، وثءلثء: إف الحممة الدولية التي قءمت عيء إسرائيؿ، قد أثمرت؛ إذ إف دوؿ الغرب والاديد مف الدوؿ األ
تفيمت موقؼ إسرائيؿ المستند إلى أف اقتحءـ الحدود ىو مسءس عءلسيءدة وتجءوز ال تقعمو أية دولة، 

عاضيء اقتنع عمء قءلو رئيس الوزرا ، عنيءميف نتنيءىو. ناـ إف ىنءؾ نية إلغراؽ إسرائيؿ عءلالجئيف »و
«. عؿ في حدود  د الفمسطينييف، وىذا يدؿ عمى أف الفمسطينييف ال يطءلعوف عدولة في حدو 

وقد عذلت جيودا خءصة في ىذا المجءؿ كؿ مف الواليءت المتحدة واألمـ المتحدة )عتوصية مف قوات 
اليونيفيؿ في لعنءف والقوات متاددة الجنسيءت التي تامؿ في الجوالف تحت عمـ المنظمة الدولية(. ووفرت 

ئيؿ لكي تدافع عف حدودىء. والثءني أنيء وضات كال ىذه الجيود أمريف؛ األوؿ أعطت غطء  قءنونيء إلسرا
مف لعنءف وسوريء والسمطة الفمسطينية أمءـ موقؼ حرج، فإذا جء  تجءوز كيذا مف طرفيء ضد إسرائيؿ، فمف 

 تستطيع االعتراض أو االحتجءج إذا ردت إسرائيؿ عءلمثؿ وتجءوزت ىي األخرى الحدود إلييء.
 //، الشرق األورسط، لندن

 
 دوللة إلرسقاط الشرعلة عن األرسد حممةتبدأ " إرسرايلل" 

قررت الحكومة اإلسرائيمية إحداث تغيير جذري في سيءستيء تجءه النظءـ السوري، : نظير مجمي - تؿ أعيب
مف الرئيس السوري « االنتقءـ»وعدأت حممة دولية لنزع الشرعية عف النظءـ ومحءرعتو في السءحة كنوع مف 

التيءمءت التي توجييء لو الحكومة اإلسرائيمية عفتح جعية مسيرات الجئيف مف سوريء عشءر األسد، عسعب ا
 في األسءعيع الثالثة المءضية.« النكسة»و« النكعة»إلى الحدود اإلسرائيمية في يومي 

وكءنت إسرائيؿ قد امتنات عف اتخءذ موقؼ رسمي مف األحداث في سوريء طيمة الشيور المءضية، عءستثنء  
صريحءت السءخرة مف قمع المظءىرات. وقد نشط نءئب وزير التاءوف اإلقميمي في الحكومة عاض الت

اإلسرائيمية أيوب قرا، في الشيريف األخيريف، في مسءع لمصءلحة عيف الماءرضة السورية ونظءـ األسد. 
الشرؽ »لػ  والتقى عددا مف المسؤوليف مف الطرفيف في تركيء، الشير المءضي. وقءؿ قرا يوميء، في تصريح
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وكؿ مف يجب أف يارؼ »إف ىذه المقء ات تتـ عمارفة وتأييد رئيس الوزرا ، عنيءميف نتنيءىو، « األوسط
 «.عنيء في إسرائيؿ

مف الشير المءضي، عدأت تسمع في تؿ أعيب تصريحءت ماءدية لسورية،  في « يوـ النكعة»ولكف منذ 
لجرائـ التي يرتكعيء النظءـ في دمشؽ ضد الشاب فتحوا جعية ضد إسرائيؿ لحرؼ األنظءر عف ا»مثؿ: 
 كمء راح عاض المسؤوليف ييددوف سوريء عءلحرب، إذا ىي واصمت إشاءؿ النءر في ىذه الجعية.«. السوري

وعاد أحداث يوـ النكسة األحد المءضي، شدد اإلسرائيميوف مف ليجتيـ ضد سوريء عشكؿ حءد، وعدأوا حممة 
سوؼ »سد. وقءؿ وزير الدفءع اإلسرائيمي إييود عءراؾ، إف النظءـ السوري دولية لمتحريض عمى نظءـ األ

يسقط في النيءية، فيو قد فقد الشرعية، وعءت مصيره ممءثال لمصير نظءـ صءلح في اليمف والقذافي في 
الرئيس السوري قد أنيى ميءـ منصعو، وعءلتءلي فيو لـ ياد شريكء لمسالـ مع »وادعى عءراؾ أف «. ليعيء
ائيؿ ولـ ياد ممكنء احتسءعو ذا صمة عءلمفءوضءت، ألنو ال يستطيع اتخءذ القرارات عاد أف فقد شرعيتو إسر 

 ، عمى حد تاعيره.«عنظر شاعو
األسد فقد شرعيتو كونو »وقءؿ نتنيءىو مف جءنعو، خالؿ حديثو أمءـ كتمة حزعو العرلمءنية )الميكود(، إف 

وتوجو وزير الخءرجية، «. مح لو عتصدير أزمتو إلى حدودىءيرتكب مذاعح ضد شاعو، وأف إسرائيؿ لف تس
أفيغدور ليعرمءف، إلى سفرائو في الخءرج ومندوعيو في األمـ المتحدة، يطمب منيـ وضع القضية السورية في 

والتوضيح لماءلـ أف نظءـ األسد يحءوؿ إثءرة القالقؿ مع إسرائيؿ لكي يغطي عمى »رأس سمـ االىتمءـ 
 «.رتكعيء ضد شاعو، عمء يخءلؼ قوانيف حقوؽ اإلنسءفالمذاعح التي ي

ال تتـ عدوافع »، عوفر شمح، أف ىذه الحممة اإلسرائيمية «ماءريؼ»وكشؼ المحرر السيءسي لصحيفة 
«. الغضب واالنتقءـ وحسب، عؿ إنيء تنطمؽ مف الشاور عأف الصداـ مع األسد سيرفع مف أسيـ إسرائيؿ

، نشرتو الصحيفة عمى صدر صفحتيء األولى، قءؿ فيو «واسمو األسد كنز»وكتب شمح مقءال تحت عنواف: 
إف القيءدة اإلسرائيمية تحتءج إلى الموقؼ الصءـر ضد مسيرات الالجئيف حتى تظير قوة الردع وتاطي رسءلة 
حءزمة ضد مسيرات كيذه في المستقعؿ، وأنو كءف مف حظ إسرائيؿ أف المواجيءت الدامية جرت عمى الحدود 

 يء عءلذات.مع سور 
 //الشرق األورسط، لندن، 

 من ارستفزازات قد تؤدي إلى تصعلد عمى الحدود اتحذر رسورل" إرسرايلل" 
لى رئيس مجمس األمف تحمؿ فييء : ػربعػػ قدمت إسرائيؿ رسءلة شكوى إلى األميف الاءـ لألمـ المتحدة وا 

ود في الجوالف يوـ األحد"، وحذرت مف أف مء الحكومة السورية المسؤولية عف "المظءىرات الانيفة عمى الحد
 أسمتو عػ"االستفزازات" قد تؤدي إلى تصايد خطير.

 //، موقع عرب
 
 عمملة عرسكرلة ضد رسورلا... ولدعو األرسد لالرستقالة لعارضللبرمان  

لمءني قءؿ وزير الخءرجية اإلسرائيمي أفيغدور ليعرمءف خالؿ مؤتمر صحفي مشترؾ مع نظيره األ: وكءالت
غيدو فيسترفيمو في القدس اليوـ الثالثء  إف عمى الرئيس السوري عشءر األسد االستقءلة مف منصعو عمى اثر 

 مقتؿ عدد كعير مف السورييف في احتجءجءت شيدتيء العالد في الشيور األخيرة.
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مع في سورية ونقمت وسءئؿ إعالـ إسرائيمية عف ليعرمءف قولو إف "االستنتءج واضح لدى كؿ مف يرى الق
 وعمى الرئيس األسد االستقءلة عأسرع مء يمكف مف منصعو". 

ودعء ليعرمءف دوؿ االتحءد األوروعي إلى إعءدة سفرائيء مف دمشؽ احتجءجء عمى انتيءكءت حقوؽ اإلنسءف 
في سورية وقءؿ إف "مء نشءىده في سورية ىو أمر ال يقعمو الاقؿ، وأنء أتوقع أف أرى خطوات حقيقية ضد 

 ا النظءـ ويتايف عمى الدوؿ األعضء  في االتحءد األوروعي أف تايد سفرا ىء مف دمشؽ". ىذ
 وأضءؼ "في حءؿ عقي ىذا النظءـ فإف ىذه ستكوف رسءلة سيئة لمغءية وسيستمر في قمع اليّعة".

وقءؿ: "ال مكءف لتدخؿ عسكري في سورية وليس واجعنء أف ندعو إلى ذلؾ، ويوجد لدى المجتمع الدولي 
 رافاءت كءفية مف أجؿ الضغط عمى األسد ليتنحى عف منصعو وعمى المجتمع الدولي استخداميء". 

 //، موقع عرب
 
 تقرر بناء جدار عمى حدود الجوالن المحتل "إرسرايلل" 

قررت الحكومة اإلسرائيمية عنء  جدار عمى حدود ىضعة الجوالف المحتؿ، عذرياة منع الفمسطينييف : تؿ أعيب
 اختراؽ الحدود والوصوؿ إلى عمدة مجدؿ شمس. مف

وكشفت القنءة الثءنية في التمفزيوف اإلسرائيمي، اليوـ االحد، أف الامؿ في الجدار سيعدأ قريعء، وأوضحت أف 
 كمـ خءصة عءلقرب مف عمدة مجدؿ شمس وتؿ الصراخ. الجدار سيعنى عءرتفءع ثمءنية أمتءر وعمى طوؿ 

رائيمي أمرا عإنيء  الامؿ في الجدار حتى شير أيموؿ/ سعتمعر المقعؿ أي قعؿ واصدر رئيس األركءف اإلس
 التصويت في األمـ المتحدة عمى االعتراؼ عءلدولة الفمسطينية.

 //، وكالة األنباء والمعمومات الفمرسطلنلة )وفا(
 
 "اإلخوان المرسمملن" رسقوطيا بلن ألدي باراك: ال خوف عمى رسورلا من 

الدفءع االسرائيمي إييود عءراؾ، أمس، أف الرئيس السوري عشءر األسد فقد شرعّيتو عاد ثالثة اعتعر وزير 
األسد عءت مدانًء، ولف يعقى في الحكـ أكثر مف ثالثة »أشير مف عد  االحتجءجءت في سوريء، مؤكدًا أف 

 «.أشير، فيو قد وصؿ إلى مرحمة الالعودة ويستحيؿ أف يسترّد شرعّيتو
الفرنسية، ارتيءحو لمصير سوريء، مستعادًا عشكؿ « لوفيغءرو»في مقءعمة أجرتيء ماو صحيفة  وأعدى عءراؾ،

عممءنّية »قءطع أي تخوؼ مف سقوطيء عيف أيدي اإلخواف المسمميف في نيءية المطءؼ، عءزيء ذلؾ إلى 
 «.الشاب السوري

جو ضرعة قوية إلى حزب اهلل أف النظءـ السوري في حءؿ سقوطو سيو »وأشءر وزير الدفءع االسرائيمي إلى 
يراف، كمء سيضاؼ اليالؿ الشياي الممتد مف طيراف إلى لعنءف ، الفتًء إلى أف تخمي تركيء عف دعميء «وا 

 لسوريء يحمؿ في طيءتو الكثير مف األعاءد.
 //، الرسفلر، بلروت

 
 لياجوم رسوري عمإذا حصل أي ى تيدِّد الريلس الرسوري عبر أنقرة بارستيدافو شخصلاً  "إرسرايلل" 

كشفت مصءدر إسرائيمية مطماة أمس، أف إسرائيؿ حذرت سورية قعؿ أيءـ، ععر تركيء، مف مغعة القدس: 
ضرب إسرائيؿ لتحويؿ األنظءر عف وضايء الداخمي المتفجر، مشيرة إلى أف القيءدة اإلسرائيمية أوصمت 
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وف المستيدؼ إذا حصؿ أي ىجـو رسءلة إلى الرئيس السوري عشءر األسد مفءدىء أنو ىو شخصيًء سيك
 سوري عمى إسرائيؿ.

غير “وجء ت ىذه الرسءلة اإلسرائيمية عاد أف رصدت االستخعءرات اإلسرائيمية في اآلونة األخيرة تحركءت 
عمميءت نقؿ وتوجيو صواريخ عايدة المدى “لمجيش السوري في منءطؽ مختمفة مف العالد تشمؿ ” اعتيءدية

 ، عحسب مء ذكرت المصءدر.”ي إسرائيؿ)عءليستية( إلى أىداؼ ف
تازيزات عسكرية وتاعئة في منطقة حوراف )جنوب سورية( والجوالف عءلقرب “وأشءرت المصءدر إلى وجود 
عمميءت تمويو قرب الحدود المعنءنية ػ السورية عغية صرؼ “، عءإلضءفة إلى ”مف خط وقؼ إطالؽ النءر

ى في شمءؿ سورية وتحضيرىء لإلطالؽ إذا صدرت أوامر النظر عف إعءدة تموضع الصواريخ عايدة المد
 ”.عذلؾ

النظءـ السوري قد يمجأ إلى ضرب أىداؼ إسرائيمية مع استمرار “ورجحت مصءدر سيءسية إسرائيمية أف 
 ”.تدىور وضع النظءـ وتزايد إمكءنية سقوطو

مع لعنءف خشية قيءـ  في المقءعؿ، أكدت المصءدر أف الجيش اإلسرائيمي مّدد حءؿ التأىب عمى الحدود
 محءولة اختطءؼ جنود أو مدنييف“عامميءت مثؿ ” حزب اهلل“

 //، الجرلدة، الكولت
 
 تطالب الحكومة بإجراء اتصاالت مع المعارضة الرسورلةإرسرايلملة مصادر رسلارسلة معارلف:  

خميس النقءب عف أّف النءصرة ػ زىير أندراوس: كشفت صحيفة 'ماءريؼ' الاعرّية في عددىء الصءدر أمس ال
مصءدر سيءسية إسرائيمية رفياة المستوى طءلعت الحكومة اإلسرائيمية عرئءسة عنيءميف نتنيءىو، إلى إجرا  
اتصءالت مع عنءصر مف الماءرضة السورية كي تكوف مستادة لمرحمة مء عاد األحداث الانيفة التي 

 تشيدىء سورية في اآلونة األخيرة.
ب المصءدر عينيء، في سيءؽ عدة توصيءت ُرفات إلى الحكومة اإلسرائيمية في وجء ت ىذه الدعوة، عحس

 ختءـ مداوالت سرية لمغءية جرت في تؿ أعيب ىذا األسعوع واشتركت فييء مصءدر سيءسية رفياة المستوى.
وأكدت ىذه المصءدر، عحسب المحمؿ لمشؤوف السيءسّية عءلصحيفة الاعرّية، أف اليدؼ الرئيسي ليذه 

ءالت مع الماءرضة السورية يجب أف يكوف تقميؿ األضرار التي يمكف أف تمحؽ عإسرائيؿ في حءؿ االتص
 سقوط نظءـ الرئيس عشءر األسد.

 //، القدس العرب ، لندن
 
 األرسمحة الرورسلة إلى رسورلا تتفيم رسبب تورلد "إرسرايلل" :لدى رورسلا لةرسرايلماإلرسفلرة ال 

توريدات السالح الروسي إلى سوريء ال تؤثر »دوريت غوليندر، أمس، أف  أعمنت سفيرة إسرائيؿ لدى روسيء
 «.كثيرا عمى مستوى الاالقءت عيف إسرائيؿ وروسيء

إسرائيؿ ال تخفي مخءوفيء مف أف األسمحة الروسية التي يجري أو »وقءلت غوليندر، في مؤتمر صحءفي، اف 
إسرائيؿ تدرؾ مف »وأضءفت اف «. يمءت إرىءعيةيمكف أف يجري توريدىء إلى سوريء قد تسمـ إلى أيدي تنظ

جية أخرى، وتتفيـ أف روسيء مثميء مثؿ أي دولة أخرى ليء مصءلحيء القومية التي قد تشكؿ سععء يقؼ ورا  
 «.توريدات األسمحة الروسية إلى سوريء
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ال يمكف أف الاالقءت اإلسرائيمية ػ الروسية وصمت إلى مستوى الشراكة، التي »وشددت غوليندر عمى أف 
 «.تترؾ مشكمة توريدات السالح تأثيرا سمعيء لمغءية عمييء

 //، الرسفلر، بلروت 
 
 لن نتدخل فلما لحدث ف  رسورلا :"لعربلةلـ"انتنلاىو  

نشرت مقتطفءت منيػء أمػس عمػى « الارعية»نفى رئيس الوزرا  اإلسرائيمي عنيءميف نتنيءىو في مقءعمة مع قنءة 
تكػػوف إسػػرائيؿ راغعػػة فػػي عقػػء  الػػرئيس السػػوري عشػػءر األسػػد فػػي السػػمطة، إال انػػو اعتػػرؼ أف تعػػث اليػػوـ، أف 

 عءتصءالت سرية في السءعؽ مع دمشؽ لمتوصؿ إلى اتفءؽ سالـ.
نحف لف نتدخؿ في مء يحدث في سوريء، لكف عدـ تدخمنء في سوريء ال ياني أننء غير قمقيف عشػأف مػء »وقءؿ 

إحػػالؿ السػػالـ عػػيف العمػػديف خءصػػة فػػي المنػػءطؽ الحدوديػػة، وثءنيػػًء أتمنػػى يجػػري ىنػػءؾ. أواًل نحػػف نرغػػب فػػي 
التحوؿ إلى السالـ الفامي عيف العمديف وثءلثًء أعتقد أف الشعءب السوري يستحؽ مستقعال أفضؿ، فنحف لـ يكف 

تقػدـ عيننء وعػيف سػوريء سػالـ ولكنيػء كءنػت حءلػة مػف الالسػمـ والالحػرب عمػى الػرغـ مػف المفءوضػءت السػرية لم
يراف  .«نحو سالـ فامي، لكف مء ىو غير مقعوؿ في األمر أف سوريء تسءند حزب اهلل وا 

آمؿ في أال يفكر احد في سوريء أو حزب اهلل أو إيراف في افتاءؿ حػوادث عنػد الحػدود مػع إسػرائيؿ »وأضءؼ 
 «.لصرؼ األنظءر عمء يجري في سوريء

عمػػػػى الطءولػػػػة، ولكػػػػف يجػػػػب الجمػػػػوس حػػػػوؿ  كػػػػؿ شػػػػي  مطػػػػروح»وحػػػػوؿ مفءوضػػػػءت السػػػػالـ، قػػػػءؿ نتنيػػػػءىو 
انػػػء مسػػػتاد لمتفػػػءوض فػػػورا حػػػوؿ السػػػالـ عػػػيف شػػػاعينء، معءشػػػرة مػػػع الػػػرئيس )الفمسػػػطيني »وأضػػػءؼ «. الطءولػػػة

 «.محمود ععءس(، ويمكننء القيءـ عذلؾ في منزلي في القدس وفي راـ اهلل أو في اي مكءف آخر
 //، الرسفلر، بلروت

 
 
 
 

 والرسالم مع الشعوب العربلة رسلكون رسيالً .. ن لرحلبلرلز: عمى األرسد أ 
اعتعر الػرئيس اإلسػرائيمي شػماوف عيريػز أمػس أف عمػى الػرئيس السػوري عشػءر األسػد : يو عي آي -تؿ أعيب 

أف يرحؿ عف الحكـ، وأعرب عف أممو في أف تتوصؿ إسػرائيؿ عاػد ذلػؾ إلػى اتفػءؽ سػالـ مػع سػورية ولعنػءف، 
 في راـ اهلل ىي األكثر ديمقراطية في الاءلـ الارعي. ورأى أف السمطة الفمسطينية

وعندىء سػيكوف صػنع السػالـ مايػء “ورأى الرئيس اإلسرائيمي أف الشاوب الارعية سوؼ تنتصر عمى حكءميء 
 ”.سيال جدا، وسوؼ نجري عممية سالـ مع السورييف

إلػى شػاب مػف شػاب السػالـ يمو لكني آسؼ عمى حءؿ المعنءنييف، الذي يريد حزب اهلل تحو " وعف لعنءف، قءؿ:
 .”الحرب

نمػء ىػي ضػػد  وفػي مػء يتامػؽ عػءلثورات الارعيػة عشػػكؿ عػءـ قػءؿ عيػريس إف 'ىػذه التحػوالت ليسػػت ضػد الحكػـ وا 
الوضػػع وتنػػءدي عػػءلخعز والحريػػة والسػػالـ والاػػيش مثممػػء يايشػػوف فػػي أمػػءكف أخػػرى، فػػنحف ناػػرؼ أفضػػميءت 

 الديمقراطية حيث الشاب يحكـ وليس الحكءـ'.
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وقءؿ إف 'االحتجءجءت ستنتيي وسنرى االزدىءر االقتصءدي وانتشءر القيـ االقتصءدية، فأنء اقرأ التقءرير التػي 
تشير إلى أف جميع الشاوب تريد السالـ ونحف نامؿ فػي ىػذا المجػءؿ مػع الجءنػب الارعػي ومػع الحكومػة فػي 

 إسرائيؿ'.
منػذ أكثػر مػف عػءميف ووصػمت إلػى طريػؽ مسػدود، ورغـ أف عممية السالـ عيف إسػرائيؿ والفمسػطينييف مجمػدة 

 ”.إننء قريعوف مف تحقيؽ السالـ مع الفمسطينييف أكثر مف المءضي“فإف عيريز قءؿ 
 //، الجرلدة، الكولت

 
 لتل أبلب  رس ءأبلب: نظام األرسد رسلرسقط ف  األمد البعلد وىذا  تلتقدلرات ررسمّلة ف   

الـ اإلسرائيمّي في الفترة األخيرة مواكعة األحداث التي تاـ سورّية، يواصؿ اإلع زىير أندراوس: -النءصرة 
وتتعءيف اآلرا  عيف السيءسييف والاسكرييف والمحمميف حوؿ اليـو الذي سيمي نظءـ الرئيس عّشءر األسد، ىذا إذا 

 خرج إلى حّيز التنفيذ.
رجّية( مئير داغءف عمى أّف سقوط ففي األسعوع المءضي أكد رئيس جيءز الموسءد السءعؽ )االستخعءرات الخء

نظءـ الرئيس السوري عشءر األسد سيشكؿ رعحًء كعيرًا إلسرائيؿ، وأنو شخصيًء سيكوف مسرورًا لمغءية في حءؿ 
سقوط ىذا النظءـ، عمى حد تاعيره، ولكف عموازاة ذلؾ، نقمت صحيفة )يدياوت أحرونوت( الاعرّية عف 

ت في تؿ أعيب تفيد عأف نظءـ األسد سيصمد في األمد القصير ألنو مسؤوليف إسرائيمييف قوليـ إف التقديرا
ياتمد عمى جيش قوي وأجيزة أمف قماية ونءجاة، لكف في تؿ أعيب، أضءفت المصءدر، ياوف أّف شيًئء مء 
قد حدث في سورية وىو انييءر حءجز الخوؼ مف النظءـ واتسءع الماءرضة لألسد األمر الذي سيضع 

 ايد في حءلة خطر دائـ.نظءمو في األمد الع
وأضءؼ المسؤولوف اإلسرائيميوف إّف التقديرات ىي أف نظءـ األسد سيسقط في األمد العايد لكف سينءريو كيذا 
ال يعشر عءلخير عءلنسعة إلسرائيؿ، ألف ىذا سيؤدي إلى استيال  اإلخواف المسمميف عمى الحكـ وىؤال  ليسوا 

وف إلى طردىء مف خريطة المنطقة سوية مع جميع األنظمة مستاديف لالعتراؼ عإسرائيؿ أعدا وسيسا
الاممءنية. عالوة عمى ذلؾ، نقمت الصحيفة عف مسؤوؿ إسرائيمي وصفتو عأّنو رفيع المستوى تخوفو مف أنو 
في حءؿ سقوط نظءـ األسد فإّف المنظمءت 'اإلرىءعية' في دمشؽ ستكوف مسرورة عتنصيب جيءت متطرفة 

نءريو سيى  عءلتأكيد فرغـ كؿ شي  فإّف األسد تحدث عف السالـ مع إسرائيؿ، حتى لو لمغءية مكءنو، وىذا سي
 أّنو لـ ينو التوصؿ إلى اتفءؽ.

وتأمؿ التقديرات اإلسرائيمية أنو طءلمء األسد منشغؿ في الحفءظ عمى نظءمو فإنو سيكوف متفرًغء عشكؿ أقؿ 
ي تؿ أعيب لمصحيفة إّف االحتجءجءت في سورية لمواصمة نقؿ األسمحة إلى حزب اهلل. وقءؿ دعمومءسيوف ف

ُتشّكؿ صفاة مدوية عمى وجنتي جيءت عديدة راىنت عمى األسد ووقفت إلى جءنعو وعينيء األوروعيوف 
يراف وتركيء، فجميايـ خسروا والوضع مؤلـ لجميايـ اآلف.  وحزب اهلل وا 
يءؿ زيسر قءؿ إّنو خالًفء لمتوقاءت التي ولكّف أستءذ تءريخ الشرؽ األوسط في جءماة تؿ أعيب العروفيسور أ

تعثيء الحكومة اإلسرائيمية عأّف اإلخواف المسمميف سيستولوف عمى الحكـ فإف اإلخواف المسمميف قد يشءركوف 
 في الحكـ لكنيـ لف يكونوا النظءـ الذي سيحكـ سورية في المستقعؿ.

يشيروف إلى حقيقة أف اإلخواف المسمميف ىـ وتءعع: تؿ أعيب تخءؼ دائًمء مف كؿ شي ، وعءلتأكيد ىنءؾ مف 
نمء رعمء سيكونوف  حركة قوية جدا ومنظمة في سورية، لكف ال أعتقد أنيـ سيصادوف إلى سدة الحكـ، وا 
جز ا مف الصورة في الحكـ. وتوقع زيسر أف يصاد نظءـ سني إلى الحكـ ويعتاد عف إيراف وحزب اهلل وفي 



 
 
 

 

 21ص 
 

راف ضرعة شديدة لمغءية وىذا جيد إلسرائيؿ. وعرأي العروفيسور المختص حءؿ تحقؽ ىذا السينءريو ستتمقى إي
ذا تولى الحكـ نظءـ سني  عءلشؤوف السورّية فإّف أّي نظءـ سوري آخر لف يكوف صديًقء إليراف وحزب اهلل، وا 
فإّف ىذا ياني أف وجو المنطقة سيتغير وأي نظءـ سوري جديد سيكوف مضطرا إلى تحسيف عالقءتو مع 

يءت المتحدة والغرب، ورغـ أنو لف يكوف صديًقء لمغرب، لكف مف وجية نظر أخرى، مثممء ىو الحءؿ في الوال
 مصر، سيشكؿ ىذا تطوًرا جيًدا عءلنسعة لممنطقة.

 //القدس العرب ، لندن، 
 
 المفاوض اإلرسرايلم  األرسبق مع رسورلا: ال حوار مع األرسد لفقدانـو الشـرعلـة 

سورية مء عقي الرئيس عشءر األسد في سدة الحكـ في دمشؽ. إيتمءر  -ضءت إسرائيميةال مفءو : محمد عموط
راعينوفيتش رئيس الطءقـ اإلسرائيمي المفءوض لسنوات مع السورييف، قءؿ ذلؾ لجميور صغير ممف جءؤوا 

رياة مف مسء  الجماة المءضية إلى األكءديمية الدعمومءسية في عءريس، لالستمءع إلى مداخمة مركزة وشعو س
اإلسرائيمي الذي رافؽ محطءت المفءوضءت السورية اإلسرائيمية الطويمة مف مدريد، الى عمير ىءوس، الى 
شيعردزتءوف في التساينيءت، إلى المحءوالت التركية في اسطنعوؿ الستئنءفيء في األلفية الثءلثة، إلى أف أوقفيء 

 عمى غزة قعؿ ثالثة أعواـ تقريعًء.« الرصءص المسكوب»
وقءؿ الخعير اإلسرائيمي األعرز في القضءيء السورية إف إسرائيؿ لف تكوف ميتمة مستقعال عءستئنءؼ أي 

ولـ ياد قءدرًا عمى تقديـ أي ضمءنءت لتنفيذ أي اتفءقءت « نظءمو فقد شرعيتو»مفءوضءت مع األسد، ألف 
أف تصؿ شريحة »أف يستعاد مستقعمية تاقد ماو. وتوقع أف تدخؿ سوريء مرحمة طويمة مف الفوضى مف دوف 

 «.مف الجيش السوري إلى مء سعقتيء إليو شريحة مف الجيش المصري، لمتحءلؼ مع االنتفءضة ضد الدولة
التي « احد األسءطير»ويعدو الحرص اإلسرائيمي عمى إعقء  األسد في السمطة في دمشؽ عنظر راعينوفيتش 

، وانتظءر الواليءت المتحدة أشيرًا قعؿ المطءلعة عوضوح روج ليء اإلعالـ وكثيروف لتفسير قوة النظءـ السوري
عالنيء فقداف الرئيس السوري شرعيتو.  عرحيؿ األسد وا 

ف كثر أسءؤوا تفسير الموقؼ  وقءؿ راعينوفيتش إف إسرائيؿ غير ميتمة ععقء  الرئيس السوري في السمطة، وا 
لمرئيس األميركي السءعؽ جورج عوش  اإلسرائيمي مف األسد عسعب نصيحة أسداىء ارييؿ شءروف عءـ 

، في إشءرة «ألف الشيطءف الذي نارفو أفضؿ مف ذلؾ الشيطءف الذي نجيمو»عادـ زعزعة النظءـ السوري 
إلى نظءـ يخمفو ويسيطر عميو اإلخواف المسمموف. وكءنت اإلدارة األميركية السءعقة قد عممت عمى محءصرة 

 تالليء لماراؽ واتيءمو عماب دور في اغتيءؿ الرئيس رفيؽ الحريري.النظءـ السوري عسعب دوره في مقءومة اح
وقءؿ راعينوفيتش إف السورييف ىـ مف أوحى عأسطورة حرص إسرائيؿ عمى عقء  األسد في السمطة مف خالؿ 

والتي رعط خالليء عيف االستقرار « نيويورؾ تءيمز»المقءعمة التي أجراىء اعف خءلو رامي مخموؼ مع صحيفة 
سرائيؿ، ثـ سمحوا لممرة األولى ، عاد في سو  عءمًء مف اليدو  في الجوالف السوري المحتؿ عتيديد  ريء وا 

 االستقرار والسمءح لمفمسطينييف عءختراؽ خطوط وقؼ إطالؽ النءر، والتظءىر عمى مقرعة منيء.
 //الرسفلر، بلروت، 

 
 اربلة بالنرسبة لرسورلزم الصمت إزاء قرار الجامعة العتتم الررسملة "إرسرايلل" 

لـ ُتخؼ إسرائيؿ فرحتيء مف قرار الجءماة الارعية عءلنسعة لسورية، ولكف المالحظ  زىير أندراوس: -النءصرة 
أف المستوييف السيءسي واألمني في الدولة الاعرية لـ ُياقعء عمى القرار عتءتء، وتركء السءحة لوسءئؿ اإلعالـ 
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و عءلنسعة لسورية وإلسرائيؿ، وفي ىذا السيءؽ، وتحت عنواف الجءماة الارعية اإلسرائيمية إلعراز القرار ودالالت
شرعنت الاممية الاسكرية األجنعية ضد سورية، قءؿ الخعير في شؤوف الشرؽ األوسط في صحيفة 'ىآرتس' 
ـ الاعرية، د. تسفي عءرئيؿ، إف قرار جءماة الدوؿ الارعية عمى جميع تعاءتو فتح العءب عمى مصراعيو أمء

 عممية عسكرية إلسقءط نظءـ الرئيس السوري، د.عشءر األسد، مثممء حدث في ليعيء.
 //القدس العرب ، لندن، 

 
  "إرسرايلل"األرسد رسلعّجل بنيالة  نظام  رسقوطعاموس جمعاد:  

مف "أف حذر رئيس الييئة األمنية والسيءسية في وزارة األمف اإلسرائيمية، الجنراؿ عءموس جماءد، : راـ اهلل
سقوط نظءـ الرئيس السوري عشءر األسد سيترتب عميو حدوث كءرثة تقضي عمى إسرائيؿ، نتيجة لظيور 

 إمعراطورية إسالمية في منطقة الشرؽ األوسط عقيءدة اإلخواف المسمميف في مصر واألردف وسوريء".
واجو كءرثة وستصعح ميددة ونقمت إذاعة الجيش اإلسرائيمى، عف الجنراؿ جماءد، قولو أمس، "أف إسرائيؿ ست

دائمًء عءلحرب مع اإلخواف المسمميف في مصر وسوريء واألردف، إذا نجحت الثورة السورية الجءرية منذ أسءعيع 
 لإلطءحة عنظءـ االسد، الذي يمثؿ وجوده مصمحة إلسرائيؿ".

وسوريء، ييدؼ  وأوضح جماءد أف "الفكر المامف الذى تنتيجو جمءعة اإلخواف المسمميف في مصر واألردف
قءمة إمعراطورية إسالمية تسيطر عمى منطقة الشرؽ األوسط". وأكد أف  إلى تصفية دولة إسرائيؿ ومحوىء، وا 
إسرائيؿ "شارت عءألخطءر التى تواجييء مف جيءت عدة، خصوصًء في مصر، ليذا قررت أف تحسف 

ر تؿ أعيب إلى محءرعة المسمميف عالقءتيء مع تركيء، وتتحءشى القطياة الديعمومءسية مايء، حتى ال تضط
 عمى عدة جعيءت مفتوحة ستؤدى في النيءية إلى خسءرتيء عءلتأكيد".

 //المرستقبل، بلروت، 
 

 حزب اهللو رسلضعف حماس  األرسدرسقوط نظام باراك:  22
 إلى شيراً م ،في السمطة في سورية قد ال يعقى طويالً  األسدنظءـ  إفعءراؾ  إييود اإلسرائيميقءؿ وزير الدفءع 

الدولي في ىءليفءكس عجنوب شرقي  األمفمءـ منتدى حوؿ أ وأضءؼ "تصدع في تركيعة السمطة" في سورية.
وقءؿ: "كمء  شرعيتو". أو( تجءوز نقطة الالعودة وال مجءؿ لو الستاءدة سمطتو األسدكندا: "اعتقد انو )نظءـ 

يحصؿ لو  أفوقعمو لصداـ حسيف يمكف لمقذافي  أسءعيعف مء حصؿ قعؿ أ إليعءت مف الواضح عءلنسعة 
ثره عمى حزب اهلل في لعنءف، قءؿ عءراؾ: أو  األسدوحيف سئؿ عف احتمءالت سقوط نظءـ  ".اآلف( األسد)عشءر 

اهلل ويضاؼ  "سيضر عتمؾ المحءور المتشددة وسيجاميء اضاؼ عمى نحو مء. فيذا سيضاؼ حزب
 كمو". األوسطفقط عؿ لمشرؽ  إلسرائيؿ و ليس جيداً جيد لكن أمر: "مف ىذا المنطمؽ، ىذا وأضءؼ حمءس".

لكنو  "مؤثرة ومميمة". عأنيءوتاميقء عمى الرعيع الارعي، وصؼ عءراؾ االنتفءضءت الشاعية في الدوؿ الارعية 
مكءف في الاءلـ الارعي عروز ديموقراطية عمى طريقة جيفرسوف، ولف نشيد في  أي: "لف نشيد في أضءؼ

تصعح عاض ىذه  أفلارعي صاود مفكريف مثؿ ىءفؿ، وىنءؾ في الواقع خطر مكءف في الاءلـ ا أي
 المسمميف". اإلخوافالمجتماءت تحت سيطرة 

 11/11/2011ىلية اإلذاعة البرلطانلة )ب  ب  رس (، 
 
 ف  ىلاكل الرسمطة الرسورلة "عتصدّ "عمى  مؤشراتى لر  باراك 
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رائيمي اييود عءراؾ إف اسرائيؿ تتوقع حدوث قءؿ وزير الدفءع االس :رويترز - أ ؼ ب -القدس المحتمة 
تصدعءت في ىيءكؿ السمطة السورية وسط اضطراعءت عنيفة متزايدة واف ىنءؾ عالمءت عمى اف الرئيس 

 عشءر االسد قد ال يعقى في السمطة طوياًل.
جيءز وقءؿ عءراؾ في تصريحءت نقمتيء الصحؼ االسرائيمية إف اعضء  اجيزة االمف والقوات المسمحة وال

 الحكومي في سورية عدأوا يقيموف مستقعؿ االسد ويرتعوف كيفية التحفظ في رىءنءتيـ.
نتيجة لذلؾ اعتقد »وقءؿ عءراؾ لمنتدى ىءليفءكس االمني في منطقة كندا المطمة عمى المحيط االطمسي إنو 

 «.اننء نتوقع الوؿ مرة ظيور عاض التصدعءت في الدعـ الذي يحظى عو داخؿ دائرتو
مؤشرات عمى وتيرة متسءرعة تقود الى نيءية ىذا النظءـ... لف نحتءج عمى االرجح الاءـ المقعؿ »ع ىنءؾ وتءع

تجءوز نقطة الالعودة وال مجءؿ لو الستاءدة »كمء اعرب عف اعتقءده إف االسد «. الى تنظيـ دورة عف سورية
قذافي وقعمو لصداـ حسيف يمكف سمطتو او شرعيتو... مف الواضح عءلنسعة الي اف مء حصؿ قعؿ اسءعيع لم

 «.اف يحصؿ لو اآلف
وقءؿ عءراؾ إف مف الميـ اف الممؾ ععد اهلل عءىؿ االردف دعء االسد لمتنحي واف الجءماة الارعية عمقت 

وقءؿ «. ىذه اشءرة حقيقية عوجود تسءرع في اتجءه نيءية ىذا النظءـ« عضوية سورية ىذا الشير. واضءؼ اف
كءقطءعية في الاصور الوسطى في ايطءليء في مكءف «عءمء تسود السورييف منذ  عءراؾ إف عءئمة االسد

 «.مء في الجعءؿ. انيء قعضة حديدية
سيمحؽ الضرر عتمؾ المحءور «وسئؿ عءراؾ عف سقوط االسد المحتمؿ وعالقءت سورية عحزب اهلل فقءؿ

. وفي ىذا الصدد فءنو امر الراديكءلية وسيجاميء اضاؼ الى حد مء. وسيضاؼ حزب اهلل وسيضاؼ حمءس
 «.جيد ولكف ليس فقط السرائيؿ ولكني اعتقد انو امر جيد لمشرؽ االوسط ككؿ

 //الحلاة، لندن، 
 
 لران ى  المحرض الريلرس وا   باتت معدودة األرسد ألامموش  لعالون:  

ـ عشػػءر األسػػد عصػػفتو لنػػدف: اعتعػػر نءئػػب رئػػيس الػػوزرا  اإلسػػرائيمي، موشػػي ياػػءلوف، أمػػس، فػػي عػػراغ، أف أيػػء
 رئيسء عءتت مادودة، عينمء اتسع حجـ عمميءت القمع الدامية لممحتجيف في سوريء.

المحػػػػرض الرئيسػػػػي عمػػػػى االضػػػػطراب فػػػػي »وانتقػػػػد ياػػػػءلوف مػػػػف جيػػػػة أخػػػػرى النظػػػػءـ اإليرانػػػػي، ماتعػػػػرا إيػػػػءه 
، عنيػءميف نتنيػءىو، ، ودعء ياءلوف إلى فرض عقوعػءت عمػى طيػراف. ودعػء رئػيس الػوزرا  اإلسػرائيمي«المنطقة

أمس، أيضء، إلى فرض عقوعءت عمى الصنءعة النفطية والعنؾ المركزي اإليرانييف لحمؿ طيراف عمى التخمي 
 عف مشءريايء النووية.

//، الشرق األورسط، لندن
 
 بنشاط المعارضة الرسورلة إعجابو: لبدي بلرلز 

تواصؿ انتفءضتيء »نشءط الماءرضة السورية التي أعرب الرئيس اإلسرائيمي، شماوف عيريز، عف إعجءعو ع
وقءؿ، خالؿ زيءرة يقوـ عيء إلى فيتنءـ، إنو ال ياتقد أنو «. عمى الرئيس عشءر األسد تحت الرصءص الحي

ينعغي إلسرائيؿ إقءمة عالقة مع ىذه الماءرضة، موضحًء أف مثؿ ىذه الخطوة حءليًء لف تفيد أحدًا. ورأى أنو 
ألعنء  ىذا الجيؿ عمء يفيدىـ »، متمنيًء النجءح «جديد سئـ االستعداد والفقر والتمييز نشأ في سوريء جيؿ»

 «.ويفيد منطقة الشرؽ األوسط عرمتيء
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 //األخبار، بلروت، 
 

 موفاز لحذر من اندالع مواجية عرسكرلة مع رسورلا عمى خمفلة تدىور نظام االرسد 
مف في الكنيست "شءؤوؿ موفءز" مػف انػدالع مواجيػة عسػكرية القدس المحتمة: حذر رئيس لجنة الخءرجية واأل

مػع سػوريء عمػى خمفيػة تػدىور نظػءـ عشػءر األسػد. وزعػػـ موفػءز خػالؿ لقػء  مػع إذاعػة الجػيش اإلسػرائيمي "إنػػو 
كممػء اقتػرب نظػءـ عشػػءر األسػد مػف نيءيتػو ازدادت التيديػػدات عمػى إسػرائيؿا وىنػءؾ احتمػػءؿ عػأف يحػءوؿ نظػػءـ 

 نءر في المنطقة مف خالؿ مواجية مع إسرائيؿ".األسد إشاءؿ ال
ولفتت إذاعة الجيش إلػى أف المنظومػة األمنيػة فػي إسػرائيؿ تتاقػب فػي اآلونػة األخيػرة موضػوع المنػءورة التػي 

 أجراىء الجيش السوري شرؽ سوريءا وأجرى خالليء تدريعءت عمى إطالؽ صواريخ عايدة المدى.
فػػإف ىػػذا اإلجػػرا  غيػػر مفيػػـو مػػف داخػػؿ ىػػذا الوضػػع المركػػب الػػذي وعحسػػب مسػػئوليف فػػي المنظومػػة األمنيػػة 

تايشو سوريءا ففي حيف أف الجيش منغمس في مواجيءت داخميػة مػع نجػد أف عشػءر األسػد وقءدتػو الاسػكرييف 
 لدييـ الوقت إلجرا  منءورات مف ىذا النوعا عمى حد تاعيرىـ.

ميػة لمشػاب السػوري عػأف الجػيش يحػءفظ عمػى تمءسػػكو وأشػءر المسػئوليف إلػى أف ىػذه المنػءورة تقػرأ كرسػءلة داخ
ويسيطر عمى الوضعا ورسءلة خءرجية إلى إسرائيؿ والدوؿ األخرى عأف أي ضرعة عسكرية مف الدوؿ الغرعية 
يمكػػػف أف تػػػدىور األوضػػػءع فػػػي المنطقػػػة وتشػػػاؿ حػػػرب إقميميػػػة. وأوضػػػحت اإلذاعػػػة أف المنظومػػػة األمنيػػػة 

ر خصوصػء فػي ظػؿ مػء أطمػؽ عميػو مرحمػة عػدـ اليقػيف فػي المنطقػة والسػيمء اإلسرائيمية ال تستيتر عيػذا األمػ
فػػي ظػػؿ الحػػديث عػػف آالؼ الصػػواريخ الموجيػػة طػػواؿ الوقػػت تجػػءه إسػػرائيؿا كمػػء يخشػػى مػػف تسػػرب وسػػءئؿ 

 قتءلية متطورة مف سوريء إلى لعنءف.
 //وكالة رسما اإلخبارلة، 

 
 حزب اهلل -ضربة لمحور الران  رسلجمب البركة ولشكل االرسدراك: رسقوط نظام اب 

قءؿ وزير االمف االسرائيمي اييود عراؾ اف سقوط نظءـ الرئيس السػوري عشػءر االسػد سػيجمب العركػة لممنطقػة، 
 عمى حد قولو، زاعمء اف األسد وحكومتو سيضطروف لالستقءلة خالؿ االسءعيع القميمة القءدمة.

قػءؿ اف األيػءـ األخيػرة تشػيد  ي لمسيءسػءت المناقػد فػي فينػء،عراؾ الذي تحدث اليوـ األحد خالؿ المؤتمر الدول
ماءرؾ عيف المواليف لألسد والمتمرديف األمر الذي ياكس مدى التدىور الذي وصمت اليو عءئمة االسػد، عمػى 

 حد قولو.
راؾ، انو مف غير الماموـ مءذا سيكوف عاد سقوط نظػءـ األسػد ولكػف فػي كػؿ االحػواؿ فػءف سػقوطو ءواضءؼ ع

 حزب اهلل. -ؿ ضرعة لمحور ايراف سيشك
//، موقع عرب 

 
 "تغللر نظام الحكم ف  دمشق نيالة لمحور الشر"لون: اموشلو لع 

تغييػر نظػءـ الحكػـ فػي »اعتعر النءئب األوؿ لرئيس الحكومػة اإلسػرائيمية موشػيو يامػوف، أمػس، أف  :)ا ش ا(
 «.وريء وحمءس وحزب اهللدمشؽ قد يكوف نيءية محور الشر المتمثؿ عإيراف وس
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، ماتعػػػرا «يجػػػب فػػػرض عقوعػػػءت أكثػػػر صػػػرامة عمػػػى طيػػػراف»ونقمػػػت اإلذاعػػػة اإلسػػػرائيمية عػػػف يامػػػوف قولػػػو 
نمػء لماػءلـ الحػر عأسػره» الوقػت آخػذ »وأضػءؼ إف «. حيءزتيء لمقنعمة النووية كءعوسػء لػيس إلسػرائيؿ فحسػب، وا 

 «. وحتى أشير لوضع اليد عمى األسمحة النوويةعءلنفءد، ولـ يعؽ أمءـ اإليرانييف سوى سنوات مادودة 
 //، الرسفلر، بلروت

 
 "إرسرايلل"": التغللر ف  رسورلا قد ال لكون لمصمحة المورسادريلس رسابق لـ" 

رأى الرئيس السءعؽ لجيءز "الموسءد االسرائيمي أفرايـ ىميفي أف التغيير في سوريء قد ال يكوف : راـ اهلل
ىءجـ نءئب رئيس الوزرا  اإلسرائيمي وزير الشؤوف اإلستراتيجية موشيو ياءلوف "الرعيع  لمصمحة إسرائيؿ، فيمء

 الارعي" وقءؿ إنو لف يجمب الديموقراطية إلى المنطقة.
وقءؿ ىميفي في تصريحءت ادلى عيء امس الذاعة جيش االحتالؿ االسرائيمي: "إف المرحمة المقعمة في سوريء 

 ى التفءؤؿ عءلنسعة إلسرائيؿ مف نواح عدة". ليست عءلضرورة ستكوف عءعثة عم
وتاقيعء عمى تصريحءت وزير الدفءع إييود عءراؾ قعؿ يوميف التي أكد أف النظءـ السوري سيزوؿ قريعء وأف 
زوالو يصب في مصمحة إسرائيؿ: قءؿ ىميفي: "عرأيي األىـ ىو الكيفية التي سيسقط عمى إثرىء النظءـ 

يسقط فييء فنحف مءزلنء نذكر الاعر مف سقوط القذافي ونيءية نظءـ حكمو، السوري ومء ىي الظروؼ التي س
ويجب أف نتذكر أف سوريء ليست فقط حميفة إيراف وأنيء دولة تحد إسرائيؿ عؿ أيضء سوريء لدييء قدرات 
عسكرية غير تقميدية". واضءؼ "إف القضية األىـ واألكعر ىي الطريقة التي ستنتيي فييء المواجية في 

 ء، وأيضء ىؿ سيكوف ىنءؾ نظءـ وانضعءط في الميداف عاد سقوط األسد".سوري
ولفت رئيس "الموسءد" السءعؽ إلى أنو "في حءؿ انيءرت الييكمية الاسكرية لمجيش السوري فال يمكف مارفة 
مء الذي سيجري عمى ارض الميداف، ومف سيتحكـ عمف وعأي أدوات سيتحكموف وال احد يارؼ إلى أيف 

ب األسمحة". وأضءؼ "أنء أذكركـ أف ىنءؾ تقءرير كثيرة تشير إلى أف أسمحة ليعية متطورة جدا سيتـ تيري
وصمت المنطقة ووصمت إلى منءطؽ حسءسة عءلنسعة لنء، وعمى مء يعدو فإف الحديث يدور عف أسمحة غير 

 تقميدية ومتطورة"".
واريخ تحمؿ رؤوسء كيميءئية، والسؤاؿ وتءعع ىميفي: "أنء أذكركـ أيضء أف سوريء تمتمؾ قدرات صءروخية وص

 مف سيتحكـ عيذه األسمحة، وىو سؤاؿ ال يقؿ أىمية عف كيفية سقوط النظءـ السوري و مف سيرثو".
وأشءر ىميفي إلى أنو "رغـ كؿ التوقاءت تشير عأف النظءـ الجديد في سوريء لف يوجو أسمحتو فورا تجءه 

ة لف يكوف نظءـ الحكـ فييء مستقرا". وأضءؼ "إف انييءر محور إسرائيؿ، اال اف ىنءؾ مرحمة انتقءلية طويم
إيراف سوريء حزب اهلل سياتعر إنجءزا ىءئال عءلنسعة إلسرائيؿ، ولكف عمينء أف نارؼ أف صورة الوضع ليست 
عسيطة عيذا الشكؿ فءضمحالؿ ىذا المحور سيجمب مخءطر كعيرة إلسرائيؿ فمف الممكف أف تكوف تعاءت مء 

 ريء صاعة عءلنسعة إلسرائيؿ". يجري في سو 
 //المرستقبل، بلروت، 

 
 .. والعالم لم لجد بدلال لو حتى اآلن"أرسابلع"مرسألة  األرسدباراك: رسقوط عايمة  

اعتعر وزير الدفءع اإلسرائيمي إييود عءراؾ أمس أف أسرة الرئيس السوري عشءر األسد : كفءح زعوف - راـ اهلل
وى أسءعيع قميمة، قءئال أمءـ أعضء  لجنة الشؤوف الخءرجية والدفءع في الكنيست، لـ يعؽ أمءميء في الحكـ س
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عمى الرغـ مف صاوعة تحديد التءريخ الذي قد يسقط فيو النظءـ، فإف مسءر األمور واضح وجمي، مع »إنو 
 «.كؿ يـو يقترب النظءـ مف نيءيتو

« المتشدد»لممحور « ضرعة قءصمة»عػ وقءؿ متحدث عءسـ المجنة إف عءراؾ وصؼ سقوط النظءـ في سوريء
في المنطقة، خءصة إيراف، لكنو حذر أيضء مف عواقب سقوط األسد عمى الوضع في ىضعة الجوالف؛ حيث 

 «.ال يمكف حءليء تقييـ مء قد يحدث عقب سقوط عشءر األسد فورا»قءؿ عءراؾ: 
قة أوسع؛ كنتيجة لفقداف قد تكوف ىنءؾ مضءعفءت في الشمءؿ وعمى منط»وأضءؼ عيءف لمكتب عءراؾ: 

الذي يستوجب مراعءة المزيد مف اليقظة والتأىب مف قعؿ الجيءت »، وىو األمر «السيطرة عمى الحكـ
 «.األمنية المختصة

وال يرى عءراؾ أف نيءية األسد تحتءج إلى تدخؿ دولي، ولـ يتوقع أيضء أي تدخؿ في الوقت الحءلي، مممحء 
الاءلـ يارؼ أنو ليس ىنءؾ عديؿ »عقء  األسد حتى إيجءد عديؿ لو، قءئال: إلى أف ىنءؾ دوال مء زالت تريد 

الشرؽ »لػ« النامة»وموقؼ عءراؾ، الذي وصؼ في وقت سءعؽ سقوط األسد عػ«. حتى اآلف لمنظءـ الحءلي
، ينسحب عمى موقؼ غيره مف المسؤوليف اإلسرائيمييف، الذيف يقوؿ لسءف حءليـ إف عقء  األسد «األوسط
 دودا ىءدئة وآمنة، وغيءعو ياني محءصرة أكعر إليراف ولحزب اهلل.ياني ح

 //الشرق األورسط، لندن، 
 
 
 "ألالون": رسقوط االرسد ربما لكون عمملة "طولمة وداملة" 

لندف: قءؿ داني ايءلوف نءئب وزير الخءرجية االسرائيمي يوـ الجماة اف الرئيس السوري عشءر االسد الذي 
شيرا سيسقط في نيءية االمر ولكف ىذه الاممية قد تكوف "طويمة ودامية"  تمرة منذ يواجو انتفءضة مس

 نظرا لتمتاو عدعـ خءرجي مف ايراف.
وقءؿ اف "االسد ال يواجو تحديء حقيقء لالسؼ مف المجتمع الدولي نظرا لحظر قضيتو مف المنءقشة في 

حصوؿ عمى دعـ مءدي مءلي وعسكري مجمس االمف عسعب عاض اعضء  مجمس االمف والنو مستمر في ال
 مف ايءت اهلل في ايراف وحزب اهلل.

"ومف ثـ فمع تمتاو عيءتيف الميزتيف السيءسيتيف في مجمس االمف والميزة الاسكرية في ايراف فيمكنو مع 
االسؼ العقء  لفترة طويمة عمى الرغـ مف انو فقد شرعيتو وعيف الحيف واالخر سيسقط في النيءية ولكف رعمء 

 تكوف عممية طويمة ودامية."
وقءؿ ايءلوف اف عمى روسيء تفءدي تزويد سوريء عءلسالح الف ىذا يمكف اف يزعزع استقرار الوضع عشكؿ 

 اكعر.
//وكالة رولترز لألنباء، 

 رسلمفان شالوم: رورسلا ارستخدمت الفلتو لخوفيا من تداعلات رسقوط نظام األرسد 
، إف روسيء استخدمت حؽ الفيتو  )أ ش أ(: قءؿ النءئب األوؿ -غزة  لرئيس الوزرا  اإلسرائيمى سيمفءف شءلـو

فى مجمس األمف الدولى لخشيتيء مف سقوط النظءـ السورى ومء قد يترتب عمى ذلؾ عءلنسعة لالستقرار فى 
 إيراف.
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إف ونقؿ راديو )صوت إسرائيؿ( اليوـ األحد عف شءلوـ فى مستيؿ جمسة مجمس الوزرا  األسعوعية، قولو 
األحداث التى تشيدىء سوريء تشكؿ لحظة اختعءر ميمة لممجتمع الدولى وقدرتو عمى وقؼ أعمءؿ القتؿ فى 

 سوريء.. حسب قولو.
وكءنت روسيء والصيف قد صوتء أمس ضد مسودة مشروع القرار الارعى الفرنسى المتامؽ عسوريء فى جمسة 

 الجءماة الارعية عقد جمسة طءرئة.لمجمس األمف الدولى، لمنءقشة الوضع فى سوريء عاد طمب 
//اللوم الرسابع، مصر، 

 موشلو لعمون: رسقوط األرسد قد لكرسر محور الشر مع إلران وحزب اهلل 
)أ ش أ(: رفض نءئب رئيس الوزرا  اإلسرائيمى موشيو ياموف اليوـ األحد اآلرا  السءئدة التى تشير  -غزة 

يس السورى عشءر األسد، وقءؿ إف سقوط األسد قد يكسر محور الشر إلى أف إسرائيؿ تؤيد استمرار نظءـ الرئ
 مع إيراف وحزب اهلل.

ال  -فى تصريح أوردتو صحيفة جيروزاليـ عوست اإلسرائيمية عمى موقايء اإللكترونى  -وأضءؼ ياموف 
 أعتقد أف نظءمء إسالميء سيسيطر عمى السمطة فى سوريء فى حءؿ سقوط األسد، مؤكدا عمى وجود فرؽ
كعير عيف مصر وسوريء نظرا ألف وضع اإلخواف المسمميف فى سوريء أضاؼ عكثير عف وضايـ فى مصر 

 حسب ياموف. -
وكءف نءئب رئيس الوزرا  اإلسرائيمى قد انتقد إخفءؽ مجمس األمف الدولى أمس السعت فى استصدار قرار 

لفيتو" ضد مسودة مشروع القرار، يدعو لإلطءحة عءلرئيس األسد، وذلؾ عاد أف استخدمت روسيء والصيف "ا
 وقءؿ ياموف إف موقؼ روسيء والصيف مف القرار نفءؽ، وأنيمء تسايءف فقط لتحقيؽ مصءلحيمء الخءصة.

 //اللوم الرسابع، مصر، 

نتنلاىو: الجلش الرسوري لذبح شعبو 
و االجتمءع األسعوعي تؿ أعيب ػ يو عي آي: تطرؽ رئيس الوزرا  اإلسرائيمي عنيءميف نتنيءىو لدى افتتءح

لحكومتو األحد إلى األحداث األخيرة في سورية وعخءصة مء سمي عمجزرة حمص، وقءؿ إف الجيش السوري 
'يذعح شاعو 'وألمح إلى أف الرئيس السوري عشءر األسد ليس لديو أية موانع إللحءؽ األذى عشاعو.

محيط الذي نايش فيو، وسمانء أقواؿ حءكـ إيراف وقءؿ نتنيءىو إنو 'في األيءـ األخيرة تمقينء تذكيرا حيءؿ ال
وأضءؼ  عشأف القضء  عمى إسرائيؿ وشءىدنء الجيش السوري يذعح شاعو وأحداث دموية أخرى في منطقتنء'.

واعتعر أنو  مممحء إلى األسد أف 'ال يوجد لدى زعمء  ماينيف أية عوائؽ إللحءؽ األذى عشاعيـ وجيرانيـ'.
غ الوحيد الذي يضمف الوجود ىو القوة ونحف ممزموف عمواصمة تطوير القوة 'في منطقة كيذه فإف الصم

 الاسكرية واالقتصءدية واالجتمءعية اإلسرائيمية وىذا ضمءف وحيد لوجودنء ووجود السالـ'.
 //القدس العرب ، لندن، 

 
 : تجري ف  رسورلا إبادة شعب عضو الكنلرست نحمان شاي 

الكنيست نحمءف شءي مف حزب كديمء الماءرض إنو 'تجري في سورية تؿ أعيب ػ يو عي آي: قءؿ عضو 
إعءدة شاب والشاب الييودي مع تءريخو ال يمكنو العقء  غير معءؿ، وعمى إسرائيؿ أف تتخذ موقفء أخالقيء 

والتنديد عمء يحدث في سورية'.
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عوضوح وحـز أنو ال  وأضءؼ شءي، أف 'عدـ قدرة المجتمع الدولي عمى الامؿ ال يافي إسرائيؿ مف القوؿ
، ومف ينفذ إعءدة كيذه يتحمؿ المسؤولية'.يمكف تنفيذ عممية إعءدة شاب في القرف الػ

 //القدس العرب ، لندن، 
 

 ف  المنطقة "ارسرايلل"تقرسلم رسورلا النيا رستصب ف  مصالح  فكرةلدعم  عوزي دلان 42
السءعؽ الجنراؿ فػي االحتيػءط "عػوزي ديػءف"ا إلػى دعء رئيس مجمس األمف القومي اإلسرائيمي : القدس المحتمة

قءمػػػة دولػػة كرديػػػة فػػي شػػمءؿ سػػػوريءا ودراسػػة احتمػػػءؿ إقءمػػة حكػػػـ ذاتػػي لألقميػػػة  دعػػـ فكػػرة انفصػػػءؿ األكػػراد وا 
الامويػة التػي ينتمػي إلييػء الػرئيس السػػوري عشػءر األسػدا مشػيرا إلػى أف ذلػػؾ يمػنح إسػرائيؿ الكثيػر مػف الفػػرص 

 نطقة.لتحقيؽ مصءلحيء في الم
وأوضػػح المسػػئوؿ السػػءعؽ خػػالؿ حديثػػو إلذاعػػة جػػيش االحػػتالؿ صػػعءح اليػػوـا أف الوضػػع الحػػءلي فػػي سػػوريء 
يصب في مصمحة إسرائيؿ مف خالؿ إضاءؼ سوريء وتفكؾ محػور إيرانػيا سػوريءا حػزب اهللا مشػيرا إلػى أف 

 حءلي".حمءس أيضء تغءدر سوريءا وقءؿ "لو لـ يكف ىنءؾ مجءزر لرضينء ععقء  الوضع ال
وردا عمػػػى سػػػؤاؿ لممػػػذيع حػػػوؿ صػػػمت إسػػػرائيؿ إزا  مػػػء يجػػػريا وىػػػؿ ىػػػي إلػػػى جءنػػػب النظػػػءـ أـ إلػػػى جءنػػػب 
الماءرضػة؟ أجػءب ديػءف قػءئال "أوال وقعػؿ أي شػي  نحػف لػػـ نمتػـز الصػمت المطمػؽ فمسػء  أمػس رأيػت الػػوزير 

عحػؽ الشػابا ويجػب  داف ميريدور يتحدث عف ذلؾا عءإلضءفة إلى تأكيدي أف مء يحػدث ىػو مجػءزر ترتكػب
 أف ندرؾ أف قدرتنء عمى التدخؿ ليست كعيرة".

وأضءؼ "يجب أف نتذكر أف الغءلعية المتمردة ىـ مف المسمميف السنة ومف يقود ىذه الثورة ليس شػعءف ميػداف 
 التحرير عؿ إنيـ إسالمييف متطرفيف فيجب أف نتذكر أنو ليس دومء عدو عدوؾ صديقؾ الحميـ".

 7/2/2112رلة، وكالة رسما اإلخبا

 
 :اإلرسرايلم واالمن  الجلش

 
 لشكل مصمحة صيلونلة  األرسدرسقوط : "داغان" 

أصدر رئيس "الموسءد" السءعؽ، مءئير : عف الاعرية، ترجمة: مركز دراسءت وتحميؿ المامومءت الصحفية
شير، تصريحءت "ىزت" األوسءط السيءسية داغءف، في أوؿ خطءب عمني لو منذ إنيءئو لميءمو قعؿ أرعاة أ

واألمنية داخؿ "إسرائيؿ"، حيف اعتعر قيءـ سالح الجو الصييوني عميءجمة المنشآت النووية اإليرانية عأّنيء 
"أغعى فكرة" سماتيء، وال تاطى األفضمية "إلسرائيؿ"، عاكس مء اعتءد عميو المسؤولوف "اإلسرائيميوف" عءلقوؿ 

 موضوعة عمى الطءولة فيمء يتامؽ عطيراف، عمء فييء الخيءر الاسكري.عأّف جميع الخيءرات 
 األفضملة اإلرستراتلجلة

وفيمء يتامؽ عسوريء، قءؿ "داغءف" إف "إسرائيؿ" ستكوف في وضع أفضؿ لو تـ خمع الرئيس عشءر األسد مف 
% ثر مف قدرات السمطة، ألّف ذلؾ سيمنع توفير المسءعدات "لحزب اهلل"، الذي يمتمؾ قدرات نءرية أك

مف دوؿ الاءلـ، وسيضاؼ التأثير اإليراني، وسيتازز الماسكر الٌسني في الدولة والاءلـ الارعي، وسيكوف 
الوضع أفضؿ "إلسرائيؿ" مف النءحية اإلستراتيجية، لكنو يقدر أف األسد سيقءتؿ حتى النيءية، فال عديؿ 

 أمءمو، النصر أو الموت"، كمء قءؿ. 
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ير الحرب، إييود عءراؾ، ووزير المءلية "يوفءؿ شطءينتس"، انتقءدات حءدة لتصريحءت مف جيتو، وجو وز 
"داغءف"، عءعتعءره رجؿ "موسءد" رائع، لكف خسءرة أّنو أطمؽ ىذه التصريحءت التي ال داعي ليء، ولـ يكف 

جوىر مء جـز عو ىنءؾ داعيًء ألّف يشرؾ الجميع عأفكءره، وأّنو ليس واثقًء مف أف مء ذىب إليو صحيح، لكف 
 أغضب المستوى السيءسي في "إسرائيؿ" عءلتأكيد. 

مف جيتو، رأى محمؿ الشؤوف االستخعءراتية الصييوني، رونيف عيرغمءف، أّف أقواؿ "داغءف" جء ت عيدؼ 
واحد ووحيد وىو منع رئيس الوزرا ، "عنيءميف نتنيءىو"، ووزير الحرب، "إييود عءراؾ"، مف اإلقداـ عمى توجيو 

ة عسكرية لممنشآت النووية اإليرانية، عحيث ترقى أقوالو ألف تكوف عمثءعة "اغتيءؿ مركز" لفكرة الضرعة ضرع
 الاسكرية إليراف. 

 القناة الرسابعة لممرستوطنلن
 //، التقرلر المعمومات ، ممحق خاص 

 
 "إرسرايللـ"غانتس لرى ف  الثورات العربلة تيدلدًا لبلن   

في حديثو أمءـ لجنة  رئيس ىيئة أركءف الجيش عيني غنتس قءؿ ، أف//، موقع عربنشر 
الخءرجية واألمف التءعاة لمكنيس، إف "قوس التيديدات في ظؿ التغييرات في الشرؽ األوسط قد اتسع كثيرا 

  عد ا مف السكيف وحتى األسمحة النووية".
تيديدات جديدة تتطمب قدرة عمى الامؿ في عدة وقءؿ إف تيديدات المءضي ال تزاؿ قءئمة، إال أنو تتطور 

، ويجب حسميء خالؿ فترة قصيرة.  جعيءت عقوة وعحـز
وقءؿ غنتس إف ىنءؾ الععء مركزيء في الشرؽ األوسط ىو "الشءرع". وعحسعو فإف "الجيش قد استخمص الاعر 

عة مظءىرات شاعية مف أحداث ذكرى يوـ النكعة، وأنو مف الواضح أف إسرائيؿ ستواجو في الشيور القري
 واساة تحظى عدعـ جمءىيري ".

وقءؿ أيضء إف الجيش يستاد لمظءىرات في الضفة الغرعية وقطءع غزة وعمى طوؿ الحدود مف خالؿ تأىيؿ 
 قوات مدرعة وعمورة أسموب عمؿ منءسب ووسءئؿ منءسعة.

مب ميزانية أكعر لألجيزة وأضءؼ أف مء وصفو عءلتيديدات الجديدة التي تنضءؼ إلى التيديدات القءئمة تتط
 األمنية.

ولدى تطرقو إلى أسطوؿ الحرية القءدـ، قءؿ غنتس إف "المنظميف يامموف عدافع تغذية الكراىية واستفزاز  
إسرائيؿ، وليس عدافع تقديـ المسءعدة لقطءع غزة". وادعى أنو ال يوجد أزمة إنسءنية في قطءع غزة، وأف 

 لاتءد تدخؿ يوميء.مئءت الشءحنءت المحممة عءلغذا  وا
وأضءؼ أف الجيش اإلسرائيمي أجرى منءقشءت الستخالص الاعر مف أحداث أسطوؿ الحرية السءعؽ، مشيرا  

إلى أف الجيش سيامؿ عمى منع أية محءولة لكسر الحصءر العحري المفروض عمى قطءع غزة والذي يحظى 
 عدعـ القءنوف الدولي. عمى حد قولو.

سرائيمي األسير في قطءع غزة، غماءد شءليط، وجو غينتس انتقءدات غير معءشرة وفي حديثو عف الجندي اإل 
 لسءعقو في المنصب غءعي أشكنءزي، الذي سعؽ وأف صرح عأف الجيش ال يارؼ مكءف احتجءز شءليط.

ف النقءش في ىذه ءوقءؿ غ  نتس إنو ليس مف الصواب منءقشة طريقة إطالؽ سراح شءليط عمى المأل، وا 
وأضءؼ أف "إسرائيؿ ممتزمة ععذؿ كؿ جيودىء إلطالؽ سراح شءليط"، مشيرا  أف يظؿ مغمقء.القضية يجب 

 إلى أنو التقى عءئمة شءليط فور تسممو لميءـ منصعو، وأنو تايد لماءئمة عأف يقـو عءلمطموب.
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غءنتس قءؿ: "إف اتسءع ، أف راـ اهلل محمد ىواش، عف مراسميء مف //، النيار، بلروتوذكرت 
قاة التيديدات المحدقة عءسرائيؿ عسعب المتغيرات األخيرة في الشرؽ األوسط تستوجب زيءدة موازنة الدفءع ر 

 زيءدة ممموسة". وشرح طريقة مواجية الجيش االسرائيمي ىذه التيديدات.
واضءؼ: "اف الجيش سيساى في المواجية الاسكرية المقعمة الى اختصءر مدة القتءؿ قدر االمكءف مف طريؽ 
استخداـ قوة نيراف شديدة منذ العداية"، الفتًء في ىذا المجءؿ الى "تأثير كءميرات التمفزيوف عمى سير 

 الماركة".
واوضح اف "الجيش سيضطر في المواجية المقعمة أيضًء الى محءرعة تنظيمءت ارىءعية تامؿ مف داخؿ 

 منءطؽ مأىولة، ممء سيكمؼ الطرؼ اآلخر ثمنًء مؤلمًء".
رائيؿ ستتصدى عقوة لمسيرات الاودة مف طريؽ تدريب قواتيء وعمورة أسءليب الامؿ المالئمة وأكد اف "اس

 وتزود الوسءئؿ والمادات لحمءية حدودىء".
واستعاد اف "يحءوؿ الرئيس السوري عشءر االسد تخفيؼ الضغوط الداخمية الممءرسة عميو مف خالؿ توجيو 

 تكوف مالمح دولتو حتى في االيءـ المقعمة".النءر الى اسرائيؿ... األسد لـ يامـ مءذا س
 
 
 "حزب اهلل" لكثف نقل األرسمحة من رسورلا :"إرسرايلل" 

قءلت القنءة الثءنية في التمفزيوف االسرائيمي، نقاًل عف مصءدر استخعءراتية، وصفتيء عأنيء رفياة المستوى في 
ترًا خالؿ المرحمة المقعمة، السيمء وأف تؿ أعيب، "اف ىنءؾ احتمءاًل أف تشيد الجعية الشمءلية مع لعنءف تو 

 "حزب اهلل" يستمر في التسمح والتزود عءألسمحة".
وأوضحت المصءدر نفسيء اف "ىذه التوقاءت معنية عمى مامومءت تفيد عأف "حزب اهلل" كثؼ عممية نقؿ 

 عنقؿ  أسمحة كءنت مخزنة في سوريء لحسءعو عاد اندالع االضطراعءت أواسط آذار المءضي، حيث يقوـ
ىذه االسمحة وتوزيايء فورًا عمى قواتو، وليس إلى وضايء في مستودعءتو"، مشيرة إلى اف "ىذه الخطوة 

 جء ت تحسعًء لوقوع االسمحة عأيدي المنءىضيف لماالقة المميزة عيف دمشؽ وحزب اهلل".
 //المرستقبل، بلروت، 

 
 ف  ذكرى النكرسة لمحدود لالجيلنمن عبور ا شدلد الميجة لرسورلا ولبنان إرسرايلم  تحذلر 

استادادات تجري لتحريؾ االؼ الالجئيف الفمسطينييف مف ىنءؾ  حذرت مصءدر امنية اسرائيمية اف :القدس
منءطؽ مختمفة في ذكرى النكسة في السءدس مف حزيراف الحءلي عطريقة مشءعية لمتحرؾ الذي حصؿ في 

 سطينية.الخءمس عشر مف مءيو المءضي في ذكرى النكعة الفم
ونقؿ موقع صحيفة يدياوت احرونوت االسرائيمي عف تمؾ المصءدر قوليء اف جيش االحتالؿ وجو تحذيرا 
شديد الميجة الى لعنءف وسوريء واالمـ المتحدة عءنو لف يسمح عءلمس عسيءدة الدولة واف تمؾ الدوؿ ستتحمؿ 

 عور الحدود في ذكرى النكسة.مسؤولية اي تطورات قد تحدث جرا  سمءحيء لالجئيف الفمسطينييف عا
وقءلت المصءدر اف الجيش اجرى استادادات ايضء الحتمءلية اف تتصءعد االوضءع في الضفة الغرعية 

 وعمى حدود قطءع غزة فيمء انيت وحدات عسكرية تدريعءتيء لمواجية التطورات المحتممة.
 //، وكالة رسما اإلخبارلة
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 تشلر إلى أن نظام األرسد رسلرسقط خالل شيور أو رسنة تقدلرات األجيزة األمنّلةىآرتس:  
النءصرة ػ زىير أندراوس: نقمت صحيفة 'ىآرتس' الاعرّية، الجماة، عف مسؤوؿ أمنػي إسػرائيمي رفيػع المسػتوى 
قولو إّف تقديرات األجيزة األمنّية في الدولػة الاعرّيػة تشػير إلػى أف نظػءـ الػرئيس السػوري عشػءر األسػد سيسػقط 

و سنة. وتءعع المسؤوؿ عينو قءئاًل إّف األسد أخذ يضاؼ وقد يسػتغرؽ األمػر عضػاة شػيور أو خالؿ شيور أ
سنة ونّيؼ لكف النظءـ لف ينجح عمى مء يعدو فػي النيػوض واف أرعاػيف عءمػء لحكػـ عءئمػة األسػد فػي طريقيػء 

ره قػػد ُحسػػـ وكػػؿ لالنتيػػء . وأضػػءؼ أّف الػػرئيس السػػورّي فقػػد الشػػرعية عنظػػر أعنػػء  شػػاعو ولػػذلؾ يعػػدو أف مصػػي
نيءية أسعوع تجري فييء المظءىرات تزيد مػف خطػورة وضػاو. ورأى المسػؤوؿ اإلسػرائيمي أف الماضػالت التػي 
يواجييء النظءـ السوري تتراوح عيف المزيد مف التنءزالت لممتظءىريف التي يتـ تفسيرىء كضاؼ وتقود في نيءية 

سػػءئؿ أكثػػر عنفػػء لقمػػع االحتجءجػػءت التػػي مػػف شػػأنيء المطػػءؼ إلػػى تزايػػد المحػػءوالت إلسػػقءطو وعػػيف اتخػػءذ و 
 تسريع سقوطو. 

 //، القدس العرب ، لندن
 
 

 النكرسة  دوالر لكل مشارك ف  مرسلرات الرسمطات الرسورلة منحت :المخابرات اإلرسرايلملة 
ف ممف شءركوا اختطفت قوات المخءعرات اإلسرائيمية، الميمة قعؿ المءضية، ثالثة شعء: نظير مجمي -تؿ أعيب

في مدينة القنيطرة، وعدأت عمى الفور تحقيقء عوليسيء مايـ حوؿ المسيرة ومف يقؼ « يوـ النكسة»في مسيرة 
 ورا ىء وكيؼ تـ تنظيميء. 

وادعى النءطؽ عمسءف الجيش اإلسرائيمي، أف الشعءف اعترفوا عأمور كثيرة، تؤكد أف الحكومة السورية 
سيرات عءتجءه الحدود مع إسرائيؿ داخؿ الجوالف المحتؿ. وادعى أيضء، أف ومخءعراتيء تقؼ ورا  تنظيـ الم

آالؼ دوالر في  دوالر لكؿ مشءرؾ في المسيرات، ووعدت عمنح عءئمتو  السمطءت السورية منحت 
حءؿ استشيءده. وقءؿ إف الحكومة السورية تضخـ عدد القتمى وتتيـ إسرائيؿ عقتميـ، مع أف الشعءف أكدوا أف 

مءنية منيـ عمى األقؿ قتموا نتيجة قذؼ المتظءىريف زجءجءت حءرقة عمى الجنود وقات عءلقرب منيـ، في ث
 أرض مزروعة عألغءـ مضءدة لمدعءعءت وانفجرت عيـ.

وتنوي السمطءت اإلسرائيمية إعداد مذكرة عءعترافءت الشعءف الثالثة، مرفقة عفيمـ مصور يظيرىـ وىـ يتكمموف 
وف ضغط جسدي أو نفسي، لكي تديف القيءدة السورية عتنظيـ المسيرات وتتيميء عءعتدا  عيدو  وراحة ومف د

 عمى حدودىء. 
وقءؿ مصدر سيءسي مطمع إف دوؿ الاءلـ تقعؿ اليوـ كؿ تيمة ضد النظءـ السوري، فمء عءلنء إذا كءف ىذا 

يحءوؿ تنفيذ وعيد رامي »ري االتيءـ مستندا إلى اعترافءت موثقة لمواطنيف سورييف. وأضءؼ أف النظءـ السو 
مخموؼ، اعف خءؿ الرئيس عشءر األسد ومءلؾ إمعراطورية االتصءالت في سورية، إلحدى الصحؼ 

ىذا سيكمفو ثمنء »ولكف «. عدـ استقرار سوريء سيؤدي عءلضرورة إلى عدـ استقرار إسرائيؿ»األميركية، عأف: 
نيءىو تفتش أيضء، عف مخرج ألزمتيء السيءسية عءىظء مف الطرؼ اإلسرائيمي، حيث إف حكومة عنيءميف نت

 «.والدولية عشكؿ ال يعقييء في عزلة، وال يوجد أفضؿ مف ضرب سوريء لتحقيؽ ىذا االنفراج اليوـ
 //، الشرق األورسط، لندن

 
 مرسؤول أمن  إرسرايلم  لتيم إلران بالتورط ف  قمع االحتجاجات الرسورلة 
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أف حرس الثورة اإليراني وفيمؽ القدس عقيءدة الجنراؿ قءسـ ” يميإسرائ“زعـ مسؤوؿ أمني : يو عي آي
سميمءني، ضءلاوف في قمع االحتجءجءت في سوريء، وتنظيـ المظءىرتيف قرب الحدود في ىضعة الجوالف في 

 ذكرى النكعة والنكسة، وأف مسمحيف مؤيديف لمماءرضة يطمقوف النءر عمى قوات األمف السورية .
، أمس، عف المسؤوؿ األمني أنو توجد مامومءت واضحة عف ضموع حرس الثورة ”ىآرتس“ونقمت صحيفة 

اإليرانية إلى جءنب نشطء  مف حزب اهلل في قمع المظءىرات، وأف األمر ال ينحصر في إطالؽ النشطء  
نمء في تزويد إيراف الجيش السوري عاتءد عسكري مثؿ عنءدؽ قنءصة وأجيزة  النءر عمى المتظءىريف فقط، وا 

يوجد حظر في الجيش السوري عمى إطالؽ المحى “ويش عمؿ شعكءت االنترنت في العالد . وأضءؼ تش
وعندمء تتـ مصءدفة أشخءص أطمقوا لحءىـ في الجيش فإنو عءإلمكءف االستنتءج أنيـ ليسوا جز ًا مف الجيش 

 ”.السوري النظءمي
 //الخملج، الشارقة، 

 
 
 تخشى رسقوط األرسد "للإرسراي": الفلغارو الفرنرسلة صحلفة 

طمعت مف دوؿ الغرب وقؼ حممتيء الدعمومءسية ضد  "إسرائيؿ"صحيفة "ال فيغءرو" الفرنسية، عأف  ذكرت
النظءـ السوري، خشية سقوط أسمحة الدمءر الشءمؿ التي يمتمكيء النظءـ في أيدي حزب اهلل وحمءس. 

ئيمي أفيؼ كوخءفي قد نقؿ الموقؼ ف رئيس ىيئة االستخعءرات الاسكرية في الجيش اإلسراأ"موضحة 
عمؽ خعير فرنسي مف جيتو اإلسرائيمي خالؿ زيءرتو لمقر األمـ المتحدة في نيويورؾ قعؿ عضاة أسءعيع". و 

في مجءؿ المخءعرات عمى ذلؾ عءلقوؿ: إف "إسرائيؿ تفضؿ التاءمؿ مع عدو تحسف مارفتو عمى مواجية 
 مصءدرىء االستخعءراتية". المجيوؿ الذي يقتضي أيضًء إعءدة تكويف شعكة

 //موقع فمرسطلن أون اللن، 
 

 أىارون زيلف : الريلس الرسورّي لتأرجح ف  كررسلو الرسابق ريلس االرستخبارات العرسكرّلة 
قءؿ رئيس شاعة االستخعءرات الاسكرّية السءعؽ )أمءف( الجنراؿ أىءروف زئيفي  زىير أندراوس: -النءصرة 

ء لمقنءة الاءشرة في التمفزيوف اإلسرائيمّية إّف الرئيس السورّي، الدكتور عّشءر األسد، فءركش، في مقءعمة أدلى عي
يتأرجح في كرسيو، ولكّف التأرجح لـ يصؿ إلى وضع يكوف فيو قريًعء مف فقداف كرسيو، وفي مارض رّده 

عرؼ، واعتقد أف عمى سؤاؿ إذا كءف مف المصمحة اإلسرائيمية أف يكوف عشءر األسد قويء؟ رد عءلقوؿ: ال أ
 متخذي القرارات يجب أف يقولوا ذلؾ.

وقءؿ أيضء إّف األسد سيتوجو إلى السالـ مع إسرائيؿ إذا كءف السالـ في مصمحتو، مضيًفء 'أنّني لست واثًقء 
أّف ىذه ىي اليوـ مصمحتو كمء كءنت قعؿ سنة أو سنتيف، ألف مانى األمر ىو األخذ عحسـ، ولست أراه 

حءسمء'. وحوؿ انتقءؿ القءعدة إلى غزة قءؿ الجنراؿ اإلسرائيمّي إّنو توجد ىنء طءقة كءمنة لعد   اليوـ يأخذ قرارا
عنية تحتية لمقءعدة في غزة، الفتًء إلى أّف التنظيـ قد وصؿ إلى سينء ، مف تمؾ الجمءعة التي اختعأت في 

نشأت ىنءؾ في جعؿ حالؿ جعؿ حالؿ وكءنت مشءركة مع جيءت أخري في الامميءت التفجيرية في سينء . 
قءعدة وسءئؿ قتءلية متطورة، ال ينجح المصريوف في القضء  عمييء. وىذا قريب منء، عمى عاد مئءت قميمة 

 مف الكيمومترات.
 //، القدس العرب ، لندن



 
 
 

 

 32ص 
 

 
 أفلف كوخاف : اقتصاد رسورلا لضعف ودمشق تحارب مجموعات مرسمحة 

عف رئيس شاعة االستخعءرات الاسكرية اإلسرائيمية )أمءف( اإلسرائيمية أمس « ماءريؼ»نقمت صحيفة 
الجنراؿ أفيؼ كوخءفي قولو إف دمشؽ تخوض حرعًء دموية ضد مجموعءت مسمحة وأف االقتصءد السوري 

 أخذ يضاؼ في أعقءب االحتجءجءت ومواجية المسمحيف.
لييئءت إسرائيمية،  ونقؿ المحمؿ السيءسي في الصحيفة عف كسعيت عف كوخءفي قولو، خالؿ اجتمءعءت

مدينة سورية، وتتجوؿ في قسـ منيء  إلى  تدور في سوريء حرب دموية، والتظءىرات مندلاة في »
 «.مجموعءت عنيفة ومسمحة، وعينيء مجموعءت جنءئية، تيءجـ الجيش

ت نفذ إصالحءت ميمة لمغءية، لكنو ال ينجح في وقؼ االحتجءجء»وأوضح أف الرئيس السوري عشءر األسد 
التي تواصؿ المطءلعة عرحيمو، ويتـ التاعير عف اإلصالحءت عءألسءس مف خالؿ رصد األمواؿ لصءلح 

 «.السكءف لخمؽ أمءكف عمؿ وخفض سار الوقود ورفع الرواتب في القطءع الاءـ المنتفخ
 فءألسد استخدـ حتى اآلف ثمث احتيءطي الامالت األجنعية، وعقي»وأشءر إلى أف ثمف اإلصالحءت غءؿ 

مميءر دوالر، واالقتصءد السوري ينيءر عوتيرة ىءئمة مف أسعوع إلى آخر، وال توجد  إلى  لديو مء عيف 
 «. سيءحة وال استثمءرات وال نمو اقتصءدي. ال يوجد أفؽ

 //، الرسفلر، بلروت
 
 الحدود مع رسورلا ألول مرة منذ عشر رسنوات لمغملش اإلرسرايلم  جال 

حتالؿ االسرائيمي، مؤخرًا، في زرع ألغءـ مضءدة لألفراد عمى طوؿ الحدود مػع سػوريء شرع جيش اال :وكءالت
 في ىضعة الجوالف، وذلؾ ألوؿ مرة منذ عشر سنوات. 

، أف ىػػذه الخطػػوة --وأفػػءدت مجمػػة "عمحءنيػػو" اإلسػػرائيمية الاسػػكرية فػػي عػػددىء الصػػءدر السػػعت 
ى النكعػة األخيػرة واالسػتادادات الجءريػة تحسػعًء الحتمػءؿ اتخذت في إطءر الاعر المستخمصػة مػف أحػداث ذكػر 

 إعالف الفمسطينييف عصورة أحءدية الجءنب عف قيءـ دولة فمسطينية مستقمة الشير القءدـ. 
//، موقع فمرسطلن أون اللن

 
 / رسبتمبرلمواجية توتر عمى الحدود الرسورلة ف  ألمول ترستعد "إرسرايلل"جلروزاللم بورست:  

االسػػرائيمية، أمػػس، أف قػػوات االحػػتالؿ تجػػري تػػدريعءت اسػػتادادا « جيػػروزاليـ عوسػػت»ذكػػرت صػػحيفة : د ب أ
مػػع ىضػػعة الجػػوالف السػػورية المحتمػػة، والػػدفءع عػػف « الحػػدود»لسػػينءريو محتمػػؿ النتشػػءر قػػوات سػػورية عمػػى 

األمػـ المتحػدة فػي المحتجيف الذي سيحءولوف الاودة إلى فمسػطيف المحتمػة عاػد توجػو السػمطة الفمسػطينية إلػى 
 .أيموؿ المقعؿ، لطمب الحصوؿ عمى عضوية لدولة فمسطينية عمى حدود عءـ 

الجيش يستاد الحتمءؿ انتشءر جنود سورييف عمى الحدود لحمءيػة مػف سػيحءولوف »وأشءرت الصحيفة إلى أف 
 طيف.عف دولة فمس الدخوؿ إلى ىضعة الجوالف خالؿ التظءىرات المتوقع خروجيء عاد اإلعالف

إسػػػتراتيجية الجػػيش ىػػػي االتصػػػءؿ عاػػدد مػػػف المنظمػػػءت والحكومػػءت الدوليػػػة الحتػػػوا  »وذكػػرت الصػػػحيفة أف 
الجيش يجري محءدثءت مع اليونيفيؿ فػي لعنػءف واألنػدوؼ المسػؤولة عػف مراقعػة »، مشيرة إلى أف «التظءىرات

 «.فض االشتعءؾ في الجوالف لتقومء عنشر قواتيمء لحفظ السالـ عمى الحدود
 //، الرسفلر، بلروت
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 جدلد ف  الجوالن إرسرايلم رسلاج أمن   
عػدأت قػوات كعيػػرة مػف الجػيش اإلسػػرائيمي عنػء  سػيءج أمنػػي جديػد عػيف قريػػة مجػدؿ شػمس فػػي ىضػعة الجػػوالف 
السػػورية المحتمػػة ومدينػػة القنيطػػرة السػػورية المحػػررة، لمنػػع الجئػػيف فمسػػطينييف فػػي سػػوريء، مػػف تنظػػيـ مسػػيرات 

وقػػد أمػػر  ريػػة عمنءسػػعة تقػػديـ طمػػب عضػػوية فمسػػطيف فػػي األمػػـ المتحػػدة خػػالؿ شػػير سػػعتمعر المقعػػؿ.إلػػى الق
رئيس ىيئة أركءف الجيش اإلسرائيمي اإلسرائيمي الجنراؿ عينػي جػءنتس عإنيػء  الامػؿ قعػؿ التصػويت فػي األمػـ 

 لفمسطينييف لتمؾ المنطقة. المتحدة عمى االعتراؼ عءلدولة الفمسطينية في سعتمعر، تخوفء مف اقتحءـ الشعءب ا
 //، االتحاد، أبو ظب 

 
 

 اوضعت خطة رسرّلة لتفتلت لبنان ورسورلّ  "إرسرايلل"ضابط مورساد رسابق:  
كشػػفت صػػحيفة )ىػػآرتس( الاعرّيػػة فػػي عػػددىء الصػػءدر الجماػػة النقػػءب عػػف خطػػٍة  زىيػػر أنػػدراوس: -النءصػػرة 

ة( فػػي السػػنوات الخمسػػيف مػػف القػػرف المءضػػي لتفتيػػت كػػٍؿ وضػػايء الموسػػءد اإلسػػرائيمّي )االسػػتخعءرات الخءرجّيػػ
قءمػػة مكءنيمػػء دويػػالت صػػغيرة لألقميػػءت الطءئفّيػػة تنشػػغؿ عينيػػء عءلصػػراعءت وذلػػؾ فػػي  مػػف سػػورّية ولعنػػءف، وا 

 الشرؽ األوسط.
وقػػػػءؿ المػػػػؤرخ اإلسػػػػرائيمّي الماػػػػروؼ، شػػػػمومو نكػػػػديموف، الػػػػذي كشػػػػؼ عػػػػف القضػػػػّية إّف القصػػػػة ُنشػػػػرت فػػػػي 

فػػي إحػػدى الصػػحؼ اليندّيػػة، وعاػػد ذلػػؾ قءمػػت المخػػءعرات السػػورّية عترجمتيػػء إلػػى المغػػة الارعّيػػة.  الخمسػػينيءت
ـّ أصػعح وزيػًرا،  وعندمء عمـ عءألمر الجنراؿ يوفءؿ نئمءف، الذي كءف يشػغؿ منصػًعء رفيًاػء فػي الموسػءد، ومػف ثػ

ر الصػػحيفة اليندّيػػة اقتعسػػت خطتػػو وكػػءف مسػػؤواًل أيًضػػء عػػف الوكءلػػة النووّيػػة اإلسػػرائيمّية، ذلػػؾ أّنػػو فػػي تقريػػ
الماروفة ععءسـ خطة )الفي( والتي أعّدىء عنػدمء كػءف رئػيس قسػـ التخطػيط اإلسػتراتيجّي فػي الموسػءد، والتػي 
كءنػػت سػػرّية لمغءيػػػة، وعميػػو، أضػػػءفت الصػػحيفة، أمػػػر عػػإجرا  تحقيػػػٍؽ لمارفػػة مػػػف الػػذي قػػػءـ عتسػػريب الوثيقػػػة 

وجػػودة فػػي الموسػػءد وفػػي وزارة األمػػف، وقػػد قػػءـ الضػػءعط إفػػراييـ نسػػخة منيػػء فقػػط كءنػػت م خصوًصػػء وأّف 
مػػءروف عػػإجرا  تحقيػػؽ سػػرّي لمغءيػػة لماثػػور عمػػى ُمسػػّرب الوثيقػػة، وفاػػاًل ألقػػي القػػعض عميػػو، حيػػث تعػػّيف أّنػػو 

 .ضءعًط رفيع المستوى في الجيش اإلسرائيميّ 
 //، القدس العرب ، لندن

 
 دالع "حرب شاممة" و"شتاء ارسالم " بعد "الربلع العرب "جنرال ارسرايلم  لحذر من مخاطر ان 

اعتعر الجنراؿ االسرائيمي ايءؿ ايزنعرغ المسؤوؿ عف الدفءع المدني االثنيف اف "شتء  اسالميء : القدس
 راديكءليء" قد يمي "الرعيع الارعي" االمر الذي يزيد مف مخءطر اندالع "حرب شءممة".

االعحءث حوؿ االمف القومي في تؿ اعيب "اف مء اعتعر عمثءعة رعيع  وقءؿ الجنراؿ في خطءب امءـ مايد
الشاوب الارعية يمكف اف يتحوؿ الى شتء  اسالمي راديكءلي االمر الذي يزيد مف احتمءالت اندالع حرب 

 شءممة في المنطقة مع امكءنية استخداـ اسمحة دمءر شءمؿ".
 التمفزيوف الاءـ واالذاعة الاسكرية. ونقمت وسءئؿ اعالـ عدة تصريحءت الجنراؿ، عمء فييء
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وعحسب المامؽ الاسكري في التمفزيوف االسرائيمي، فءف الجنراؿ كءف يشير عمى مء يعدو الى سوريء التي قد 
تطمؽ صواريخ مجيزة عرؤوس كيميءئية اذا سقط ىذا السالح عيف ايدي مجموعءت اسالمية في اعقءب سقوط 

 محتمؿ لنظءـ الرئيس عشءر االسد.
 //لقدس، القدس، ا

 
 موارد حزب اهلل لن تجف ميما جرى ف  رسورلاو األرسد باق  " لؤكد أنلادللن": "واشنطن تالمز" 

استعاد رئيس شاعة االستخعءرات الاسكرية اإلسػرائيمية السػءعؽ عػءموس يػءدليف أف يكػوف مػء قءلػو وزيػر الػدفءع 
ىنػػءؾ »صػػحيحًء، ألف « شػػءر األسػػد عءتػػت محتومػػةنيءيػػة الػػرئيس السػػوري ع»اإلسػػرائيمي إييػػود عػػءراؾ عػػف أف 

 «.تداخاًل في كالمو عيف التمني والواقع
، عمء في ذلؾ التجءر المسمموف السنة، «الطعقءت الوسطى الرئيسية»ويؤكد يءدليف، أنو ال يرى دلياًل عمى أف 

مف نءحيػة أخػرى، قد تخمت عف األسد في الاءصمة السورية دمشؽ، وفي أكعر المدف السورية حمب. ويمفت، 
إلػػػى أف الجػػػيش مػػػء زاؿ عمػػػى والئػػػو لألسػػػد، عمػػػى عكػػػس الحػػػءؿ فػػػي ليعيػػػء حيػػػث شػػػيدت الصػػػفوؼ الاسػػػكرية 

صحيح انؾ قد ترى في سوريء ضءعطًء أو جنديًء عمى يوتيوب يامف »انشقءقءت واساة وعمى مستويءت عميء. فػ
، «أو ضػػءعط مسػػؤوؿ عرتعػػة عميػػد مػػثالً  انشػػقءقو، ولكػػف االنشػػقءؽ الحقيقػػي يكػػوف عنػػدمء تنقمػػب كتيعػػة عأكمميػػء

 ياّمؽ يءدليف.
عءلنسعة لألسد قد يكػوف الضػغوط « الاءمؿ األكثر إشكءلّية»إال أف مسؤوؿ االستخعءرات السءعؽ يشير إلى أف 

، عءزيػػػػًء ذلػػػػؾ إلػػػى فقػػػػداف الػػػػعالد لمسػػػيءحة واالسػػػػتثمءرات، فضػػػػاًل عػػػػف «التػػػػي ال يمكػػػػف تحمميػػػء»االقتصػػػءدية 
التػػػي فرضػػػت عميػػػو مػػػف جءنػػػب الواليػػػءت المتحػػػدة واالتحػػػءد األوروعػػػي. ومػػػع ذلػػػؾ، يضػػػيؼ الاقوعػػػءت الدوليػػػة 

إف إيراف، الحميؼ السوري األقوى، قد تنتشؿ الػعالد مػف محنتيػء االقتصػءدية.. ولػو أراد اإليرانيػوف »يءدليف، فػ 
 «.مميءرات دوالر، ليصعح آمنءً  5سياتنوف عو مف دوف شؾ وسيوقاوف لو عمى شيؾ عػ 

نتيجػػة فشػػؿ األمػػـ المتحػػدة فػػي فػػرض « تػػرخيص عءلقتػػؿ»ر يػػءدليف أف النظػػءـ السػػوري قػػد حصػػؿ عمػػى واعتعػػ
ىو ليس ترخيصًء رسميًء أو مامنًء، ولكنو »التداعير الصءرمة عينيء التي أسقطت الزعيـ الميعي ماّمر القذافي. 

ر لمجمػػس األمػػف ألف روسػػيء وليػػد يقػػيف الػػرئيس السػػوري أنػػو، خالفػػًء لمػػء حصػػؿ فػػي ليعيػػء، لػػف يكػػوف ىنػػءؾ قػػرا
األسد فيـ كذلؾ أف جءماة الدوؿ الارعّيػة ليسػت مسػتادة لطمػب »، حسب يءدليف الذي يرى أف «سوؼ تحميو

 «.التدخؿ مف الواليءت المتحدة األميركية أو حمؼ شمءؿ األطمسي، وعميو فإنو عمأمف مف التدخؿ األجنعي
حػػزب اهلل عشػػكؿ كعيػػر فػػي حػػءؿ سػػقط األسػػد، « مقػػءتمو»ر كمػػء اسػػتعاد المسػػؤوؿ الاسػػكري اإلسػػرائيمي أف يتػػأث

جػػػرت الاػػػءدة أف »إذ «. تػػػأثير سػػػوريء عمػػػى الجمءعػػءت اإلرىءعيػػػة المنءىضػػػة إلسػػػرائيؿ عػػدأ ينحسػػػر»ذلػػؾ ألف 
تتولى سوريء السيطرة عمى حزب اهلل عمسءعدة إيراف. أمء اليوـ، فقد انقمعت اآلية وأصعحت السػيطرة عيػد إيػراف 

لػػى رواؽ خمفػػي أو إلػػى مجػػّرد وكيػػؿ ليػػء يتػػولى مسػػءعدة الحػػزب. وىكػػذا، إذا تحقػػؽ سػػينءريو وتحّولػػت سػػوريء إ
السػػقوط، فػػإف إيػػراف عػػداًل مػػف إرسػػءؿ األسػػمحة ععػػر مطػػءر دمشػػؽ الػػدولي، قػػد تنفّػػذ الميمػػة ععػػر تركيػػء أو مػػف 

اهلل لػػف  صػػحيح أنػػو خيػػءر أقػػؿ سػػيولة، إال أف مػػوارد حػػزب»يػػردؼ يػػءدليف «. خػػالؿ العحػػر األعػػيض المتوسػػط
 «.تجؼّ 

 9/9/3122، الرسفلر، بلروت
 
 قمقة من رسقوط األرسد "إرسرايلل"«: الراي»الناطق بارسم الجلش االرسرايلم  لـ  
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أكد النءطؽ عءسـ الجيش االسرائيمي يو اؼ موردخءي : زكي أعو الحالوة -مف محمد أعو خضير  -| القدس 
، «النو عمى جعية مغمقة منذ سنيف طويمة»وجود قمؽ اسرائيمي مف سقوط الرئيس السوري عشءر االسد 

 «.حزب اهلل متخوؼ مف اف الحدود السورية لتيريب السالح سوؼ تتغير قريعء»ماتعرا اف 
الكشؼ عف التوجو اإلسرائيمي في حءؿ انيءر نظءـ االسد، « الراي»ورفض موردخءي في لقء  اجرتو ماو 

اف ىنءؾ توجيءت ميمة لمشاب السوري عءلنسعة نرى »وقءؿ اف إسرائيؿ تراقب عف قرب ومستادة، مضيفء 
لحقوؽ االنسءف وعءلنسعة لمديموقراطية واسرائيؿ تأمؿ عأف يؤدي الذي يحدث في سورية الى ديموقراطية 

يخرج عشءر االسد مف الماركة مع الماءرضة منتصرا عاد »واستعاد موردخءي اف «. وحقوؽ انسءف حقيقية
ىنءؾ عنصرا جديدا في الشرؽ االوسط اسمو الشءرع، »وقءؿ اف « سورييفسفؾ دمء  المئءت مف المواطنيف ال

 «.وىو ميـ جدا
 //الراي، الكولت، 

 
 صفنا رسنقصف لبنان وغزة ودمشقلألرسد: إذا ق   "ارسرايلل" 

اوضحت تسريعءت ععرية، انو في وقت لـ تحذر دوائر امنية اسرائيمية عشكؿ مامف مف احتمءالت تاّرض تػؿ 
 يدات مف دمشؽ حءؿ تارض االخيرة ليجـو مف قعؿ النءتو، نقمت حكومة تؿ اعيباعيب لتيد

رسػػػءلة تحػػػذير الػػػى الػػػرئيس السػػػوري ععػػػر دوائػػػر اسػػػتخعءراتية أوروعيػػػة، أكػػػدت فييػػػء اف تػػػؿ اعيػػػب ىػػػى مركػػػز 
االقتصػػءد والمػػءؿ فػػي الدولػػة الاعريػػة، وانػػو اذا تارضػػت المدينػػة لقصػػؼ سػػوري أو مػػف حػػزب اهلل فػػي الجنػػوب 

عنءني، وحتى مف حمءس في قطءع غزة، فمف يقتصر الرد االسرائيمي عمى سػوريء فقػط، وانمػء سػيطءؿ لعنػءف الم
 وقطءع غزة.

وفي تاميؽ عمى الرسءلة التي يدور الحديث عنيػء، قءلػت دوائػر عسػكرية اسػرائيمية: "اف رسػءلة اسػرائيؿ لألسػد 
 ب لقصؼ مف تحمؿ مضمونًء واضحًء، ىو اف مصير سوريء إذا تاّرضت تؿ اعي

وقءرف تقرير الموقع الاعري عيف تصريحءت مخموؼ ونظيرتيء المنسوعة الى "جافر شوجوني" 
وىو شخصية مقرعة مف الزعيـ الروحي إليراف آية اهلل عمي خءمنئي، إذ أعمغ حسػف  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػف نصػػػػػػػػػػػػػػػػر اهلل خػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ زيءرتػػػػػػػػػػػػػػػػو الجنػػػػػػػػػػػػػػػػوب المعنػػػػػػػػػػػػػػػػءني، عأنػػػػػػػػػػػػػػػػو اذا تاّرضػػػػػػػػػػػػػػػػت ايػػػػػػػػػػػػػػػػراف ليجػػػػػػػػػػػػػػػػوـ 
إسرائيؿ، فسوؼ تقصؼ طيراف مدينة تؿ أعيب، واعتعر التقرير اإلسرائيمي أف لغة الخطءب اإليراني والسوري 

 ال تختمؼ في مضمونيء االستراتيجي.
 //، الرسبلل، عّمان

 
 "إرسرايلل"ف  ملناء طرطوس الرسوري ت قمق  رورسلةبحرلة  قاعدة 

مػػف إعػػءدة عنػػء  وتجديػػد قءعػػدة عحريػػة روسػػية فػػي مينػػء   أعرعػػت إسػػرائيؿ، أمػػس، عػػف خشػػيتيء: يحيػػى دعػػوؽ
طرطػػػوس السػػػوري، مػػػف شػػػأنيء أف تمكػػػف الػػػروس مػػػف التجسػػػس عفءعميػػػة كعيػػػرة جػػػدًا عمػػػى الجػػػيش اإلسػػػرائيمي 

الاعريػػػة، المختصػػػة عءلشػػػؤوف « إسػػػرائيؿ ديفػػػنس»ووسػػػءئمو القتءليػػػة وتردداتػػػو وقنػػػوات اتصػػػءلو. وذكػػػرت مجمػػػة 
يػػػة الروسػػػية تنشػػػط فػػػي الفتػػػرة األخيػػػرة إلنيػػػء  مشػػػروع تحػػػديث القءعػػػدة الروسػػػية الاسػػػكرية واألمنيػػػة، أف العحر 

 الموجودة في مرفأ طرطوس السوري.
مف المحتمؿ أف إقءمػة القءعػدة مػرتعط أيضػًء عءتفءقػءت ُوقيػع عمييػء عػيف سػوريء »وعحسب محءفؿ أمنية إسرائيمية 

عموجعيػء موسػكو الجػيش السػوري عوسػءئؿ قتءليػة وروسيء في الاءـ المءضي، وتحديدًا مء يتامؽ عصفقءت تػزّود 
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متطورة، مف المفترض أف تحسػف مػف قدراتػو الاسػكرية، عمػء يشػمؿ سػالح الجػو السػوري، الػذي توقػؼ تطػويره 
 «.منذ سنوات

//، االخبار، بلروت
 
 لماذا أحبط باراك االتفاق مع رسورلا؟ 

« أمءف»ي سءغيو، رئيس االستخعءرات الاسكرية ىو عنواف كتءب الجنراؿ احتيءط أور « اليد التي جمدت»
السءعؽ الذي صدر أخيرًا، أمء اليد التي يقصدىء فيي يد إييود عءراؾ وزير األمف اإلسرائيمي الحءلي، الذي 

ىو « جمدت يده»أوكؿ لسءغيو خالؿ فترة رئءستو لمحكومة اإلسرائيمية ممؼ المفءوضءت مع سوريء، في حيف 
ماءىدة سالـ مع سوريء عندمء اقترعت سءعة الحسـ، وىو مء يدعو سءغيو إلى خوفًء مف التوقيع عمى 

 «.لمءذا تخءؼ إسرائيؿ مف سالـ مع سوريء أكثر مف الخوؼ مف الحرب مايء»التسءؤؿ 
، عكيفء إلدار، في مقءؿ تنءوؿ أىـ مء جء  في الكتءب، إف «ىآرتس»ويقوؿ المحمؿ السيءسي لصحيفة 

و دنيس روس ومءرتف انديؾ، المذاف كءنء في طءقـ المفءوضءت األميركي، مف أف يؤكد مء ذىب إلي»المؤّلؼ 
، عممًء عأف عءراؾ يمقي عءلمسؤولية عمى «رئيس حكومة إسرائيؿ قد فّوت فرصة إنجءز اتفءؽ سالـ مع سوريء

الذي  الرئيس السوري الراحؿ حءفظ األسد. سءغيو، الذي جمس عيف عءراؾ وأمنوف ليعكيف شءحءؾ، في المقء 
، يورد كيؼ توجو الشرع إلى جرى مع وزير الخءرجية السوري فءروؽ الشرع، في كءنوف األوؿ عءـ 

إذا أردت استامءؿ المغة غير الدعمومءسية، سيدي الرئيس، كنت سأقوؿ لقد »مضيفو عيؿ كمينتوف، قءئاًل 
دة، ىؿ ىذا صحيح، سيدي اتفقنء عمى أجن« عمير ىءوس»استغفموني، ناـ السيد عءراؾ استغفمني، في 

 «.الرئيس، وجنتء كمينتوف احمّرتء واصطّكت أسنءنو ولـ ينؼِ 
الشرع تحدث نصؼ سءعة، يقوؿ سءغيو وأنء كإسرائيمي لـ أشار عءلفخر، لقد قءؿ لرئيس حكومة إسرائيؿ، 

نو يستغفؿ الجميع. وخالؿ فترة حديثو، حظي ك ؿ الوقت إنو يكذب، إنو عدوف صدقية، إنو ياد وال يفي، وا 
المصيعة أف الشرع لـ يكف »عدعـ وتأييد رئيس الواليءت المتحدة، الذي قءؿ لو أنت صءدؽ مئة عءلمئة، 

 ، يقوؿ سءغيو.«مخطئءً 
إلدار يستنتج أف التوثيؽ التفصيمي والمميزات الحءدة التي أوردىء سءغيو حوؿ كيفية إدارة عءراؾ لممفءوضءت 

المتامقة عءلمفءوضءت مع الفمسطينييف في كءمب ديفيد في مع السورييف، تغني التصور والرواية 
. ويقوؿ إنو عندمء وصمت المفءوضءت مع السورييف في شعردستءوف إلى نقطة الحسـ، عدأت تموز

 ، مثؿ ىؿ ستجري مصءفحة أو ال؟«الكءرثية»تالحؽ عءراؾ أسئمة، يصفيء سءغيو سءخرًا عػ
يو الحءدة ضد عءراؾ الصدقية أنيء ال تنطمؽ مف إنسءف حءلـ أو مء يكسب انتقءدات سءغ»وعحسب إلدار، فإف 

رومءنسي، عؿ مف إنسءف أمضى خيرة سنوات حيءتو خمؼ فوىة العندقية، والسالـ عءلنسعة إليو ىو مجرد 
ال يمكف االستمرار في االرتكءز إلى القوة الاسكرية ميمء كنت »ويقوؿ سءغيو «. وسيمة لتثعيت أمف إسرائيؿ

الجيش اإلسرائيمي قءدر عمى الدفءع عف إسرائيؿ وحدودىء، لكف الثمف المتوقع في »يضيؼ إف و «. قويءً 
 «.حرب مقعمة يدعو إلى التفكير قعؿ الشروع في حرب كيذه

 //االخبار، بلروت، 
 

 وحماس وحزب اهلل عمى مية الف صاروخ اؤكد حلازة رسورلل إرسرايلم مصدر أمن   
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قءؿ مصدر امني رفيع المستوى في تؿ اعيب، امس الثالثء ، اف تقديرات االجيزة  :سزىير اندراو  -النءصرة 
االمنية في الدولة الاعرية، تشير الى اف سورية وحزب اهلل المعنءني وحركة حمءس في فمسطيف، يممكوف 

مي، نقال حوالي مئة الؼ صءروخ، مف انواع مختمفة، واوضحت القنءة الثءنية التجءرية في التمفزيوف االسرائي
عف المصدر عينو، اف الحديث يدور عف صواريخ طويمة المدى وصواريخ قصيرة المدى، مشددا عمى اف 
ىذه الكمية تجاؿ اي منطقة او عقاة داخؿ الدولة الاعرية في مرمى ىذه الصواريخ، عمى حد تاعيره، وجء  

صدره مركز دراسءت االمف القومي ، والذي اىذا الكشؼ متزامًنء مع نشر التقرير االستراتيجي لماءـ 
 في جءماة تؿ اعيب، والذي تطرؽ تقريعء الى جميع منءحي الحيءة في دولة االحتالؿ.

وجء  في التقرير اف الوضع االستراتيجي الذي تايشو اسرائيؿ منذ عداية الاءـ الجءري وحتى اليـو ىو االكثر 
النحدار يشير الى ترد يكءد يكوف غير مسعوؽ ، وىو يسيرىء في مضمءر شديد اسوداوية منذ الاءـ 

 منذ قيءـ الدولة الاعرية، ويكرس الازلة الدولية االخذة في االزديءد حوليء.
امء في مء يتامؽ عءالستنتءجءت االسءسية التي خمص الييء تقرير التقديرات االستراتيجية السنوي، الذي 

وف المخءعراتية د. رونيف عيرغمءف، مف صحيفة سيصدر االسعوع القءدـ، والذي ُسرب الى المحمؿ لمشؤ 
 'يدياوت احرونوت' فقد اشءر الى تدىور حءد اضءفي في الوضع االستراتيجي السرائيؿ.

ويشير التقرير الذي وصفو المحمؿ االسرائيمي، المرتعط جًدا عءلمؤسسة االمنية في الدولة الاعرية، عءكثر 
الى ثالثة عوامؿ ادى تضءفرىء الى فراغ خطير في المنطقة  تقءرير المايد تشءؤمء منذ تأسيسو عءـ 

وىي الرعيع الارعي وانييءر عممية السالـ والضاؼ الكعير الذي اصءب مكءنة الواليءت المتحدة االمريكية، 
وتحديًدا في منطقة الشرؽ االوسط، مؤكًدا عمى اف تشءعؾ ىذه الاوامؿ قد يقود اسرائيؿ الى كءرثة، عمى حد 

 .تاعيره
مضءًفء الى مء ُذكر اعاله، فءف التقرير ُيوجو انتقءدات شديدة الميجة الى الحكومة االسرائيمية الحءلية الفتًء 
الى انيء لـ تقـ حتى اآلف ععمورة استراتيجية فءعمة لتيدئة عؤر التوتر الى جءنب التصايد الدعمومءسي مف قعؿ 

 ويزيد مف عزلة اسرائيؿ.السمطة الفمسطينية الذي يحظى عتءييد ودعـ كعيريف 
وفيمء يتامؽ عءلتقديرات االسرائيمية التي تقوؿ اف الارب سيكونوف منشغميف عءنفسيـ خالؿ السنوات القءدمة 
ولف يفرغوا السرائيؿ وذلؾ في ضو  ثورات الرعيع الارعي ومء يرافقيء مف صراعءت وتحوالت داخمية في ىذا 

ة قد تجد نفسيء عنوانء لمغضب الارعي المتفجر في حءلة تصايد الصدد، حذر التقرير مف اف الدولة الاعري
في غزة ومواجيءت عنيفة في الضفة الغرعية. وخمص التقرير الى نتيجة اف اسرائيؿ موجودة في وضع 

 صاب عمى كؿ الجعيءت.
وا  عءلحميؼ وُيشدد التقرير عمى اف تؿ اعيب ُتواجو ازمءت كعيرة، داخمية وخءرجية، ولـ تاد قءدرًة عمى االستق

االمريكي اال دعمومءسيء حيف تريد اف تستجدي واشنطف واف تتوسؿ لمحصوؿ عمى فيتو يمنع االعتراؼ 
عءلدولة الفمسطينية. ويتنءوؿ التقرير الواقع االسرائيمي مف النءحيتيف االمنية واالستراتيجية لكنو جء  تعسيطيء 

طينية والمفءوضءت، متجءىال حركة االحتجءجءت حيف حصر التحدي الداخمي عءلاالقة االسرائيمية الفمس
المايشية االجتمءعية التي تشيدىء اسرائيؿ، ولكنو مف نءحية اخرى، استفءض في الجءنب االقميمي المتامؽ 
عموجة االنتفءضءت الارعية التي تارؼ اسرائيؿ جيًدا مدى اناكءسيء عمى جوىر سيءستيء االقميمية عسعب كؿ 

 ويحمميء الرعيع الارعي.المتغيرات التي حمميء 
وكمء ىو الحءؿ في كؿ تقرير، فءف الخالصة تتمحور في عءب التوصيءت، وعءلتءلي فءنيء تعقى االىـ، حيث 

 اختءر مادو التقرير عنواًنء يوحي عقضءيء كعيرة جء  كءلتءلي:
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في شرؽ اوسط متقمب  اسرائيؿ واليزات االرتدادية االقميمية، وتفيد الخالصة عءف قدرة اسرائيؿ عمى المنءورة
وقءعميتيء عمى التاءمؿ مع االزمءت القءدمة تاتمداف عمى جرأتيء في اتخءذ خطوات جذرية تطور سيءستيء في 
مجءالت عدة عمى رأسيء التحدي االيراني النووي والممؼ الفمسطيني، وفي مء يتامؽ عءلجميورية االسالمية 

لمعءلغ فيو، ذلؾ انو ياتعر قدرة طيراف عمى استثمءر االيرانية، فءف التقرير يصؼ الخطر االيراني عء
التطورات الارعية محدودة، وعءلتءلي يتحتـ عمى الدولة الاعرية احتوا  مخءطر النتءئج التي تيدد مصءلحيء 

 عسعب ىذا الوضع الجديد.
ت في وعاد تدىور مء ُيطمؽ عميو التقرير وصؼ ممؼ السالـ االسرائيمي الفمسطيني لمء نتج عف التصوي

االمـ المتحدة عمى اعالف الدولة الفمسطينية، اقفؿ التقرير االسرائيمي العءب امءـ صنءع القرار في تؿ اعيب 
عمى كؿ امكءنية لمتقدـ في اقءمة عالقءت طعياية مع دوؿ عرعية حتى ولو كءنت ليذه الدوؿ مصمحة 

 استراتيجية، سيءسية او اقتصءدية في ذلؾ.
قءئؿ اف اىتمءـ الدوؿ الارعية عءوضءعيء الداخمية خالؿ االعواـ القءدمة سينزع ويدحض التقرير المنطؽ ال

االولوية عف الصراع الارعي االسرائيمي، وعءلتءلي فءنو ال يستعاد اف توظؼ الحكومءت الممؼ الارعي 
 مف استعءحة االسرائيمي لحصد التأييد الداخمي ورص الصفوؼ، داعمء وجية نظرىـ عمء حدث الاءـ 
 ومحءولة او مخءوؼ مف امكءنية استعءحة لمحدود االسرائيمية في ذكرى النكعة والنكسة.

ومء يمفت النظر مف الماءينة في عءب التوصيءت، ىي الجرأة التي يتمتع عيء مادوه، ذلؾ انيـ ُيحذروف 
يء الى صنءع القرار في تؿ اعيب مف المجو  الى الانؼ في الضفة الغرعية او في غزة الف ذلؾ سيحول

النقطة التي ستصب فييء الشاوب الارعية مستقعال كؿ غضعيء، وثءنيء في االعتراؼ عءف اسرائيؿ تاءني مف 
عزلة دولية مع تراجع الدور االمريكي في المنطقة وعروز اقطءب اقميمية مثؿ تركيء وايراف، االمر الذي 

 ريتيء مف النءحية الدعمومءسية.يجاؿ الدولة الاعرية عرضًة لضغوط واخطءر كعيرة، عالوًة عمى تا
وعحسب توصيءت التقرير، فءف اتخءذ اسرائيؿ معءدرة جدية ُتحدث خرقء فامًيء في مفءوضءت السالـ مع 
الفمسطينييف يمثؿ طريؽ الاعور مف المءزؽ الى الحؿ، عمى حد تاعير مادي التقرير، لكف عموازاة مء يجري 

الدولة الاعرية، فامى سعيؿ الذكر ال الحصر، لـ يتطرؽ التقرير عمى السءحتيف السيءسية واالجتمءعية داخؿ 
الى استحءلة تاءيش االنحراؼ االستراتيجي االيجءعي الذي يوصي عو مع وجود حكومة يمينية متطرفة 
رموزىء نتنيءىو وليعرمءف، وعءلتءلي: ىؿ يمكف السرائيؿ اْف تتجو اتجءىء عنء  دوف اْف يقتنع النءخب 

وقت التنءزالت المؤلمة والحكومءت التي تقدميء قد حءف، واف ذلؾ ىو الحؿ الوحيد لمواصمة  االسرائيمي عءف
 وجود الدولة الاعرية في المنطقة.

 //القدس العرب ، لندن، 
 

 التعزلز وحداتيا العرسكرلة عمى حدود الضفة وغزة ومصر ورسورل خطةتضع  "إرسرايلل" 
عءلمئػة  رائيمية الجماة أف قيءدة الجيش تخطط لزيءدة تصؿ إلػى أشرؼ اليور: كشفت اإلذاعة اإلس -غزة 

مقءرنػػة مػػع الاػػءـ المءضػػي عمػػى قواتيػػء الاءممػػة فػػي المجػػءؿ الامالنػػي فػػي منػػءطؽ الضػػفة الغرعيػػة وقطػػءع غػػزة 
 وعمى طوؿ الحدود مع مصر، وفي منطقة الجوالف.

مي فقػػد قءلػػت اف 'أععػػء  الميمػػءت وعحسػػب مػػء نقمػػت اإلذاعػػة عػػف مصػػءدر فػػي ىيئػػة أركػػءف الجػػيش اإلسػػرائي
 األمنية' الجءرية تمـز عزيءدة خدمة وحدات االحتيءط.
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عءلمئػة مػف كتءئػب االحتيػءط عشػكؿ غيػر اعتيػءدي لمامػؿ فػي  وقءلت انو عسعب ىػذا األمػر تقػرر اسػتدعء  
 ىذه المنءطؽ.

الحتيػػءط، ونشػػر المزيػػد مػػف وعحسػػب تفسػػيرات قيػػءدة أركػػءف الجػػيش اإلسػػرائيمي لامميػػة االسػػتاداد ىػػذه لجنػػود ا
وحداتيء في غزة والضفة وعمى الحدود فقد قءلت اف األمر مرجاو التغييػرات التػي تجػري عمػى الحػدود، وعمػى 

 رأسيء الحدود مع مصر في منطقة سينء  تحديدًا.
وتقػػوؿ إسػػرائيؿ اف األمػػر مػػرده 'حءلػػة الفوضػػى' التػػي تسػػود منطقػػة سػػينء  الصػػحراوية، وعػػدـ قػػدرة السػػمطءت 

 المصرية الحءلية عمى السيطرة عمى مء يجري ىنءؾ.
 //، القدس العرب ، لندن

 
 
 
 االى تدخل عرسكري ترك  وشلك ف  رسورلتشلر  اإلرسرايلملةاألجيزة األمنلة  :"ىارتس" 

نقؿ موقع صحيفة "ىءرتس" اإلسرائيمية عمى الشعكة، اف تقديرات األجيزة األمنية اإلسرائيمية تشير الػى تػدخؿ 
 عسكري تركي وشيؾ في المنطقة الحدودية السورية.

ونقػػؿ موقػػع الصػػحيفة، عػػف ىػػذه المصػػءدر قوليػػء، اف تركيػػء فػػي طريقيػػء إلقءمػػة منػػءطؽ حدوديػػة عءزلػػة، تػػوفر 
لمنظمػػءت الماءرضػػة المسػػمحة حريػػة التنظػػيـ والامػػؿ ضػػد اىػػداؼ تءعاػػة لمنظػػءـ السػػوري، مػػف قواعػػد تحظػػى 

 عحمءية الجيش التركي.
ع الصػػحيفة، اف رئػػيس الػػوزرا  التركػػي رجػػب طيػػب اردوغػػءف قػػد صػػاد فػػي األيػػءـ األخيػػرة مػػف واضػػءؼ موقػػ

 ليجتو ضد النظءـ السوري واشءر لممرة االولى الى إمكءنية التدخؿ الخءرجي لمء يجري في سوريء.
 واشػػػءر موقػػػع الصػػػحيفة، الػػػى اف مركػػػز الامميػػػءت المسػػػمحة المنءىضػػػة لمنظػػػءـ تركػػػزت فػػػي االسػػػءعيع الثالثػػػة

ويمكػف اف تشػكؿ نقػءط ، االخيرة في مدف ادلب وحمص وحمءة الواقاة في المنطقة القريعة مف الحدود التركيػة
 انطالؽ عمى غرار عنغءزي في ليعيء.

 //، موقع عرب 
 

  اتتوقع تدخال تركلا عرسكرلا وشلكا ف  رسورل اإلرسرايلملةاألجيزة األمنلة  
منظومة األمنية في الدولة الاعرية متءعاة المستجدات عمى السءحة تواصؿ ال زىير أندراوس: -النءصرة 

السورية، فعاد أف صرح وزير األمف االسرائيمي، إييود عءراؾ، عأف نظءـ الرئيس عشءر األسد، عءت قريعء مف 
النيءية، نقؿ موقع صحيفة 'ىآرتس' اإلسرائيمية عمى اإلنترنت أمس الخميس، أف تقديرات األجيزة األمنية 

 إلسرائيمية تشير إلى تدخؿ عسكري تركي وشيؾ في المنطقة الحدودية السورية.ا
ونقؿ موقع الصحيفة، عف ىذه المصءدر قوليء، إف تركيء في طريقيء إلقءمة منءطؽ حدودية عءزلة، توفر 
لمنظمءت الماءرضة المسمحة حرية التنظيـ والامؿ ضد أىداؼ تءعاة لمنظءـ السوري، مف قواعد تحظى 

 ة الجيش التركي.عحمءي
وزاد المراسؿ لمشؤوف الاسكرية، أنشيؿ عيفر قءئاًل إف رئيس الوزرا  التركي، رجب طيب إردوغءف، قد صاد 
في األيءـ األخيرة مف ليجتو ضد النظءـ السوري وأشءر لممرة األولى إلى إمكءنية التدخؿ الخءرجي لمء يجري 

 في سورية.
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، أضءفت المصءدر األمنية في تؿ أعيب، منحت تركيء ممجأ عموازاة تصايد ليجة الخطءب ضد النظءـ
لمنظمءت الماءرضة المسمحة التي تحءرب النظءـ السوري، حيث وجد الاشرات مف المقءتميف ضد النظءـ 
السوري مء ُيطمؽ عميو اسـ جيش سورية الحر ممجأ، في مخيمءت الالجئيف السورييف ويخرجوف منيء لتنفيذ 

سورية وأشءر الموقع، إلى أف مركز الامميءت المسمحة المنءىضة لمنظءـ تركزت في عمميءت في األراضي ال
 األسءعيع الثالثة األخيرة في مدف ادلب وحمص وحمءة الواقاة في المنطقة القريعة مف الحدود التركية.
ازؿ سءئر وتءعع أف المدف الثالث تتجو عخط مستقيـ مف الحدود التركية جنوعء ومف شأنيء أف تشكؿ إسفينء ي

أنحء  سورية عف موانئيء في طرطوس والالذقية. نءىيؾ عف وجود منءطؽ في ادلب القريعة مف الحدود، فقد 
 الجيش السوري السيطرة عمييء ويمكف أف تشكؿ نقءط انطالؽ عمى غرار عنغءزي في ليعيء.

 //القدس العرب ، لندن، 
 
 
 طلارلن رستةضباط رسورللن بلنيم  عشرةقتل عمن حالة التأىب بعد مت "إرسرايلل: ""دلبكا" 

وكءالت: ذكر موقع "تيػؾ ديعكػء" الاعػري عػأف الجػيش االسػرائيمي أعمػف، عاػد ظيػر أمػس، عػف حءلػة  - القدس
 طيءريف. ضعءط سورييف مف عينيـ  التأىب عاد أف اتيمت قيءدة الجيش السوري "اسرائيؿ" عءغتيءؿ 

مميػػة القتػػؿ تمػػت عاػػد أف تػػـ نصػػب كمػػيف مػػف قعػػؿ جػػيش سػػورية وعحسػػب مصػػءدر عسػػكرية اسػػرائيمية، فػػإف ع
 الحر شرقي تدمر حيث تقع قءعدة سالح الجو السوري في طيءس.

واعتعر موقع "تيؾ ديعكء" أف اغتيءؿ الطيءريف الستة عممية لف يسكت عمييء الرئيس السوري عشءر األسد دوف 
 ية الحر الذي ياتعر ىدفًء سياًل أمءـ سورية.أمء حيءؿ األردف فمنيء تصؿ شحنءت األسمحة لجيش سور  رد.

//، األلام، رام اهلل
 
 "رسرايلل"إألزمة الرسورلة وتبعاتيا عمى أمن ا :ب  ب  رس  

يواصؿ الجيش االسرائيمي عنء  جدار فءصؿ وزرع الغءـ في ىضعة : أحمد العديري -القدس -عي عي سي
الخالؼ عشأنيء قضى عمى آمءؿ التوصؿ إلى اتفءؽ سالـ  الجوالف السورية المحتمة، التي يرى محمموف أف

 عيف سورية واسرائيؿ كءف يمكف أف يفضي إلى شرؽ اوسط اكثر استقرارا.
نمء "مف يسيطر عمى الشرؽ االوسط".  ىنءؾ مف يرى أف الجوالف لـ تكف وحدىء المشكمة وا 

ي عاض المدف السورية إلى وقد عءت الوضع في سورية غير مستقر، فءلتظءىرات االحتجءجية تحولت ف
اشتعءكءت مسمحة مع ازديءد االنشقءقءت في الجيش السوري واف كءنت حسب الخعرا  االمنييف االسرائيميف لف 

 تؤدي إلى اسقءط النظءـ.
في المقءعؿ تصءعدت دعوات مف عاض اقطءب الماءرضة السورية عتدخؿ عسكري اجنعي او عرعي كمء 

 حدث في ليعيء.
ر مستقر في منطقة ىي اصال غير مستقرة يدؽ نءقوس الخطر وقد يدفع إلى حرب جديدة ىذا الوضع الغي

 في المنطقة كمء اشءر عدد كعير مف المحمميف الاسكرييف.
وقد أعد الجيش االسرائيمي خطة متكءممة في حءؿ تارضت سورية ليجوـ خءرجي وردت سورية كمء رد 

 اسرائيؿ عصواريخ. الاراؽ عمى دوؿ التحءلؼ خالؿ حرب الخميج عضرب
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وقءؿ الفريؽ المتقءعد امنوف شءحؾ رئيس االستخعءرات الاسكرية السءعؽ لعي عي سي "اذا تارضنء إلى ىجـو 
 )مف سورية أو حزب اهلل( سوؼ ندافع عف انفسنء ونحف نمتمؾ القدرة عمى ذلؾ".

وعمى إسرائيؿ أف  وأضءؼ شءحؾ "سياءني الجميع في اي حرب جديدة، وال أظف أف األسد سيصمد أكثر،
 تتارؼ عمى القيءدة السورية الجديدة وىي كذلؾ عمييء اف تتارؼ عمى إسرائيؿ".

امء الاميد عنيءميف عف اليازر وزير الدفءع السءعؽ فقءؿ لعي عي سي "ال شؾ أف تغييرا في الوضع في سورية 
، خءصة حمؼ دمشؽ سيؤدي لتغير كعير في الشرؽ األوسط ألف األحالؼ الموجودة اآلف في المنطقة

 وحزب اهلل وايراف، قد تنفرط".
وتراقب اسرائيؿ التطورات في سورية عحذر واىتمءـ، وقد أعد الجيش االسرائيمي خطة لمواجية اي تصايد 

 في المنطقة.
ويرى عاض كعءر الاسكرييف االسرائيميف المتقءعديف أف زواؿ نظءـ الرئيس عشءر األسد "لو تعاءت سمعية 

 يقود قوى الممءناة ومف جءنب آخر يحءفظ عمى ىدو  الحدود مع اسرائيؿ". وايجءعية فيو
وتخشى إسرائيؿ مف أي تصايد عمى حدودىء الشمءلية مف قعؿ حزب اهلل الحميؼ األقوى لسورية وايراف في 

 لعنءف.
عيف الجءنعيف فرغـ ىدو  الحدود المعنءنية االسرائيمية منذ الحرب قعؿ ست سنوات إال اف التيديدات المتعءدلة 

ال تزاؿ مستمرة، وكءف آخرىء تيديد حسف نصر اهلل االميف الاءـ لحزب اهلل الذي قءؿ اف المنطقة عأسرىء 
 ستشتاؿ إف تارضت سورية ليجوـ خءرجي.

لكف السمطءت لـ ترفع حءلة التأىب في الجيش عمى الحدود الشمءلية، غير أنيء تراقب الوضع ىنءؾ عمزيد 
 مف الحذر.
ستوى الرسمي، فإف الحكومة اليمينة اإلسرائيمية تحءوؿ اف تتجنب التاميؽ عمى مء يجري في وعمى الم

 سورية، وتامف أنيء ال تريد حرعء في المنطقة ولكنيء ستدافع عف نفسيء.
 //، ىلية اإلذاعة البرلطانلة )ب  ب  رس (

 
 رسنة تطمب إعادة أحد جنودىا المفقودلن لدى رسورلا منذ  "إرسرايلل" 

تفحػػص السػػمطءت اإلسػػرائيمية مػػع مختمػػؼ الجيػػءت الدوليػػة إمكءنيػػة أف يكػػوف أحػػد : نظيػػر مجمػػي - تػػؿ أعيػػب
سنة، أسيرا لدى سوريء. وقد توجيت إلى تمؾ الجيءت طءلعة الامؿ عمى تحريػره،  جنودىء، المفقوديف منذ 

ت الجنػدي جػءي حفيػر فػي دمشػؽ قعػؿ عاد أف أعمنت العءحثة األكءديميػة األلمءنيػة، مػريـ كوينيكػء، أنيػء شػءىد
سػػت سػػنوات، حيػػث تػػـ توقيفيػػء لػػدى المخػػءعرات السػػورية وحققػػوا مايػػء، وقػػد جمعػػوا حفيػػر ليكػػوف مترجمػػء عينيػػء 

وقءلت كوينيكء، خالؿ مقءعمة ليء مع القنءة الثءنية في التمفزيوف اإلسرائيمي، إنيء واثقػة مػف أف  وعيف المحققيف.
تحقيؽ المخءعرات السورية ىو الجندي اإلسرائيمي، ألنيء ال تنسى صورة وجيو الشخص الذي قءعمتو في غرفة 

 النحيؿ األسمر. 
 //، الشرق األورسط، لندن

 
 "لن لبقى"... واألرسد "ىزة"الربلع العرب   التقدلر الرسنوي لالرستخبارات اإلرسرايلملة: 

لتقدير السنوي الذي تقدمو شاعة في ممحقيء األسعوعي عف فحوى ا« ىآرتس»كشفت صحيفة : حممي موسى
االستخعءرات الاسكرية في الجيش اإلسرائيمي. ويتحدث تقرير الصحيفة الذي أعده المراسؿ الاسكري 
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، «تواضع استخعءراتي»عءموس ىءرئيؿ، عمشءركة مراسؿ الشؤوف الفمسطينية آفي يسسخءروؼ تحت عنواف 
تاءمميء مع الواقع الارعي المستجد وتوصيفيء لو.  عف االرتعءؾ الذي أصءب االستخعءرات اإلسرائيمية في

، وتوصميء عاد ألي «الرعيع»ويعيف أنو لـ يرؽ ليذه االستخعءرات تسمية مء يجري في المنطقة الارعية عػ
وفي نظرىـ فإف الرعيع قد يميؽ عءأليءـ األولى ليذه الثورات وليس «. اليزة»الستنتءج أف عءلوسع تسميتيء عػ

 ءتيء الراىنة.عنتءئجيء ومجري
الذي عرض مؤخرا عمى المستوى السيءسي فإف اليزة الجءرية  وعحسب التقدير االستخعءراتي لماءـ 

سوؼ تتواصؿ عمى طوؿ الاءـ المقعؿ. فعاد سقوط ثالثة أنظمة حكـ في أفريقيء ػ تونس ومصر وليعيء ػ 
لسويس إلى الضفة األخرى مف الشرؽ يتوقع التقدير سقوط أنظمة أخرى، فأثر الدومينو قد يجتءز قنءة ا

األوسط، نحو الداخؿ اآلسيوي. وفي نظرىـ فإف التغيير األسرع يحدث في اليمف، حيث أجعر الرئيس عمي 
 ععد اهلل صءلح عمى التخمي عف الحكـ ولكف مف دوف أف يسمـ السمطة ألحد عشكؿ كءمؿ حتى اآلف.

غيير قءدـ في سوريء. ويرى أنو إذا أفمح الرئيس عشءر وعقدر كعير مف األرجحية يشير التقدير إلى أف الت
 األسد في الخروج مف سوريء، فإف السينءريو اليمني قد يكوف األرجح.

وكءف وزير الدفءع اإلسرائيمي إييود عءراؾ الذي يقرأ التقديرات االستخعءراتية قد تحدث منذ مطمع كءنوف أوؿ 
. وقعؿ ذلؾ كءف يتحدث عف أشير. ويقوؿ عءراؾ مف دوف «أسءعيع»عف احتمءؿ سقوط النظءـ السوري خالؿ 

 «.أنيت دورىء التءريخي»أسؼ أف ساللة األسد 
وعحسب التقدير فإنو إذا كءف في إسرائيؿ في العداية مف قمؽ عمى مصير النظءـ السوري فإف األمور تغيرت 

، وارتكز أيضء إلى «ال تارفو الشيطءف الذي تارفو خير ممف»الحقء. وكءف منعع القمؽ األولي ىذا فكرة أف 
توصية الجيش شعو الثءعتة لممؤسسة السيءسية عفحص احتمءالت إعراـ تسوية مع األسد تنطوي عمى إعءدة 
ىضعة الجوالف عأسرىء لمسورييف. ولكف ىذه األيءـ انتيت، فعقدر مء تتواصؿ األزمة عقدر مء يزداد شاور 

 الراديكءلي الذي عنتو إيراف. إسرائيؿ عأف إسقءط النظءـ يوجو ضرعة لممحور
ومقءرنة ععءراؾ فإف رجءؿ االستخعءرات يعدوف حذرا في تحديد جدوؿ زمني لسقوط األسد، ويقوؿ ضءعط 

األسد لف يعقى، فميست ىنءؾ آلية ماروفة يمكنيء أف تخمص األسد مف الشرؾ. »استخعءرات عحسـ أف 
 «.والرئيس السوري يواصؿ التدىور

قتمى في صفوؼ المتظءىريف السورييف يعدو أف المتظءىريف اجتءزوا حءجز الخوؼ وىـ ومع تزايد أعداد ال
يواصموف الخروج رغـ خطر تارضيـ لمرصءص. كمء أف أعداد الفءريف مف الجيش صءرت عءآلالؼ، 
وماظميـ في المنطقة الحدودية مع األردف. واألسد ياءني مف تدخؿ دولي متزايد، وخصوصء مف الدوؿ 

لتي فرضت عقوعءت عميو. والسينءريو الماقوؿ حءليء ىو ترؾ األسد لمدولة، وحينيء قد ينيءر النظءـ الارعية، ا
 نتيجة التآكؿ المتواصؿ والنزؼ.

ويضيؼ التقرير أف كؿ ذلؾ يعشر عيزيمة قءسية إليراف التي تحقؽ إنجءزات في الجعيءت األخرى )العحريف 
ي في دمشؽ وىي تسءعد األسد في مسءعيو لقمع الماءرضة. واليمف ومصر(. ولكف إيراف قمقة جدا ممء يجر 
وال يزاؿ يتاذر مارفة إف كءنت األنظمة األخرى «. حزب اهلل»كمء أف المخءطر عمى النظءـ في سوريء تقمؽ 

لكنو ال يزاؿ مستقرا نسعيء وقد أفمح « تحديء»ستواجو ثورات إضءفية. وعحسب االستخعءرات فإف األردف يايش 
 هلل في المعءدرة وانتيءج انفتءح عمى ماءرضيو.الممؾ ععد ا

والظءىرة األعرز في المنطقة ىي صاود اإلسالـ السيءسي عشتى ألوانو. والنموذج المصري يختمؼ عف 
النموذج السوري حيث أف الدولة ال تزاؿ عممءنية الطءعع. وقد تاءممت كؿ دولة عرعية عشكؿ مختمؼ مع أثر 
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قريعء الثورة اكتممت، عقميؿ مف الانؼ وانتخءعءت فءز فييء حزب إسالمي اليءسميف التونسي. في تونس ت
ماتدؿ نسعيء. وأفرزت الجولة األولى مف االنتخءعءت المصرية فوزا سءحقء لمماسكر اإلسالمي. وتردت ليعيء 

 إلى حرب قعمية تيدد وجود الدولة. والخطر يتيدد فكرة الدولة الوطنية ليس فقط في ليعيء.
ضءفة إلى صاود اإلسالـ تمحظ االستخعءرات اإلسرائيمية فيمء عرعيء، رعمء معءلغ فيو، عشأف ضاؼ النفوذ  وا 

األميركي في المنطقة. وفي االنتقءؿ إلى عءلـ متادد األقطءب لـ تدخؿ عاد إلى الفراغ قوة عديمة. ويدخؿ 
إليرانيوف وكذلؾ اإلسرائيميوف. أصءعايـ في المنطقة الارعية اليوـ الروس والصينيوف واألوروعيوف واألتراؾ وا

وكؿ ذلؾ ينعت عتحوؿ تءريخي يستدعي تغييرا في النظرة وتطوير أنمءط متءعاة األحداث واالستاداد طويؿ 
األجؿ مف جءنب الجيش لمواجية احتمءالت تنزلؽ فييء األمور مف نزاعءت داخمية إلى صدامءت عمى 

 الحدود.
ت اإلسرائيمية تواجو مصءعب جديدة، فخعرا  االستخعءرات كءنوا إلى أف االستخعءرا« ىآرتس»ويشير تقرير 

يجيدوف تحميؿ مواقؼ الزعمء  الارب ودوائر القرار حوليـ وطعياة تزودىـ عأسمحة حديثة، ولكف منذ عءـ 
دخمت الشاوب إلى الماءدلة. وفكرة الجميور ككتمة، كقوة تختمؼ عف الطءعع الذي تدار عو األمور في 

وىذا يتطمب مف إسرائيؿ تواضاء استخعءريء. فءالستخعءرات الاسكرية وغيرىء مف األجيزة لـ  الشرؽ األوسط،
 تفمح في التكيف عءلتوقيت الصءئب لميزة الكعيرة.

ويوضح التقرير أف لميزة اإلقميمية تأثيراتيء عمى مسءعي عنء  القوة في الجيش اإلسرائيمي، فءلجيش مضطر 
مع سينءريوىءت مختمفة مف الحرب التقميدية، إلى مواجية اإلرىءب وصوال  ألف يغدو أكثر مرونة وأف يتكيؼ

إلى التصدي لمتيديدات عمى الشرعية اإلسرائيمية مف التظءىرات عمى الحدود إلى االستفزازات وصوال إلى 
 احتمءؿ تدفؽ الجئيف جرا  حرب أىمية.

التغيير في سوريء قد يوفر، وفؽ أحد وىكذا إذا كءف التغيير في مصر سمعيء مف وجية نظر إسرائيؿ فإف 
 السينءريوىءت، فرصة لتسوية مع النظءـ الذي سيأتي.

كمء أف التغييرات ستؤثر عمى طريقة تاءمؿ إسرائيؿ مع الفمسطينييف، فأي عممية عسكرية في غزة ستتطمب 
كؿ خطوة مف انتعءىء أكعر لمماءرضة الشاعية المصرية ولمضغط الذي سيمءرس عمى الحكـ في القءىرة. و 

 ىذا النوع ستجري تحت تأثير سءعة توقيت إقميمي، يقمص ىءمش منءورة وفاؿ الجيش اإلسرائيمي.
 //الرسفلر، بلروت، 

 
 ا لزلارتو رسورل "رسعلد نفاع"اليحة اتيام ضد عضو الكنلرست  تقدمالنلابة العامة اإلرسرايلملة  

سػرائيمية أمػس اإلثنػيف، الئحػة اتيػءـ ضػد عضػو الكنيسػت قدمت النيءعة الاءمػة اإل :عرىوـ جرايسي - النءصرة
لغػػرض زيػػءرة  مػػف رجػػءؿ الػػديف الػػدروز، عسػػعب زيػػءرتيـ إلػػى سػػورية فػػي الاػػءـ  سػػايد نفػػءع، وضػػد 

 أمءكف دينية، ولكف لمنءئب نفءع أضيفت "تيمة" االلتقء  عشخصيءت قيءدية فمسطينية في سورية.
ة االتيػػػػءـ ضػػػػد النءئػػػػب سػػػػايد نفػػػػءع، وقػػػػدمتيء إلػػػػى المحكمػػػػة المركزيػػػػة وقػػػػد فصػػػػمت النيءعػػػػة اإلسػػػػرائيمية الئحػػػػ

وتتضػػػمف تيمػػػة، "السػػػفر إلػػػى "دولػػػة عػػػدو" والمسػػػءعدة فػػػي تنظػػػيـ زيػػػءرة إلػػػى دولػػػة عػػػدو وتيمػػػة  )الجنءيػػػءت(
 .االتصءؿ عاميؿ أجنعي"

ة لضػػػرب وقػػػءؿ النءئػػػب نفػػػءع فػػػي رده عمػػػى لػػػوائح االتيػػػءـ، إف ىػػػذه الخطػػػوة ىػػػي اسػػػتمرار لممالحقػػػة السيءسػػػيّ 
المشروع التواصمي عيف الارب الدروز وأعنء  أمتيـ وأىءلييـ وأمءكنيـ المقدسػة فػي لعنػءف وسػورية الػذي أرسػى 



 
 
 

 

 44ص 
 

أسسػػو النءئػػب سػػايد ولجنػػة التواصػػؿ. وىػػو اسػػتيتءر لػػيس فقػػط عػػءلقيـ اإلنسػػءنّية والمذىعّيػػة والمشػػءعر لماػػرب 
نمء استيتءر عءلارب الدروز كعشر.  الدروز وا 

// ،الغد، عّمان
 
 

 اف  الجوالن ف  ظل األحداث الت  تشيدىا رسورل القنلطرةتغمق معبر  "إرسرايلل" 
قػػررت إسػػرائيؿ، عتوصػػية مػػف األجيػػزة األمنيػػة، اغػػالؽ ماعػػر القنيطػػرة فػػي : آمػػءؿ شػػحءدة -القػػدس المحتمػػة 

ية وخشػػية تجنيػػد الجػػوالف السػػوري المحتػػؿ عذرياػػة االحتيءطػػءت األمنيػػة فػػي ظػػؿ األحػػداث التػػي تشػػيدىء سػػور 
جػػوالنييف، ممػػف يجتػػءزوف الماعػػر إلػػى سػػورية، ضػػد إسػػرائيؿ. وادعػػى مسػػؤوؿ امنػػي إسػػرائيمي أف الماعػػر ىػػو 
ماعػػػر عسػػػكري وغيػػػر مييػػػأ فػػػي الظػػػروؼ الحءليػػػة السػػػتياءب عشػػػرات أو مئػػػءت الجػػػوالنييف، مػػػء يحػػػوؿ دوف 

اعػر واسػتخدامو لتيريػب أسػمحة أو السيطرة عمى األمف فيو. ولـ يخؼ أمنيوف قمقيـ مف استغالؿ عنءصر لمم
ويعحػػث أىػػءلي الجػػوالف إمكءنيػػة التوجػػو إلػػى القضػػء  إللػػزاـ إسػػرائيؿ عإلغػػء  قػػرار اغػػالؽ  التسػػمؿ إلػػى الجػػوالف.

 الماعر. 
 //، الحلاة، لندن

 
 أعتقد أن ألامو معدودة لكن الفوضى رسترستمر طولالً .. و لرسترسمم لناألرسد : ألالن مزراح  

فيمء اعتعر رئيس مجمس األمف القومي اإلسرائيمي نءئب : زكي أعو الحالوة -أعو خضير  محمد -القدس 
مصمحة اسرائيؿ تكمف في نيءية نظءـ عشءر االسد في »رئيس جيءز الموسءد السءعؽ أيالف مزراحي اف 

لف يستسمـ »، رأى اف األسد «سورية ألف ذلؾ ياني انحسءر نفوذ إيراف في المنطقة وضاؼ حزب اهلل
عسيولة النو ياتقد اف مستقعؿ الطءئفة الاموية في يده )...( ومء شءىده عمى التمفزيوف حيف قتؿ القذافي ىو 

 «.كءعوس عءلنسعة لو
، «مادودة»في مدينة ىرتسيميء أف أيءـ الرئيس السوري عشءر األسد « الراي»رأى مزراحي ي حوار مع  

، «اناكءسءتيء االقميمية في لعنءف وسورية ولعنءف والاراؽفترة طويمة مف عدـ االستقرار ستكوف ليء »حذر مف 
االنتفءضة السورية ليست محمية فقط، وىي أكثر مف ذلؾ )...( عمينء اف ننظر إلى أعاد مف »معينء اف 

، متيمء دمشؽ عءلوقوؼ ورا  التفجيرات التي طءلت قوات اليونيفيؿ في جنوب لعنءف والصواريخ التي «ذلؾ
 احيءنء. تطمؽ عمى اسرائيؿ
امكءنية لقيءـ وجيء  الاموييف ورعمء جنراالت الطءئفة عمحءولة إيجءد حؿ وسط إلنقءذ »واعتعر اف ثمة 

 «.الاموييف وذلؾ عتنحي عشءر عيدو 
، ماتعرا اف مء يحدث ىو «الرعيع الارعي»وفيمء رفض رئيس مجمس األمف القومي االسرائيمي السءعؽ تسمية 

ءخ السيءسي في الشرؽ االوسط تغّير النو ولممرة االولى اصعح لمشاوب المن»، وشدد عمى اف «شتء »
، معديء «الارعية رأي مؤثر )...( وأصعح عمى الحكءـ الارب األخذ عايف االعتعءر عيذا الرأي، وكذلؾ إسرائيؿ

ألنني اعتقد عأف الرعيع الارعي أثعت مدى عمؽ الديف االسالمي في القومية »في الوقت نفسو تشءؤمو 
لارعية )...( فءلرعيع الارعي عدأ عكؿ أصءلة مف الشءرع، ولكف تـ اختطءفو امء مف قعؿ الجيش وامء مف قعؿ ا

 «.االخواف المسمميف
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تريد اقءمة عالقءت مع دوؿ الخميج لكنني لست متأكدا مف أف االخريف مستادوف »وقءؿ مزراحي اف اسرائيؿ 
ورة لماالج في اسرائيؿ لكف ال اعرؼ اف كءف الكويتيوف الارب يأتوف مف دوؿ مجء»، مشيرا إلى اف «مثمنء

 «.يحضروف
الدوؿ الارعية واسرائيؿ لدييء مخءوؼ استراتيجية مشتركة. فنحف نريد اف نرى »وأشءر مزراحي إلى اف 

االستقرار في المنطقة. وجميانء قمقوف عشكؿ مشترؾ مف أف ايراف نووية نحف قمقوف ايضء مف االرىءب. 
ثالثة مواضيع استراتيجية مشتركة في دوؿ الشرؽ االوسط، وعينيء اسرائيؿ.ايراف وحزب اهلل وىكذا لدينء 

 «.والعتروؿ واالرىءب
 //الراي، الكولت، 

 
 الجلش اإلرسرايلم  لرستعد لرسلنارلوىات ما بعد رسقوط األرسد 
رئيس عشءر األسد ويقـو كشفت تقءرير إسرائيمية أمس أف الجيش اإلسرائيمي يستاد لسقوط نظءـ ال.(: أ.ب.د)

عجيود لتقييـ األوضءع ومراجاة السينءريوىءت التي يتايف عمى الجيش االستاداد ليء عمى الجعية الشمءلية. 
أمس أف ىذه االستادادات تأتي عادمء كشفت تقءرير األسعوع المءضي أف عدد  "ىآرتس"وذكرت صحيفة 

شرة آالؼ. كمء تأتي وسط أنعء  عف تزايد أعداد القوات السورية التي انشقت عف الجيش تخطت حءجز الا
اليءرعيف مف أدا  الخدمة الاسكرية، وىي أمور فسرتيء الصحيفة عأنيء مؤشرات عمى قرب انييءر النظءـ 

وأشءرت الصحيفة إلى أنو عمراقعة التطورات عمى الحدود مع سورية، فإف الجيش اإلسرائيمي لـ  السوري.
لقوات السورية قرب الحدود. ورغـ رصد الجئيف يحءولوف الفرار إلى تركيء يرصد أي تغيير عمى انتشءر ا

. وأضءفت أنو وفقء لتقييمءت المؤسسءت "إسرائيؿ"، فإنو لـ يتـ رصد أي محءوالت لمفرار إلى ولعنءف أسءسءً 
 األمنية اإلسرائيمية فإف الوضع الداخمي في سورية سيستمر في التدىور.

//الدرستور، عمان، 
 

 عموللن رسورللن ف  الجوالن مرستعدلن الرستقبال الجيلن نكونلجب أن  س:غانت 
أمػػػػس إنػػػػو يتوجػػػػب عمػػػػى إسػػػػرائيؿ  سلنػػػػدف: قػػػػءؿ رئػػػػيس األركػػػػءف اإلسػػػػرائيمي الجنػػػػراؿ عينػػػػي غػػػػءنت -القػػػػدس 

 الستقعءؿ الجئيف عموييف سورييف في ىضعة الجوالف في حءؿ سقوط نظءـ الرئيس عشءر األسد.« االستاداد»
سػػقوط »لمجنػػة  حػػدث عءسػػـ لجنػػة الاالقػػءت الخءرجيػػة والػػدفءع فػػي الكنيسػػت اإلسػػرائيمي قػػوؿ غػػءنتسونقػػؿ مت

وىػذه ىػي المػرة  «.األسد سيقوض الطءئفػة الامويػة، ويجػب أف نكػوف مسػتاديف السػتقعءؿ الجئػيف فػي الجػوالف
نتمػػي إلييػػء الػػرئيس األولػػى التػػي يثيػػر فييػػء مسػػؤوؿ إسػػرائيمي كعيػػر احتمػػءؿ أف تيػػرب األقميػػة الامويػػة التػػي ي

ال » السوري عشءر األسد مف انتقءـ الطوائؼ األخرى في حءؿ سقوط النظءـ السوري الحءلي. وأضءؼ غػءنتس
الذي يضـ إيراف « يستطيع األسد مواصمة االحتفءظ عءلسمطة وسيسعب سقوطو تصدعءت في المحور المتشدد

محتمػؿ عمػى المػدى القصػير أف تػؤدي األحػداث مػف ال»وحركة حمءس الفمسطينية وحزب اهلل المعنػءني. وتػءعع 
 «.في سوريء إلى دفع السورييف إلى القيءـ عأعمءؿ ضدنء

كمء حذر عػءراؾ مػف أف سػقوط عءئمػة األسػد سػيكوف لػو أثػر عمػى ىضػعة الجػوالف التػي تحتميػء إسػرائيؿ. ورأى 
ى التػػأثير المتوقػػع ، مشػػددا عمػػ«ضػػرعة قءسػػية لممحػػور المتشػػدد»عػػءراؾ أيضػػء أف سػػقوط نظػػءـ األسػػد سيشػػكؿ 

  لسقوط النظءـ السوري عمى طيراف.
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انتقػءؿ األسػمحة مػف سػوريء إلػى لعنػءف )عسػعب عػدـ االسػتقرار( خءصػة »أيضػء عػف خوفػو مػف  وأعرب غػءنتس
 «.يجب عمينء مراقعة التطورات في ىذا الموضوع عدقة»، مضيفء «الصواريخ المضءدة لمطءئرات

  //، الشرق األورسط، لندن
 
 
 النظام الرسوري عمى البقاء ف  الرسمطة لرساعدانوحزب اهلل  الران :اإلرسرايلملةإلرستخبارت ا 

قػػءؿ رئػػيس االسػػتخعءرت الاسػػكرية "أمػػءف" الجنػػراؿ أفيػػؼ كوخػػءفي، مسػػء  اليػػـو االرعاػػء ، اف ايػػراف وحػػزب اهلل 
ءفي الػػذي تحػػدث كوخػػ ياػػززاف جيودىمػػء فػػي مسػػءعدة النظػػءـ السػػوري عمػػى تجػػءوز ازمتػػو والعقػػء  فػػي السػػمطة.

امػػػءـ خريجػػػي دورة اسػػػتخعءرات، أضػػػءؼ،اف ايػػػراف وحػػػزب اهلل يػػػزوداف النظػػػءـ السػػػوري عءلمامومػػػءت والسػػػالح 
 وغيرىء مف الوسءئؿ واف ىذه المسءعدة تعدو عشكؿ ممحوظ مؤخرا.

وحػػوؿ مػػء يجػػري فػػي المنطقػػة قػػءؿ، اف الشػػرؽ االوسػػط يغيػػر وجيػػو وجػػوىره وقػػد تحمػػؿ ريػػءح التغييػػر فرصػػة 
 رة ولكف عمى المدى القصير والمتوسط تزداد المخءطر.وعشء

//، موقع عرب 

 ااإلرسرايلملة تحقق أكبر اختراق ليا ف  رسورل المخابراتأجيزة "أرسرايلل":  
كشػػفت مصػػءدر إسػػرائيميةا أف فريقػػء مػػف ضػػعءط جيػػءز المخػػءعرات اإلسػػرائيمي "الموسػػءد"ا عمشػػءركة ضػػعءط مػػف 

ءف"ا اجتمع مع الاميد السوري اليءرب مصػطفى أحمػد الشػيخ فػي تركيػءا وحصػؿ منػو المخءعرات الاسكرية "أم
عمػػػى مامومػػػءت ووثػػػءئؽ عمثءعػػػة "كنػػػز ىءئػػػؿ كءنػػػت إسػػػرائيؿ تعحػػػث عنػػػو منػػػذ سػػػنواتا ويسػػػد فجػػػوة كعيػػػرة فػػػي 

 مامومءتيء عف عرامج أسمحة الدمءر الشءمؿ السوريةا وعرامج الصواريخ عايدة المدى المرتعطة عيء".
ف مصءدر إسرائيمية مطماة قوليػء إف الاميػد اليػءرب "جنػد لصػءلح االسػتخعءرات اإلسػرائيمية منػذ أرعاػة ونقؿ ع

 .أشير عمى األقؿ عف طريؽ ضءعط في االستخعءرات التركية ينحدر مف الطءئفة الييودية
ضػية وأضءفت المصءدر اف األقراص المدمجة "احتوت عمى رسوـ تخطيطية وىندسية وعيءنءت وماػءدالت ريء

وكيميءئيةا تتامؽ عجميع المراحؿ التي مر عيء عرنءمج تطوير صػواريخ سػكود سػي وديا خػالؿ الاشػريف سػنة 
األخيرةا كمء تضمنت مامومءت "تتامؽ عءلعيءنءت الريءضية والفيزيءئية المتامقة عمراحػؿ تطػوير أنظمػة التوجيػو 

وصؿ إلييػء خعػرا  مػف الػدوؿ المشػءر إلييػء جي عي أسا والطيراف اآلليا الخءصة عيذه الصواريخا التي كءف ت
 لتحسيف دقة إصءعتيء أىدافيء".

//، الرسلارسة، الكولت
 
    عام ارستعّد ليجوم من رسورلا و"حزب اهلل" اإلرسرايلم : الجلش آلزنكوت 

 ،حكمػةخػالؿ شػيءدتو أمػءـ م ،كشؼ القءئد السءعؽ لمجعيػة الشػمءلية لمجػيش اإلسػرائيمي المػوا  غػءدي آيزنكػوت
 ليجـو مف جءنب سوريء و"حزب اهلل". عف أف الجيش اإلسرائيمي استاّد في نيءية الاءـ 

أنػػػو عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف آيزنكػػػوت لػػػـ ُيشػػػر إلػػػى أسػػػعءب التػػػوتر عػػػيف  ،وذكػػػرت صػػػحيفة "ماػػػءريؼ" االسػػػرائيمية
قػع ديػػر الػػزور السػػوري، إال أنػػو يػػرجح أف خمفيػة ذلػػؾ كػػءف ميءجمػػة الطيػراف الحرعػػي اإلسػػرائيمي لمو  ،الجػءنعيف

 .الذي تقوؿ إسرائيؿ إنو كءف منشأة نووية، وتدميره في شير أيموؿ مف الاءـ 
إف الجيش اإلسرائيمي رفع حءلة االستنفءر في صفوؼ قواتو عشكؿ كعيػر  ،ونقمت الصحيفة عف آيزنكوت قولو

 جدًا وأجرى تدريعءت لقواتو عمى سينءريو حرعي.
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إف "احتمءؿ اندالع حرب مع سوريء قػءئـ، وال أقػوؿ إف ىػذا احتمػءؿ كعيػر جػدًا،  ،تووقءؿ آيزنكوت خالؿ شيءد
 لكف تقويمءتنء وىذا تقديري أيضء، ىي أننء قد نتدحرج إلى حرب في الجعية السورية والمعنءنية".

ي "قمنػػء عتغييػػر سػػمـ األولويػػءت وخطػػط التػػدريعءت الاسػػكرية المكثفػػة التػػ وأضػػءؼ إنػػو فػػي نيءيػػة الاػػءـ 
مشػيرًا  ،تجءوزت المستوى المخطط لو، وكءف التشديد عءلنسعة لي عمػى وحػدات االحتيػءط فػي الجعيػة السػورية"

وأنػو "كءنػت ىنػءؾ حءجػة لسػد  و إلى أف الجػيش اإلسػرائيمي قمػؿ مػف التػدريعءت خػالؿ الاػءميف 
 الفجوات".

//، الرسفلر، بلروت
 
 رسمحة الرسورلةمخزون األ تتخّوف من وضع "إرسرايلل" 

أعمػػف رئػػيس شػػاعة التخطػػيط فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي الجنػػراؿ أميػػر ايشػػيؿ، أمػػس، أف الدولػػة الاعريػػة  :ا ؼ ب
مخزوف األسمحة الكيميءئية والعيولوجية فػي سػوريء فػي حػءؿ انييػءر نظػءـ الػرئيس »قمقة جدًا ممء قد يؤوؿ إليو 

ه األسػػػمحة عاػػػد سػػػقوط النظػػػءـ؟. وتػػػءعع أف أنػػػء ال أعػػػرؼ مػػػف سيسػػػتولي عمػػػى ىػػػذ»وأضػػػءؼ  «.عشػػػءر األسػػػد
نمػء متػى سيسػقط، والسػؤاؿ األكعػر ىػو مػء الػذي سػيحدث عاػد » السؤاؿ ليس مء إذا كءف نظءـ األسد سيسقط وا 

 «.ذلؾ؟
لكػف »وقػءؿ «. اندالع حرب أىمية في سػوريء إذا اسػتمر األسػد عػرفض التنحػي عػف الحكػـ»ولـ يستعاد ايشيؿ 

مني وتنّحى فإف ىذا قد يمنع حرعًء أىمية، عينمء إذا لـ يتنحَّ طواعية فإنو رعمء تدور إذا تعنى األسد النموذج الي
 «.حرب أىمية وىذا قد يؤدي إلى كءرثة

//، الرسفلر، بلروت
 
 ـ"إرسرايلل"ف  رسورلا ىو تحول ارستراتلج  بالنرسبة ل لحدثما  :عاموس لدللن 

ت الاسكرية في الجيش االسرائيمي، المنتيية واليتو حديثًء، شدد الرئيس السءعؽ لشاعة االستخعءرا :يحيى دعوؽ
جيػءت »، مضػيفًء أف «تحػوؿ اسػتراتيجي عءلنسػعة السػرائيؿ»عءموس يدليف، عمى أف مء يحدث في سوريء ىو 

ف كػءف الػثمف  في المؤسستيف السيءسية واالمنية، أوصت في المءضي عءلتوصؿ الى سالـ مع سػوريء، حتػى وا 
سػػػحءب( مػػػف الجػػػوالف، وكػػػءف تاميػػػؿ ىػػػذه الجيػػػءت ىػػػو إمكػػػءف اخػػػراج سػػػوريء مػػػف المحػػػور عءىظػػػًء، وىػػػو )االن

الراديكػػءلي، لكػػف مػػء يحصػػؿ اآلف، يمكػػف أف يخػػرج سػػوريء مػػف ىػػذا المحػػور، مػػف دوف دفػػع أثمػػءف. إنػػو مسػػءر 
 «.يحدث في سوريء، وىو ايجءعي

لػػػذي ترأسػػػو عاػػػد تسػػػريحو مػػػف وقػػػءؿ يػػػدليف، فػػػي الكممػػػة التػػػي ألقءىػػػء أمػػػس فػػػي مركػػػز أعحػػػءث االمػػػف القػػػومي ا
يجاؿ الضمءف الوحيد لمصمود ىو الدعـ اإليراني الػذي ومء الجيش، إف االقتصءد السوري لف يصمد طوياًل. 

األسػػد سيصػػمد وقتػػًء أطػػوؿ، اذا اسػػتمر ىػػذا »وأكػػد أف «. يعمػػغ مػػء عػػيف ثالثػػة مميػػءرات دوالر وخمسػػة مميػػءرات
الرعيػػع الارعػػي عءتجػػءه »متمنيػػًء أف يمتػػد  «.اكءسػػءتيء عمػػى اسػػرائيؿالثػػورات الارعيػػة وان»الػػدعـ، وأعػػدى تفءؤلػػو عػػػ

 ، االمر الذي يصب أكثر في مصمحة اسرائيؿ.«الشرؽ نحو ايراف
 //، االخبار، بلروت

 
 لـ"إرسرايلل"ف  رسورلا لحمل الخلر  التغللرلادللن واشكنازي:  
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ءماة تؿ أعيب، أمس، يومء دراسيء طويال عقد مركز دراسءت األمف القومي اإلسرائيمي في ج: حممي موسى
حوؿ أثر الثورات الارعية الجءرية عمى إسرائيؿ والمنطقة. وكءف مف أعرز المتحدثيف في الندوات رئيس 
األركءف السءعؽ الجنراؿ غءعي أشكنءزي، ورئيس شاعة االستخعءرات السءعؽ الجنراؿ عءموس يءدليف، وكذلؾ 

ف الشرؽ األوسط دينيس روس. وعرز عمى وجو الخصوص حديث مستشءر أوعءمء الخءص السءعؽ لشؤو 
يءدليف عف أف التغيير في سوريء يحمؿ الخير إلسرائيؿ، وحديث أشكنءزي عف وجوب استاداد إسرائيؿ 

 لمحرب ضد إيراف.
وقدـ ليذه الندوة الجنراؿ يءدليف الذي تسمـ قعؿ فترة وجيزة ميءـ منصب رئيس المركز خمفء لرئيسو السءعؽ 

دعمومءسي عوديد عيراف. ودارت مقدمتو حوؿ الرعيع الارعي عرؤية عءـ انقضى ونظرة لممستقعؿ. وفي كممتو ال
طواؿ سنوات »وأضءؼ انو «. مء يجري في سوريء ىو تغيير إيجءعي استراتيجي إلسرائيؿ»أوضح يءدليف أف 

في مقءعؿ دفع ثمف عءىظ،  كثيرة أوصى رجءؿ في المؤسسة األمنية والسيءسية عصنع السالـ مع سوريء حتى
إيراف. وىذا األمر قد  -وىو ىضعة الجوالف. وكءف التعرير ىو إخراج سوريء مف المحور الراديكءلي سوريء 

يحدث اليوـ مف دوف أف ندفع الثمف، وعءلوسع عداية أف نتحدث عف الحءجة لمسالـ مع سوريء مف دوف صمة 
 «.عمء يجري، لكف ثمة سيرورة تحدث وىي إيجءعية

تجدر اإلشءرة إلى أف يءدليف كءف إلى مء قعؿ عضاة أشير رئيس شاعة االستخعءرات الاسكرية، والمسؤوؿ 
عف تقدير واستشراؼ المخءطر التي تتارض ليء إسرائيؿ. وأعدى يءدليف في الندوة تقديره أف االقتصءد 

ات. لدييـ ديف عءـ يتاءظـ. لقد توقفت السيءحة وىرعت االستثمءر »السوري لف يستطيع الصمود طويال. وقءؿ 
وىذا وضع غير مستقر واألمر الوحيد القءدر عمى ضعط كؿ ذلؾ ىو شيؾ إيراني كعير، ال يقؿ عف ثالثة 
ذا دفات إيراف ىذا المعمغ فإف األسد سيصمد مزيدا مف الوقت. وفي كؿ  إلى خمسة مميءرات دوالر. وا 

 «.األسد في الحكـاألحواؿ لف تاود سوريء لتكوف مء كءنت، حتى إذا عقي 
مف المتوقع ىنء حدوث مفءجآت، ومثممء قدر اإلخواف »وفي إشءرتو إلى اليقظة الارعية الجديدة، قءؿ يءدليف 

المسمموف أف السمفييف لف ينءلوا سوى نسعة ضئيمة مف األصوات في االنتخءعءت المصرية، صرنء جمياء 
دليف عف أممو أف تحقؽ التطورات إلسرائيؿ وأعرب يء«. نارؼ كيؼ انتيت األمور، لذلؾ ستقع مفءجآت

يثير الرعيع الارعي قمقء شديدا في إسرائيؿ، ونحف جءىزوف لتحمؿ كؿ »آمءليء أيضء في إيراف. وعحسب قولو 
المخءطر إلى جءنب كؿ الفرص. ولو كنت أعمـ عأف ريءح التغيير سوؼ تواصؿ اليعوب وتصؿ أيضء إلى 

«. تغدو ليس االختيءر عيف عديميف: قنعمة إيرانية أو منع قنعمة إيرانيةطيراف، فإف االحتمءالت يمكنيء أف 
فإنيء ستريحنء مف ىذه »وأضءؼ انو إذا وصمت ريءح الثورة إلى إيراف وتـ إسقءط حكـ أحمدي نجءد 

 «.الماضمة الصاعة
وؿ. وأشءر وتنءوؿ رئيس األركءف السءعؽ غءعي أشكنءزي الموضوعيف اإليراني والسوري مركزا أكثر عمى األ

أعتقد أف سوريء يمكف أف توفر فرصة لنء. وأنء عيف مف يظنوف »أشكنءزي إلى مء يجري في سوريء حيث قءؿ: 
أنو عاد إزاحة األسد لف تذىب أي حكومة سنية مع إيراف وسوريء إلى الحدود العايدة التي ذىب إلييء عشءر. 

مزود السالح الرئيس لحزب اهلل. إف مزود وأعتقد أف ىنءؾ صورة شءئاة غير صحيحة ترى أف إيراف ىي 
السالح األسءسي لحزب اهلل ىو سوريء. ويمكف أف ينشأ وضع ال يغدو فيو النظءـ في سوريء فءعال، أو تقع 
حرب أىمية، أو دولة فءشمة، وىذا يضع إسرائيؿ أمءـ تحديءت غير عسيطة. وخالفء لمصر، الجيش في 

 «.سوريء يحءرب عمى حيءتو
 //وت، الرسفلر، بلر 
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 ضابط "إرسرايلم ": الجلش لرستعد لـ "فوضى" رسورلة  

أف نظءـ الرئيس السوري عشءر األسد ” اإلسرائيمي“رأى ضءعط رفيع المستوى في جيش االحتالؿ : يو عي آي
سيسقط، وأشءر إلى أف جيش االحتالؿ يستاد الحتمءؿ أف تسود حءلة فوضى في أعقءب ذلؾ، ونصح عأال 

نمء يختعر أحد، ع خءصة حزب اهلل، قوة جيشو، ميددًا عأنو في الحرب المقعمة لف يتـ تعءدؿ إطالؽ نءر وا 
 ، عمى حد زعمو.”سءحقة عءلغة الشدة“ضرعة ” إسرائيؿ“ستوجو 

وقءؿ الضءعط إف سقوط نظءـ األسد قد يؤدي إلى أف تسود حءلة فوضى في سوريء عسعب عدـ وجود 
يكوف “رية يمكنيء السيطرة عمى الوضع . موضحًء أنو عندمء شخصية وجية مركزية في الماءرضة السو 

عدوؾ واضحًء ومستقرًا، فإنؾ تضاو في إطءر سموكي مايف عمى ضو  تصرفءتو في المءضي والحءضر، 
 ."لكف عندمء يتفكؾ ىذا الادو فإف الوضع يصعح خطراً 

” إسرائيمية“ستادادات وفي رد عمى سؤاؿ عف تصريحءت رئيس أركءف جيش االحتالؿ عيني غءنتس، عف ا
وألمح إلى أف ”. الجيش يستاد لمواجية أي احتمءؿ“الستقعءؿ الجئيف سورييف في ىضعة الجوالف، قءؿ إف 

التاءمؿ مع الجئيف محتمميف سيكوف عموجب القوانيف والمواثيؽ الدولية الخءصة عءلالجئيف، وليس مثممء “
 .     "تاءمؿ الجيش مع متظءىريف في الجوالف وجنوب لعنءف

 //الخملج، الشارقة، 
 

حالة التأىب عمى الحدود مع رسورلا لرفعالجلش اإلرسرايلم   
زىير أندراوس: يواصؿ جيش االحتالؿ اإلسرائيمي تدريعءت عسكرية واساة تتوج خطة خمءسية  -النءصرة 

رب جديدة محتممة ردا عمى مخءطر نءجمة عف الثورات الارعية، وسط تكينءت عأف ىذه التدريعءت تميد لح
في المنطقة. وقءلت المصءدر األمنّية في تؿ أعيب إّنو وعسعب األحداث الجءرية في سورّية، ويأتي ىذا 
التدريب عمى خمفية األنعء  القءئمة إف النظءـ السورّي عءت قءب قوسيف أو أدنى مف السقوط، وأّنو مف غير 

ـ الرئيس عّشءر األسد، عمحءولة إشاءؿ الجعية الشمءلّية المستعاد، عحسب المصءدر اإلسرائيمّية، أف يقوـ نظء
 مع إسرائيؿ لصرؼ األنظءر عمء يجري داخؿ سورّية.

وأشءر النءطؽ عمسءف جيش االحتالؿ أفيحءي أدرعي إلى أف الجيش اإلسرائيمي زاد حجـ التدريعءت الجءرية 
ا أف إسرائيؿ ال يمكف أف تعقى مكتوفة منذ مطمع أيموؿ )سعتمعر( المءضي عمى خمفية الثورات الارعية، مؤكد

األيدي تجءه المخءطر النءجمة عف التطورات الاءصفة في الشرؽ األوسط. وعمء إذا كءنت ىذه التدريعءت 
تنذر عحرب محتممة جديدة ال سيمء أف عاض المراقعيف اإلسرائيمييف أشءروا إلى احتمءؿ شف حكومة إسرائيؿ 

سرائيؿ محءطة عأعدا ، وىي ليست مقءطاة في حرعء ضد إيراف، قءؿ أدرعي إف ىنء ؾ تحديءت متنوعة وا 
 سويسرا.

 //القدس العرب ، لندن،
 

 الجبية الداخملة تخوفًا من التعرض ليجمات صاروخلة تحصلنمطالبة صيلونلة بزلادة  84

ة اإلنفػػػءؽ عمػػػى القنػػػءة الاعريػػػة الثءنيػػػة: دعػػػء وزيػػػر حمءيػػػة الجعيػػػة الداخميػػػة الصػػػييوني، مءتػػػءف فيمنػػػءئي، لزيػػػءد
تحصيف المدف، خشية مػف تاػرض الكيػءف ليجمػءت صػءروخية مػف مختمػؼ الجعيػءت الاسػكرية، ممػء سػيؤدي 

 حتمًء لسقوط آالؼ مف الصواريخ التي تستيدؼ المدف، والمنشآت اإلستراتيجية فييء.
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وجػودة فػي قػدرات وتءعع: رغـ رفع حءلة التأىب مف منخفض إلى متوسط، فإنو ال تزاؿ الاديد مف الثغػرات الم
الجعيػػػة الداخميػػػة، فػػػي حػػػءؿ عمميػػػػء تحػػػت ضػػػرعءت صػػػءروخية، مشػػػيرًا إلػػػػى عػػػدـ تػػػوفر كميػػػءت مػػػف الوقػػػػود 

 االحتيءطي الالـز لتشغيؿ محطءت الكيرعء  خالؿ أوقءت المواجيءت الاسكرية المفترضة.
وف تشػكيؿ منظومػة مف جيتو، قءؿ رئيس ىيئة األركءف الصػييوني، عينػي غػءنتس، أف أعػدا  "إسػرائيؿ" يحػءول

ػػو نفسػػيء عشػػكؿ معءشػػر لامقيػػء االسػػتراتيجي، محػػذَّرًا مػػف أّنػػو فػػي غػػزة  نيػػراف تفػػوؽ القػػدرات الدفءعيػػة ليػػء، وتوجي
ولعنءف توجد مخءزف أسمحة أكعر ممء أعرفو، ومع ذلؾ فإنيـ يارفوف قوة الجػيش الصػييوني، ألنيػـ رأوىػء فػي 

يء قدرات تكنولوجية متقدمة لو، ولذلؾ فيـ يحػءولوف مػوازاة ىػذه السءعؽ، ويدركوف القوة الغرعية التي تجمب ما
 القدرة عادة طرؽ: 

نة عسكرية، أو جعءؿ تنتشر عمييء سرايء دعءعءت.•   عدـ الامؿ فقط مف خالؿ أىداؼ محصَّ
 الامؿ مف داخؿ منءطؽ ماّقدة، وأراض مأىولة. • 
عيػػوت فػػي غػػزة ولعنػػءف فييػػء غػػرؼ لمسػػكف،  اسػػتغالؿ المجتماػػءت المدنيػػة لمػػدفءع عػػف أنفسػػو، عحيػػث توجػػد• 

 وأخرى لمصواريخ، في العيت نفسو.
 جو أكثر تطورًا. -الامؿ ععر صواريخ أرض• 
 المجو  إلى منظومءت متحريكة وذكية مع تغطية واساة ومتقدمة. • 

المػػس وأشػػءر "غػػءنتس" إلػػى أف تمػػؾ الطػػرؽ كفيمػػة عتيديػػد المنشػػآت اإلسػػتراتيجية لمدولػػة، مػػف خػػالؿ محءولػػة 
عءلقػدرة عمػى أدا  الامػؿ، والتسػّعب عءلػدمءر، وتػأليؼ مػء أسػمءىء "روايػة نصػر" لميػوـ التػءلي، وعمػى الجػػيش أف 
يكػػوف قويػػًء، مػػءىرًا ومجيػػزًا، وُيسػػتدعى لمامػػؿ فػػي محػػيط عمالنػػي ينطػػوي عمػػى تحػػديءت أكثػػر مػػف أي وقػػت 

 مضى.
 6/2/2112مركز درارسات وتحملل المعمومات الصحفلة، 

 

 الى حزب اهلل امن إمكانلة نقل األرسمحة من رسورل "إرسرايلل"عارم ف   قمقلة: مصادر أمن 85
زىير أندراوس: نقمت صػحيفة 'ىػآرتس' الاعريػة، أمػس الثالثػء ، عػف مصػءدر أمنيػة وصػفتيء عأنيػء  -النءصرة 

فػإف رفياة المستوى في تػؿ أعيػب، إنػو كممػء ازدادت االحتمػءالت لسػقوط نظػءـ الػرئيس السػوري، عشػءر األسػد، 
القمؽ يرتفع عحدة لدى صنءع القرار في دولة االحتالؿ مػف أْف تُنقػؿ مخػءزف األسػمحة التقميديػة وغيػر التقميديػة 
إلى لعنءف، وتحديًدا إلى حزب اهلل المعنءني، كمء أنيء تخشى مف انتقءؿ األسمحة السورية إلى تنظيمءت إرىءعية 

 أخرى، عمى حد تاعير المصءدر.
ء قءئمًة إف سقوط األسد عءت قءب قوسيف أو أدنى، وفي تؿ أعيب، قءؿ المحمؿ لمشؤوف وتءعات المصءدر عيني

الاسػػػكرية إف مػػػء يقػػػض مضػػػءجع المؤسسػػػتيف األمنيػػػة والسيءسػػػية ىػػػو انتقػػػءؿ األسػػػمحة الكيمءويػػػة والعيولوجيػػػة 
الجنػػراؿ  والصػػواريخ المتطػػورة ضػػد الطػػءئرات إلػػى التنظيمػػءت اإلرىءعيػػة، ونقػػؿ عػػف قءئػػد سػػالح الجػػو الجديػػد،

أمير أيشيؿ، قولو إف السؤاؿ ىو ليس ىؿ سيسقط نظءـ األسد، إنمء متى، الفًتء إلػى أف السػؤاؿ الميػـ ىػو مػء 
الذي سيحدث في اليـو الذي سيمي األسد، وعءلمقءعؿ قءؿ وزير األمف، إييػود عػءراؾ، فػي مػؤتمر ىرتسػميء، إنػو 

قمػؽ الدولػة الاعريػة، ىػو إمكءنيػة انتقػءؿ األسػمحة مف الصػاب التنعػؤ عمػء يحػدث عاػد سػقوط األسػد، ولكػف مػء يُ 
السػورية غيػر التقميديػة إلػى تنظيمػءت إرىءعيػة، مشػددا عمػى أف األجيػزة األمنيػة فػي الدولػة الاعريػة تتػءعع عقمػػؽ 

  شديد تطورات األحداث عمى السءحة السورية.
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إف سقوط األسد سػيؤدي إلػى حءلػة قءؿ  ولكف قءئد الجعية الشمءلية في جيش االحتالؿ، الجنراؿ يءئير غوالف،
عءرمػػة مػػف الفوضػػى اإلقميميػػة التػػي تػػؤدي إلػػى سػػيطرة حػػزب اهلل وتنظيمػػءت أخػػرى وصػػفيء عءإلرىءعيػػة عمػػى 

 مخءزف األسمحة التقميدية وغير التقميدية ونقميء إلى لعنءف.
 8/2/2112القدس العرب ، لندن، 

 
 مواقف المجتمع االرسرايلم :

 
 نقرةأبلب و ألتركّ  الجدلد من رسورلة ل شكل ارسارسا لتفاىم بلن تل رسرايلم : الموقف اإباحث  

النءصرة ػ 'القدس الارعي' مف زىير اندراوس: رأى د. لياءد عورات، استءذ وعءحث في مايد كءتير )
( لدراسءت الشرؽ االوسط في جءماة عرانديز االمريكية اّنو عدأ يتعمور اعتراؼ دولي عأّف عشءر 

فقد شرعيتو، وفي المقءعؿ عدأ يظير التاءوف عيف مختمؼ مجموعءت الماءرضة السورية، في الوقت االسد 
الذي يزداد فيو استخداـ الجيش السوري القوة المفرطة ضد المواطنيف الازؿ، االمر الذي يدؿ عمى تشدد 

 النظءـ السوري وعمى يأسو في الوقت نفسو.
ي تحدثت عف نزوح مواطنيف سورييف عف عمدة جسر الشغور في اتجءه وعرأي عورات فءّف التقءرير االخيرة الت

تركيء تؤكد وجود خوؼ مف عمميءت انتقءمية مف جءنب النظءـ السوري عمى تصءعد حدة الصراع داخؿ 
 سورية.

في المقءعؿ غّيرت تركيء موقفيء مف عشءر االسد حتى لو انيء لـ تامف ذلؾ رسميء، فيي استضءفت مؤتمر 
ءرضة السورية، وعّعرت عمنء عف دعميء لمديمقراطية في سورية. وخمص الى القوؿ اّنو يمكننء حركءت الما

في ىذا االطءر اف نجد اسءسء لتفءىـ وتوافؽ عيف اسرائيؿ وتركيء، وقد يشكؿ الموقؼ التركي مف سورية 
الذي يمءرسو نظءـ فرصة ذىعية عءلنسعة الى اسرائيؿ التي عمييء اف تشدد اليوـ عمى رفضيء لمقمع الانيؼ 

 االسد، واف تامف تأييدىء معءدئ النضءؿ مف اجؿ الديمقراطية في الدوؿ المجءورة، عمى حد تاعيره.
 //، القدس العرب ، لندن

 
 ىو االفضل لـ "إرسرايلل" ارسرايلمّ : صعود االخوان ف  رسورلّ إفلرسور برو  

اءمة(، امس عمى موقاو االلكتروني، ورقة عحث، النءصرة ػ زىير اندراوس: نشر مركز )اورشميـ لمسيءسة ال
اعّدىء العروفيسور االسرائيمي ايءؿ زيسر، حممت عنواف )االنتفءضة السورية، التأثيرات عمى اسرائيؿ(، حيث 
لجية مقءرعة تأثيرات الحدث السوري عمى اسرائيؿ، مف خالؿ خمس فرضيءت، يمكف االشءرة الييء عمى 

لى تؤكد عمى اّنو عرزت في مختمؼ اطراؼ سورية قوى اجتمءعّية جديدة تنخرط النحو اآلتي: الفرضية االو 
حءلًيء في صراع مف اجؿ الصاود الى السمطة والسيطرة عمى المركز، مشيرا الى اّف منطقة المركز تؤيد 
وتدعـ النظءـ، وعءلمقءعؿ لذلؾ فقد انقمعت االطراؼ عمى المركز وانو قد حدث عفاؿ تأثير الاوامؿ 

سيولوجية االقتصءدية.اّمء الفرضّية الثءنية عرأي المختص عءلشؤوف السورّية زيسر فتقوؿ اّف الحركءت السو 
االسالمية في منطقة الشرؽ االوسط خالؿ االعواـ المءضية عقيت اكثر تأييًدا لمنظءـ في دمشؽ، ولكف 

مت ىذه الحركءت االسالمية عف تأييد مؤخًرا، وعندمء اندلات الفاءليءت االحتجءجّية السيءسّية السورّية، فقد تخ
دمشؽ، ومف اعرز االمثمة التي تدؿ عمى ذلؾ، موقؼ الزعيـ الديني االسالمي السني الدكتور يوسؼ 
القرضءوي االخير ازا  دمشؽ. اّمء الفرضية الثءلثة، فتتامؽ عءلاالقءت عيف تركيء وسورّية، فقد ارتعطت تركيء 
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وف وثيقة مع النظءـ في سورية، االمر الذي حّوؿ رئيس الوزرا  التركي خالؿ السنوات المءضية عاالقءت تاء
رجب طيب اردوغءف الى الحميؼ الرئيسّي لدمشؽ في المنطقة، ولكف، وعسعب توجيءت اردوغءف االسالمّية 
السنّية، فقد عءت في االونة االخيرة اكثر اىتمءمء عتفضيؿ الوقوؼ الى جءنب الماءرضة السنية السورية، 

 لذات حركءت االخواف المسمميف السورية مفضال عذلؾ الوقوؼ الى جءنب دمشؽ.وعء
ويرى العروفيسور زيسر في الفرضّية الراعاة اّف انييءر نظءـ العاث سوؼ يؤدي الى صاود نظءـ اسالمي 
سني ضايؼ، عمء سوؼ يودي الى استعداؿ دمشؽ القوية عدمشؽ الضايفة. وعرغـ ذلؾ، فمف المتوقع اْف 

اسرائيؿ عاض عمميءت الانؼ االرىءعية المتقطاة في منءطؽ الحدود، ومع ذلؾ، فءّف خيءر انييءر  تواجو
دمشؽ الحءلية ىو االفضؿ السرائيؿ طءلمء اّنو يؤدي الى استعداؿ دمشؽ القوية عػدمشؽ الضايفة، عمى حد 

 وصفو.
مية السورية الى سّدة الحكـ سوؼ اّمء الفرضية الخءمسة واالخيرة فتقوؿ اّف صاود الماءرضة السنية االسال

يؤدي الى استعداؿ دمشؽ الحءلية عدمشؽ اخرى اكثر اىتمءمء عءعتمءد السيءسءت الخءرجية التي تكوف مف 
جية ماءرضة اليراف وحزب اهلل المعنءني، وفي نفس الوقت مف الجية االخرى تكوف حميفة لواشنطف والعمداف 

 يؿ.الغرعية االوروعية، وىو االفضؿ السرائ
عالوة عمى ذلؾ، فقد تطرقت ورقة العروفيسور زيسر في استنتءجءتيء الختءمية لجية عقد مقءرنة عيف فاءليءت 
ونتءئج الحدث المصري، وفاءليءت ونتءئج الحدث السوري، وفي ىذا الخصوص اشءر الى النقءط االتية: في 

لتءلي فقد كءنت اسرائيؿ وواشنطف مصر كءف نظءـ الرئيس حسني معءرؾ داعمء لممصءلح االسرائيمية، وعء
اكثر حرصء عمى دعـ استمراره. في سورية، النظءـ الحءلي ىو الخصـ الرئيسي السرائيؿ، والاقعة الرئيسية 
امءـ صاود قوة اسرائيؿ كطرؼ مييمف عمى الشرؽ االوسط، وعءلتءلي فءّف اسرائيؿ وواشنطف سوؼ تظالف 

 اكثر حرصء عمى دعـ عدـ استمراره.
ءئال اّنو في مصر تزايدت قوة الماءرضة عمء اصعح مف غير الممكف عممًيء السرائيؿ وواشنطف دعـ وزاد ق

عقء  الرئيس السءعؽ حسني معءرؾ. في سورية النظءـ قوي والماءرضة ضايفة، والمطموب اف تساى اسرائيؿ 
 لنظءـ.وواشنطف لجية دعـ الماءرضة الداخمية والخءرجية عمء يجاؿ منيء عممًيء اقوى مف ا

عءالضءفة الى مء ُذكر اعاله، اشءر العروفيسور االسرائيمي في ىذه النقطة الى اّف الماءرضة االسالمية 
المصرية الصءعدة ىذه االيءـ في القءىرة، سوؼ تظؿ مف جية تشكؿ خطرا محدودا عمى اسرائيؿ، ولكنيء 

مع امريكء والغرب واسرائيؿ طءلمء مف الجية االخرى، سوؼ لف تستطيع اعاءد مصر عف عالقءتيء ورواعطيء 
انو ال يوجد لمقءىرة اي عديؿ يجاميء تستغني عف المسءعدات والماونءت االمريكية والغرعية، اضءفة الى عدـ 
القدرة لجية القيءـ عتحمؿ مخءطر انييءر اتفءقية كءمب ديفيد المصرية ػ االسرائيمية. وامء عءلنسعة لسورية، فقد 

عر مرجًاء في الشؤوف السورّية عءلدولة الاعرّية، اّنو في حءلة صاود حركة االخواف اوضح زيسر، الذي ُيات
المسمميف السورية، فءنيء سوؼ تدفع عءتجءه اعاءد دمشؽ عف ايراف وحزب اهلل المعنءني، اضءفة الى اّف رموز 

كية والغرعية ىذه الحركة مف خالؿ عالقءتيـ مع النخب االردنية والساودية والنخب التركية، واالمري
االوروعية، سوؼ يامموف عءتجءه عنء  افضؿ الرواعط مع امريكء وعمداف اوروعء الغرعية، وخمص العروفيسور 
زيسر الى القوؿ اّنو واذا اضفنء الى ذلؾ الحقيقة القءئمة اّف دمشؽ العديمة سوؼ تكوف ىي دمشؽ الضايفة، 

 االفضؿ عءلنسعة السرائيؿ. فءّف خيءر صاود جمءعة االخواف المسمميف السورية ىو 
جدير عءلذكر في ىذا السيءؽ الى اّنو عءلرغـ مف اّف الخعير االسرائيمّي ُيفّضؿ ىذا خيءر استعداؿ سورّية 
القوّية عسورّية الضايفة، فقد كءف الفتء اعترافو عءلحقيقة االتية: مء زالت فاءليءت الحدث السوري االحتجءجية 
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دود مف المجتمع االسالمّي السنّي، وليس كمو، عءالضءفة الى ذلؾ، قءؿ مقتصرة حصرا عمى جز  صغير مح
اّف المجتمع الدرزي مء زاؿ عايًدا عف المشءركة في االحتجءجءت، وعءلنسعة لممسيحييف السورييف فقد حسموا 

لحءكـ االمر لجية خيءر دعـ نظءـ العاث القوي، وفي مء يتامؽ عءالكراد، فامى الرغـ مف خالفيـ مع النظءـ ا
في سورّية، فءّف السواد االعظـ منيـ، اصعح حءليء، اكثر اىتمءمء عءلوقوؼ عايدا ومراقعة االمور عف كثب، 
وذلؾ عمال عءلمعدأ القءئؿ: دعنء ننتظر ونرى، عمى حد تاعيره. ُيشءر الى اّف الموقؼ الذي طرحو زيسر 

خرا عمى اّف سقوط نظءـ العاث في يتسءوؽ مع موقؼ رئيس الموسءد السءعؽ، مئير دغءف، الذي اكد مؤ 
 سورّية ىو االفضؿ عءلنسعة لمدولة الاعرّية.

 //القدس العرب ، لندن، 
 
 ف  الترسعلنلات كتب توراة قدلمة من دمشق رسرقت "إرسرايلل" ":لدلعوت" 

 نفػذتيء اسػرائيؿ« جػيمس عونديػة»االسػرائيمية النقػءب أمػس، عػف عمميػة « يػدياوت أحرونػوت»كشفت صحيفة 
القصػػة « يػػدياوت»مػػف سػػوريء. ومػػف المقػػرر أف تنشػػر « تيجػػءف دمشػػؽ»لتيريػػب كتػػب تػػوراة تءريخيػػة تسػػمى 

فإف حكومة اسحؽ راعيف قررت فػي الاػءـ « يدياوت»وعحسب  الكءممة في ممحقيء األسعوعي عاد غد الجماة.
إسرائيؿ حتى  وعممية إيصءليء إلى، «تيجءف دمشؽ»جمب الكتب إلى إسرائيؿ. وشءع الغموض حوؿ  

اليوـ في حيف ال تزاؿ الرقءعة الاسكرية اإلسرائيمية تحظر نشر عاػض األمػور. متقءعػدة كنديػة عءسػـ عيمػد كػءر 
إنني عندمء أخػذت األسػفءر إلػى »انيء ال تستطيع كشؼ النقءب عف طريقة إخراج األسفءر مف سوريء. وقءلت 

ء وقػػءؿ: خػػذي ىػػذا الكتػػءب مػػف عيتػػي. أشػػار حءخػػءـ مشػػيور لفحصػػيء، وىػػو مػػف ميػػءجري تػػونس، انفجػػر عءكيػػ
 «.عأنني رأيت اهلل اآلف

ومنذ وصوؿ الكتب إلى إسرائيؿ وضات في المكتعة القومية في القدس المحتمة. ومػف المقػرر أف يػتـ تدشػيف 
 عرضيء لممرة األولى أمءـ الجميور اليـو عحضور ضيوؼ أجءنب ومسؤوليف إسرائيمييف.

 //، الرسفلر، بلروت
 
 رسلؤدي لصعود نظام إرسالم  رسن  ضعلف االنظام ف  رسورل انيلاررسرايلم : إبروفلرسور  

زىيػر أنػدراوس: رأى المحمػؿ لمشػؤوف الاسػكرية فػي صػحيفة 'ىػآرتس' الاعريػة أف األسػد، يأخػذ فػي  -النءصرة 
س ماروفًػء، فقداف سيطرتو عمى الدولة، التي تغرؽ عءلتدريج في الفوضى، إال أف موعد نفءد مفاػوؿ النظػءـ لػي

ولكنو أشءر إلى أف وزير األمػف اإلسػرائيمي، إييػود عػءراؾ، قػءؿ إف مصػير األسػد عػءت محسػومء متوقاػء لألسػد 
 .أشيرا قميمة، في أعاد األحواؿ سنة في المنصب

أشػػءر المحمػػؿ الاسػػكري فػػي موقػػع صػػحيفة )يػػدياوت أحرونػػوت( عمػػى اإلنترنػػت، روف عػػف يشػػءي، فقػػءؿ إف و 
شخصػػيءت فػػي الماءرضػػة السػػورية وزعمػػء  اإلخػػواف المسػػمميف ىػػـ خػػءرج سػػورية، لكػػنيـ ماظػػـ التنظيمػػءت وال

ضافء  عمى الصايد التنظيمي، وغير قءدريف عمػى تقػديـ زعءمػة وحكػـ عػديؿ مػف الحكػـ القػءئـ، وليػذا السػعب 
ظػءـ لـ تظير في أي مكءف في سورية كتمة حءسمة مف الجمءىير المندفاة القءدرة عمى التغمب عمػى عنػؼ الن

مثممء حدث في مصر وفي تونس وفي جز  مػف ليعيػء. وحصػر عػف يشػءي، األسػعءب التػي تدفاػو لمتأكيػد عمػى 
  :صالعة وقوة نظءـ األسد في مواجية االضطراعءت التي تشيدىء سورية، في سععيف

 .التصميـ الكعير الذي تظيره عءئمة األسد وقيءدة حزب العاث لمتمسؾ عءلسمطة األول:
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النظءـ السوري عمى الحفءظ عمى وال  الجيش واألجيزة األمنية والطءئفػة الامويػة، والتػي سػءعدت  قدرة الثان :
 النظءـ السوري عمى تحقيؽ أىدافو.

أعػدىء العروفيسػور اإلسػرائيمي إيػءؿ زيسػر، ورقػة عحػث حممػت عنػواف )االنتفءضػة السػػورية،  فػي سػيءؽ متصػؿ
السػػوري عمػػى إسػػرائيؿ، مػػف خػػالؿ خمػػس فرضػػيءت، يمكػػف  التػػأثيرات عمػػى إسػػرائيؿ(، مقءرعػػة تػػأثيرات الحػػدث

 اإلشءرة إلييء عمى النحو اآلتي: 
تؤكد عمى أنػو عػرزت فػي مختمػؼ أطػراؼ سػورية قػوى اجتمءعيػة جديػدة تنخػرط حءلًيػء فػي صػراع مػف  :األولى

 أجؿ الصاود إلى السمطة والسيطرة عمى المركز، مشيرا إلى أف منطقة المركز تؤيد وتدعـ النظءـ.
تقوؿ إف الحركءت اإلسالمية في منطقة الشرؽ األوسط خالؿ األعواـ المءضية عقيت أكثر تأييػًدا  :أما الثانلة

لمنظػػءـ فػػي لدمشػػؽ، ولكػػف مػػؤخًرا، وعنػػدمء انػػدلات الفاءليػػءت االحتجءجيػػة السيءسػػية السػػورية، فقػػد تخمػػت ىػػذه 
 الحركءت اإلسالمية عف تأييد دمشؽ.

ءت عػػػيف تركيػػػء وسػػػورية، األمػػػر الػػػذي حػػػوؿ رئػػػيس الػػػوزرا  التركػػػي رجػػػب طيػػػب فتتامػػػؽ عءلاالقػػػ :أمـــا الثالثـــة
أردوغػػءف إلػػى الحميػػؼ الرئيسػػي لدمشػػؽ فػػي المنطقػػة، ولكػػف عسػػعب توجيػػءت أردوغػػءف اإلسػػالمية السػػنية، فقػػد 
عءت في اآلونة األخيرة أكثر اىتمءًمء عتفضيؿ الوقوؼ إلى جءنب الماءرضة السنية السورية، وعءلذات حركػءت 

 خواف المسمميف السورية مفضاًل عذلؾ الوقوؼ إلى جءنب دمشؽ.اإل
أف انييػػءر نظػػءـ العاػػث سػػوؼ يػػؤدي إلػػى صػػاود نظػػءـ إسػػالمي سػػني ضػػايؼ، عمػػء سػػوؼ يػػرى  :الرابعــةأمــا 

 يؤدي إلى استعداؿ دمشؽ القوية عدمشؽ الضايفة.
السورية إلى سدة الحكػـ سػوؼ إف صاود الماءرضة السنية اإلسالمية  :أما الفرضلة الخامرسة واألخلرة تقول

يػؤدي إلػػى اسػػتعداؿ دمشػػؽ الحءليػػة عدمشػػؽ أخػػرى أكثػر اىتمءمػػء عءعتمػػءد السيءسػػءت الخءرجيػػة التػػي تكػػوف مػػف 
جية ماءرضة إليراف وحزب اهلل المعنءني، وفي نفس الوقت مف الجية األخرى تكوف حميفػة لواشػنطف والعمػداف 

 الغرعية األوروعية، وىو األفضؿ إلسرائيؿ. 
فػي مصػر كػءف نظػءـ الػرئيس حسػني معػءرؾ داعمػء لممصػءلح اإلسػرائيمية،  النقاط اآلتلـة:وارستنتج البرفلرسور 

وعءلتءلي فقد كءنت إسرائيؿ وواشنطف أكثر حرصًء عمى دعـ استمراره. في سورية، النظءـ الحػءلي ىػو الخصػـ 
ف عمػػى الشػػرؽ األوسػػط، وعءلتػػءلي الرئيسػي إلسػػرائيؿ، والاقعػػة الرئيسػػية أمػػءـ صػػاود قػػوة إسػرائيؿ كطػػرؼ ميػػيم
 فإف إسرائيؿ وواشنطف سوؼ يظموف أكثر حرصًء عمى دعـ عدـ استمراره.

//، القدس العرب ، لندن
 

رسالملة ودوللة )حول عالقة "إرسرايلل" واالحداث الرسورلة(  :تصرلحات عربلة وا 
 
   الشرق األورسطمصدر المشاكل ف" إرسرايلل" أردوغان: 

نػػدد رئػػيس الػػوزرا  التركػػي رجػػب طيػػب أردوغػػءف اإلثنػػيف عإصػػرار الكيػػءف اإلسػػرائيمي عمػػى السيءسػػءت : أنقػػرة
ونقمت وسءئؿ إعالـ تركيػة عػف أردوغػءف قولػو اليػـو  الانيفة، مؤكًدا أف ىذا الكيءف الاقعة األولى أمءـ السالـ.

رية إف "الفمسػطينييف أجعػروا مجػددًا عمػى إحيػء  ذكػرى النكعػة في كممة أمءـ المؤتمر الاءـ التحءد الغرؼ التجء
فمسطينيًء أمس وأصيب المئءت عرصءص جيش االحتالؿ اإلسرائيمي في مءروف  واستشيد  عءلدـ والدموع".

الرأس عجنوب لعنءف وفػي مرتفاػءت الجػوالف السػورية المحتمػة وفػي األراضػي الفمسػطينية خػالؿ إحيػءئيـ ذكػرى 
 .النكعة الػ
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وقػػءؿ أردوغػػءف إف "إصػػرار إسػػرائيؿ عمػػى السيءسػػءت الانفيػػة، وحتػػى رفايػػء إلػػى مسػػتوى القرصػػنة مػػف خػػالؿ 
استيداؼ سفف في العحر المتوسط، ال شػؾ يثيػر مخءوفنػء"، فػي إشػءرة إلػى ىجػوـ إسػرائيؿ الػدموي عمػى قءفمػة 

  .أسطوؿ الحرية اإلنسءني نيءية مءيو 
يؿ عأنيء المصدر الرئيسي لممشػءكؿ اإلقميميػة، مضػيفًء أف المشػءكؿ التػي ووصؼ رئيس الحكومة التركي إسرائ

 تسععيء "إسرائيؿ" تشكؿ الاقعة الرئيسية أمءـ السالـ في الشرؽ األوسط.
 //، وكالة الصحافة الفمرسطلنلة )صفا(

 
  من تجاىل ثورات العرب "إرسرايلل"عبد اهلل غل لحذر  الترك الريلس  

يس التركي ععد اهلل غؿ إسرائيؿ مف تجءىؿ الثورات الارعية، مشيرا إلى أف عمييء التوصؿ حذر الرئ: نيويورؾ
 إلى سالـ مع الفمسطينييف كءستجءعة إستراتيجية لموجة االنتفءضءت الشاعية عءلاءلـ الارعي.

سػت فػػي واعتعػر غػؿ عمقػػءؿ رأي عصػحيفة نيويػػورؾ تػءيمز األميركيػػة أف االتجءىػءت السػػكءنية عءلمػدى العايػػد لي
صءلح إسرائيؿ، مشددا عمى أف إسرائيؿ ال يمكنيء أف تتحمؿ أف ينظر إلييء عمى أنيػء جزيػرة تمييػز عنصػري 

 محءطة ععحر عرعي مف الغضب والادا .
وأوضػػػح قػػػءئاًل: "فػػػي السػػػنوات الخمسػػػيف القءدمػػػة سيشػػػكؿ الاػػػرب الغءلعيػػػة الاظمػػػى مػػػف السػػػكءف عػػػيف العحػػػر 

 ديد مف الارب أكثر إدراكء لمديمقراطية والحرية والكرامة الوطنية".المتوسط والعحر الميت، الجيؿ الج
ورأى غػػؿ أف "االنتفءضػػءت الشػػاعية عءلشػػرؽ األوسػػط وشػػػمءؿ أفريقيػػء تاكػػس التميػػؼ لمديمقراطيػػة مػػف جءنػػػب 

 الارب السءعيف الستاءدة كعريءئيـ وكرامتيـ الوطنية المسحوقة منذ فترة طويمة".
ة فػػي محءدثػػءت سػػالـ عشػػأف الشػػرؽ األوسػػط. وقػػءؿ: "الحكومػػءت الديمقراطيػػة وعػػرض اسػػتاداد عػػالده لممسػػءعد

الارعية التي قد تظير ال يمكف أف تتحمؿ مواصمة سيءسءت خءرجية ينظر إلييء الاءمة عمى أنيػء غيػر عءدلػة 
 ومخمة عءلكرامة وميينة".

ف الشػػاوب ولػػيس النخػػب وأضػػءؼ الػػرئيس التركػػي "التػػءريخ أثعػػت أف السػػالـ الحقيقػػي يمكػػف أف يعػػـر فقػػط عػػي
 الحءكمة".

والتػي  كمء حث زعمء  إسرائيؿ عمى إعػءدة النظػر عمعػءدرة السػالـ التػي طرحتيػء الجءماػة الارعيػة عػءـ 
إلقءمػػة دولػػة فمسػػطينية، ورأى أف "التمسػػؾ  تقتػػرح إقءمػػة عالقػػءت كءممػػة إذا انسػػحعت إلػػى حػػدود عػػءـ 

 مف شأنو سوى تاريض إسرائيؿ لخطر أكعر".عءلوضع الراىف غير القءعؿ لالستمرار ليس 
وتطرؽ غؿ إلى دور واشنطف، قءئال إف "عمييء مسؤولية طءؿ تأخرىء لالنحيػءز إلػى القػءنوف والادالػة الػدولييف 
فيمء يتامؽ عاممية السالـ عيف إسرائيؿ والفمسطينييف، وينعغي ليء الامؿ كوسيط نزيػو وفاػءؿ" واعتعػر أف دولػة 

 كرامة وقءعمة لمحيءة ستازز أمف إسرائيؿ.فمسطينية تتمتع عءل
//، وكالة الصحافة الفمرسطلنلة )صفا(

 
 "رسرايلل"إالواللات المتحدة ترستغل انتفاضة رسورلا النقاذ  :الران 

قءؿ مسؤوؿ ايراني رفيع يوـ االرعاء  اف الواليءت المتحدة وحمفء ىء يستغموف  -طيراف )رويترز( 
 ريء عغية تقويض التحءلؼ عيف دمشؽ وطيراف في مواجية اسرائيؿ.االحتجءجءت الشاعية في سو 
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وقءؿ اف ايراف تراقب االضطراعءت في سوريء المجءورة عقمؽ عءلغ وترفض مزاعـ الغرب انيء تسءعد اقرب 
حمفء ىء في الشرؽ االوسط عمى سحؽ االنتفءضة الشاعية التي مضى عمييء ثالثة اشير عمى الرئيس عشءر 

 االسد.
اميف ميمءنعءراست المستشءر الخءص لوزير الخءرجية االيراني اف التحءلؼ عيف ايراف وسوريء يشكؿ وقءؿ ر 

 خطرا ال عمى اسرائيؿ وحدىء وانمء ايضء عمى مصءلح الغرب في الشرؽ االوسط.
واضءؼ قولو "لـ يستطع الغرب ايقءؼ االنتفءضءت في المنطقة... وفقدت أمريكء حميفء وثيقء في المنطقة 

 طءحة )عءلرئيس المصري حسني( معءرؾ."عءال
وقءؿ "مع تارض مصءلح امريكء وحمفءئيء لمخطر في المنطقة ... فءنيـ يحءولوف تحويؿ االزمة عخمؽ 

 مشكالت لعمداف مستقمة )مثؿ ايراف وسوريء(."
 أقؿ اف الغرب ياتـز اعداؿ االسد عزعيـ  -وىو أيضء المتحدث عءسـ وزارة الخءرجية-وقءؿ ميمءنعءراست 
واضءؼ قولو "انيـ يحءولوف ايذا  سوريء النيء تماب دورا رئيسيء في مقءومة اسرائيؿ في  عدا  لو والسرائيؿ.

 وحذر ميمءعءراست مف الاواقب التي قد تتجءوز سوريء اذا تزعزع استقرارىء. المنطقة."
 //، وكالة رولترز لألنباء 

 
   العتداء  اعرضت رسورلبالصوارلخ إذا ت "إرسرايلل"طيران: رسنمطر  

حذر مسؤوؿ عسكري إيراني مف أف طيراف ستمطر إسرائيؿ عءلصواريخ إذا حءولت ضرب سورية، وذلؾ في 
حوؿ مدى الدعـ الذي يمكف إليراف أف تقدمو في ىذه « روسيء اليوـ»مارض استطالع قءمت عو قنءة 

 المرحمة الحسءسة التي تواجييء سورية.
ذكرت القنءة عتءريخ الاالقة اإلستراتيجية التي تجمع « شؽ.. في السرا  والضرا طيراف مع دم»وتحت عنواف 

 العمديف، وأف إيراف قمدت الرئيس عشءر األسد أرفع وسءـ شرؼ لدييء تقديرًا لمواقؼ سورية اإلقميمية.
ية الامءد وردًا عمى مدى الدعـ الذي يمكف أف تقدمو إيراف عسكريء لسورية، ىدد قءئد قوات التاعة اإليران

 محمد رضء نقدي أف إيراف ستمطر إسرائيؿ عءلصواريخ إذا مء ضرعت سورية.
ولـ يكف موقؼ عضو لجنة األمف والسيءسة في العرلمءف اإليراني محمود أحمدي عيغش أقؿ حزمء مف موقؼ 

مًء أو غيره ىجو « النءتو»المسؤوؿ الاسكري، مؤكدًا أف عالده ستعقى إلى جءنب سورية إذا مء شف حمؼ 
عسكريًء ضد سورية، وأف إيراف ستدافع عف سورية ولف تقؼ مكتوفة األيدي، مشيرًا إلى أنو يستعاد أف يقـو 

 النءتو أو أي دولة عحمءقة كيذه.
 //، الوطن، رسورلا

 
 من الرسالم وما لجري ف  رسورلا لضلفان مخاطر جدلدة "إرسرايلل"العاىل األردن : موقف  

ووؿ ستريت في مقءعمة مع صحيفة  ر الاءىؿ األردني الممؾ ععد اهلل الثءني،حذ: عمءف: محمد الدعمة
موقؼ إسرائيؿ مف معءحثءت السالـ، ومء يجري في سوريء، »األميركية، نشرتيء أمس، مف أف « جورنءؿ

 «.يضيفءف مخءطر جديدة تيدد االستقرار في منطقة الشرؽ األوسط
 //الشرق األورسط، لندن، 

 
 رسلنتفض المرسممون جملعًا ورسلزول الكلان الصيلون  اا رسقطت رسورلإلران: إذ 
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أكد رئيس ىيئة األركءف الاءمة لمقوات المسمحة اإليرانية الموا  حسف فيروز آعءدي أف  :أ ؼ ب -طيراف
، مضيفًء في تصريحءت «تمثؿ الخط األمءمي لمحور المقءومة والممءناة ضد االحتالؿ الصييوني»سورية 

سينتفض المسمموف جمياًء وعءلتءلي ستزوؿ »اإليرانية أف في حءؿ سقوط النظءـ السوري « أسنء» نقمتيء وكءلة
 «.الواليءت المتحدة األميركية ويزوؿ الكيءف الصييوني مايء

في الاءصمة اإليرانية « الحممة السرية»وفي تصريحءت عمى ىءمش مراسـ افتتءح مارض تحت عنواف 
ي إف ىنءؾ اختالفءت كعيرة عيف النظءـ السوري والنظءميف السءعقيف في مصر طيراف، قءؿ الموا  فيروز آعءد

شيدت وتشيد »وليعيء والنظءـ اليمني الذي يواجو عدوره احتجءجءت شاعية كعيرة، معينًء أف الدوؿ التي 
انتفءضءت في إطءر موجة الصحوة اإلسالمية، الشاب ىو مف يقؼ في وجو الطغءة ولكف في سورية تقؼ 

يءت المتحدة ووزيرة خءرجيتيء ىيالري كمينتوف والكيءف الصييوني ضد نظءـ الرئيس عشءر األسد الذي الوال
 «.ينوي إجرا  إصالحءت شءممة في العالد ويدعمو الشاب السوري في ذلؾ

 //، الحلاة، لندن
 
 "إرسرايلل"الحص: المؤامرة عمى رسورلا ف  خدمة  

نءنية االسعؽ الدكتور سميـ الحص االشقء  السورييف اف ينتعيوا الى نءشد رئيس الحكومة المع: جودت صعرا
 حجـ المؤامرة التي تستيدفيـ وتصب في مصمحة الادو االسرائيمي.

امس اف استيداؼ سوريء ىو عمميًء استيداؼ لكؿ ” منعر الوحدة الوطنية“واعتػعر الحص في تصريح عءسـ 
فوفيـ واالمتنءع عف كؿ مء قد يؤدي الى تأجيج مف الارب، واىءب عءلسورييف مواالة وماءرضة رص ص

 جءنعيـ.
ىيالري كمينتوف عف احتمءؿ نشوب حرب اىمية في  األميركيةوقءؿ: انو عندمء تتحدث وزيرة الخءرجية 

سوريء، فإنيء عذلؾ تفصح عف واقع اف ىذا مء تتمنءه ال عؿ تساى اليو الدولة الاظمى. وىذا يصب عال ادنى 
 .رائيؿإسريب في مصمحة 

 //االتحاد، أبو ظب ، 
 
 خامني  لؤّكد أن طيران رستدعم "كل من لعارض" "إرسرايلل" 

أكد المرشد األعمى لمثورة اإلسالمية في إيراف آية اهلل عمي خءمنئي أمس، أف عالده لف ترضخ لمضغوط 
ء  األمة اإلسالمية"، خّصصيء الغرعية وسترد التيديد عءلتيديد، فيمء توّجو في خطعة عءلمغة الارعية إلى "أعن

لمتأكيد عمى أف الثورات الارعية تحمؿ "مشروعًء إسالميًء"، والتحذير مف "أالعيب" الغرب و"إسرائيؿ" 
و"الدوالرات النفطية"، ونفى التدخؿ في العحريف، وقءؿ: "نحف نامف عوضوح عندمء نتدخؿ كمء حصؿ في 

لعنءف وغزة، نتيجة ماءرضتنء لموـر السرطءني المتمثؿ عءلكيءف  يومًء في يومًء والػ  انتصءرات حرعي الػ 
الصييوني. ونامف أننء سندعـ مف اآلف فصءعدًا أي عمد أو مجموعة ياءرض الكيءف الصييوني. وال خوؼ 
لدينء مف إعالف ذلؾ". كمء أكد أف "إسرائيؿ زائمة ال محءلة وال ينعغي أف تعقى وسوؼ ال تعقى عإذف اهلل 

اتعرًا أف "عد  االنحراؼ في الثورات الراىنة ىو الرضوخ لعقء  الكيءف الصييوني، ومواصمة تاءلى"، م
محءدثءت االستسالـ التي وضات أسءسيء األنظمة السءقطة". وقءؿ خءمنئي إف "الثورة اإلسالمية تاتقد أف 

زب اهلل وأمؿ مسءعدة المجءىديف مف أىؿ السّنة في منظمءت حمءس والجيءد، والمجءىديف الشياة في ح
 واجب شرعي وتكميؼ إليي دونمء تمييز عيف ىذا وذاؾ".
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وعف مصر قءؿ خءمنئي إف الشاب "ال يريد مصر الخءضاة ألوامر أميركء والحميفة إلسرائيؿ"، واعتعر أف 
"مصر اليوـ يجب أف تستايد دورىء في الخط المتقدـ لمدفءع عف القضية الفمسطينية، وأف تسحؽ عأقداميء 

كءمب ديفيد الخيءنية وتحرقيء. مصر الثورة لـ تاد تستطيع أف تغدؽ عءلطءقة والغءز عمى الكيءف ماءىدة 
 اإلسرائيمي المتدىور عمى حسءب قوت الشاب المصري وماءنءتو".

وشدد خءمنئي عمى القوؿ "ال تثقوا عإسالـ يتحّمؿ الكيءف الصييوني لكنو يواجو المذاىب اإلسالمية األخرى 
ويمّد يد الصمح تجءه أميركء والنءتو لكنو يامد في الداخؿ إلى إشاءؿ الحروب القعمية والمذىعية. دونمًء رحمة، 

 ورا  ىذا اإلسالـ مف ىـ أشدا  عمى المؤمنيف رحمء  عءلكءفريف".
 //الرسفلر، بلروت، 

 
 مصادر أملركلة: األرسد اقترح عمى واشنطن ارستيناف المفاوضات مع "إرسرايلل" 

اإلسرائيمية، أمس، نقال عف مصءدر أميركية « يدياوت أحرونوت»نشرت صحيفة : ير مجمينظ -تؿ أعيب
قوليء إف الرئيس السوري، عشءر األسد، عاث خالؿ األسءعيع المءضية عرسءئؿ إلى اإلدارة األميركية أعدى 

 فييء استاداده الستئنءؼ المفءوضءت مع "إسرائيؿ".
في المءئة مف المواضيع  األسد قءؿ لألميركييف في رسءلتو، إف وقءلت الصحيفة اإلسرائيمية إف الرئيس 

المختمؼ عمييء عيف سوريء و"إسرائيؿ" تـ االتفءؽ حوليء، في مراحؿ المفءوضءت المختمفة عيف العمديف. 
وحسب المصءدر األميركية، فإف األسد سيقترح استئنءؼ المحءدثءت مع "إسرائيؿ" عاد أف تيدأ األوضءع في 

وأشءرت المصءدر إلى أف الرسءلة أثءرت نقءشء عيف المسؤوليف في واشنطف حوؿ مدى صدؽ النوايء سوريء. 
في رسءئؿ األسد، ولكنيء أثرت عمى قطءعءت واساة منيـ، ولذلؾ قررت اإلدارة األميركية تمييف الموقؼ تجءه 

 االحتجءجءت المتواصمة في سوريء.
 //الشرق األورسط، لندن، 

 
 الشيرلن الماضللن كأنيما دىرو  ..الشرق األورسط بدأ لتغلر دلنلس روس: 

فػي خطػءب مطػوؿ أمػءـ ، قءؿ المسءعد الخءص لمػرئيس األميركػي دينػيس روس أمػس: واشنطف: مينء الاريعي
األميركية حوؿ التطػورات فػي المنطقػة، إف اإلدارة األميركيػة تواجػو  -الييودية « جي ستريت»مؤتمر منظمة 

مسػػءعدة مصػػر فػػي انتقػػءؿ سػػمطة منػػتظـ ونػػءجح »منطقػػة، ولكػػف أجنػػدة إدارة أوعءمػػء ىػػي عػػدة تحػػديءت فػػي ال
يتمتع عمصداقية وتشجيع اآلخريف في المنطقة عمى إصالح حقيقي قعؿ أف يواجيوا أيضػء زعزعػة االسػتقرار، 

«. رافومواصمة الدعـ لمسػالـ عػيف اإلسػرائيمييف والفمسػطينييف ودوؿ جػوارىـ الاػرب ومواصػمة الضػغط عمػى إيػ
 «.إال أنيء تتمتع عءىتمءـ الرئيس الكءمؿ وفريقو لألمف القومي»وعينمء أقر روس عأف ىذه أجندة ماقدة 

الشػػرؽ األوسػػط «: »الػدور األميركػػي فػػي الشػرؽ األوسػػط»وقػءؿ روس فػػي مسػػتيؿ خطءعػو الػػذي حمػػؿ عنػػواف 
إف الشػيريف المءضػييف فػي الشػرؽ  كمء نارفو عدأ يتغير.. خالؿ الشيريف المءضييف شػيدنء انتقػءال مثيػرا.. عػؿ

نحػػػف نػػػدخؿ فتػػػرة مجيولػػػة، عينمػػػء نػػػرى االنتقػػػءالت التػػػي نأمػػػؿ أف تكػػػوف »وأضػػػءؼ: «. األوسػػػط كأنيمػػػء دىػػػر
أمػر واحػد عػدا واضػحء، وىػو أنػو ال يمكػف االعتمػءد عمػى القمػع »، مؤكػدا: «منتظمة وقءدرة، نرى الاءلـ يتغيػر

 في المنطقة.« لوقؼ التغيير
//لندن، الشرق االورسط، 
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 تعلد ترتلب األولولات األملركلةالشرق األورسط تحوالت مرسؤول بالبلت األبلض:  
تكميػػؼ الػػرئيس األميركػػي عػػءراؾ أوعءمػػء « الحيػػءة»أكػػد مسػػؤوؿ فػػي العيػػت األعػػيض لػػػ : جػػويس كػػـر -واشػػنطف 

لتػػي تشػػيدىء سيءسػػة واشػػنطف فػػي الشػػرؽ األوسػػط، فػػي ضػػو  التحػػوالت ا« لمراجاػػة»فػػي إدارتػػو « مجموعػػة»
عيػػدؼ حمءيػػة مصػػءلح الواليػػءت المتحػػدة واسػػتقرار المنطقػػة وضػػمءف مرحمػػة انتقءليػػة نءجحػػة نحػػو »المنطقػػة، 

 «.اإلصالح والديموقراطية
أمء خءرجيًء، فيتمثؿ أعرز الاوائؽ في تراجع النفوذ األميركػي واصػطداـ دعػوات اإلصػالح اآلتيػة مػف واشػنطف 

مفػء  الواليػءت المتحػدة الػذيف تختمػؼ قػرا تيـ السيءسػية ليػذه الممفػءت عرفض مف قيػءدات المنطقػة، حتػى مػف ح
عػف اإلدارة األميركيػػة، رغػػـ التقػػءئيـ مايػػء فػػي ممفػػءت أخػػرى مثػػؿ مكءفحػػة اإلرىػػءب وضػػمءف اسػػتقرار المنطقػػة 

 وأمنيء.
ي تراجع التركيز إلى حػد كعيػر عمػى عمميػة السػالـ. ومػع غيػءب الالعػب المصػر »ففي ظؿ الظروؼ الراىنة، 

يػػػراف، وتضػػءؤؿ احتمػػػءالت تقػػديـ السػػػمطة  وانتظػػءر إسػػرائيؿ مػػػء سػػيتعمور عػػػف التحػػوالت فػػػي الشػػءرع الارعػػي وا 
الفمسػػطينية أي تنػػءزالت فػػي المػػدى المنظػػور لماػػودة إلػػى المفءوضػػءت، تاطػػي واشػػنطف أىميػػة قصػػوى اليػػـو 

 «.لضمءف نجءح المرحمة االنتقءلية في مصر
دارة محءولػػػة لتوظيػػػؼ التظػػػءىرات والتحركػػػءت والضػػػغط عمػػػى طيػػػراف وفػػػي الممػػػؼ اإليرانػػػي، تاكػػػس ليجػػػة اإل

التطػػػورات األخيػػػرة ومواقػػػؼ واشػػػنطف »ومنايػػػء مػػػف االسػػػتفءدة مػػػف أي فػػػراغ إقميمػػػي. ويشػػػير كػػػءرعنتر إلػػػى أف 
الداعمػػة لحقػػوؽ التاعيػػر، تاطييػػء ورقػػة إضػػءفية لمضػػغط عمػػى طيػػراف فػػي موضػػوع حقػػوؽ اإلنسػػءف وفػػي دعػػـ 

 «.ؿ لـ تقـ عو إدارة أوعءمء عاد االنتخءعءت الرئءسية ىنءؾ في حزيراف )يونيو( الماءرضة ىنءؾ في شك
 //الحلاة، لندن، 

 
  "إرسرايلل"مرسؤول أوروب : األرسد فقد شرعلتو ولبحث عن ارستعادتيا ف  مواجية  

ديدة نقؿ مصدر ديعمومءسي عرعي في عيروت عف مسؤوؿ أوروعي رفيع تخوفو مف اندالع حرب ج عيروت:
في الشرؽ األوسط انطالقًء مف لعنءفا مؤكدًا أف دوؿ االتحءد األوروعي أجرت مشءورات عايدًا عف األضوا  

 لمعحث في احتمءالت نشوب نزاع عسكري قد يشمؿ دواًل عدة في األشير القميمة المقعمة.
سورية خصوصًء وخمص األوروعيوف إلى أف ىذا االحتمءؿ وارد ألسعءب تتامؽ عءلتطورات الداخمية ال

 والتغييرات السيءسية في المنطقة الارعية عمومًء.
وكشؼ المصدر عاض وقءئع مداوالت المسؤوليف األوروعييف الذيف ياتقدوف أف نظءـ عشءر األسد الخءرج مف 
محنة قءسية عاد تيءوي مشروعيتو الشاعية في الداخؿا وشرعيتو الدولية في الخءرجا سيعحث في وقت قريب 

لتاويـ نفسو كزعيـ في محور "قوى الممءناة"ا وقد سءرع إلى استغالؿ ذكرى النكعة ليسمح  عف وسيمة
لمتظءىريف فمسطينييف عءلوصوؿ إلى الجوالف المحتؿ عاد عقود مف المنعا ليثيروا مشكمة مع إسرائيؿا 

 وييددوف استقرارىءا تمءمًء كمء وعد قريعو رامي مخموؼ في حديث صحءفي قعؿ أيءـ.
المسؤولوف األوروعيوف أف ىذا اإلجرا  غير كءؼ وقد يعحث األسد عف ذرائع أخرى إلشاءؿ حرب وياتعر 

اإلسرائيميةا يكوف معررًا  -محدودةا ولاؿ السينءريو األفضؿ يكوف عءفتاءؿ حءدث مء عمى الحدود المعنءنية 
سرائيؿا ويتدخؿ فييء النظءـ السوري عشكؿ مءا مف دوف أف يتحمؿ أمءـ  إلشاءؿ حرب عيف "حزب اهلل" وا 

 الرأي الاءـ الدولي مسؤولية إشاءليء.
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أضءؼ المصدر: ثمة قنءعة لدى األوروعييف الذيف خعروا الرئيس األسد أف األخير ياءني مف مشكمة 
المشروعية القومية والوطنية منذ أف تولى الحكـ خمفًء لوالدها فءلرئيس حءفظ األسد اكتسب ىذه المشروعية 

وصور نفسو محررًا لألرض الارعية إلى جءنب مصرا وعقي في سدة الحكـ  ا عفاؿ حرب أكتوعر
 عقودًا طويمة عمى الرغـ مف أنو جء  عءنقالب عسكري.

أضءؼ المصدر: أثعتت أحداث الثورة السورية التي يوشؾ األسد عمى إخمءدىء عءلقوة الاسكريةا أف كؿ 
واف شاءرات الممءناة والمقءومة والتصدي والصمود لـ تاد الدعءية "القومجية" لمنظءـ السوري لـ تاد تكفيا 

تنطمي عمى الشاب السوري المحروـ مف حريتو وكرامتو ولقمة عيشو. وىذا الشاب الماروؼ عنو انتمءؤه 
خالصو الوطنيا يحتءج أكثر مف شاءرات ديمءغوجية وأقواؿا لكي ياض عمى جرحو ويغفر لمنظءـ  القومي وا 

 سد ىذه المرة إلى الفاؿ وزج جيشو في النزاع مع إسرائيؿ.ارتكءعءتو. وسيضطر األ
وقءؿ: يظف األسد أف إشاءؿ حرب في الشرؽ األوسط يشءرؾ فييء إلى جءنب "حزب اهلل" وحركة "حمءس"ا 
سيايد خمط األوراؽا ويايده الععًء أسءسيًء عاد أف تيشمت صورتو الارعية والدوليةا وىو يأمؿ أف يتمكف مف 

 ؾ عءلممؼ المعنءني إذا استطءع حميفو "حزب اهلل" مف تحقيؽ النتيجة نفسيء لحرب اإعءدة اإلمسء
وسياطي القوى الفمسطينية الخءرجة عف منظمة التحرير الفمسطينية األرجحيةا وسيايد تمميع الدور اإليراني 

 المتراجع في اآلونة األخير.
 //، الرسلارسة، الكولت

 
 قلادة المرحمة االنتقاللة أو التنح  ن؛اامام األرسد خلار : أوباما 

في خطءب محوري لمسيءسة األميركية في الشرؽ األوسط، أكد الرئيس عءراؾ أوعءمء : جويس كـر -واشنطف 
، مؤكدا ضرورة حمءية حقوؽ شاوب «قيءدة المرحمة االنتقءلية أو التنحي»أف عمى الرئيس عشءر األسد 

خطوطًء عريضة عمى شكؿ مرجايءت واضحة لمدفع عاممية  الشرؽ األوسط في تقرير مصيرىء. وحدد
 مع اتفءقءت متعءدلة لألراضي. السالـ، تعدأ عممفي الحدود واألمف وعمى حدود الاءـ 

النظءـ السوري اختءر طريؽ الجريمة واالعتقءالت الجمءعية... الواليءت المتحدة دانت ىذه »وأكد أوعءمء أف 
ينيء مء أعمنءه )اوؿ مف( أمس عءلنسعة الى الرئيس األسد والمحيطيف عو... األعمءؿ، وعززت الاقوعءت وع

 «.الشاب السوري يظير شجءعة في المطءلعة عءالنتقءؿ لمديموقراطية
امءـ األسد خيءرا اآلف: قيءدة المرحمة االنتقءلية أو التنحي ... عمى الحكومة السورية وقؼ »وقءؿ أوعءمء أف 

يف، وأف تسمح لممراقعيف حقوؽ االنسءف عءلتوجو الى درعء، وأف تعدأ حوارا جديء اطالؽ النءر عمى المتظءىر 
ال سيستمر الرئيس األسد ونظءمو عمواجية التحدي مف الداخؿ والازلة في الخءرج «. نحو الديموقراطية... وا 

جيف، الذي سءعدىء كمء قءؿ أوعءمء في قمع المحت« حتى اآلف سورية لحقت عحميفيء االيراني»وأضءؼ: 
 منتقدا قمع ايراف لمواطنييء.

 //الحلاة، لندن، 

 تراقبان أرسمحة الدمار الشامل الرسورلة "إرسرايلل"أملركا و 
سػرائيؿ «ووؿ سػتريت جرنػءؿ»ذكرت صػحيفة  طيراف: -لندف  ، مسػء  أوؿ مػف أمػس، أف الواليػءت المتحػدة وا 

يء تممكيء، وتخشػيءف أف تسػتغؿ مجموعػءت إرىءعيػة تراقعءف ترسءنة أسمحة الدمءر الشءمؿ التي تاتقداف أف سور 
ونقمػت الصػحيفة عػف  الحركة االحتجءجية الجءرية لالسػتيال  عمػى عنءصػر كيميءئيػة وصػواريخ عايػدة المػدى.
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مسػػؤوليف إسػػرائيمييف وأميػػركييف قػػوليـ إف االسػػتخعءرات األميركيػػة تاتقػػد أف ترسػػءنة سػػورية مػػف األسػػمحة غيػػر 
عيػرا مػف غػءز الخػردؿ ومػءدتي الفػي إكػس والسػءريف وصػواريخ وأنظمػة مدفايػة حءممػة التقميدية تضـ مخزونػء ك

 ليء.
وأضءفت أف محققي األمـ المتحدة توصػموا مػؤخرا إلػى أف دمشػؽ كءنػت تعنػي سػرا مفػءعال نوويػء عءلتاػءوف مػع 

صػػحءفة ، حسػػب وكءلػػة الكوريػػء الشػػمءلية قعػػؿ أف تػػدمر طػػءئرات إسػػرائيمية الموقػػع فػػي يوليػػو )تمػػوز( 
أف مسػؤولي منػع االنتشػءر النػووي فػي الواليػءت المتحػدة وفػي األمػـ « ووؿ سػتريت جرنػءؿ»الفرنسية. وتءعات 

المتحػػدة مػػء زالػػوا قمقػػيف مػػف احتمػػءؿ أف تكػػوف كوريػػء الشػػمءلية سػػممت سػػوريء ماػػدات أخػػرى مرتعطػػة عءلقطػػءع 
 النووي.

نحف قمقوف جدا مف وضع أسمحة الدمءر »لو ونقمت الصحيفة عف سفير إسرائيؿ في واشنطف مءيكؿ أوريف قو 
نراقػػػب الوضػػػػع عدقػػػػة مػػػػع اإلدارة »وأضػػػػءؼ أوريػػػػف «. الشػػػءمؿ فػػػػي سػػػػوريء عمػػػء فػػػػي ذلػػػػؾ األسػػػػمحة الكيميءئيػػػة

 «.األميركية
وقءلت الصحيفة إف المسؤوليف األميركييف واإلسرائيمييف لـ يكشفوا مء يراقعونو عءلتحديد مف األسػمحة السػورية، 

سػػرائيؿ نشػػءطءت فػػي منشػػآت عسػػكرية سػػورية تسػػتخدـ أقمػػءرا لكػػف فػػي المءضػػي  رصػػدت الواليػػءت المتحػػدة وا 
اصػػطنءعية وجواسػػيس، عمػػى حػػد قوليػػء. وتءعاػػت أف مسػػؤوليف أميػػركييف سػػءعقيف وحػػءلييف قػػءلوا إف فػػي سػػوريء 

 خمسة مواقع عمى األقؿ تنتج أسمحة كيميءئية عمء في ذلؾ غءز الخردؿ والسءريف والفي إكس.
ضػءفوا أف ىػذه المنشػآت يصػاب رصػدىء ألنيػء منتشػرة فػي جميػع أنحػء  سػوريء وتتركػز فػي مػدف مثػؿ لكنيـ أ

 دمشؽ وحمءه والالذقية وحمب، حسب الصحيفة نفسيء.
وقءلت الصحيفة إف عاض المنشآت التػي تنػتج ىػذه المػواد موجػودة فػي منشػآت عسػكرية يػتـ تخػزيف صػواريخ 

 سكود فييء.
 //الشرق األورسط، لندن، 

 
 رورسلا تررسل رسفنًا حربلة إلى المتورسط تتوقف ف  موانئ بلنيا طرطوس 

أعمنػػت مصػػءدر روسػػية أف قطاػػًء عحريػػة روسػػية عينيػػء : آمػػءؿ شػػحءدة -رائػػد جعػػر؛ القػػدس المحتمػػة  –موسػػكو 
حءممة طءئرات، سوؼ تتوجو إلى حوض المتوسط قريعًء، وُينتظر أف تتوقػؼ فػي مػوانت عػدة عينيػء طرطػوس. 

رحمػة تدريعيػة مخططػة منػذ الاػءـ المءضػي »ئءسة أركءف األسطوؿ الروسػي الخطػوَة، مشػيرة الػى انيػء وأكدت ر 
 «.وال عالقة ليء عتطورات الموقؼ حوؿ سورية

وأثءر اإلعالف فور صدوره تسءؤالت عف أىػداؼ تحركػءت السػفف الاسػكرية الروسػية فػي المتوسػط، خصوصػًء 
اػػػة ألسػػػطوؿ الشػػػمءؿ الروسػػػي، كءسػػػحة جميػػػد وحءممػػػة الطػػػءئرات أف عػػػيف السػػػفف الثمػػػءني المشػػػءركة، وىػػػي تءع

وراجمػػػءت صػػواريخ ومروحيػػػءت، « ميػػغ»و « سػػػوخوي»المػػػزودة مقػػءتالت مػػػف طػػراز « أدميػػراؿ كوزنيتسػػوؼ»
وتأتي وسػط رفػض روسػي لتػدخؿ غرعػي فػي سػورية. لكػف نءطقػًء عءسػـ رئءسػة أركػءف األسػطوؿ، أكػد ردًا عمػى 

 عدـَ وجود عالقة عيف التحركءت الروسية والوضع حوؿ سورية. أسئمة الصحءفييف في موسكو أمس،
وقػءؿ النػءطؽ إف القطػػع العحريػة الروسػػية التػي تصػؿ إلػػى المنطقػة عدايػػة الرعيػع المقعػؿ سػػتزور عءإلضػءفة إلػػى 
طرطػػػوس، مينػػػء  عيػػػروت ومينػػػء  جنػػػوا اإليطػػػءلي ومينػػػء  قعرصػػػيًء. وأضػػػءؼ أف الرحمػػػة مخططػػػة منػػػذ الاػػػءـ 

 «.ال سعب يدفانء لتأجيميء أو إلغءئيء»عرز التطورات األخيرة في المنطقة، و المءضي قعؿ أف ت
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التي صنات عنء  عمى عقد مع « ميغ»وأضءؼ النءطؽ أنو سيتـ خالؿ الجولة إجرا  اختعءرات عمى طءئرات 
 اليند، مء يكسب الجولة طءعع تدريب تقـو عو السفف الاسكرية الروسية عيف حيف وآخر.

زارت المنطقػة وتوقفػت فػي مينػء  طرطػوس السػوري مػرتيف « ادميػراؿ كوزنيتسػوؼ»الطػءئرات  ُيذكر أف حءممة
 .و في السءعؽ، في الاءميف 

وكءنت الضجة حوؿ التحركءت الاسكرية الروسػية فػي المتوسػط عػرزت عقػوة قعػؿ أسػءعيع، عنػدمء نقمػت وسػءئؿ 
وس، واعتعػػرت أف ميتميػػء تػػدخؿ فػػي إطػػءر اعػػالـ إسػػرائيمية أف ثػػالث سػػفف حرعيػػة روسػػية توقفػػت فػػي طرطػػ

مواجيػػة سػػفف أميركيػػة رسػػت فػػي الميػػءه الدوليػػة قعءلػػة الشػػواطت السػػورية. ورفػػض الجػػيش الروسػػي فػػي حينيػػء 
الجػػيش ال يامػػؽ عمػػى ماطيػػءت صػػحءفية تخػػص تحركػػءت »التاميػػؽ عمػػى الماطيػػءت، وقػػءؿ نػػءطؽ عءسػػمو إف 

وؼ، وىػػو رئػػيس سػػءعؽ ألركػػءف العحريػػة الروسػػية، قػػءؿ إف لكػػف األميػػراؿ نيكػػوالي سػػيميفءن«. قطاػػو فػػي الاػػءدة
دخمػػت عءلفاػػؿ إلػػى مينػػء  طرطػػوس فػػي ميمػػة عءديػػة وعقيػػت فػػي مركػػز الصػػيءنة « سػػميتميفي»سػػفينة الخفػػر 

 الروسي لمدة شير، ثـ غءدرتو متوجية إلى العحر األسود.
، وكػءف يسػتخدـ فػي وماموـ أف مركز صػيءنة السػفف الاسػكرية الروسػي فػي طرطػوس، ُعنػي فػي الاػءـ 

الايد السوفيءتي كمحطة لتزويد السفف عءلوقود، وتـ خالؿ السنوات األخيرة توسيع رصػيفو وتحسػينو مػف أجػؿ 
تقديـ خدمءت الصيءنة لسفف اسػطوؿ الشػمءؿ الروسػي، ويخػدـ فيػو عشػكؿ دائػـ نحػو خمسػيف عسػكريًء روسػيًء. 

 روسية في المركز حءليًء. ووفؽ ماطيءت وزارة الدفءع الروسية، ال توجد أي سفف
إلى ذلؾ، قءلػت مصػءدر أمنيػة اسػرائيمية إف اسػرائيؿ قػررت نشػر ثػالث وحػدات مدرعػة عنػد حػدودىء الشػمءلية 
مع سورية ولعنءف، خشيَة اف تؤدي تفءعالت فرض عقوعءت اقتصءدية عرعية عمى سورية الػى رد فاػؿ سػوري 

 يثير توترًا أمنيًء يشاؿ المنطقة.
اف سػعع دوؿ فػي منطقػة الشػرؽ االوسػط رفاػت حػءؿ التأىػب الاسػكري واتخػذت احتيءطػءت وذكرت المصءدر 

امنيػػة فػػي أعقػػءب فػػرض الاقوعػػءت، مشػػيرة عشػػكؿ خػػءص إلػػى اسػػرائيؿ، التػػي تعقػػي العػػءب مفتوحػػًء أمػػءـ إرسػػءؿ 
وحفػر وحدات أخرى وفؽ مء تراه منءسػعًء، كمػء كثفػت عمميػء إلنجػءز السػيءج االمنػي المحػيط عءلحػدود السػورية 

 الخنءدؽ.
ونقػػػػؿ احػػػػد المواقػػػػع االلكترونيػػػػة المقػػػػرب مػػػػف اجيػػػػزة االسػػػػتخعءرات االسػػػػرائيمية، والمتخصػػػػص فػػػػي الشػػػػؤوف 

أف الدوؿ التػي تتأىػب لتصػايد امنػي »االستخعءراتية االمنية، عف مصءدراستخعءراتية اسرائيمية وغرعية وعرعية 
سػػػػرائيؿ، إلػػػػى جءنػػػػب اال سػػػػطوليف الحػػػػرعييف التػػػػءعايف لروسػػػػيء والواليػػػػءت ىػػػػي إيػػػػراف وتركيػػػػء ولعنػػػػءف واألردف وا 

 «.المتحدة
وادعت المصءدر اف االجيزة االسػتخعءراتية رصػدت نشػءطًء إيرانيػًء غيػر مسػعوؽ، حيػث انطمػؽ مػف طيػراف مػء 

االيراني يحتمؿ اف تنتقؿ إلى « الحرس الثوري»نحو دمشؽ، يحمؿ قوات كعيرة مف « القطءر الجوي»سّمتو عػ 
 استادادًا ألي طءرئ.« حزب اهلل»مقءتمي  لعنءف لتنضـ الى

، فػػي وقػػت ترسػػؿ «حػػزب اهلل»مقػػءتاًل إيرانيػػًء الػػى منػػءطؽ انتشػػءر  ووفػػؽ إسػػرائيؿ، فقػػد نقػػؿ حتػػى اآلف 
روسػػيء، وفػػؽ التقريػػر االسػػرائيمي، الػػى سػػورية كميػػءت كعيػػرة مػػف االسػػمحة المتطػػورة قػػءدرة حتػػى عمػػى مواجيػػة 

وعيف ىػذه االسػمحة: صػواريخ مضػءدة لمطػءئرات مػف نػوع احتمءؿ فرض حظر جوي عمى سورية. 
كيمػومترًا، كمػء  قءدرة عمى مواجية مروحيءت وطءئرات مف دوف طيءر وطػءئرات مقءتمػة عءرتفػءع حتػى  

 يمكف ىذه الصواريخ اف تواجو أسمحة ذكية ودقيقة تطمؽ مف طءئرات حرعية عءتجءه اىداؼ ماينة.
 //القدس العرب ، لندن، 
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 :المواقف الرسورلة )عالقة "إرسرايلل" باالحداث الرسورلة(

 
 رسورلا: "إرسرايلل" غلر راغبة ف  الرسالم 

جددت سوريء التأكيد عمى رغعتيء في تحقيؽ السالـ الاءدؿ والشءمؿ عءالستنءد إلى القرارات الشرعية الدولية 
ءدرة السالـ الارعية . وأكد نءئب وزير الخءرجية السوري فيصؿ المقداد خالؿ ومعدأ األرض مقءعؿ السالـ ومع

المتاءقعة التي تتمثؿ في تجءىؿ الحقوؽ ” اإلسرائيمية“لقءئو أمس وفدًا عرلمءنيًء نرويجيًء أف سيءسءت الحكومة 
ماءنيء في الارعية واالستيال  عمى المزيد مف األراضي واالستمرار في احتالؿ الجوالف الارعي السو  ري وا 

لتحقيؽ السالـ الذي ” إسرائيمي“سيءسة التطيير الارقي وتيويد القدس تظير عشكؿ جمي أنو ال وجود لشريؾ 
 يجب أف يكوف عءداًل وشءماًل .

ودعء المقداد المجتمع الدولي لماب دور أسءسي في دفع عممية السالـ مشددًا عمى أىمية تضءفر الجيود 
 ” . اإلسرائيمي“ إليجءد حؿ لمصراع الارعي

//، الخملج، الشارقة
 
 .. إذا توافر الشرلك"إرسرايلل"وزلر الخارجلة الرسوري: لن نضلع فرصة الرسالم مع  

أكد وزير الخءرجية السوري وليد المامـ أف سورية لف تضيع فرصة تحقيؽ السالـ في : ساءد جروس -دمشؽ
ىو عءـ فرص لتحقيؽ السالـ لسععيف، األوؿ ألنو في إف ىذا الاءـ »حءؿ توفر شريؾ في إسرائيؿ. وقءؿ: 

«. الاءـ المقعؿ ستعدأ حممة االنتخءعءت الرئءسية األميركية، والثءني عسعب التطورات التي شيدتيء المنطقة
وأضءؼ المامـ في مؤتمر صحءفي مشترؾ مع وزيرة الشؤوف الخءرجية والتاءوف اإلسعءنية ترينيداد خيمينيث 

السالـ أتحدث عف السالـ عمى المسءرات المختمفة، نحف نرى مثال عءلنسعة لممسءر  عندمء أتحدث عف»
، مشيرا في «الفمسطيني أف األولوية يجب أف تاطى لجيود خيرة تعذؿ مف أجؿ وحدة الصؼ الفمسطيني

ف عندمء يتوفر ىذا الشريؾ تأكدوا أ»الوقت نفسو إلى عدـ وجود شريؾ لتحقيؽ السالـ في إسرائيؿ. وقءؿ: 
 «. سورية لف تضيع الفرصة

 //، الشرق األورسط، لندن
 

 ررسالة نصلة عمى اليواتف الجوالة من "إرسرايلل" تدعو الرسورللن لمشغب مملونمصدر رسوري:  
«. عث األكءذيب عف األوضءع في درعء»واصؿ ت« جيءت خءرجية»أف قءؿ مصدر مسؤوؿ  دمشؽ ػ لندف:

تحريض »، واضاء ذلؾ في سيءؽ «ف داخؿ المدينة ووقوع مجءزرتدعي وصوؿ رسءئؿ وصور م»وقءؿ إنيء 
األىءلي وترويايـ عينمء يتاءوف األىءلي مع قوى األمف عمى مالحقة أفراد الاصءعة المسمحة واعتقءليـ 

أكثر مف مميوف رسءلة )إس إـ إس( وصمت مف »ولفت المصدر المسؤوؿ إلى أف «. وتقديميـ لمادالة
"إسرائيؿ" تدعو السورييف إلى استخداـ المسءجد منطمقء لمشغب عينمء تواصؿ قوى الخءرج مصدر أغمعيء مف 

األمف الاثور عمى مخءعت لألسمحة الميرعة ععر الحدود وأجيزة اتصءؿ متطورة في درعء إضءفة إلى 
 «.مواصمتيء اعتقءؿ المجرميف وتقديميـ لمادالة

 //الشرق األورسط، لندن، 
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 المقاومة الفمرسطلنلة رسلكون ليا حضن أكثر دفيًا ف  ظل رسورلا الحرة لن:ورلالرس االخوان المرسمملن 
أكد القيءديءف في حركة االخواف المسمميف السورية الدكتور أحمد يوسؼ والميندس مميـ الدروعي  طو حسيف:

 .أف ثورة سوريء شاعية تضـ كءفة فئءت الشاب وتحركيء مطءلب داخمية
سيكوف ليء حضف أكثر دفئء في ظؿ سوريء الحرة مع الحراؾ الجدي اذا اسػتطءع  المقءومة الفمسطينية" وقءلوا:

 تغيير النظءـ وسوؼ تكوف مستقمة استقالال تءمء ولف تستخدـ كورقة ضغط مف ىنء او ىنءؾ.
 //، الشرق، الدوحة

 
 الدفاع عن حدودىا "إرسرايلل"معارض رسوري: من حق  

، أمس، مقءعمة مع شخص يدعى ععداهلل تميمي وصفتو عأنو ”ئيميةاإلسرا“أجرت اإلذاعة : )يو .عي .آي(
الدفءع عف حدودىء، وذلؾ عمى خمفية تخطي متظءىريف ” إسرائيؿ“، وقءؿ فييء إنو يحؽ ؿ ”ماءرض سوري“

 فمسطينييف الحدود في ىضعة الجوالف خالؿ نشءطءت ذكرى النكعة األحد المءضي .
” إسرائيؿ“رغـ ذلؾ عمى “فءع عف حدودىء، حسب تاعيره، مضيفًء أنو الحؽ في الد” إسرائيؿ“وقءؿ تميـ إف ؿ 

التصرؼ عشكؿ منطقي وعحسءسية ألنو مف شأف رد فاؿ شديد مف جءنعيء أف يسءعد نظءـ )الرئيس السوري 
وقءؿ تميمي إف حزب اهلل وسوريء ” . عشءر( األسد عمى صرؼ األنظءر عف المجءزر التي يرتكعيء في عالده

يراف والج يءد اإلسالمي تقؼ ورا  األحداث التي وقات في ذكرى النكعة في ىضعة الجوالف وقرية مءروف وا 
 الراس عجنوب لعنءف . 

 //الخملج، االمارات، 
 
 "إرسرايلل" دمشق تدلن قرارات أوروبا: محاولة لزعزعة أمننا وتأملن تفوق 

« سورية وشاعيء»االتحءد االوروعي ضد دانت دمشؽ أمس القرارات التي فرضيء : اعراىيـ حميدي -دمشؽ 
 «.التمسؾ التءـ عءستقاللية قرارىء الوطني وعزميء عمى اتمءـ عرامج اإلصالح»يـو امس مع تأكيدىء 

، عادمء استذكرت دور «مقدمة لترسيخ ييودية اسرائيؿ»ضد سورية و « مخطط»ووضات القرارات ضمف 
عيكو عيف دولتي عريطءنيء وفرنسء لتقسيـ  -اتفءؽ سءيكس  في اقءمة دولة اسرائيؿ عاد« االستامءر القديـ»

 المنطقة الارعية.
 //الحلاة، لندن، 

 
 
 معارضون رسورلون: من لجمس مع الصيالنة ال لشارك الشعب معركتو 

محمد عموط: االحتفءؿ الفرنسي األوسع منذ انطالؽ الحراؾ الشاعي السوري، اناقد ليال في قءعة سينمء 
الذي يقوده الكءتب الفرنسي عرنءر ىنري « قواعد الماعة»ءف العءريسية. صءحب الدعوة منتدى السءف جرم

التي اسسيء ىنري ليفي وتترأسيء لمء األتءسي. األسمء  الفرنسية المشءركة، أقؿ « نجدة سوريء»ليفي، وجماية 
ب عمى األسمء  الفرنسية مء يقءؿ فييء أنيء صديقة إسرائيؿ والمدافع األوؿ عف مصءلحيء في فرنسء. ويغم

المتحدثة تأييدىء قعؿ كؿ شي  إلسرائيؿ. مف االشتراكي لوراف فءعيوس، إلى سيسيؿ دوفمو، النءطقة عءسـ 
 الخضر، وعمدة عءريس عرتراند دوالنويو.
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وحضر عف الجءنب السوري، اعضء  في المكتب التنفيذي لمؤتمر أنتءليء: عمر الاظـ، عيد اليندي، ععدا 
ـ، احد قءدة قعيمة عنزة، لمء األتءسي، عمءر القرعي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوؽ اإلنسءف في اإللو ممح

سوريء، سندس سميمءف مف حزب الحداثة، اديب الشيشكمي، ومميـ الدروعي المكمؼ عءلاالقءت الدولية في 
، لكنو لف «مميفاإلخواف المس»في سوريء. وقءؿ الدروعي إنو يحضر ممثال « اإلخواف المسمميف»جمءعة 

 يتحدث في المقء .
قواعد »مميـ الدروعي، عمء إذا كءف ال يزعجو أف يحضر احتفءال وجيت الدعوة إليو « السفير»وسألت 

انيـ ليسوا الجية الوحيدة »، وال الجموس إلى جءنب صيءينة وأصدقء  إلسرائيؿ، فقءؿ الدروعي «الماعة
الداعيف إلى ىذا االحتفءؿ، إف مء ييمنء اف ىنءؾ منعرا، نشرح  أحد« قواعد الماعة«الداعية إلى االحتفءؿ، و

مف خاللو قضيتنء، أف لمشاب السوري قضية عءدلة وال عد مف شرحيء، أمء اذا كءف المفيوـ مف حضورنء ىو 
اف نتمقى تاميمءت منيـ ونصءئح، فنحف ال نتمقى تاميمءت مف احد، ونرفض المشءركة في ىذا النوع مف 

 «.االجتمءعءت
قواعد »وكءف مثقفوف سوريوف، قد اصدروا عيءنء قعؿ يوميف، رفضوا فيو العيءنءت التي صدرت عمعءدرة مف 

وعدفع معءشر مف الكءتب عرنءر ىنري ليفي، وطمب فءروؽ مردـ عؾ، وعرىءف غميوف، وصعحي « الماعة
التضءمف مع  يوفر عمى نفسو عنء »حديدي في عيءف مشترؾ، مف اصحءب ىذه العيءنءت ومف ليفي اف 

 «.الشاب السوري الذي يرفضو
وانتقد ىيثـ منءع المتحدث عءسـ المجنة الارعية لحقوؽ اإلنسءف، تدخؿ ليفي في شؤوف السورييف، والمشءركيف 

إنو ال يمكف لمف يجمس مع الصيءينة أف يشءرؾ في ماركة الشاب السوري »في االحتفءؿ العءريسي. وقءؿ 
ة ضد الشعءب، الذيف جماوا عيف التحرر والحرية في شاءراتيـ، ورفاوا راية ضد الديكتءتورية، انيء مؤامر 
 «.فمسطيف إلى جءنب راية سوريء

 //الرسفلر، بلروت، 
 

 المجد، األردن: معارضون رسورلون لعمنون ارستعدادىم لالعتراف بـ "إرسرايلل" 
ضيفء عمى الكنيست، أنو "في  وحؿ أعمف الماءرض السوري فريد الغءدري الذي زار "اسرائيؿ" عءـ 

يوـ مء سيرفع الامـ "االسرائيمي" في دمشؽ، ألف الشاب السوري مسءلـ وطيب وال يستطيع أف يحمؿ 
 .الكراىية، ولكف فرض عشءر االسد عمى الشاب أف يكره ويقءتؿ وياءدي"

نءنية يدعـ التحركءت وكشؼ الغءدري الذي يقيـ في الاءصمة االميركية واشنطف أف جز ًا مف المخءعرات المع
 .المنءىضة لمنظءـ السوري لقنءعتو عأف رحيؿ األسد يأتي في مصمحة لعنءف

وتءعع الماءرض السوري "ىنءؾ لعنءنيوف كثيروف ياءنوف أيضًء مف النظءـ السوري، ولدينء جمءعة داخؿ 
ىو نظءـ ديكتءتوري ليس مف المخءعرات المعنءنية تسءعدنء في أعمءلنء لمءذا؟ ألنيء تاتعر أف نظءـ عشءر االسد 

 .مصمحة لعنءف أف يظؿ النظءـ قءئمًء في سوريء"
وطءلب الغءدري المجتمع الدولي عءلتدخؿ الاسكري والوقوؼ مع الشاب السوري الذي يريد حريتو، الفتًء الى 

 .أف " اطالؽ عشريف صءروخء عمى عشريف معنى مخءعرات في سوريء سيسقط ىذا النظءـ"
قوع حرب أىمية عسعب تامد قتؿ المدنييف، لكنو أكد أف الشاب السوري جءىز لمدفءع عف وتوقع الغءدري و 

 .نفسو
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وشدد الغءدري عمى أف حركة حمءس وعءقي القوى الفمسطينية ستطرد مف سوريء عسعب استخداميء الانؼ 
 •واالرىءب ضد اسرائيؿ، مضيفء " سأعمؿ عمى ذلؾ جءىدًا"

ب الرئيس السوري السءعؽ، وعمي العيءنوني، المراقب الاءـ السءعؽ وكءف كؿ مف ععد الحميـ خداـ، نءئ
لجمءعة االخواف المسمميف السورية قد ادليء عتصريحءت سيءسية معءشرة لقنءة تمفزيونية اسرائيمية طءلعء فييء 
 عتدخؿ دولي في الشأف السوري الداخمي، كمء اعديء استادادىمء لمتاءمؿ السيءسي المعءشر مع اسرائيؿ في

 .حءؿ وصوليمء الى الحكـ
غير اف شخصيءت سيءسية وثقءفية ومدنية سورية ماءرضة اعمنت عف تعرؤىء مف المجمس االنتقءلي الذي 
تشكؿ قعؿ أيءـ عيدؼ توحيد الجيد الماءرضي ضد نظءـ الرئيس عشءر األسد، وأكد ماظميـ أنو لـ تجر أي 

 .لؾ المجمسمشءورات أو اتصءالت مايـ مف أجؿ تايينيـ أعضء  في ذ
ونشرت صحيفة "الشرؽ األوسط" تصريحء مشتركء مف محمد ععد المجيد منجونة وععد الحكيـ عشءر، رئيس 
الحزب الديمقراطي الكردي السوري، والنءشطة المدنية ندى الخش ودانيءؿ ساود ورديؼ مصطفى، مف الذيف 

لموقايف أدنءه، نامف عدـ مارفتنء عيذا وردت أسمءؤىـ في الئحة أعضء  المجمس االنتقءلي، أكدوا فيو "نحف ا
الموضوع، وال عمجريءت األمور، وال اآلليءت التي سمحت لمقءئميف عمى المشروع عوضع أسمءئنء عميو، لذلؾ 

 .فنحف ال عالقة لنء عيذا المجمس االنتقءلي"
 //المجد،األردن،

 
 لملةالمقداد: رسورلا تتعاف  من وضع ارستثناي .. وتتصدى ليجمة إرسراي 

تتاػػءفى مػػف وضػػع »قػػءؿ فيصػػؿ المقػػداد، نءئػػب وزيػػر الخءرجيػػة السػػوري، إف سػػوريء : نواكشػػوط: محمػػد األمػػيف
استثنءئي عفضؿ وعي الشاب السوري وتصديو ليذه اليجمة التي غذتيء وتقـو عيء الصييونية الاءلمية والدوؿ 

 «.الغرعية مف أجؿ القضء  عمى آخر ماقؿ لمصمود الارعي
د خػػالؿ زيػػءرة قػػءـ عيػػء إلػػى موريتءنيػػء أمػػس والتقػػى خالليػػء عػػءلرئيس الموريتػػءني محمػػد ولػػد ععػػد وأضػػءؼ المقػػدا

مػء تتاػرض لػػو المنطقػة مػف تحػػديءت، تفرضػيء سيءسػة االحػتالؿ اإلسػػرائيمي عمػى الػدوؿ الارعيػػة »الازيػز، إف 
 «.وفرض الحموؿ التي تضمف إلسرائيؿ أف تحءفظ عمى احتالليء وفرض األمر الواقع

سػػػػرائيؿ( إلػػػػى اتخػػػػءذ إجػػػػرا ات مػػػػف أجػػػػؿ مواجيػػػػة مميػػػػءرات »ؼ أف وأضػػػػء األزمػػػػة الحءليػػػػة دفاػػػػتيـ )الغػػػػرب وا 
الػدوالرات التػي تػـ ضػخيء إلػى سػوريء خػالؿ األشػير القميمػة المءضػية، لشػرا  الضػمءئر، والكميػءت اليءئمػة مػػف 

ر العنى التحتية التي أنجزىء األسمحة التي أرسمت إلى سوريء الستخداميء في قتؿ األعريء  والمدنييف وفي تدمي
 «.الشاب السوري عفضؿ جيود أعنءئو المخمصيف

 //الشرق األورسط، لندن، 
 رساعات تكفلن  إلشعال الشرق األورسط ورسحق تل ابلب عن بكرة أبليا  رستةاألرسد ألوغمو:  

وزير الخءرجية روى مسؤوؿ عرعي كعير، أف الرئيس السوري عشءر األسد صدـ الموفد التركي إليو : عمءف
التركي أحمد داوود أوغمو خالؿ زيءرة لماءصمة السورية دمشؽ قعؿ نحو شيريف.. فءلرسءلة التركية لألسد، 
المستندة إلى ثقؿ وتفءىمءت تركية ساودية أمريكية تضمنت التيديد عمواجية عسكرية دولية عمى غرار مء 

متواري عف األنظءر مامر القذافي، إال أف األسد رد كءف يحدث وقتذاؾ في ليعيء إلنيء  حكـ الاقيد الميعي ال
ععرود أعصءب شديد فءجأ ضيفو، حيف سأؿ أوغمو: عرأيؾ كدعمومءسي لمءذا تتردد قوى دولية ماروفة عادائيء 

 لسوريء عف تكرار التجرعة الميعية مع سوريء؟!.
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يجب سؤاؿ األسد، لكنو قءطع  ويروي المسؤوؿ الارعي الكعير  لموقع أخعءر عمدنء األردني،  أف أوغمو لـ
الرئيس السوري سءئال إيءه إف كءف يارؼ مامومءت وأسرار ال يارفيء ىو كحءمؿ رسءلة لألمة التركية، فأجءعو 
األسد: إف قوى عظمى كعيرة تدرؾ كؿ اإلدراؾ أنو مع أوؿ صءروخ يسقط فوؽ دمشؽ ألي سعب كءف، فإنو 

قد أشامت الشرؽ األوسط، وأسقطت أنظمة، وأشات عاد ست سءعءت مف سقوط ىذا الصءروخ، سأكوف 
الفوضى والحرائؽ قرب حقوؿ النفط الخميجية، وأستطيع أف أغمؽ المضءئؽ المءئية الاءلمية.. ال تظف إنني 

 أعءلغ دوائر القرار في عمدؾ وفي عالد أخرى تدرؾ إف كنت أقوؿ وأفاؿ أـ أقوؿ فقط.
أوغمو تءعع األسد حديثو: تارؼ أميركء كيؼ سءعدنءىء عمى  وأمءـ الحيرة واالرتعءؾ الذي ظير عمى محيء

إسقءط نظءـ صداـ حسيف ألننء كنء نريد ذلؾ.. وتارؼ إدارات أميركية أف سعب ورطتيء في الاراؽ اآلف ىو 
سوريء، وأننء نمزح مايء فقط في الاراؽ، ولو أردنء قتؿ اآلالؼ مف جنودىء، لفامنء عال تردد، لكف السيءسة 

 منذ القدـ ال ترمي أوراقيء دفاة واحدة عمى طءولة الماب.. دمشؽ تماب عمزاج عءلي.السورية 
في ىذه األثنء  يقوؿ المسئوؿ الارعي أف أوغمو أراد اإلستئذاف، والاودة الى عالده ألنو شار أنو ال يفيـ 

التي جئتني عيء لـ  شيئء، لكنو سأؿ األسد: ىؿ تريدني أف أنقؿ رسءلة ماينة ألنقرة، فأجءب األسد: الرسءلة
تكف مف أنقرة، عؿ مف عواصـ كثيرة، وأريدؾ أف تنقؿ ىذه الرسءئؿ عحرفية.. وىنء صمت أوغمو منتظرا رسءلة 

 األسد الشفيية.
قءؿ األسد: إذا حصؿ أي جنوف تجءه دمشؽ، فأنء ال أحتءج أكثر مف ست سءعءت لنقؿ مئءت الصواريخ الى 

ب وسحقيء عف عكرة أعييء، وفي الوقت نفسو سنطمب مف حزب اهلل ىضءب الجوالف، إلطالقيء عمى تؿ أعي
المعنءني فتح قوة نيرانية عمى إسرائيؿ ال تتوقايء كؿ أجيزة اإلستخعءرات، كؿ ىذا في الثالث سءعءت األولى 
مف الست سءعءت، وفي السءعءت الثالث األخرى ستتولى إيراف ضرب عوارج أمريكية ضخمة راسية في ميءه 

فيمء سيتحرؾ الشياة الخميجيوف لضرب أىداؼ غرعية كعرى، وقتؿ أمريكييف وأوروعييف حوؿ الاءلـ، الخميج، 
إذ سيتحوؿ الشياة في الاءلـ الارعي الى مجموعة فدائييف انتحءرييف صوب كؿ ىدؼ يرونو سءنحء، 

 وسيخطفوف طءئرات شرؽ أوسطية.
لى مطءر دمشؽ، وفي تركيء كءنت القيءدة عاد كالـ األسد لـ يامؽ أوغمو، عؿ ودع األسد في طريقو إ

السيءسية التركية تاقد أىـ اجتمءع ليء، فءلرد السوري عقد مء أعتعر إىءنة ألنقرة، إال أنو أعتعر أيضء ينطوي 
عمى قدر كعير مف الرعب والحيرة، ليذا طءر في اليـو التءلي الرئيس التركي ععداهلل غؿ إلى الساودية 

ة في الريءض عمضموف رسءلة األسد، في حيف تولى مسؤوؿ استخعءري تركي نقؿ إلعالغ القيءدة السيءسي
 رسءلة لواشنطف.

 //، وكالة رسما اإلخبارلة
 

 لحماس ولؤكد أن "الوطن " رسلتعامل مع الفمرسطلنللن ككل وللس جزيلاً  تعرضوغملون لنف   115

ف غميوف، المرحمة التي تمر يوسؼ ديءب: وصؼ رئيس المجمس الوطني السوري الماءرض عرىء -عيروت 
عيء سوريء اليوـ عػ"الصاعة جدًا والمغموسة عءلدمء "، وردًا عمى سؤاؿ عمء إذا كءف يتمسؾ عموقفو الذي أطمقو 
سءعقًء، والذي أعمف فيو أف سوريء مء عاد عشءر األسد ستقطع عالقءتيء مع إيراف وحزب اهلل وحركة حمءس، 

، أجءب غميوف في حديث لمشرؽ األوسط: "ىنءؾ تزوير فءضح لكالمي أي مع كؿ قوى المقءومة في المنطقة
الذي ورد في تصريح سءعؽ لي، وانطوت ترجمتو عمى أخطء ، فسيءسة سوريء في المستقعؿ سيحددىء الشاب 
السوري، وليس ألحد أف يقرر عف الشاب أي سيءسة سيختءر مع دوؿ الجوار، ولكف عرأيي ال يمكف لدولة 



 
 
 

 

 68ص 
 

، وال أخفي أف الاالقة  أف تطءلب عإقءمة عالقة مميزة مع سوريء إذا لـ تقؼ إلى جءنب الشاب السوري اليـو
مع إيراف لف تكوف مميزة كمء ىي اليوـ، ولف يكوف ىنءؾ تحءلؼ استراتيجي مع أي دولة أو جية مء لـ 

ف ينسحب تتميز عموقؼ إيجءعي مع حرية الشاب السوري في تقرير مصيره". ورأى أف "مء ينطعؽ عمى إيرا
 أيضًء عمى حزب اهلل في لعنءف... أمء عءلنسعة إلى 
حركة حمءس، فإنني لـ أتارض ليء عمى اإلطالؽ، ألف حمءس تساى إلى التوحد مع كؿ التنظيمءت 

 الفمسطينية األخرى، ونحف سنتاءمؿ مع الفمسطينييف ككؿ وليس جزئيًء".
 26/12/2111الشرق األورسط، لندن، 

 
 عب الرسوري بتحرلر الجوالن والدعم الالمشروط لمقضلة الفمرسطلنلةغملون لؤكد تمرسك الش 

يءسػػر الشػػءذلي: أكػػد رئػػػيس "المجمػػس الػػوطني السػػوري" عرىػػءف غميػػػوف، فػػي حػػوار مػػع "الحيػػػءة" أف  –عػػءريس 
الشاب السوري لـ يخؼ "في أي فترة تمسكو عتحرير الجوالف والدعـ الالمشروط لقضية الارب فػي فمسػطيف. 

لـ يقؼ ضد التحءلؼ مػع إيػراف، وكػءف مػف الشػاوب الارعيػة التػي دعمػت حػزب اهلل مػف دوف  ومف ىذا العءب
تحفظ، واستضءؼ جميع الارب اليءرعيف مف الحرب أو الانؼ الطءئفي عمى أراضيو، وكءف ينتظػر أف يكػوف 

يػة وانتخػءب جميع ىؤال  دعمًء لو في محنتو ضد القمع ونصيرًا السترجءعو حقوقو الطعياية في الكرامػة والحر 
ممثميو عنفسػو، عمػى رغػـ تحػءلفيـ مػع النظػءـ، وأف يقػدموا عالقػتيـ عءلشػاب السػوري عمػى عالقػتيـ عءلمءفيػءت 
التي تتحكـ عحيءتو وتحرمو مف حقوقو. ومع ذلػؾ لػف تكػوف سػورية الجديػدة دولػة نكءيػة وانتقػءـ، وسػتنظر إلػى 

لتحػػػدي الػػػذي يشػػػكمو االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي عالقءتيػػػء مػػػع الجميػػػع مػػػف منظػػػءر المصػػػمحة الوطنيػػػة ومواجيػػػة ا
 لمجوالف واستاءدة الحقوؽ الوطنية الفمسطينية المشروعة".

 //الحلاة، لندن، 
 

 الكبرى تحم  النظام الرسوري صلانة لممشروع الصيلون  اإلخوان المرسمملن الرسورللن: القوى 
ضد النظءـ السوري حيز التنفيذ، إال أف عمى الرغـ مف دخوؿ الاقوعءت االقتصءدية الارعية : مرواف عمطرش

زىير سءلـ، النءطؽ عءسـ جمءعة اإلخواف المسمميف السورية ومدير مركز الشرؽ الارعي لمدراسءت الحضءرية 
واالستراتيجية في لندف، يرى أف تحرؾ الجءماة الارعية مء يزاؿ ضايفء، وأف تأثير تمؾ الاقوعءت سيكوف 

 محدودا.
حوار مع الشروؽ إف الدوؿ الكعرى تحءوؿ العحث عف عديؿ لنظءـ األسد، لكنو نظءـ ويقوؿ سءلـ في ىذا ال

يجب أف يكوف قءدرا عمى حمءية حدود إسرائيؿ في الجوالف. وعرأي محدثنء فإف حعؿ الطءئفية الذي تماب 
ع كؿ النظءـ السوري ضيّ  نفاء،ألف سوؼ لف يجدي عميو إيراف وعدعـ مف المءلكي ومقتدى الصدر وحزب اهلل

 الفرص والحموؿ التي كءنت متءحة ولـ يعؽ لو سوى الرحيؿ الذي عءت قريعء.
 كيؼ ىي األوضءع في سورية عحسب قرا تكـ؟

الماركة في سورية ىي ماركة كسر إرادات، النظءـ مصمـ عمى كسر إرادة المواطنيف واالستمرار في سيءسة 
، ألف أي إصالح حقيقي ولو كءف جزئيء سيؤدي االستاعءد. كؿ أحءديث النظءـ عف اإلصالح ال حقيقة ليء

إلى انييءر النظءـ، ولذلؾ امتنع عشءر األسد عاد أعيو عف مقءرعة اإلصالح. أمء الشاب السوري فيو مءض 
 ثمف التغيير سيكوف عءىظء، ولكنو مصمـ عمى تحقيؽ إرادتو.  إلى غءيتو، وىو يامـ أف
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رج دائرة الصراع، لذلؾ يصمـ النظءـ عمى االستمرار في قسوة القمع تجاؿ عددا كعيرا مف المواطنيف خء
رىءب القوى المترعصة لئال تشترؾ  عممية القمع التي يوظفيء عمى محوريف: محءولة كسر إرادة المتظءىريف وا 

 في ىذا الحراؾ.
تجءه أدفع عء كواحد مف أعنء  الشاب السوري الذيف عءنوا مف ىذا النظءـ لاقود، يجب أف أكوف متفءئال، وأف

 مشروع الادؿ والحرية في وطني.
 االقتصءدية الارعية؟ مء ىو موقفكـ مف الاقوعءت

نحف ناتقد أف تانت النظءـ ىو الذي استوجب تمؾ الاقوعءت. ونحف ناتقد أف تأثير ىذه الاقوعءت سيكوف 
السوري  محدودا ألف تحرير سورية منءط عتضحيءت السورييف. كمء ناتقد أف اناكءس الاقوعءت عمى الشاب

 ال عد منو، وأف احتمءؿ اآلثءر الجءنعية ىو جز  مف التضحيءت المطموعة مف الشاب السوري.
 ىؿ تروف أف مواقؼ الدوؿ الارعية مء تزاؿ منقسمة حوؿ مء يجري في سورية؟

مع الشاب السوري أو دولتيف أوثالثة ضده، فال ناتقد أف ىنءؾ انقسءمء،  حيف تصوت تسع عشرة دولة
 يف نمسؾ عءلخيط المذىعي الطءئفي الذي يرعط الموقفيف الاراقي والمعنءني. السيمء ح

 األزمة؟ تيديدات قطر عتدويؿ كيؼ تفسروف
نمء السوري الممؼ تدويؿ عف المسؤولة ستكوف قطر أف ناتقد ال  نظءمءألسد. تانت وا 

 التركي؟ الموقؼ عف ومءذا
 محءلة. نرى أنو عمى األتراؾ استشاءر عاض تركيء جءرة لسورية والوضع عكؿ أعاءده سيؤثر عمييء ال

المسؤولية عف الشاب السوري ليس عسعب الاالقءت التءريخية والاقءئدية فحسب، عؿ عفاؿ المستجدات 
 الجيوسيءسية في المنطقة أيضء.

نسءني منذ   كءنت القيءدة التركية متءعاة لتانت النظءـ ضد الماءرضة وضد أي إصالح حقوقي وا 
أردوغءف حعؿ خالص لمنظءـ السوري. في الواقع نرى أف الموقؼ التركي يعقى حتى اآلف دوف حيث قدـ 

 المستوى المأموؿ، وىو في سقؼ الجءماة الارعية مع طعياة الضاؼ الذي تايشو....
 يجري؟ فيمء اهلل وحزب إيراف دور حقيقة مء

النظءـ السوري ظءىر في أعاءده  الدعـ اإليراني ودور المءلكي ومقتدى الصدر ودور حزب اهلل في دعـ
السيءسية والدعمومءسية واالقتصءدية والموجستية. دور ظءىر غير خفي والجز  الغءطس مف السفينة أكعر مف 

 أف نتحدث عنو.
 عءرزة وعسكرية سيءسية ألسمء  انشقءقءت عف نسمع ال متمءسكء،عحيث السوري النظءـ يزاؿ ال لمءذا عرأيكـ
 مثال؟ يءليع في مءحدث عكس عمى

 ستنيءر الذي اليوـ عايدا سيكوف نظنأنو ال ذلؾ ومع الميعي النظءـ تركيعة عف تختمؼ السوري النظءـ تركيعة
 .النظءـ أركءف فيو
 مادودة؟ صءرت األسد نظءـ أيءـ عأف الفرنسي وزيرالخءرجية ولقء مء يوافؽ ىذا

 والادؿ. لمحرية لاءشؽا الثءئر السوري الشاب وثعءت صعر رىينة ىي القوؿ ىذا مصداقية
 الكعرى؟ القوى أيءدي تحركو الارعية المنطقة في يجري مء أف صحيح ىؿ

ىذه نظرية النظءـ السوري. الثورة ثورة في مصر وتونس وىي مؤامرة في ليعيء وسورية. إف تردد الاءلـ في 
عديال!! مف سيحمي حدود  التاءمؿ مع القضية يؤكد الدور الوظيفي ليذا النظءـ. حتى اآلف الاءلـ ال يجد لو

 سنة. أرعايف الجوالف ويترؾ لمصيءينة أف يستمتاوا عأرضو وميءىو دوف أي إزعءج منذ
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 المسمميف؟ اإلخواف جمءعة السوري النظءـ يخشى لمءذا
 الماءرضة في حرعة رأس المسمموف اإلخواف كءف حر. لقد سوري مواطف كؿ مف يخءؼ النظءـ الحقيقة في

 السمطة. وسرؽ الحكـ عمى قفز أف منذ ماو الصراع عف توقفواي لـ وىـ السورية،
 في الخءرج؟ السورية الماءرضة أطيءؼ عءقي مع تقوموف عءلتنسيؽ ىؿ

نحف يد إيجءعية ممدودة عءلخير لجميع القوى الوطنية عمى السءحة السورية. نساى لعنء  دولة مدنية تاددية، 
، حيث دعونء وال نزاؿ ندعو إلى دولة المواطنة ؿ عءـ وقد أصدرنء مشروعنء السيءسي لسورية المستقع

 والسوا  الوطني عايدا عف التمييز الارقي والطءئفي.
 لألزمة؟ السممي المخرج تروف كيؼ
 الثءئر. وىذا لمشعءب ىو اليـو متءحة. الرأي كءنت التي الفرص كؿ سعقو مف فاؿ كمء األسد عشءر ضّيع لقد

 عديال. ظءـالن رحيؿ عف يرى ال الشعءب
 //، الشروق اون اللن، الجزاير

 
 تقارلر:

 
 امرسؤولون إرسرايلملون لطرحون بقوة ضرورة الرسالم مع رسورل 

في ىذه األيءـ التي ينشغؿ فييء الاءلـ في تحميؿ أعاءد اليّعءت والثورات التي : آمءؿ شحءدة -القدس المحتمة 
ديد الممؼ السوري الى أجندتيـ عمء يتمءشى والسينءريوات تشيدىػء دوؿ عرعية عدة، رفع اإلسرائيميوف مف ج

التي تضايء أجيزة األمف حوؿ أعاءد ومخءطر ىذه التطورات عمى أمف الدولة الاعرية ومستقعميء. وكمء في 
ػر شكؿ التقءرير التي تادىء أجيزة األمف اإلسرائيمية، منذ أرعع سنوات عمى األقؿ، يحتؿ مء يسمى محور ال

 أىمية كعرى في الحسءعءت اإلسرائيمية والتقييمءت األمنية لموضع.« س وحزب اهلل وسوريػةإيراف حمء»
وىذه المرة يتجءوز طرح الموضوع السوري مسألة التصريحءت التي أطمقيء مسؤولوف سيءسيوف وعسكريوف، 

طة وداعمة مف رئيس الحكومة ووزير الدفءع وحتى مسؤوليف في أجيزة األمف، لينتقؿ الى نقءش ىيئءت نءش
لمسالـ مع سورية. فيمء أكد رئيس أركءف الجيش السءعؽ، غءعي أشكنءزي، قعؿ مغءدرتو كرسي رئءسة األركءف 
عمى ضرورة التجءوب مع الرغعة السورية في مفءوضءت السالـ داعيًء الحكومة اإلسرائيمية الى االتجءه نحو 

ة والامؿ عمى استئنءؼ مسيرة السالـ مع دوؿ مسءر سممي يحدث اناطءفًء في األوضءع السيءسية في المنطق
 عرعية، خصوصًء سورية.

وعرأي اشكنءزي فإف خروج سورية مف دائرة الحرب مع إسرائيؿ سيكوف عمثءعة إنجءز استراتيجي لمدولة 
اسرائيؿ تقيـ سالمًء اليوـ مع األردف ومصر ومف دوف شؾ فيو سالـ »الاعرية. وأنيى دعوتو عءلقوؿ: 

ـ لكنو غير كءؼ. والتطورات التي تشيدىء المنطقة حءليًء تتطمب مف اسرائيؿ خطوات لضـ استراتيجي مي
أطراؼ عرعية اخرى ليءتيف الدولتيف وعءألسءس سورية إذ إف مفءوضءت السالـ مايء ستسءىـ في سحعيء مف 

 «.المحور اإليراني، وىذا ىو أىـ إنجءز استراتيجي نحققو
شرات الاسكرييف واألمنييف السءعقيف في إسرائيؿ الذيف ينشطوف حءليًء وأشكنءزي عدعوتو ىذه ينضـ الى ع

داخؿ لوعي لدعـ فكرة مفءوضءت السالـ مع سورية، عخءصة في ىذه الفترة حيث يعدو مستقعؿ المنطقة 
ضعءعيًء الى جءنب رسءئؿ نقمتيء الواليءت المتحدة الى اسرائيؿ وفييء يعدي الرئيس السوري، عشءر األسد، 

في السالـ مع اسرائيؿ. ىذه الرسءئؿ شكمت لموعي اإلسرائيمي والجيءت الداعمة لفكرة السالـ مع  رغعتو
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سورية سندًا قويًء إذ إف عحث الممؼ السوري مف قعؿ السينءتوريف األميركييف جو ليعرمءف وجو مءكيف مع 
عيف العمديف عادمء منات رئيس الحكومة عنيءميف نتءنيءىو يدلؿ عمى موقؼ أميركي داعـ لمفءوضءت السالـ 

ىذه المفءوضءت خالؿ فترة الرئيس السءعؽ جورج عوش، عءعتعءر ذلؾ كءف مارقاًل لممصءلح األميركية في 
 المنطقة.

مف وجية نظر الداعميف لسالـ مع سورية فإف أكثر مف عءمؿ يحتـ اليـو عمى اسرائيؿ االنطالؽ وفي شكؿ 
األقؿ دراسة الرسءئؿ السورية في شكؿ مامؽ. فإلى جءنب جدي نحو مفءوضءت السالـ مع دمشؽ أو عمى 

ثورات الاءلـ الارعي والقمؽ مف أف تخمؽ شرؽ أوسط جديدًا مغءيرًا لمء خططت وتخطط لو اسرائيؿ والدوؿ 
الداعمة لمواقفيء، فإف التقرير األخير الذي ادعى وجود ثالث منءطؽ جديدة في سورية لتطوير الخعرات 

عالف مسؤوليف إيرانييف عف تدريعءت النووية، مف جية،  ووصوؿ العءرجتيف اإليرانيتيف ععر قنءة السويس وا 
عسكرية مشتركة جرت وستجري عيف الجيشيف السوري واإليراني، مف جية أخرى، شكمت عءلنسعة 
لإلسرائيمييف خطوات استفزازية عؿ رسءلة تحمؿ مضءميف عدة، األوضح فييء واألكثر صراحة اف عدـ تحقيؽ 

ـ ياني انيء لف تتردد في تفايؿ الممؼ النووي مف جية وعأنيء ستجد إيراف حميفة داعمة وقوية الى سال
 جءنعيء، مف جية ثءنية.

وأمءـ تفسيرات اسرائيمية كيذه رأى كعءر السيءسييف والاسكرييف في الموعي اإلسرائيمي الداعـ لمسالـ ضرورة 
عاءدىء عمء تسميو محور الشر، ععر عرقمة تحقيؽ مثؿ ىذه األىداؼ االيرانية وسحب  سورية نحو السالـ وا 

الشروع عمفءوضءت سالـ. موشيو ماوز أحد كعءر الضعءط السءعقيف والعءرزيف في ىذا الموعي اإلسرائيمي يرى 
اف اسرائيؿ عادـ تجءوعيء مع الرسءئؿ السورية لمسالـ انمء تيدر فرصة كعيرة اليوـ وتضع مصءلحيء 

سورية فقدت قعؿ أرعع سنوات مفءعاًل نوويًء عسكريًء في دير الزور، »ر. وفي رأيو االستراتيجية في خط
وعاد »ولكنيء أقءمت ثالثة مفءعالت نووية جديدة تاػمؿ فييء حءليًء لألغراض السممية. واليوـ، يضيؼ ماوز: 

مف يتردد األسد في التوجو األخير لألسد ععر األميركييف ستكوف أمءـ اسرائيؿ فرصة أخيرة اذا لـ تستغميء ف
 «.أف يتجو نحو تازيز نشءطو النووي

ويمفت ماوز الى الموقؼ األميركي اليوـ ويرى فيو دعمًء إلسرائيؿ في تحريؾ ممؼ المفءوضءت مع دمشؽ. 
ويقوؿ إف واشنطف منات اسرائيؿ مف إجرا  مفءوضءت مع سورية طيمة ثالث سنوات عمى األقؿ لكنيء اليـو 

عءتت مييأة لخوض ىذه المفءوضءت كمء  وقؼ وىو مء يؤكد أنيء عءراؾ )رويترز(.تعدي تغييرًا في الم
 «.يرغب األسد وعمء يتمءشى والمصءلح االستراتيجية اإلسرائيمية

ودعـ ماوز لمسالـ مع سورية ال يقتصر عمى قرا تو الموقؼ األميركي او رسءئؿ األسد فيو يرى في 
خطرًا ال يستعاد أف يشمؿ سورية وعندىء، عرأيو، ستكوف اناكءسءتو األحداث التي تشيدىء المنطقة مؤشرًا 
 في اسرائيؿ يتوقاوف اف الجميور السوري لـ ينس عاد عءـ »عمى اسرائيؿ اكثر خطورة. ويقوؿ: 

والمواجيءت مع السمطءت السورية التي ادت الى مقتؿ أالؼ المدنييف. لذا، لـ يسءرع الشءرع السوري الى 
يوجد لدى سورييف كثيريف غضب عمى »، يقوؿ ماوز ويضيؼ: «جءج كعقية دوؿ المنطقةاعمءؿ االحت

النظءـ السوري، مع ذلؾ فإف السمطة قوية جدًا عحيث تستطيع اف تقمع فورًا كؿ عالمة انتفءضة. وعمثؿ ىذا 
ف مصمحتنء الوضع نطرح السؤاؿ كإسرائيمييف: ايف ستضانء ىذه الحقيقة ازا  جءرتنء في الشمءؿ. والواضح ا

كدولة عءلنسعة لسورية وعءلنسعة لسءئر الدوؿ الارعية في الشرؽ األوسط ىي اف يقوـ نظءـ ديموقراطي حقيقي 
ال تكوف فيو لإلخواف المسمميف سيطرة ألنيـ جسـ ماءٍد لمصييونية عوضوح. مع ذلؾ عرىنء عمى مر السنيف 
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. ومف ىنء يجب تأكيد مء قءلو اييود عءراؾ عأنو أننء أنءس واقايوف، واحتمءؿ اف يحدث ىذا ليس كعيرًا حقءً 
 يجب عمينء اف نطمح الى سالـ حقيقي، وأعتقد اف ىذا ىو االتجءه.

ولدى الحديث عف أىمية السالـ مع سورية في ظؿ الخطر اإليراني يعرز اإلسرائيميوف خطر المنشآت 
سرائيمييف ىي خطوة في غءية الخطورة الجديدة التي تدعي التقءرير انيء تشمؿ نشءطءت نووية. فعءلنسعة لإل

ليس لقرب الخطر النووي عمى اسرائيؿ انمء لمء وصفو عاضيـ عءلاجز الدولي عف مواجية مثؿ ىذا النشءط 
النووي ومناو. ووفؽ الخعيرة في مايد األعحءث القومية في تؿ اعيب، اممي النداو، فإف الكشؼ عف وجود 

الذي تماعو ايراف في المنطقة. ومف جية اخرى الاجز الدولي عف  ىذه المنشآت إنمء يؤكد الدور الكعير
عاد قصؼ المفءعؿ الذري في الِقعءر، الذي كءف في »، عمى حد تاعيرىء وتقوؿ: «مريب»عالج نشءط ذري 

مراحؿ عنء ، وّعخ رئيس الوكءلة الدولية لمطءقة الذرية آنذاؾ، محمد العرادعي، اسرائيؿ والواليءت المتحدة 
لـ تنقال اليو مامومءت عندىمء عف المشروع الذري في سورية. وعّيف أنو أراد مامومءت لاالج القضية  المتيف

 عوسءئؿ المنظمة المقعولة.
وفضمت اسرائيؿ، التي ادركت انو إزا  الاالج العطي  غير الفاءؿ إليراف ال ينعغي توقع عالج أكثر نجءعة 

األمور. وسأؿ كثيروف آنذاؾ: لمءذا عممت اسرائيؿ في لحءلة سورية، فضمت كمء يعدو أف تتولى زمءـ 
المرحمة المعكرة لعنء  المفءعؿ الذري؟ لمءذا لـ تنتظر شيءدات أوثؽ؟ وكءف التقدير في اسرائيؿ كمء يعدو أف 
مء ال ُياءلج في مرحمة معكرة لف ياءلج. واليـو حتى مع وجود رئيس جديد أكثر تصميمًء ىو يوكيء أمءنو، 

 ة الدولية لمطءقة الذرية تتقدـ ععط .فإف الوكءل
ووفؽ النداو فإف الكشؼ عف نشءط سورية ليس ميمًء فقط لمسيءؽ المحدد، عؿ أيضًء لتقدير خصءئص نشءط 

تعقى األسئمة المقمقة في ىذه األثنء  عال جواب. مثؿ: مف دفع الى كوريء الشمءلية عف »إيراف الذري. وتقوؿ: 
لذري في القعءر؟ ومء ىو نوع الاالقة الذرية عيف ايراف وسورية ومء الاالقة المسءعدة عمى عنء  المفءعؿ ا

عينيمء وعيف كوريء الشمءلية؟ في شأف الدفع الى كوريء الشمءلية، لـ توجد أدلة قءطاة ترعط ايراف عءألمر، لكف 
شكمة في حد ذاتيء، التحميؿ االستراتيجي ُيظير إيراف عءعتعءرىء مشتعيًء فييء ماقولة. كؿ واحدة مف الدوؿ م

 لكف الاالقءت عيف ىذه الدوؿ الثالث يمكف اف تامؿ مثؿ مضءِعفءت قوة خطرة.
وال تفصؿ النداو عيف ىذا الوضع في سورية والوضع الذي تشيده الدوؿ الارعية وضرورة خطوات سالـ 

ر تكثر األخطءر اذا كءف الوضع مقمقًء حتى اآلف، فإف في شرؽ اوسط متغير غير مستق»اسرائيمية وتقوؿ: 
الذرية. فقد قررت مصر مثاًل مثؿ دوؿ كثيرة اخرى في الشرؽ األوسط، منيء اتحءد اإلمءرات والكويت 
واألردف، أف توسع أسرار عرنءمجيء الذري المدني. ىذا العرنءمج لـ ُيثر تحت سمطة حسني معءرؾ قمقًء 

ءراتيء، قد تفضي الى تغيير في ىذا السيءؽ خءصًء. لكف حكومة جديدة في مصر، رعمء تكوف أكثر ارتيءعًء عج
الى أسوأ. ليذا وفي كؿ مء يتامؽ عءلتطورات الذرية فإف الوضع مقمؽ وال سيمء وقيود رقءعة الوكءلة الدولية 

 «.لمطءقة الذرية مامومة جيداً 
ىو  ومف المنطمؽ الذي تتحدث عنو النداو رأى سيءسيوف اف افضؿ وسءئؿ عرقمة المشروع النووي السوري

مفءوضءت السالـ، وليس صدفة اف نتءنيءىو وعاده وزير الدفءع، اييود عءراؾ،  دفع االسد )رويترز(.
اعديء استادادىمء لمتقدـ نحو مفءوضءت سالـ عمى رغـ التنءقض الذي عرز في موقؼ االثنيف. عءراؾ أعدى 

اإلسرائيمي يروف في استئنءؼ رأيًء اكثر وضوحًء واندفءعًء نحو ىذا السالـ فأعمف انو وقءدة الجيش 
امء «. المفءوضءت مع سورية مصمحة عميء إلسرائيؿ، شرط أف تكوف تمؾ رغعة مشتركة لدى الطرفيف

نتءنيءىو فرأى اف عالده ستكوف شريكًء فاءاًل في السالـ اذا مء أعدت سورية نوايء جدية، اي انو وعمى عكس 
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لرئيس السوري عشءر األسد، يدير سيءسة مزدوجة، مف جية عءراؾ شكؾ في النوايء السورية لدى إعالنو اف ا
يارض عمى األميركييف رغعتو في سالـ مع اسرائيؿ ومف جية اخرى يقوي عالقءتو مع ايراف عءستقعءلو 

 العءرجتيف الحرعيتيف ويواصؿ تزويد حزب اهلل أسمحًة ويازز ترسءنتو الصءروخية.
 //، الحلاة، لندن

 
 ر  بخطورة الوضع ف  رسورلاتحملل إرسرايلم  لق 

نقمت الخعيرة اإلسرائيمية في الشئوف الارعية : عف الاعرية، ترجمة مركز دراسءت وتحميؿ المامومءت الصحفية
"أنشيؿ عفيفر" أف قيءدة الجيش اإلسرائيمي تتءعع مء يجري في محءفظة درعء السورية عءنتعءه شديد، وأثره 

السورية، حيث قءـ "شماوف عيريس" الرئيس اإلسرائيمي، يرافقو عدد مف المتوقع عمى زعزعة استقرار القيءدة 
يراف  قءدة الجيش عزيءرة لمحدود الشمءلية قرب الجوالف، وتحدث مع عدد مف الضعءط قءئاًل: إف سوريء وا 
ف أي ضاؼ داخمي يحدث فييمء سيخفؼ عف إسرائيؿ  تقدمءف الدعـ لممنظمءت الفمسطينية والمعنءنية، وا 

 عية"."جعية حر 
فيمء عكست أوسءط سيءسية إسرائيمية مخءوؼ تؿ أعيب مف إمكءنية تغيير النظءـ في سوريء، مع تصءعد 
وتيرة التوتر واالحتجءجءت ضد نظءـ عشءر األسد، حيث حظيت المواجيءت السءخنة التي تشيدىء سوريء 

 عءىتمءـ وسءئؿ اإلعالـ اإلسرائيمية عمختمؼ أشكءليء وتوجيءتيء.
ف مدينة درعء قريعة مف الحدود مع إسرائيؿ، فضاًل عف اىتمءـ الكثير مف الدوائر اإلسرائيمية مع الامـ أ

عتطورات الموقؼ السوري الذي أصءب األسد عءلقمؽ، مء دفاو لتقديـ منح مءلية متميزة، محءواًل إعءدة اليدو  
 لمعالد مرة أخرى.
 كبح جماح الثورة

لمء ذكرتو "عفيفر" أف تؿ أعيب تارؼ إلى اآلف كيؼ تتاءمؿ مع األسد  وممء يؤكد المخءوؼ اإلسرائيمية، وفقءً 
وكعءر المسئوليف السورييف الموجوديف في دمشؽ، إال أنيء ال تارؼ كيؼ ستتاءمؿ مع سوريء أخرى في حءؿ 
تغيير نظءـ الحكـ، خءصة وأف كءفة التوقاءت تشير إلى احتمءؿ تصءعد الموقؼ ىنءؾ عصورة درامءتيكية 

أليءـ المقعمة، مع اقتحءـ قوات الجيش لممسءجد وقصفيء ليء، وقتميء لممصميف المتواجديف عداخميء، ممء خالؿ ا
سيضع سوريء عمى أتوف عركءف ممتيب مف الممكف انفجءره في أي وقت. كؿ ذلؾ ياني أف األسد، وفقًء 

ف نجح في قمع المظءىرات، فمف يستطيع كعح جمءح عقية ا الحتجءجءت في الاديد مف لمتقدير اإلسرائيمي، وا 
المدف والمنءطؽ األخرى، ورعمء يصؿ األمر إلى إمكءنية سقوطو في حءؿ إصراره عمى التاءمؿ عانؼ مع 

 المتظءىريف.
أكثر مف ذلؾ، تنقؿ "عفيفر" عف ضعءط كعءر في ىيئة األركءف اإلسرائيمية إلى أف قيءدات الجيش السوري 

اريخ سكود في مدينة درعء، نظرًا لموقايء االستراتيجي، وتحسعًء وضات الكثير مف األسمحة، وعءلتحديد صو 
إلمكءنية اندالع ماركة مع إسرائيؿ في أي وقت، األمر الذي أثءر تسءؤالت عميقة في تؿ أعيب حوؿ مصير 
ىذه الصواريخ عءلتحديد إف سقطت المدينة في يد المتظءىريف؟ وىؿ مف الممكف أف يستخدمونيء عصورة 

 ئيؿ؟ ومء ىو مصير الاالقة مع سوريء إف تمت اإلطءحة عءلرئيس السوري ونظءمو الحءكـ؟ لمواجية إسرا
 وداعًا لمرسالم مع رسورلا

وتطرقت المحءفؿ اإلسرائيمية إلى مستقعؿ الاالقءت عيف سوريء مف جية، والفصءئؿ المسمحة الموجودة ىنءؾ 
رعة عف خشيتيء مف مواصمة دعميء إف كحمءس وحزب اهلل، وترعءىء دمشؽ وتدعميء مءديًء وسيءسيًء، ما
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أطيح عءألسد مف سدة الحكـ، واإلتيءف عنظءـ ثوري جديد، زاعمة أف الكثير مف السورييف غءضعيف مف 
 أنشطة ىذه المنظمءت، والدعـ المءدي الكعير الذي تقدمو الحكومة ليء، ألنو يأتي مف أمواليـ.

ي سوريء، إلى خطورة الموقؼ ىنءؾ، ممء يجاميء محط أخيرًا، تخمص "عفيفر" في تحميميء المامؽ لموضع ف
أنظءر واىتمءـ مختمؼ السءسة اإلسرائيمييف، ممف يحءولوف قرا ة مستقعؿ التطورات في دمشؽ في ضو  
االحتجءجءت الصءخعة والمواجيءت التي تشيدىء مدينة درعء، نءقمة عف محءفؿ سيءسية إسرائيمية أنو 

"وداعًء لمسالـ مع سورية"، ألنو حتى لو كءف األسد قد أراد السالـ فاميًء مع عءإلمكءف القوؿ عكؿ جرأة وثقة 
 إسرائيؿ، فقد أصعح ذلؾ متأخرًا جدًا اآلف.

 موقع قضالا مركزلة
 //مركز المعمومات الصحفلة،  ،اصدار خاص 

 
 انشغال صيلون  غلر مرسبوق باألحداث الدايرة ف  رسورلا 

ألمحت أوسءط سيءسية صييونية إلى أفَّ : اسءت وتحميؿ المامومءت الصحفيةعف الاعرية، ترجمة: مركز در 
الرئيس السوري عشءر األسد ونظءـ حكمو يواجيوف ثالثة سينءريوىءت أمءـ المظءىرات التي اندلات في أنحء  
العالد، وتطءلب عإصالحءت سيءسية، وتتمخص ىذه السينءريوىءت في سيطرة األسد، وقمع المظءىرات، أو 

 ندالع حرب أىمية، ورعمء تقيقر النظءـ، وسيطرة اإلخواف المسمميف.ا
 وأشءرت إلى أف األسد استفءد مف الاعر والدروس التي تمخضت عنيء الثورات الارعيةا وكءنت عمى شكميف:

 مء حدث مف انتقءؿ سمس لمسمطة في مصر وتونس.  .
 ية، انتيت عتدخؿ عسكري دولي.مء يحدث في ليعيء، حيث جر القذافي العالد إلى حرب أىم .

 حءجز الخوؼ
 وطرحت المحءفؿ الصييونية سينءريوىءت ثالثة لمء ستتمخض عنو األحداث وفؽ التوقاءت في:

السينءريو األوؿ: توقؼ زخـ المظءىرات، ويستفيد األسد في ىذه الحءلة مف الفرؽ عيف ليعيء وسوريء،  .
صءعيف، وىذا شي  يؤثر عمى مانويءت الماءرضيف، كمء حيث سيصمت الاءلـ أمءـ الادد الكعير مف الم

يستفيد مف تواجد قيءدة الجيش السوري تحت سيطرة الطءئفة الاموية الموالية لو. وفي ىذه الحءلة يتـ قمع 
التظءىرات، ويعقى ىو في السمطة، مقءعؿ ذلؾ، يشرع النظءـ السوري في تنفيذ إصالحءت محدودة تتضمف 

 اءرضة.التفءىـ مع رؤسء  الم
السينءريو الثءني: استمرار المظءىرات واتسءعيء، كمء حدث في تونس ومصر، وكسر الجمءىير  .

السورية لمء أسمتو "حءجز الخوؼ"، وىنء ستواصؿ الخروج إلى الشءرع عمى الرغـ مف زيءدة عدد المصءعيف. 
وف مف السمطة السورية، % مف السكءف، وىـ يءئسويغذي ىذا التوجو المسمموف السّنة الذيف يشكموف 

وفي ىذه الحءلة ستاـ المواجيءت جميع المدف عمء فييء دمشؽ الاءصمة، ويحءوؿ النظءـ في المقءعؿ تيدئة 
األوضءع، إال أنو سيواصؿ التداعي. ووفؽ ىذا السينءريو، قدرت األوسءط "اإلسرائيمية" ىروب األسد مع 

ة طويمة مف عدـ االستقرار، وفي نيءية األمر سيستولي عءئمتو إلى فنزويال، وتدخؿ سوريء عادىء إلى فتر 
اإلخواف المسمموف عمى السمطة، عممًء عأنَّيـ ياتعروف حتى اآلف ماءرضة غير دينية، وىـ القوة السيءسية 

 األكثر عروزًا في الشءرع السوري.
الانءد، ويرفض  السينءريو الثءلث: فيو يشعو إلى حد كعير مء حدث في ليعيء عأفَّ يصر األسد عمى .

التسميـ والمغءدرة، ويحءرب حتى النيءية، في حيف أنو يامـ جيدًا أف الاءلـ الذي تاعت لمحءرعة القذافي ال يريد 
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المشءركة فيمء يجري في سوريء، وأمءـ الغءلعية الاظمى مف السنة فإف الطءئفة الاموية تظير سيطرة كعيرة 
 عمى الجيش واالستخعءرات.

التي يحصؿ عمييء النظءـ السوري مف حمفءئو في إيراف و"حزب اهلل"، ممء يجاؿ "لكفة إضءفة لممسءعدة 
متوازية"، ويغذي "صراعًء طوياًل" عمى السمطة، فيمء تحصؿ األغمعية السنية عمى دعـ مف جءنب خصـو 

 سوريء في الاءلـ الارعي، السيمء الساودية وعدد مف الدوؿ الغرعية، ولكف عمى نطءؽ عسيط.  
جيتو، استعاد وزير الشئوف اإلستراتيجية اإلسرائيمي "موشيو ياءلوف" أف تقوـ سوريء عػ"تسخيف" األوضءع مف 

عمى الحدود الشمءلية لصرؼ األنظءر عف المواجيءت الانيفة المستمرة، مشيرًا إلى أف "االنتفءضة السورية" 
لثورية" في الاءلـ الارعي، وصمت تضع تحديًء أمءـ إسرائيؿ، فألوؿ مرة منذ مء توصؼ عأنيء "اليقظة ا

المظءىرات إلى دولة مواجية مجءورة تقيـ عالقءت ردع متوترة مع إسرائيؿ، وتحتفظ عقوة عسكرية كعيرة، عاد 
 أف ساى الرئيس الحءلي وأعوه مف قعؿ، إلى تحقيؽ "التوازف االستراتيجي" مايء.

سممية، ترمي الستاءدة ىضعة الجوالف، وفي الاشريف سنة األخيرة أدارا مع عاض التوقفءت مفءوضءت 
 وتثعيت منظومة عالقءت أمنية ومدنية جديدة عينيمء.

مف جيتو، ععّر الخعير في الشأف السوري، ألكسندر عالي، عف خشيتو مف سيطرة جمءعة "اإلخواف 
صعح المسمميف" عمى السمطة في حءؿ سقوط النظءـ السوري، مشيرًا إلى أنَّو عمقدور ىذه الجمءعة أف ت

 عءماًل رئيسيًء في الحيءة السيءسية السورية، وىذا قد يشكؿ خطرًا رئيسيًء عمى الدولة الاعرية. 
وفي المقءعؿ يستعاد رئيس الجنءح األمني السيءسي في وزارة الحرب، عءموس جماءد، وجود خطر عمى 

 النظءـ السوري حءليًء، داعيًء إلى مراقعة األحداث عحذر دوف التدخؿ فييء.  
 لمخءطر اإلستراتيجيةا

لكف، وفقًء لمتحميؿ "اإلسرائيمي"، فإفَّ تضاضع الحكـ السوري يجّسد حجـ الفرصة الضءئاة التي فشمت في 
االتصءالت ماو، حيث ال توجد "إلسرائيؿ" قنوات اتصءؿ مرتعة مع دمشؽ، مثممء توجد ليء مع القءىرة 

 عءحترامو، كمء فامت مع المصرييف.وعّمءف، كمء ال يوجد اتفءؽ سالـ يمكنيء عأف تطءلعو 
 كمء أف لألزمة في سوريء آثءر ىءمة عمى الوضع االستراتيجي إلسرائيؿ، وتوجد فييء مخءطر جمة مف قعيؿ: 

 إذا مء وقات مخزونءت الصواريخ والسالح الكيمءوي في أيءد خطيرة.  .
 العقء . إذا مء حءوؿ الحكـ المنيءر تشديد المواجية مع إسرائيؿ في سعيؿ  .
 إذا مء استخداـ حمفءؤه في النزاع مع إسرائيؿ لكسب الشرعية الداخمية. .
 ىؿ إسقءط عشءر األسد جيد لإلسرائيمييف؟  .
ىؿ يحتمؿ أف يحتؿ المتدينوف مكءف حكـ األقمية الاموية؟ ومءذا سيكوف مصير اتفءؽ فصؿ القوات  .

 في الجوالف؟ 
 عءلنسعة لمحؿ السيءسي لمنزاع اإلسرائيمي الارعي؟  مءذا ستكوف سيءسة النظءـ الجديد .
يراف وحزب اهلل وحمءس؟ .  كيؼ سيؤثر التحوؿ السيءسي عمى الاالقءت الحميمة عيف سورية وا 

وفي ذات الوقت، فإف ىنءؾ "فرصًء" ولو كءنت محدودة، تتمثؿ عإمكءنية أف يصاد لمحكـ عداًل مف األسد 
 زب اهلل وحمءس.نظءـ ديمقراطي يعتاد عف إيراف، ح

 في ىذه الحءلة، فإف عمى إسرائيؿ انتيءج سيءسة حذرة تجءه مء يحصؿ تتمثؿ عءلخطوات التءلية:
 اإلمتنءع عف أي تدخؿ عمني أو سري في مء يجري داخؿ سوريء، سوا  عءألفاءؿ أـ األقواؿ.  .
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ومطءلعة كؿ حءكـ  تنفيذ اتفءؽ فصؿ القوات الذي عفامو يسود اليدو  في حدود ىضعة الجوالف، .
 سوري عءلحفءظ عميو في المستقعؿ. 

اإلعالف أنيء ستجري مفءوضءت سالـ مع كؿ حكومة سورية تنءؿ الشرعية واالعتراؼ، أمء السوريوف  .
 فينعغي ليـ، ويمكنيـ أف يحموا مشءكميـ عأنفسيـ.

 اإلدارة اإلعالمية
 ي الرسمي تجءه األحداث عمى النحو التءلي:في المقءعؿ، تقرأ األوسءط الصييونية طعياة السموؾ السور 

 تاتقد دمشؽ أفَّ التحذير مف اندالع حرب عيف السّنة والاموييف كفيمة عوقؼ الثورة. .
في محءولة لتقميص حدة االنتقءد المتصءعد عمى كمية المصءعيف والقتمى في جءنب المتظءىريف،  .

ؤيدي الحكـ، رغـ أف ذلؾ ياتعر "سيمًء مرتدًا"، ألفَّ عدأت السمطة السورية تعمغ عف المصءعيف في أوسءط م
النظءـ يظير في ضافو، ومف شأف ذلؾ أف يتجرأ النءس عمى حمؿ السالح ضده، وتدفايـ لممرحمة التءلية 

 مف الكفءح، مثممء كءف في ليعيء.
ة، ياتقد العروفيسور "موشي ماوز"، مف قسـ الدراسءت اإلسالمية والشرؽ األوسط عءلجءماة الاعري .

أف نظءـ األسد سيستخدـ القوة المفرطة لمغءية لو حققت االضطراعءت دفاة نوعية، فينءؾ زخـ كعير جدًا 
يتسع، والنظءـ يقءتؿ اآلف مف أجؿ حيءتو، سيكوف صراع صاب جدًا، وعشءر لف يتنءزؿ سرياًء، فيو يحءوؿ 

 ت.حتى اآلف استخداـ أسموب "الاصء والجزرة"، قمع إلى جءنب إصالحء
تقدير إسرائيمي يرى أف مستقعؿ األيءـ القءدمة في سوريء مرىوف عأف األمر يتامؽ عنظءـ يمثؿ أقمية،  .

وسيفاؿ كؿ شي  لكي ينجو، والامويوف يسيطروف ععر األجيزة األمنية، التي يتولى فييء أعنءؤىـ جميع 
دارة فءشمة لمدولة، وىنءؾ أيضء فوارؽ المنءصب الاميء، إلى جءنب عطءلة وفسءد عمستويءت كعيرة، فقر ُمدقع، إ

 اجتمءعية جوىرية.
 التخّمص مف الرئيس

 فيمء تتوقع محءفؿ أمنية واستخعءرية إسرائيمية اف تكوف سوريء عمى تغيرات جوىرية غير مسعوقة مف قعيؿ:
مف  أف ُيسقط ضعءط الجيش مف الاموييف الرئيس األسد عاد أف يدركوا أنو أصعح "ععئًء وليس ثروة"، .

 أجؿ الحفءظ عمى استمرار سمطة الطءئفة. 
أو أف يحتؿ اإلخواف المسمموف السمطة، وىـ كيءف منظـ عشكؿ جيد ولديو حءفز وأيديولوجيء، لكنيـ  .

 عدوف سالح أو وسءئؿ قتءؿ.
ىنء  أخيرًا..تعدي المحءفؿ اإلسرائيمية "الشرؽ أوسطية" أف الوضع في سوريء يشعو أكثر النموذج الميعي، ألننء

ال نتحدث عف أسرة حءكمة، ولكف عف نظءـ طءئفي، قءدة الجيش مف الطءئفة، وزير الدفءع يامـ أنو في حءؿ 
سقط األسد، فسيسقط ماو، وىذا مء سيقود القوى االجتمءعية، الاسكرية، والسيءسية في محيطو لمقتءؿ مف 

 أجؿ عقء  النظءـ، ألف المسألة عءلنسعة ليـ "حيءة أو موت".
فإف عشءر لف يذىب لالستجمءـ في الفندؽ لو سقط، مئءت اآلالؼ مف الاموييف سيجدوف موتيـ في ولذلؾ 

 دمشؽ عواسطة العءحثيف عف االنتقءـ، مء ياني أف سوريء عمى موعد أكيد مع الكثير مف الدمء  في شوارعيء.
  القناة العبرلة الثانلة + القناة الرسابعة لممرستوطنلن + موقع تلك دلبكا األمن 

 //، التقرلر المعمومات ، ممحق خاص 
 
 تحملل صيلون  لناقش األبعاد الطايفلة والمذىبلة لمثورة الرسورلة 
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ألمحت محءفؿ إستراتيجية صييونية إلى أفَّ : عف الاعرية، ترجمة مركز دراسءت وتحميؿ المامومءت الصحفية
يمي في منطقة الشرؽ األوسط، حيث انقسمت الوضع المتفءعؿ في سوريء ال يمكف فصمو عف الوضع اإلقم

إلى أسود وأعيض، فكؿ األنظمة التي أيدت حرب الواليءت المتحدة ضد الاراؽ كءنت في الجءنب األسود، 
وعمى رأسيء مصر، فيمء كؿ مف عءرض "جورج عوش" وسيءسءتو جء  في الجءنب األعيض، وعمى رأسيء 

 سود مف األسود.سوريء، فيمء صنفت "إسرائيؿ"، في الجءنب األ
وأشءر الكءتب الصييوني، سيفر عموتسكر، إلى أفَّ التاتيـ الثقيؿ الذي تمقي عو وسءئؿ اإلعالـ السورية عمى 
مء يجري في المظءىرات في الدولة، وأعداد القتمى والجرحى واألضرار العءىظة في مكءتب حزب العاث في 

ية، التي تكشؼ عف تفصيالت عف تدخؿ "عنءصر عدد مف المدف، ال يضر عنوع آخر مف التقءرير الصحءف
أجنعية" تريد إحداث ثورة في سورية، عحيث وصؿ األمر لممعءلغة في ترديد إشءعة مفءدىء وجود "خطة سرية" 

 ساودية أمريكية إلسقءط نظءـ األسد.
 خطة محكمة متشعبة:

ف، المستشءر الساودي وأشءرت تفءصيؿ الخطة المزعومة تمت صيءغتيء عمى يدي األمير عندر عف سمطء
لألمف القومي، سفير عالده السءعؽ في واشنطف، و"جيفري فيمتمءف"، نءئب وزيرة الخءرجية لشؤوف الشرؽ 

شعكءت تجنيد،  األوسط، حيث قسمت سوريء إلى ثالثة أقسءـ: المدف الكعيرة، العمدات والقرى، وتقترح إنشء  
 عمى النحو التءلي:

 د شعءعًء مثقفيف عءطميف عف الامؿ. شعكة "الوقود"، التي تجن .

شعكة "العمطجية"، مف غير السورييف؛ عحيث يكمفوف إلحراؽ سريع لمعءف، وألعمءؿ قتؿ وقنص مف  .
 كمءئف.

عءمًء؛ ويامموف أعضء  لتقديـ شؤوف  .شعكة "الطوائؼ الارقية"، عحيث ال تزيد أعمءر عنءصرىء عمى 
 طءئفي، ويحرضوف الشعءب غير المثقفيف عمى نظءـ الحكـ.طوائفيـ، ويارضوف أدلة عمى الظمـ ال

شعكة "أنءس إعالـ"، ينضـ إلييء صحءفيوف، ونشطء  جمايءت مدنية تموليء دوؿ أوروعية، ويستامموف  .
أجيزة ىءتؼ متصمة عءألقمءر الصنءعية ال يمكف تاقعيء، وُيارضوف عءعتعءرىـ نشطء  حقوؽ إنسءف، يطمعوف 

 ني، ويجري عمييـ إعداد آخر عءستامءؿ شعكءت اجتمءعية كوسيمة تجنيد.توسيع المجتمع المد
شعكة "أثريء " تشتمؿ عمى رجءؿ أعمءؿ مف المدف الكعيرة، ويتـ توريطيـ في قضءيء جنسية، عحيث  .

 يصعح مف الممكف اعتزازىـ وقت الحءجة.
يد المتظءىريف، وىي شركة تديرىء ووفقًء لمخطة ذاتيء، فإف شركة "دوت آند كوـ"، في األردف تقؼ ورا  تجن

االستخعءرات الساودية، حيث سيتـ تزويد كؿ شعكة عشاءرات تالئـ نوع نشءطيء، وتجري عمييء تدريعءت 
ترمي إلى إعدادىء لنشءط شوارع وقتؿ وعنؼ، عاد فترة التجنيد والتدريب التي تنفؽ عمييء الساودية نحو 

آالؼ نءشط في المدف الكعيرة،  منءسعة، وعندمء يجندوف نحو مميءري دوالر، يتـ تزويدىـ عأجيزة اتصءؿ 
 في القرى، يعدأوف الامؿ عمنًء. في العمدات، و و

 "الفرسلفرساء الطايفلة"
كمء يجب أف يأتي النشطء  إلى أمءكف مركزية، إلحداث ديكور منءسب لصور التمفءز، أو اليواتؼ 

 واحد مف األوضءع التءلية:  المحمولة، ويجب أْف يستاد الخطعء  لمواجية
إذا عدأت قوات األمف تفرؽ المجتمايف، فيجب عمى مسءعدييـ الذيف اختعأوا حوليـ التجمع سرياًء، وأف  .

 يطمعوا أف تدعيـ وشأنيـ، 
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ذا لـ تأت قوات األمف، فيجب عمى المسءعديف أف ُيحدثوا تحرشًء، وكأنو جرى تفريؽ عءلقوة، .  وا 

ذا عدأت قوات ا . ألمف تضرب الخطعء ، أو أحد أنصءرىـ، فينعغي اإلسراع والتصوير، ألف ىذه "نامة وا 
 كعيرة" تثير مشءعر الجميور.

كمء ينعغي منع كؿ محءولة مف النظءـ لمتوصؿ إلى حؿ مصءلحة عإحراؽ مكءتب حزب العاث، والمس عرموز 
غي إحداث تحرشءت عنيفة، مع عدـ السمطة، مثؿ تحطيـ تمءثيؿ األسد، األب واإلعف، وتشويو صورىمء، وينع

 اإلكثءر مف الصور الدامية، كي ال تجاؿ النءس يحجموف عف الخروج إلى الشءرع.
كمء تقترح الخطة إغرا  أعنء  طوائؼ مختمفة عاضيـ ععاض، وجاؿ الاموييف مثاًل في طرطوس يقتموف أىؿ 

أف يعدأ شعءب مدينة الحسكة لممس السّنة، ويخرج أىؿ السّنة في عمدات أخرى ثءئريف عمى الاموييف، و 
عءألكراد، والسخرية منيـ، وأف يقتؿ قنءصة في مدينة درعء خءرج المدينة شعءعًء مف قعءئؿ الجواعرة والمحءميد، 

 لكف أال يصيعوا أعنء  قعيمة "أعء زيد".
رسؿ وعحسب الخطة، سيضطر الرئيس األسد ألف يشغؿ عنفسو فورًا عتيدئة الصدامءت عيف الطوائؼ، وي

مندوعيو الكعءر إلى المدف والعمدات، عحيث تخمو دمشؽ الاءصمة مف القيءدة، آنذاؾ يأتي دورىء لتشتاؿ، 
وتنظـ مظءىرات طءئفية، في حيف تضطر شعكة "رجءؿ األعمءؿ" إلقنءع قيءدة الجيش عءلتخمي عف األسد، 

نشء  نظءـ حكـ جديد، والنتيجة المأمولة ىي إنشء  مجمس قومي أعمى يد ير شؤوف الدولة، ويقطع عالقءت وا 
 سوريء عإيراف و"حزب اهلل".

 أرسيمة ممغومة:
مف جيتو، فند د."يءروف فريدمءف" المحءضر في مايد "التخنيوف" عحيفء، وكمية الجميؿ، مء يقءؿ حوؿ أف 
سقوط النظءـ السوري ال يموح في األفؽ، ألنو عمى ضو  التطورات األخيرة يعدو أف الرئيس عشءر األسد 

 يواجو وضاًء غير ممكف، وعميو أف يختءر فيو عيف احتمءليف كؿ منيمء أسوأ مف اآلخر عءلنسعة لو: 
 قمع المتظءىريف عءلقوة، واالنضمءـ لنظيريو في ليعيء واليمف. .
 االستجءعة لمطءلعيـ وتطعيؽ الديمقراطية، والتي ال يمتمؾ فييء الفرصة ألف ُينتخب.  .

نو اختءر الطريؽ الثءني، رعمء عمى أمؿ العقء  عمى غرار الاينة اإليرانية، صديقتو وتظير األحداث األخيرة أ
الوحيدة في الشرؽ األوسط، وفي الاءلـ عمى مء يعدو، فسوريء عمى وشؾ الدخوؿ في مسيرة "رعيع الشاوب 

ر، الذي الارعية"، حيث تغيير واسع عفاؿ اإلحعءط الكعير الذي عءش فيو الشاب السوري عسعب شخصية عشء
 ياني اسمو عءلاعرية "نذير خير".

ويرى "فريدمءف"، الخعير اإلسرائيمي في مجءؿ الشياة والمذاىب في اإلسالـ، ومؤلؼ كتءب "الامويوف: تءريخ، 
ديف، وىوية"، أف األسد االعف الشءب الذي أدخؿ استخداـ اإلنترنت، وتزوج مف ُسنية ُمثقفة، الذي كءف مف 

، والتحوؿ لرمز عيف الاموييف والُسنة، رسخ مف الفقر والعطءلة، نحو القرف الػ المفترض أف يقود سوريء
وفقًء لمزاعـ لخعير "اإلسرائيمي"، متورط في اغتيءؿ رئيس –واألسوأ مف ذلؾ، الُازلة السيءسية لسوريء، فعشءر 

خز آلالؼ الجنود الحكومة المعنءنية األسعؽ رفيؽ الحريري، وىي خطوة عءئسة لنظءمو، أدت إلى انسحءب م
السورييف مف لعنءف. كمء أف القصؼ الصييوني لممفءعؿ السوري كشؼ إلى أي مدى كءف الشاءر الاموي 

 عأف سوريء ىي آخر الدوؿ المقءومة في الاءلـ الارعي "أجوفًء"!
 أكثر مف ذلؾ، فقد طرحت التظءىرات األخيرة في سوريء أسئمة كءنت طواؿ عقود أرعاة مءضية تحت الرمءد

%، مف قعيؿ: لمءذا يسيطر نظءـ أقمية عموية عمى أغمعية ُسنية؟ لمءذا تُقيـ دولة عيء أغمعية ُسنية، قراعة 
 الستاءدة ىضعة الجوالف؟ عالقءت وثيقة عيذا الشكؿ مع إيراف الشياية؟، لمءذا لـ تقءتؿ سوريء منذ 
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 حماس و"حزب اهلل":
و كممء زادت اإلضطراعءت، كممء ُسمع لقب اإلدانة "لمنظءـ النصيري"، ويفترض "فريدمءف" أنَّو ينعغي تخميف أنَّ 

، فيمء تواصؿ صحؼ النظءـ نشر منءشدات الذي تخشى الماءرضة السورية استخدامو منذ عءـ 
 لرجءؿ الديف لمنع حرب أىمية في سوريء.

أف الصاود المتوقع لمُسنة السؤاؿ األىـ ىنء: ىؿ الوضع في سوريء سيؤثر عمى "إسرائيؿ"؟ عمانى آخر، ىؿ 
مف شأنو أْف يمس عاالقءت سوريء عإيراف، وأف يضاؼ "حزب اهلل"، ومع ذلؾ، يستدرؾ "فريدمءف"، فإف عودة 
نظءـ الٌسنة الذيف سيطروا عمى سوريء حتى منتصؼ سنوات الستينءت، ال يجب أْف يكوف مشجاًء "إلسرائيؿ" 

"، لكنيء ستسمح عاودة اإلخواف المسمميف، وستزيد مف تأييدىء إطالقًء، فرعمء تتوقؼ سوريء عف دعـ "حزب اهلل
 لممنظمءت الُسنية، وعمى رأسيء حمءس.

أخيرًا.. يرى "فريدمءف" أنو قعؿ أف يفرح الصيءينة عمء أسمءىء "مصيعة الاموييف" ونظءـ العاث المترنح، عمييـ 
 الاقود األخيرة، وأف حؿ  أف يذكروا أف حدود الشمءؿ في ىضعة الجوالف ىي األكثر ىدوً  في

 
 

النزاع مع سوريء عءلمضموف الذي اقترحتو عءئمة األسد أسيؿ نسعيًء، حتى ولو كءف يحمؿ عيف طيءتو مخءطر 
 مء، فأي مطءلب قد تضايء سوريء لممفءوضءت عاد "رعيع الشاوب الارعية"!

 القناة العاشرة
 //، التقرلر المعمومات ، ممحق خاص 

 ث الرسورلة ف  المنظور اإلرسرايلم  ـ األمرلك األحدا 
قسـ الدراسءت والترجمة: شيدت عاض المنءطؽ السورية حركة توترات متزايدة عمء أدى إلى حدوث عاض 
ف كءف تواترىء  المواجيءت التي أسقطت القتمى والجرحى، واستمرت ىذه التوترات لفترة أسعوع كءمؿ تقريعًء وا 

الثالثة المءضية عرزت عاض التحميالت السيءسية األجنعية، في الاديد مف  عشكؿ متقطع، وخالؿ  األيءـ
الصحؼ الاءلمية ومراكز الدراسءت السيءسية واالستراتيجية المانية عءلشأف السوري والشرؽ أوسطي، فمء ىي 

 رية؟أعرز ىذه الدراسءت، ومء ىي وجيءت النظر التي تطرقت ليء لجية مقءرعة ممؼ التوترات السيءسية السو 
 * المقاربة اإلرسرايلملة: نموذج المحمل الرسلارس  اإلرسرايلم  لورس  ألفر

ياتعر يوسي ألفر مف أعرز المحمميف السيءسييف اإلسرائيمييف، وذلؾ لادة أسعءب منيء خعرتو الطويمة خالؿ 
ده عمى فترة عممو كمحمؿ سيءسي يقوـ عإعداد التخمينءت في جيءز الموسءد اإلسرائيمي، إضءفة لذلؾ اعتمء

منيج الواقاية السيءسية، والذي يقوـ عمى أسءس رصد المامومءت الجءرية وتحميؿ المواقؼ ثـ عنء  المشءىد 
 المستقعمية المحتممة عمى أسءس ماطيءت نظرية السينءريو.

أعد يوسي ألفر تحمياًل، ساى مف خاللو لجية اإلجءعة عمى السؤاؿ القءئؿ: ىؿ االضطراب الجءري في 
 ر أىمية عءلنسعة إلسرائيؿ مف التطورات الممءثمة الجءرية في أمءكف الاءلـ الارعي األخرى؟سوريء أكث

 يقوؿ يوسي ألفر مشيرًا إلى النقءط اآلتية المتامقة عءإلدراؾ اإلسرائيمي لسوريء:
 جغرافيًء: التطورات الجءرية في سوريء ػ أيًء كءنت ػ تمثؿ تطورات تجري في عمد مجءور إلسرائيؿ.• 
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رسميًء: تاتعر سوريء عمد مء زاؿ في حءلة حرب مع إسرائيؿ، عرغـ االحتمءالت القءئمة عإمكءنية أف تكوف  • 
سوريء عمدًا مرشحًء لمدخوؿ في اتفءقية سالـ مع إسرائيؿ. إضءفة ليذه المحددات الجيوسيءسية، أشءر يوسي 

 ألفر إلى النقءط اآلتية:
قطءع غزة، أمء عءلنسعة لمصر واألردف فيمء يرتعطءف عءتفءقيءت  ال توجد اضطراعءت في الضفة الغرعية أو• 

 سالـ مع إسرائيؿ.
تمتمؾ سوريء ترسءنة أسمحة كعيرة عمء في ذلؾ األسمحة الصءروخية والرؤوس الحرعية الكيمءوية ذات القدرة •  

ذا وقات ىذه الترسءنة الاسكرية في يد المتطرفيف ػ اإلسالمييف ػ  أو الانءصر غير عمى ضرب إسرائيؿ، وا 
 المسؤولة، فمف الممكف أف يؤدي ذلؾ عءلضرورة إلى اندالع حرب شرؽ أوسطية كعيرة جديدة.

يوجد ارتفءع متزايد في سقؼ التسءؤالت ػ اإلسرائيمية ػ المتامقة عمء إذا كءنت منءشدات دمشؽ القءئمة • 
 وتتمتع عءلجءذعية.لضرورة استئنءؼ محءدثءت السالـ مع إسرائيؿ مء زالت منءشدات سءرية 

عمى مدى الخمس سنوات المءضية ظمت المؤسسة األمنية اإلسرائيمية تطءلب الحكومءت اإلسرائيمية • 
المتاءقعة عضرورة تمعية ندا ات دمشؽ المطءلعة عإحالؿ السالـ، والسعب الذي دفع المؤسسة األمنية 

ف كءف سوؼ اإلسرائيمية لذلؾ ىو إدراؾ ىذه المؤسسة: عأف التوصؿ إلى اتفء ؽ سالـ نءجح مع سوريء وا 
يكوف ثمنو إرجءع الجوالف لسوريء، فإنو سوؼ يتيح إلسرائيؿ فرصة إعاءد سوريء عف إيراف وضرب حزب اهلل 
المعنءني وحركة حمءس وعقية حركءت المقءومة الفمسطينية، وىذا أمر سوؼ يتيح إلسرائيؿ تازيز أىدافيء 

 االستراتيجية الكعيرة.
مف رئيس الوزرا  اإلسرائيمي السءعؽ إييود أولمرت، فإف رئيس الوزرا  اإلسرائيمي الحءلي  عمى النقيض• 

عنيءميف نتءنيءىو مء زاؿ يقءوـ رافضًء توصيءت وضغوط المؤسسة األمنية اإلسرائيمية التي تطءلعو لجية القيءـ 
 عءلتفءوض مع دمشؽ.

ض التفءوض مف أجؿ الصفقة وليس مجرد عمى الجءنب اآلخر، مء ىو واضح يتمثؿ في أف دمشؽ تفتر • 
 التفءوض مف أجؿ التفءوض.

إف التوصؿ إلى الصفقة يمكف أف يازز االستقرار في دمشؽ، خءصة إف دمشؽ قءدرة عمى اإليفء  • 
عءلتزامءتيء، وعءلتءلي فإف دمشؽ مثؿ القءىرة، ميمء كءف الوضع الموجود، فإنو ال يستطيع سوى إنفءذ 

 التوصؿ إلييء.االلتزامءت التي تـ 
ضءفة ليذه النقءط، يطرح المحمؿ السيءسي اإلسرائيمي يوسي ألفر السؤاؿ الفءئؽ األىمية عءلنسعة  وا 
لى أي مدى سوؼ يكوف أفضؿ أو أسوأ  لإلسرائيمييف. والقءئؿ: مء ىو نوع النظءـ الذي يمكف أف يكوف، وا 

 عءلنسعة لإلسرائيمييف؟
 ؿ مف خالؿ النقءط اآلتية:يجيب المحمؿ يوسي ألفر  عمى ىذا السؤا

يرى اإلسرائيميوف عأنو لـ يكف ليـ في أي يـو مف األيءـ سيطرة عمى مء يحدث في دمشؽ، وعءلتءلي • 
 يفترض اإلسرائيمييف عأنو ليس ليـ أي دور في التوترات التي حدثت.

عءلقوة عمى التوترات سوؼ  االحتمءؿ الوحيد ػ عءلنسعة لإلسرائيمييف ػ يتمثؿ في اإلدراؾ عأف سينءريو القضء • 
 يتيح تحقيؽ اليدو  واالستقرار لفترة أطوؿ يتـ خالليء تنفيذ اإلصالحءت المطموعة.

إف ردع الخطر الداخمي واستقرار النظءـ، سوؼ يجاؿ إسرائيؿ تدرؾ وتفيـ عأنو ال عديؿ أمءميء سوى • 
 الدخوؿ في مفءوضءت سالـ جءدة مع سوريء.
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عممءنية وماءرضة سنية إسالمية، ولسو  الحظ فإف حركة اإلخواف المسمميف توجد في سوريء ماءرضة •  
السورية مثؿ نظيرتيء حركة اإلخواف المسمميف المصرية، ىي األكثر تنظيمًء واألكثر سيطرًة عمى الماءرضة، 

يكوف وعءلتءلي إذا حدث االفتراض القءئؿ عسيطرة اإلخواف المسمميف عمى دمشؽ فإنو مف المستحيؿ جدًا أف 
 إلسرائيؿ أي أمؿ في إجرا  أي مفءوضءت جءدة تؤدي إلى السالـ في المنطقة.

إف ىنءؾ احتمءالت غير ممكنة لجية االفتراض عإمكءنية صاود أي تحءلؼ عممءني ماءرض في دمشؽ • 
 وذلؾ ألف المجموعءت السيءسية الاممءنية صغيرة وتتميز عءليشءشة.

اإلسالمية أو الاممءنية السيءسية، سوؼ يؤدي الحقًء إلى حءلة تشعو إف سينءريو صاود الماءرضة السنية • 
الحءلة اليمنية الجءرية أو الحءلة الميعية الجءرية، وذلؾ طءلمء أف أجزا  مف السكءف سوؼ تكتفي عءلتمركز 
ضمف منءطقيء الجغرافية. مع مالحظة أف االضطراعءت الحءلية قد ععرت عف تمركز جغرافي خءرج منطقة 

صمة دمشؽ، والتي لـ تاءني مف أي اضطراعءت، وذلؾ عمى الاكس مف نموذج االضطراعءت التي الاء
 حدثت في الاءصمة التونسية تونس، والاءصمة المصرية القءىرة.

حءلة النظءـ في سوريء سوؼ تمءرس حضورىء المؤثر عشدة عمى لعنءف، وفي حءلة سوريء اإلسالمية • 
ف  السنية، فإف الاالقءت السورية ػ اإليرانية سوؼ لف تكوف جيدة، وال حتى الاالقءت مع حزب اهلل المعنءني. وا 

كءف ىذا األمر يصب مف جية في مصمحة إسرائيؿ فإنو مف الجية األخرى يضر عمصمحة إسرائيؿ طءلمء 
أف حدوث ىذا السينءريو سوؼ يجاؿ حزب اهلل المعنءني يطمؽ يده لجية السيطرة عمى كءمؿ السءحة 

 .المعنءنية
 * المقاربة األمرلكلة: نموذج المحمل الرسلارس  أندروجلو تابمر

توجد الاديد مف المقءرعءت األمريكية المتامقة عأحداث وتوترات سوريء، ولكف وعسعب التأثير الكعير الذي 
تماعو جمءعءت الموعي اإلسرائيمي لجية القيءـ عءلتأثير عمى عممية صنع واتخءذ قرار السيءسة الخءرجية 

ريكية الشرؽ أوسطية، وعمى وجو الخصوص فقد ركزنء عمى نموذج المحمؿ السيءسي أندروجيو تءعمر، األم
الذي يامؿ خعيرا لشؤوف الشرؽ األوسط في مايد واشنطف، وفي نفس الوقت ياتعر أندرو تءعمر مف عيف 

در اإلشءرة إلى أننء الاءرفيف عءلشؤوف السورية، وذلؾ عسعب إقءمتو لفترة طويمة نسعيًء في سوريء، ىذا وتج
استعادنء مقءرعة المحمؿ السيءسي ديفيد شينكر، ألنيء تاتمد عمى الاءمؿ النفسي األكثر تأثرًا عتوجيءت زعمء  

 حركة القوات المعنءنية وزعيميء سمير جاجع الماروفة إزا  سوريء.
 ساى المحمؿ السيءسي أندرو تءعمر، لجية التأكيد عمى النقءط اآلتية:

 رت التوترات لفترة سعاة أيءـ ػ مف الجماة إلى الجماة.استم•    
ظمت مدينة درعء والمنطقة المحيطة عيء تمثؿ مراكز التوترات، إضءفة إلى عاض المنءطؽ األخرى التي •    

 شيدت توترات تاد أقؿ، كمء ىو في حءلة: حمص ػ الالذقية ػ وحمءة.
 حدثت زيءدة ممحوظة في عدد القتمى والجرحى.•    

تحدثت المسؤولة السورية الرفياة المستوى عثينة شاعءف، عشكؿ عمني ورسمي، أكدت مف خاللو عمى     •
عءمًء( ػ تحرير قءنوف األحزاب  نوايء دمشؽ لجية القيءـ عػ: رفع حءلة الطوارئ )والتي استمرت لفترة 

 الجديد )ظؿ قيد الدراسة لفترة حقعة كءممة تقريعًء(.
 وترات واالحتجءجءت، فإف ذلؾ سوؼ يشكؿ تحديًء لدمشؽ، وذلؾ لسععيف:إذا استمرت الت•    

ػ األوؿ: احتمءالت تزايد عدد القتمى والجرحى في وحوؿ منطقة درعء عمء يمكف أف يؤدي إلى تآكؿ شاعية 
 دمشؽ في ىذه المنءطؽ التقميدية التي ظمت موالية لدمشؽ.
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جءجءت إلى المدف والمنءطؽ األخرى عشكؿ يستصحب ماو ػ الثءني: احتمءالت انتشءر عدوى التوترات واالحت
 تزايد استخداـ القوة عواسطة األجيزة الرسمية.

وعمى خمفية ىذه النقءط، يطرح المحمؿ السيءسي أندرو تءعمر، مء أطمؽ عميو تسمية المشكمة الرئيسية، قءئاًل 
عالف عنيء، فإف دمشؽ سوؼ تنجح في عأنيء تتمثؿ في اآلتي: إذا تـ تطعيؽ  وتنفيذ اإلصالحءت التي تـ اإل

تازيز شاعيتيء في كؿ أنحء  سوريء. ولكف، مع مالحظة أف تطعيؽ وتنفيذ ىذه اإلصالحءت سوؼ يقود إلى 
 حدوث المواجيءت مع الفسءد. وىذا أمر سوؼ يؤدي إلى حدوث الصراع داخؿ المؤسسءت الرسمية.

ب عمى الواليءت المتحدة األمريكية الساي لجية فرض أضءؼ المحمؿ السيءسي أندرو تءعمر قءئاًل: عأنو يتوج
 الضغوط عمى دمشؽ تحت معررات:

 ممؼ احتراـ حقوؽ اإلنسءف والحريءت السيءسية.•    
 ممؼ تأسيس حكـ القءنوف في كءفة المنءطؽ.•    

فءذ فرض واستنءدًا إلى ىذه النقءط، أضءؼ المحمؿ أندرو تءعمر، محددًا لواشنطف الوسيمة األمثؿ لجية إن
 الاقوعءت ضد دمشؽ، عءعتعءرىء تتضمف:

 إنفءذ مخططءت وزارة الخزانة األمريكية المتامقة عءستيداؼ المسؤوليف السورييف.•    
التاءوف مع حمفء  أمريكء األوروعييف وتركيء مف أجؿ فرض الضغوط الدعمومءسية عمى دمشؽ لجية •    

 حثيء عمى تطعيؽ اإلصالحءت.
 فرض معدأ المحءسعة عمى دمشؽ عءعتعءرىء المسؤولة عف تنفيذ االلتزامءت اإلصالحية.•    

ىذا، وأشءر المحمؿ السيءسي أندرو تءعمر إلى أف نجءح واشنطف في وضع قءئمة مف المشروطيءت التي تحدد 
ح ألمريكء فرض اإلصالحءت المطموعة، مع التاءوف مع حمفء  أمريكء األوروعييف وتركيء، جميايء سوؼ تتي

 نفوذ أكعر عمى عممية صنع واتخءذ القرار السيءسي الداخمي السوري.
نالحظ أف التحميالت السيءسية، وتحديدًا وجيءت النظر التي وردت في تحميؿ يوسي ألفر )المقءرعة 

تي حدثت اإلسرائيمية( وتحميؿ أندرو تءعمر )المقءرعة األمريكية( ركزت جميايء عمى التاءمؿ مع التوترات ال
األسعوع المنصـر في سوريء مف خالؿ رصد وتحميؿ سطح األحداث، ولكنيء لـ تشر ال مف عايد وال مف 

 قريب إلى عاض الفاءليءت اليءمة والتي مف أعرزىء:
 دور األطراؼ الثءلثة الخءرجية في دفع مفءعيؿ ىذه التوترات.•    
 ومصر.تأثير عممية الادوى اإلقميمية لمء حدث في تونس •    

يندرج نموذج دور األطراؼ الثءلثة في الامميءت السرية، التي ظمت تشيدىء منطقة الشرؽ األوسط، وعكثءفة 
منذ أيءـ االستامءر العريطءني والفرنسي. إضءفة إلى تأثير عءمؿ تكنولوجيء االتصءالت الذي أثر عشكؿ 

كونءتو عكؿ سيولة ويسر مف خالؿ واضح في نقؿ الادوى اإلقميمية فمف الممكف التارؼ عمى مالمحو وم
تطعيؽ "نظرية الدومينو".. و"نظرية تأثير الحطءـ". وىمء مف أعرز النظريءت العسيطة الدارجة االستخداـ في 

وعءلنسعة لموضوع اإلصالحءت. فيو موضوع  عمميءت التحميؿ السيءسي الخءصة عادوى األزمءت والنزعءت.
 اإلصالحءت، والامؿ عمى إنفءذىء عأسرع مء يمكف.صءئب، ألف الجميع متفؽ عمى ضرورة ىذه 

 //، الجمل بما حمل
 
 اوتناقضاتيا حلال التطورات ف  رسورل "رسرايلل"إقمق  
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المواقؼ التي أعدتيء اسرائيؿ تجءه الثورات التي شيدتيء الدوؿ الارعية في : آمءؿ شحءدة -القدس المحتمة 
مت عءلقمؽ، تظير عحدة أكعر ىذه األيءـ مع األحداث في شكؿ عءـ والثورة في مصر في شكؿ خءص، واتس

سورية يضءؼ الييء االختالؼ الظءىر في وجيءت النظر. الصوت الغءلب، الذي ال يقءؿ صراحة، يتمنى 
في المنطقة، « حزب اهلل»عقء  الوضع الراىف. اال اف اصواتًء منءقضة تقوؿ اف ذلؾ سيازز موقؼ ايراف و 

 غيير جوىري قد يعاد سورية عف ىذا المحور.في ت« أمالً »وأف ىنءؾ 
اسرائيؿ الرسمية لـ تامف موقفًء مف االحداث في سورية. لكف الجميع فوجئوا عاد أف كءنوا في كؿ تحميالتيـ 
يستعادوف اف يجرؤ السوريوف عمى الخروج الى تظءىرات. وفي كؿ األحواؿ، ال يكءد يمر يوـ إال ويتصدر 

وأمينو الاءـ السيد « حزب اهلل»يراتو في اسرائيؿ. وأعرز مء لفت االسرائيمييف وضع النقءش الممؼ السوري وتأث
حسف نصر اهلل. ففي رأييـ اف صوت نصر اهلل الخءفت الى اقصى حد يطمئف قمياًل. ومف وجية نظرىـ، 
فإف سقوط النظءـ يقمؽ نصر اهلل ويضافو عحيث سيجد نفسو مف دوف عمؽ سيءسي وفي قطياة جغرافية 

 ايراف. عف
ولكف عند التامؽ في الموضوع والوصوؿ الى السؤاؿ عف مصمحة اسرائيؿ في مء يجري في سورية، نجدىـ 
يختمفوف، ومواقفيـ تدور في المسءحة القءئمة عيف محوريف أسءسييف. االوؿ يمثمو أولئؾ الذيف يروف سورية 

مع سورية، عؿ يفضموف إجرا  مفءوضءت  ، والثءني يمثمو أولئؾ الذيف يؤيدوف السالـ«محور الشر»جز ًا مف 
مايء قعؿ الفمسطينييف. التيءراف ينظراف الى األوضءع عقمؽ، ويرغعءف في استمرار الحكـ ألنو مستقر 

صمءـ أمءف ضد عممية عنيفة يقـو »وماروؼ اليوية. ولكف مء سياقعو غير ماروؼ أعدًا. فيؿ سيعقى مثاًل، 
، أـ «سيطرة المءدية عمى لعنءف كءستمرار لسيطرتو السيءسية عميوضد اسرائيؿ أو ضد ال« حزب اهلل»عيء 

 سيكوف رافاة لمادا  المستحكـ ضد اسرائيؿ وسيكوف لو أثر عءلغ في المستقعؿ؟
عاض االسرائيمييف يروف اف سقوط النظءـ في دمشؽ مف شأنو اف يفتح الطريؽ الى لعنءف عمى مصراعيو 

يضطر عاد األسد الى مراعءة موقؼ سورية مف وضع قيود عمى امءـ ايراف، ويقولوف اف نصر اهلل لف 
عءمًء مف حكـ  ، ايمي افيدار صراحة اف «منتدى الشرؽ االوسط»المواجية مع اسرائيؿ. ويقوؿ رئيس 

، حيث «حزب اهلل»شيدت خالليء سورية انجذاعًء مطمقًء لمصءلح طيراف و »الرئيس السوري عشءر االسد 
عمى جنوب لعنءف في العداية وعاد ذلؾ عمى عءقي الدولة، وشءركت في « هللحزب ا»سءعدت في سيطرة 

ويرى افيدار «. تيريب وسءئؿ قتءلية استراتيجية وعممت عمى تازيز المحور الشياي الذي قءعدتو في طيراف
في  تشكؿ جز ًا مركزيءً  -وفؽ رأيو  -اف سورية ميمة جدًا إليراف، ولذلؾ فإنيء لف تسمح ليء عءلسقوط. فيي 

محور االرىءب الدولي الذي تقوده ايراف وىو محور يمر في دمشؽ ويامؿ عحرية في لعنءف وعتشجيع مف »
 ، عمى مء يشدد افيدار.«دمشؽ، ياءرض المسيرة السممية ويعءدر لإلرىءب ضد اسرائيؿ

شكؿ  ولكف ىنءؾ مف ينظر الى األمور في شكؿ ماءكس ويستنتج أف اسرائيؿ سءىمت في أحداث سورية في
غير معءشر. وىـ يصوعوف سيءميـ ضد رئيس الحكومة، عنيءميف نتنيءىو، لادـ استغاللو الفرص الكثيرة 
إلحداث تغيير في الاالقءت مع سورية ويمومونو عمى عدـ التجءوب مع دعوات الرئيس االسد إلجرا  

ديًء أمءـ اسرائيؿ، مفءوضءت سالـ. اصحءب ىذا الموقؼ يقولوف صراحة اف االنتفءضة في سورية تضع تح
اذ اف التظءىرات التي تشيدىء ىي االولى لدولة مجءورة السرائيؿ مف الحدود الشمءلية وتقيـ مايء عالقءت 

، عمى حد تاعير اصحءب ىذا «اليقظة الثورية في الاءلـ الارعي»ردع متوترة وتحتفظ عقوة عسكرية كعيرة منذ 
الحكـ السوري يجسد حجـ الفرصة الضءئاة في فشؿ تضاضع »الموقؼ االسرائيمي، الذيف يضيفوف اف 

وفي ىجوميـ عمى نتءنيءىو «. االتصءالت مع سورية وسيكوف أثره ميمًء في الوضع االستراتيجي إلسرائيؿ
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يذّكر ىؤال  عمواقؼ عدة لألسد الى جءنب محءوالتو استئنءؼ المفءوضءت مع اسرائيؿ في قنوات مختمفة، 
، عمى حد تاعيرىـ. ويدعو االسرائيميوف نتءنيءىو الى اعءدة «لمفءعؿ السورياعتالعو قضية قصؼ ا»اعرزىء 

لو كءف إلسرائيؿ رئيس حكومة ال يختص في ىذه االيءـ في شؤوف »النظر في المعءدرة الارعية ويقولوف: 
 عقءئو السيءسي والحفءظ عمى كرسي الرئءسة، لمء كءف سمح ليذا التفويت اإلجرامي لفرصة معءدرة السالـ

 «.الارعية، التي قد ال ُتاءد مرة اخرى
ووفؽ عاض اصحءب ىذا الرأي، فإف عمى اسرائيؿ االمتنءع عف أي تدخؿ عمني أو سري في مء يجري 

عمى اسرائيؿ ايضًء اف »خمؼ الحدود الشمءلية، سوا  عءألفاءؿ أو عءالقواؿ، وفؽ مء يقولوف، ويضيفوف: 
يسود اليدو  عمى حدود ىضعة الجوالف، ومطءلعة كؿ حءكـ تضمف تنفيذ اتفءؽ فصؿ القوات الذي عفامو 

سوري عءلحفءظ عميو في المستقعؿ. فضاًل عف ذلؾ، عمى اسرائيؿ اف تامف أنيء ستجري مفءوضءت سالـ مع 
 «.كؿ حكومة سورية تنءؿ الشرعية واالعتراؼ. أمء السوريوف فينعغي ليـ ويمكنيـ اف يحموا مشءكميـ عأنفسيـ

وقوع مخءزف »ميوف عف مدى المخءطر المتوقاة في حءؿ تغير النظءـ في سورية وأعرزىء ويتحدث االسرائي
الصواريخ والسالح الكيمءوي السوري في أيءد خطيرة، اذا مء حءوؿ الحكـ المنيءر تشديد المواجية مع اسرائيؿ 

ة. كمء تكمف فييء في سعيؿ العقء ، أو اذا مء استخداـ حمفءؤه النزاع مع اسرائيؿ لكسب الشرعية الداخمي
 وحمءس.« حزب اهلل»الفرص، اذا مء صاد الى الحكـ عداًل مف االسد نظءـ ديموقراطي يعتاد عف ايراف، 

السفير االسرائيمي السءعؽ لدى الواليءت المتحدة، ايتمءر راعينوفتش يرفض الصورة الوردية التي يرسميء او 
في رأيو اف مء يحدث في سورية، يمـز اسرائيؿ عءتخءذ يتمنءىء عاض االسرائيمييف الداعميف لسقوط االسد. ف

موقؼ سيءسي حكيـ، قءدر عمى القرا ة السميمة لمتطورات الداخمية ىنءؾ ومستاد عؿ متأىب امنيًء، النتيءز 
الفرصة السءنحة عرأس منفتح. وفي رأي راعينوفتش اف لتغيير النظءـ في سورية آثءرًا عايدة المدى عمى الشرؽ 

 ى أمف اسرائيؿ. ويستارض رأيو في ثالثة اتجءىءت:االوسط وعم
االوؿ: اف الحديث يدور حوؿ ضرعة شديدة إليراف التي كءنت عيف المستفيديف مف التطورات في المنطقة. اذ 
إف سقوط معءرؾ، واالحداث في العحريف، عممت كميء عمى تازيز محور ايراف عؿ وصرفت االنتعءه الدولي 

ء سورية فيي الحجر الرئيس في المحور المؤيد إليراف. مء ياني اف ضاؼ نظءميء، عف عرنءمجيء النووي. ام
 وحمءس.« حزب اهلل»نءىيؾ عف سقوطو، ىو ضرعة شديدة إليراف، ولػ 

مسءحة تنفس »الثءني: وفي ىذا العند يتطرؽ الى لعنءف وفي رأيو اف تغييرًا في سورية سياطي مء سّمءه 
رأسيـ الماسكر الماتدؿ في لعنءف، ولكنو يخمؽ اغرا  إليراف وسورية وعمى « لخصوـ الماسكر االيراني

 مع اسرائيؿ. لمتخفيؼ عف سورية مف خالؿ تسخيف النزاع تظءىرة مؤيدة لألسد.
إلسرائيؿ سيسحب. فيذا الخيءر يحوـ دومًء « الخيءر السوري»امء االتجءه الثءلث عند راعينوفتش، فياني اف 

سءر الفمسطيني. في السنوات االخيرة، كءنت المؤسسة االمنية االسرائيمية تفضمو، في اليوا  كعديؿ مف الم
عسعب ميزة الخطءب والحوار مع دمشؽ. فينءؾ نظءـ مستقر والحوار ماو يشكؿ ضرعة لممحور االيراني 

ىضعة  ويوفر مفتءحًء لمتغيير في لعنءف. ويضيؼ راعينوفتش اف الكثيريف ممف لـ يكونوا مستاديف لمتنءزؿ عف
الجوالف، وعمى رأسيـ رئيس الحكومة الحءلي، عنيءميف نتنيءىو، سيدعوف اآلف انو ال يوجد أي مانى لصفقة 

 كيذه مع نظءـ استقراره موضع شؾ.
وىكذا، فإف االسرائيمييف ينظروف الى مء يجري في سورية في ضيءع. وىـ ال يارفوف حتى مء الذي يجب أف 

 وينتظروف وال يارفوف مءذا ستكوف عميو نتيجة االنتظءر.يتمنوه، ولذلؾ، فإنيـ ينتظروف 
 //، الحلاة، لندن
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 المعضمة اإلرسرايلملة تجاه التعامل مع دمشق بعد األحداث األخلرة  :األمرلكلة زفورلن أفلر  

الجمؿ: توترت التحميالت السءعية لجية رصد وتفسير وفيـ الحدث السوري، وعمى خمفية تطورات األحداث 
وقءئع المتامقة عءلتوترات السورية األخيرة، نشرت دورية فوريف أفيرس األمريكية ورقة عحثية حممت عنواف وال

"ماضمة إسرائيؿ في دمشؽ: وجية نظر أورشميـ": فمء ىي حقيقة ماضمة إسرائيؿ التي افترضت الورقة عأنيء 
 في دمشؽ؟

يمي إزا  التوترات السورية األخيرة، وفي سات ورقة ماضمة إسرائيؿ في دمشؽ إلى توضيح المنطؽ اإلسرائ
 ىذا الخصوص نشير إلى النقءط األسءسية الواردة في الورقة عمى النحو اآلتي:

ـ المءضي، وعمى خمفية تصءعد االحتجءجءت السيءسية خالؿ شير كءنوف الثءني )ينءير( •    
 المصرية أكدت دمشؽ، عأف األوضءع مستقرة في سوريء.

ـ، عدأت االحتجءجءت السورية في الظيور، في مدينتي درعء آذار )مءرس(  وـ عحموؿ ي•    
 والالذقية، ثـ انتقمت عاد ذلؾ إلى عاض المنءطؽ األخرى.

مف الواضح أف االحتجءجءت السورية كءنت عفاؿ تداعيءت تأثير االحتجءجءت التونسية والمصرية، وفي •    
ـ، والتي ظمت: تمنع رة إلغء  حءلة الطوارئ السءئدة منذ عءـ سوريء، تركزت المطءلعءت عءتجءه ضرو 

 الماءرضة ػ تفرض الرقءعة عمى اإلعالـ ػ تسمح عءلرقءعة واعتقءؿ األفراد.
 شخص سوري. أدت المواجيءت التي حدثت إلى مقتؿ •    
ت دمشؽ عأف سوريء عند عداية االحتجءجءت تاءممت دمشؽ مايء عيدو  وصمت، وعاد عضاة أيءـ أعمن•    

أصعحت مستيدفة عمخطط خءرجي كعير ييدؼ إلى زعزعة سوريء كعمد، وفرض األجندة اإلسرائيمية عمييء، 
وسوؼ يستمر أعدا  سوريء في محءوالتيـ الرامية لذلؾ. وعكممءت أخرى، فقد حممت دمشؽ المسؤولية عمى 

 عءتؽ تؿ أعيب وواشنطف.
ظمت تؿ أعيب أكثر حيرة إزا  كيفية التاءمؿ مع االحتمءالت خالؿ فترة االحتجءجءت السورية، •    

 المستقعمية إزا  تصءعد االحتجءجءت السورية.
الحيرة اإلسرائيمية كءنت عسعب التداعيءت المحتممة عمى الماطيءت التي ظمت جءرية عمى خط سوريء ػ •    

 إسرائيؿ، والتي ظمت طواؿ الحقب المءضية، ضمف عاديف:
ـ عمؤتمر مدريد الذي لجية تحقيؽ التسوية السيءسية، وقد عدأ ىذا المسءر في عءـ ػ مسءر الساي 

كءف عرعءية إدارة الرئيس األمريكي جورج عوش األب، وضـ كؿ مف: سوريء ػ األردف ػ لعنءف ػ فمسطيف ػ 
قية مف إسرائيؿ، وقد تـ عقد ىذا المؤتمر عمى خمفية حرب الخميج األولى )التي أخرجت القوات الارا

الكويت( واستمر خالؿ فترة رئيس الوزرا  اإلسرائيمي السءعؽ إسحؽ راعيف حتى منتصؼ حقعة تساينءت 
 القرف المءضي.

ػ مسءر التأثيرات الجءرية عفاؿ أىمية مكءنة سوريء في المنطقة، وعمى وجو الخصوص إدراؾ تؿ أعيب 
 .المتزايد عأنيء لف تكوف في مأمف مف تداعيءت ىذه التأثيرات

ضءفة ليذه النقءط، فقد سات الورقة إلى رصد التطورات التءريخية الماءصرة التي حدثت في المواقؼ  ىذا، وا 
 السيءسية السورية واإلسرائيمية، ويمكف تمخيص ىذه النقءط عمى النحو اآلتي:

 عرزت عمى خمفية مؤتمر مدريد عممية سالـ شرؽ أوسطية تفرعت إلى مسءريف، ىمء:•    
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السوري: وينظر إليو الخعرا  اإلسرائيمييف عمى أنو األسيؿ واألكثر وضوحًء، وذلؾ ألف سوريء ػ المسءر 
 تفءوض ككيءف واحد متمءسؾ. وليء ىدؼ محدد واضح ىو: االنسحءب اإلسرائيمي مف الجوالف.

ف ػ المسءر الفمسطيني: وينظر إليو الخعرا  اإلسرائيميوف عمى أنو األكثر تاقيدًا واألصاب وذلؾ أل
الفمسطينييف ليسوا كيءنًء واحدًا متمءسكًء، وليـ مطءلب متاددة، ينظر إلييء اإلسرائيميوف عءعتعءرىء تمثؿ خطرًا 

 عمى وجود وعقء  إسرائيؿ.
تزايدت الشكوؾ داخؿ وخءرج إسرائيؿ إزا  مدى مصداقية النظءـ السيءسي اإلسرائيمي في احتوا  •    

رؽ أوسطية ومسءرىء المزدوج، وفي ىذا الخصوص فقد ظمت كؿ فاءليءت وتداعيءت عممية السالـ الش
الحكومءت اإلسرائيمية المتاءقعة، تتاءمؿ عشكؿ مرحمي مع عممية السالـ الشرؽ أوسطية، عحيث تساى إلى 
تقويض المسءر الفمسطيني تحت معررات تنشيط فاءليءت المسءر السوري، ثـ تساى إلى تقويض المسءر 

 يط المسءر الفمسطيني.السوري تحت معررات تنش
خالؿ النصؼ الثءني مف تساينءت القرف المءضي، وصؿ المسءر السوري ػ اإلسرائيمي إلى توافؽ عمى •    

ـ، انيءرت المفءوضءت تمءمًء، عندمء قدـ الرئيس االنسحءب مف الجوالف مقءعؿ السالـ، وعحموؿ عءـ 
 زرا  اإلسرائيمي إييود عءراؾ، ورفضتو دمشؽ.األمريكي في اجتمءع جنيؼ الارض الذي قدمو رئيس الو 

 توفي الرئيس السوري حءفظ األسد، تءركًء ورا ه الحقءئؽ والماطيءت اآلتية:•    
 ػ دولة قوية، كءنت في المءضي مضطرعة عفاؿ حءالت عدـ االستقرار المتواترة واالنقالعءت الاسكرية.

 ع االتحءد السوفييتي.ػ صاود دمشؽ كالعب إقميمي يرتعط عتحءلفءت وثيقة م
 ػ النفوذ السوري عمى لعنءف عمء أدى إلى در  مخءطر استمرار الحرب األىمية المعنءنية ومنايء مف االنتشءر.

 ػ تداعيءت أحداث منطقة حمءة التي أدت إلى لجـ واستقرار األوضءع السيءسية الداخمية.
 ليتيف، ىمء:جء  الرئيس عشءر األسد إلى السمطة، وأصعح يواجو إشكء•    

ػ عءلنسعة لمجءؿ السيءسة الخءرجية: أف يتخمى عف رواعط دمشؽ مع طيراف وحمفء ىء الفمسطينييف والمعنءنييف 
مقءعؿ أف يحظى عءلتقءرب مع واشنطف عمى أمؿ أف يؤدي ذلؾ إلى دفع مسءر المفءوضءت مع إسرائيؿ.. أـ 

 أف يتمسؾ عحقوؽ سوريء ويرفض التخمي عف حمفء  دمشؽ؟
لنسعة لمجءؿ السيءسة الداخمية: كيفية الموازنة عيف حسءعءت الفرص التي يمكف أف تخمقيء اإلصالحءت، ػ عء

وحسءعءت المخءطر التي تنشأ عفاؿ التيديدات، وعكممءت أخرى: قعؿ القيءـ عأي خطوة إصالحية ال عد مف 
سمعية التي يمكف أف تحدث التدقيؽ في التداعيءت اإليجءعية التي يمكف أف تترتب عمييء، والتداعيءت ال

 عسععيء.
واجيت دمشؽ لاعة دعمومءسية إقميمية ػ دولية مزدوجة، فقد ظمت دمشؽ تواجو الضغوط عضرورة •    

التخمي عف لعنءف. طءلمء أف وجودىء في لعنءف سوؼ يضر عءلمصءلح األمريكية والغرعية. وعضرورة التدخؿ 
 ة المصءلح األمريكية والغرعية.في الاراؽ طءلمء أف ذلؾ سوؼ يكوف لصءلح إفءد

أخطر التوترات السورية ػ األمريكية حدثت خالؿ فترة إدارة جورج عوش االعف الجميورية السءعقة، وعمى •    
 خمفية ىذه التوترات لـ تنجح محءوالت واشنطف لجية المسءومة مع دمشؽ.

ػ المقءومة الفمسطينية عمى أسءس اعتعءرات تنظر إسرائيؿ إلى تحءلؼ دمشؽ ػ طيراف ػ المقءومة المعنءنية •    
أنو التحءلؼ الذي ألحؽ األضرار الفءدحة عءلمصءلح األمريكية ػ اإلسرائيمية في الشرؽ األوسط. وردًا عمى 
سرائيؿ إلى محءوالت فرض الضغوط عمى ىذا التحءلؼ، وفي نفس الوقت الساي لعنء   ذلؾ سات أمريكء وا 

 ؿ مف القءىرة ػ الريءض ػ عمءف ػ إضءفة إلى عاض األطراؼ األخرى.تحءلؼ شرؽ أوسطي مضءد لو ضـ ك
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أكدت دمشؽ طواؿ الفترة الممتدة مف لحظة صاود الرئيس عشءر األسد وحتى اآلف، عأنيء مستادة •    
 لخيءر السالـ، ومستادة أيضًء لخيءر الحرب.

وتحديدًا عواسطة المؤسسة الاسكرية  تغيرت ععر الزمف التوازنءت اإلدراكية اإلسرائيمية إزا  سوريء،•    
اإلسرائيمية والتي أكدت عوضوح عأف التوصؿ إلى صفقة سالـ إسرائيمية ػ سورية، سوؼ يمثؿ خطوة حءسمة 
في عممية احتوا  وتقميؿ الخطر اإليراني ضد إسرائيؿ، إضءفة إلى ضعط التوازنءت المعنءنية وتعديد قتءمة 

 المشيد السيءسي المعنءني.
 ءينت مسءعي الحكومءت اإلسرائيمية إزا  مسءر السالـ مع سوريء، وفي ىذا الخصوص:تع•    

ػ اعتمد رئيس الوزرا  اإلسرائيمي السءعؽ أرييؿ شءروف معدأ األولوية لممفءوضءت مع الفمسطينييف ورفض 
يورية المفءوضءت مع دمشؽ، وقد وجد ىذا المعدأ القعوؿ والرضء عواسطة إدارة الرئيس عوش االعف الجم

 السءعقة.
ػ ساى رئيس الوزرا  اإلسرائيمي السءعؽ إييود أولمرت إلى تغيير الموقؼ عحيث تقوـ تؿ أعيب عوقؼ مسءر 
السالـ الفمسطيني وفي نفس الوقت فتح مسءر المفءوضءت مع دمشؽ، ولكنو وجد الرفض والاراقيؿ عواسطة 

 متاءمؿ مع دمشؽ.واشنطف، والتي عدت أكثر تمسكًء عءإلرث الشءروني الرافض ل
نجحت دمشؽ في استثمءر صاود حزب الادالة والتنمية التركي، في تحقيؽ الاديد مف األىداؼ، والتي •    
 منيء:

 ػ كسر مخطط الازؿ الدعمومءسي الذي سات واشنطف لفرضو عمى دمشؽ.
 ػ إضاءؼ الاالقءت التركية ػ اإلسرائيمية عمء أدى إلى إعاءد أنقرا عف تؿ أعيب.

 ير الاالقءت التركية ػ األمريكية.ػ توت
تأثير الاءمؿ السوري عمى أنقرا، أدى إلى تأثير الاءمؿ التركي عمى تؿ أعيب، عمء أدى عدوره إلى قعوؿ •    

 إسرائيؿ عءلارض التركي الخءص عءلدخوؿ في جولة محءدثءت غير معءشرة عرعءية تركيء مع سوريء.
لى أدت عممية الرصءص المسكوب التي نف•     ذتيء إسرائيؿ ضد قطءع غزة إلى انييءر الوسءطة التركية. وا 

 توتير الاالقءت التركية ػ اإلسرائيمية.
صاود إدارة أمريكية جديدة، ترتب عميو حدوث تغييرات في توجيءت واشنطف إزا  دمشؽ، عحيث إذا •    

. فإف توجيءت إدارة أوعءمء كءنت توجيءت إدارة عوش الجميورية السءعقة تراىف عمى عدـ التاءمؿ مع دمشؽ
 الديموقراطية الحءلية تراىف عمى التاءمؿ مع دمشؽ.

نالحظ ىنء أف الورقة العحثية قد سات إلى تخصيص جز  كعير لجية استاراض التطورات السيءسية الجءرية 
جءرية في في سوريء وفي إسرائيؿ، ومدى الاالقءت االرتعءطية التي ظمت تعرز عمى خمفية تواتر التغييرات ال

 دمشؽ وتؿ أعيب وواشنطف وأنقرا.
 * االستنتءج النيءئي لمورقة العحثية

تقوؿ خءتمة الورقة العحثية، عأف وجية النظر اإلسرائيمية إزا  الحدث السوري االحتجءجي األخير، ىي وجية 
 نظر يجب إدراكيء عمى خمفية االرتدادات واالناكءسءت المترتعة عمى ذلؾ:

  اإلسرائيمييف عأف االحتجءجءت السورية واالحتجءجءت اإليرانية قد أضافتء قدرات ومواقؼ ياتقد الزعمء•    
 دمشؽ وطيراف.
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يوجد اعتقءد واسع في أوسءط الزعمء  اإلسرائيمييف وأيضًء في أوسءط الاديد مف الزعمء  الشرؽ •    
دًا أف يؤدي إلى تحقيؽ أوسطييف اآلخريف عأف استمرار االضطراعءت والتوترات في سوريء مف الصاب ج

 استقرار وأمف المنطقة.
وفي نيءية الورقة تشير االستنتءجءت إلى أف المطموب حءليًء مف إسرائيؿ ىو أف تساى تؿ أعيب إلى رصد 
ومتءعاة التطورات الجءرية في سوريء، عمى أمؿ أف تؤدي إلى إضاءؼ قدرات دمشؽ، عمء يتيح إلسرائيؿ 

 الشأف السوري.القدرة لجية فرض النفوذ عمى 
نشير إلى أف كءتب الورقة العحثية ىو اإلسرائيمي تءمءر راعينوفيتش، الذي تولى سءعقًء: منصب السفير 
اإلسرائيمي في أمريكء ػ منصب كعير المفءوضيف اإلسرائيمييف في المفءوضءت اإلسرائيمية مع سوريء خالؿ 

ف )وجية نظر مف دمشؽ( نشرتو دار ـ، ولو كتءب يحمؿ عنواـ إلى عءـ الفترة مف عءـ 
 ـ. ويامؿ حءليًء كعءحث غير مقيـ في مؤسسة عروكينغز األمريكية.فءلنتيف ميتشؿ عءـ 

عرغـ محءوالت الورقة إعراز عاض التوصيفءت الدقيقة، فإف توصيفءت ىذه الورقة العحثية تضمنت قدرًا كعيرًا 
 خالؿ الجممة األخيرة التي طءلعت إسرائيؿ  مف "الخعث النءعـ". والذي أسفر مطاًل عوضوح مف

عءلرصد والمراقعة عمى أمؿ أف تؤدي التوترات إلى إضاءؼ سوريء، عمء سوؼ يتيح إلسرائيؿ عءلضرورة فرض 
 السيطرة عمى دمشؽ، وعءلتءلي عقية الشرؽ األوسط.

 //، الجمل بما حمل
 
 ومصر نموذجًا  ا  لالضطرابات الشرق أورسطلة: رسورلالتوظلف اإلرسرايلم 

الجمؿ: نشر مركز دراسءت إنيستيتيوتو أفءري إنترنءشيونءلي ورقة عحثية مثيرة لالىتمءـ، سات إلى مقءرعة 
التوترات ووقءئع األحداث الشرؽ أوسطية الجءرية مف خالؿ محءولة اإلجءعة عمى سؤاؿ مركزي مفءده: كيؼ 

ية الحءلية عمء يتيح إلسرائيؿ الفرصة مف أجؿ يمكف إلسرائيؿ استغالؿ وتوظيؼ االضطراعءت الشرؽ أوسط
 صنع وتحقيؽ السالـ الذي تريده تؿ أعيب؟

 * توصيؼ الورقة العحثية: المحتوى والمضموف
 يمكف توصيؼ محتوى ومضموف الورقة العحثية، عمى أسءس االعتعءرات اآلتية:

 التوصيؼ الشكمي لمورقة العحثية:•    
ئيؿ تحويؿ االضطراب في الشرؽ األوسط إلى فرصة مف أجؿ صنع ػ عنواف الورقة: كيؼ يمكف إلسرا

 السالـ.
ػ مؤلؼ الورقة: الخعير السيءسي مءسيميميءنو فيوري، العءحث في شاعة دراسءت الحرب التءعاة لكمية كينغيز 

 كولدج العريطءنية، ورئيس تحرير صحيفة ىيعتءغوف عوست.
 مف القطع المتوسط.صفحة  ػ حجـ الورقة: تقع الورقة العحثية في 

ػ النءشر: تـ نشر الورقة عواسطة مركز دراسءت إنستيتيوتو أفءري إنترنءشيونءلي )مايد الشؤوف الدولية( ضمف 
 (.سمسمة أوراؽ الامؿ، وحممت الورقة رقـ )

 التوصيؼ التحميمي لمورقة العحثية:•    
 ػ ممخص تنفيذ مختصر.

 ػ مقدمة الورقة.
 لمسءر اإلسرائيمي ػ الفمسطيني، المسءر اإلسرائيمي ػ السوري.ػ المفءصؿ التحميمية: ا
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 ػ االستنتءجءت.
نالحظ أف المكونءت الشكمية لمورقة تنسجـ مع مكونءتيء التحميمية، وذلؾ لجية الحجـ، وغزارة المامومءت، 

لمعءشر المنفتح ودقة التحميؿ، إضءفة إلى قدرة العءحث مءسيميميءنو فيوري عمى اإلفصءح والشفءفية والتاءمؿ ا
مع ماطيءت األحداث والوقءئع، وذلؾ عد ًا مف عنواف الورقة نفسيء، والذي أوضح ػ وعشكؿ معءشر ال لعس 
فيو ػ أف المطموب ىو فيـ ومارفة كيؼ يمكف إلسرائيؿ استغالؿ فرصة األحداث الشرؽ أوسطية الجءرية 

 لتازيز موقفيء في المنطقة.
 فيوري؟* مءذا قءؿ الخعير مءسيميميءنو 

ساى مءسيميميءنو فيوري إلى مقءرعة اإلجءعة عمى تسءؤؿ الورقة حوؿ كيفية استغالؿ إسرائيؿ لألحداث الشرؽ 
أوسطية كفرصة لصنع السالـ الذي تريده تؿ أعيب في المنطقة، وفي ىذا الخصوص يمكف استاراض 

 مقءرعة مءسيميميءنو عمى النحو اآلتي:
 تية:المقدمة: وتضمنت النقءط اآل•    

ػ في تونس ومصر، سات الحشود الجمءىيرية إلى اإلطءحة عنظءـ الرئيس التونسي زيف الاءعديف عف عمي 
والرئيس المصري حسني معءرؾ، واستطءعت أف  تحقؽ ذلؾ، عمء أدى إلى تفشي موجة اضطراعءت في كءفة 

عءدة توجية حركة أنحء  منطقة الشرؽ األوسط والمطموب مف إسرائيؿ الساي عأسرع مء يمكف لجية ت وجيو وا 
ىذه االضطراعءت عمء يؤدي إلى اإلطءحة عخصوـ إسرائيؿ الموجوديف في المنطقة وفي نفس الوقت عمى 
إسرائيؿ أف ال تتخمى عف القءىرة وتونس، وذلؾ عف طريؽ الساي لمسيطرة عمى القءىرة وتونس عف طريؽ 

التغيير سمعًء عمى مصءلح إسرائيؿ في تونس تازيز قوة حمفء ىء الموجوديف ودعـ صاودىـ عحيث ال يؤثر 
ضءفة لذلؾ عمى إسرائيؿ الساي لتوطيد قوة حمفء  واشنطف الشرؽ أوسطييف الميدديف عءلسقوط  والقءىرة، وا 

 حءليًء وعمى وجو الخصوص في صناء ، والمنءمة.
إلسرائيمية، وذلؾ وفقًء ػ في تونس توجد الاديد مف الاوامؿ المواتية لحدوث سينءريو عدـ اإلضرار عءلمصءلح ا

لممقءرنة القءئمة عأف الثورة اإليرانية أطءحت عحميؼ إسرائيؿ شءه إيراف وأحمت اإلمءـ الخميني عداًل عنو، أمء 
ف كءنت الثورة قد أطءحت عحميؼ إسرائيؿ الزعيـ حسني معءرؾ، فإف ىذه الثورة مف الصاب أف  في مصر، وا 

وعمى سعيؿ المثءؿ ال الحصر فإف كؿ العدائؿ المصرية المحتممة  تأتي ععديؿ يضر عءلمصءلح اإلسرائيمية،
 لحسني معءرؾ والمطروحة حءليًء ليست ماءدية إلسرائيؿ، وعمى وجو الخصوص: عمرو موسى، والعرادعي.

ػ القوؿ عقوة نفوذ جمءعة اإلخواف المسمميف المصرية ىو قوؿ افتراضي عايد عف الحقيقة، وفي أحسف 
% مف دعـ الرأي الاءـ المصري. وىي نسعة ىذه الجمءعة الحصوؿ عمى أكثر مف  األحواؿ ال تستطيع

ضءفًة لذلؾ، فإف ىذه  ال تكفي لفوز الجمءعة ال في االنتخءعءت الرئءسية وال في االنتخءعءت العرلمءنية. وا 
المحءفظ ػ  الجمءعة تاءني مف خالفءت داخمية عسعب وجود ثالثة تيءرات متصءرعة داخميء: التيءر اإلسالمي

التيءر اإلسالمي العراغمءتي ػ التيءر اإلسالمي التقدمي. والحقًء مف المتوقع أف تواجو ىذه الجمءعة المزيد مف 
اليزائـ في االنتخءعءت المصرية. عمء سوؼ يؤدي عدوره إلى تفكيؾ ىذه الجمءعة إلى ثالثة تيءرات عمى 

 األقؿ.
مء عاد االنتخءعءت المصرية الاءمة القءدمة قيءـ حكومة  ػ األكثر احتمءاًل في مصر وىو أف تشيد فترة

ائتالفية تجمع عيف قوى الوسط ويميف الوسط وعءلتءلي فمف غير المتوقع أف تصاد قوى إسالمية مصرية 
ضمف سينءريو يشعو سينءريو صاود حزب الادالة والتنمية التركي في أنقرا، وذلؾ لسعب عسيط ىو: أنو ال 

 سالمي عمى غرار الزعيـ اإلسالمي التركي رجب طيب أردوغءف.يوجد في مصر زعيـ إ
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ػ مف الماروؼ عأف القوى السيءسية المصرية الماءرضة ظمت دائمًء تستخدـ ورقة القضية الفمسطينية، كخمفية 
لتوجيو االنتقءدات ضد السمطة المصرية. ولكف عندمء تصاد القوى السيءسية المصرية الماءرضة لمسمطة 

عف ىذه الورقة. وتساى إلى المطءلعة عءلحفءظ عمى اتفءقية كءمب ديفيد وعدـ التفريط فييء طءلمء  فإنيء تتخمى
أف ذلؾ سوؼ يؤدي إلى خسءرة مصر لشعو جزيرة سينء  وعءئدات المالحة في قنءة السويس والماونءت 

ب جدًا عمى الغذائية األمريكية ونفط وغءز خميج السويس عمى يد إسرائيؿ وذلؾ عشكؿ يجاؿ مف الصا
 المصرييف استاءدتو مرة أخرى.

 المسءر اإلسرائيمي ػ الفمسطيني: وتضمنت النقءط اآلتية:•    
ػ تساى المجنة الرعءعية لجية الضغط مف أجؿ استئنءؼ مفءوضءت السالـ اإلسرائيمية ػ الفمسطينية، وىذا 

و أف يتجءوب مع استئنءؼ المفءوضءت عف مانءه أف عنيءميف نتءنيءىو يواجو حءليًء مأزقًء حرجًء: فءلمطموب من
طريؽ تقديـ عرض إسرائيمي مقعوؿ عواسطة المجنة الرعءعية وعواسطة الفمسطينييف. وأي عرض مف ىذا النوع 
سوؼ يكوف مرفوضء عواسطة حمفء  نتءنيءىو المتشدديف. وعءلتءلي كيؼ يساى نتءنيءىو لتقديـ عرض مقعوؿ 

يف ويضمف في نفس الوقت عدـ انييءر ائتالؼ نتءنيءىو الحكـ في عواسطة المجتمع الدولي والفمسطيني
 إسرائيؿ؟

ػ الخيءر األفضؿ لنتءنيءىو ىو الامؿ عءتجءه دفع الفمسطينييف ليكونوا أكثر انشغءاًل عخالفءتيـ الداخمية، وعمى 
ءت وجو الخصوص خالفءت حمءس ػ فتح وتوظيؼ االضطراعءت الشرؽ أوسطية، عمء يدفع إلى إشاءؿ خالف

حمءس ػ فتح، وتصايد وتءئرىء عمء يجاؿ كؿ طرؼ يتجءوز نقطة الالعودة لجية التفءىـ مع اآلخر، األمر 
الذي سوؼ يفسح المجءؿ واساًء أمءـ قعوؿ فتح ألفضمية خيءر إقءمة دولة فمسطينية خءصة عيء في الضفة 

 الغرعية، وقعوؿ حمءس ألفضمية خيءر إقءمة دولة خءصة عيء في قطءع غزة.
ذا، ويامؽ مءسيميميءنو قءئاًل عأف المطموب مف إسرائيؿ القيءـ عو عمى المسءر الفمسطيني قد تعدو فكرًة مثءلية ى

وغير واقاية، ولكف عرغـ ذلؾ فقد أثعتت حقءئؽ التءريخ عأف الاديد مف النمءذج المثءلية قد وجد طريقو إلى 
 التنفيذ عف طريؽ استخداـ القوة.

 ػ السوري: تضمف النقءط اآلتية: المسءر اإلسرائيمي•    
 ػ يتميز المسءر اإلسرائيمي ػ السوري عامؽ اناداـ الثقة المتعءدلة عيف الطرفيف.

ػ تنظر إسرائيؿ إلى سوريء عءعتعءرىء تمثؿ مصدر الخطر االستراتيجي الرئيسي الميدد ألمف إسرائيؿ، وذلؾ 
وحزب اهلل وحركة حمءس وعقية الفصءئؿ  لتوافر عدة أسعءب: قوة سوريء ػ تحءلفءت سوريء مع إيراف

 الفمسطينية.
ػ تمسؾ سوريء عمطمب استاءدة كءمؿ األراضي السورية الممتدة مف مرتفاءت الجوالف وحتى شءطت عحيرة 

 طعرية.
ػ تمسؾ إسرائيؿ عمطمب أف التوصؿ إلى اتفءؽ سالـ مع سوريء يتطمب إنفءذ المزيد مف الترتيعءت األمنية 

 تشددة لجية عدـ تخمي إسرائيؿ عف مرتفاءت الجوالف وميءه عحيرة طعرية.اإلسرائيمية الم
 ػ اقترعت إسرائيؿ وسوريء مف التوصؿ إلى اتفءؽ سالـ مرتيف:

ـ، وتحديدًا في الفترة التي أعقعت معءشرة التوقيع عمى اتفءؽ أوسمو، وذلؾ قعؿ األولى: في عءـ 
 ؽ راعيف.اغتيءؿ رئيس الوزرا  اإلسرائيمي السءعؽ إسح

ـ، عندمء قءمت إدارة كمينتوف الديموقراطية عرعءية استئنءؼ مفءوضءت السالـ الثءنية: في عءـ 
 السورية ػ اإلسرائيمية.
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_ المشكمة التي تواجو تؿ أعيب تتمثؿ في أف الرأي الاءـ اإلسرائيمي ال يدعـ مسءر مفءوضءت السالـ مع 
فءوض مع دمشؽ. كممء وجدت ىذه الحكومة ماءرضة أغمعية الرأي سوريء، وكممء حءولت حكومة إسرائيمية الت

 الاءـ اإلسرائيمي.
يخمص الخعير مءسيميميءنو فيوري، إلى أف عمى تؿ أعيب أف تساى مف أجؿ تازيز موجة الفوضى 
واالضطراعءت المتفشية في منطقة الشرؽ األوسط، عءلتركيز عمى دعـ االضطراعءت التي تستيدؼ دمشؽ، 

 إلى إضاءؼ قوة دمشؽ وقدراتيء الداخمية والخءرجية، عمء يؤدي عدوره إلى تحويؿ دمشؽ إلى وذلؾ وصوالً 
عءصمة ىشة وضايفة ال يكوف عمقدورىء سوى القعوؿ عمشروع السالـ اإلسرائيمي، والذي عال شؾ سوؼ 

 رائيؿ.تساى إسرائيؿ إلى فرضو وفقًء لمعدأ السالـ عءلقوة الذي يفرضو الطرؼ القوي، والذي ىو إس
 //، الجمل بما حمل

 
 تقدلرات صيلونلة متبالنة حول مصلر النظام الرسوري ورسط اترساع رقعة االحتجاجات 

أكدت أوسءط سيءسية صييونية أف موجة : عف الاعرية، ترجمة: مركز دراسءت وتحميؿ المامومءت الصحفية
حت مء يشعو موجة عءتية ممء االحتجءجءت التي انطمقت في عاض المدف السورية قعؿ نحو شير أصع

وصفتيء عػ"المد العحري التسونءمي"، في إشءرة إلى أف األحداث في مدنيتي دمشؽ وحمب ىي التي ستحسـ 
الماركة، في حيف رأت مصءدر أخرى أف الرئيس عشءر األسد اقترب مف نيءيتو المحتومة، ماتقدة عأف أمريكء 

لوقت الخوؼ مف تداعيءت سقوطو، في ظؿ أنو يعدو فءقدًا و"إسرائيؿ" يتنءزعيمء الحنؽ عميو، وفي نفس ا
 لمسيطرة و"شعو ضءئع".

األخيرة لـ يكف إليراف حميؼ ضايؼ ومطيع أكثر مف سوريء،  وأضءفت األوسءط عأنو وفي السنوات الػ
التي أصعحت محطة انتقءؿ ومماعًء إليراف، ولذلؾ تريد لو أف يعقى، وتتجند لمسءعدتو، وتوصيو عقمع 

 ضطراعءت عانؼ، ألف رئيسًء سوريًء "سنيًء" جديدًا مف شأنو أف يخمؽ مشكمة عسيرة لطيراف.اال
فمف جءنعو، رأى محمؿ الشؤوف الارعية في القنءة الاعرية األولى، عوديد غرانوت، عأف يوـ الجماة األخير 

ءنت مطءلعيـ تقتصر عمى كءف مفصميًء في سوريء، فءلمتظءىروف طءلعوا لممرة األولى عسقوط النظءـ عاد أف ك
اإلصالح والحرية، والنظءـ مف جءنعو استخدـ أعمى درجءت الانؼ، وحنث عوعده لوجيء  المدف، فمء كءف 
مف عاضيـ إال أف قدموا استقءالتيـ احتجءجًء عمى القتؿ الجمءعي عمى يد القنءصة وقوات األمف. واستطرد 

ومصر لف يحصؿ لو، وأخطأ لادـ تقديره استاداد  "غرانوت": "األسد أخطأ حيف ظف أف مء حصؿ في تونس
أعنء  شاعو لممخءطرة، وكسر حءجز الخوؼ، وأخطأ حيف "ضحؾ كءلطفؿ" في خطءعو أمءـ العرلمءف، منتاشًء 

 عيتءفءت التأييد المادة سمفًء مف جءنب أعضءئو". 
 تحميؿ لتاءمؿ األسد مع المظءىرات:

وآفي سخءروؼ: لفتء إلى أف نظءـ األسد يتزعزع، عمى  المحمالف في صحيفة "ىآرتس"، عءموس ىءرئيؿ
اعتعءر عأنو كممء تسّرعت المزيد مف مقءطع الفيديو التي ُتظير ذعح المتظءىريف، كممء تزايدت عالمءت 
اإلستفيءـ حوؿ قدرتو عمى وقؼ موجة اإلحتجءجءت ضده. وأضءفء عأف سيءسة القعضة القوية التي تستخدميء 

ءإلحتجءج يزداد قوة وينتشر في مدف أخرى، مرجحيف عأف األسد، طعقء لوجية نظره، ال قوات األمف فءشمة، ف
ال فإنو لف ينجو.   يمتمؾ إال خيءر مجزرة حمءة وا 

وأوضحء عأنو وعمى الرغـ مف عوادر ذىءب األسد في نفس طريؽ معءرؾ إال أنو ال ينعغي تجءىؿ ُعاديف عمى 
  قدر مف األىمية يامالف لصءلحو حتى اآلف:
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أنو وعمى الرغـ مف أف ضواحي دمشؽ إشتامت في نيءية األسعوع، إال أف المدينة الاءصمة نفسيء  -
 لـ تسجؿ سوى تظءىرات محدودة.

كمء ىو ماروؼ لـ يعدأ في الجيش إنشقءؽ مف قعؿ ضعءط كعءر )مثممء حدث في اليمف وليعيء(  -
ظءىريف، ومع إستمرار التظءىرات، سوؼ وكذلؾ ال يوجد رفض جمءعي ألوامر إطالؽ النءر عإتجءه المت

 تتغير األوضءع أيضء. 
 دمشؽ وحمب ستحسمءف الماركة لصءلح المتظءىريف:

المتخصص الصييوني في الشؤوف السورية، العروفيسور آيءؿ زيسر: رأى عأف سوريء تدخؿ اليوـ في حءلة 
ة مف الدولة، وىنءؾ طرؽ رئيسية مف الفوضى، ألف السمطة المركزية فقدت عمميًء السيطرة عمى أجزا  كعير 

أغمقت مجددًا عواسطة المتظءىريف، والحيءة االقتصءدية توقفت تقريعًء عشكؿ كءمؿ، والمواطنوف الخءئفوف 
 يسحعوف ودائايـ مف العنوؾ، والطمب عمى الدوالر في السوؽ السودا  يتاءظـ. 

لقمب والامود الفقري لمدولة، ويمثموف وأوضح زيسر عأف مواطني المدف الكعرى، دمشؽ وحمب، ممف يشكموف ا
نصؼ السكءف، مء زالوا يجمسوف عمى الحيءد، ويراقعوف مف اليءمش مء يدور، مشيرًا عأنيـ يمنحوف النظءـ، 
عشكؿ غير معءشر، تأييدًا ال ُيقّدر عثمف، ألنو لو خرج المالييف إلى شوارعيمء، فإنيـ سيتسععوف في حسـ 

لـ يحدث، لكف مف غير المستعاد أف يخرجوا في األسءعيع القريعة. )صحيفة الماركة، ورغـ أف ىذا األمر 
 القدس الارعي(

وخمص "زيسر" إلى أف النظءـ السوري قد فقد الشرعية التي امتمكيء، وفقد جميع مؤيديو خءرج سوريء، وأنو 
ف أعنء  الطءئفة الاموية اآلف يصءرع عمء تعقى لديو مف قوة مف أجؿ حيءتو، وتعقى لو قءعدة تأييد غير قميمة عي

التي يأتي منيء رؤسء  النظءـ، ممف يخشوف حمءـ دـ متوقع في اليوـ الذي سيمي األسد، وفي الحءلتيف، 
 القتءؿ عمى سوريء حءليًء في ذروتو، ومف المتوقع أف يكوف طوياًل وممطخًء عءلدمء . 

 سموؾ األسد يذكر عسموؾ معءرؾ:
موس ىرئيؿ: أشءر إلى أف األسد يذّكر عسموؾ الرئيس المصري السءعؽ، أمء المحمؿ الاسكري الصييوني، عء

حسني معءرؾ، الذي جّرب في أيءمو األخيرة كؿ منءورة ممكنة لالستمرار عءالحتفءظ عءلسمطة، لكنو ال يرى 
نفسو مضطرًا لتاييف نءئب لو، ونقؿ صالحيءت إليو. وأضءؼ عأف ثمة فرؽ آخر عءرز عيف الرجميف، فءألسد 

السءعة، يحظى عوقوؼ الجيش إلى جءنعو، وىو يفترض الحكمة تكمف في استخداـ أقصى الوحشية،  حتى
وتجءىؿ االحتجءجءت األمريكية، لمعقء  في السمطة، مع الامـ أنو وعنءصره يحءولوف إعقء  دمشؽ خءرج دائرة 

راعءت إلييء، فإنو االضطراعءت، حيث لـ يسجؿ فييء احتجءج عمى نطءؽ واسع، ألنو في حءؿ امتدت االضط
وزوجتو وعقية أفراد عءئمتو سيضطروف لمتفتيش عف ممجأ مف الجميور الغءضب، وطيراف قد تكوف حاًل 

 مالئمًء مف أجميـ!
ف كءنت تمسؾ عماظـ  عمى الصايد الطءئفي، يرى "ىءريئيؿ" أف األقمية الاموية، التي ينتمي إلييء األسد، وا 

ف يوجد مء يكفي مف الضعءط الُسنة في مواقع حسءسة، سيفكروف المنءصب ذات األىمية في الجيش، ولك
عيجر الرئيس إذا واصؿ التورط. ويرى عأف التعاءت الميدانية المتوقاة لمء يحصؿ في دمشؽ يجد أصدا ه 
يراف متخوفة،  داخؿ الطءئفة الاموية التي "تشتاؿ"، فيمء المحور الماءدي إلسرائيؿ "ياءني المخءض"، وا 

طنو متقمصة"، وأنقرة قمقة، ألف أحدًا مف ىؤال  ليس واثقًء مف أف األسد يفيـ مءذا يفاؿ وحزب اهلل "ع
 عءلضعط، وأيف مف شأنو أف يصؿ في غضوف وقت قصير.
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وأوضح ىءرئيؿ عأف سوريء تشيد فاميًء مء يمكف أف يسمى "حمءـ دـ"، عفاؿ مقءطع الفيديو والصور التي 
شعكة اإلنترنت، وتـ عثيء في وسءئؿ اإلعالـ الارعية، حيث يظير انتشرت ععر الشعكءت االجتمءعية عمى 

رجءؿ الشرطة والجيش، عاضيـ يرتدي الزي المدني، يطمقوف النءر عال رحمة ضد المتظءىريف، ويعدو 
 المتظءىروف يفروف منيـ.

 شتد:تقديرات لممنظومة األمنية والسيءسية الصييونية: األسد سيعقى عمى المدى المنظور والثورة ست
يراقب مسؤولوف رفياو المستوى في المنظومتيف االمنّية والسيءسّية في تؿ اعيب، عترقب حذر التطورات 
االخيرة في دمشؽ، ماّعريف عف عدـ رضءىـ مف جميع السينءريوىءت المحتممة، إذ أّف االعتيءج والفرح مف 

سد قد يؤدي إلى تسمـ المتطرفيف طرؼ "اإلسرائيمييف" عسقوط االسد قد يتحّوؿ إلى كيد مرتد، فسقوط اال
مقءليد السمطة، وىذا االمر لف يكوف لصءلح "إسرائيؿ". وانتقد المسؤولوف موقؼ إدارة الرئيس األمريكي "عءراؾ 
أوعءمء" تجءه التطورات السورية، عءعتعءر أنيء تعدو "ضءئاة عيف انتقءد األسد والخوؼ الكعير مف أف يؤدي 

 عيف الاموييف والسُّنة، أو تدخؿ مف إيراف وحزب اهلل إلنقءذ النظءـ الاموي. انييءر حكمو إلى حمءـ دـ"،
وتُقّدر االوسءط السيءسية واالمنّية في تؿ اعيب اْف يتمكف نظءـ األسد مف العقء  في المستقعؿ المنظور الّنو 

زة االستخعءرّية ياتمد عمى جيش قوّي وعمى قوات مخءعرات قءماة وقوّية. ولكف عموازاة ذلؾ، توصمت االجي
اإلسرائيمّية إلى نتيجة حتمّية مفءدىء اّف الشاب السورّي اجتءز حءجز الخوؼ، واّنو خالؿ االسءعيع القمية 

 القءدمة ستشتد الثورة السورّية، االمر الذي سيضع النظءـ امءـ امتحءف العقء  او االنكسءر.
 سيشدد مواقفو تجءه "إسرائيؿ":إمكءنية تحريؾ المسءر التفءوضي السوري في الحضيض واألسد 

وقد اعتعر مسؤوؿ صييوني رفيع المستوى وفي ظؿ األحداث المتسءرعة في سوريء أّف امكءنّية تجديد 
المفءوضءت عمى المسءر السورّي وصمت إلى الحضيض، وذلؾ الّف األسد درج عمى التصريح في األحءديث 

ّنو مء زاؿ ُمصرًا عمى مواقفو الماءدية لمدولة الاعرّية، الصحءفّية التي أدلى عيء مؤخرًا أّف شاعو يدعمو أل
خالًفء لمء جرى في تونس ومصر، ومء زاؿ جءريًء في ليعيء، وعءلتءلي يرى صّنءع القرار في تؿ اعيب، كمء 

 قءلت 'يدياوت احرونوت' اّف االسد سيتشدد اكثر في مواقفو الماءدية لمدولة الاعرية.
 ة إليراف و"حزب اهلل" وسيدفع نحو صاود "اإلخواف":سقوط األسد سيشكؿ ضرعة قءسي

تشير األوسءط السيءسّية واالمنية الصييونية إلى اّنو عمى المدى العايد سيسقط نظءـ االسد ال محءلة، ولكف 
ىذا االمر ال ُيفرح "اإلسرائيمييف"، عسقوط نظءـ يتاءوف مع إيراف و"حزب اهلل"، الّنو في سورية ال توجد 

، وىنءؾ حقد كعير عمى النظءـ، عالوة عمى ذلؾ، فءّف السواد االعظـ مف السورييف ىـ مف السُّنة، ديمقراطّية
وعءلتءلي فءّف الطريؽ عءتت شعو ماعّدة الستيال  جمءعة "االخواف المسمميف" عمى مقءليد السمطة عاد القضء  

استاداد العراـ اتفءؽ سالـ  عمى نظءـ حزب العاث. وأضءفت األوسءط عأف جمءعة "اإلخواف" لف تكوف عمى
مع "إسرائيؿ"، عؿ عمى الاكس فإنيء ستساى إلزالتيء عف خءرطة الشرؽ االوسط. وزعمت التقديرات 
الصييونية الرسمّية عأف ىنءؾ سينءريو آخر يتمثؿ في قيءـ الحركءت "اإلرىءعية" عدعـ تسميـ السمطة إلى 

 جيءت "ارىءعّية".
سد سُيشّكؿ ضرعًة قءسيًة لكٍؿ مف إيراف و"حزب اهلل"، االمر الذي ياني ولفتت األوسءط إلى أّف سقوط األ

توقؼ إمداد "حزب اهلل" عاشرات االؼ الصواريخ القءدمة مف إيراف، وعءلتءلي يسود االعتقءد في تؿ اعيب اّنو 
خمص كّممء واصؿ النظءـ الحءلي حرعو مف اجؿ العقء  فءّنو لف يامؿ عمى تزويد حزب اهلل عءالسمحة. و 

المسؤولوف في تؿ اعيب إلى القوؿ اّف سقوط نظءـ االسد سيكوف عمثءعة صفاة قءسية لكؿ الدوؿ التي 
 سءرعت إلى تأييده مثؿ إيراف وحزب اهلل وتركيء والاديد مف الدوؿ االوروعّية، فسقوط النظءـ سُيوجايـ كثيًرا.
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مسمموف" عمى الحكـ، ماتعرًا عأف "اإلخواف" مف جءنعو، استعاد العروفسور آيءؿ زيسر عأف يستولي "اإلخواف ال
قد يشءركوف في الحكـ لكنيـ لف يكونوا النظءـ الذي سيحكـ سوريء في المستقعؿ. وأردؼ أف 'إسرائيؿ تخءؼ 
دائمء مف كؿ شي ، وعءلتأكيد ىنءؾ مف يشيروف إلى حقيقة أف اإلخواف المسمميف ىـ حركة قوية جدا 

نمء رعمء سيكونوف جز ا مف الصورة  ومنظمة في سورية، لكني ال أعتقد أنيـ سيصادوف إلى سدة الحكـ، وا 
 في الحكـ".

 األسد قد يحءوؿ فتح الجعية مع "إسرائيؿ":
أستءذ تءريخ الشرؽ األوسط المتخصص في الشؤوف السورية في جءماة تؿ اعيب، العروفيسور ايتمءر 

ريف األسءسييف سيكونوف إيراف وحمءس و"حزب راعينوفيتش: رأى عأنو إذا سقط النظءـ في سوريء فإف المتضر 
اهلل". واعتعر انو مف الجية االخرى قد يحءوؿ االسد والرئيس اإليراني محمود احمدي نجءد تسخيف الحدود 
مع "إسرائيؿ" مف أجؿ صرؼ النيراف عنيمء، الفتًء إلى اّنو في جميع االحواؿ فءنو في ىذه االثنء  سيتـ ازالة 

 يمي مع سوريء عف االجندة.احتمءؿ اتفءؽ إسرائ
ولفت إلى أنو وفي ظؿ الوضع الحءصؿ فءف المطموب اف تكوف ىنءؾ سيءسة صييونية يكوف في صمعيء 
قرا ة صحيحة لمتطورات الداخمية في سورية إلى جءنب تأىب امني وحوار وتنسيؽ وثيقيف مع الواليءت 

ضع الجديد. وادعى راعينوفيتش اف استمرار المتحدة وشركء  آخريف، وانفتءح تجءه الفرص الكءمنة في الو 
االحتجءجءت واحتمءالت قمايء عانؼ سيضع ماضمة امءـ الواليءت المتحدة وحمفءئيء، الف التدخؿ في ليعيء 
تـ تعريره عادـ السمءح لمقذافي عءرتكءب مجءزر ضد مواطني ليعيء الذيف يطءلعوف عءلحرية والديمقراطية، عينمء 

 كي عءراؾ اوعءمء وشركءؤه عتفسير عدـ تدخميـ مف اجؿ منع سفؾ الدمء  في سوريء.سيطءلب الرئيس األمري
مف جءنعيمء، المحمالف في صحيفة "ىآرتس"، عءموس ىءرئيؿ وآفي سخءروؼ، اعتعرا عأف ىنءؾ شكوكًء في 

خءرج أف األسد يمكنو أف يسمح لنفسو عقيءـ "حزب اهلل"، عإعتدا  إنتقءمي كعير ضد ىدؼ "إسرائيمي" في ال
ألف األمر مف شأنو أف يشاؿ ردود فاؿ متتءلية، نيءيتيء ستكوف حرب عند الحدود الشمءلية. ولدى األسد 
حءليء مء يكفيو مف المشءكؿ لإلنشغءؿ عيء، لكي يكوف في المقءعؿ شريكء نشطء في خطر جديد مف ىذا 

ية، وليس نحو الخءرج، إلى النوع. فأنظءر كتءئب الرئيس السوري حءليء صوب الداخؿ، نحو المدف السور 
 المعنءنية.  –ىضعة الجوالف والحدود اإلسرائيمية 

وفي الوضع الراىف، يتقءدـ تايد األميف الاءـ حسف نصر اهلل لإلنتقءـ لموت زميمو عمءد مغنية في شعءط/ 
وعمى  –، ومف المحتمؿ أنو عمى الرغـ مف المخءطر التي قد تنجـ عف تنفيذ إعتدا  إنتقءمي فعراير 

لكف الضغوط عمى نصر  –رأسو إشاءؿ الحدود الشمءلية في توقيت يعدو وأنو غير مريح لدمشؽ أو لطيراف 
 اهلل لمامؿ، والتي تأتي مف داخؿ منظمتو، ستتضح عمى أنيء عنصر قوي لمغءية.
 توقاءت عأف تستعدؿ المؤسسة األمنية السورية عشءر األسد عشخصية عموية أخرى:

سءعؽ رفيع المستوى: توّقع أف تستعدؿ المؤسسة األمنية السورية الرئيس عشءر األسد  دعمومءسي صييوني
 عأحد أفراد عءئمتو أو مف الطءئفة الاموية.

المدير الاءـ السءعؽ لوزارة الخءرجية الصييونية، الدكتور ألوف ليئيؿ: توقع عأف تتمّكف المؤسسة األمنية 
عالد مف استعداؿ األسد في حءؿ رأت أف ثمة ضرورة لذلؾ ووصؼ السورية والتي عّدىء الجية األقوى في ال

 حدوث تغيير كيذا عأنو "تقني". )صحيفة القدس الارعي(
 القنءة الاءشرة

 //، التقرلر المعمومات ، ممحق خاص 
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 تقدلر موقف صيلون  حول امتناع الدول الغربلة عن التدخل العرسكري ف  رسورلا 

ععرت أوسءط صييونية عف : الاعري في مركز دراسءت وتحميؿ المامومءت الصحفيةإعداد وترجمة القسـ 
اعتقءدىء عأّف وقوؼ الاءلـ سءكتًء أمءـ مء يحدث في سوريء، ال يستوي مع حديثو و"اشمئزازه" مف سموؾ 

 األسد، لكنو حريص جدًا عمى العقء  في مستوى اإلدانءت غير الرسمية، وتجنب الدعوة إلى عمؿ ىجومي.
وقءؿ "نداؿ إيءؿ" الخعير "اإلسرائيمي" في شؤوف الشرؽ األوسط، إّف صنءع القرار في أوروعء والواليءت 
المتحدة كرروا مرارًا وتكرارًا رسءلة واحدة، عأّف التدخؿ الاسكري في سوريء ليس عمى جدوؿ األعمءؿ، وىـ 

دفع عءتجءه مثؿ ىذا الامؿ، يقولوف ذلؾ حقيقة، ويحءولوف إحعءط أي وجية نظر سيءسية محتممة قد ت
 متسءئاًل: لمءذا ال يقوـ المعءدروف إلى الاممية الاسكرية في ليعيء عءلتدخؿ في سوريء؟

 كواعح التدخؿ الاسكري
 يحءوؿ "إيءؿ" اإلجءعة عف ىذا السؤاؿ الذي وصفو عػ"المميوني" عمى النحو التءلي:

واليءت المتحدة وفرنسء وعريطءنيء تدخميء غموض ىوية المنتصر: وىذا أمر حءسـ، فاندمء عدأت ال .
في ليعيء كءف ىنءؾ شاور عأّف أيءـ القذافي مادودة، وكءف واضحًء أيضًء، وجود قوة مسمحة وواساة لمثوار 
الذيف سيطروا عمى أجزا  مف العالد. وسوا  في ليعيء أو مصر، فقد حصمت تحءلفءت قوية، قررت إسقءط 

جمءىيرية إجمءعية عءلرغعة في إسقءطو، ومف المحظة التي كءف واضحًء النظءـ، ودار الحديث عف ظءىرة 
فييء عأف النظءـ المصري لف يقمع االحتجءجءت عءلقوة، لـ يتعؽ لو أي خيءر فاءؿ. الغرب، وعمى رأسو 
الواليءت المتحدة، فيموا عأف معءرؾ ضايؼ، ومنتيي منذ العداية، وتوجب عمييـ إيجءد حصف أخرى جديدة، 

نيف ومرضى عشكؿ أقؿ، وكءف ىذا قرارًا واقايًء جدًا، ونعع مف ضرورة الظروؼ، وىي الفيـ عأّف ولكف مس
معءرؾ يوشؾ عمى السقوط. أمء في ليعيء، فكءف االعتعءر مختمؼ قمياًل، فمـ يكف ىنءؾ قنءعة عأف القذافي 

اينة أف تطيح عو، وأف منتيي، إال أّف التوافؽ الدولي قضى عوجود قوة كعيرة تقؼ ضده، يمكف في ظروؼ م
التوافؽ الذي ال يقؿ أىمية ىو أف ليعيء، التي تحءلفت مع الغرب، لف تستطيع القيءـ عأعمءؿ تجءرية ماو 
طءلمء القذافي قءئدىء. أمء القصة السورية، فيي مختمفة جدًا، يقوؿ "إيءؿ"، فال ماءرضة واضحة داخؿ العمد، 

قوات األمف عمى إخالصو، والحديث يدور عف مظءىرات غير وال قوة عسكرية ضد الرئيس، وحءفظ الجيش و 
 شءممة لماظـ أجزا  المجتمع السوري، الذي ينتظر النتءئج عخوؼ.

تكرار "الحرب الخءطئة": حيف سءفر "أريئيؿ شءروف" إلى واشنطف عشية حرب الاراؽ الثءنية في  .
ة"، وطءلعو عتركيز جيوده في ، وحذر الرئيس "جورج عوش" مف أّنو عمى وشؾ "خوض حرب خءطئ

إيراف وليس الاراؽ، إال أّنو تجءىمو، عممًء عأّف حرب الاراؽ ىي أحد األسعءب الرئيسة لتجنب الواليءت 
المتحدة ضرعة عسكرية في إيراف، والنظرة المقعولة ىي، عأّنو ال يوجد ليء دعـ جميوري، ومجءؿ عسكري، 

ي الشرؽ األوسط. ىذه ىي مفءرقة الامؿ المعكر أو "الحرب أو موارد مءلية لممخءطرة في حرب إضءفية ف
الخءطئة،ا كمء يقوؿ "إيءؿ"، فحقيقة أّف الغرب اآلف ممتـز عتطور األحداث في ليعيء، تقمص نءفذة فرص 

 الامؿ عشكؿ درامءتيكي في سوريء، عمى الصايديف:
 المنطقة.  السيءسي: فءلجميور الغرعي ال يريد "منح االئتمءف" لسمسمة حروب في 
الموجستي: وتتامؽ عءلموارد الاسكرية، مء ياني أف متخذي القرارات، عءتوا يشاروف أنيـ غءرقوف في  

 مكءف واحد، ويجدوف صاوعة في االلتزاـ عمزيد مف المتءعب. 
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اإلستفءدة مف تغيير النظءـ السوري: لـ يسأؿ الغرب نفسو مءذا سيكسب مف تغيير النظءـ المصري،  .
لشءرع المصري ىو الذي أممى التطورات، أمء في ليعيء فمف الواضح جدًا، أّف النظءـ الجديد سيكوف ألّف ا

متامقًء جدًا عأورعء وأمريكء، ومع أخذ احتيءطي النفط الميعي عايف االعتعءر، فإف تغير نظءـ قد يضمف حصة 
ًء" مف تغيير النظءـ، خءصة عمى محترمة، أكثر مف تمؾ. أمء في سوريء، فإّف ىنءؾ مء يمكف كسعو "إسرائيمي

صايد إضاءؼ المحور اإليراني، مع تجءىؿ المسئوليف "اإلسرائيمييف" المتامد لمء يحدث مف تاءوف ىءدئ 
ونءجع عيف سوريء والواليءت المتحدة عشأف المصءلح في الاراؽ، وعمى مء يعدو فإف النظءـ السوري فاءؿ جدًا 

سورية ماقدة ومركعة عشكؿ أكعر، فينءؾ مء يمكف كسعو، ولكف يوجد مء عءلنسعة ليـ. وىكذا، فإّف الحءلة ال
 ُيخسر، وعمى رأس ذلؾ استقرار مايف وىش مف شواطت لعنءف حتى الاراؽ. )موقع قضءيء مركزية(

 مصمحة صييونية 
ف في مف جيتو، ععر الخعير "اإلسرائيمي" في الشئوف السورية العروفيسور "إيءؿ زيسر" عف اعتقءده أّف كثيري

"إسرائيؿ" يروف استمرار حكـ عشءر األسد لسوريء مصمحة "إسرائيمية"، ألّنو يضمف ليء اليدو ، عمانى أنو مء 
داـ عشءر في السمطة، فسيظؿ الجيش ياءلج مواطنيو، عدؿ أف ُياد نفسو لمحءرعتيء، رغـ أف المشكمة في 

شءرة إلى الفروقءت عيف الواقايف سوريء أعمؽ مف أف يمكف قمايء عحراب الجيش، مع مء في ذلؾ مف إ
 السوري والمصري. )موقع ويمال اإلخعءري(

عمى صايد متصؿ، زعمت مصءدر عسكرية واستخعءراتية صييونية وجود خالفءت داخؿ عءئمة األسد وقيءدة 
الجيش السوري، حيث يتـ التخطيط النقالب عسكري ضد عشءر، عرئءسة شقيقو األصغر مءىر، قءئد الحرس 

ي الرئءسي والفرقة الراعاة، ويقؼ عمى رأس القوات التي تقمع المتظءىريف والمنتفضيف، وياتقد عمى الجميور 
خالؼ الرئيس، أنو ينعغي استخداـ قوات الجيش والوسءئؿ األخرى الصاعة لمغءية ضد المتظءىريف، 

سيحدث قريعًء عمى  وتصفيتيـ جسديًء، قعؿ أف يصعحوا قوة مسمحة حقيقية. وياتقد مءىر أّف ىذا السينءريو
األرض في حءؿ أصعح الوضع متاءداًل عيف المنتفضيف والسمطة في دمشؽ، ففي حءؿ نجح المحميوف في 
تشكيؿ خاليء عسكرية في المدف السورية المختمفة، سيكوف مسألة وقت فقط إلى أف تستطيع السيطرة عمى 

شءر عحءجة لمسمءح في حءليء عتاميؽ التدخؿ الاءصمة. وياتقد مخططو االنقالب، وىـ الموالوف إليراف، أّف ع
ال فإف كميءت المقءتميف والسالح التي تتدفؽ إلى  اإلستخعءراتي والموجيستي اإليراني لقمع التمرد ضده، وا 
المنتفضيف في سوريء، عمعءدرة مصءدر مختمفة مف عينيء ساودية، خءصة مف األردف، الاراؽ، ولعنءف، 

لدرجة أف الجيش وأجيزة االستخعءرات السورية التي تامؿ عمى قمع التمرد  وصمت عءلفاؿ إلى أعاءد واساة،
 والتظءىرات، غير قءدرة عمى السيطرة عمييء دوف مسءعدة إيرانية. 

وقد وافؽ األسد عمى ىعوط طءئرات عسكرية إيرانية في دمشؽ تقؿ ذخيرة ومادات خءصة لتفريؽ 
مف عنءصر الوحدات  انية واحدة عمى األقؿ تحمؿ المتظءىريف، لكنو يرفض السمءح عيعوط طءئرة إير 

 الخءصة التءعاة لمحرس الثوري لمتاءمؿ مع االنتفءضءت في منءطؽ المدف. )موقع تيؾ ديعكء األمني(
 عصب النظءـ

المصءدر الصييونية في واشنطف تقوؿ إّف كال الشخصيتيف السوريتيف المتيف وقع الرئيس "عءراؾ أوعءمء" عمى 
 دىمء ىمء:الاقوعءت ض

إعف خءؿ الرئيس عءطؼ نجيب، الذي تـ تايينو عواسطة األسد لترؤس عمميءت القمع جنوب سوريء،  .
 وشغؿ في المءضي رئيس الجيءز األمني لحزب العاث في حوراف.
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رئيس أجيزة االستخعءرات السورية عمي الممموؾ، الذي يطءلب عتصفية فورية لممتمرديف، ويؤيد  .
 ري اإليراني، حيث يجري اتصءالت معءشرة ماو دوف الحصوؿ عمى تصريح األسد. تدخؿ الحرس الثو 

وتقوؿ المصءدر إّف اإلتصءالت تتـ مع الجنراؿ اإليراني "قءسـ سميمءني"، الذي يامؿ في األيءـ األخيرة مف 
في حءؿ داخؿ مقر عمميءت سري قرب الحدود مع سوريء، لتأميف السيطرة اإليرانية عمى مء يدور في سوريء 

حدث انقالب عسكري في دمشؽ، وىو مء دفع عءلرئيس "أوعءمء" لمتوقيع عمى أمر رئءسي غير تقميدي يتطرؽ 
يرانية تامؿ سويًء، وتاتعر المرة األولى التي تشير فييء واشنطف إلى عمميءت  لمصءدر إستخعءراتية سورية وا 

يرانية متورطة في   قمع التظءىرات. )القنءة الاعرية الثءنية(محددة تاتـز القيءـ عيء ضد مصءدر سورية وا 
المحمؿ السيءسي اإلسرائيمي العءرز "عوفر شيمح"، صءحب الامود اليومي في الصحءفة، قءؿ إّف ال أحد في 
المؤسسة األمنية الصييونية، مستاد ليتنعأ فيمء إذا كءف األسد سينجو مف الاءصفة الحءلية، رغـ أنيء سءعة 

الستخعءرات، وزعءئف المامومءت وتحميالتيـ، رغـ أف سوريء كءنت طواؿ جيميف ىدفًء حءسمة عءلنسعة لانءصر ا
 رئيسيًء لألجيزة االستخعءراتية اإلسرائيمية. 

 عزؿ األسد
ويواصؿ: عندمء أنيى رئيس جيءز االستخعءرات الاسكرية "أمءف" السءعؽ، "عءموس يدليف"، فترة واليتو، قءؿ 

نظومة استخعءراتية كءنت فءئضًء مف المامومءت عشأف سوريء قيءسًء عءلنقص في منتديءت ُمغمقة أنو اكتشؼ م
االستخعءراتي حيءؿ أىداؼ حيوية أخرى، صحيح أنيء أرجأت عمى امتداد سنوات عممية عنء  المفءعؿ النووي 
في دير الزور، لكنيء عاد مضي أيءـ حّددت مكءنو، وأحضرت استخعءرات تسمح عإدانتيء، واالستاداد لشف 
ىجوـ سُيدمر خاللو، وعالوة عمى ذلؾ سءعدت في اإلجرا ات التي حءلت دوف االحتداـ عاد قصفو، وىكذا 
في كؿ أحداث الذروة األمنية لماقد األخير، وعمى رأسيء حرب لعنءف الثءنية، تجسدت فرضية أف إسرائيؿ 

تاتقد األوسءط األمنية  تارؼ سوريء: جيشيء؛ قءدتيء؛ ومنظومة اتخءذ قراراتيء، عصورة جيدة. وحءليءً 
"اإلسرائيمية"، وفقًء لتقدير "شيمح"، أف األسد لف ُيستعدؿ عنظءـ سيءسي آخر، عؿ ستدخؿ سوريء في فترة مديدة 
مف عدـ االستقرار؛ مف نزاعءت طءئفية، وانحالؿ لمؤسسءت الحكـ، وسيواجو مء تعقى مف النظءـ الاموي تمؾ 

 ية ومحمية أخرى ورا  اتجءىءتيء. األغمعية السنية، وستنجر قوات انازال
ويواصؿ: ليس عمقدور إيراف، التي تحولت في عيد األسد االعف إلى الدعءمة الرئيسية لسوريء، التنءزؿ عف 
التأثير والاالقة المعءشرة مع لعنءف، المذيف منحيء إيءىمء النظءـ الحءلي، وفي موازاة ذلؾ، ستضطر المؤسسة 

ـ عف سوريء عتاعيرات مغءيرة تمءمًء. إلى ذلؾ، يستارض "شيمح" أف جميع أركءف اإلسرائيمية لمتأقمـ، والتكم
المؤسستيف األمنية والاسكرية في "إسرائيؿ" دعـ المفءوضءت مع سوريء عشكؿ شعو متواصؿ في غضوف 

عءمًء األخيرة، ومنيـ: رئيس أمءف األسعؽ "أوري سءغي"، وخمفو "أىءروف زئيفي فركش"، ورئيس ىيئة  الػ
األركءف الاءمة السءعؽ، "غءعي أشكينءزي"، وجميايـ دفاوا الستغالؿ مء يعدو عنظرىـ فرصة لكسر التأثير 
اإليراني، وتغيير الوضع في المنطقة. وفي ظؿ ىذه األزمة، يستعاد "شيمح" استنءدًا إلى تقديرات استخعءرية 

حدود مع إسرائيؿ، إلزالة الغضب عنو أف السينءريو الذي وفقو سيحءوؿ األسد الخروج مف مأزقو عتسخيف ال
وتحويمو إلييء، ليس لو أسءس مف الصحة، ألنو يامـ جيدًا مء ينتظره في ىذه المواجية، ومف امتنع عف الرد 
حيءؿ تدمير المفءعؿ، ثمة شؾ أْف يقرر عأف يكوف الحؿ لمتظءىرات في درعء ىو شفُّ حرب ضءرية مع 

ير محتمؿ، لكنو ال يتضمَّف منطقًء سميمًء وال أولوية تءريخية، وثمة شؾ إسرائيؿ، ىذا ال ياني أف السينءريو غ
 أف ياتقد أف اليجوـ عمى إسرائيؿ سيسءعد في عقءئو. )القنءة السءعاة لممستوطنيف(

 استيداؼ إيراف
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األكثر منطقية عنظر المجتمع االستخعءراتي "اإلسرائيمي"، أّنو إْف عقي األسد أو سقط، فستسقط سوريء مف 
، ودعـ "إسرائيؿ" في خ ءرطة المفءوضءت المحتممة، أو مف خءرطة التيديد الفوري، إلى أجؿ غير مامـو

مفءوضءت كيذه قد يتالشى، حيف يوجد نظءـ جديد أو متزعزع، فءلثمف الماروؼ، وىو التنءزؿ عف الجوالف، 
السيمء خرؽ التحءلؼ مع إيراف، غير محعَّذ لماظـ اإلسرائيمييف، والمستاديف لو مقءعؿ أجر استراتيجي مواٍز، 

 لف يدعموه في وضع كيذا. 
وىكذا فإنو في الماءلجة اإلسرائيمية لألحداث السورية، فإف إيراف، ىي الكممة األسءس والوحيدة تقريعًء في ىذه 

ع األيءـ، فيي كقوة منءىضة إقميمية، لدييء إستراتيجية عءلمية وماءدية "إلسرائيؿ" عشكؿ قءطع، وىي كءلموزي 
األكعر لألسمحة منذ أمد عايد، ُتحدث تغييرًا إستراتيجيًء في المنطقة لـ تتضح ماءلمو عاد تمءمًء حتى لدى 

 قءدة األمف اإلسرائيمييف. 
يراف استخدمت سوريء األسد كقنءة تزويد لحزب اهلل، كصمءـ يتدفَّؽ ععره جز  مف تأثيرىء عمى مء يحدث  وا 

نءظري إسرائيؿ والواليءت المتحدة مء داـ مرتعطًء جيدًا، واتضح ذلؾ في كؿ في الاراؽ، وكطاـ تمويح عو أمءـ 
لحظة حءسمة، في وسط طيراف، والسؤاؿ اإلسرائيمي ىنء: ىؿ سيكوف لدى إيراف تأثير ممءثؿ عمى النظءـ 
السني، الذي قد ينمو جّرا  تقويض نظءـ األسد؟ والمسألة التي ال تقؿ أىمية، كيؼ ستتمكَّف طيراف مف 
التأثير إْف ُأقحمت سوريء حقًء في وضع غير مستقر، حيث تواجو فيو مختمؼ مجموعءت القوة لوقت طويؿ 

 دوف أف تتمكف مف التوصؿ إلى حسـ؟
ثمة مف يرى في المؤسسة "اإلسرائيمية" أفضمية ليذا الوضع عءلذات، ألف االنتعءه السوري سيكوف منصّعًء نحو 

صوؿ مواجية مع إسرائيؿ، واألرض السورية اليشة عمء فيو الكفءية، الداخؿ، وسيتاءظـ فقط التخوؼ مف ح
حيث وقات ىجمءت عسكرية، وتصفيءت ألىداؼ ثمينة، دوف رد سوري، فإنيء ستشعو لعنءف أكثر مف الدولة 
الحءكمة في عيد "حءفظ األسد"، مء ياني عصورة أو عأخرى أف الخيءر المنطقي المتداوؿ في إسرائيؿ يشير 

 رية ستاءني مف عدـ االستقرار لوقت طويؿ. إلى أف سو 
 )المنتدى اإلرسرايلم  لممخابرات(

//، التقرلر المعمومات ، ممحق خاص 
 
 عمى مفترق طرق  ارسورل :معيد درارسات األمن القوم  اإلرسرايلم  

دىء عميد كمية الجمؿ: نشر مايد دراسءت األمف القومي اإلسرائيمي التءعع لجءماة تؿ أعيب ورقة عحثية أع
الاموـ اإلنسءنية عءلجءماة، العروفيسور إياءؿ زيسر، سات إلى مقءرعة الحدث السوري، وفؽ فرضية حمميء 
عنواف: سوريء األسد عمى مفترؽ الطرؽ: فمء ىي ماطيءت مقءرعة العروفيسور اإلسرائيمي إياءؿ زيسر لمحدث 

 يمي الذي سات الورقة إلى التاعير عنو؟السوري. ومء ىو المنظور األمني ػ االستراتيجي اإلسرائ
 * مايد األمف القومي اإلسرائيمي: مقءرعة العروفيسور إياءؿ زيسر لمحدث السوري

ياتعر مايد األمف القومي اإلسرائيمي التءعع لجءماة تؿ أعيب مف أعرز وأىـ مراكز تقديـ الدعـ والمسءندة 
سرائيمي، وفي ىذا الخصوص، فقد ساى المايد إلى لاممية صنع القرار األمني ػ الاسكري ػ السيءسي اإل

نشر ورقة عحثية أعدىء العروفيسور إياءؿ زيسر، قءـ مف خالليء عمقءرعة الحدث السوري، وفقًء لمماطيءت 
 والنقءط اآلتية:

ظمت دمشؽ تتمتع عفترة استقرار سيءسي امتدت لحوالي ثالث حقب، وذلؾ عاد نجءح دمشؽ في •    
 حركة اإلخواف المسمميف في منطقة حمءة. القضء  عمى تمرد
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موجة االحتجءجءت الشرؽ أوسطية التي عصفت عءلمنطقة، وأطءحت عنظءـ الرئيس عف عمي التونسي •    
 ونظءـ الرئيس المصري حسني معءرؾ، ليس غريعًء أف تنتقؿ عدواىء إلى سوريء.

دـ تشءعو أوضءع سوريء مع توقات دمشؽ، أف ال تشيد سوريء حدوث أي احتجءجءت، وذلؾ لا•    
 األوضءع المصرية والتونسية التي ولدت االحتجءجءت التي أسقطت النظءـ.

 ـ، وأعقعيء:آذار )مءرس(  عدأت االحتجءجءت السورية في يـو •    
 ػ انتشءر االحتجءجءت في كءفة أنحء  سوريء.
 ػ فشؿ جيود دمشؽ في احتوا  االحتجءجءت.

عف طريؽ المظءىرات عاد الصالة في كؿ يوـ جماة في كؿ المدف لجية المطءلعة  ػ استمرار االحتجءجءت
 عءلحرية.

 ػ أصعحت قوات األمف تنخرط في المواجيءت المستمرة مف أجؿ احتوا  االحتجءجءت.
 اىتزت صورة دمشؽ القوية عسعب ىذه االحتجءجءت.•    
 عءلحرب والنءر.عدت دمشؽ أكثر صمودًا ووقوفًء مف أجؿ خوض المواجية •    
 حشدت دمشؽ أنصءرىء الذيف خرجوا في مواكب حءشدة إظيءرًا لدعـ دمشؽ.•    

تتمتع دمشؽ عءلدعـ والسند القوي عواسطة أجيزة الجيش والشرطة واألمف، وذلؾ عخالؼ النظءميف •    
 التونسي والمصري السءعقيف.

إنيء سوؼ لف تتردد في استخداـ القوة لقمع عسعب دعـ أجيزة الجيش والشرطة واألمف القوي لدمشؽ، ف•    
 االحتجءجءت.

 ـ، تحدث الرئيس السوري عشءر األسد أمءـ العرلمءف السوري، مؤكدًا:آذار )مءرس(  في •    
 ػ إظيءر المزيد مف الثقة عءلنفس.

 ػ إظيءر المزيد مف التصميـ عمى خوض المواجية ضد خصـو دمشؽ.
عمى إسرائيؿ وحمفءئيء األمريكييف واألوروعييف الغرعييف، والشرؽ أوسطييف الذيف ػ إلقء  الموـ والمسؤولية 

 انخرطوا في إنفءذ المخطط اإلسرائيمي ضد دمشؽ.
 استمرت المظءىرات االحتجءجية، وأصعحت تحدث أسعوعيًء عقب صالة الظير كؿ يوـ جماة.•    

لمجءف الخءصة المانية عدراسة اإلصالحءت لـ تقدـ دمشؽ أي تنءزالت، ولـ تنجح الدعوة لتكويف ا•    
 المطموعة.

استندت ورقة العروفيسور اإلسرائيمي إياءؿ زيسر عمى ىذه الماطيءت كأسءس ساى أسءسو أف يقيـ نقءطو 
التحميمية، ونالحظ في ىذه النقءط أف العروفيسور إياءؿ زيسر، لـ يحءلفو التوفيؽ، ألف ىذه الماطيءت ال تجد 

ف كءف مف جية تحدث عف حركة االحتجءجءت عءعتعءرىء الوقءئع الميدان ية الحقيقية التي تسءندىء، فيو وا 
أحدثت اىتزازًا وضافًء في موقؼ دمشؽ، فإنو مف الجية األخرى تحدث قءئاًل، وفي نفس الورقة عأف دمشؽ 

 قد أظيرت المزيد مف الثقة والمزيد مف التصميـ عمى مواجية خصوميء.
 رقة العروفيسور اإلسرائيمي إياءؿ زيسر* السيءؽ التحميمي لو 

عمى أسءس االعتعءرات التحميمية، ومحءوالت رعط المقدمءت عءلنتءئج، يمكف اإلشءرة إلى المفءصؿ التي عرزت 
 في ورقة العروفيسور زيسر عمى النحو اآلتي:
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اقع المصري والواقع تحدث العروفيسور إياءؿ زيسر قءئاًل عأف الواقع السوري يتشءعو عقدر كعير مع الو •    
التونسي، ونالحظ ىنء أف ىذا التشءعو عءلمانى الذي أشءرت إليو الورقة غير موجود، وعمى سعيؿ المثءؿ ال 

 الحصر، نشير إلى الخالفءت اآلتية:
ػ تختمؼ الكتمة الديموغرافية المصرية عف نظيرتيء السورية، لجية الادد، والمكونءت، واليويءت الفرعية، عؿ 

مميونًء، عينمء سكءف سوريء في  لنسعة لماطيءت المءضي التءريخي القديـ. فسكءف مصر في حدود وحتى عء
مميوف، ويتكوف سكءف سوريء مف كتمة إسالمية تتفرع إلى أرعاة مكونءت )سنة ػ شياة ػ عموييف ػ  حدود 

ثوذوكس ػ عروتستءنت ػ إسمءعيمييف( وكتمة مسيحية تتفرع إلى حوالي ستة مكونءت )روـ كءثوليؾ ػ روـ أر 
سريءف كءثوليؾ ػ سريءف أرثوذوكس ػ أرمف ...الخ(، إضءفة إلى وجود الموحديف الدروز، مع وجود كتؿ إثنية: 

ليجة ولغة محمية، عمء في ذلؾ المغة  عرب ػ أكراد ػ أرمف ػ شركس، وفي سوريء الثقءفية توجد حوالي 
ي مصر فنجد مسمميف سنة، ومسيحييف أقعءط، مع وجود كتمة الارعية التي تتضمف تنوعًء مف الميجءت. أمء ف

 إثنية نوعية.
 ػ تختمؼ الكتمة الديموغرافية السورية، عقدر كعير جدًا عف الكتمة الديموغرافية التونسية لنفس األسعءب.

ي أمء عمى أسءس االعتعءرات، التي حفزت لصاود االحتجءجءت التونسية والمصرية، فيي تتمثؿ: اقتصءديًء ف
تزايد مادالت الفقر الحضري عشكؿ غير مسعوؽ في مصر، وعمى وجو الخصوص في الاءصمة المصرية 
القءىرة، التي كشفت المامومءت عف وجود حوالي مميوف شخص في الاءصمة وحدىء يفترشوف الطرقءت 

 وينءموف داخؿ أسوار المقءعر.
ءغطًء عسعب نجءح األوروعييف في الحد مف وعءلنسعة لتونس، فإف ظءىرة األزمة االقتصءدية أخذت عادًا ض

موجءت ىجرة الشعءب التونسي، عمء أدى إلى حدوث صدمتيف اقتصءديتيف في تونس، األولى تمثمت في 
زيءدة العطءلة. والثءنية تمثمت في انخفءض مادالت التحويالت النقدية األجنعية غير المنظورة التي ظؿ 

ضءفة لذلؾ عءلنسعة لماوامؿ السيءسية، فمف الماروؼ االقتصءد التونسي يحصؿ عمييء سنويًء م ف الخءرج، وا 
مدى الاالقءت والرواعط الوثيقة التي ظمت تجمع عيف نظءـ زيف الاءعديف عف عمي، ونظءـ حسني معءرؾ مع 
محور واشنطف ػ تؿ أعيب. األمر الذي لـ يجمب لزيف الاءعديف عف عمي وحسني معءرؾ سوى غضب الشاعيف 

 مصري.التونسي وال
إف جميع ىذه النقءط تشير عوضوح إلى عدـ وجود التشءعو عيف األوضءع االقتصءدية والسيءسية التي حدثت 
في تونس ومصر، واألوضءع االقتصءدية والسيءسية الموجودة في سوريء، وعمى مء يعدو فإف العروفيسور 

فءحص مف أجؿ إثعءت وجود اإلسرائيمي إياءؿ زيسر سوؼ يحتءج إلى وقت أطوؿ لكي يقوـ عءلتدقيؽ ال
 التشءعو الذي أشءر افتراضًء إلى وجوده.

وساى عاد ذلؾ إلى محءولة التأسيس عميو، عمى أسءس اعتعءرات أف التشءعو في الظروؼ مانءه، أف ىنءؾ 
 تشءعيًء في الدوافع عيف الحدث السوري والحدثيف التونسي والمصري.

عأف سكءف المدف السورية الرئيسية يشكموف أكثر مف نصؼ  تحدث العروفيسور زيسر في ورقتو قءئالً •    
سكءف سوريء، وحتى اآلف لـ يشءرؾ ىؤال  السكءف في االحتجءجءت. وتفءدى زيسر اإلجءعة عمى سعب عدـ 
مشءركتيـ. ثـ تحدث قءئاًل عأف سكءف المدف السورية إذا شءركوا فإف دمشؽ لف تستطيع احتوا  االحتجءجءت 

)ونالحظ ىنء أف زيسر تحدث عف حءلة إذا شءركوا، وتفءدى أيضًء الحديث عف حءلة إذا لـ أو السيطرة عمييء 
يشءركوا(، ومف الواضح أف العروفيسور زيسر يدرؾ جيدًا ظءىرة عدـ مشءركة سكءف المدف السورية الكعرى، 

اإلنسءنية لجية  في ىذا الحدث، ولكنو وعرغـ ذلؾ، فقد تفءدى استخداـ قدراتو كعروفيسور جءماي في الاموـ
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التوصؿ ألي تفسير عممي لظءىرة امتنءع سكءف المدف السورية عف المشءركة. وعمى األغمب أف العروفيسور 
زيسر يارؼ اإلجءعة التفسيرية، ولكنو عمى األغمب ساى لتفءدي اإلقرار عيذه اإلجءعة، ألنيء، عمى األقؿ لف 

تسويؽ لعشءرة "إضاءؼ دمشؽ"، عف طريؽ استمرار تكوف منسجمة مع ىدؼ ورقتو العحثية الرئيسي وىو ال
استدامة االحتجءجءت دوف التوصؿ إلى أي حؿ، عمء يرىؽ االقتصءد السوري ومانويءت السورييف عمى 

 السوا . المؤيديف لدمشؽ والماءرضيف ليء.
عث، انتيت ورقة العروفيسور اإلسرائيمي إياءؿ زيسر إلى طرح سؤاؿ ىءـ ينطوي عمى قدر كعير مف الخ

عندمء قءؿ: إف موجة االحتجءجءت السورية عرغـ مرور فترة شيريف تقريعًء، لـ تنجح في تحقيؽ مء حققتو 
موجة االحتجءجءت التونسية وموجة االحتجءجءت المصرية، وعءلتءلي مف الصاب مارفة مء الذي سوؼ 

تتجو سوريء عمى المدى  يحدث في سوريء خالؿ األسءعيع القءدمة. واألكثر صاوعة ىو مارفة إلى أيف سوؼ
 الطويؿ، إذا فشمت ىذه االحتجءجءت في تحقيؽ مء ىو مطموب، )أي مء ىو مطموب إسرائيميًء عءلطعع(.

 //، الجمل بما حمل
 
 تقرلر مجمع االرستخبارات اإلرسرايلم  حول األحداث الرسورلة  

عف قيءـ أجيزة المخءعرات اإلسرائيمية الجمؿ: تحدثت عاض المصءدر األمريكية نقاًل عف تسريعءت إسرائيمية، 
عإعداد تخميف لتطورات الوقءئع الجءرية حءليًء ضمف فاءليءت الحدث السوري، وأشءرت التسريعءت عأف 
التخميف االستخعءري اإلسرائيمي قد تـ تقديمو لمجيءت اإلسرائيمية الاميء المانية عءألمر: فمء ىي حقيقة 

 ط الاءمة التي تطرؽ إلييء؟التخميف اإلسرائيمي ومء ىي الخطو 
 * تخميف المخءعرات اإلسرائيمية: أعرز الماءلـ والخطوط الاءمة

تحدثت صحيفة وورلد تريعيوف األمريكية نقاًل عف مصءدرىء في تؿ أعيب، عف قيءـ اإلسرائيمييف عإعداد 
نشير إلى  تخميف استخعءري، لجية تحديد واقع الحدث السوري وتطوراتو المحتممة، وفي ىذا الخصوص

 النقءط اآلتية:
تـ إعداد تقرير التخميف االستخعءري عواسطة مء أطمقت عميو الصحيفة تسمية مجمع االستخعءرات •    

اإلسرائيمي أي الكيءف الذي يضـ ممثميف عف كؿ أجيزة المخءعرات اإلسرائيمية: الموسءد )األمف الخءرجي( ػ 
 اسكري(.الشيف عيت )األمف الداخمي( ػ أمءف )األمف ال

تاءونت أجيزة المخءعرات اإلسرائيمية في إعداد التخميف مع الاديد مف أجيزة األمف اإلقميمية والدولية، •    
ذات الاالقة والصمة عءلمخءعرات اإلسرائيمية، وعمى وجو الخصوص في مجءؿ تعءدؿ المامومءت ومء شءعو 

 ذلؾ.
 نييءر في دمشؽ.أشءر التخميف إلى أمؿ اإلسرائيمييف عأف يحدث ا•    
 افترض التخميف حدوث تراجع في قدرة دمشؽ عمى السيطرة.•    
 افترض التقرير حدوث إحعءط في أوسءط حمفء  دمشؽ.•    
 افترض التقرير عأف حمفء  دمشؽ  أصعحوا أكثر سمعية لجية دعـ دمشؽ.•    

 * مءذا تقوؿ مقءرعءت التخميف االستخعءري اإلسرائيمي لمحدث السوري
الواضح، وعءالستنءد عمى المامومءت التي أوردتيء التسريعءت نالحظ أف التخميف االستخعءري اإلسرائيمي مف 

 قد ساى إلى عنء  منظور إدراكي ػ قيمي مف خالؿ اآلتي:
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أواًل: مقءرعة العيئة السيءسية الداخمية: وصؼ التخميف العيئة السيءسية السورية الداخمية عمى أسءس اعتعءرات 
 ت اآلتية:الفرضيء
 يوجد تراجع في قدرة دمشؽ لجية القيءـ عءلسيطرة، وىو تراجع يؤدي إلى تآكؿ ىذه القدرة.•    
لـ تنجح دمشؽ في مقءعمة توقاءت الاديد مف عنءصر ورموز النخعة السيءسية، إضءفة إلى عدـ النجءح •    

 في مقءعمة توقاءت حمفء  دمشؽ في المنطقة وعمى وجو الخصوص إيراف.
توقاءت النخعة السيءسية، وتوقاءت الحمفء  اإلقميمييف تتمثؿ حصرًا في قدرة دمشؽ عمى احتوا     • 

نيء ىء.  االحتجءجءت وا 
ثءنيًء: مقءرعة العيئة السيءسية الخءرجية: وصؼ التخميف العيئة السيءسية السورية الخءرجية عمى أسءس 

 اعتعءرات الفرضيءت اآلتية:
ت السورية الجءرية حءليًء، قوة الدفع الكعرى والرئيسية عواسطة الاديد مف وجدت حركة االحتجءجء•    

 األطراؼ الخءرجية، وعمى وجو الخصوص األطراؼ اإلقميمية.
حدثت عمميءت تسمؿ كعيرة إلى داخؿ سوريء ععر الحدود األردنية والاراقية والمعنءنية، إضءفة إلى •    

 ععر نفس ىذه الحدود.عمميءت تيريب كعيرة لألسمحة والمتفجرات 
األطراؼ اإلقميمية الرئيسية التي قءمت عدعـ عمميءت تسمؿ الانءصر وتيريب األسمحة والمتفجرات ىي •     

 أطراؼ: ساودية ػ عراقية ػ أردنية ػ لعنءنية.
تضمف الدعـ اإلقميمي الخءرجي، قيءـ عاض األطراؼ اإلقميمية، عامميءت تمويؿ كعيرة لجية تغطية •    

 فقءت اليومية عءلقدر الكءفي لتسيير حركة االحتجءجءت، عمء يؤمف استمرارىء يوميًء.الن
تتضمف ميزانية النفقءت اليومية، معءلغ مخصصة لتمويؿ عمميءت التقءط الصور وعثيء ععر أجيزة •    

تقديـ الخميوي المتطورة الخءصة، إضءفة إلى تمويؿ المحءدثءت التي تساى لفعركة الوقءئع، إضءفة إلى 
الحوافز والمكءفآت الكعيرة لامميءت االغتيءؿ التي يتـ تنفيذىء، وعمى وجو الخصوص ضد رجءؿ الجيش 

 واألمف والشرطة.
ىذا، ونالحظ أف التخميف االستخعءري اإلسرائيمي قد ساى إلى االكتفء  عرصد مالمح العيئة السيءسية السورية 

 ؿ ىذه الماطيءت.الداخمية والخءرجية عمى أسءس مقءرعتيء مف خال
 * توقاءت التخميف االستخعءري اإلسرائيمي: دمشؽ إلى أيف؟

تحدث التخميف االستخعءري اإلسرائيمي عشكؿ معءشر ساى مف خاللو إلى تحديد الحدث األكثر احتمءاًل لجية 
 الحدوث في دمشؽ، قءئاًل اآلتي:

 ييءر دمشؽ.األكثر أىمية عءلنسعة لإلسرائيمييف في الوقت الحءلي ىو ان•    
 االحتمءؿ األوؿ، المتوقع إسرائيميًء ىو حدوث انقالب قصر داخؿ دمشؽ.•    

االحتمءؿ الثءني: المتوقع إسرائيميًء ىو قيءـ طرؼ إقميمي عءلتنسيؽ مع طرؼ داخمي لجية تنفيذ •    
 ط عدمشؽ.االنقالب، عمء يؤدي عءلضرورة إلى ضمءف استمرارية مصءلح الطرؼ اإلقميمي الشديد االرتعء

ىذا، ونالحظ أف التخميف االستخعءري اإلسرائيمي، قد اكتفى عتحديد التوقاءت دوف أف يقدـ التسمسؿ المنطقي 
المتامؽ عمجريءت األحداث والوقءئع المفترضة الحدوث خالؿ الفترات القءدمة، عمى النحو الذي ياطي قدرًا 

 يمية.كعيرًا مف المصداقية الحتمءالت حدوث التوقاءت اإلسرائ
ضءفة لذلؾ نالحظ أف سيءؽ التوقاءت التي حددىء التخميف، تتميز عضاؼ العنء  السينءريوي، عحيث عمى  وا 

 سعيؿ المثءؿ ال الحصر أشءر التقرير إلى جممة فرضيءت، يمكف تقييميء عمى النحو اآلتي:



 
 
 

 

 113ص 
 

عءشر عمى دعـ في السءعؽ كءنت توقاءت اإلسرائيمييف تقوؿ عأف دمشؽ سوؼ تحصؿ عشكؿ فوري وم•    
حركة حمءس الفمسطينية وحزب اهلل المعنءني. عمء يمكف دمشؽ عءلضرورة القيءـ عءلقضء  الفوري السريع عمى 
حركة االحتجءجءت، ونالحظ في ىذه النقطة أف العنء  السينءريوي ماكوس تمءمًء. وذلؾ ألف دمشؽ لـ يحدث 

اهلل المعنءني، وذلؾ ألف الصحيح ىو أف حركة أف اعتمدت في عنء  قدراتيء عمى حركة حمءس أو عمى حزب 
حمءس وحزب اهلل المعنءني كءنء ومء زاال ياوالف عمى دعـ دمشؽ في عممية عنء  قدراتيمء. وىي حقيقة شيدت 
عيء كؿ أجيزة المخءعرات الغرعية وعمى وجو الخصوص المخءعرات األمريكية. إضءفة إلى تقءرير المخءعرات 

 تي ظمت تتيـ دمشؽ عدعـ حركة حمءس وحزب اهلل المعنءني وليس الاكس.اإلسرائيمية السءعقة ال
في الوقت الحءلي تعيف لإلسرائيمييف أف حركة حمءس وحزب اهلل المعنءني قد اختءرا الوقوؼ عايدًا وترؾ •    

دمشؽ تقؼ منفردة في مواجية خطر االحتجءجءت. ونالحظ في ىذه النقطة، وجود قدر مف المصداقية، فقد 
فت ىذه الحركءت عايدًا، وذلؾ لسععيف، األوؿ أف دمشؽ لـ تسع إلى طمب المسءعدة مف ىذه الحركءت، وق

والثءني أف حزب اهلل موجود في السءحة المعنءنية وليس في سوريء، أمء عءلنسعة لحركة حمءس فيي موجودة 
 في سوريء، وحصرًا في أوسءط الالجئيف الفمسطينييف وليس المواطنيف السورييف.

ىذا، ونالحظ أف وزير الدفءع اإلسرائيمي الجنراؿ إييود عءراؾ، قد تحدث عمى خمفية التخميف االستخعءري 
 اإلسرائيمي، مشيرًا إلى النقءط االستنتءجية اآلتية:

كممء استمرت حركة االحتجءجءت كممء ضافت قدرة دمشؽ عمى السيطرة والمطموب إسرائيميًء ىو الامؿ •    
 رار ىذه االحتجءجءت.مف أجؿ دعـ استم

كممء سقط المزيد مف القتمى والضحءيء كممء تزايدت مادالت التصايد والكراىية والمطموب إسرائيميًء تازيز • 
 استمرار ذلؾ.

وعرغـ االحتجءجءت المعءشرة التي ساى التخميف االستخعءري اإلسرائيمي إلى محءولة تأكيدىء، فإنو في نيءية 
 ر مف التنءقض االستنتءجي، مف خالؿ اآلتي:األمر، انطوى عمى قدر كعي

أعطت دمشؽ فرصة أسعوعيف لممتورطيف في االحتجءجءت لجية القيءـ عتسميـ أنفسيـ لمسمطءت •    
 السورية.

 عاد انتيء  األسعوعيف، سوؼ يصعح مف الممكف تحديد مء الذي سوؼ يحدث في دمشؽ.•    
مثمت في أنو لجأ إلى التأسيس عمى مء يطمؽ عميو نالحظ ىنء، أف نقطة ضاؼ التخميف االستخعءري ت

خعرا  نظرية تحميؿ النظـ تسمية "سينءريو النيءية المفتوحة"، وحتى النيءية المفتوحة التي أشءر إلييء 
التخميف، ىي نيءية غير واضحة الماءلـ ويرتعط شكميء عاممية "االنتظءر ريثمء تكتمؿ فترة األسعوعيف!"، 

لتخميف االستخعءري اإلسرائيمي قد ساى إلى تجءىؿ الماطيءت الواقاية واتجو نحو عنء  وعمى مء يعدو، فإف ا
الماطيءت االفتراضية، عمء يتيح عنء  التوقاءت ضمف سينءريو افتراضي ينسجـ مع النوايء اإلسرائيمية غير 

ية القيءـ عدعـ المامنة والتي مف أعرزىء: اعتزاز خصوـ دمشؽ الشرؽ أوسطييف عمء يدفايـ أكثر فأكثر لج
 فاءليءت االحتجءجءت .

 //، الجمل بما حمل
 
 بوادر تغلر ف  وجية النظر الصيلونلة تجاه األحداث الرسورلة 

وجيءت نظر صييونية مختمفة حوؿ تمكف : عف الاعرية، ترجمة: مركز دراسءت وتحميؿ المامومءت الصحفية
 األسد مف العقء  والسيطرة عمى األحداث:
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الصييونية، ليندا منوحيـ: اعتعرت عأنو وفي ضو  استمرار الانؼ الذي يمءرسو نظءـ األسد،  العءحثة -
فقد يفسح ذلؾ المجءؿ ألف تري "إسرائيؿ" مء وصفتو عػ"وجييء اإلنسءني"، عأف تارض مسءعدة الستياءب 

ى حكمًء مستقرًا في الجئيف سورييف عتقديـ المسءعدات الموجستية والطعية، ألنو مف الواضح أنيء تريد أف تر 
ف كءف غير ديمقراطي، يحفظ الحدود المشتركة اليءدئة.  دمشؽ، حتى وا 

المحمؿ الصييوني، ييودا دروري: رأى عأف سقوط األسد قد ياني مجزرة يرتكعيء الّسنة عءلاموييف،  -
وىي تشكؿ لكنو سيؤدي إلى قطع الاالقة اإليرانية مع "حزب اهلل"، وسيتسعب عػ"حرب أىمية" في لعنءف، 

مصمحة صييونية، ياني صراحة "الضاؼ في "الشمءؿ"، قءئاًل: ىذه المصمحة تتمثؿ عأف ينجح األسد حقًء 
عإضاءؼ الثورة ضده، وأف يعقى في الحكـ، وال ييّمنء عأي ثمف يفاؿ ذلؾ، فءلمشكمة ليست مسمكّية، عؿ إنيء 

حرص األسد عمى الحفءظ عمى اتفءقيءت  وجودية عءلنسعة لنء". وأضءؼ: ىذه الفرضية ليست نءعاة فقط مف
اليدنة، والتسّعب عإزعءج  قميؿ "إلسرائيؿ" عمى الصايد الدولي، كمء أف خمفء ه المتوقايف في السمطة سيأتوف 
مف الغءلعية السنية، الموالية لحمءس، وسيكونوف أصدقء  تنظيـ القءعدة التي ال يمكف كعحيء عندمء سيكوف 

 ، وسيواصموف السمءح إليراف عءلتواصؿ مع حزب اهلل عءسـ الصراع مع "إسرائيؿ".عيف يدييء آالؼ الصواريخ
الخعير الاسكري األعرز، روف عف يشءي: اعتعر عأف مشءىد آالؼ الالجئيف الذيف يتدفقوف عمى  -

تركيء، والكميعءت التي تارض عمى "يوتيوب"، وتوثؽ التظءىرات الجمءعية، واإلدانءت الغءضعة والاقوعءت 
دولية، ال يُدؿ عءلضرورة عمى انييءر وشيؾ لمنظءـ في دمشؽ، في ضو  ضاؼ الماءرضة، وعدـ وجود ال

قيءدة ليء كمء حصؿ في ليعيء، وعاد أكثر مف ثالثة أشير عمى االنتفءضة، يعدو أف كفة الميزاف تميؿ لصءلح 
إصرارًا وحشيًء في جيودىـ  النظءـ، ماماًل ذلؾ عجممة أسعءب أىميء أف عءئمة األسد وقيءدة العاث يظيروف

لحفظ قعضتيـ عمى السمطة، وال توجد وسيمة، عمء في ذلؾ حمءـ دمء  جمءعي، يترددوف في استخداميء لقمع 
االنتفءضة، كجز  مف رغعتيـ في الحفءظ عمى السمطة، ورعمء الخوؼ الكعير عمى مصير أعنء  الطءئفة 

 الاموية، وأعضء  حزب العاث. 
مطءت في دمشؽ تنجح حتى اآلف في تحقيؽ ىدفيء عمى األرض ألنيء تنجح في الحفءظ ورأى "يشءي" أف الس

عمى الوال  والطءعة، وكفء ة الامؿ عمى أسءس القوة المركزية التي تممكيء: الجيش، األجيزة األمنية، الطءئفة 
يد كفء ة الامؿ الاموية، ومجتمع األعمءؿ، ومء نشيده مف حوادث انشقءؽ في الجيش ال ييدد السمطة، أو يح

 مف قءدة الفرؽ في قوات المشءة، ىنءؾ  الخءصة عءلوحدات التي خدـ فييء المنشقوف، ألنو مف عيف 
مف الاموييف المواليف لمنظءـ عشكؿ تءـ، كمء ينطعؽ األمر عمى قسـ كعير مف قءدة األلوية، عمف في ذلؾ 

 جو.القوات الخءصة، وجميع القيءدات الاميء التءعاة لسالح ال
وأفءد عأف في الجيش ىنءؾ فرقتءف، الفرقة الراعاة التي يقودىء مءىر األسد، وفرقة الحرس الجميوري، وماظـ 
جنودىء والسمسمة القيءدية عيء مف الاموييف، وتاتعراف الامود الفقري في قمع التظءىرات والتمرد، حيث يحرؾ 

القوة عال موانع أخالقية أو قءنونية، ويضمنوف  النظءـ وحدات مف ىذه الفرؽ مف عؤرة إلى أخرى، ويستخدموف
 أف الوحدات األخرى تامؿ إلى جوارىـ، وتطيع أوامر النظءـ، ولف تارقؿ عمميءت القمع. 

المستشرؽ الصييوني، شءؤوؿ مينءشي: ياتقد أف سععًء آخر لنجءة النظءـ السوري يتمثؿ عأف المجتمع  -
الوحشي، وغيءب الضغط الاسكري والسيءسي الفاءؿ مف الخءرج  الدولي ال يتدخؿ عصورة فّاءلة لوقؼ القمع

يمنح الجيش واألجيزة األمنية الوقت، ومجءؿ المنءورة لماءلجة الموقؼ خطوة تمو األخرى، وفي عاض 
األحيءف في المقءعؿ، في كؿ واحدة مف عؤر التمرد حتى تصفيتيء، ىكذا حدث في درعء، وتكرر في عءنيءس، 

عوع المءضي في جسر الشغور ومارة النامءف ودير الزور.  وياتقد عأف الانصر وتؿ كمخ، وفي األس
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الرئيسي لإلفالس السيءسي والاسكري لمغرب تجءه سوريء ىو المخءوؼ مف أنو في حءؿ سقط األسد، ستندلع 
ع حرب أىمية عصورة كءممة عيف الُسنة والاموييف واألكراد والدروز، وستنتقؿ ععر الحدود السورية لتزعز 

المنطقة عأسرىء، وستجر إلييء عشكؿ مؤكد الاموييف المعنءنييف وحزب اهلل، الذيف سيضطروف لتقديـ المسءعدة 
 لمشياة في سوريء عأوامر مف إيراف وعمسءعدتيء. 

أمء الُسنة فسيحصموف عمى المسءعدة مف تنظيـ القءعدة في الاراؽ، ورعمء مف تركيء، أمء األكراد فمف الاراؽ 
 ء أف تمؾ الحرب ستؤدي لتدفؽ جمءعي لالجئيف إلى لعنءف وتركيء والاراؽ.وتركيء، كم

 القناة الرسابعة لممرستوطنلن
 //، التقرلر المعمومات ، ممحق خاص 

 
 غلر مرستعدة لحرب محتممة... وتحصلناتيا التزال دون المرستوى "إرسرايلل" 

في المئة مف  مف المدارس غير مؤىمة، خمسة وثمءنوف في المئة : آمءؿ شحءدة -القدس المحتمة 
المالجت تحتءج إلى ترميـ. وحتى مف النءحية الاسكرية، ىنءؾ نواقص كثيرة. فممءذا إذًا يزرعوف الرعب في 

نقطة »نفػػػوس النءس؟ ىذه التسػػءؤالت ترافقت مع حممة التػػدريعءت التي نفذتيء إسرائيؿ أخيرًا تحت مسمى 
 األجوا  في إسرائيؿ عشية ىذه التدريعءت:ىنء تحقيؽ عف «. تحوؿ 

، التي تدعي أنيء « -نقطة تحوؿ»فيمء كءنت القيءدة الاسكرية اإلسرائيمية تضع الممسءت األخيرة لتدريعءتيء 
تقتصر عمى فحص جءىزية الجعية الداخمية إزا  خطر التارض ليجمءت صءروخية شءممة مف إيراف وسورية 

جيءز االستخعءرات الاسكرية افيؼ كوخءفي ينءقش مع مسؤوليف أميركييف  ولعنءف وقطءع غزة، كءف رئيس
القمؽ اإلسرائيمي مف أعاءد التطورات التي تشيدىء سورية ومء تدعيو إسرائيؿ مف نقؿ أسمحة متطورة مف 
صواريخ وقذائؼ ومادات عسكرية مف سورية إلى لعنءف، خشية حدوث انقالب يطيح الرئيس عشءر األسد 

 ىذه األسمحة.« حزب اهلل»امتالؾ  ويحوؿ دوف
والعحث اإلسرائيمي مع الجءنب األميركي تنءوؿ الممؼ السوري وكذلؾ المعنءني، عخءصة مء يتامؽ عوضع 

وتازيز قدراتو الاسكرية. وتفءصيؿ العحث عقيت سرية، لكف التصريحءت التي اطمقيء مسؤولوف « حزب اهلل»
مقء ات تاكس حقيقة مغءيرة عمء يامنو اإلسرائيميوف عف أىداؼ أمنيوف في اليوـ الذي كشؼ فيو عف ىذه ال

 عشكؿ خءص. « -نقطة تحوؿ»تدريعءتيـ الاسكرية عمومًء، وتدريعءت 
فقد ىدد مسؤوؿ أمني إسرائيمي وعشكؿ واضح عأف عالده لف تتردد في توجيو ضرعة عسكرية واساة النطءؽ 

ية في المنطقة. وكرر ىذا المسؤوؿ تقءرير لجنوب لعنءف في حءؿ حصوؿ أي تدىور لألوضءع األمن
حوؿ غءلعية القرى في الجنوب المعنءني إلى مء « حزب اهلل»االستخعءرات الاسكرية اإلسرائيمية التي تدعي أف 

وعأنو عزز قدراتو الاسكرية في ىذه العمدات فزودىء عوسءئؿ قتءلية وأنيى تجييز مقرات « قرى متفجرة»اسمءه 
. وكشؼ ىذا المسؤوؿ أف التخطيط اإلسرائيمي لمحرب عمى جنوب لعنءف يتضمف توجيو القيءدة التءعاة لو

تاميمءت لمسكءف المدنييف عإخال  عيوتيـ عدعوى أف إسرائيؿ ستساى في ضرعءتيء إلى تقميص إصءعة 
 ومقءتميو والقضء  عمييـ في غضوف وقت قصير.« حزب اهلل»المدنييف فيمء تكثؼ ضرعءتيء ضد قيءدة 

تثير الشكوؾ في النيءت الحقيقية منيء. « -نقطة تحوؿ »  التي أثءرتيء إسرائيؿ حوؿ تدريعءتيء األجوا
فوزير الدفءع اييود عءراؾ أعمف عف العحث في خطة قومية سيامف عنيء خالؿ الشيريف المقعميف، ىدفيء 

ألسمحة في ، كمء قءؿ في أثنء  مشءركتو في مارض ا«تحمي سمء  إسرائيؿ»ضمءف منظومءت دفءعية 
عءريس. ولـ يخؼ عءراؾ مف ىنءؾ قمؽ عالده مف األوضءع في المنطقة، فيمء اعتعر وزير الجعية الداخمية 
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متءف فمنءئي محءكءة التدريعءت الحتمءؿ سقوط ستة آالؼ وسعامئة صءروخ في اليـو الاءشر مف الحرب ىو 
تدريعءت، أكد فمنءئي ضرورة أف يكوف  أمر اقرب إلى الواقع. وفي جوالتو عمى مختمؼ العمدات التي شيدت

السكءف قد استادوا عشكؿ كءمؿ لكيفية التصرؼ في حءؿ وقوع حرب تتارض فييء إسرائيؿ لقصؼ صءروخي 
 مكثؼ مف مختمؼ الجعيءت وعيذه الروح تحدث أيضًء رئيس أركءف الجيش، عيني غءنتس.

والتدريعءت الاسكرية « -نقطة تحوؿ»في سينءريوات التدريعءت عمى حرب شءممة التي شيدتيء تدريعءت 
التي أقءميء الجيش في الجوالف وجعءؿ الكرمؿ في حيفء ومنءطؽ أخرى في الشمءؿ شعيية عجغرافيتيء عءلعمدات 

الالعب المركزي. وليس صدفة أف يركز فمنءئي في أثنء  تمخيصو اليـو الراعع مف « حزب اهلل»المعنءنية، كءف 
أف الجيش اإلسرائيمي في مقءعؿ ىذه التدريعءت يتدرب عمى سينءريو احتالؿ سورية تدريعءت الجعية الداخمية، 

ىنءؾ حءجة مءسة لمثؿ ىذه التدريعءت. وعندمء نقوؿ أف حوالي ستة آالؼ وسعامئة صءروخ »وجنوب لعنءف: 
ستسقط عمى إسرائيؿ في اليوـ الاءشر مف الحرب فإف ىذا الحديث واقاي. فتصوراتنء التي شممتيء 

نءريوات الحرب التي تـ التدريب عمييء انو في الوقت الذي يكوف الجيش اإلسرائيمي قد احتؿ عمدات في سي
 «.جنوب لعنءف تكوف الصواريخ مء زالت تسقط عمى تؿ أعيب وعمدات المركز

 القمؽ األكعر
زادت »ت ىذه التصريحءت وغيرىء، أثءرت حءؿ قمؽ في إسرائيؿ وأشءر عاضيـ إلى أف سينءريوات التدريعء

، تكمف «-نقطة تحوؿ»لكف القمؽ الحقيقي لدى اإلسرائيمييف، اليوـ وعاد انتيء  تدريعءت «. مف ىذا القمؽ
 في الرد عمى السؤاؿ عمء إذا كءنت إسرائيؿ فااًل جءىزة ألي حءؿ طءرئ؟

سة جميع الدالئؿ والماطيءت وتصريحءت رؤسء  السمطءت المحمية والجيءت ذات الشءف مف خءرج المؤس
الاسكرية واألمنية اإلسرائيمية تشير إلى أف إسرائيؿ غير جءىزة. وأمء مء تكشؼ عنو مف خالؿ ىذه 
التدريعءت فيؤكد مف جديد مء جء  في تقرير مراقب الدولة، قعؿ اشير، مف أف الجعية الداخمية غير جءىزة 

 لحءؿ طوارئ.
-اؼ زاكس مء أثءرتو تدريعءت نقطة تحوؿ ووصؼ الرئيس السءعؽ لجيءز التطوير التكنولوجي في الجيش يو 

عءلمثير لالشمئزاز. وعرايو فإف ىذا االشمئزاز ينعع مف الحءجة الغريعة إلى أف يوصؼ لمجميور « 
عءلتفصيؿ رعب السينءريو: سقوط آالؼ الصواريخ والقتمى ومصءعيف كثيريف. ومف جية أخرى فإف تدريب 

األمور الميمة حقًء تيمميء السمطة المركزية والسمطءت المحمية. حمءية الجعية الداخمية ينعع مف حقيقة أف 
ىؿ حموا مشكمة خميج حيفء عمى اختالؼ تيديداتو؟ ىؿ العنية التحتية إلنتءج الكيرعء  »وتسء ؿ زاكس: 

ليو؟  ذا كءف كذلؾ فيؿ ثمة عديؿ ماقوؿ يتضمف ترتيب النقؿ منو وا  محمية؟ ىؿ سُيشؿ مطءر عف غوريوف وا 
ة أخرى سءعة األزمة أثريء  ينفقوف عمى مدف خيءـ لمواطنيف ييرعوف مف منءطؽ الخطر؟ وىؿ ىؿ سنرى مر 

يوجد جسـ حكومي نءجع قءدر عمى تمعية حءجءت المدنييف الذيف سيختءروف نقؿ مكءف سكنيـ؟ وىؿ يارؼ 
واطنيف؟ الجميور لمف يتوجو في زمف طوارئ كيذا؟ وىؿ سُتضمف نوعية حيءة في الحد األدنى ليؤال  الم

ومءذا عف الاالج الطعي والطاءـ وجيءز التاميـ؟ فضاًل عف أف يتـ تجنيد واسع لقوات االحتيءط. ومءذا عف 
 «.االحتيءطي مف منتوجءت حيوية كءلوقود ومء  الشرب والغذا ؟

قءؿ: وعرأي زاكس فإف التيويؿ عمى الجميور يعمغ ذروتو عندمء نزيد عمى ىذه التدريعءت التيديد الكيمءوي. و 
السالح الكيمءوي محدود جدًا في المسءحة التي يستطيع تغطيتيء وكءف يكفي إلسرائيؿ أف تامف أف الثمف »

سيكوف عءىظًء لزعيـ عدو يشوش عميو عقمو إلى درجة استامءؿ سالح كيذا، وفي الوقت نفسو كءف يجب أف 
قناة واقية. فإقءمة ىذا التيديد في يتـ تمكيف المواطنيف الذيف سيعقوف قمقيف مف سينءريو كيذا مف شرا  أ
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الذيف يظيروف أنيـ عذلؾ « المصءعيف»مركز كؿ تدريب لمجعية الداخمية، وتصوير فرؽ التطيير التي تغسؿ 
 «.ُيَمكنوف مف أدا  ماقوؿ في المشءفي، وسءئؿ ترمي إلى تخويؼ الجميور أكثر مف أف تزرع فيو الثقة

اليوـ الراعع عندمء دعت القيءدة السكءف إلى المشءركة في في « -نقطة تحوؿ»وكءنت ذروة تدريعءت 
التدريعءت لدى إطالؽ صفءرة اإلنذار عءلتوجو إلى األمءكف اآلمنة والمالجت. في مدينة حيفء، التي تارضت 
ألكعر عدد صواريخ في حرب لعنءف الثءنية، ظير ليس فقط استخفءؼ السكءف عيذا المطمب واالستيتءر عو 

، تواصمت نغمءت تجءر «سوؽ تءلعيوت»جءىزية المدينة. في السوؽ الشاعي الماروؼ عػ عؿ خطورة عدـ 
الخضءر عدعوتيـ النءس لشرا  خضءرىـ، عمى رغـ إطالؽ صفءرة اإلنذار. عؿ ارتفات أصواتيـ وازدادت 

، «لف يحمينء شي  مف الصواريخ إذا سقطت»المنءفسة في مء عينيـ عمى تخفيض األساءر. عاضيـ قءؿ: 
أمء أحد رواد السوؽ فقرر التجءوب مع صفءرة اإلنذار وراح يركض عءحثًء عف «. كميء مسخرة»آخر قءؿ: و 

، كمء قءؿ، فوجده وسط السوؽ ولمء حءوؿ فتحو لمدخوؿ وجده مغمقًء «حزب اهلل»ممجأ يؤويو مف صءروخ 
فو راح يتصؿ عمى وإلقنءع اآلخريف عموق«. ىذا ىو وضع المالجت في حيفء... ال مالجت»وراح يقوؿ: 

في مثؿ ىذا الوقت يكوف الصءروخ قد سقط »ىءتؼ الطوارئ المسجؿ عمى عءب الممجأ، لكف أحدًا لـ يجب. 
 ، قءؿ.«وقتمني وقتؿ الاشرات وال مكءف يؤوينء أو جية تتجءوب مع صرخءتنء واستغءثتنء

و صالحية ىدـ مئة وأرعاة أمء رئيس العمدية يونء يءىؼ فءستعؽ ىذا اليوـ عتوجيو طمب لممسؤوليف لمنح
إننء أمءـ خطر كعير في حءؿ وقوع حرب. فءلمالجت غير آمنة لدينء وقد حءف »مالجت في المدينة وقءؿ: 

الوقت ليدـ المالجت القءئمة إذ لـ تجر عمييء تحسينءت وقد استخدمت في حرب لعنءف الثءنية وكءنت عمثءعة 
 «.مصيدة موت لنء

حيث مفءعؿ األمونيء والكيمءويءت ومصءنع تكرير العتروؿ، مء زالت في  ومدينة حيفء عمى وجو الخصوص،
حمقة العمدات المارضة ألخطءر كعيرة في حءؿ وقوع حرب لكنيء ليست الوحيدة. فقءئمة العمدات التي تاتعر 

طويمة. وقمة تمؾ التي عءتت عمى اكمؿ االستاداد لمواجية حءؿ طوارئ. وعموجب « مارضة لمخطر»
في المئة مف المدارس اإلسرائيمية غير مجيزة عغرؼ آمنة ومالجت لحمءية  إلسرائيمية فإف الماطيءت ا

الطالب في حءؿ الطوارئ فيمء اكثر مف ستيف في المئة مف المالجت غير صءلحة. أمء األقناة الواقية مف 
 الغءزات فمـ توفرىء وزارة الدفءع إال لستيف في المئة مف السكءف.

ية السكءف، أمء إذا طرح السؤاؿ حوؿ مدى قدرة إسرائيؿ الدفءعية فينء يصؿ القمؽ ىذا عمى صايد حمء
وحتى «. لحمءية سمء  إسرائيؿ»اإلسرائيمي إلى ذروتو. وليس مصءدفة إعالف اييود عءراؾ عف خطة قومية 

دى. وىي العتراض الصواريخ القصيرة الم« القعة الحديد»اليوـ لـ توفر إسرائيؿ الادد الكءفي مف منظومة 
تحتءج إلى عءميف عمى األقؿ لضمءف نشرىء في جميع العمدات المارضة لقصؼ الصواريخ. أمء منظومءت 
اعتراض الصواريخ المتوسطة والطويمة المدى فيذه مء زالت قيد العحث. وفي مارض األسمحة الجوية في 

سءعدىء ذلؾ في توفير فرنسء، حءولت إسرائيؿ تسويؽ عاض صنءعءتيء ليذه المنظومءت عمى أمؿ عأف ي
العتراض الصواريخ « ماطؼ الريح»الموازنة الستكمءؿ المنظومءت وأعرزىء الاصء السحرية ومنظومة 

المضءدة لممدرعءت. وعغيءب مثؿ ىذه المنظومءت والنقص الكعير في حمءية الجعية الداخمية، يطرح سؤاؿ 
ة عسكرية إلى جنوب لعنءف إذا تدىورت عمء إذا كءنت إسرائيؿ جءىزة عءلفاؿ في حءؿ قررت توجيو ضرع

األوضءع األمنية في المنطقة، كمء أعمف مسؤوؿ امني األحد، في أعقءب الكشؼ عف محءدثءت رئيس جيءز 
 االستخعءرات في واشنطف؟
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رعمء ينجح الجيش اإلسرائيمي الذي يتدرب في جعؿ الكرمؿ، المنطقة القريعة في جغرافيتيء لعمدات لعنءنية، في 
حزب »مدف لعنءنية وسورية. ورعمء ينجح الجيش الذي يتدرب في الجوالف عمى كيفية مواجية كمءئف  احتالؿ

فوؽ األرض وتحتيء، في المخءعت والمحميءت التي يدعي أف الحزب أقءميء. ولكف ىؿ ينجح الجيش « اهلل
مدرعءتو  في تزويد جيشو عحءجءتو لمواجية صواريخ كتؼ مضءدة لمطءئرات؟ وىؿ يمكنو تزويد جميع

في « -المضءدة لمصواريخ؟ والسؤاؿ الذي يطرح اليوـ عاد تدريعءت نقطة تحوؿ « ماطؼ الريح»عمنظومة 
حءؿ وقات الحرب، كيؼ سيمنع الجيش الصواريخ المتوسطة والطويمة المدى مف السقوط عمى تؿ أعيب؟ 

ذا سقطت فيؿ يمكنو حمءية السكءف؟  وا 
ؽ لدى السكءف اإلسرائيمييف الذيف يصفوف المنطقة عأنيء تجمس عمى أسئمة كثيرة مطروحة وتعاث عمى القم

 عرميؿ مف عءرود يمكف أف ينفجر مف شامة صغيرة مف دوف أف يقدر احد عمى تحديد النتءئج.
 //، الحلاة، لندن

 
 جملع رسلنارلوىات األحداث ف  رسورلا للرست رسلية لمكلان: تقدلر ارستراتلج  صيلون  

أشءر الجنراؿ الاسكري الصييوني العءرز، : مة مركز دراسءت وتحميؿ المامومءت الصحفيةعف الاعرية، ترج
ورئيس مجمس األمف القومي السءعؽ، غيورا آيالند، إلى أف تأثيرات محتممة عمى "إسرائيؿ "لمء قءؿ أنيء "ىزة 

رات الارعية، ممء أرضية" تضرب منطقة الشرؽ األوسط لـ يشيد ليء مثيؿ منذ عشرات السنيف، تتمثؿ عءلثو 
يجاؿ صنءع القرار في تؿ أعيب يحثوف الخطى لفيـ الماءني النءشئة عف التطورات في المنطقة، مع منح 

 التغيرات الحءصمة في الدوؿ المجءورة حيزًا أكعر مف العحث والتحميؿ.
 أواًل: النزاع اإلسرائيمي الفمسطيني:

ألحداث األخيرة في الاءلـ الارعي عمى ىذا النزاع ليذا النزاع منطؽ "أو عدـ منطؽ" خءص عو، تأثير ا
كفيمة عأف  صغير. والسؤاؿ األسءس ىو ىؿ الصيغة التي عرضيء الرئيس كمينتوف في نيءية الاءـ 

تكوف مقعولة مف الطرفيف. صحيح حتى اآلف الجواب ىو سمعي. ىؿ االحداث في الاءلـ الارعي كفيمة عءف 
ليذا سند. إف النزاع اإلسرائيمي الفمسطيني ىو موضوع منفصؿ يقؼ عحد ذاتو، تغير الوضع؟ حءليًء ال يوجد 

 ولكف وضاو كفيؿ عأف يتغير إيجءعًء إذا حصمت التطورات التءلية:
 إذا مء قءمت ديمقراطيءت حقيقية في المنطقة. .
 إذا مء اختفى التيديد عءلييمنة اإلسالمية التي ستحؿ محؿ الطغيءف الاممءني. .

 مء ضاؼ النفوذ اإليراني. إذا .

ذا مء كءنت معءدرة عرعية  . إذا مء رغعت الدوؿ الارعية حقًء في حؿ النزاع "اإلسرائيمي" الفمسطيني، وا 
)في ىضعة الجوالف ايضء(  جديدة تدعو إلى االعتراؼ عإسرائيؿ ليس فقط عاد أف تاود ىذه إلى حدود 

سرائيؿ ايضء االصوات التي تؤيد الخطوة التي تاززنء عؿ ايضء في ظؿ المسيرة، يحتمؿ أف تتازز في إ
 استراتيجيء رغـ المخءطر التكتيكية الاديدة الكءمنة فييء. 

 تغيير النظءـ في االردف كفيؿ أيضًء أف يحدث سيءقءت في اتجءه آخر.   .
 ثءنيًء: مصر:

ىرات الكعرى في ميداف زعـ "آيالند" أف التغيير في مصر يعدو أقؿ ممء كءف متوقاًء عند وقوع المظء
التحرير، فعءستثنء  االنتقءؿ الحءد لمرئيس معءرؾ مف "أعمى السمو إلى أسفؿ الدرؾ"، لـ يحصؿ الكثير، 

أشيء : االنتقءـ مف معءرؾ وعءئمتو، التمتع عحرية أكعر، وتحسيف الوضع  فءلرأي الاءـ في مصر، يريد 
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كيؼ ياطي الجميور أمنيتو األولى، وياده مع القميؿ مف  االقتصءدي، مقدرًا أف الحكـ الاسكري القءئـ يارؼ
نية التنفيذ لألمر الثءني، لكنو فاميًء ال يارؼ كيؼ يتاءمؿ مع األمر الثءلث، الذي يعدو المشكمة األسءسية 

 التي سيتصدى ليء النظءـ القءئـ.
"إسرائيؿ"، وىي: السيءحة، فروع ترتعط معءشرة عءلاالقءت مع  وأرجع "آيالند" مشءكؿ االقتصءد المصري لػ

عمء في ذلؾ في سينء ؛ تصدير الغءز؛ األرعءح مف قنءة السويس؛ المسءعدة االقتصءدية والاسكرية التي 
 تقدميء الواليءت المتحدة. 

ومف الواضح أف المجمس الاسكري في مصر لف يتنءزؿ عسيولة عف استخالص األرعءح مف ىذه الفروع 
ء  اتفءؽ السالـ مع "إسرائيؿ"، ولف يرغب في أف يارض لمخطر شطب ديف االقتصءدية، ولف يخءطر عإلغ

مميءر دوالر يتمقءىء  عمميءر دوالر، وعد عو الرئيس األمريكي، وال عءستمرار المسءعدات الاسكرية عمقدار 
عيف منذ سنة، مء يجاؿ "إسرائيؿ" تفترض عأنو لف يطرأ تغيير جوىري في الاالقءت السيءسية واالقتصءدية 

 الدولتيف.
ومع ذلؾ، يضيؼ: ال ينعغي تجءىؿ الموضوع األمني، فمنذ اليوـ يعدو أف ىنءؾ وىنًء في السيطرة المصرية 
عمى سينء ، وينعغي االفتراض عأنو في كؿ مء يتامؽ عتيريب السالح إلى غزة، تسمؿ أشخءص مف سينء  

وضع متفءقمًء، لكف ىذه المسءئؿ تحمؿ إلى "إسرائيؿ"، وخروج مسمحيف مف مصر إلى "إسرائيؿ"، يجاؿ ال
 طءعاًء تكتيكيًء.

 فحص احتمءلية الحرب:
سنة األخيرة،  ويشير "آيالند" إلى أف الموضوع الجوىري يتامؽ عفرضية أسءسية رافقت "إسرائيؿ" في الػ

إلى  تتمثؿ عأنو في كؿ سينءريو محتمؿ مف غير المتوقع مواجية عسكرية مع مصر، ممء سمح ليء  عءلخروج
، حرعيف في لعنءف، وتنفيذ عمميتيف واساتيف في األراضي الفمسطينية،  ممثمة عءلسور الواقي في 

، انطالقًء مف المارفة عءف مصر لف ترد عصورة عسكرية. فضاًل عف ذلؾ، ورصءص مصعوب في 
، وحتى  فءف ميزانية األمف الصييونية عقيت عمى مء يكفي مف الثعءت الحقيقي منذ عءـ 

% عءـ سنة، وعءلتءلي نصيب األمف في االنتءج، الذي كءف  وازداد اإلنتءج عقدر عءرز في ىذه الػ
، لكف عب  األمف في الكيءف ال يزاؿ عءليًء عتاءعير % عءـ ، انخفض إلى أقؿ مف 
 ءزدىءره االقتصءدي.ىو أحد الاوامؿ األسءسية التي سمحت ع أوروعية، وانخفءضو الكءسح منذ 

ويطرح "آيالند" مء يقوؿ أنو "سؤاؿ األسئمة" عمى جدوؿ األعمءؿ الصييوني عقولو: ىؿ مء حصؿ في مصر 
في األشير األخيرة يشكؿ "تغييرًا استراتيجيًء" يستدعي مف "إسرائيؿ" فحص ميزانية الدفءع، حجميء 

يف لمغءية في الميزانية: حجـ القوة المقءتمة: في وتركيعيتيء، مؤكدًا أف األمر يتامؽ أسءسًء عمتغيريف عءىظ
العحر، في الجو، في العر، ومستوى المخزوف مف الذخيرة، كقطع الغيءر والوقود، مقترحًء انتظءر جواب عمى 
ىذا السؤاؿ في األشير القريعة القءدمة عمى خمفية إعداد خطة "حمميش"، الخطة متاددة السنوات لمجيش، 

محوظة ألسءس ميزانية الدفءع، ينعغي االفتراض عءف األمر سيؤدي إلعطء  لمنمو فإذا تقررت زيءدة م
 االقتصءدي.

وطءلب عادـ تنفيذ تغيير عميؽ في الفرضيءت األسءسية عءلنسعة لمصر، حتى لو كءنت سيءستيء أكثر عداً  
ي تحتءجو ممء ىي في الحءضر، ولو صاد حكـ سيءسي ال يستعاد مواجية عسكرية مايء، فءف الزمف الذ

لترجمة ىذا النيج الجديد لخمؽ تيديد حقيقي، والاب  الذي سيتايف عمى الحكـ أف يتحممو، كءلتخمي عف 
 المسءعدات األمريكية، سيمنح "إسرائيؿ" مء يكفي مف الوقت لالستاداد كمء ينعغي لمتغيير. 
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 ثءلثًء: سوريء:
التصءعد، ولكف ال يمكف عاد مارفة إذا وعف سوريء، لفت "آيالند" إلى أف موجة االحتجءجءت آخذة في 

انتيت فترة حكـ عشءر األسد، و"إسرائيؿ" ال يمكنيء، وال تريد، التأثير عمى مء يجري ىنءؾ، دوف شؾ لمحظة 
 واحدة أنيء ستتأثر عكؿ السينءريوىءت المتوقاة، وىي عمى النحو التءلي:

أخرى، كءشفًء عف وجود مف يروف فيو  السينءريو األوؿ، أف يعقى األسد في الحكـ لسنوات عديدة -
معءدرات ُاقترحت  األمر المرغوب، أو عمى األقؿ أىوف الشرور، وأف "أريئيؿ شءروف" رفض عءـ 

عميو الستغالؿ الضاؼ السوري المؤقت، عقب اغتيءؿ الحريري، والضغط إلخراج القوات السورية مف لعنءف، 
السينءريوىءت العديمة ستكوف أسوأ لػ"إسرائيؿ". ويواصؿ: إذا مء عقي  والامؿ عءتجءه إسقءط األسد، ألنو قدر عأف

األسد في الحكـ، فإنو سيضطر الستثمءر جؿ جيوده في تازيز حكمو مف الداخؿ، وتازيز شرعيتو الدولية، 
وفي ىذه الظروؼ مف الماقوؿ االفتراض عأنو لف يعحث عف موجة عسكرية مع "إسرائيؿ"، ويحتمؿ أف 

دات التي يقدميء لػ"حزب اهلل"، ىذا السينءريو لف يغير الفرضيءت الصييونية األسءسية تجءه يقمص المسءع
ىذه الجعية، ولكف إذا مء تحقؽ، فسيزداد االحتمءؿ في أف يستمر اليدو  السءئد عمى طوؿ الحدود مع 

 سوريء. 
اداـ االستقرار السينءريو الثءني، أف يسقط حكـ األسد، وسوريء ستدخؿ في فترة طويمة مف ان -

والصراعءت الداخمية، ىذا الوضع سيضافيء، وفي نفس الوقت سيزيد نفوذ إيراف فييء، ويزيد إمكءنية 
استفزازات تقوـ عيء جمءعءت مختمفة ضد "إسرائيؿ"، والتيديد الاسكري السوري لف يزداد، عؿ سيقؿ، لكف 

 اليدو  عمى طوؿ الحدود سيكوف أقؿ استقرارًا وأمنًء.
ف كءف سيفقد السي - نءريو الثءلث، صاود حكـ ديني، سيتعنى مواقؼ أكثر كفءحية تجءه "إسرائيؿ"، وا 

جزً  مف دعـ إيراف، لكف مف شأنو أف يتخذ خطًء أكثر مغءمرة تجءه "إسرائيؿ"، وسيحءوؿ أف يايد لنفسو عءلقوة 
 ىضعة الجوالف، وىو مء يخءؼ األسد عممو.

مقراطي عقدر مء مف الميوؿ الواضحة المؤيدة لمغرب، مء سيكوف السينءريو الراعع، نشو  نظءـ دي -
عشرى سيئة إليراف وحزب اهلل، لكف ليس مانءه عءلضرورة استاداد فوري التفءؽ سالـ مع "إسرائيؿ"، ألنو عءت 
مف الواضح أف كؿ نظءـ عرعي جديد سيضمف نفسو إذا مء اتخذ موقفًء ماءديًء تجءىيء، وىذا السينءريو 

عءدة ىضعة سيشجع عن ءصر دولية لمضغط عمى تؿ أعيب ودمشؽ إلدارة مفءوضءت لموصوؿ التفءؽ سالـ وا 
 الجوالف.

ويختـ "آيالند" حديثو عف سوريء عءلقوؿ: التطورات في سوريء والسينءريوىءت المحتممة األرعاة ال تسي  وضع 
يرة عمء فيو الكفءية، وتغييرات "إسرائيؿ"، ألف الفرضية األسءسية القءئمة عءحتمءلية الحرب في كؿ وقت خط

 محتممة ماينة كفيمة عءف تكوف ايجءعية. 
 راعاًء: لعنءف:

ينتقؿ "آيالند" في حديثو عف الوضع في لعنءف، الذي يتأثر عمء يحصؿ في سوريء، مع منطؽ داخمي خءص 
 ععيف:عو، في ضو  أف لػ"حزب اهلل" أسعءعو ليعدو أكثر قمقًء فيمء يتامؽ عشرعيتو الداخمية، لس

-  ،  السعب األوؿ تضءمنو مع النظءـ السوري، وىو أمر ليس شاعيًء في الاءلـ الارعي اليـو
السعب الثءني: عدـ استخداـ أي مظءىرة في تونس، مصر، ليعيء، اليمف، العحريف أو سوريء لنموذج  -

 الثورة اإلسالمية في إيراف.
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عية المعنءنية، سيجدد مف كواعحو لالمتنءع عف وفي كال السععيف، يعدو أف الحزب، الذي تيمو جدا الشر 
مواجية معءشرة مع "إسرائيؿ" في المستقعؿ المنظور، رغـ وجود سينءريو ماءكس وماقوؿ يتمثؿ عضغط مف 
يراف عءستئنءؼ االستفزازات عمى الحدود، لكف  سوريء لصرؼ االنتعءه عمء يجري فييء، وسيقنع الحزب وا 

ؿ القوؿ أف اناداـ اليقيف في سوريء، مف شأنو أف يؤثر أيضًء عمى اناداـ فحصًء أوسع لمظروؼ القءئمة تجا
 االستقرار في لعنءف، مء يجاؿ ىذا السينءريو األقؿ ماقولية. 

 خءمسًء: األردف:
لكف "آيالند" ينتقؿ سرياًء إلى األردف، الذي يصؼ الوضع فيو عأنو "مستقر حءليًء"، حيث يحءفظ الممؾ عمى 

 أسعءب تميز الوضع األردني، وىي: نطعءع، واضاًء استقرار مثير لال
 إطالؽ أصوات تنتقد عشكؿ غير مسعوؽ األسرة المءلكة. -
 ، مف شأنو أف ييز األردف أيضًء.خروج قوات الواليءت المتحدة مف الاراؽ، المتوقع عءـ  -
ؿ في مصر، عمى اآلثءر عمى "إسرائيؿ" إذا مء حصمت ثورة في األردف، وىي مشءعية لمء حص -

فرضية عدـ القتءؿ عيف الدولتيف، ولكف مف شأنيء أف تكوف أخطر فيمء يتامؽ عءليدو  والتاءوف األمني 
 واإلقميمي عمى طوؿ الحدود. 

ويرى أنو عمى مدى عشرات السنيف، تتمتع "إسرائيؿ" في أف حدودىء األطوؿ مع األردف ىي األىدأ واألكثر 
كـ في األردف سيستدعي منيء تخصيص مقدرات ىءئمة لتحسيف االستادادات أمنًء، مء ياني أف تغيير الح

عمى طوؿ الحدود، كمء أف ثورة ديمقراطية ىنءؾ، سترفع لمحكـ األغمعية الفمسطينية، وكفيمة عأف تضع في 
 ضو  جديد النزاع مع الفمسطينييف مع اقتراحءت جديدة لتسويتو. 

 سءدسًء: العحريف:
يث عف أحداث العحريف ألنيء عايدة عف "إسرائيؿ"، وال يوجد ليمء حدود مشتركة، يقمؿ "آيالند" مف الحد

مكتفيًء عءلقوؿ إف اآلثءر المتوقاة غير معءشرة، ومنحصرة في تازز النفوذ اإليراني فييء، وىو مء مف شأنو أف 
 يؤثر عمى االستقرار في الخميج الارعي.

 الخالصة:
 موقفو االستراتيجي مف حءلة الثورات الارعية عمى النحو التءلي:ويضع "آيالند" خالصءت نيءئية لتقدير 

 اناداـ االستقرار وتعني مواقؼ ودية أقؿ مف إسرائيؿ. -
 إضاءؼ النفوذ اإليراني في سوريء ولعنءف، وتازيز التحءلؼ المنءىض ليء في الخميج. -
 إمكءنية إيجءد حموؿ لمنزاع الطويؿ مع سوريء والفمسطينييف. -
ض أىمية مصر وسوريء، المنشغمتءف جدًا في شؤونيء الداخمية، وارتفءع التأثير اإلقميمي لتركيء انخفء -

 والساودية. 
مكءنية زيءدتو إذا انيءر األسد، كفيؿ عأف يسمح عءلوصوؿ  - الضغط الذي يتارض لو "حزب اهلل"، وا 

 لتسويءت أمنية أكثر استقرارًا مع لعنءف. 
   الصيلون موقع معيد أبحاث األمن القوم

//، التقرلر المعمومات ، ممحق خاص 
 
 األزمة الرسورلة رستتدحرج لعمملة عرسكرلة لمناتو انطالقًا من أنقرة ضد دمشق :تقدلر صيلون  
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نقمت محءفؿ سيءسية صييونية : إعداد قسـ الترجمءت الاعرية في مركز دراسءت وتحميؿ المامومءت الصحفية
الرسءلة التي يحمميء وزير الخءرجية التركي "داوود أوغمو" إلى األسد تحمؿ "إنذارًا  عف مصءدرىء الغرعية أف

عءدة الدعءعءت إلى ثكنءتيء، فستعدأ عممية عسكرية  أمريكيًء تركيًء"، عأنو في حءؿ لـ ينفذ وقؼ الامميءت، وا 
ف دمشؽ وطيراف يقوـ عيء حمؼ النءتو، عواسطة الجيش التركي ضد الجيش السوري، ممء استدعى ردًا م

عمى اإلنذار، حيث أعمنت األولى عأف الضيؼ التركي سياود إلى أنقرة حءماًل خطًء متانتًء وأكثر، يرفض 
 اإلنذار حتى قعؿ أف يقدـ لو رسميًء. 

مع الامـ أف إيراف حذرت تركيء عدة مرات في األيءـ األخيرة، مف أنيء لو شنت عماًل عسكريًء ضد سوريء، 
كتوفة األيدي، وستيب لنجدة األسد، وستشف ىجمءت ضد أىداؼ عسكرية أمريكية داخؿ فإنيء لف تجمس م

تركيء، ألف سقوطو عءلنسعة ليء ياتعر "مصيعة ذات عواقب عمى المدى الطويؿ"، ألف إيراف مجردة مف 
وىو حميفيء السوري، ومعادة عف تركيء، ستتحوؿ إلى قوة مازولة، ومكروىة في غءلعية المجتماءت الارعية، 

مء دفع عءألسد ألف يقرر العد  في عممية عسكرية ضد دير الزور، ليسعؽ واشنطف وأنقرة، ويضع أمءميمء 
 حقءئؽ تءمة عمى األرض. )القنءة الاعرية الثءنية(

 حسـ الخيءر
وقدرت أوسءط سيءسية صييونية أف الرئيس السوري يعدي قدرًا كعيرًا مف عدـ معءالتو عءإلدانة واساة النطءؽ، 

الاقوعءت المتزايدة المفروضة عميو، والتحذيرات القءدمة مف المجتمع الدولي، ويعدو أنو أكثر تشعثًء عءلسمطة و 
عمى حسءب حيءة آالؼ السورييف، ومع التزامو عءلصمت، تعدو المسؤولية ممقءة عمى كءىؿ الاءلـ عأسره فيمء 

ءلة االضطراب في سوريء إلى تطور سممي يتامؽ عءلتاءمؿ مع التسءؤالت المثءرة حوؿ كيفية االنتقءؿ عح
 ديمقراطي، لكف حتى اآلف، ال توجد حموؿ سيمة في األفؽ.

وأشءرت األوسءط أف الاءلـ لـ يحسـ خيءره حوؿ كيفية التاءمؿ مع األسد، عمء في ذلؾ تركيء، الحميؼ السءعؽ 
ى عف الدعوة لمتدخؿ ليء، وتحءوؿ وضاو في مكءنة وسطى عيف الصديؽ والادو، وفي الوقت نفسو، تنأ

الغرعي، الذي أثعت عجزه عف توفير حموؿ شءفية في المءضي، لكف أخعءر سقوط عدد ىءئؿ مف القتمى جرا  
قمع االنتفءضة السورية مف قعؿ النظءـ قوعؿ عإدانة كعيرة عمى مستوى الاءلـ، في تخوؼ إلى أف مادؿ 

تفء  عدد ضخـ مف السورييف دوف اقتفء  أثرىـ، الوفيءت المرتفع ىو جز  عسيط مف مشكمة أكعر، تتمثؿ عءخ
ألؼ سوري. )موقع قضءيء  آالؼ، واعتقءؿ  حيث تشير تقديرات حقوقية إلى سقوط ألفي قتيؿ، واختفء  

 مركزية(
ومع ذلؾ، فإف استمرار صمت األسد ماظـ الوقت، قد يشير إلى ماءنءتو مف عزلة كقءئد ينتمي لألقمية 

% منيـ، ويايش مميوف نسمة، يشكؿ السنة نسعة  مى دولة تاداد سكءنيء الاموية، التي تييمف ع
السوريوف في ظؿ قءنوف الطوارئ في دولة تقوـ عمى احتكءر السمطة مف قعؿ أسرة األسد، وعءنوا مف تءريخ 

، وتشير األسءليب طويؿ مف الفسءد الذي عجز األسد عف كعح جمءحو منذ توليو مقءليد السمطة عءـ 
لتي ينتيجيء في التاءمؿ مع االنتفءضة إلى أف النصيحة المقدمة لو مف المجتمع الدولي ال تمقى آذانًء ا

 صءغية.
وألمحت محءفؿ صييونية إلى أف دمشؽ عسيءستيء الانفية الحءلية، آثرت الانؼ حذو طيراف، وتجءىمت 

ية "ألسعءب عراغمءتية"، ألنيمء تشجيع أنقرة عمى الحوار مع الماءرضة، وجء  تفضيميء األولى عمى الثءن
تتقءسمءف مخءوؼ مشتركة، حيث تتمءشى مخءوؼ األولى عشأف سقوط جعية ماءرضتيء ضد الواليءت 



 
 
 

 

 113ص 
 

المتحدة و"إسرائيؿ" مع مخءوؼ دمشؽ عشأف عقءئيء، وأدى لمتاءوف المشترؾ عينيمء. )القنءة السءعاة 
 لممستوطنيف(
 مء عاد األسد

عيف الخعرا  عمى أف فكرة مف سيحؿ محؿ األسد في حءؿ سقوط نظءمو تشكؿ  وترى األوسءط أف ىنءؾ اتفءقءً 
أىمية خءصة إليراف، نظرًا ألف سوريء حميفيء الوحيد الذي يممؾ سمطة إنقءذىء مف قيود الخميج الارعي، 

ىو ولطءلمء كءنتء متشءعيتيف، ليس في األيديولوجية فقط، عؿ مف حيث الازلة في منطقة ال ترحب عءلشياة، و 
، وتايدتء فييء عحمءية أحد المخءوؼ التي تأكدت في اتفءقية الدفءع المشترؾ التي وقات عءـ 

 كمتييمء، في حءلة مواجية أي منيمء لخطر. 
في حيف ترى محءفؿ أخرى أف مء عيف طيراف ودمشؽ ليست "شراكة طءئفية" عقدر كونيء "تحءلؼ 

ي شي  إلعقء  األسد في السمطة، ألنو مف دونو ستصعح إستراتيجي"، مء ياني أف إيراف ستقوـ عفاؿ عأ
عواعتيء لمعحر المتوسط مغمقة، ممء يجاؿ حقيقة أف االنتفءضة السورية ىي مسألة حيءة أو موت عءلنسعة 
إليراف، ولمتوصؿ إلى حؿ يرضي األسد، رعمء تضغط إيراف عميو لمقيءـ عإصالحءت ثءنوية ال تمثؿ قيمة 

 اءرضيو، وتكميـ أفواه المجتمع الدولي. )موقع ويمال اإلخعءري(حقيقية، لتقسيـ صفوؼ م
في المقءعؿ، يرى الصيءينة أف القوات الدولية التي عءدة مء تسءرع عءلتدخؿ في سيءسءت الشرؽ األوسط، 
يعدو أنيء نأت عف محءولة الضغط عمى األسد لمتنحي، لكف مصءدر دعمومءسية أوروعية ذكرت أف 

أجروا مفءوضءت مع ماءرضيف سورييف إلنشء  مجمس انتقءلي في سوريء عمى غرار  دعمومءسييف أميركييف
ليعيء، إال أف الخالفءت عيف أطيءؼ الماءرضة السورية قد ال تشجع عمى المضي عءلخطة. )موقع الجيش 

 الصييوني(
ؿ عشكؿ الخعير الصييوني في الشأف الشرؽ أوسطي "اليايزر فريدمءف" قءؿ إف االحتجءجءت السورية تام

منظـ عمء فيو الكفءية، حيث تنتقؿ األحداث عيف الحيف واآلخر مف سءحة ألخرى، ففي حيف تركزت في 
الشير األوؿ في عمدة درعء، ثـ انتقمت إلى حمص، فاءدت إلى درعء، وتركزت فترة قصيرة في الالذقية، ثـ 

الشءغور، حيث تجري عءلتوازي اندلات عشدة كعيرة في حمءة، وعاد ذلؾ عدأت االنتفءضة الكعرى في جسر 
مظءىرات عءصفة في الدير الزور، وفي حمب ودمشؽ أيضًء عقدت مظءىرات كعرى، رغـ أنيمء منذ شيريف 

 مء زالتء ىءدئتيف، لكف األسعوع األخير شيد عودتيء لتكوف مف عؤر االحتجءج. 
موجءت عفوية مف االنتفءضءت  وتسء ؿ: ليس واضحًء إذا كءف ىذا الترتيب مخططًء مف زعمء  الثورة، أـ ىي

التي تندلع عيف الحيف واآلخر لتقمايء السمطءت عيد مف حديد، وأضءؼ: مف الواضح أف األسد يايش في 
توتر في األشير األخيرة، ألنو ليس عسيطًء الايش عامـ أنو في كؿ لحظة قد يندلع احتجءج في مدينة أخرى، 

االستنزاؼ"، وخالفًء لمثورات في مصر، تونس، ليعيء  مء يشجع عمى وصؼ االحتجءجءت السورية عػ"حرب
واليمف، فءف االحتجءج السوري ال يجري عءلتوازي في كؿ أرجء  الدولة، عؿ يتركز في كؿ مرة في منطقة 

 ماينة، عينمء يارب عءقي سكءف المدف األخرى عف التأييد والتضءمف فقط. )القنءة الاعرية الاءشرة(
 عمؿ تحت األرض 

سمت الثورة في كؿ العمداف الارعية األخرى في غضوف شير، لكف الوضع في سوريء يشير إلى أف وعينمء ح
الحكـ ال يزاؿ قويًء ومستقرًا، ويسيطر عمى كؿ أجزا  الدولة، وال يوجد متر واحد ال يسيطر فيو األسد عيد 

ف نجحت عميء، وقد عممت السمطءت "تحت األرض" لتصفية أكعر عدد ممكف مف زعمء  ورواد ال ثورة، وا 
جزئيًء، إال أف األمر لـ ياطيء النتءئج المنشودة، الف االحتجءج السوري ال ياتمد عمى الزعمء ، عؿ عمى 
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الغضب الذي كءف محشورًا عمى مدى السنيف والكراىية الشديدة لمحءكـ الحءلي. مع الامـ أف حقيقة كوف 
رات في الاءلـ اإلسالمي تجري أيءـ الجماة، سوريء دولة عممءنية، إشءرة ذات مغزى، ألف ماظـ المظءى

وعءلذات في السءعة التي يخرج فييء المصموف مف المسءجد، وطءلمء أف ماظـ الشعءب السورييف ال يذىعوف 
لممسءجد، وال حتى في أيءـ الجماة، فإنو السعب في أف المظءىرات لـ تصؿ حتى اآلف أعدادًا تنءطح 

 جسءرة لمشعءب السوري. )موقع نانءع اإلخعءري(السمء ، رغـ الشجءعة الشديدة وال
أوسءط صييونية تقوؿ أنو حتى األسعوع األخير سءرت االحتجءجءت عمى نحو ثءعت، فءلمتظءىروف يخرجوف 
لمشوارع، والجيش ينشر قواتو، ويطمؽ النءر في اليوا ، وعندمء ال يفر المتظءىروف يطمؽ النءر عمى 

ر العءقوف، ليواصموا التظءىر في أزقة جءنعية، وفي حءالت أخرى، قرر الجميور، فيقتموف عضاة منيـ، فيف
المتظءىروف إعدا  الشجءعة والعقء ، ليرتفع عددىـ، إلى أف يتاعوف في نيءية األمر، وياودوا لعيوتيـ. 
وتضيؼ: ىذا األسعوع حصؿ شي  مء في تءريخ الثورة السورية، فقد فر ضءعط كعير في الجيش مع كتيعة 

جندي، وأعمف إقءمة "جيش الحرية السوري"، ونشر ندا  لكؿ الجنود لالنضمءـ لصفوفو، وأنو  مف 
دعءعءت  أشير، وقد عممت  سيحمي المتظءىريف مف سالح األسد الذي يذعحيـ دوف رحمة منذ أكثر مف 

رسمي"، أـ أف لو ضد قوات األسد، وليس واضحًء إذا مء كءف "الجيش الوليد" ولكف ُىـز عمى أيدي "الجيش ال
 جنوده يختعئوف، وينظموف أنفسيـ استادادا لنشءط جدي في األيءـ القريعة القءدمة.

عمى كؿ األحواؿ، فإف موجة الفرار مف الجيش آخذة في التازز، وعمغ عددىـ ألفي جندي، يأخذوف 
في حيف أعمف  سالحيـ، ويطمقوف النءر عمى قوات األمف، أو ياطونو لممتظءىريف الذيف يارفوف استخدامو،

ألؼ جندي مف الجيش. )موقع تيؾ ديعكء  ألؼ جندي احتيءط، كتفسير الستاداد فرار  األسد تجنيد 
 األمني(

//، التقرلر المعمومات ، ممحق خاص 
 
 ادرارسة إرسرايلمّلة: الثورات ف  العالم العربّ  أضعفت الدور اإلقملمّ  لرسورل 

أعحءث األمف القومّي في تؿ أعيب دراسة مفصمة عف الرعيع الارعّي تطّرؽ فييء القدس المحتمة / أعّد مركز 
العءحثوف إلى تأثيرات الثورات الارعّية في عدٍد مف الدوؿ الارعّية عمى الدولة الاعرّية، وقد أشرؼ عمى 

ء كعيًرا في الدراسة الجنراؿ المتقءعد غيورا آيالند، رئيس مجمس األمف القومّي السءعؽ، والذي يامؿ عءحثً 
المايد المذكور. أّمء في مء يتامؽ عسورّية فقد رأت الدراسة أّف موجة االحتجءجءت تتاءظـ يوًمء عاد يوـ، 
ولكف عءلمقءعؿ ال توجد إشءرات إلى قرب نيءية نظءـ األسد، الفتًة إلى أّف إسرائيؿ ال تقدر عمى التأثر وال 

الارعّي، ولكْف عموازاة ذلؾ، فإّف كؿ تغيير سيحصؿ في  تريد التأثير عمى مجريءت األمور في ىذا العمد
سورّية سيؤثر معءشرًة عمى تؿ أعيب، وعحسعيء فإّف السينءريو األوؿ ىو عقء  الرئيس األسد في منصعو 
لسنوات طويمة، وفي إسرائيؿ الاديد مف الجيءت األمنّية والسيءسّية ترى في ىذا السينءريو األفضؿ، ألّف 

ي تؿ أعيب يارفوف الرئيس السورّي، وكشفت الدراسة النقءب عف أّف رئيس الوزرا  اإلسرائيمّي صّنءع القرار ف
عقتؿ الحريري  األسعؽ، أرئيؿ شءروف، رفض معءدرة الستغالؿ عزلة سورّية عاد اتيءميء في الاءـ 

طو مف والضغوط التي مورست عمييء لسحب جيشيء مف لعنءف عيدؼ إضاءؼ األسد، والامؿ عمى إسقء
الحكـ، وعحسعيء فإّف شءروف قّدر عأّف العدائؿ التي ستحؿ مكءف األسد ستكوف سيئة جًدا لمدولة الاعرّية، 
وعءلتءلي، زادت العءحثوف، أّنو في حءلة عقء  األسد في الحكـ فإّنو سيضطر إلى استثمءر جميع جيوده لتقوية 

، وفي ىذه الظروؼ فإّنو مف المستعاد جًدا حكمو في الداخؿ، وعزيءدة جيوده لمحصوؿ عمى اعتراؼ دوليّ 
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أف يمجأ لمخيءر الاسكرّي ضّد إسرائيؿ، كمء أّنو مف غير المستعاد أْف ُيخفؼ المسءعدات الاسكرّية التي 
ُيقدميء لمنظمة حزب اهلل المعنءنية، ولفتت الدراسة إلى أّف السينءريو المذكور لف يؤدي إلى تغيير فرضّية 

عءلنسعة لسورّية، ولكف إذا تحقؽ فإّف اليدو  الذي ُيمّيز الحدود الشمءلّية سيستمر عوتيرٍة  الامؿ اإلسرائيمّية
عءليٍة، عمى حد تاعير الدراسة. أّمء السينءريو الثءني الذي نءقشو العءحثوف في الدراسة فيقوؿ إّف سقوط نظءـ 

اؼ سورّية، ولكف عءلمقءعؿ سيزيد األسد سُيدخؿ سورّية إلى حءلة مف الفوضى الداخمّية، وىذا الوضع سُيض
مف قوة إيراف فييء، وسيزيد مف محءوالت تنظيمءت ماينة لمقيءـ عامميءت استفزازّية ضّد الدولة الاعرّية، ولكف 
عمى الرغـ مف ذلؾ، فإّف التأثير عمى أمف إسرائيؿ سيكوف ضايًفء واليدو  سيستمر عمى حدودىء مع تؿ 

 أعيب.
يو الثءلث يتمثؿ في صاود قوة سنّية ماءدّية جًدا إلسرائيؿ، وىذا النظءـ سيفقد الكثير وترى الدراسة أّف السينءر 

مف الدعـ اإليرانّي، ولكّنو سيمجأ إلى تعني سيءسة مغءمرات ضّد إسرائيؿ، وأيًضء سُيحءوؿ إعءدة ىضعة 
عمى األّقؿ لـ يسمح  الجوالف المحتّمة لسورّية، وىو األمر الذي لـ يتمكف 'الكءفر' األسد مف تحقيقو، أوْ 

لتنظيـ القءعدة مف تنفيذ الامميءت ضّد الدولة الاعرّية. أّمء السينءريو الراعع، الذي ورد في الدراسة فيرى أّف 
سورّية عاد الثورة سيكوف فييء نظءـ ديمقراطي، مع توجو واضح مؤيد لمغرب، ومء مف شؾ عأّف ىذا السينءريو 

ف ذلؾ ال ياني أّف النظءـ الجديد سيكوف عمى استاداد لتوقيع اتفءؽ سالـ ىو األسوأ إليراف ولحزب اهلل، ولك
مع إسرائيؿ، ذلؾ أّف كؿ نظءـ عرعّي جديد يستطيع أْف يؤمف استمراره عإتعءع سيءسية عدائية إلسرائيؿ، مع 

عمى تؿ ذلؾ، رأى العءحثوف، أّف نظءًمء ديمقراطًيء في سورّية سُيشجع جيءت دولّية لممءرسة الضغط عميو و 
أعيب إلجرا  مفءوضءت عيدؼ التوصؿ إلى سالـ عيف الدولتيف. وخمص العءحثوف إلى القوؿ إّف أّي سينءريو 
ـّ ذكرىء لف تؤثر عمى أمف إسرائيؿ، ذلؾ أّف إمكءنية اندالع حرب موجودة، وكؿ  مف السينءريوىءت التي ت

 تغيير في الحكـ عسورّية سُيقمؿ ىذا االحتمءؿ، عحسب الدراسة.
 //كالة رسما اإلخبارلة، و 

 
 إلى مفيوم "الحرب اليجلنة" لموازنة التفّوق الصيلون  تنتقلتحقلق عرسكري صيلون : رسورلا  

الاسكري الصييوني عمى االنترنت اوؿ مف امس تحقيقء عف قيءـ إيراف وسورية « ديفنس اعديت»نشر موقع 
أسمحة منءسعة ليء لماءدلة ميزة التفوؽ الجوي ودقة وحزب اهلل وحمءس عتعني مفيـو الحرب اليجينة والتسمح ع

التصويب التي تتمتع عيء إسرائيؿ. واستند التحقيؽ إلى خالصة جمسة نقءش عقدت قعؿ فترة في اطءر 
، وىي الجمسة التي قءـ خالليء قءئد القطءع الشمءلي في الجيش «مؤتمر التيرف الدولي حوؿ الحرب العرية»

اؿ غيرشوف ىءكوىيف عتقديـ عرض تفصيمي لتطور الجيوش والقوات غير النظءمية اإلسرائيمي، الميجور جنر 
الارعية إلى تشكيالت شعو غير نظءمية، متحدية عذلؾ السيطرة اإلسرائيمية عمى سءحءت الماءرؾ مف خالؿ 

 المجو  إلى مفءىيـ حرعية ىجينة وفي اآلتي ترجمة لمتقرير:
نحو عنء  قوة عسكرية غير نظءمية وىو التحوؿ الذي مءزاؿ عدأ الجيش السوري تحوال  في الاءـ 

مستمرا حتى يومنء ىذا. فاوضًء عف تحديث مركعءتيء المدرعة وطءئراتيء المقءتمة وسفنيء الحرعية، سمح 
 الجيش السوري عامميءت تازيز ضخمة جدا عمى طوؿ الخطوط الحدودية. 

عيرة مف صورايخ كورنيت و ميتيس المضءدة لمدعءعءت حيث قءـ عتوسيع افواجو المقءتمة المزودة عكميءت ك
 «.آر عي جي»وعقءذفءت الػ 
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وانخرطت سورية عشكؿ مكثؼ في شرا  صواريخ متوسطة المدى وصواريخ عءليستية عءالضءفة إلى التقنيءت 
نتءج مثؿ تمؾ األسمحة. وكءنت الفكرة ورا  ىذا التوجو الجديد ىي مواجية  التفوؽ المطموعة لتازيز وتاديؿ وا 

اليءئؿ الذي يتمتع عو سالح الجو الاسكري اإلسرائيمي، وىو التفوؽ الذي تـ استاراضو واثعءتو عمميء في 
 جميع المواجيءت الاسكرية الارعية اإلسرائيمية.

وحدث تغير مشءعو في إيراف، حيث تركزت أغمعية االستثمءرات الاسكرية عمى تطوير ونشر الصواريخ 
لميءـ الخءصة عءالضءفة إلى المنظومءت العحرية المسمحة ذات السرعة الاءلية، وذلؾ العءليستية وصواريخ ا

 عيدؼ الييمنة عمى الخميج الفءرسي.
جيودًا كعيرة  -وعءألخص سورية -ولقد كءف التغير درامءتيكيء، ألنو حتى ذلؾ الوقت، عذلت ىءتءف الدولتءف 

تجييز ونشر الفرؽ المدرعة و اآللية وصوال إلى في سعيؿ عنء  ىيكؿ قواتيء، مف خالؿ تشكيؿ وتدريب و 
مستوى مف القوة يمكنو أف يحءفظ عمى ارعاة فرؽ في جيوزية دائمة لمدخوؿ في أي ماركة ضد إسرائيؿ في 

 غضوف اشاءر قصير.
وىو الفيمؽ الذي يواجو إسرائيؿ مف جية جنوعي دمشؽ عمى مقرعة مف  -فءلفيمؽ األوؿ في الجيش السوري

كءف يتألؼ مف خمس فرؽ، مف عينيء أرعع فرؽ تـ وضايء في استاداد دائـ. والواقع أف  -ردنيةالحدود األ
مف وجية نظر السورييف، إذ انيـ كءنوا يتوقاوف أف يواجو جيشيـ أمر « الرقـ السحري»أرعع فرؽ كءف 

إسرائيؿ. خوض الماركة التي كءنت تقديراتيـ تشير إلى أف إسرائيؿ ستحشد جيشيء ضد سورية في شمءؿ 
وأدت الحءجة إلى تمعية ىذا المطمب إلى جاؿ سورية تنشغؿ عءلمحءفظة عمى التوازف االستراتيجي مع الجيش 

 .و و اإلسرائيمي، السيمء عاد ىزائميء المتكررة في حروب 
. فإزا  وفي موازاة عممية تازيز الجيش السوري في الثمءنينءت، فإف إسرائيؿ استخمصت استنتءجءت أخرى

تحدي مواجية قوى ماءدية متفوقة عدديًء مقءرنة عقوتيء النظءمية األصغر عددا، اضطرت إسرائيؿ إلى أف 
لقواتيء االحتيءطية كي تحتشد. فصحيح أف اإلسرائيمييف قد عنوا قواتيـ ليزيمة الجيش « تشتري الوقت»

ى جعيتيف مع كؿ مف سورية السوري، إال أنو يتايف عمييء أف تكوف مستادة لخوض حرب محتممة عم
 .و  و  ومصر وىي الحءلة التي حدثت فااًل ثالث مرات في األعواـ 

وتمكف اإلسرائيميوف مف عنء  قوى ىجومية ىءئمة كءف عءستطءعتيء اف تتاءمؿ عنجءح مع قوات النخعة األولى 
سرائيمي كءف أمرًا مطموعًء اللحءؽ في كال الجيشيف )السوري والمصري(.ومع ذلؾ، فإف الوثوؽ عءلجيش اإل

اليزيمة السرياة والحءسمة، سوا  في حءؿ وجود أو عدـ وجود قواتيء االحتيءط، إذ اف مواصمة القتءؿ لفترة 
كءف أمرًا غير  -والتي تصؿ مف مسءفءت عايدة لتقديـ الدعـ الاسكري -طويمة ضد قوات الصؼ الثءني 

لادد الصغير. واألمر الذي كءف يشكؿ قمقء عشكؿ خءص ىو مقعوؿ عءلنسعة لمجيش اإلسرائيمي ذي ا
التازيزات و القوات الجديدة التي كءف مف الممكف ليء أف تصؿ مف الاراؽ، وىو األمر الذي كءف سيؤدي 

و خالؿ  )آنذاؾ( إلى تحويؿ ميزاف القوى ضد الدولة الييودية النءشئة، مثممء حدث عءلفاؿ في الاءـ 
 .في الاءـ حرب عيد الغفراف 

وقد أدى نضوج حءلة مواجية تكنولوجيء األسمحة الموجية في الثمءنينءت إلى تدشيف فرص جديدة أمءـ 
الجيش اإلسرائيمي، إذ انو عدأ في ادخءؿ عدد مف المنظومءت التسميحية التي كءف عءستطءعتيء التصدي لتمؾ 

ماءرؾ. وكءف أحد تمؾ الصواريخ ىو سالح التازيزات، وعمى مدى طويؿ، قعؿ أف تصؿ فااًل إلى نطءؽ ال
عصري، و الذي تـ كشؼ غطء  السرية عنو أخيرًا عؿ وتمت الموافقة عمى -ذو التوجيو الكيرو« تموز»

تصديره. وعمى الرغـ مف أف األسمحة الخصوصية كءنت محءطة عءلسرية، فإف المخءعرات السورية أصعحت 
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لكنيء فشمت في إدراؾ مدى ىذا الخطر الحءسـ حتى الاءـ  عمى دراية عءلقدرات الاسكرية اإلسرائيمية،
. 

 وقد جء  التغير )التحوؿ( في تفكير الجيش السوري في أعقءب حرب الخميج األولى في الاءـ 
)عممية عءصفة الصحرا (، وىي الحرب التي أصعحت سورية فييء جز ًا مف تحءلؼ دولي قءدتو الواليءت 

شؽ الفرقة التءساة لمقءرعة الغزو الاراقي لمكويت إلى جءنب قوات تحءلؼ أخرى المتحدة، حيث أرسمت دم
)إال أف تمؾ الفرقة تممصت مف خوض أي قتءؿ حقيقي(. وقد كءنت المشءركة في حرب الخميج األولى 

ءلية لمقيءدة الاسكرية السورية الاميء، إذ أنيء اكتشفت أنيء مكشوفة أمءـ قوة الفتؾ الا« جرس تنعيو»عمثءعة 
التي عءتت تتمتع عيء التسميحءت والتكتيكءت الغرعية الحديثة، وىي القوة التي كءنت التزاؿ مييأة عشكؿ كءمؿ 
حتى ذلؾ الحيف لمقءرعة الاقيدة القتءلية السوفيءتية وتقنيءتيء التسميحية ذات التكنولوجيء األقؿ مستوى. وقد 

ج األولى( إلى دفع الجنراؿ السوري عمي أصالف، الذي أدت ىذه التجرعة المزلزلة )المشءركة في حرب الخمي
 إلى الشروع في عممية التحوؿ )المشءر الييء آنفء(. -كءف يشغؿ آنذاؾ منصب رئيس أركءف الجيش السوري

ولـ يقتصر التحوؿ االستراتيجي عمى سورية. فمقد قءمت إيراف أيضًء عتنفيذ خطوة ممءثمة، وذلؾ مف خالؿ 
ونفوذىء تدريجيء في جنوب لعنءف مف خالؿ وكيميء حزب اهلل. وكءف حزب اهلل قد قءـ توسيع نطءؽ تأثيرىء 

عتطوير قواتو عمى أسءس كونيء وحدات قتءلية منفصمة ولكؿ واحدة منيء تمركز موقع مايف، ومجيزة 
 عءلانءصر واألسمحة و اإلمدادات و التحصينءت القءدرة عمى الامؿ عءستمرار لادة أيءـ عشكؿ مستقؿ عف

 وسءئؿ االتصءالت وخطوط اإلمداد أو حتى القيءدة والتحكـ.
 صحلفة القوة الثالثة، العراق

//، التقرلر المعمومات ، ممحق 

 لتفقون عمى أىملة انشغال دمشق بأزمتيا "إرسرايلل"المختمفون ف   
راىف عمى أف الرئيس في إسرائيؿ ينشغموف طوياًل عءألوضءع في سورية. العاض ي: آمءؿ شحءدة -حيفء 

، والعاض اآلخر  السوري عشءر األسد سينجح في العقء  لكف سورية المقعمة ستكوف مختمفة عف سورية اليـو
 يرى أنو لف يصمد وأف سورية مف عاده ستكوف معيمة وقد تحمؿ في طيءتيء أخطءرًا عمى إسرائيؿ.

الثءني نجد شخصيءت أكثر تأثيرًا ونفوذًا في  في التيءر األوؿ نجد عسكرييف سءعقيف وأكءديمييف، وفي التيءر
، أمثءؿ وزير الدفءع أييود عءراؾ، والرئيس السءعؽ لمجمس األمف القومي غيورا  السيءسة اإلسرائيمية اليـو
ايالند ونءئب رئيس الحكومة ووزير الشؤوف االستراتيجية موشيو ياءلوف، ووزير الخءرجية أفيغدور ليعرمءف 

 روف أف سقوط نظءـ األسد حتمي وأف المسألة ىي مسءلة وقت ال أكثر.وغيرىـ. ىؤال  ياتع
وىذا الموقؼ يفجر نقءشءت عديدة في إسرائيؿ، لمء تحممو التغيرات في سورية مف أثر عمييء. ولاؿ الاالقة 
يراف وحزب اهلل ىي النواة التي ينعاث منيء القمؽ اإلسرائيمي، إذ يرسـ المسؤولوف والخعرا   عيف سورية وا 
مختمؼ السينءريوات المتوقاة. وفي أحدىء، عدا أف مسؤوليف عديديف يخشوف مف أف يقدـ األسد عمى رد فاؿ 
نقءذ النظءـ السوري. ولكف  يءئس ويشف ىجومًء عمى إسرائيؿ، خصوصًء أف إيراف لـ تظير نية لمسءعدة وا 

 «.انتحءر لألسد»ىؤال  يحرصوف عمى التيديد مف ىذا السينءريو إذ وصفوا خطوة كيذه عأنيء 
يجاؿ مف عدـ االستقرار الذي تشيده « محور الشر»ويرى مسؤولوف إسرائيميوف أف الاالقة عيف مء يسمى 

سورية خطرًا عمى إسرائيؿ. وفي ىذا الجءنب يختمؼ المراقعوف والسيءسيوف والخعرا  في تقديراتيـ. فينءؾ مف 
ة، ويرى أف الحفءظ عمى الوضع القءئـ ىو الخيءر يرفض القوؿ إف سقوط األسد سيخدـ المصمحة اإلسرائيمي
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األفضؿ ألف ذلؾ سيدفع عءلنظءـ السوري إلى االنشغءؿ عءلشؤوف الداخمية، عايدًا عف حمفءئو إيراف وحزب اهلل 
وحمءس. وانشغءؿ كيذا في ظؿ األوضءع التي تشيدىء المنطقة قد يخمؽ توترًا حتى عيف ىؤال  الحمفء . وفي 

 ييف فإف سقوط األسد قد يارض اليدو  عمى طوؿ الحدود السورية لمخطر.تقدير اإلسرائيم
ويمفت غيورا آيالند إلى أف مف مصمحة إسرائيؿ أف يعقى نظءـ األسد، ألنو رغـ عدائو إلسرائيؿ فإنو يارؼ 
حدود قوتو وال يغءمر في إشاءؿ الحرب مايء. ولكف إذا انيءر األسد، فإف إسرائيؿ، يقوؿ آيالند، ستارؼ 

فءلتغيير سيأتي عقوى مف شأنيء أف تضاؼ عالقة سورية مع حزب اهلل »كيؼ تجد مصمحتيء ىنءؾ أيضًء. 
وستخفؼ مف دعمو عسكريًء وىذا يتيح الفرصة أمءـ إسرائيؿ إلجرا  ترتيعءت أمنية اكثر استقرارًا مع لعنءف 

 «.وعءلتءلي الحفءظ عمى ىدو  الحدود الشمءلية
رؤوفيف الذي شغؿ منصب نءئب قءئد الجعية الداخمية خالؿ حرب لعنءف الثءنية،  الجنراؿ في االحتيءط، ايءؿ

 يحسـ أف سورية تتجو نحو التغيير عمى المدى العايد، وىذا ليس في مصمحة إسرائيؿ.
 لمءذا؟

الواضح أف أي تغيير ستشيده سورية لف يكوف في مصمحة إسرائيؿ، ألنو إلى جءنب أصوات »يرد رؤوفيف: 
التي تنءدي عترتيب شؤونيـ كمء يجب، تتاءلى ندا ات تطءلب األسد عإرسءؿ قواتو لميءجمة  المتظءىريف

ذا مء احتدمت األمور ستزداد الضغوط عمى األسد وقد يدفاو ذلؾ عءلفاؿ إلى توجيو ضرعة  إسرائيؿ، وا 
ًً في الوقت الحءلي.« لكف رؤوفيف يحءوؿ الطمأنة قمياًل عءلقوؿ:«. إلسرائيؿ فال يمكف القوؿ إف  لننتظر قمياَل

الحدود اإلسرائيمية ستشيد تصايدًا مف جءنب النظءـ السوري وال حتى مف حزب اهلل. فءلجيش السوري 
 «.مشغوؿ في حمءية نظءـ الحكـ وىذا ىو األىـ عءلنسعة إليو

في  وتشغؿ األحداث التي تشيدىء سورية عطعياة الحءؿ مكتب رئيس الحكومة عنيءميف نتءنيءىو. ويرى الخعير
الشؤوف السيءسية شماوف شيفر، أف نتءنيءىو سيستغؿ األحداث ليظير أمءـ األميركييف وغيرىـ انو كءف محقًء 

في السنتيف األخيرتيف حءوؿ رؤسء  دوؿ « عندمء لـ يرغب في توقيع االتفءؽ مع األسد. ويقوؿ شيفر:
ءؼ المفءوضءت مع سورية. المعرر صديقة إلسرائيؿ ومسؤولوف كعءر في جيءز األمف إقنءع نتءنيءىو عءستئن

فرغـ «. محور الشر»األسءس الذي طرحو ىؤال  كءف في أف اتفءؽ سالـ مع سورية سيدؽ إسفينًء في حمؼ 
أف األسد كرر انو لف يقطع عالقءتو مع إيراف ومع حزب اهلل، فإف اتفءؽ سالـ مع إسرائيؿ سيمزمو عمميًء 

ضًء منظومة الصواريخ السورية، التي مف شأنيء أف تيدد مدف عءالعتاءد عنيمء. في جيءز األمف ذكروا أي
 إسرائيؿ إذا مء اندلات مواجية عسكرية.

إف األسد يضع الحمؼ مع إيراف في مكءف عءؿ :«ويدافع نتءنيءىو عف الموقؼ الذي أعداه في حينو عءلقوؿ 
، كءف ممكنًء جمعو إلى طءولة في سمـ أولويءتو، أعمى حتى مف إعءدة الجوالف. فءلرئيس السءعؽ، حءفظ األسد

المفءوضءت مف خالؿ الوعد عدعـ أميركي سخي. أمء االعف عشءر فال ياتقد أف الطريؽ إلى واشنطف يمر 
 «.ععر القدس

احد الوزرا  المقرعيف مف نتءنيءىو ىب لمدفءع عف موقفو عءلقوؿ إف التيديد الذي يحدؽ عإسرائيؿ جرا  
مع انصراؼ األسد، عؿ قد يزداد. مف جيتنء قد ننجح في تدمير سورية استمرار الجمود مع سورية لف يقؿ 

وفي الوقت «. إذا أطمقت الصواريخ عمينء. ولكني ال أريد أف افكر مءذا سيحصؿ لنء في الطريؽ إلى ىنءؾ
الذي تنشغؿ فيو إسرائيؿ عخطر تفءقـ األزمة مع تركيء ويزداد النقءش حوؿ سعؿ التاءمؿ مايء عقب تقرير 

، يأخذ الممؼ السوري مكءنًء لدى منءقشة اناكءسءت المواقؼ التركية عمى إسرائيؿ والمنطقة عمومًء. عءلمر
ويقوؿ عوعز عسموت، الخعير في الشؤوف الارعية. إف أنقرة ستستغؿ األزمة في سورية لتثعيت مكءنتيء 
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لتركية. وعرأيو فإف تركيء كءنت عءعتعءرىء قوة إقميمية. فءلصداقة السءعقة مع األسد ال تتادى مسءلة المصمحة ا
اختءر عشءر األسد عندمء تولى الحكـ أف ينضـ »دائمًء وسيمة إنقءذ لسورية إذا احتءجت إلى ذلؾ. ويقوؿ: 

إلى محور الشر عقيءدة إيراف، وعقدت دمشؽ الضايفة حمفًء مع الشيطءف لتقوي مكءنتيء الدولية. لكف تركيء، 
دائمًء عجمة إنقءذ لألسد إذا احتءج إلى ذلؾ، ومف ىنء جء  التقءرب الاضو في حمؼ شمءؿ األطمسي، كءنت 

التركي السوري. وعءلنسعة إلى تركيء، ففي عءلـ عال أزمءت تحمـ عو وُيمّكنيء عحسب نيجيء مف تازيز مكءنتيء، 
، ويتوقع «سيكوف عمييء أف ترتب أمورىء مع حمؼ غير طعياي، مع الشياة في إيراف والاموييف في سورية

الشرؽ األوسط واألحالؼ أيضًء، وتركيء تدرؾ أف السّنة في سورية سيحتءجوف إلى »عسموت أف يتغير 
 «.مسءعدة في اليـو الذي يتولوف فيو الحكـ في دمشؽ

 استاءدة الجوالف عاممية عسكرية
ؽ مظءىر االىتزاز في الشر »في دراسة إسرائيمية شءرؾ فييء خعرا  وأمنيوف سءعقوف وجء ت تحت عنواف 

«. ، قءؿ غيورا ايالند إف األفضؿ إلسرائيؿ عقء  األسد في الحكـ وفشؿ الثورة الحءلية»األوسط وأمف إسرائيؿ 
عقء  األسد ياني انشغءلو عتقوية نفسو داخميًء وخءرجيًء عايدًا عف أي عحث أو تفكير في مواجية »ذلؾ أف 

ىذا الوضع يتواصؿ اليدو  الذي يسود عسكرية مع إسرائيؿ، ورعمء أيضًء يخفؼ دعمو لحزب اهلل. وفي 
 «.الحدود الشمءلية حءليءً 

وفي السينءريوات التي تضايء الدراسة لالحتمءالت في سورية عقب األحداث التي تشيدىء، ىنءؾ جـز عأف 
األمور ستنتيي عسقوط األسد. وعحسب الدراسة فيذا السينءريو ياني أف تسود الفوضى سورية ويزداد النفوذ 

لاممية عسكرية ضد إسرائيؿ وعدـ  فييء. وعندىء تزداد االحتمءالت أفيغدور ليعرمءف )أ ؼ ب(. اإليراني
استمرار اليدو  عمى الحدود الشمءلية. وتخشى الدراسة اإلسرائيمية نشو  نظءـ سني يتخذ مواقؼ ضد إسرائيؿ 

تعحث الدراسة في اناكءس إلى حد إصراره عمى استاءدة الجوالف ولو عاممية عسكرية. وفي سينءريو آخر 
احتمءؿ نشو  نظءـ ديموقراطي في سورية عمى إسرائيؿ. ويرى مادو الدراسة أف سينءريو كيذا، لف يحسـ 
األمور عءتجءه اتخءذ موقؼ يدعـ السالـ مع إسرائيؿ. ولكف سورية ستحتءج إلى وقت حتى تخرج مف أزمتيء 

طعياة التغيير في سورية وعنء  موقؼ عمى أسءس  وتثعت نظءميء، وىذا الوقت سيسءعد إسرائيؿ عمى فيـ
 التطورات.

في خالصة الدراسة، فإف إسرائيؿ لف تتضرر إذا تحقؽ أي واحد السينءريوات المذكورة. وتقوؿ إف عمى 
 الدولة الاعرية أف تكوف مستادة اليوـ ألسوأ االحتمءالت، عمء في ذلؾ خطر نشوب حرب مع سورية.

 //، الحلاة، لندن
 
 نلاىووشلكة لكنيا تحتاج قايدًا غلر نتتعتبر الحرب  "إرسرايلل" 

عندمء خرج األميف الاءـ لحزب اهلل السيد حسف نصر اهلل الى جميوره عمى : امءؿ شحءدة -القدس المحتمة 
، كءنت القيءدة الاسكرية االسرائيمية في الطرؼ الثءني مف المأل لممرة الثءنية منذ حرب تموز )يوليو( 

الحدود ترسـ مخططءتيء الاسكرية في مواجية االحداث التي تشيدىء المنطقة. واذا كءف تزامُف ظيور نصر 
اهلل مع مشءركة وزير الدفءع االسرائيمي اييود عءراؾ في تدريعءت عسكرية عمى الحدود الشمءلية صدفًة، فإف 

راف مف جية اخرى، جء ت عشكؿ التيديدات التي اطمقيء عءراؾ لمعنءف وحزب اهلل مف جية، وسورية واي
مدروس ومعرمج، فءلقيءدة االسرائيمية صدمت عظيور نصر اهلل، وقد احتءج عءراؾ الى وقت حتى يرد عميو 
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تصرؼ نصر اهلل دليؿ ضاؼ وضءئقة، فيو يارؼ أف النءس يتيمونو عءلخوؼ، فخرج لعضع »عءلقوؿ: 
 «.دقءئؽ ليستارض عضالتو

سرائيمية، فرأى عاض الجنراالت في ىذا الظيور ذرياة لمتيديد عءلحرب، ولـ تتأخر كثيرًا التصريحءت اال
وىنءؾ مف راح ييدد عحرب عمى الجعيءت األرعع: سورية ولعنءف وغزة وايراف. رئيس جيءز االستخعءرات 
السءعؽ عءموس يدليف، كءف االوضح عينيـ، ففي تحميمو لالوضءع في المنطقة توقََّع حرعًء ثءلثة مع لعنءف 

ممية عسكرية قريعة في غزة. امء اييود عءراؾ، فامى رغـ اف القيءدة االسرائيمية كءنت قد أعمنت عند سقوط وع
صواريخ الكءتيوشء األرعع عمى شمءؿ العالد أنيء عمى قنءعة عأف حزب اهلل ال يقؼ ورا  ىذه الاممية، فقد 

ـ جميوره، فأعمف اف عالده ترى اف اختءر عءراؾ أف يتكمـ في الوقت الذي كءف يتحدث فيو نصر اهلل امء
الدولة المعنءنية مسؤولة عف إطالؽ الصواريخ، ثـ عادىء حزب اهلل. وقءؿ إف في لعنءف مشءكؿ داخمية كثيرة 

 تحدث، وفي المقءعؿ يتدرب جيشو عمى مختمؼ السينءريوات المتوقاة في ظؿ التطورات االخيرة.
الطرفيف ممفًء واحدًا، فءإلسرائيميوف يرسموف اليـو  ولـ يفصؿ عءراؾ عيف حزب اهلل وسورية، عؿ جاؿ

مخططءتيـ الاسكرية والسينءريوات المتوقاة انطالقًء مف اف سورية ولعنءف وايراف وحزب اهلل سيتحولوف جعية 
واحدة في حءؿ تصايد حرعي، وأف سورية عءلنسعة لالسرائيمييف ستكوف نقطة االنطالؽ، ووفؽ مء ستنتيي 

 داخمية سيرتسـ مستقعؿ المنطقة.اليو االحداث ال
سقوط الرئيس السوري عشءر االسد امر حتمي ومسءلة وقت، وفؽ عءراؾ، ورغعة اسرائيؿ اليوـ، كمء ُيفيـ مف 

 تصريحءتو، ىي أف يسقط األسد، الف ذلؾ سُيضاؼ حزب اهلل وايراف عمى حد سوا .
شرافو عمى تدريعءت عس كرية لوحدات القوات المدرعة في الجيش جولة عءراؾ في الجوالف السوري المحتؿ وا 

جء ت عشكؿ مفءجت، لكف ىنءؾ مف فسَّرىء عأنيء تظءىرة رد عيء عمى قيءـ سورية قعؿ عضاة « لوا  جوالني»
أيءـ عإجرا  تدريعءت عمى اطالؽ صواريخ متوسطة وعايدة المدى. وأراد عءراؾ اف يطمؽ رسءئمو الى سورية 

مؤشر ضاؼ وضءئقة » تخشى مثؿ ىذه التدريعءت، عؿ ترى فييء مف اقرب نقطة، ليامف اف عالده ال
احتالؿ عمدات لعنءنية »ىذه التصريحءت ترافقت مع كشؼ أىداؼ التدريعءت: «. يواجييء النظءـ في سورية
القعة »ثـ أعمف وزير الجعية الداخمية متءف فمنءئي، عف نيتو نصب عطءرية «. في الجنوب وأخرى سورية

ة صواريخ يحتمؿ اف تطمؽ عءتجءه مدينة حيفء، خشية اصءعة مصءنع تكرير العتروؿ في لمواجي« الحديدية
 المدينة.

السينءريو االعرز الذي تتخوؼ منو اسرائيؿ وتستاد مختمؼ االجيزة االمنية والاسكرية لو، ىو حصوؿ 
ئيؿ في قصؼ تدىور سريع في سورية ييدد مكءنة االسد، مء يدفاو الى إخراج أزمتو الداخمية نحو اسرا

صءروخي يءئس يشاؿ المنطقة عرمتيء. فينضـ حزب اهلل مف الشمءؿ الى جءنب سورية، وحمءس مف 
الجنوب. ىذا السينءريو ال يستعاده سيءسيوف وعسكريوف وامنيوف، وأيضًء خعرا  في اسرائيؿ. وىذا مء دفع 

ة في سورية الى استغالؿ إحيء  رئيس الحكومة عنيءميف نتءنيءىو عاد سءعءت مف اجرا  التدريعءت الاسكري
ذكرى مؤسس الدولة الاعرية ديفيد عف غوريوف، والتمميح الى اف عالده ال تقعؿ استمرار أي تيديد ألمنيء 
ووجودىء، ليس فقط مف ايراف، انمء ايضء مف سورية. ورد عمى الدعوات االميركية واالوروعية عادـ تنفيذ 

ع واشنطف، عءلتذكير عتجرعة عف غوريوف، لجية صموده امءـ عممية عسكرية ضد ايراف مف دوف تنسيؽ م
لوال قرار عف غوريوف واصراره عمى »الضغوط واتخءذ القرار الصحيح عإقءمة الدولة الاعرية، مشددًا عمى انو 

 «.حؽ الييود لمء اقيمت دولة ييودية مستقمة
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صايد امني في المنطقة في مقءعؿ حديث نتءنيءىو ىذا اعتعره مسؤولوف امنيوف سءعقوف مؤشرًا القتراب ت
 التحركءت االميركية واالوروعية لمتنسيؽ في كيفية التاءمؿ مع الممؼ السوري.

وقد زار اسرائيؿ مسءعد وزيرة الخءرجية االميركية جيفري فمتمءف، ونقؿ عف مسؤوليف اطماوا عمى تفءصيؿ 
مى مء تخطط لو الواليءت المتحدة ودوؿ غرعية لقء اتو مع القيءدة االسرائيمية انو أطمع الجءنب االسرائيمي ع

 مف تصايد لمضغوط االقتصءدية والسيءسية والاسكرية ايضًء عمى النظءـ السوري إلسقءطو.
 ضرب إلران لرساوي حربًا شاممة

خالفًء لالجوا  التي اثءرتيء القيءدة السيءسية االسرائيمية عمى مدار السنوات الثالث، وكءف يييمف عمييء 
الاضالت الاسكرية واطالؽ التيديدات عتدمير كؿ مف ييدد امف الدولة الاعرية وكيءنيء، فءف  استاراض

التطورات التي تشيدىء المنطقة تجاؿ كؿ تيديد يطمؽ اليوـ حدثًء خطيرًا وكؿ استاداد أو تدريب عسكري أو 
 حشد لمقوات، عمثءعة اجرا  يسيؿ تحويمو صدامًء معءشرًا.

قمؽ لدى جيءت عدة مف عسكرييف وامنييف وسيءسييف واعالمييف، مف اف ينجح رئيس ففي اسرائيؿ، يزداد ال
الحكومة عنيءميف نتءنيءىو ووزير دفءعو اييود عءراؾ في جر الجيش إلى توجيو ضرعة الى ايراف تجر المنطقة 

اعرية ال الى حرب شءممة. ىذا التخوؼ دفع الى تحذير القيءدة مف اف المخءطر التي تيدد وجود الدولة ال
تقتصر فقط عمى قنعمة نووية مف ايراف او تيديد مستمر مف حزب اهلل وسورية. ايتءف ىءعر، الذي تولى في 
السءعؽ منصب مدير عءـ رئءسة الوزرا  في زمف اسحؽ راعيف، رأى اف الرعيع الارعي والتيديد الديموغرافي 

ة في المنطقة لنزع الشرعية عف الدولة عءمالف خطراف ييدداف وجود اسرائيؿ الى جءنب الجيود المعذول
 الاعرية.

ويقوؿ ىءعر انو عمى رغـ أف االحداث ىي في كؿ دولة عرعية اال اف نتءئجيء ستصؿ حتى حدود الدولة 
الاعرية، فءلنتءئج االولية لالنتخءعءت في مصر تشير الى اف قوى اسالمية راديكءلية ستحكـ الدوؿ الارعية، 

ء جيءت عدوة كراىيتيء لمدولة الاعرية ورغعتيء في القضء  عمييء. وىذا الوضع خءصة تمؾ التي تامف فيي
 سيؤدي الى محءصرة اسرائيؿ عطوؽ مف الدوؿ الماءدية التي تحكميء تنظيمءت ال تاترؼ عءسرائيؿ.

 االجوا  التي تسود العمداف الارعية قد تمس عءتفءقءت السالـ مع مصر واالردف. والغء  السالـ مع»ويضيؼ: 
ىءتيف الدولتيف ياني وقؼ التاءوف االقتصءدي واالمني ليس فقط مع مصر واالردف انمء مع الفمسطينييف 
ايضًء، وعذلؾ تكتمؿ محءصرة اسرائيؿ حتى مف المنءطؽ القريعة جدًا منيء. وسيضايء ىذا الواقع تحت 

رائيؿ في حءؿ تءىب ويقظة، حصءر اسالمي متطرؼ يشتد شيئًء فشيئًء، مء يمـز القيءدة االسرائيمية جاؿ اس
 «.وىذا ياني زيءدة االنفءؽ الاسكري واالمني. وزيءدة كيذه ستكوف عمى حسءب المواطنيف وحيءتيـ اليومية

اف التطورات السيءسية التي شيدتيء عدة دوؿ »وحوؿ الرغعة في نزع الشرعية عف اسرائيؿ يقوؿ ىءعر: 
يقة السرائيؿ، وعرزت فييء الجيود لنزع الشرعية عف عرعية في السنوات االخيرة، عينيء دوؿ تاتعر صد

اسرائيؿ، مف شءنيء خمؽ مصءعب في مختمؼ مجءالت الحيءة في اسرائيؿ، خءصة االقتصءد واألكءديميء 
ويحذر ىءعر مف اف الراعح في ىذه الماركة ىـ الارب، حيث يحققوف نجءحءت في جيودىـ، «. وغيرىمء

ءطءت نزع الشرعية عف اسرائيؿ، فيمء القيءدة االسرائيمية ال تممؾ الرد وىذا يشجايـ عمى االستمرار في نش
 عمى ىذه الجيود.

ىءعر، فيكمف  امء الانصر الثءلث الذي قد يؤدي الى القضء  عمى اسرائيؿ، وفؽ إييود عءراؾ )أ ؼ ب(.
يقمقو مف ارقءـ متصءعدة في الخءرطة الديموغرافية لدى الفمسطينييف والدوؿ الارعية المحيطة. ويدرج ىءعر مء 

مميونًء، فيمء كءف الادد عند توقيع  ليذا الخطر. فيورد ضمف مء يورده اف عدد المصرييف يصؿ حتى 
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مميونًء، ويستخمص ممء اورده تحذيرًا لالسرائيمييف مف  اتفءؽ السالـ مع الرئيس انور السءدات ال يتجءوز 
ورات في الدوؿ المحيطة في اسرائيؿ ال تحتءج الى قوى اف الوضع االمني والسيءسي في المنطقة والتط

، أي قءئد سيءسي «رئيس اركءف جيش اعيض« عسكرية كعيرة لمجيش االسرائيمي، انمء تحتءج لمء اسمءه ىءعر
 يتمتع عتفكير يختمؼ عمء يفكر عو نتءنيءىو ومف حولو وعطريقة اعداعية في مواجية ىذه المخءطر.

الموقؼ. وىنءؾ مف يقوؿ إف رأيو يسود حتى في المؤسسة الاسكرية االسرائيمية وىءعر ليس وحيدًا في ىذا 
وأجيزة االستخعءرات.

 //، الحلاة، لندن
 

 "الرسورلة األخلرة عرض عضالت من الريلس بشار األرسد تدرلباتال" إرسرايلملة: درارسة 
ركػػػز أعحػػءث األمػػػف القػػومي، التػػػءعع زىيػػر أنػػػدراوس: رأت دراسػػة إسػػػتراتيجية إسػػرائيمية، أصػػدرىء م -النءصػػرة 

لجءماػػة تػػؿ أعيػػب، أف التػػدريعءت السػػورية األخيػػرة، التػػي أجراىػػء الجػػيش الارعػػي السػػوري، ىػػي رسػػءلة عػػرض 
لػى المجتمػع  لػى تركيػء وا  عضالت مف الرئيس عشءر األسػد، ورسػءلة تؤكػد قػوة سػورية الاسػكرية، إلػى الاػرب وا 

ي حءؿ مف األحواؿ تكرار السينءريو الميعػي، أي السػمءح لطػءئرات الدولي عرمتو مفءدىء أف سورية لف تسمح عأ
 حمؼ شمءؿ األطمسي عقصؼ الامؽ السوري إلسقءط األسد، كمء حدث مع الاقيد مامر القذافي.

مضءًفء إلى ذلؾ، قءلت الدراسة إف المسؤوليف الرسػمييف السػورييف امتناػوا عتءتًػء عػف الحػديث حػوؿ التػدريعءت، 
ف التدريعءت تحمؿ في طيءتيء الانءد واإلصرار والردع لكػؿ مػف ُتسػوؿ لػو نفسػو عءالعتػدا  ولكف مف الواضح أ

عمى سورية، الفتًة إلى أف الرئيس األسد نفسو كءف قد ىدد قعؿ عدة أشير عأف أي تدخؿ عسكري في سورية 
 سيؤدي الى ىزة أرضية إقميمية، الفًتء إلى أنو في جميع األحواؿ ستتارض إسرائيؿ لمقصؼ.

وعػػرأي الدراسػػة فػػإف الرسػػءلة السػػورية موجيػػة إلػػى حمػػؼ شػػمءؿ األطمسػػي عػػأف سػػورية ىػػي ليسػػت ليعيػػء، مشػػددًة 
عمى أنو خالًفء لميعيء، فإف سورية تتمتع عدعـ كعير جػًدا مػف روسػيء، التػي توثقػت الاالقػءت عينيمػء منػذ مطمػع 

قػة الشػػرؽ األوسػط لروسػيء، وعءلتػػءلي ، عحيػث عءتػت سػػورية الحميفػة اإلسػتراتيجية األولػػى فػي منطالاػءـ 
فإف األخيرة ُتدافع عنيء في المحءفؿ الدولية، وتواصؿ إمدادىء عءألسمحة، عمى حػد تاعيػر العػءحثيف مػف مركػز 

 أعحءث األمف القومي.
وعػرأي الدراسػة فػإف أخطػر مػء تػـ عرضػو ومشػءركتو فػي التػدريب ىػو الصػءروخ )اونػيكس ػ يءخونػت( الروسػي 

لعحريػػة فػػي ظػػروؼ عمميػػءت التشػػويش الالسػػمكية االلكترونيػػة الماءديػػة. وقػػد عػػدأ الامػػؿ عمػػى لتػػدمير السػػفف ا
تصػػػػنيع ىػػػػذا الطػػػػراز مػػػػف الصػػػػواريخ فػػػػي مطمػػػػع ثمءنينػػػػءت القػػػػرف المءضػػػػي تحػػػػت إشػػػػراؼ كعيػػػػر المصػػػػمميف 

لقتءلي يفريموؼ، ومف مميزات الصءروخ مء يمي: مدى اإلطالؽ إلى مء ورا  األفؽ، الذاتية التءمة لالستخداـ ا
)أطمؽ وانس(، تغيير ارتفءع التحميؽ مف المنخفض إلى الاءلي ثـ إلى المنخفض، إمكءنية اإلطالؽ مف عمى 
شػتى الوسػػءئؿ عمػػء فييػػء السػفف عكءفػػة أنواعيػػء والغواصػػءت والمنصػءت األرضػػية والطػػءئرات، وصػػاوعة اكتشػػءفو 

 مف قعؿ الرادارات الحديثة ) تكنولوجية ستيمس(.
يًضػػء أف الخعػػرا  ال يتوقاػػوف أف يشػػيد الصػػءروخ مثػػيال لػػو فػػي الاػػءلـ خػػالؿ السػػنوات الاشػػر وقءلػػت الدراسػػة أ

القءدمػػة عمػػى اقػػؿ تقػػدير، وقػػد اىتمػػت عػػو عػػدد مػػف دوؿ منطقػػة آسػػيء والمحػػيط اليػػءدي والشػػرؽ األوسػػط التػػي 
وخ كءنػػػػت قػػػػد اشػػػػترت السػػػػفف والػػػػزوارؽ الروسػػػػية المػػػػزودة عءلصػػػػواريخ المجنحػػػػة. كمػػػػء يمكػػػػف أف يحػػػػؿ صػػػػءر 

)يءخونػػػت( محػػػؿ صػػػءروخ )غػػػءرعوف( األمريكػػػي الصػػػنع فػػػي سػػػفف تمػػػؾ الػػػدوؿ، أمػػػء عءلنسػػػعة إلسػػػرائيؿ، فتقػػػوؿ 
الدراسة، إف نصب ىذا الطراز مف الصواريخ عمى شواطت سورية يجاؿ مف جميع المنءطؽ في إسرائيؿ، مف 
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القػػرار مػػف نقػػؿ الشػػمءؿ حتػػى تػػؿ أعيػػب فػػي مرمػػءه، عءإلضػػءفة إلػػى ذلػػؾ، ععػػرت الدراسػػة عػػف خشػػية صػػنءع 
المنظومة المذكورة إلى حزب اهلل المعنءني، كمء فامػت سػورية فػي المءضػي عنػدمء مػدت الحػزب عمنظومػة 

. 
 //، القدس العرب ، لندن

 حوارات ومقاالت:
 
 مخاطر وفرص تغللر ارستراتلج  عملق  

 ألوف بن
ة مف حدود اسرائيؿ. مدينة درعء في قءطع موجة المظءىرات لاليءـ االخيرة في سوريء تقرب الثورة الارعي

العشءف حيث حطـ أمس المتظءىروف تمثءؿ الرئيس االب حءفظ االسد وأحرقوا معنى حزب العاث، قريعة مف 
مثمث الحدود االردنية، السورية واالسرائيمية. اذا مء فشمت الحكومة في قمع االنتفءضة، فءنتشرت مف الجنوب 

 عمى تغيير استراتيجي عميؽ. الى مدف اخرى، فءنيء تنطوي 
اذا مء سقط عشءر االسد مف الحكـ، ستامؽ اسرائيؿ في حءلة مف اناداـ اليقيف. مف سيتحكـ عمخزوف  

صواريخ سكءد ذات الرؤوس المتفجرة الكيمءوية؟ مف سيقود الجيش في جعية الجوالف؟ ىؿ خمفء  االسد 
س سيحءولوف احتداـ المواجية لكسب شرعية داخمية سيكونوف اكثر انفتءحء تجءه الغرب واسرائيؿ، اـ الاك

واقميمية، مثممء فاؿ النظءـ الحءلي؟ واذا فشمت الثورة، وعقي االسد في كرسيو، فيؿ سيحءوؿ استئنءؼ المسيرة 
السممية والحصوؿ عمى ىضعة الجوالف مف اسرائيؿ كعوليصة تأميف لعقءئو؟ ىؿ سيكوف السرائيؿ مانى 

مع حءكـ مكروه كفيؿ عءف يسقط؟ في كؿ واحدة مف ىذه االمكءنيءت تكمف مخءطر لممفءوضءت واالتفءقءت 
 وفرص السرائيؿ.

لقد أدارت اسرائيؿ عالقءت ماقدة مع حءفظ االسد واعنو عشءر، المذيف حكمء سوريء في الواحد وارعايف سنة  
وساى الى التوازف االخيرة. الدكتءتورية الاموية في دمشؽ كءنت خصمء مريرا، رفع عمـ "المقءومة" 

 وفي نفس الوقت شكؿ سند ثءعت لمتسوية االقميمية وشريؾ في المسيرة السممية.  -االستراتيجي مع اسرائيؿ 
لقد احتـر السوريوف عحرص اتفءؽ فصؿ القوات في الجوالف، في الوقت الذي عنوا في عمؽ اراضييـ جيشء  

صواريخ عؿ حءولوا تطوير قدرة نووية. عاد أف فشموا قويء مع مئءت صواريخ سكءد، سمحوا حزب اهلل عءالؼ ال
في محءولتيـ اعءدة احتالؿ الجوالف، في حرب يوـ الغفراف، فضموا ادارة المواجية مع اسرائيؿ عشكؿ غير 

 معءشر، مف خالؿ حمفءئيـ مف حزب اهلل ومنظمءت الرفض الفمسطينية التي اتخذت مف دمشؽ مقرا ليء.
االب مع ايراف، والموجو في العداية ضد الادو المشترؾ في الاراؽ، طوره اعنو الى الحمؼ الذي اقءمو االسد  

محور استراتيجي عمغ ذروتو في السيطرة عمى لعنءف وفي غزة وفي اخراج تركيء مف الدائرة المؤيدة السرائيؿ. 
رج عوش، عشءر االسد ظير كدعمومءسي نءجح عقي في ظؿ الماءرضة االمريكية لحكمو في عيد الرئيس جو 

 وفي السنتيف االخيرتيف عمؿ عمى تحسيف صورة سوريء في الغرب كدولة عممءنية ومضيءفة.
في نظر اسرائيؿ، الميزة الكعرى لنظءـ االسد كءنت في اناداـ جرأتو وميمو لالمتنءع عف المخءطرات  

ء في قصؼ والمواجيءت المعءشرة. ردود فامو كءنت متوقاة ومنحت حرية عمؿ السرائيؿ عمغت ذروتي
. االسد امتص القصؼ المفءعؿ النووي الذي عني عءلسر في الشمءؿ الشرقي مف سوريء، في ايموؿ 
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دوف أف يرد عؿ واستأنؼ عاد عدة اشير مف ذلؾ محءدثءت السالـ مع رئيس الوزرا  في حينو اييود 
 ج لتصؿ الى تسوية. اولمرت. وعمقت المحءدثءت في مأزؽ، مثممء في كؿ المحءوالت السءعقة، ولـ تنض

عندمء اندلات الثورة في تونس وتدحرجت الى مصر حءوؿ االسد اف يعث اطمئنءنء واالدعء  عءف عنده ىذا  
لف يحصؿ: "نحف لسنء مصرييف وال تونسييف"، قءؿ في نيءية كءنوف الثءني في مقءعمة مع "ووؿ ستريت 

 حكمو مف غضب الجمءىير. جورنءؿ" ولكنو اخطأ واالف عميو أف يكءفح في سعيؿ انقءذ 
 //ىآرتس 
 //، وكالة رسما اإلخبارلة

 
من الجوالن لم لعد وارداً  "إرسرايلل"نرسحاب إ 

زلمءف شوفءؿ
ليس واضحًء عاد في ىذه المرحمة ىؿ ىذه ىي نيءية سمطة عءئمة األسد في سورية، لكف أصعح واضحًء اآلف 

إلسرائيؿ إذا كءف قد وجد أصال. اعتءد رؤسء  حكومة في المءضي عمى األقؿ أنيء نيءية "الخيءر السوري" 
الفحص عف إمكءنية التوصؿ إلى تسوية مع دمشؽ أو إعالف ذلؾ عمى األقؿ، كممء وصؿ التفءوض مع 

خطوا خطوات عممية في ىذا  –راعيف ونتنيءىو وعءراؾ  –الفمسطينييف إلى وضع حرج. عؿ إف عاضء منيـ 
سرياًء جدا حءئطًء ُمصمتًء لمرفض السوري لمتحوؿ عف المواقؼ غير الميءدنة في السيءؽ. لكنيـ صءدموا 

مء الف وزير  –شأف األراضي وغير الكءفية في الشأف األمني. حتى أف راعيف قد عءلغ  إمء لادـ الحذر وا 
"شيكًء  الخءرجية األميركي كريستوفر قد نقض عيده وجاؿ "الودياة" في شأف ىضعة الجوالف التي سمميء إليو

وعء  عءلفشؿ أيضء. –مفتوحًء" 
عندمء انُتخب نتنيءىو لممرة األولى لرئءسة الحكومة، كءف أوؿ شي  فامو ىو إلغء  "ودياة" راعيف. سمانء 
عالوة عمى اإلجرا ات الدعمومءسية المختمفة في السنيف األخيرة مف "دوائر أمنية" تصريحءت في شأف اتفءؽ 

حءب مف ىضعة الجوالف، ألف ىذا قد ُيخرج دولة عرعية أخرى مف دائرة الادا ، مع سورية، حتى مقءعؿ االنس
وينقض الحمؼ عيف دمشؽ وطيراف ويوقؼ دعـ سورية لػ "حزب اهلل" والمنظمءت "اإلرىءعية" الفمسطينية. لـ 
يتـ فحص ىذه الفرضيءت األسءسية قط فحصًء أسءسيًء. إف سموؾ سورية في جميع ىذه الشؤوف عرىف عمى 
أنيء خءطئة. إذا كءف يمكف فيمء يتامؽ عءلمءضي الجدؿ، فءف التطورات في الشرؽ األوسط وفي سورية نفسيء 

تايدنء إلى ارض الواقع.
إف األسد االعف، رغـ "قطع الحموى" التي عرضيء عميو األميركيوف واألوروعيوف، لـ يزف قط في الحقيقة 

ة الاموية في سورية حمءية مء مف األكثرية السنية في عالده. ولـ التخمي عف المظمة اإليرانية التي تمنح األقمي
يخطر في عءلو أيضء أف ُيضاؼ تأييده لػ "حزب اهلل"، الذي يسءعد سورية في لعنءف. والى كؿ ذلؾ، عدـ 
السالـ مع إسرائيؿ كمء اعترؼ األسد نفسو، وىب لو ذرياة إقءمة "نظءـ طوارئ". وىو نظءـ قمع عوسءطتو 

طة أعيو كؿ شرارة ماءرضة لنظءميمء.ىو وعوسء
إف الواليءت المتحدة، كاءدتيء في المدة األخيرة، مترددة أيضء في شأف سورية؛ فيي تتكمـ ماءرضة قمع 
المظءىرات والمس عحقوؽ اإلنسءف لكنيء تُعيف أنيء ال تنوي أف تامؿ في سورية كمء في ليعيء. وىي حءئرة 

أـ الخطر شعو المحقؽ لنظءـ  –نيؼ مؤيد لػ "اإلرىءب" متصؿ عإيراف فيمء ُيفضؿ: الوضع القءئـ لنظءـ ع
عقيءدة "اإلخواف المسمميف". رغـ أف ىذا النظءـ رعمء يقطع الاالقة مع إيراف، فمف المحقؽ انو لف يكوف أكثر 
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 والً  ألميركء أو أكثر ديمقراطية مف سمفو. يجوز أف نذكر أف ىذه ماضمة تواجو عقدر مء إسرائيؿ أيضء
)رغـ أف إحدى الذرائع الرئيسة عند أنصءر "الخيءر السوري"، أي استقرار نظءـ األسد قد عدا وىميء(.

والذي تصر إدارة أوعءمء وعاض السءسة الجميورييف في أميركء  –إف مء يحدث في الشرؽ األوسط الواسع 
يكف األمر، فءف نزوؿ  عمى تاريفو عأنو "رعيع عرعي" قد يظير أنو عْد  شتء  طويؿ مظمـ خءصة. ميمء

إسرائيؿ عف ىضعة الجوالف قد ُأنزؿ عف جدوؿ الامؿ. والسعب ىو عءلضعط نفس السعب الذي مف اجمو 
صادنء ىنءؾ: األمف المءدي في مجءعية عدواف سوري أو غيره.

ت ىذا الخطر يزداد اتسءعء اليـو إزا  شرؽ أوسط أصعح غير مستقر. لو أف إسرائيؿ عمى سعيؿ المثءؿ وقا
مع سورية عمى اتفءؽ في شأف انسحءب إسرائيمي إلى السءحؿ الشرقي لعحيرة طعرية مقءعؿ "ترتيعءت أمنية" 
فمءذا كءنت احتمءالت أف يتـ الحفءظ عمى ىذه الترتيعءت، سوا  عقي نظءـ الحكـ الضايؼ الحءلي وقتء آخر 

ف حقًء أف يينئوا أنفسيـ اليـو في مكءنو، أو حؿ نظءـ آخر محمو؟ إف دروز الجوالف ىـ الذيف يستطياو 
ف لـ ياترفوا عذلؾ عصوت عءٍؿ. ألنيـ سكءف إسرائيؿ ال سكءف سورية. عتحسف حظيـ وا 

"إرسرايلل اللوم"
 //األلام، رام اهلل، 

 
 تقدلر موقف "إرسرايلل" من األحداث ف  رسورلا 

 عدنءف أعو عءمر
دور في سوريء مف أحداث داخمية خالؿ األسءعيع انشغمت السءحتءف السيءسية واألمنية في إسرائيؿ عمء ي

القميمة المءضية، وعدا األمر لكؿ متءعع لمشأف اإلسرائيمي كمء لو أف مء يحصؿ في شوارع دمشؽ ودرعء 
والالذقية، إنمء ياد شأنًء إسرائيميًء داخميًء لكثرة التحميالت والمتءعاءت والتقييمءت، التي تنءولت الشأف السوري 

مو الدقيقة: سيءسيًء، وعسكريًء، واجتمءعيًء، وطءئفيًء! وحظيت المواجيءت التي تشيدىء سوريء عجميع تفءصي
 عءىتمءـ وسءئؿ اإلعالـ اإلسرائيمية عمختمؼ أشكءليء وتوجيءتيء.

 رسورلا االعتدال والممانعة
مة عمى االعتعءرات يعدو مف األىمية عمكءف اإلشءرة إلى النقءط المتامقة عءإلدراؾ اإلسرائيمي لسوريء، والقءئ

 التءلية:
 جغرافيًء: فءلتطورات الجءرية في سوريء، تمثؿ تطورات تجري في عمد مجءور إلسرائيؿ. -
رسميًء: مء زالت سوريء في حءلة حرب مع إسرائيؿ، عرغـ االحتمءالت القءئمة عإمكءنية أف تكوف عمدًا  -

 مرشحًء لمدخوؿ في اتفءقية سالـ مايء.
رسءنة أسمحة كعيرة، عمء في ذلؾ األسمحة الصءروخية، والرؤوس الحرعية الكيميءوية ذات تمتمؾ سوريء ت -

ذا وقات ىذه الترسءنة الاسكرية في يد اإلسالمييف، كمء ترى تؿ أعيب، فمف  القدرة عمى ضرب إسرائيؿ، وا 
 الممكف أف يؤدي ذلؾ عءلضرورة إلى اندالع حرب شرؽ أوسطية كعيرة.

د في سقؼ التسءؤالت اإلسرائيمية المتامقة عمء إذا كءنت منءشدات دمشؽ القءئمة يوجد ارتفءع متزاي -
 عضرورة استئنءؼ محءدثءت السالـ مع إسرائيؿ مء زالت سءرية المفاوؿ، وتتمتع عءلجءذعية!

عمى مدى السنوات المءضية، ظمت المؤسسة األمنية اإلسرائيمية تطءلب الحكومءت المتاءقعة عضرورة  -
ف تمعية ند ا ات دمشؽ عإحالؿ السالـ، والسعب في ذلؾ، إدراكيء عأفَّ التوصؿ إلى اتفءؽ سالـ نءجح مايء، وا 

كءف ثمنو إرجءع الجوالف، فإنو سيتيح إلسرائيؿ فرصة إعاءدىء عف إيراف، وضرب حزب اهلل وحركة حمءس، 
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السءعؽ "إييود أولمرت"، فإف  وىذا أمر سيازز أىدافيء اإلستراتيجية الكعيرة، وعمى النقيض مف رئيس الوزرا 
رئيس الوزرا  الحءلي "عنيءميف نتنيءىو"، مء زاؿ يقءـو توصيءت وضغوط المؤسسة األمنية التي تطءلعو 

 عءلتفءوض مع دمشؽ.
وىكذا عءت واضحًء أف القيءدة اإلسرائيمية، عشقييء: السيءسي والاسكري، تتءعع مء يجري في المحءفظءت 

ءصة مء يتامؽ عأثرىء المتوقع عمى زعزعة استقرار العالد ىنءؾ، ولاؿ أدؿ عمى ذلؾ السورية عءنتعءه شديد، خ
مء قءـ عو جممة مف القيءدات اإلسرائيمية يتزعميـ "شماوف عيريز" الرئيس اإلسرائيمي، يرافقو عدد مف قءدة 

عالنو عمء ال يدع مجءاًل لمشؾ أف أي زع زعة داخمية في الجيش عزيءرة لمحدود الشمءلية قرب الجوالف، وا 
 سوريء، ستخفؼ عف إسرائيؿ "جعية حرعية"!

وممء يؤكد المخءوؼ اإلسرائيمية، وفقًء لمء ذكرتو المحءفؿ العحثية، أف تؿ أعيب تارؼ كيؼ تتاءمؿ مع 
المسؤوليف السورييف الموجوديف في دمشؽ، لكنيء ال تارؼ كيؼ ستتاءمؿ مع "سوريء أخرى" في حءؿ تغير 

وقاءت التي قد تشير إلى احتمءؿ تصءعد الموقؼ ىنءؾ عصورة درامءتيكية خالؿ األيءـ النظءـ، في ضو  الت
 المقعمة، ممء سيضايء عمى "أتوف عركءف ممتيب" مف الممكف انفجءره في أي وقت.

ف نجح في تيدئة المظءىرات، فمف يستطيع كعح  كؿ ذلؾ ياني أف النظءـ السوري، وفقًء لمتقدير اإلسرائيمي، وا 
ة االحتجءجءت في الاديد مف المدف والمنءطؽ األخرى، ورعمء يصؿ األمر إلى إمكءنية سقوطو في جمءح عقي

 حءؿ إصراره عمى التاءمؿ عانؼ مع المتظءىريف.
وتنقؿ أوسءط إسرائيمية عف ضعءط كعءر في ىيئة األركءف أف قيءدات الجيش السوري وضات الكثير مف 

ينة درعء، نظرًا لموقايء اإلستراتيجي، وتحسعًء إلمكءنية اندالع األسمحة، وعءلتحديد صواريخ "سكود" في مد
ماركة مع إسرائيؿ في أي وقت، ممء أثءر تسءؤالت عميقة في تؿ أعيب حوؿ مصير ىذه الصواريخ عءلتحديد 
إف سقطت المدينة في أيدي المتظءىريف؟ وىؿ مف الممكف أف يستخدموىء لمواجية إسرائيؿ؟ ومء ىو مصير 

 سوريء "المستقعؿ" إف تغيرت األمور؟ الاالقة مع
 ترسخلن الجبية الشماللة

في ظؿ المتءعاة الحثيثة مف قعؿ المحءفؿ اإلسرائيمية عقمؽ آلخر التطورات الميدانية في سوريء، فإف تؿ أعيب 
تعدو واثقة مف أف الرئيس "األسد" في خطر، ألف مفاوؿ مء وصفتو عػ""الدومينو" عدأ يضرب عقوة نظءـ الحكـ 
ىنءؾ، عاد أف كسر الشاب حءجز الخوؼ، وخرج النءس إلى الشوارع، وحطموا التمءثيؿ الضخمة، وأضرموا 

 النءر في معءني المؤسسءت الحكومية الرسمية.
وقدرت األوسءط اإلسرائيمية أف استمرار األمور في سوريء عمى ىذا النحو، سيؤثر لفترة طويمة مف اناداـ 

ايدة المدى عمى الشرؽ األوسط عمومًء، وأمف إسرائيؿ خصوصًء، السيمء وأف االستقرار، وستكوف لو آثءر ع
 إيراف مف عيف المستفيديف مف التطورات الحءصمة في المنطقة.

وترى تؿ أعيب أف سقوط معءرؾ، واألحداث في العحريف، والضغط الذي تايشو الارعية الساودية عمؿ عمى 
حجر الرئيسي في ذلؾ المحور، وعءلتءلي فإف ضاؼ نظءـ دمشؽ، واألخيرة تاتعر ال-تازيز محور طيراف

 األسد، نءىيؾ عف سقوطو، سياد ذلؾ ضرعة شديدة إليراف، وحزب اهلل وحمءس.
كمء أف ىذا الوضع ياطي "مسءحة تنفس" لخصوـ الماسكر اإليراني، وعمى رأسيـ الماسكر الموصوؼ 

األخيرة مف خالؿ "تسخيف" النزاع مع إسرائيؿ! فيمء عءالعتداؿ، لكنو يخمؽ إغراً  إليراف وسوريء لمتخفيؼ عف 
اعتعرت أوسءط عسكرية أفَّ التخوؼ في الجيش اإلسرائيمي ينصّب عمى مصير األسمحة غير التقميدية 
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الكيميءوية والعيولوجية التي عحوزة سوريء، وعمى عدـ وجود ضمءف عأف تعقى المنطقة الشمءلية عمى الحدود 
 األمور! مايء ىءدئة في حءؿ تغير

وفي إطءر التركيز اإلسرائيمي عمى الشأف السوري في اآلونة األخيرة، فإنيء تذكر ألؼ سعب يجاؿ تصنيؼ 
الرئيس السوري ضمف النوع الذي لف يعدو متيءونًء في التراجع أمءـ التطورات الداخمية، محصية أسعءعًء عديدة 

 منيء، عمى ذمة التحميؿ اإلسرائيمي:
لاءئمي: فرغـ أف الحديث يدور عف أعداد مختمفة مف الضحءيء، فإف ىنءؾ خيطًء يرعط الانصر الجيني ا -

، وعيف قتمى األسءعيع األخيرة في درعء وصنميف عيف مء حصؿ عحؽ اإلخواف المسمميف في حمءة عءـ 
 ودمشؽ.

ء تتمتع عكؿ منءعـ االنتمء  الطءئفي: فءلرئيس ليس وحيدًا، وىو ممثؿ الطءئفة الاموية "األقمية"، لكني -
ذا رحؿ دوف صراع، فإف فقداف االمتيءزات سيخرج عمى الطءئفة عأسرىء.  السمطة، وا 

 القنءعة الداخمية: فءألسد يرى نفسو كػ"عطؿ الكفءح" ضد إسرائيؿ، وال ياتقد أنو حءف الرحيؿ. -
مع األسد الشءب، وال اإلسنءد اإلقميمي: فػ"أحمدي نجءد وحسف نصر اهلل" عمى حد سوا ، عقدا حمفًء  -

 ياتقداف أف عميو أف يرحؿ.
االزدواجية األخالقية الدولية: فءألسد يقدر عأف وضاو أفضؿ عكثير مف وضع القذافي، ويارؼ أف  -

"أوعءمء وسءركوزي وكءميروف"، سيفكروف ألؼ مرة قعؿ إطالؽ الصواريخ عمى القصر الرئءسي في دمشؽ كي 
 يحموا المنتفضيف.

ؽ، ترقب إسرائيؿ عحذر مستقعؿ الاالقءت عيف سوريء مف جية، والفصءئؿ المسمحة الموجودة في ذات السيء
ىنءؾ كحمءس وحزب اهلل، حيث ترعءىء دمشؽ، وتدعميء سيءسيًء، مارعة عف قمقيء مف مواصمة دعميء ليء، 

ؿ، إف لـز لمحءولة صرؼ األنظءر عمء يحصؿ ىنءؾ مف تطورات داخمية، والضغط عمييء لػ"التحرش" عإسرائي
 األمر!

ورعمء وصؿ األمر ععاض اإلسرائيمييف لإلعالف صراحة أنو يمكف القوؿ عكؿ ثقة "وداعًء لمسالـ مع سوريء"، 
 ألنو لو أرادت األخيرة السالـ فاميًء مع إسرائيؿ، ألصعح متأخرًا جدًا اآلف.

 البدلل القادم
ىذه المحظة، قد يكمف في اكتشءفو فجأة أف  تزعـ األوسءط اإلسرائيمية أف السعب الوجيو لرحيؿ األسد في

لى أف يحصؿ ىذا،  قسمًء كعيرًا مف الجيش وقوات األمف لديو، يرفض قمع المتظءىريف، وينضـ إلييـ، وا 
فمسموح لو مواصمة ذات الخطءب، كءلوعد عءإلصالحءت، وعدـ القمؽ، وعءلتءلي فإف أحدًا مف زعمء  الغرب 

 لف يحرؾ سءكنًء.
ؤسسة األمنية اإلسرائيمية تحءوؿ المفءضمة عيف نظءـ وآخر في المنطقة الارعية، يعدو الوضع وفي حيف أف الم

في األحداث السورية مختمفًء ومغءيرًا، عءلنظر إلى الحسءسية الدقيقة لمدولة السورية، السيمء عمى صايد 
ء لمء يحصؿ لدى جءرتيء سيءسي، عءلنسعة إلسرائيؿ، مء يتطمب مف األخيرة أف تدير تقييمءتي-الموقع الجيو

الشمءلية وفؽ أسءسءت ىءمة، تقـو عمى: قرا ة سميمة لمتطورات الداخمية ىنءؾ، والمزيد مف التأىب األمني، 
إلى جءنب الحوار والتنسيؽ الوثيقيف مع الواليءت المتحدة، واألىـ مف كؿ ذلؾ "رأس مفتوح" لمفرص التي قد 

 ينطوي عمييء الوضع الجديد.
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مء زاؿ مف السءعؽ ألوانو محءولة تقدير وجية سوريء، إال أف أىمية األحداث فييء حءليًء ليست وفي حيف أنو 
نمء في كونيء غير مسعوقة في ىذه الدولة التي لـ تشيد مظءىرات كيذه منذ ثالثيف عءمًء، مء  عحجميء، وا 

يراف.ياني أف تغير األمور عصورة درامءتيكية ياني عشكؿ تمقءئي انييءر "الحمؼ غير ال  مقدس" عيف سوريء وا 
وفي الوقت الذي مء زالت فيو األوسءط اإلسرائيمية تنظر عايف مف الترّقب إلى مآالت األوضءع في سوريء، 
فقد عدأت تطرح أسئمة استشرافية مف قعيؿ: ىؿ ىذه ىي نيءية سمطة عءئمة األسد؟ أـ أنيء نيءية "الخيءر 

الحكومءت اإلسرائيمية التاعير في المءضي أف يفحصوا  السوري" إلسرائيؿ؟ خءصة في ظؿ اعتيءد رؤسء 
إمكءنية التوصؿ إلى تسوية مع دمشؽ، أو إعالف ذلؾ عمى األقؿ، كممء وصؿ التفءوض مع الفمسطينييف 
إلى وضع حرج، عؿ إف عاضًء منيـ، كػ"راعيف ونتنيءىو وعءراؾ"، خطوا خطوات عممية، لكنيـ صدموا سرياًء 

 السوري.عػ"حءئط صد" مف الرفض 
ومع ذلؾ، فإف القرا ة اإلسرائيمية لمء يحصؿ في سوريء اليوـ تؤكد مجموعة ممء أسمتيء "الفرضيءت الخءطئة" 

 التي وقع فييء النظءـ ىنءؾ، وىي:
رفضو التخمي عمء يوصؼ في إسرائيؿ عػ"المظمة اإليرانية"، التي تمنح األقمية الاموية حمءية مف األكثرية  -

 السنية.
 لرغعة السورية عإضاءؼ تأييده لػ"حزب اهلل" الذي يسءعده في لعنءف.عدـ ا -
 عدـ السالـ مع "إسرائيؿ" وىب لو ذرياة إقءمة "نظءـ طوارئ"، لقمع كؿ شرارة ماءرضة. -

ومع ذلؾ، فإف ىنءؾ قرا ة تشءؤمية في إسرائيؿ لمء يقءؿ إنو "رعيع الشاوب الارعية"، ومنيء سوريء، ألنو قد 
قت قميؿ أنو عد  لػ"شتء  طويؿ مظمـ"، مء يؤكد أف فرضية نزوليء عف ىضعة الجوالف، قد ُأنزؿ يتجمى عاد و 

عف جدوؿ األعمءؿ، عسعب مء يقءؿ إنو شرؽ أوسط غير مستقر، ألنو عمى سعيؿ المثءؿ لو وقات إسرائيؿ 
أمنية"، فمءذا كءنت مع سوريء عمى اتفءؽ في شأف انسحءب إلى السءحؿ الشرقي لعحيرة طعريء مقءعؿ "ترتيعءت 
 احتمءالت أف يتـ الحفءظ عمييء؟ سوا  عقي نظءـ الحكـ الحءلي، أو حؿ نظءـ آخر محمو؟

أخيرًا.. فإف مء تقدـ مف تقييـ لمء تفكر عو الدوائر اإلسرائيمية تجءه األحداث الدائرة في سوريء، قد ال يقدـ 
في المنطقة الارعية، ومنيء سوريء، تنطمؽ مف رؤية صحيحة ثءقعة، خءصة وأف الرؤى اإلسرائيمية لمء يحصؿ 

 اعتعءرات أمنية استخعءرية عحتة، لـ تثعت صحتيء في الكثير مف األحيءف.
ومع ذلؾ، فإف مء تقدـ مف قرا ة إسرائيمية، ينطعؽ عميو المقولة السءئدة عأف "نءقؿ الكفر ليس عكءفر"، ومء 

رائيمي نحو آخر الاواصـ الارعية منءوأة لتؿ أعيب مف ذلؾ إال اجتيءد عحثي لمحءولة استقرا  التوجو اإلس
جية، ودعوة لصنءع القرار فييء والمتحءلفيف مايء مف جية أخرى، لإلماءف عجد ىذه المرة في القرا ة 
اإلسرائيمية الواردة آنفًء، ألف فييء الكثير ممء يمكف استميءمو مف قرارات وتوجيءت "قريعة ومتوسطة وعايدة" 

 المدى.
 //، الجزلرة نت، الدوحةموقع 

 
 
 
 واالنتفاضة الرسورلة: الرىان عمى أقل الخلارات رسوء "إرسرايلل" 

 صءلح الناءمي



 
 
 

 

 129ص 
 

عقمؽ شديد تراقب الطعقة السيءسية والقوى الحزعية والنخب الاسكرية في إسرائيؿ مجريءت االنتفءضة السورية، 
سقءطءتيء المختمفة عمى ا لعيئة اإلستراتيجية لمكيءف الصييوني. ويمكف القوؿ وتحءوؿ أف تستشرؼ تداعيءتيء وا 

أف اإلسرائيمييف عءتوا مانييف عتالفي مظءىر التخعط وتأثير الصدمة التي اتسـ عيء السموؾ اإلسرائيمي في 
أعقءب اندالع الثورة المصرية التي أفضت إلى السقوط المدوي لنظءـ الرئيس المصري المخموع حسني 

كف القوؿ أف القوى اإلسرائيمية تحءوؿ أف تعمور تصورات إزا  الواقع السوري المستجد، معءرؾ. مف ىنء فإنو يم
وتجتيد في تشخيص خءرطة المصءلح اإلسرائيمية عنءً  عمى قرا ة "موضوعية". ومف خالؿ الجداؿ الداخمي 

 وىي: الدائر في إسرائيؿ إزا  مء يحدث في سوريء، تطرح القوى اإلسرائيمية ثالث تسءؤالت رئيسة،
ىؿ مء يجري في سوريء حءليًء يشكؿ تيديدًا حقيقيًء عمى نظءـ عشءر األسد؟ وىؿ سقوط ىذا النظءـ يمثؿ 

 مصمحة إسرائيمية؟ ومء يتوجب عمى إسرائيؿ عممو في حءؿ سقط النظءـ أو تجءوز األحداث؟.
ني" ممثمة في مراكز يتصدى لإلجءعة عمى السؤاؿ األوؿ القءئموف عمى محءفؿ التقدير االستراتيجي "الوط

األعحءث التءعاة لجيءزي االستخعءرات الاسكرية والموسءد ووزارة الخءرجية ونخعة مف المستشرقيف المرتعطيف 
عمؤسسة الحكـ، حيث يجمع ىؤال  عمى إنو طءلمء ظمت مدينتء دمشؽ وحمب خءرج دائرة االحتجءجءت 

 ؿ األمنية.والمظءىرات، فإنو عإمكءف النظءـ حسـ االنتفءضة عءلوسءئ
 مصءلح إسرائيؿ عيف عقء  األسد ورحيمو

وفي المقءعؿ فإف ىنءؾ استقطءعء واضحء عيف القوى اإلسرائيمية المختمفة إزا  تقييـ المصمحة اإلسرائيمية في 
عقء  نظءـ األسد أو سقوطو، ولـ يعرز ىذا االستقطءب عنءً  عمى خمفية أيديولوجية أو حزعية، عؿ عمى أسس 

ععر محءولة تممس المصءلح اإلسرائيمية الاميء في عقء  النظءـ أو سقوطو، ولو أخذنء عمى "موضوعية"، 
سعيؿ المثءؿ مواقؼ وزرا  الحكومة مف القضية، لوجدنء أف كاًل مف وزير الدفءع إييود عراؾ، الذي يمثؿ 

ميءف لحزب لحزب "يسءر الوسط"، ووزير التاميـ جدعوف سءعر، ووزير االستخعءرات داف مريدور المذيف ينت
الميكود اليميني يروف مصمحة إسرائيؿ في عقء  نظءـ األسد، في حيف أف نءئعي رئيس الوزرا  موشيو ياموف 
وعني عيغف المنتميءف لميكود ووزير الجعية الداخمية متءف فمنءئي، الذي يمثؿ يسءر الوسط يروف أف سقوط 

سسءت الحزعية والكنيست فإنو تتـ مقءرعة المسألة النظءـ السوري يمثؿ مصمحة إسرائيمية. وفي داخؿ المؤ 
عمى ذات االعتعءرات "الموضوعية". وفي المؤسسة األمنية، ىنءؾ تعءيف "ميني" تقميدي شعو دائـ عيف 
تقديرات الجيش، ممثؿ في شاعة االستخعءرات الاسكرية وعيف جيءز الموسءد، فيمء يتامؽ عءلشأف السوري، 

وف أف عقء  نظءـ األسد يمثؿ مصمحة إسرائيمية، في حيف يرى الموسءد أف حيث أف ماظـ قءدة الجيش ير 
العيئة اإلستراتيجية إلسرائيؿ ستتحسف عشكؿ كعير في حءؿ سقط النظءـ الحءلي في دمشؽ. وقعؿ الخوض في 

ير موازنة تأثير كؿ مف الفريقيف عمى دائرة صنع القرار، فإننء سنتنءوؿ المسوغءت التي يسوقيء كؿ طرؼ لتعر 
 وجية نظره، والقواسـ المشتركة في استنتءجءتيمء.

 مسوغءت المتحمسيف لعقء  النظءـ السوري
تحذر ىذه النخب مف التداعيءت "الخطيرة" لسقوط نظءـ األسد، وىي تشير لجممة "المزايء" الكءمنة في عقء  

 النظءـ، وتحديدًا تمؾ التي خعرتيء مف خالؿ التجرعة الاممية:
ئيؿ وسوريء حءليًء ىي الحدود األكثر ىدوً ا مقءرنة مع الحدود مع الدوؿ الارعية األخرى، الحدود عيف إسرا

عمى الرغـ مف أف سوريء في حءلة حرب مع إسرائيؿ مف نءحية رسمية. وليس اعتعءطء أف تستقطب ىضعة 
 جءنعي الحدود. الجوالف أعدادًا كعيرة مف المستوطنيف الييود الجدد لإلقءمة فييء عفاؿ اليدو  التءـ عمى
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عدـ وضع النظءـ السوري في عيد عشءر ووالده مسألة تغيير ميزاف القوى االستراتيجي الذي يميؿ لصءلح 
إسرائيؿ عمى األجندة الوطنية السورية عشكؿ جدي. وفي المقءعؿ فإف كؿ مء ياني النظءـ ىو الحفءظ عمى 

وريء لمتطمعءت األمف الداخمي التي تضمف حكـ األقمية الاموية، مع كؿ مء يانيو ىذا مف حشد موارد س
استقرار الحكـ ومواجية الماءرضة مف الداخؿ. وقد أسيـ ىذا الواقع في تمكيف إسرائيؿ مف تطوير قدراتيء 

 الحرعية والتقنية لمواجية تيديدات أخرى.
ءىو عشكؿ يمثؿ النظءـ السوري نموذجًء لمنظءـ الارعي الذي نجحت إسرائيؿ في مراكمة قوة الردع  تج 

واضح، والدليؿ عمى ذلؾ عدـ محءولة ىذا النظءـ الرد عمى االستفزازات اإلسرائيمية التي تمثمت في قصؼ 
، وقيءـ الموسءد عتصفية عدد مف المنشأة العحثية النووية السورية في شمءؿ شرؽ سوريء أواخر عءـ 
 الذراع المسمح لحزب اهلل عمءد مغنية.المسؤوليف عف العرنءمج النووي السوري، عالوة عمى تصفية قءئد 

سقوط النظءـ القءئـ ياني المخءطرة عصاود اإلسالمييف لمحكـ، السيمء جمءعة اإلخواف المسمميف، عمى  
اعتعءر أنيء أكثر جمءعءت الماءرضة السورية تنظيمًء، ويسيـ ىذا السينءريو في تغيير العيئة اإلستراتيجية 

نو سيتزامف مع الصاود المتوقع لتأثير نفس الجمءعة عمى دائرة صنع القرار إلسرائيؿ عشكؿ سمعي لمغءية، أل
 في مصر.

سيؤدي سقوط النظءـ أو إضاءفو إلى إيجءد حءلة مف عدـ االستقرار الخطيرة في المنطقة، قد تفضي إلى 
كءف عدـ  حروب ال ترغب عيء إسرائيؿ. وىنءؾ مف يذكر أف أحد أىـ أسعءب اندالع حرب عءـ 

ستقرار األوضءع في سوريء عشية ىذه الحرب، ممء دفع حكءميء لمتحرش عإسرائيؿ. وىنءؾ خشية أف يمجأ ا
النظءـ السوري إلى تسخيف الجعية مع إسرائيؿ، أو أف يضغط عمى حزب اهلل وحركة حمءس لمقيءـ عذات 

 الميمة كمخرج أخير لتفءدي السقوط.
وط النظءـ يحمؿ في طيءتو خطر تشكؿ عصءعءت مسمحة، اندالع حرب أىمية أثنء  االنتفءضة أو عاد سق

ستتجو لمامؿ المسمح ضد إسرائيؿ، وسيكوف مف الصاب جدًا عمى إسرائيؿ الضغط عمييء عسكريًء لادـ 
 وجود عنواف سمطوي واحد وجءمع، كمء ىو الحءؿ مع النظءـ الحءلي.

ة جمءعءت " غير مسؤولة " عمى في حءؿ سقط النظءـ، فإف ىنءؾ خطرا داىمء يتمثؿ في إمكءنية سيطر 
الترسءنة الاسكرية السورية، السيمء المخزوف السوري مف الصواريخ، التي يغطى مداىء جميع المدف في 

 إسرائيؿ. وممء يفءقـ ىذا الخطر تأكد إسرائيؿ مف أف الكثير مف ىذه الصواريخ مزودة عرؤوس كيمءوية.
األسد، فإف ىذا سيضءعؼ الضغوط الاءلمية عمى  حتى لو تأسس نظءـ ديمقراطي في سوريء في أعقءب

 إسرائيؿ لالنسحءب مف ىضعة الجوالف، كجز  مف تسوية شءممة لمصراع.
الخشية مف أف يؤدي سقوط نظءـ األسد إلى التأثير سمعًء عمى استقرار نظءـ الحكـ في األردف، الذي ياتعر 

يديد وجودي إلسرائيؿ، لدوره الحءسـ في أوثؽ حمفء  إسرائيؿ في المنطقة، والذي ينطوي سقوطو عمى ت
تأميف الحدود الطويمة جدًا التي تفصؿ األردف عف فمسطيف، والتي يتطمب تأمينيء دفع كؿ ألوية المشءة 

 المختءرة في الجيش اإلسرائيمي لتنفيذ ىذه الميمة، في حءؿ غءب التاءوف األردني.
تعاو تغيير صيغة الحكـ في األردف ععر تحولو سقوط النظءـ السوري، عاد سقوط نظءـ معءرؾ، وفي حءؿ 

إلى ممكية دستورية، ياني مواجية تؿ أعيب خطر " القوس السني "، الذي سيضـ حزامء مف األنظمة 
 الماءدية إلسرائيؿ، اعتداً  مف مصر وانتيءً  عتركيء. 

 مرسوغات المتحمرسلن لرسقوط النظام
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يءب ىذا النظءـ عف السءحة سياوض إسرائيؿ عاضًء مف أمء المتحمسوف لسقوط النظءـ السوري، فيروف أف غ
خسءئرىء النءجمة عف سقوط نظءـ الرئيس المصري المخموع حسني معءرؾ، وتتمثؿ " الفوائد "  التي ستجنييء 

 في التءلي: –حسب ىذا الفريؽ  –إسرائيؿ 
يراف موطأ قدـ ىءـ جدًا إسقءط النظءـ السوري يمثؿ ضرعة قوية لممحور اإليراني في المنطقة، حيث ستفقد ط

يسمح ليء عءلتواصؿ مع حمفءئيء اآلخريف: حزب اهلل وحركة حمءس. فموانت سوريء ومطءراتيء تستخدـ في نقؿ 
السالح اإليراني لحزب اهلل، عالوة عمى أف سوريء تمنح الغطء  السيءسي لحركءت المقءومة الفمسطينية ععر 

مع الامـ عأف إيراف تمثؿ في الوقت الحءلي أكعر تيديد إستراتيجي السمءح ليء عءتخءذ دمشؽ مقرًا لقيءداتيء، 
 إلسرائيمي.

سيؤدي سقوط النظءـ السوري إلى حدوث تغيرات جوىرية في موازيف القوى داخؿ السءحة المعنءنية وسيازز 
ءـ مف مكءنة فريؽ الراعع عشر مف آذار القريب مف الغرب، في الوقت الذي سيتقمص فيو ىءمش المنءورة أم

حزب اهلل، وسيتخمى عنو كثير مف حمفءئو، السيمء أولئؾ الذيف اقترعوا منو عسعب وقوؼ سوريء خمفو. 
وسيؤدي ىذا التطور إلى طرح مسألة سالح حزب اهلل عقوة في الجدؿ الداخمي المعنءني، وسيكوف عءإلمكءف 

اهلل ععر الحدود مع لعنءف، ، المتامقة عمنع تيريب السالح إلى حزب تطعيؽ عنود قرار مجمس األمف 
 وىذا يمثؿ مصمحة إسرائيمية مف الطراز األوؿ.

عمى الرغـ مف مخءطر حءلة الفوضى التي قد تنشب في أعقءب سقوط النظءـ، فإنو ممء ال شؾ فيو أف ىذا 
عيرا أف الحدث يمثؿ تحواًل إيجءعيًء ىءئاًل في العيئة اإلستراتيجية إلسرائيؿ، عمى اعتعءر أف ىنءؾ احتمءال ك

تتفكؾ الدولة السورية وتصءب مؤسسءتيء عءلشمؿ، ممء ياني أف أي نظءـ سيخمؼ النظءـ الحءلي سيجد نفسو 
 مضطرًا لقضء  وقت طويؿ في محءوالت استاءدة االستقرار والاءفية.

حءلة  عمى الرغـ مف أف النظءـ الحءلي يتجنب التصءدـ المعءشر مع إسرائيؿ، إال أنو في المقءعؿ ماني ععقء 
الصراع، ويتيرب مف التسوية السيءسية لو، عمى اعتعءر أف عقء  الصراع يسءعد في صرؼ أنظءر السورييف 

 عف االىتمءـ عءلشأف السيءسي الداخمي، السيمء قضية استئثءر األقمية الاموية عءلحكـ.
ر عاد سقوط النظءـ، ال يوجد أسءس متيف لالعتقءد عأف اإلخواف المسمميف ىـ الذيف سيتولوف مقءليد األمو 

فءلجمءعة لـ تتاءؼ مف الضرعة القءصمة التي تمقتيء مطمع الثمءنينيءت مف القرف المءضي. في نفس الوقت، 
% مف السورييف ينتموف ألقميءت مذىعية ودينية وقومية، فال يوجد لإلخواف عمييـ أي تأثير، فضاًل فإف 

 عف وجود تأثير قوي لماممءنييف داخؿ صفوؼ السنة.
 حاجة النظام الجدلد لممرساعدات الخارجلة رستجعمو أكثر اعتدااًل تجاه إرسرايلل.

 القواسـ المشتركة عيف الفريقيف
ىنءؾ عدد مف القواسـ المشتركة التي يتفؽ عمييء المحذروف مف سقوط النظءـ السوري والمتحمسوف لو، 

 وتتمثؿ في التءلي:
الشاعية المنءدية عءلحرية، أـ أدت إلى سقوطو، يتوجب عمى  سواً  تمكف النظءـ السوري مف تجءوز االنتفءضة

إسرائيؿ التراجع نيءئيًء عف فكرة الموافقة عمى االنسحءب مف ىضعة الجوالف مقءعؿ أي اتفءؽ تسوية عيف 
 إسرائيؿ وسوريء، عسعب حءلة اناداـ اليقيف التي ستسود ىذا القطر لفترة طويمة.

قيءت تسوية مع أنظمة استعدادية في الاءلـ الارعي، عمى اعتعءر أنو ال يوجد التراجع نيءئيًء عف فكرة عقد اتفء
 احتمءؿ أف تحتـر األنظمة التي ستحؿ محميء ىذه االتفءقيءت.
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سقوط الرىءنءت عمى عقد اتفءقية تسوية مع سوريء يستوجب إحداث تغيير جوىري عمى الاقيدة األمنية 
 تنطوي عمييء التحوالت في اإلقميـ.  اإلسرائيمية، يستجيب لممخءطر والفرص التي

 موقف دايرة صنع القرار
عخالؼ الممفءت األخرى التي يوجد لممستوى الاسكري تأثير كعير في عمورة المواقؼ عشأنيء، مثؿ الممفيف 
 الفمسطيني والمعنءني، فإنو مف نءحية تقميدية احتكر ديواف رئءسة الوزرا  العت في مسألة التاءطي مع سوريء.

ى الرغـ مف أف نتنيءىو لـ يحرص فقط عمى عدـ إعدا  موقؼ عمني ممء يجري في سوريء، عؿ إنو وّعخ وعم
الوزرا  الذيف تفوىوا عشأف مء يجري ىنءؾ، وأصدر قرارًا يمـز الوزرا  وكعءر موظفي الدولة عادـ اإلدال  عأي 

عمى أف نتنيءىو يميؿ  تصريحءت عيذا الخصوص. لكف ىذا القرار تحديدا، ضمف مؤشرات أخرى، يدلؿ
 عشكؿ واضح لمفريؽ الذي يرى نظءـ األسد " األفضؿ ضمف خيءرات سيئة".

وعكؿ تأكيد يأخذ نتنيءىو عايف االعتعءر حقيقة أف األصوات الصءدرة عف ذوي االختصءص الميني مف 
حمءسًء لعقء  جنراالت ورجءؿ استخعءرات في االحتيءط وفي الخدمة، وكعءر المستشرقيف المؤسسءتييف تعدي 

نظءـ األسد. والذي يجاؿ نتنيءىو يميؿ ليذا الخيءر حقيقة أف مء حدث في سوريء، وعغض النظر عف نتءئجو 
النيءئية يمثؿ مسوغًء لتعرير رفضو االنسحءب مف ىضعة الجوالف في أي تسوية مع سوريء؛ ثـ إف النظءـ 

 " أكعر عمى ىذا الرفض. السوري إف تمكف مف العقء  سيكوف ضايفًء ممء  يضفي " صدقية
 آللات التحرك اإلرسرايلم  لتقملص األضرار

مف الواضح إف دوائر صنع القرار في تؿ أعيب ال تكتفي عتوصيؼ األضرار المحتممة والنءجمة عف سقوط 
النظءـ السوري، عؿ ىي قد شرعت عءلتحرؾ عءلفاؿ لضمءف تقميص ىذه األضرار. وعمى الرغـ مف أف 

مية الرسمية تتسـ عءلسرية الشديدة، فإف إسرائيؿ الرسمية شرعت عءلفاؿ عإجرا  اتصءالت التحركءت اإلسرائي
سرية مع الواليءت المتحدة والدوؿ األوروعية لثنييء عف اتخءذ موقؼ صءـر تجءه نظءـ األسد. عاض وسءئؿ 

الكثيؼ الذي يتـ اإلعالـ اإلسرائيمية قد رصدت ماءلـ ىذا التحرؾ اإلسرائيمي الرسمي، رغـ غطء  السرية 
فيو. فنتنيءىو ال يريد تكرار تجرعة تدخمو الفج والامني عند اندالع الثورة المصرية، عندمء أرسؿ العرقيءت 
والموفديف عمى عجؿ لمواليءت المتحدة وأوروعء تحمؿ طمب اإلعقء  عمى معءرؾ. ويدركوف في محيط نتنيءىو 

ًا لمعءرؾ ونظءمو، لدرجة جامت اإلدارة األمريكية ترسؿ اآلف أف ىذا التدخؿ الامني عءلذات قد أسء  كثير 
عرسءلة شديدة الميجة لنتنيءىو. والذي يسءعد نتنيءىو في تحركو الخفي ىذا حقيقة أف جميع قءدة الدوؿ 
األوروعية يشيروف عيذا الشكؿ أو ذاؾ إلى نفس المحءذير التي رصدىء الفريؽ اإلسرائيمي المتحمس لعقء  

 األسد.
 لة إرسرايلملة: مقترح "ثوري"قنوات رسر 

لكف ىنءؾ مف المقرعيف لدوائر الحكـ مف يقدـ مقترحءت "ثورية" لمتاءطي مع األوضءع السورية الحءلية، 
وعاض ىؤال  يقترحوف عمى نتنيءىو أف يستغؿ الوضع القءئـ ومحءولة فتح قنءة اتصءؿ سرية مع النظءـ 

تسءعد إسرائيؿ النظءـ عشكؿ سري عمى العقء  ععر  السوري، وأف يارض عميو صفقة قواميء التءلي: أف
عالقءتيء الدولية واإلقميمية، مقءعؿ فؾ النظءـ ارتعءطو عإيراف والمقءومة الفمسطينية وحزب اهلل، دوف أف يتـ 
تضميف الصفقة أي التزاـ عشأف مصير ىضعة الجوالف. أحد الذيف يقفوف ورا  ىذا االقتراح ىو إيتمءر 

إسرائيؿ األسعؽ في واشنطف، والذي رأس الوفد اإلسرائيمي المفءوض مع سوريء عءـ  راعينوفيتش، سفير
 ، وأحد مراجع االستشراؽ اليءمة، السيمء فيمء يتامؽ عسوريء.
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وحسب راعينوفيتش فإف ىنءؾ احتمءال عأف تغري الصفقة األسد الذي ياي أنو ال يقءتؿ مف أجؿ عدـ إسقءط 
 سقوط طءئفة عأكمميء، عمى حد توصيفو.نظءـ حكـ، عؿ يحرص عمى عدـ 

 معضمة التررسانة الرسورلة
في حءؿ سقط النظءـ السوري، فإف أكثر األسئمة أىمية التي تطرح إسرائيميء: كيؼ عإمكءننء تفءدي انتقءؿ 
الترسءنة الاسكرية الكعيرة السورية أليدي جمءعءت وتنظيمءت مسمحة ماءدية إلسرائيؿ، السيمء وأف ىذا قد 

خطرًا إستراتيجيًء عمى إسرائيؿ. وعمى الرغـ مف أف المداوالت التي تجرى عيذا الشأف تتـ داخؿ أكثر يمثؿ 
أروقة صنع القرار ومحءفؿ التقدير اإلستراتيجي سرية، إال أنو يمكف القوؿ أف إسرائيؿ ستمجأ لمتءلي لمواجية 

 ىذه الماضمة:
ـ في تدمير مخءزف السالح ومنظومءت الصواريخ، تستغؿ إسرائيؿ حءلة الفوضى المرتقعة عاد سقوط النظء

ومراعض الطءئرات السورية، مستغمة المامومءت االستخعءراتية التي عحوزتيء، وععر عمميءت سرية، ال يظير 
 أثرىء فييء.

يحءوؿ الموسءد تصفية األشخءص المرتعطيف عتطوير عرامج تطوير األسمحة، سواً  الصواريخ التقميدية أو 
 وىذا سيمثؿ تكرارا لمء حدث في الاراؽ عايد سقوط نظءـ صداـ حسيف.الكيمءوية، 

 استغالؿ الظروؼ الطءرئة وتوجيو ضرعءت قءصمة لقيءدات المقءومة الفمسطينية في دمشؽ.
 العرسكرلة اإلرسرايلملة أمام واقع الجدلد

في إسرائيؿ خطط ممء الشؾ فيو أف سقوط النظءـ السوري سيفرض عمى المؤسسة الاسكرية واالستخعءراتية 
ف كءف الجيش يطءلب عإضءفة عشر مميءرات  عمؿ جديدة لمواجية التحديءت النءجمة عف الواقع الجديد. وا 
دوالر عمى موازنتو الاءمة عشكؿ عءجؿ لمواجية التحديءت النءجمة عف سقوط نظءـ معءرؾ، فإنو يمكف القوؿ 

د، وىذا سيثقؿ كءىؿ الخزانة اإلسرائيمية، أف الجيش سيطمب معمغًء ممءثاًل في أعقءب سقوط نظءـ األس
وسيؤثر عمى مستوى الخدمءت التي تقدميء الدولة لممستوطنيف، نءىيؾ عف التحوالت في نشر القوات في 

 شمءؿ إسرائيؿ.
 خالصة

يمكف القوؿ أف الزخـ الذي عءت يميز الثورات اليءدفة لفرض عيئة مواتية لمتحوؿ الديمقراطي في الاءلـ 
ؿ إسرائيؿ غير قءدرة عمى التقءط أنفءسيء، وىي عءتت تايش حءلة عصؼ ذىني متواصؿ في الارعي يجا

ساييء لتقميص األضرار النءجمة عف ىذه التحوالت. لكف ممء ال شؾ فيو أف قدرة الكيءف الصييوني عمى 
ثير مف تالفي مخءطر التحوؿ الديمقراطي في الاءلـ الارعي محدودة لمغءية، وىي في كؿ األحواؿ أقؿ عك

 الطءقة الكءمنة في ىذه التحوالت.
 //القدس، القدس، 

 
 
 الربلع االرسرايلم  

 الوؼ عف
قعؿ نحو سنتيف زار دمشؽ شخصية رفياة المستوى مف دولة غرعية كعرى لمعحث في تحسيف الاالقءت. في 

ة عشء  حميمة مع نيءية القسـ الرسمي مف الزيءرة دعء الرئيس السوري، عشءر االسد، الضيؼ الى وليم
الزوجتيف. جمسوا وتحدثوا حتى وقت متأخر في الميؿ عسترات مفتوحة، عال رعطءت عنؽ وعال مستشءريف 
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ومسجمي محءضر. وكشؼ االسد عف مكءمف قمعو فقءؿ: "مشكمتي ىي أنو في كؿ سنة يصؿ نصؿ مميوف 
 ، وليس ليـ أمؿ أو عمؿ".سوري الى سف 

يو تاتمؿ قنعمة موقوتو اجتمءعية تارض لمخطر االستقرار الداخمي في االسد يارؼ، إذف، عءف تحت كرس
سوريء. ولكنو لـ يفاؿ مء يكفي كي يغير ىذا الوضع وياطي أمال لشعءب عالده. وعدال مف اف يارض عمييـ 
مستقعال وفرصء واطالؽ لجءـ الدكتءتورية قريعء، ركز االسد عمى الرتوش التجميمية. فقد أدار حممة دولية 

 عءدة تصنيؼ سوريء كدولة عممءنية وغرعية اعتمءدا عمى صورة زوجتو أسمء  المالصقة لو. ال
الحممة وصمت ذروتيء في تقرير مشوؽ عف الزوجيف الرئءسييف نشر في مجمة الموضة "فوغ" في عداية  

عديمو  السنة الحءلية. وعدا كؿ شي  كءمال، عءستثنء  التوقيت: مء أف نشرت المقءعمة حتى ثءر الشعءب
المستقعؿ والراحة ضد السمطة. صورة االسد يماب مع أطفءلو عءلدمى تعدو في نظرة الى الورا  كنكتة عءئسة 

وأكثر مف عشرات االؼ الالجئيف  حيف يقترب عدد الجنءزات لماءرضي النظءـ في سوريء مف 
حعوب ىو في واقع االمر طءغية اجتءزوا الحدود الى تركيء. واكتشؼ محررو "فوغ" لمفءجأتيـ عءف االب الم

، فشطعوا التقرير المحرج مف موقع االنترنت لممجمة. وفي القصر الرئءسي في دمشؽ أيضء  وحشي ومجـر
أوقفوا الحممة؛ صفحة الفيس عوؾ السمء  االسد ، والتي وثقت فييء رحالت الزوجيف تـ تحديثيء آخر مرة 

 قعؿ شير. 
رب الذيف رأوا فيو "اصالحي" وعمقوا عميو أمال عءعثء. في لحظة االسد الشءب خيب أمؿ مؤيديو في الغ 

االختعءر تصرؼ عءلضعط مثؿ أعيو ومثؿ حمفءئو االيرانييف ودفع قوات أمنو ضد المتظءىريف. في خطءعو ىذا 
االسعوع أوضح االسد عءنو لف يتنءزؿ ولـ يقترح سوى "حوارا وطنيء" فءرغء مف المحتوى كي يرفع عنو عاض 

  الضغط.
االسد عءٍؽ في ىذه االثنء  في الحكـ لثالثة أسعءب: خصومو لـ ينجحوا في جمع قوة كءفية ولـ يصموا عاد 
الى قمب المدف الكعرى؛ الجيش يحءفظ  عمى تراص صفوفو وعمى والئو لمرئيس؛ روسيء وايراف تاطيءه اسنءدا 

تكتفي عيذر عءعث عف "االصالح". مف الخءرج واالدارة االمريكية تمتنع عف الدعوة الصريحة لتنحيتو و 
المتظءىروف في مصر جمعوا مئءت االؼ االشخءص الى الميداف المركزي في القءىرة، واسقطوا الرئيس 
حسني معءرؾ. الثورة في سوريء تجري في المدف الفرعية، التي مف السيؿ محءصرتيء واعاءد وسءئؿ االعالـ 

 جية التي تامميء عشءر مف  اعيو، حءفظ االسد: "حءصر واقتؿ". الدولية عنيء وذعح سكءنيء. ىذه ىي االستراتي
النجءح جزئي. رغـ تصميمو عمى الحكـ ووحشية جنوده، فءف االسد ال ينجح في الحءؽ اليزيمة  

عءالنتفءضة. فءلثوار عمى وعي عدونية موقفيـ حيءؿ قوة النءر وقدرة الحركة لدى الجيش، الذي يسيطر عمى 
ية، وليذا فقد اختءروا استراتيجية االستنزاؼ. مف نءحيتيـ، االىـ ىو اظيءر التمسؾ محءور السير المركز 

عءليدؼ وعدـ االستسالـ. وكعديؿ عف تجميع قوتيـ في دمشؽ، يتظءىروف في نفس الوقت في مدف مختمفة 
 لتشتيت قوات االسد واعقء  نءر الثورة مشتامة. 

ستثور في الجيش موجة فرار واالسد سيسقط. خالفء لنظرائيـ في  الثوار يأمموف عءلتأكيد عءنيـ اذا مء واظعوا،
ليعيء، ال يمكنيـ اف ياتمدوا عمى دعـ دولي. أحد لف يأتي مف أمريكء أو اوروعء كي يقصؼ نيءعة عنيـ 

 قصر االسد وعمى أي حءؿ فءف ىذا االختراع لـ يجِد نفاء حتى االف ضد مامر القذافي أيضء. 
 ارجوحة 

ءنت االنتفءضة في سوريء ال تزاؿ عايدة عف الحسـ، فقد أحدثت منذ االف تغييرا في ميزاف ولكف حتى لو ك
القوى في الشرؽ االوسط. فءلريح انقمعت: ايراف في حءلة تراجع، واسرائيؿ تتازز مف جديد. المخءوؼ التي 



 
 
 

 

 135ص 
 

ي الدوؿ المجءورة تتخذ االف أثءرتيء في اسرائيؿ الموجة االولى مف "الرعيع الارعي" تيدأ عءلتدريج، والتحوالت ف
 صورة الفرصة االستراتيجية. 

نقطة االناطءفة السءعقة في المنطقة سجمت قعؿ نحو خمس سنوات، في حرب لعنءف الثءنية. فءلفشؿ  
الاسكري في المواجية مع حزب اهلل كشؼ ضافء اسرائيميء وادى الى تازز ايراف، الراعية لحسف نصراهلل. 

اسكري، السيءسي واالقتصءدي مع حكءـ طيراف. حزب اهلل سيطر عمى لعنءف وحمءس ووثؽ االسد تحءلفو ال
 عمى قطءع غزة، وتركيء اعتادت عف اسرائيؿ واقترعت مف ايراف، سوريء وحمءس.

مف نءحية اسرائيؿ، الوضع احتدـ فقط في السنة االخيرة. قضية االسطوؿ التركي الى غزة أحدثت شرخء 
ومع سقوط معءرؾ فقدت اسرائيؿ ايضء الحمؼ االستراتيجي مع مصر وعقيت مازولة عمنيء عيف القدس وأنقرة، 

وخءئفة. العديؿ الذي وجده رئيس الوزرا ، عنيءميف نتنيءىو في التقرب مف اليونءف أفمس، ال يمكنو أف يحؿ 
 محؿ أنقرة والقءىرة. 

ايراف، الممزقة في صراعءت داخمية  ىذا االسعوع يعدو اف االرجوحة االستراتيجية تميؿ في االتجءه الماءكس.
في قيءدتيء، تحءوؿ انقءذ كرسي االسد. اذا سقط، سيفقد االيرانيوف الحميؼ االىـ ليـ، نقطة االستنءد لنفوذىـ 
االقميمي. في اسرائيؿ استغموا الوضع لتغذية وسءئؿ االعالـ الدولية عءلتقءرير عف الدور االيراني الاميؽ في 

 وريء، وكأف االسد يحتءج الى دفاة مف الخءرج كي يكءفح في سعيؿ حيءتو.قمع المتظءىريف في س
تركيء لـ تنتظر سقوط االسد ورئيس وزرائيء، رجب طيب اردوغءف، وقؼ في رأس ماءرضيو الامنييف.  

اردوغءف شجب اعمءؿ الذعح في سوريء وطمب مف االسد اتعءع االصالحءت. ورد االتراؾ عخيعة امؿ عمى 
وـ االثنيف والذي رد فيو انذارىـ. الرسءلة واضحة: اليدو  في الاالقة عيف دمشؽ وأنقرة وصؿ خطءب االسد ي

الى نيءيتو، وماو أيضء سيءسة "صفر نزاعءت مع الجيراف" التي قءدىء وزير الخءرجية التركي احمد 
يراف وتركيء داوداغمو. انتيت القصة. االف ياودوف الى صراعءت القوى والنزاعءت الماروفة مف قعؿ. "ا

 تتصءرعءف عمى السيطرة والنفوذ في سوريء"، يحمؿ خعير اسرائيمي لشؤوف الشرؽ االوسط.
عندمء تتصءرع تركيء مع ايراف، فءنيء تقترب مف جديد مف اسرائيؿ ومف الواليءت المتحدة، الخصمءف  

االثنيف تحدث اردوغءف  االكعراف لاليرانييف في الماركة عمى السيطرة والنفوذ في الشرؽ االوسط. في يـو
ىءتفيء مع الرئيس عراؾ اوعءمء، عاد عضع سءعءت مف خطءب االسد. وحسب العيءف التركي، فقد ركز 
حديثيمء عمى سوريء وليعيء وتنءوؿ أيضء المسيرة السممية "كاءمؿ ىءـ في استقرار المنطقة". واعرب الرجالف 

يف واتفقء عمى أف "يتءعاء عف كثب" الوضع في سوريء. عف تأييدىمء "لممطءلب المشروعة" لممتظءىريف السوري
وفي الغداة نشر االتراؾ عرقية عاث عيء نتنيءىو الى اردوغءف ىنأه فييء عءنتصءره السءحؽ في االنتخءعءت 

 واقترح حؿ كؿ المشءكؿ المفتوحة عيف الدولتيف. 
اف لـ يكف في االسرة الدولية كممء طءؿ حكمو، يتعيف أردوغءف عءنو الدعمومءسي االفضؿ في المنطقة،  

عأسرىء. ال يوجد مثمو في التذعذب والمنءورات عيف القوى الاظمى والدوؿ، عمى أف تتاءظـ تركيء ويتازز 
حكمو. خيءنتو الحءلية لالسد، صديقو الطيب مف يوـ امس، تذكر عءلضعط عءلتقمعءت في عالقءتو مع زعمء  

 اسرائيؿ.
رتيء عمى مضءئؽ العحر االسود والحوض الشرقي مف العحر المتوسط، فيو يمكنو أف يسمح لنفسو: عسيط 

تتمتع تركيء مف مكءنة جغرافية سيءسية مميزة. اردوغءف ععسءطة يواصؿ تقءليد عدأت في عيد الحثييف 
والعيزنطييف واستمرت لدى الاثمءنييف. في كتءعو "استراتيجية شءممة لالمعراطورية العيزنطية"، الذي صدر في 

المءضي، اظير العءحث االمريكيف ادوارد لوتفءؾ كيؼ امتنع قيءصرة القسطنطينية عف الحروب  السنة
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واعتمدوا عمى االتصءالت الدعمومءسية والتحءلفءت المتعدلة لوجود امعراطوريتيـ، التي طءلت ايءميء اكثر مف 
 أي امعراطورية اخرى في التءريخ. 

 بدون عزلة
ضء يفضؿ االقواؿ عمى الحروب. عرقيتو الى اردوغءف ومحءوالت نتنيءىو يامؿ عشكؿ مشءعو. ىو اي

المصءلحة عينيمء تدؿ عمى أنو يريد استئنءؼ الحمؼ مع تركيء، الشريؾ الطعياي السرائيؿ حيءؿ الاءلـ 
الارعي وايراف. ىذا االسعوع ستقؼ ىذه المحءولة في اختعءر االسطوؿ الجديد الى غزة. فيؿ االتراؾ 

االسطوؿ؟ ىؿ سينطمؽ في درعو، ىؿ مقءتمو الوحدة العحرية سينفذوف اعمءؿ السيطرة التي سيمتناوف ويمغوف 
عرضوىء عمى وسءئؿ االعالـ ومرة اخرى يصءب مسءفرو السفف؟ أـ أف االعمءؿ التمييدية والكي مف 

 المواجية الفتءكة في السنة المءضية ستؤدي الى تيدئة الخواطر؟
دو ، نتنيءىو واردوغءف يمكنيمء أف يتقدمء نحو ترميـ الاالقءت مف آثءر اذا مء الغي االسطوؿ، أو مر عي 

االشتاءالت السءعقة. المصمحة المتعءدلة موجودة. ولكف اذا مء كررت قصة الصيؼ المءضي نفسيء، فءف 
 الاالقءت ستكوف عرضة لمخطر. انقءذىء ىو االختعءر المشترؾ لنتنيءىو واردوغءف.

اسرائيؿ مف تحطيـ الازلة، انييءر النظءـ السوري وضاؼ الادو االيراني  االحسءس عتنفس الصادا  في
واضح ىذا االسعوع في نعو ات وزير الدفءع اييود عءراؾ الامنية في أف االسد سيسقط مف الحكـ في  
غضوف نصؼ سنة. رئيس الموسءد السءعؽ، مئير دغءف تخيؿ استعداؿ الاموييف في الحكـ عءالغمعية السنية 

يء. مسؤولوف كعءر في المؤسسة السيءسية واالمنية يتحدثوف في مدح الديمقراطية في الدوؿ الارعية، في سور 
 وليس فقط يحذروف مف خطر التحوؿ االسالمي وتفكؾ النظءـ القءئـ، مثممء فاموا في النصؼ سنة السءعقة.

يمية، وقدرتيء عمى ترجيح في ذروتو مثممء في أفولو، االسد يثعت مركزية سوريء في منظومة القوى االقم 
ميزاف القوى في المحيط. اذا مء حؿ محمو نظءـ سني مؤيد المريكء، يمكف السرائيؿ أف تسوي النزاع الحدود 

في الصراع ضد ايراف وكعديؿ، او  -سوريء وتركيء  -في الجوالف واالعتمءد عمى "الطيؼ الشمءلي" 
ف ايضء يفيموف التحوالت االستراتيجية: استكمءؿ، لمحمؼ الذي ضاؼ مع مصر. يعدو أف المصريي

االحءديث عف استئنءؼ عالقءتيـ مع طيراف خعت، وقد استضءفوا ىذا االسعوع اسحؽ مولكو، معاوث 
 نتنيءىو. ال احد يريد أف يعقى وحيدا في الشرؽ االوسط. 

 //ىآرتس 
//، وكالة رسما اإلخبارلة

 
ات العربلةنفقات األمن الصيلون  ف  ظل الثور  

 صءلح الناءمي
"الرسالم" وطفرة إرسرايلل االقتصادلة

سقءطءتيء  اعتعرت النخعة األمنية اإلسرائيمية أّف تفّجر ثورات التحّوؿ الديمقراطي في الاءلـ الارعي، وا 
المحتممة، تفرض عمى الكيءف الصييوني إعءدة صيءغة عقيدتو األمنّية مف جديد، والمعءدرة إلحداث تغييرات 

عءدة صيءغة جوى رّية في عنية الجيش اإلسرائيمي وطءعع استاداداتو، مّمء يستدعي زيءدة موازنة األمف وا 
مركعءتيء لتستجيب لمتيديدات المتوّقاة.

تستارض ىذه الدراسة المسوغءت التي يقّدميء قءدة جيءز األمف اإلسرائيمي؛ لتعرير المطءلعة عزيءدة النفقءت 
ثورات الارعية، واألوجو المحتممة التي تستوعب ىذه الّزيءدة، عالوًة عمى تقييـ األمنّية في أعقءب تفّجر ال
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الخعرا  االقتصءدّييف وأرعءب المرافؽ االقتصءدّية اإلسرائيمية ليذه المطءلعءت ولتأثيراتيء المتوّقاة عمى مناة 
إسرائيؿ االقتصءدية وحصءنتيء االجتمءعّية.

عمى أّف توقيع اتّفءقّيتْي سالـ مع مصر واألردف )"كءمب ديفيد" مع  تدّلؿ الماطيءت الرسمية اإلسرائيمية
مصر، و"وادي عرعة" مع األردف( قد مّثؿ نقطة تحّوؿ فءرقة نحو تحقيؽ الكيءف الصييوني طفرة اقتصءدية 
 ىءئمة. ومّكف تراجُع مستوى التيديدات األمنية عمى الجعيتيف الجنوعية والشرقية صّنءع القرار في تؿ أعيب
مف تقميص الّنفقءت األمنّية عشكٍؿ كعير، عحيث تـ توجيو الموارد التي كءنت مخّصصة لألمف نحو االستثمءر 
في مجءؿ العنى التحتّية المدنّية والتقنيءت المتقّدمة، وغيرىء مف المجءالت. وأّدى ىذا الواقع إلى تراجع كعير 

لموازنة الاءّمة لمدولة والنءتج المحّمي اإلجمءلي.في حْجـ الحّصة التي تشغميء موازنة األمف في كؿٍّ مف ا
، ومف أجؿ منع المزيد مف اإلخفءقءت الاسكرية في المستقعؿ، فقد كءف مف استخالصءت حرب عءـ 

، وفي خطوة غير مسعوقة، مضءعفة حجـ موازنة األمف أْف قّررت حكومة غولدا مءئير في الاءـ 
% مف إجمءلي النءتج المحّمي ؛ وذلؾ لتغطية حجـ الاءّمة لمدولة، و % مف الموازنةتقريعًء، لتعمغ 

النفقءت التي تطّمعتيء عممّية إعءدة عنء  الجيش وفرقو وألويتو، السّيمء في الجعية الجنوعية في أعقءب الحرب.
أّف موازنة وإلدراؾ حجـ التحّوؿ الذي طرأ عمى عنية موازنة األمف في أعقءب ىذه الخطوة؛ فإننء نشير إلى 

مميءر دوالر(، وتاتعر أكعر موازنة عمى  مميءر شيكؿ )نحو  ، والتي تعمغ األمف لاءـ 
% مف النءتج المحّمي % مف الموازنة الاءّمة لمدولة، واإلطالؽ في تءريخ إسرائيؿ، تمّثؿ فقط 

أدنى نسعة تقتطايء موازنة  مميءر دوالر(. وىذه ىي مميءر شيكؿ )نحو  اإلجمءلي الذي يعمغ 
األمف مف النءتج المحّمي في تءريخ إسرائيؿ عمى اإلطالؽ.

ولقد مّكف تقميص موازنة األمف، في أعقءب توقيع ماءىدة "كءمب ديفيد"، إسرائيؿ مف توجيو الموارد لسداد 
واإلسكءف، أي إّف  فوائد الديوف، عءإلضءفة إلى أّف جزً ا مف التقميص وّجو إلى قطءعءت الصّحة والتاميـ

اجتمءعية  -"الّسالـ" واالستقرار سءىمء في تمكيف صّنءع القرار في تؿ أعيب، مف اتّعءع سيءسة اقتصءدية
ضمنت تكريس أسس دولة الّرفءه االجتمءعي، لتكوف إسرائيؿ عيئًة جءذعة لميجرة الييودّية. وقد كءف ليذا 

، عْعر تمكيف إسرائيؿ مف استياءب مْوجءت اليجرة الييودية التطّور دوٌر كعير في تازيز االقتصءد اإلسرائيمي
)مف الدوؿ التي كءنت تشّكؿ االتحءد السوفيءتي( أواخر الثمءنينيءت ومطمع التساينيءت مف القرف المءضي.

ويرى الخعير االقتصءدي شمومو مءعوز، أّف موجءت اليجرة الييودية ىذه عّززت االقتصءد، عجْمب الكثير مف 
لمؤّىالت والفنّييف والخعرا  في مجءؿ التقنيءت المتقّدمة، وىو مء أّدى إلى تاءظـ التصدير والنمّو أصحءب ا

% مف إجمءلي عدد % إلى االقتصءدي عشكؿ كعير. فقد قفزت نسعُة أصحءب الكفء ات الاممّية مف 
السّكءف.

مميءر دوالر سنويًء  ذه الاوائد مف وكءف ليذا دوره في إحداث طفرة في عوائد الّتصدير لمخءرج؛ فءرتفات ى
مميءر سنويِّء عاد ىذه الموجءت. ويرى المحّمموف اإلسرائيميوف أّف توقيع اتفءقية  قْعؿ موجءت اليجرة، إلى 

"كءمب ديفيد" قد مّيد لتوقيع منّظمة التحرير الفمسطينية اتّفءقيءت أوسمو، وتوقيع األردف ماءىدة وادي عرعة؛ 
يرة النمّو االقتصءدي.وىو مء عّزز وت

ويستثني الخعرا  االقتصءديوف فترة انتفءضة األقصى، التي أّثرت سمعًء في االقتصءد اإلسرائيمي، حيث خسر 
مميءر دوالر، وقّدر التراجع في ماّدؿ دخؿ الفرد  ىذا االقتصءد، خالؿ سنوات االنتفءضة األرعع، نحو 

يو، أّف ىذه الماطيءت ُتضفي صدقّيًة عمى االستنتءج القءئؿ إّف دوالر في الاءـ. ومّمء ال شّؾ ف عنحو 
العيئة األمنّية تؤّثر عشكؿ مؤّكد في الّنشءط االقتصءدي.
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مصلر معاىدات الترسولة والنفقات األمنلة
نستارض في ىذا الجز  مف الدراسة المخءطر االستراتيجّية التي تنطوي عمييء الثورات الارعية، وتداعيءتيء 

ايد نفقءت األمف، كمء يراىء المحّمموف والّنخب األمنية واالقتصءدّية في إسرائيؿ. فقد أثءرت الثورات عمى ص
مف أف تمّثؿ التحوالت  -لدى كؿٍّ مف صّنءع القرار وأرعءب المرافؽ  -التي يشيدىء الاءلـ الارعي المخءوؼ 

إسرائيؿ عفاؿ عوائد الّتسوية. فقد اعتعرت  الّنءجمة عف ىذه الثورات، تيديدًا لكّؿ اإلنجءزات التي حّققتيء
الّنخب اإلسرائيمية أّف مء حدث في الاءلـ الارعي، يمّثؿ تيديدًا التّفءقّية كءمب ديفيد التي أتءحت لمكيءف 
الّصييوني تقميص نفقءت األمف، ومضءعفة االستثمءر في المجءالت المدنّية التي تاّزز النمّو وتعاد شعح 

.الّركود االقتصءدي
، ويرى عوديد عيراف، رئيس مايد أعحءث األمف القومي اإلسرائيمي، أّنو منذ توقيع الماءىدة في الاءـ 

وحّتى اندالع المظءىرات المطءلعة عءلتغيير في ميداف التحرير في الخءمس عشر مف كءنوف الثءني/ ينءير 
ية "كءمب ديفيد"، عمى اإلطالؽ.المءضي، لـ تطرح أّي عالمءت استفيءـ حوؿ مدى التزاـ مصر عءتّفءق

ويشير عيراف إلى أفّ النظءـ المصري فءجأ إسرائيؿ عندمء صمدت اتّفءقية كءمب ديفيد، في الوقت الذي 
، وفي خضـّ ، وغزت لعنءف في الاءـ قصفت إسرائيؿ المفءعؿ الذّري الاراقي في الاءـ 

، وحرب غّزة في الاءـ نءف الثءنية في الاءـ انتفءضتْي الحجر واألقصى في فمسطيف، وكذلؾ حرب لع
. عؿ إّف مصر، عداًل مف االحتجءج الحقيقي عمى سموؾ إسرائيؿ، حرصت عمى تيدئة األطراؼ 
الارعّية عندمء أثءرت الممءرسءت اإلسرائيمية أعصءب الاءلـ الارعي وال يستعاد عيراف تخميي مصر عف اتفءقية 

حكمو ىذا إلى نتءئج استطالع لمّرأي الاءـ أجراه مايد ))كءمب ديفيد، مستندًا في 
% مف المصرّييف يرْوف وجوب إلغء  ماءىدة كءمب ديفيد، التي أظيرت أّف  

% رأْوا وجوب الحفءظ عمييء.مقءعؿ 
ليًء محءضرًا لدراسءت ويذىب داف إلدار، الذي تولَّى في السءعؽ منءصب قيءدية في جيءز الموسءد ويامؿ حء

الّشرؽ األوسط في جءماة تؿ أعيب، إلى مء ذىب إليو عيراف، مشيرًا إلى أّف غيءب نظءـ الرئيس معءرؾ 
سيسمح عءلتاعير عف عداوة إسرائيؿ الراسخة عميقًء في الوعي الجماي لممصرّييف. وىو ال يستعاد أف يؤّدي 

ة إلى تحءلفيـ مع قءدة الجيش، متوّقاًء أف يسءىـ مثؿ ىذا اندمءج اإلسالمّييف في الحيءة السيءسية المصريّ 
الّتحءلؼ في التاجيؿ عوضع حدٍّ لماءىدة كءمب ديفيد. أّمء المستشرؽ ألكسءندر عمي فيرى أّف نظءـ الحكـ 
المقعؿ في مصر لف يمجأ إلى إلغء  اتّفءقية كءمب ديفيد حّتى ال يخسر الّشرعية الدولية، لكنو في المقءعؿ 

عمى إضاءفيء عمى نحٍو تقع فيو مسؤولّية إلغءئيء عمى إسرائيؿ. سيامؿ
وعسعب ىذه المخءوؼ، ترى الّنخعة الاسكرية وعدٌد مف الخعرا  االقتصءدّييف وعاض أرعءب المرافؽ اليءّمة، 
أّف الّتيديدات التي تنطوي عمييء الّثورات الارعية ستفرض إدخءؿ تغييرات جذرّية عمى حجـ ميزانية األمف 

وعنيتيء، عالوة عمى إعءدة صيءغة سّمـ األولوّيءت اإلسرائيمي عشكٍؿ جذري.
وقد عّعر عف ذلؾ عشكٍؿ واضح رئيس ىيئة أركءف الجيش عني جءنز، الذي قءؿ: إّف التحوالت التي يشيدىء 
الاءلـ الارعي توجب تخصيص موازنءٍت إضءفّية لمجيش، ماتعرًا أّف ىذه التحوالت فءقمْت مف مستوى 
التيديدات وحجميء عمى كّؿ الجعيءت. ويتحّدث رئيس شاعة االستخعءرات الاسكرية السءعؽ عءموس يءدليف، 
عف "انقالب" يجب أف تشيده موازنة األمف في حءؿ تحّققت التنّعؤات السوداوّية عءنييءر كءمب ديفيد في 

الستاداد لمراكمة الّردع في مواجية أعقءب التحوالت في الاءلـ الارعي. وياتعر أّف إسرائيؿ عءتت مطءلعة عء
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مصر، مع كّؿ مء يانيو ذلؾ مف إدخءؿ تغييرات جذرّية عمى عنية الجيش اإلسرائيمي وانتشءره، وىذا ياني 
زيءدة حجـ ميزانية األمف عشكؿ كعير.

رًا حقيقيًء ويتّفؽ وزير الّدفءع اإلسرائيمي إييود عراؾ مع أولئؾ الذيف يرْوف أّف التحوالت في مصر تمّثؿ خط
عمى مصير ماءىدة كءمب ديفيد، متوّقاًء أْف تتنءفس األحزاب المصرّية عاد الثورة فيمء عينيء عمى إظيءر 
عدائيء لكؿٍّ مف إسرائيؿ والواليءت المّتحدة. ويرى عراؾ أّف ىذا السينءريو ياني زيءدة الّنفقءت األمنّية عشكٍؿ 

تأميف الّنفقءت األمنّية لوحدىء، لذا ال يترّدد في مطءلعة الواليءت جذري؛ لكنو يرى أّف إسرائيؿ ليس عإمكءنيء 
المّتحدة عدفع عشريف مميءر دوالر إضءفّية لموازنة األمف، مسءىمة منيء في مسءعدة إسرائيؿ عمى تحّمؿ 

عمغ سياود تعاءت الّثورات الارعية عمى أمنيء القومي، ولـ يفْت عراؾ أف يذّكر األمريكّييف عأّف استثمءر ىذا الم
عءلّنفع عمى الواليءت المتحدة " ألّف ضمءف تفّوؽ إسرائيؿ يمّثؿ أحد عوامؿ االستقرار في منطقٍة غير 

مستقّرة".
وعمى الرغـ مف أّف أرعءب المرافؽ االقتصءدية اإلسرائيمية، يرفضوف عشكٍؿ تقميدي المسوغءت التي تقّدميء 

إاّل أّف عاضيـ يرى أّف التحوالت التي يشيدىء الاءلـ الارعي تعّرر  الّنخعة األمنّية لتعرير زيءدة موازنة األمف،
عءلفاؿ إدخءؿ تغييراٍت جذرّية عمى ىذه الموازنة. ويرى أوري جالي، مدير عءـ المجموعة االستثمءرية 
"سيجمء"، أّف حجـ موازنة األمف اإلسرائيمّية اعتمد في الاقود الثالثة المءضية عشكٍؿ أسءسي، عمى حءلة 
اليدو  التي تسود الحدود مع مصر واألردف وسوريء، وىو مء لف يستمّر. لذا، يتوّقع جالي أْف يدفع تاءظـ 
النفقءِت األمنّية الحكومة اإلسرائيمية إلى تجريد الوزارات المدنّية المختمفة مف مواردىء المءلّية، ونقميء إلى وزارة 

الّدفءع لتغطية المصءريؼ األمنّية.
ـّ تجءوز إطءر موازنة األمف، ويتوّقع ميشي ؿ سترعتسنسكي، نءئب رئيس قسـ األعحءث في عنؾ إسرائيؿ، أف يت

عفاؿ التطّورات في الاءلـ الارعي، التي ستترؾ تأثيرىء في مصءريؼ األمف. وينطمؽ اإلسرائيميوف مف 
ـ الارعي تمّثؿ افتراٍض مفءده إّف نجءح الثورة في مصر قد يدفع إلى إحداث تغييرات جوىرّية في الاءل

تحّديءٍت أمنّية ذات كمفة اقتصءدّية عءىظة. فينءؾ شكوٌؾ نحو مستقعؿ التزاـ األردف عماءىدة وادي عرعة في 
ظّؿ رأي عءـ أردني رافٍض ليء، كمء أّف اإلسرائيمّييف يتوّقاوف حدوث "تسونءمي" في أعقءب توّجو السمطة 

لألمـ المّتحدة عدولة فمسطيف، ويخشوف مف تداعيءت حءلة  الفمسطينية لمحصوؿ عمى اعتراؼ الجماية الاءّمة
عدـ اليقيف التي تسود األوضءع في سوريء.

ويرى داني روتشيمد، رئيس مركز "ىرتسميء متاّدد االتجءىءت"، والذي شغؿ في المءضي منصب رئيس قسـ 
لتداعيءت النءجمة عف الّثورات األعحءث في شاعة االستخعءرات الاسكرّية اإلسرائيمية، أّف الذي يفءقـ خطورة ا

الارعية، حقيقة أنيء اندلات في ظّؿ حءلة الجمود التي تشيدىء المفءوضءت مع الفمسطينييف.
ويعّرر المطءلعوف عزيءدة موازنة األمف ذلؾ عءلقوؿ إّف الّنفقءت األمنّية تمّثؿ في الواقع استثمءرًا ذا طءعٍع 

ه النفقءت توّظؼ في الجيد اليءدؼ إلى تقميص المخءطر األمنّية استراتيجي في النشءط االقتصءدي؛ ألّف ىذ
التي تؤّثر عدورىء في عجمة االقتصءد.

يّتضح مّمء تقّدـ أّف االّتجءه الّسءئد في تحميالت اإلسرائيمّييف يرى أّف الثورات الارعية تنذر عتغيير عيئة إسرائيؿ 
ءطءت أمنّية واساة تتطّمب زيءدة مستويءت اإلنفءؽ األمني االستراتيجّية عشكٍؿ عءـ، وىو مء يوجب القيءـ عءحتي

عشكٍؿ كعير.
ىاجس متالزمة 
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يرى المحّمموف في إسرائيؿ أّف إسقءطءت ثورات التحّوؿ الديمقراطي في الاءلـ الارعي )إسرائيميِّء( ال تتمّثؿ فقط 
رات في تقميص ماّدالت النمّو في زيءدة نفقءت األمف عشكٍؿ كعير، عؿ ىنءؾ مخءوؼ مف مسءىمة ىذه الثو 

وعروز مظءىر الّركود االقتصءدي، مّمء سيجد ترجمتو في تراجع الّنءتج المحّمي اإلجمءلي اإلسرائيمي عشكٍؿ 
كعير. وىذا ياني مضءعفة الحّيز الذي تشغمو موازنة األمف في كّؿ مف الموازنة الاءّمة لمدولة والنءتج المحّمي 

ميّددٌة عءلاودة إلى نفس الّظروؼ التي مّرت عيء عاد  -وفؽ ىذه التوّقاءت  -اإلجمءلي، أي أّف إسرائيؿ 
، مع كّؿ مء يانيو ىذا مف تحّوؿ النمّو إلى ركود واستفحءؿ التضّخـ.حرب عءـ 

ويرى تسفي لعيء، الماّمؽ االقتصءدي لصحيفة "يدياوت أحرنوت"، أّف تاءظـ مستويءت اإلنفءؽ األمني 
ب التحوالت في الاءلـ الارعي سيدفع إسرائيؿ إلى انتيءج سيءسة تقّشٍؼ اقتصءدّية، وسيجعر المتوّقع في أعقء

مخّططي الّسيءسة االقتصءدّية اإلسرائيمّية عمى الّتراجع عف توّجيءتيـ السءعقة لتقميص الّضرائب، عمى اعتعءر 
منّية والمنءعة االجتمءعّية يتوّجب أّف المعدأ الّسءئد في إسرائيؿ يقوؿ إّنو عند المفءضمة عيف المنءعة األ

تفضيُؿ الخيءر األّوؿ مف دوف ترّدد.
ومف ضمف مظءىر السيءسة التقّشفية التي يشير إلييء لعيء التراجع عف التوّجو الذي كءف سءئدًا حّتى اندالع 

لى فْرض ضرائَب الثورات الارعية، والمتمّثؿ في تقميص الضرائب.عؿ إنو عءت يتوّقع حءليًء، أف تمجأ إسرائيؿ إ
جديدة لموفء  عمتطّمعءت األمف. ويتوّقع لعيء، أْف يؤّدَي تاءظـ اإلنفءؽ األمني إلى تراجع في حجـ فءئض 
الّدخؿ القومي الّسنوي عشكٍؿ كعير، مع الامـ أفّ ىذا الفءئض ُيستخدـ عءدًة في تمويؿ مخّصصءت الّضمءف 

االجتمءعي لمجميور، السّيمء لمّطعقءت الّضايفة.
وىنءؾ مؤّشرات عمى تحّقؽ عاض المحءذير التي تّمت اإلشءرة إلييء، حيث اندلات الثورات الارعية في ظّؿ 
مطءلعة الاديد مف نّواب الكنيست عتخفيض قيمة الوقود لمجميور، وجرت مداوالت متقّدمة عيذا الشأف في 

في مصر وتفجير األنعوب الذي ينقؿ الكنيست، وتحديدًا في لجنة المءلّية التءعاة ليء. لكف،في ظّؿ مء حدث 
الغءز مف مصر إلى قطءع غّزة، والّدعوات داخؿ مصر إلى رْفع سار الغءز الذي ُيعءع إلسرائيؿ؛ لـ ُتطَرح 
القضّية، وأصعح جّؿ اىتمءـ اإلسرائيمّييف موّجيًء نحو محءولة االستثمءر في العحث عف مصءدر طءقة ذاتية.

ءسية واالقتصءدّية في إسرائيؿ أكثر ىو المخءوؼ مف أف تسفر الثورات و مء يقّض مضءجع الّنخعة السي
% مف ىذه التجءرة تُنَقؿ عْعر العحءر، الارعّية عف فْرِض قيوٍد عمى تجءرة إسرائيؿ الخءرجّية. ذلؾ أّف 

و نحو الشرؽ ععر العحر األحمر، أْي ععر قنءة السوي س. ورئيس وثمث االستيراد والّتصدير اإلسرائيمّييف يوجَّ
الوزرا  اإلسرائيمي عنيءميف نتنيءىو ال يتخّوؼ فقط مف إغالؽ قنءة السويس أمءـ الّسفف التجءرية اإلسرائيمية، 
عؿ إّنو يخشى أْف يْقِدـ المصريوف عمى إغالؽ مضءئؽ تيراف وتيديد المالحة العحرية ععر مينء  إيالت، مّمء 

ياني خْنؽ إسرائيؿ تمءمًء.
 ف، اإلشءرة إلى أّف إسرائيؿ اعتعرت إغالؽ مضءئؽ تيراف مسّوغًء كءفيًء لشّف حرعْي ومف األىمّية عمكء

. ويذىب المستشرؽ اإلسرائيمي ألكسءندر عمي إلى أعاد مف ذلؾ، في رسـ صورة قءتمة لمستقعؿ و
عحرّية اليءّمة التي تجءرة إسرائيؿ الخءرجّية، في أعقءب تفّجر الثورات الارعية. وىو يرى أّف كّؿ الممّرات ال

تمّر عْعرىء التجءرة الخءرجية عءتت ميدَّدة، وال يقتصر األمر فقط عمى قنءة السويس.
ويشير عمي إلى أّنو في أعقءب الثورات الارعية، فإّف الخطر ال يتيّدد التجءرة اإلسرائيمية ععر قنءة السويس 

لى مضيؽ ىرمز فقط، عؿ يتاّداىء إلى مضيؽ عءب المندب الذي يرعط العحر ا ألحمر عءلمحيط اليندي، وا 
الذي يصؿ الخميج الارعي عءلمحيط اليندي، ومضيؽ العوسفور الذي يرعط العحر األعيض عءلعحر األسود.
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وحسب منطؽ عمي، فإّف مء يحدث في اليمف حءليًء سيؤّدي إّمء إلى أف يتوّلى الحكـ نظءـٌ ُماءٍد لمغرب، أو أف 
الفوضى، وكال السينءريويف يمّثؿ تيديدًا لممالحة العحرية، والسّيمء المالحة  تسود اليمف حءلٌة عءرمة مف

اإلسرائيمية. ويوّضح أّف مضيؽ ىرمز يقع تحت رحمة إيراف، في حيف أّف حرّية المالحة ععر العوسفور لـ 
ر في تاد مضمونًة مع صاود "األردوغءنية" في تركيء التي تشرؼ عمى المضيؽ. وينصح عمي صّنءَع القرا

إسرائيؿ عضرورة إعداد خّطة لتأميف واردات النفط ععر ممّراٍت أخرى، أو الّتفكير جّديِّء في مضءعفة 
االستثمءر في العحث عف الّنفط داخؿ إسرائيؿ وفي مجءليء العحري.

 يّتضح مّمء سعؽ أّف ىنءؾ مخءوؼ حقيقّية لدى الخعرا  اإلسرائيمّييف، أف تسفر الثورات الارعية عف عيئة
، وىو مء عءت استراتيجية جديدة تايد االقتصءد اإلسرائيمي إلى نفس المرّعع الذي ُوجد فيو عاْيد حرب 

.ُيطَمؽ عميو في إسرائيؿ متالزمة 
خطر شمل المرافق االقتصادلة

ظّؿ إّف أحد أىـّ االحتيءطءت التي يرى خعراُ  األمف اإلسرائيميوف أّف تؿ أعيب يجب أْف تْقدـ عمييء في 
التحوالت في مصر، ىو إحيء  الجعية الجنوعية وزيءدة عدد القّوات العرّية لتحّمؿ األععء  األمنّية الّنءجمة عف 
الواقع الجديد. لكف في حءؿ تحّقؽ ىذا السينءريو، فإنو ال يزيد حجـ اإلنفءؽ األمني عشكؿ ىءئؿ فقط، عؿ إنو 

المرافؽ االقتصءدية، ليكوف ذلؾ سععًء آخر لتراجع إجمءلي سيسءىـ، عمى المدى المتوّسط والعايد، في إصءعة 
ـّ إعفء  ماظـ  النءتج المحّمي عشكٍؿ واضح. ففي ظّؿ ازديءد الثّقؿ الديموغرافي لمتّيءر الديني الحريدي الذي يت
ة أتعءعو مف الخدمة الاسكرّية، فإنو يفترض أف يتحّمؿ أععءَ  الجيد الاسكري الاممءنيوف وأتعءُع الصييوني

الدينّية.
لكف الماطيءت الرسمية تدّلؿ عمى تراجٍع كعير في دافاّية الّشعءب الاممءني، خالؿ الاقد األخير، لمتطّوع في 
الوحدات القتءلية التي ياتمد عمييء في حسـ الماءرؾ والحروب. وحسب دراسٍة أجراىء العءحث اإلسرائيمي 

تطوير مسءراٍت ريءدّية اجتمءعية عديمة عف مسءر الخدمة يوراـ عيري، فقد أصعح الّشعءب الاممءني مانيءِّ ع
الاسكرّية، مّمء جامو يميث خمؼ الّنجءح الشخصي، وُيعدي مْياًل نحو الازوؼ عف الخدمة في الوحدات 

القتءلّية، أو اختيءر الحيءة الاسكرّية كمسءر ميني مف النءحية الّشخصية.
سكرّية عمى الضّعءط والجنود في قّوات االحتيءط التي تضطمع وىذا ياني عشكٍؿ واضح إطءلة أَمد الخدمة الا

% مف الجيد الحرعي. ولّمء كءف ضّعءط وجنود قّوات االحتيءط ىـ الذيف يامموف في المرافؽ الاءّمة عنحو 
ذه ويديرونيء، وضمنيء المرافؽ االقتصءدّية المختمفة، فإّف ىذا يْاني أّف تراجاًء كعيرًا سيْطرأ عمى فءعمّية ى

المرافؽ، مّمء يناكس سمعًء عمى إجمءلي النءتج المحّمي.
المّس برسلارسة الرفاه

لقد حرصت إسرائيؿ عمى إرسء  دعءئـ سيءسة رفءه اجتمءعي، تقوـ عمى التوّسع في تقديـ مخّصصءت 
جرة الّضمءف االجتمءعي المختمفة لطعقءت المجتمع، عمى اعتعءر أّف ىذه السيءسة تمّثؿ أحد عوامؿ جذب الي

مميءر شيكؿ،  عفءئض عوائد عمغ  الييودية، وَتحدُّ مف مخءطر اليجرة الاكسية. فقد انتيى عءـ 
وّجو ماظمو لدعـ موازنة الرفءه االجتمءعي. ومف مقّومءت سيءسة الّرفءه، التوّسع في أوجو الّصرؼ المدنّية 

)الصّحة، التاميـ، اإلسكءف، الخ( عمى حسءب اإلنفءؽ الاسكري.
، كءنت نسعة المصءريؼ المدنّية تقتطع ذا، فإّننء نجد أنو منذ منتصؼ الثمءنينيءت وحتى الاءـ ل

% فقط مف الموازنة. ومف الواضح أنو في % مف الموازنة الاءّمة، عينمء مّثمت المصءريؼ األمنّية 
ء يمّثؿ أسءسًء الفتراض أّف حءؿ تاءظـ مستوى اإلنفءؽ األمني، فإنو سيكوف عمى حسءب اإلنفءؽ المدني، ممّ 
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معموري السيءسة االقتصءدية اإلسرائيمية سيجدوف أنفسيـ مضطّريف لتقميص مخّصصءت الّضمءف 
االجتمءعي، وىو مء قد يؤّثر في موقع إسرائيؿ كعيئة جءذعة لميجرة، وقد يزيد مف مظءىر اليجرة الاكسية. 

مقّومءت الفكرة الصييونية، وىو الامؿ عمى جْمب أكعر عدٍد وىذا عحّد ذاتو يمّثؿ مسًء عأحد أىـّ مقّومْيف مف 
مف الييود إلى أرض فمسطيف التءريخية.

زلادة االرتباط بالواللات المتحدة
وىنءؾ ِمف المحّمميف اإلسرائيمييف َمف يحّذر مف أّف زيءدة النفقءت األمنّية في أعقءب تفّجر الثورات الارعية، 

ائيؿ عءلواليءت المتحدة، مّمء يقّمص مف استقاللّية القرار السيءسي اإلسرائيمي.ستُفضي إلى تاميؽ ارتعءط إسر 
ويرى العءحث في الّشؤوف االستراتيجية عومر جندلر أّف إسرائيؿ ال يمكنيء أف تزيد موازنة األمف عشكؿ 

ءلمي، حيث إّف كعير، مف دوف مسءعدٍة خءرجية، السّيمء في ظّؿ األزمة الكعيرة التي يمّر عيء االقتصءد الا
قدرة إسرائيؿ عمى تجنيد ضمءنءت مءلّية محدودة جدًا، وىو مء ياني أّف الخيءر الوحيد المتءح أمءـ إسرائيؿ 

[. ويرى جيندلر أّف سيكوف التوّجو إلى الواليءت المّتحدة لمطءلعتيء عزيءدة المسءعدات األمنّية عشكٍؿ كعير]
إسرائيؿ عءلواليءت المّتحدة عشكٍؿ يقّمص مف ىءمش المنءورة  طمب مسءعداٍت أمريكية ياني زيءدة ارتعءط

السيءسية لدى الّنخب الحءكمة في تؿ أعيب، وىو مء جاؿ إسرائيؿ تساى في األعواـ المءضية إلى تقميصو 
إلى حدٍّ كعير.

مف  ويوّضح جيندلر أّف تداعيءت ىذا الواقع ستكوف أشّد في ظّؿ وجود رئيس أمريكي يّتخذ موقفًء نقديءً 
سيءسءت الحكومة اإلسرائيمّية الحءلّية، كمء ىي الحءؿ مع الرئيس عءراؾ أوعءمء. ويحّذر جندلر مف أنو في 
الوقت الذي يزداد ارتعءط إسرائيؿ عأمريكء، فإّف مكءنتيء في الاءلـ الارعي تتدىور، حيث ينظر الارب إلييء 

وعءلتءلي، فيو يرى أّف ىنءؾ أسءسًء الفتراض  عوصفيء الطرؼ الذي سءعد أنظمة االستعداد والديكتءتورية.
[.لجو  الواليءت المّتحدة لمّضغط عمى إسرائيؿ مف أجؿ استاءدة مكءنتيء في الاءلـ الارعي]

ويمفت جندلر إلى أّف زيءدة المسءعدات األمنّية إلسرائيؿ سيفضي عحّد ذاتو إلى مخءطَر اقتصءدية، ويشير 
عوجوب التزاـ إسرائيؿ عشرا  الّصءدرات الحرعّية األمريكية، وتفضيميء عمى إلى أّف ىذه المسءعدات مشروطة 

الّصءدرات الحرعّية اإلسرائيمية ذاتيء؛ وىذا يمّس عقدرة الّصنءعءت الاسكرّية اإلسرائيمية عمى التنءفس، وعقدرتيء 
عمى تحقيؽ أرعءح.

منّية ستجاؿ إسرائيؿ عْعًئء عمى الغرب وعمى وىنءؾ مف المحّمميف اإلسرائيمّييف مف يرى أّف زيءدة النفقءت األ
الواليءت المّتحدة تحديدًا، وذلؾ عخالؼ االستنتءج الذي وصؿ إليو رئيُس الوزرا  اإلسرائيمي عنيءميف نتنيءىو 
الذي زعـ أّف التحوالت في الاءلـ الارعي تفرض عمى الغرب تقديـ الّدعـ المءّدي إلسرائيؿ، عمى اعتعءر أّنيء 

احَة ديمقراطيٍة واستقراٍر في منطقة غير مستقّرة "، وىذا مء يمّثؿ خدمًة استراتيجيًة لمواليءت المّتحدة تمّثؿ "و 
والغرب. لكف الماّمؽ الاسكري روف عف يشءي يصؿ إلى استنتءٍج ماءكٍس تمءمًء، حيث يرى أّف الثورات في 

وىو مء قد يؤّدي إلى تراجع في مستوى الاءلـ الارعي ستعرز إسرائيؿ كابٍ ،وليس كذخر استراتيجي لمغرب، 
التزاـ دوؿ الغرب، وتحديدًا الواليءت المّتحدة، عدعـ إسرائيؿ اقتصءديًء. 

ء لزيءدة موازنة األمف  يدّلؿ الجدؿ الّداخمي في إسرائيؿ، عمى أنو ال يوجد إجمءٌع عمى أّف ىنءؾ مسّوًغء ممحِّ
الظروؼ الموضوعية تمـز مصر تحديدًا عءلحفءظ عمى  في أعقءب الثورات الارعية. يرى عاض المحّمميف أفّ 

ماءىدة كءمب ديفيد، عغّض النظر عف طءعع نظءـ الحكـ القءدـ في مصر وخمفيتو األيديولوجية، وذلؾ 
استنءدًا لالعتعءرات االقتصءدّية المصرية المْحضة.
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، إلى أّف ماظـ حقوؿ الّنفط ويشير العءحث يتسحءؾ جءؿ، مف "مركز ديءف لدراسءت الشرؽ األوسط وأفريقيء"
والغءز المصرّية تقع قريعًء مف إسرائيؿ، مّمء ياني أّف تدىور الاالقءت عيف الجءنعيف إلى حّد مواجية عسكرّية 

% مف سييّدد مصءدر الطءقة المصرية، والسّيمء حقوؿ الّنفط والغءز الطعياي، التي يسءىـ إنتءجيء عنحو 
ر(، وىي الاوائد التي تمّكف الحكومة المصرية مف دعـ الّسمع الرئيسة التي مميءر دوال عوائد التصدير )

يشترييء الجميور المصري. ويشير جءؿ أيضًء إلى أّف قرب قنءة السويس والمرافؽ السيءحية المصرية )والتي 
مع  % مف مداخيؿ الدولة السنوية( مف إسرائيؿ، يجاؿ مصر غير مانّية عتأزيـ الاالقءت-تسءىـ عػ 

إسرائيؿ، والمخءطرة عتاّرض ىذه الموارد لمخطر.
وىنءؾ مف يرى أّف األوضءع الداخمّية في مصر ستمنع الحكـ القءدـ في مصر مف وضع مواجية إسرائيؿ 
ضمف أولوّيءتو. ويرى ديفيد عروديترئيس )عنؾ لئومي(، ومدير قسـ الموازنءت األسعؽ في وزارة المءلّية، أّنو 

زيءدة ميزانّية األمف عسعب مء يجري في مصر، عمى اعتعءر أّف حّكءـ مصر الجدد ليست ىنءؾ حءجة ل
سيكونوف مانّييف عشكٍؿ أسءسي عءلامؿ عمى تمعية حءجءت الجميور المصري االقتصءدية، ولف يكونوا 

منطقة نحو مانّييف عءالستاداد لممواجية الاسكرّية مع إسرائيؿ؛ ويحّذر مف أّف زيءدة النفقءت األمنية ستدفع ال
سعءؽ تسّمح.

الخاتمة
عمى الرغـ مف تحّفظءت أرعءب المرافؽ االقتصءدية وعاض الخعرا  عمى االّتجءه الّرسمي الاءـ عشأف زيءدة 
موازنة األمف، ومع أنو مف الّسءعؽ ألوانو الحكـ عمى مآؿ الّثورات الارعية وتداعيءتيء عمى إسرائيؿ، فإنو 

واناداـ اليقيف التي أسفرت عنيء الثورات الارعية، ستدفع إسرائيؿ لمقيءـ  يمكف القوؿ إّف حءلة الضعءعّية
عءحتيءطءت أمنّية كعيرة ُتْرىؽ خزانة الكيءف الصييوني.

مف ىنء، فإّف إسرائيؿ ستحءوؿ االعتمءد عمى المسءعدات األمريكية اإلضءفّية لتغطية الّنفقءت الاءجمة حتى 
جتمءعية التي تضمف مستوى رفءٍه عءٍؿ لإلسرائيمّييف. لكف في حءؿ اال -ال تتأّثر السيءسءت االقتصءدية

تحّققت التوّقاءت السْوداوية عشأف مآؿ الثورات الارعية، وتحّولت الجعيءت الحدودّية في الجنوب والّشرؽ 
ء  والّشمءؿ، إلى سءحءت مواجية؛ فإّف الّنفقءت األمنّية ستكوف كعيرة إلى الحّد الذي لف يجدَي ماو االكتف

عءلمسءعدات األمريكية اإلضءفّية. وعميو، فإّف تاءظـ النفقءت األمنّية في ىذه الحءلة سُيفضي إلى:
تقميص الخدمءت المدنّية والمّس عركءئز سيءسة الّرفءه االجتمءعي؛ مّمء ياني تقميص مخّصصءت  .

الضمءف االجتمءعي.
عءلمتطّمعءت األمنّية، سيصيب المرافؽ االقتصءدية استنفءد موارد الدولة المءدّية والعشرّية في الوفء   .

عءلّشمؿ.
تراجع ماّدالت النمّو وتاءظـ مظءىر الّركود االقتصءدي. .
تراجع إجمءلي الّنءتج المحّمي. .

//، المركز العرب  لألبحاث ودرارسة الرسلارسات
 
 "رسرايلل"إتأثلر الثورات فى الشرق األورسط فى أمن  

 غيورا أيالند
( ال يمكف مارفة مء إذا كءف داد حدة موجة االحتجءجءت فى سورية، لكف حتى اآلف )تموز/يوليو تز 

حكـ عشءر األسد قد شءرؼ عمى االنتيء . وليس فى استطءعة إسرائيؿ التأثير فيمء يجرى داخؿ سورية، 
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ءريو يمكف أف يحدث وعمييء االمتنءع مف القيءـ عذلؾ، لكف ممء ال شؾ فيو أف إسرائيؿ ستتأثر عأى سين
 ىنءؾ.

إف السينءريو األوؿ الممكف حدوثو فى سورية ىو عقء  األسد فى السمطة أعوامء عديدة أخرى، وىذا سينءريو 
رفض أرئيؿ شءروف  مرغوب مف جءنب عدد مف اإلسرائيمييف ألنيـ ياتعرونو األقؿ سو ا. ففى سنة 

ذى طرأ عمى الموقؼ السورى فى أعقءب اغتيءؿ الحريرى المعءدرات الداعية إلى استغالؿ الضاؼ الموقت ال
والمطءلعة عخروج القوات السورية مف لعنءف مف أجؿ الامؿ عمى إسقءط األسد، إذ كءف تقدير شءروف آنذاؾ 
أف العدائؿ مف حكـ األسد ستكوف سيئة عءلنسعة إلى إسرائيؿ، وأف عقء  عشءر األسد فى الحكـ سيجعره عمى 

عر مف جيوده فى الامؿ عمى فرض سيطرتو الداخمية وتازيز شرعيتو عمى الصايد توظيؼ الجز  األك
الدولى، وفى ظؿ ىذه األوضءع لف يساى األسد لمدخوؿ فى مواجية عسكرية مع إسرائيؿ، وقد يقمص 
المسءعدة التى يقدميء إلى حزب اهلل. إف حدوث مثؿ ىذا السينءريو لف يغير شيئء مف فرضيءت إسرائيؿ 

 عمى ىذه الجعية، وسيسءعد فى استمرار اليدو  عمى طوؿ الحدود عيف إسرائيؿ وسورية. األسءسية
السينءريو الثءنى، وىو سقوط نظءـ األسد ودخوؿ سورية فى حقعة طويمة مف عدـ االستقرار والصراعءت 

داـ الداخمية. فمف شأف ىذا الوضع أف يضاؼ سوريء، ويزيد فى نفوذ إيراف داخميء، ويضءعؼ احتمءؿ إق
مجموعءت مختمفة عمى استفزاز إسرائيؿ. صحيح أف ىذا السينءريو لف يزيد الخطر الاسكرى السورى عمى 

 إسرائيؿ، لكنو سيؤثر فى استمرار اليدو  عمى الحدود اإلسرائيمية ػػ السورية.
عدائية أّمء السينءريو الثءلث فيو إمكءف وصوؿ نظءـ سنى دينى إلى السمطة فى سوريء يتعنى مواقؼ أكثر 

إلسرائيؿ. ومثؿ ىذا النظءـ قد يخسر جز ا مف دعـ إيراف )وذلؾ وفقء لمموقؼ الذى يتخذه الحكـ الجديد مف 
موضوع التوتر عيف إيراف والدوؿ السنية فى الخميج(، لكنو قد ينتيج خّطء مغءمرا تجءه إسرائيؿ، ويحءوؿ أف 

القءعدة لمقيءـ عامميءت عمى طوؿ الحدود مع يسترجع عءلقوة ىضعة الجوالف، أو أف يطمؽ الحرية لتنظيـ 
 إسرائيؿ.

وىنءؾ سينءريو راعع ىو قيءـ حكـ ديمقراطى فى سورية ذى توجيءت واضحة موالية لمغرب. وممء الشؾ فيو 
أف ذلؾ سيشكؿ حدثء سيئء عءلنسعة إلى إيراف وحزب اهلل، لكف لف يكوف مانءه االستاداد لتوقيع اتفءؽ سالـ 

 ، فمف الواضح أف كؿ نظءـ عرعى جديد عحءجة إلى تثعيت موقاو مف خالؿمع إسرائيؿ فورا
إظيءر عدائو إلسرائيؿ. ومع ذلؾ فإف ىذا السينءريو سيشجع أطرافء دولية عمى الضغط عمى إسرائيؿ وعمى 

 النظءـ الجديد إلجرا  مفءوضءت مف أجؿ التوصؿ إلى اتفءؽ سالـ.
ورات الداخمية التى يشيدىء ىذا العمد ليء منطقيء الخءص. ويعدو يتأثر لعنءف عمء يجرى فى سورية، لكف التط

واضحء أف ىنءؾ أسعءعء كثيرة تدفع حزب اهلل إلى القمؽ عمى شرعيتو داخؿ لعنءف: السعب األوؿ ىو تاءطؼ 
حزب اهلل مع النظءـ السورى، وىو موقؼ ال يحظى عشاعية فى الاءلـ الارعى وال فى لعنءف؛ السعب الثءنى، 

نمء ىو إد راؾ الحزب أف روح الثورة التى تسود اليوـ الشءرع الارعى ال تؤيد عءلضرورة خطو األيديولوجى، وا 
تقؼ فى موقؼ الماءرض لو )لـ يرفع المتظءىروف فى تونس وال فى مصر وال فى ليعيء وال فى اليمف وال فى 

، إيراف التى حدثت سنة  العحريف وال فى سورية شاءرات تذكر عنموذج الثورة اإلسالمية الشياية فى
وعمى مء يعدو يومء عاد يوـ يتراجع «(. حمءس»كمء لـ يعرز أى شاءر لو عالقة عأيديولوجيء حزب اهلل أو 

)وىى التسمية التى يطمقيء حزب اهلل عمى نفسو( ىى « المقءومة»عدد المعنءنييف الذيف مء زالوا مقتنايف عأف 
 اإلسرائيمية.التى ستحمى لعنءف فى وجو الادوانية 
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ويعدو أف الاوامؿ التى مف شأنيء أف تكعح حزب اهلل ىى اليوـ أقوى عكثير مف تمؾ التى كءنت موجودة فى 
. وعمى األرجح سيساى حزب اهلل لتفءدى مواجية معءشرة مع إسرائيؿ فى المستقعؿ نيءية سنة 

 المنظور.
ى فى داخميء مف خالؿ إقنءع حزب اهلل ثمة احتمءؿ ضئيؿ أف تحءوؿ سورية تحويؿ األنظءر عمء يجر 

يراف( عءلاودة إلى أعمءؿ االستفزاز عمى الحدود المعنءنية ػػ اإلسرائيمية. كمء يمكف، فى ظؿ األوضءع  )وا 
الراىنة أف يؤدى غموض الوضع فى سورية إلى عدـ االستقرار فى لعنءف، لكف ىذا يعقى احتمءال ضئيال 

 لمغءية.
 //، الشروق، مصر

 
  ان أجل ذلك ترستيدف رسورلم 

 حسيف مرتضى
ععر تءريخيء السيءسي استطءعت القيءدة السورية أف تدير أزمءتيء وتتجءوز المحف الصاءب عأقؿ الخسءئر 
ودوف أف تكشؼ أيًء مف أوراقيء، وأي شخص مطّمٍع جيدًا عمى السيءسة السورية يدرؾ أف أي تحرؾ لمقيءدة 

ء يظير لمامف، وىو مء كشفت عنو عاض المصءدر الاسكرية مف أف السورية يخفي ورا ه أكثر عكثير مم
الجميورية الارعية السورية وفي حءؿ استيدافيء مف أحد أطراؼ المؤامرة عمييء سيكوف عمقدورىء إطالؽ أكثر 

صءروخ عءلستي يوميًء ضد الجعية الداخمية في عمؽ كيءف االحتالؿ اإلسرائيمي إذا تـ استيداؼ  مف 
 تحتية السورية.العنى ال

صءروخ تكتيكي يوميًء منيء ضد  حيث أكدت المصءدر أف سورية لدييء اإلمكءنية إلطالؽ أكثر مف 
أىداؼ محددة داخؿ كيءف االحتالؿ اإلسرائيمي، مشيرة إلى أف القيءدة الاسكرية السورية لف تترد في استخداـ 

 يءينة واستخدموا الصواريخ غير التقميدية.صواريخ غير تقميدية في حءؿ أخذ الجنوف عقوؿ القءدة الص
والمتءعع لمشؤوف الاسكرية السورية يستطيع أف يجـز عأف سورية لـ تكشؼ عف قدراتيء الاسكرية منذ عءـ 
، وىي عءلتءلي لـ تكف يومًء مكتوفة األيدي، عؿ عممت خالؿ الاقود األرعاة المءضية ومء زالت عمى 

التطورات في الميداف الصءروخي والاسكري، إضءفة إلى تدريب الجيش مراكمة الخعرات وعمى مواكعة 
، والتي أنتجت مدرسة ومنيجًء السوري عمى أسءليب القتءؿ المتاددة، وخصوصًء عاد حرب تموز 

قتءليًء جديدًا اتعاو حزب المػو عنجءح ضد كيءف االحتالؿ اإلسرائيمي، وكءف مف أىـ نتءئجو تطوير سورية 
القتءلية واعتاءدىء عف المنيج الكالسيكي القديـ نحو اعتمءد الحرب الصءروخية القءئمة عمى تدمير ألسءليعيء 

 مقرات القيءدة والسيطرة لدى الادو ثـ االنتقءؿ إلى مرحمة الحرب الكالسيكية.
زمة وفي ظؿ تصءعد الضغوط الغرعية، وساي عاض الدوؿ الارعية المرتعطة عءلمراكز اإلمعريءلية لتدويؿ األ

السورية، كشفت مصءدر عسكرية أف كيءف االحتالؿ اإلسرائيمي والواليءت المتحدة األميركية يسايءف عشتى 
عءدتو إلى الاصر الحجري عإغراقيء عءلفتف  الوسءئؿ والطرؽ إلى ضرب األمف واالستقرار في سورية وا 

سكرية السورية، تمؾ القيءدة التي الداخمية، في حيف ال يدركءف حجـ المفءجآت التي تخعئيء ليـ القيءدة الا
 عءتت مقتناة عأف ال حرب مستقعمية تجتءح المنطقة إال وتكوف سورية مشتركة فييء.

إف الساي المحموـ الستيداؼ الجيش الارعي السوري يأتي خدمة لمكيءف الصييوني لكونو وحسب مء أجمع 
تمتمؾ سورية أكعر أسطوؿ مدرع عرعي عميو الخعرا  الاسكريوف مف أضخـ الجيوش الارعية عمومًء، حيث 

مدفع ىءوترز ذاتي الحركة  مدرعة متنوعة و دعءعة عءممة فاميًء، كمء تمتمؾ  مكوف مف 
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مدفع مجرور، كمء ياتعر الدفءع الجوي السوري األكثر تاقيدًا عيف الدوؿ الارعية، وذلؾ لكثءفتو  و
إحدى الدوؿ الارعية القميمة القءدرة عمى تيديد الامؽ الصييوني  الكعيرة وتداخالتو الماقدة جدًا، وسورية

منصة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وعددًا غير ماموـ مف الصواريخ، ومنيء  عءمتالكيء مء يزيد عمى 
الروسية الصنع « تي »ممـ وغيرىء، وتاتعر دعءعة  ممـ و مء ىو صنءعة سورية مف عيءر 

ستخدامًء في الجيش السوري وشيدت تحديثءت أوروعية جديدة حيث كمء تقوؿ عاض الدعءعة األكثر ا
المصءدر: إف التطوير شمؿ التدريع حيث أضيفت إلييء دروع تفءعمية تحتوي عمى السراميؾ أو الرمؿ 
المضغوط أو درع فوالذي وأجيزة سيطرة عمى النيراف، وأجيزة عصرية وأجيزة إنذار جديدة، وحدث ىذا 

.. وياتعر األسطوؿ السوري و وامتمكت سورية ىذه الدعءعة خالؿ الفترة عيف  في عءـ  التطوير
دعءعة شعو  دعءعة محدثة و األكعر في الاءلـ مف عاد روسيء حيث يوجد « تي »مف دعءعءت 

 تي »دعءعة مف طراز  ومء يفوؽ « تي »محدثة وتحت التحديث وحوالي ألؼ دعءعة مف طراز 
التي « تي »وعءلنسعة لمػ« تي »دعءعة حديثة جدًا مف طراز  كمء تمتمؾ سورية نحو « و

تتفوؽ عمى الميركءفء اإلسرائيمية فإف المامومءت عنيء غير متوافرة ألنيء في غءية السرية ولكنيء موجودة في 
 سورية.

درة الاسكرية السورية التي ترعب الكيءف ىذا كمو يؤكد أف مء يجري في سورية ىو محءولة الستيداؼ الق
الصييوني الثكنة المتقدمة لإلمعريءلية في المنطقة، ويأتي ىذا االستيداؼ ععر فتنة داخمية، ترىؽ الجيش 

 السوري لضرب ىذه القوة الاسكرية الرادعة لمكيءف الصييوني والتي أّرقت قءدتو وحطمت أحالمو التوساية.
 //، الوطن، رسورلا

 
 

 "رسرايلل"إالربلع العرب  وتداعلاتو عمى  
 تومءس فريدمءف
تواجو اسرائيؿ أكعر تآكؿ في محيطيء االستراتيجي منذ قيءميء. فقد تخمت عنيء حميفتيء القديمة تركيء. كمء 

تيزىمء الثورات.  -سوريء ومصر –أف عدوتيء الدودة إيراف تطور قنعمة نووية. والدولتءف األقوى عمى حدودىء 
 تحكميمء حمءس وحزب اهلل. -غزة ولعنءف -ولتءف االضاؼوالد

وفي ىذا السيءؽ توجو رئيس الوزرا  عنيءميف نتنيءىو ليقؼ أمءـ الكنيست، ويحتج عءف الصحوة الارعية تايد 
الاءلـ الارعي "إلى الورا " وتتحوؿ إلى موجة "إسالمية، منءىضة لمغرب، وماءدية لميعرالية والسرائيؿ 

". وقءؿ إف التنءزؿ عف أراض لمفمسطينييف ليس أمرا حكيمء، واضءؼ :"ليس عإمكءننء أف نامـ ولمديموقراطية
 مء الذي ستؤوؿ إليو أي قطاة أرض نتنءزؿ عنيء".

وقءؿ نتنيءىو أيضء :"في شعءط )فعراير(، عندمء احتشد مالييف المصرييف في شوارع القءىرة قءؿ المامقوف 
مية إننء نواجو مرحمة جديدة مف الميعرالية والتقدـ. وقءلوا إنني أحءوؿ أف وعدد مف أفراد الماءرضة االسرائي

أخيؼ الجميور وأنني كنت في الجءنب الخطأ مف التءريخ وال أرى االتجءه الذي تسير نحوه األحداث". ولكف، 
ر كمء أخعر الكنيست، فقد أثعتت التطورات أنو كءف عمى صواب. وقيؿ إف نتنيءىو أوضح أنو عندمء حذ

الرئيس اوعءمء والقءدة الغرعييف اآلخريف مف دعـ االنتفءضة المصرية ضد الرئيس السءعؽ حسني معءرؾ، 
 فإنيـ أخعروه أنو لـ يفيـ الوقءئع. وتسء ؿ :"أنء أسأؿ اليوـ، مف الذي في ذلؾ الموقؼ لـ يفيـ الوقءئع؟".
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  أكثر. والخطأ ىو تشخيص نتنيءىو تحميؿ نتنيءىو لممخءطر التي تواجو اسرائيؿ صحيح، واالمور قد تسو 
وىذه النقءط الاميء  يمكف أف تكوف خطيرة جدا عمى  -لكيفية حدوث ذلؾ ووصفتو عشأف كيفية مواجيتو

 اسرائيؿ.
التشخيص :منذ العداية ذاتيء، أصر المسؤولوف االسرائيميوف عمى أف اوعءمء سءعد في اإلطءحة عمعءرؾ ولـ 

ارب تمت اإلطءحة عيـ مف جءنب شاوعيـ، ولـ يكف ىنءؾ أي وسيمة إلنقءذىـ. ينقذه. ىرا . فءلدكتءتوريوف ال
والواقع أنو كءف أمءـ معءرؾ ثالثة عقود ليفتح السيءسءت المصرية وينقذ نفسو. فمءذا فاؿ؟ لقد أجرى الاءـ 

. مقءعد مف اصؿ  المءضي أكثر االنتخءعءت تزييفء في تءريخ مصر. وحصؿ حزعو عمى 
 ف االنتفءضة لـ تحدث قعؿ وقوعيء.والاجيب أ

وخوؼ اسرائيؿ مف اإلسالمييف مف تولي الحكـ ال يمكف تجءىمو. لكف ىنءؾ احتمءال واردا ألنو ، وعءلتأكيد، 
خالؿ الخمسيف عءمء األخيرة مف الدكتءتورية الارعية والتي سمح خالليء لإلسالمييف عتنظيـ أنفسيـ في 

والديموقراطية مف النمو في المجءؿ السيءسي. وأعطى ذلؾ لألحزاب  المسءجد، ُمنات األحزاب الاممءنية
ولكنيـ خطر قءتؿ  -اإلسالمية موطت قدـ معكرا. وكءف الدكتءتوترييف الارب مالئميف السرائيؿ واإلسالمييف

عمى التطور الارعي والتاميـ. اآلف ُرفع الغطء ، وسيكوف االنتقءؿ شءقء. ولكنو كءف حتميء، والسيءسءت 
ديدة عدأت في الصاود لتوىء. وعمى اإلسالمييف أف يتنءفسوا مع األحزاب الاممءنية التي تتمتع عءلصفة الج

 القءنونية.
وصفة نتنيءىو ىي عدـ القيءـ عأي عمؿ. أفيـ أف اسرائيؿ ال تريد التنءزؿ عف أراض خالؿ ىذه الفترة غير 

يءـ عأي تحرؾ. توجد عجوار اسرائيؿ صحوة المستقرة لحركة فمسطينية منقسمة. ومء ال أفيمو ىو عدـ الق
عرعية في سءحتيء الخمفية متمثمة في رئيس الوزرا  في السمطة الفمسطينية، سالـ فيءض. وىو أكثر الزعمء  
الارب راديكءلية عمى اإلطالؽ. كمء أنو أوؿ قءئد فمسطيني يقوؿ :أحكموا عمي مف خالؿ أدائي في تحسيف 

عمء في ذلؾ مء ياترؼ  –عءتي. وكءف تركيزه عمى عنء  المؤسسسءت حيءة شاعي، وليس مف خالؿ خطء
وىكذا سيكوف الفمسطينيوف مستاديف  -االسرائيميوف عأنيء قوة أمنية سءعدت في إعقء  اسرائيؿ في حءلة سالـ

مميوف دوالر مف عءئدات الضرائب الفمسطينية التي  لحؿ الدولتيف. في المقءعؿ تحجب اسرائيؿ 
لدفع رواتب  -كاقءب لمفمسطينييف عمى جيودىـ مف أجؿ دولة تاترؼ عيء األمـ المتحدة -ضيحتءجيء فيء

 قوات األمف التي تسءعد في توفير األمف السرائيؿ. وىذا نوع مف الجنوف.
عمء في ذلؾ منح قوى األمف الفمسطينية منءطؽ جديدة  -أفضؿ دفءع تقوـ عو اسرائيؿ ىو تقوية فيءض

مء يزيد في شرعيتيء ويظير أنيء ليست الحءرسة األعدية لالحتالؿ االسرائيمي. وىذا  تمءرس فييء صالحيءتيء
ويحوؿ دوف انتفءضة أخرى يمكف أف تمتد مثؿ  -لف يؤدي فقط إلى استقرار سءحة اسرائيؿ الخمفية

لكنو سيضع  -النءرالمحرقة إلى الاءلـ الارعي مع غيءب الدكتءتورييف القدمء  الذيف كءنوا قءدريف عمى إخمءدىء
األسءس لحؿ الدولتيف ولاالقءت أفضؿ مع الشاوب الارعية. وتذكروا أف ىذه الشاوب الارعية سيكوف ليء 
كممة أكعر عخصوص الطريقة التي ستحكـ عيء واألطراؼ التي سيقيموف مايء عالقءت سالـ. وفي ىذا 

لفمسطينييف الديموقراطييف الذيف النطءؽ سيكوف وضع اسرائيؿ أفضؿ إذا ُنظر إلييءعمى أنيء تازز القءدة ا
 يتحمموف عءلمسؤولية.

ىذه لحظة حسءسة لمغءية. وىي تتطمب قيءدة اسرائيمية حكيمة وعايدة النظر. فءلصحوة الارعية تتزامف مع 
آخر اآلمءؿ عتحقيؽ حؿ الدولتيف عيف االسرائيمييف والفمسطينييف. وليس ىنءؾ ميؿ لدى اليميف االسرائيمي 

ولف يتوفر أي وقت  -رؾ، وىـ يصروف عمى أف الوقت الحءلي ليس منءسعء لمتارض لممخءطرلمقيءـ عأي تح
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ولذلؾ تحتءج اسرائيؿ لمواصمة احتالليء لمضفة الغرعية وسكءنيء إلى األعد. وىذا -آخر لذلؾ عمى اإلطالؽ
لصحوة الارعية سيشكؿ أكعر خطر عمى اسرائيؿ :أف تستيقظ يومء مء وتكتشؼ أف الدولة الييودية، ردا عمى ا

 الديموقراطية والمضطرعة، قد ضحت عطءعايء الديموقراطي الذي تتصؼ عو.
 //، القدس، القدس

 
 بشار مدافع 

 اليكس فيشمءف
لـ تكف الفكءىة الشوفينية الاديمة الذوؽ لرئيس ىيئة االركءف ووزير الدفءع وحدىء ىي التي ال داعي ليء ىذا 

المغطءة اعالميء ليضعة الجوالف كذلؾ. اذا كءنت صورة االثنيف وىمء يشرفءف  االسعوع، عؿ كءنت كؿ الزيءرة
عمى تدريب لمجيش االسرائيمي في الجعية الشمءلية ترميءف الى ارسءؿ تحذير الى السمطءت في دمشؽ فقد 

 ُأىدرت ىنء ذخءئر دعءئية ثقيمة عمى اليدؼ غير الصحيح.
اآلف، يشير الى اف جعية الجوالف ثءنوية تمءمء عءلنسعة اف نشر قوات الجيش السوري، وىذا صحيح الى 

اليو. فقد اقتنع النظءـ في دمشؽ عأف القدس ال تنوي استغالؿ وضاو الحسءس لتيءجـ. وعحسب ذلؾ توجد 
اآلف في مثمث الحدود عيف اسرائيؿ واالردف وسوريء قوات كثيرة تامؿ عمى قمع االنتفءضة الشاعية أكثر مف 

ي جعيءت تواجو الجيش االسرائيمي. وفي ىذه المنطقة جرى في االسعوع المءضي تعءدؿ تمؾ التي تامؿ ف
اطالؽ نءر عيف الجيش السوري والجيش االردني، خطأ كمء يعدو، عسعب محءولة وقؼ تدفؽ الجئيف عمى 

 المممكة اليءشمية. وعمى الحدود مع كتسريف وجممو في المقءعؿ ُسمع غنء  الجنود.
رية السورية منشور اليوـ في مواجية تركيء. فينءؾ الادو االوؿ لدمشؽ. ومف ىنءؾ سيأتي اف ُجؿ القوة الع

الشر كمء تخشى. في االسءعيع االولى لالضطراعءت في الرعيع مف ىذا الاءـ ردت السمطة عاصعية زائدة في 
يش تركيء وحركءتو مواجية نشءطءت اسرائيمية في الجو والعر والعحر. واآلف يوجو الرد نحو وحدات طيراف لج

 عمى طوؿ الحدود. فينءؾ يسود شاور مء قعؿ الحرب.
اف صور التدريب عمى اطالؽ الصواريخ التي نشرتيء سوريء ىذا االسعوع كءنت ترمي قعؿ كؿ شي  الى 
ردع االتراؾ الذيف يتيميـ االسد عمسءعدة الماءرضة ونقؿ ذخءئر الى تءركي الجيش. وعمى حسب زعمو 

ة التي عدأت فييء أنقرة االمداد عءلسالح، عدأ الجنود الذيف تركوا وحداتيـ ييءجموف ماسكرات فءنو منذ المحظ
لمجيش. ويقوؿ السوريوف اف الرئيس اردوغءف ييدد ايضء حرية الطيراف في الدولة، وينوي اف يفتح عءلقوة ممرا 

 انسءنيء.
عرضية تتدىور سرياء لتصعح  لكف أكثر مء يقمؽ دمشؽ ىو سينءريو تنشأ فيو عمى الحدود مصءدمءت

مجءعية شءممة عيف الطرفيف. حينمء ىدد االسد ىذا االسعوع عأنو اذا ىوجمت سوريء ستشتاؿ المنطقة كميء 
كءف يقصد اذا االتراؾ قعؿ الجميع. اف التيديدات الاسكرية والاقوعءت مف قعؿ الجءماة الارعية والدوؿ 

ليو في المكءف الثءني فقط في سمـ تيديدات دولتو. ومءذا االعضء  في حمؼ شمءؿ االطمسي ىي عءلنسعة ا
 عف اسرائيؿ؟ انيء تكتفي اآلف عءلمكءف الثءلث فقط مع فرؽ واضح ايضء.

عرؼ وزير الدفءع ورئيس ىيئة االركءف ىذا التدريج سءعة التقطت ليمء الصور تحت شمس الجوالف 
مءذا فاال ىنءؾ في اليضعة؟ مف أرادا اف يخيفء؟ الشتوية. وقد وصمت ىذه التقديرات الى طءولتيمء ايضء. ف

اف مف ينضغط في ىذه الحءالت خءصة ىو الجميور االسرائيمي الذي يحءوؿ عمى الدواـ فؾ الرموز. 
وحينمء يستقعؿ المشءىد في نفس نشرة االخعءر الى جءنب عءراؾ وغءنتس، خطعة نصر اهلل والزاوية الثءعتة 
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ت مصرية ُينيي عيء المشءىدة يصعح عمى يقيف مف اف الدولة عمى شفء الحمدي نجءد وشيئء مف اضطراعء
 مواجية مع الاءلـ الارعي كمو.

اف الصور عف التدريب عمى اطالؽ الصواريخ التي عرضت ىذا االسعوع في التمفءز ىي في الواقع صور 
ب االوؿ مف قعؿ نظءـ ُمادة مف تدريعيف منفصميف نفذىمء السوريوف في االسعوع المءضي. وقد ُأجري التدري

. وىذا الصءروخ وأشعءىو ىي التيديد الحقيقي الصواريخ اشتمؿ عمى اطالؽ التطوير الجديد الدقيؽ، إـ 
لدولة اسرائيؿ. اف كتمتيء قد تغير الصورة. وذلؾ قيءسء عءحتيءطي الصواريخ والقذائؼ الصءروخية التي 

ويتوقع اف تكوف كمء يرى الجيش  -ولدى حزب اهلل في سوريء  -اجتمات حتى اآلف في الجعية الشمءلية 
 االسرائيمي أشد فتكء ممء يعدو في الظءىر.

والتدريب الثءني الذي تـ تصويره نفذتو القوات العرية، وأطمقت في اثنءئو قذائؼ صءروخية وصواريخ ايضء. 
مـ دعءية يرمي الى وىكذا وعواسطة تجميع الصور مف ىنء وىنءؾ تحوؿ تدريب سنوي مخطط لو فجأة الى في

إحداث ردع. يعدو ىذا مفءجئء لكف توجد في الجيش السوري انظمة ال تشتغؿ عقمع االضطراعءت: فءلنظءـ 
التي  الصءروخي يتءعع التجءرب والتدريعءت التي ُحددت مقدمء. وتتءعع الامؿ ايضء مراكز "سيرس" الػ 

 تستامؿ لمعحث والتطوير وانتءج سالح متقدـ.
اخرى، عدأت الاجالت السورية تتاثر. فقد فرضت الجءماة الارعية في االسعوع المءضي عمى في مجءالت 

دمشؽ عقوعءت شديدة مف حظر زيءرات القءدة الى عقوعءت اقتصءدية. لكف يعدو اف مء يثير غضب االسد 
قدية. ورجءلو فييء أكثر مف كؿ شي  ىو ذاؾ الذي يعدو ىءمشيء جدا وىو القطياة مع طعع االوراؽ الن

فءلسوريوف يطعاوف اوراقيـ النقدية في اوروعء وتتاءوف القءرة في ىذا الشأف مع القرار. وىـ ال يستطياوف 
 تجديد االحتيءطي عغير آالت طعايء.

وُفرضت القطياة ايضء عمى استيراد محروقءت مف سوريء لكف لسوريء في ىذا المجءؿ حميفة اآلف ىي ايراف. 
يء العنزيف وتعياو في الاءلـ عمى أنو وقود ايراني وىكذا تسءعدىء عمى اف تمتؼ فءلجءرة الشرقية تشتري من

 عمى عاض الاقوعءت. وسيعقى االقتصءد السوري مء لـ يقطع الاءلـ التجءرة عمحروقءت آيءت اهلل.
 حزب اهلل في مواجية الزمف

تصرؼ كمف يوشؾ اف ينيي انطعع في نفوس دعمومءسييف عءدوا مف سوريء في المدة االخيرة اف االسد ال ي
سمطتو. فءلروس واالمريكيوف ُيقدروف في الحقيقة اف نيءيتو قريعة عؿ عدأوا يتعءحثوف ماو في أي االمءكف 
سُييرب الييء لكنو مء لـ يقتنع الرئيس عأنو محتءج الى تخميص فمف يتحرؾ. يتحدث اىود عءراؾ عف نيءية 

مف ايضء مف ال يرونو يختفي خالؿ السنة القريعة. سمطة عشءر في مدى أشير لكف يوجد في جيءز اال
وتقوؿ تقديرات الوضع في الغرب وفي اسرائيؿ انو اذا سقط االسد فمف يحدث ىذا عسعب الضغط الداخمي 
داخؿ سوريء. سُيطرح مف القصر عمى أيدي الجميور حينمء ُيستامؿ فقط ضغط خءرجي قوي يشؿ النظءـ 

 طعياة ىذه الضغوط انيء تؤثر اذا أثرت أصال عصورة عطيئة.مثؿ عقوعءت فاءلة وعزلة طويمة. و 
في اثنء  ذلؾ يحءولوف في الواليءت المتحدة وفي روسيء واوروعء العحث عف الجية التي تتولى مكءف االسد.  

ويطمحوف الى عنء  ماءرضة حقيقية لو. وال ُيرى ععد الحميـ خداـ، وزير الخءرجية السءعؽ الجءلي في 
ـ الحعيب"، رفات االسد، وريثيف محتمميف. ياتمد االمريكيوف عمى الدكتور عرىءف غميوف، وىو عءريس، و"الا

 مثقؼ جءؿ ايضء في فرنسء.
يرأس عرىءف "المجمس الوطني السوري"، وىو المنظمة التي تحءوؿ اف تركز الجيءت الجءلية. ولو صمة 

الذي ينزؿ في تركيء، وعيذا يكوف في ظءىر عءلاقيد التءرؾ لمجيش، ريءض االساد، "قءئد جيش سوريء الحر" 
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االمر عنوانء قيءديء لمغرب. عيد اف ىذا العديؿ يعدو اآلف أشعو عءلماءرضة الاراقية التي سعقت حرب الخميج 
 الثءنية، تمؾ التي خدعت االدارة االمريكية وعءعت الرئيس أكءذيب عواسطة وكءلة االستخعءرات المركزية.

ذت تخعو والعحث عف عديؿ ال يشوشءف عمى روسيء اف تستمر في النظر الى سوريء اف حيءة االسد التي أخ
أنيء دولة مرعية ليء، وأنو ليس لالمريكييف أي موطي  قدـ فييء. وعيذه الروح تواصؿ موسكو إتمءميء لجميع 
 صفقءت السالح المحكـ التي وقات عمييء مع دمشؽ في الاقد االخير واحدة عاد اخرى: مف الصواريخ

" الى نظـ الدفءع الجوي التي ُتاد الكممة العحرية "يحونت"، الى نظءـ الصواريخ عءرتفءع متوسط "اس.آي 
، الذي يسمى "عءنتسير". عؿ انو سيأتي الى روسيء في السنة القءدمة اس.آي  -االخيرة في الترسءنة 

" الذي رفضت اف تعياو خعرا  سوريوف عقصد الدراسة عف النظءـ المضءد لمطءئرات المتقدـ "اس 
 عضغط اسرائيؿ. وقد دفات دمشؽ ثمف نظـ السالح ىذه، فينءؾ مف ياطييء المءؿ وعكثرة. -لاليرانييف 

اف الدب الروسي الذي استيقظ مف سعءتو ُيامـ حدود منطقتو ععولو عمى حدود سوريء الجديدة. في نيءية 
وسية "كوزنيتشوؼ"، وأعمنت وزارة الدفءع في كءنوف الثءني ستصؿ مينء  طرطوس حءممة الطءئرات الر 

موسكو اف غرض زيءرة القءعدة السورية ىو الشحف عءلوقود. عيد أنو يعدو اف الحديث في األسءس عف شحف 
األنء الروسية عءلوقود، في اطءر سيءسة المواجية التي يقوـ عيء في وجو الواليءت المتحدة في كؿ مء يتامؽ 

 عدوؿ المنطقة.
ـ سفير روسيء في االمـ المتحدة، فيتءلي تشوركف عسعب المسءعدة الاسكرية التي يمنحيء عمده حينمء ىوج

لسوريء أجءب: "نحف نعيع عحسب الاقود، لكننء أتممنء ترتيعءت منءسعة كي ال تقع وسءئؿ القتءؿ في األيدي 
ؽ في الوقت الذي وىذا محق -غير الصحيحة". وىو يامـ ايضء اف األيدي غير الصحيحة تاني حزب اهلل 

أصعحت فيو المنظمة الشياية في االسءعيع االخيرة في حرج سيءسي مف أشد مء عرفت منذ ُأنشئت. اف 
 سقوط الدعءمة السورية قد تجامو في وضع ضايؼ ال في مواجية اسرائيؿ فحسب عؿ داخؿ لعنءف ايضء.

ء مف جممة مء تشمؿ نقؿ وسءئؿ قتءلية تستاد قيءدة حزب اهلل اآلف استادادا مكثفء لممستقعؿ. وتشمؿ خطواتي
مف سوريء الى لعنءف خشية اف ُتسد الحنفية عاد سقوط االسد. وفي اسرائيؿ يتءعاوف عتدقيؽ كؿ مء يدخؿ عالد 

وىي صواريخ  -األرز آمميف أال نغفؿ عف استيراد نظـ السالح التي ُأعممت ىنء عاالمة "خطوط حمرا " 
" مثال قد تيدد حرية طيراف سالح الجو. اذا كءنت توجد "اس.آي مضءدة لمطءئرات متحركة مف طراز 

خشية مف اشتاءؿ الحدود فءنيء تتنءوؿ حءلة ُيضعط فييء حزب اهلل وىو ُيدخؿ ىذه النظـ الى لعنءف وتيءجميء 
اسرائيؿ. ولـ يسأؿ أحد حتى اآلف في أيدي مف ستسقط احتيءطيءت السالح غير التقميدي لسوريء التي ىي 

 عر مء يوجد في الاءلـ.مف أك
في المقءعؿ تحءوؿ الحركة الشياية اف تثعت عالقءتيء عسوريء الجديدة عتوثيؽ الاالقءت عمف تراىـ الجية 
المتقدمة ىنءؾ، أي االخواف المسمميف. اذا سقط االسد فستعذؿ المنظمة جيدا لشؽ طريقيـ الى الحكـ 

 لتحصؿ منيـ مقءعؿ ذلؾ عمى استمرار الحمؼ.
 الت يعتماوف الريؽالجنرا 

ال يستطيع مف يمشي اليوـ في ممرات المعنى الرمءدي القديـ لقسـ العحث في "أمءف"، أال يشار عجو 
االضطراب. عءدت سوريء ومصر والقوتءف الاظميءف مف ورائيمء، روسيء والواليءت المتحدة، تشغؿ االىتمءـ 

ءطؽ التأثير في الشرؽ االوسط. وعءختصءر كمء كءنت ذات مرة. يتحدثوف اآلف ىنءؾ عف تقءسـ جديد لمن
يحؾ المتقءعدوف مف ىذا القسـ أيدييـ عمتاة. ُعدنء الى أيءـ الثمءنينيءت العييجة: فامى رأس "منظومة 

 االستخعءرات اليومية" يممع نجـ دوؿ تنعاث منيء رائحة الاودة الى أيءـ الصراع عيف الكتمتيف.
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ت مواجية مع سوريء فمف تحدث ألف دمشؽ تريدىء، فيي مشغولة يقوؿ التقدير في اسرائيؿ انو اذا نشأ
عشؤونيء. والكالـ الذي يقوؿ اف االسد سييءجـ النقءذ جمده ىو مف نوع الكالـ الذي ُيقءؿ لُيكتب في مكءف 
مء. اسرائيؿ كمء قمنء آنفء ال تثير عنءية سوريء. والحديث عندنء عف ىجـو مشترؾ عينيء وعيف ايراف وحزب اهلل 

رمي الى اف يخدـ أجندة شخصية غير واضحة. اف السينءريو الذي يقمؽ حقء المختصيف ىنء ىو التدىور ي
الى حرب عخالؼ موقؼ الحكءـ األسءسي. قد يحدث ىذا السينءريو نتيجة الرأي الاءـ أو تصرؼ شاعي 

 ر.يفضي عءلقءدة الى اتخءذ قرارات تاءرض مصءلحيـ، ويصح ىذا عمى سوريء وىو أصح عمى مص
اف القيءدة في القءىرة غير مانية عأي نوع مف المواجية المسمحة مع اسرائيؿ. فيي تدرؾ اف ىذه المواجية 
قد تنتيي الى ميءنة والى كءرثة قومية تجاميء تنيي حيءتيء المينية. ومع كؿ ذلؾ لـ يحءرب الجيش المصري 

مميءر دوالر، لكنو غير مستاد مف  نيءت منذ ارعايف سنة. أنفؽ االمريكيوف عميو في الحقيقة منذ الثمءني
الفور لحرب شءممة. عؿ يتحدث االخواف المسمموف اليـو عف وضع راىف لكف ىذه المصءلح قد تتغير ازا  

 ىوس جمءىيري ماءد السرائيؿ عيف الجميور مف ورائيـ.
سـ المجمس الاسكري الصورة التي ترسـ اآلف في مصر عءلنسعة لمقدس والاءلـ الحر كئيعة. واحتمءؿ اف ير 

لالخواف المسمميف خطوطء حمرا  تتامؽ عءلدستور وعمكءنتيـ في السيءسة الداخمية عؿ اف يكوف مستادا 
لمجءعيتيـ مف اجؿ ىذا ىو احتمءؿ ضايؼ. وُيقدروف في اسرائيؿ اف االسالمييف لف يقعموا شروط الجيش 

سب تقدير آخر ستضاؼ مكءنة الرئيس عشأف تقدمو في قضءيء السيءسة الخءرجية واعالف الحرب. وعح
عءعتعءره شخصء ال يأتي مف صفوؼ القيءدة الدينية. وقد أخذوا في القدس ُيشرعوف أنفسيـ اف مصر توشؾ 

 اف تصعح دولة ذات نظءـ اسالمي.
ينظروف اآلف عندنء في ارتقءب شديد نحو وزارة الخءرجية االمريكية التي عدأت تجري اتصءالت مع االخواف 

ميف منذ كءنوف الثءني مع عد  االنقالب عمى معءرؾ. فرعمء تنجح الواليءت المتحدة كمء يتوقاوف ىنء في المسم
نموذج يشعو  -اف تنشي  في مصر قيءدة اسالمية ماتدلة تكوف شيئء مء عيف تركيء والساودية. وحممنء المذيذ 

 عمثءعة حمـ. أي نظءـ اسالمي يفصؿ الديف عف الدولة، سيعقى -اندونيسيء ومءليزيء 
االمريكيوف مف جءنعيـ ُيامموننء. اف موظفي وزارة الخءرجية االمريكية ال يتنءولوف عجدية أوراؽ عحث تارض  

االخواف المسمميف عءعتعءرىـ جية متطرفة وغير مستقرة ومؤيدة لالرىءب. ويقولوف لالسرائيمييف نحف نارفيـ 
عقواعد الماب وال ينووف نقض اتفءقءت السالـ. ىذا الى أفضؿ منكـ. فءالخواف منطقيوف وماتدلوف وعءلموف 

 مميوف فـ. انو يجب عمييـ اف ُيطاموا 
وتُعيف لنء الواليءت المتحدة ايضء اف مء يحدث اليـو في مصر مسيرة رائاة وُتجؿ المسءر الديمقراطي. وىي 

لجولة االولى لمجمس تنظر في عطؼ واستخفءؼ الى المخءوؼ االسرائيمية مف نتءئج االنتخءعءت في ا
 الشاب. مصر دولة مرعية لالمريكييف ولف يسمحوا ألي أحد اف ُيفسد عمييـ االعتيءج عءلديمقراطية.

في ىذا الواقع المضمؿ حءولت جيءت غرعية اف تفحص في المدة االخيرة عف مقدار تغمغؿ أسس اسالمية  
ستنتءجءت واضحة. ومع ذلؾ تشير الماطيءت الى الجيش المصري وال سيمء طعقة القيءدة. ولـ يخمصوا الى ا

الى اف الرموز الدينية قد أصعحت في السنتيف االخيرتيف جز ا مف السموؾ اليومي لمجيءت االمنية في 
القءىرة، وىدؼ ذلؾ اف يضمنوا ألنفسيـ مقءعدىـ في المستقعؿ. فءلجنراالت مثال ُيصموف عمى نحو ظءىر 

. واذا كءف شخص مء  يعحث عف شءىد فءف زوجة المشير الطنطءوي التي كءنت توالي خمس مرات كؿ يـو
قد أصعحت في المدة االخيرة  -مع تأكيد شرا  مستحضرات مف الشءنزليزيو  -الثقءفة الغرعية طواؿ سنييء 

 امرأة مسممة متدينة مع كؿ مء يوجعو ذلؾ مف لعءس.
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عءشي ععد النءصر عءلجنراؿ محمد أىنءؾ احتمءؿ اف "ُينحى" الطنطءوي عمى أيدي ضعءطو كمء فاؿ العك
نجيب في ثورة الضعءط الشعءب؟ ىذا السؤاؿ واحد مف الموضوعءت السءخنة في سفءرات اوروعية في مصر. 

قد نحءه المجمس  -الذي كءف في الحقيقة رئيس المجمس الاسكري األعمى  -وتذكروف اف الرئيس معءرؾ 
ت عمى اصدار العيءف االوؿ لمشاب عءعتعءره اجرا ا سمطويء الاسكري، في الثورة. وحينمء استقر رأي الجنراال

 رمزيء، أعمموه ععسءطة أال يظير عاد في الجمسءت وعدأوا ينشروف توجييءت لمجميور مف غيره.
كءنت الثورة في مصر انقالعء عسكريء ىءدئء. وال سعب يدعو الى عدـ فاؿ الضعءط ىذا عءلطنطءوي ايضء.  

يرا في المجمس تستطيع القيءـ عيذا االجرا : قءئد سالح العحرية وقءئد سالح اف ثالث شخصيءت مركزية كث
الجو وقءئد الجيش الثءني وال عالمة عمى ىذا حتى اآلف. أرادت االدارة االمريكية خءصة جدا اف يقود رئيس 

 نطف.االركءف سءمي عنءف ىذه الخطوة لكنو يظير وال ا لممشير مثؿ سءئر الجنراالت، عمء خيب أمؿ واش
التي ىي نحو مف رعع  -انو مء لـ يتولى االخواف المسمموف الحكـ ولـ يمسوا عأمالؾ الجنراالت االقتصءدية 

فءف الجيش يستطيع اف يحتمؿ مسء مء عمكءنتو. واذا كءنت المنظمة االسالمية حكيمة عقدر  -موارد مصر 
اوف ريقيـ. لكف حينمء يضاؼ الجيش كءؼ عحيث تمتنع عف ىذا االغرا  فءف العسي العزات الاسكرية سيعم

لف يدفع الجنراالت وحدىـ ثمف انخفءض قيمتيـ عؿ نحف ايضء. فءلانواف الوحيد السرائيؿ اليوـ في مصر 
ىو مجموعة غير كعيرة مف ضعءط كعءر مء يزالوف يجروف عالقءت مايء. عيد اف الاالقة عيف الدولتيف 

الى القءىرة في االسعوع القءدـ كمء خطط لذلؾ فمف يجد  تمخص عيذا. وحتى لو جء  سفير جديد مف القدس
 أحدا يحءدثو.

 //لدلعوت 
 //، وكالة رسما اإلخبارلة

 
 "المرسألة الرسورلة"الحلرة اإلرسـرايلملة حلال  

 عريب الرنتءوي
رار في ، شأنيء في ذلؾ شأف مختمؼ دوائر صنع الق”المسألة السورية“إسرائيؿ منقسمة عمى نفسيء حيءؿ 

ماظـ الاواصـ الارعية واإلقميمية والدولية، ثمة تيءر عءرز، يقوده وزير الدفءع إييود عءراؾ، يستاجؿ رحيؿ 
النظءـ، ويحصي أيءمو عءألسءعيع واألشير، ويرى أف سقوط حكـ عءئمة األسد سيخدـ مصمحة إسرائيؿ عصورة 

لمموسءد اإلسرائيمي أفرايـ ىءليفي، يرى أف أفضؿ، وثمة تيءر آخر، عّعر عنو عشكؿ واضح، المدير السءعؽ 
عقء  األسد أفضؿ مف رحيمو، ال سيمء إف لـ تكف إسرائيؿ عمى عّينة مف طعياة وىوية النظءـ العديؿ، ويشير 

 ىنء إلى احتمءؿ وصوؿ اإلخواف المسمميف إلى سدة الحكـ في سوريء.
ونظءـ األسد، الجدؿ الدائر في كثير مف في الغءلب األعـ، يشعو الجدؿ اإلسرائيمي حوؿ مستقعؿ سوريء 

الاواصـ، الغءلعية السءحقة مف األطراؼ ذات الصمة، تفضؿ نيءية عيد األسد، ولكؿ أسعءعو الخءصة، 
، واألىـ أنيء تخشى ”الطريؽ إلسقءط النظءـ“والمتنءقضة أحيءنًء، لكف الغءلعية السءحقة إيءىء، تخشى تداعيءت 

ؿ األسد عف السمطة، لذا نرى ماظـ األطراؼ ذات الصمة، تخطو خطوة لألمءـ، لرحي” سينءريو اليـو التءلي“
 تاقعيء خطوة لمورا  في التاءمؿ مع الممؼ السوري الشءئؾ والمرعؾ.

ماظـ الماءرضة السورية، عءلذات ماءرضة الخءرج، تجنح لمقوؿ عأف األسد مديف ععقءئو في السمطة، لمضو  
اعمة، أف وجود ىذا النظءـ المتمطي عءلمقءومة والممءناة، يوفر أفضؿ األخضر اإلسرائيمي، مفترضة أو ز 

خدمة لنظرية األمف اإلسرائيمية، ويستند ىؤال  الماءرضوف إلى فيٍض مف التصريحءت اإلسرائيمية التي تذىب 
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ىب في ىذا االتجءه، دوف أف يتوقفوا ولو لمحظة واحدة، أمءـ فيض آخر مف التصريحءت اإلسرائيمية، التي تذ
 في االتجءه المغءير، وتحث عمى اإلطءحة عءلنظءـ.

لمء يقرب مف الاقود األرعاة، إلى الحد الذي لـ تحتج ” ىدو  جعية الجوالف“منطؽ ىذا الماءرضة يستند إلى 
، ”الالمنطؽ“ماو تؿ أعيب لعنء  سيءج شءئؾ عمى امتداد حدودىء مع الجوالف المحتؿ، لكف ىذا المنطؽ، أو 

عزيزي القءرئ، يتجءىؿ حقيقة أف ىدو  جعية الجوالف، قءعمو اشتاءؿ جعيءت أخرى، كءف سّمو كمء شئت 
 النظءـ السوري مف الداعميف لعقءئيء مفتوحة، وأىميء عمى اإلطالؽ الجعية المعنءنية مع إسرائيؿ.

يؿ حتى ىذه المقءرعة، ومدى جواز خوض المواجية مع إسرائ” أخالقية“قد يقءؿ الكثير أو القميؿ، في مدى 
، لكف المسألة ىنء تتادى األخالؽ إلى السيءسة، صمت الجوالف لـ ينزع عف  آخر فمسطيني أو لعنءني مقءـو

التي خءضيء مع ” حروب الوكءلة“النظءـ ميمو الصدامي والتحرشي ضد إسرائيؿ، ولـ يقمؿ مف أثر ووقع 
وىذا مء يدفع إسرائيمييف كثر، لممطءلعة إسرائيؿ ععر المقءومتيف الفمسطينية والمعنءنية، وعءألخص األخيرة، 

نيءئو.  عتسريع رحيؿ النظءـ وا 
في المقءعؿ، تقوـ رواية السمطة السورية عمى فرضية أو زعـ مفءده، إف حرب التطويؽ والحصءر التي 

مع نيجو المقءوـ والممءنع، ضءرعًء عرض الحءئط ” تصفية الحسءب“يتارض نظءـ األسد، إنمء ىي مف نوع 
ءلعءت الاءدلة والمشروعة لمشاب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية والتنمية، تغفؿ ىذه عكؿ المط

ف كءنت مزعجة لمغءية إلسرائيؿ، إال أنيء لـ ” حروب الوكءلة“الراوية عف سعؽ الترصد واإلصرار، أف  وا 
رية، جدير عأف ُيثّمف وأف تشكؿ يومًء تيديدًا إستراتيجيًء ليء، وأف حفظ النظءـ األسدي لصمت الجعية السو 

يستمر، وىذا مء يفسر رعمء، ميؿ إسرائيمييف آخريف، كثر أيضًء، لممطءلعة عءإلعقء  عمى النظءـ والتحذير مف 
 خطر مف زوالو.

خالصة القوؿ، أف إسرائيؿ مرتعكة في مقءرعة الممؼ السوري، شأنيء في ذلؾ شأف الجءماة الارعية وتركيء 
والدولي، عؿ وشأف الماءرضة السورية نفسيء، فءألىـ مف تغيير النظءـ عءلنسعة لكؿ  وعواصـ القرار اإلقميمي

ىذه األطراؼ، ىو الكيفية التي ستجري فييء عممية التغيير، والتداعيءت التي ستترتب عمييء، والمآالت التي 
 سينتيي إلييء حكـ سوريء.

مف الحدود وىدو ىء مف جية، ويخرج سوريء إسرائيؿ ستكوف سايدة لمغءية، إف ضمنت نظءمًء عدياًل يحفظ أ
مف دائرة تحءلفءتيء مع إيراف وحزب اهلل وحمءس، ويقّطع شراييف الدعـ لمحزب والحركة، ولكنيء ستتمسؾ 
عءلنظءـ عأنيءعيء ومخءلعيء، إف شارت أف عدائمو ستكوف خميطًء مف القوى اإلسالمية والقومية واليسءرية التي مء 

 ، عؿ وتاتعرىء الادو األشد خطرًا.”خءنة األعدا “ زالت تدرج إسرائيؿ في
التي يرسميء عاض الماءرضة إلسرائيؿ عطريقة غير معءشرة )العاض يقوؿ ” رسءئؿ التطميف“مف ىنء تأتي 

عطريقة معءشرة ويذكر أسمء  وزيءرات(، مفءدىء إف الحكـ الذي سياقب حكـ عءئمة األسد، سيكوف جءنحًء 
عالقءت سوريء عإيراف وحمءس وحزب اهلل، وسيضع مستقعؿ الجوالف عمى مءئدة  لمسمـ والتيدئة، سُيقّطع

 عؿ وليس مف المستعاد أف يشرع في مسيرة تطعياية مع الدولة الاعرية.” الشرعية الدولية”المفءوضءت و
 عمى أف جميع ىذه التطمينءت لـ توفر الطمأنينة الكءفية إلسرائيؿ، حتى عاد أف نقميء لزعمءئيء، جيفري
فيمتمءف نقاًل عف ألسنة قءدة إخوانييف عرب كعءر، إسرائيؿ الكءرىة لنظءـ األسد، مء زالت عمى خشيتيء مف 

، أو تحّوليء إلى مالذ آمف ليؤال ، لذا نراىء تذىب ”المتشدديف“انفالت الوضع في سوريء، وخضوعيء لحكـ 
 .ُيمنة حينًء وشمءاًل حينًء آخر، حءئرًة في تقرير موقفيء النيءئي

 //، الدرستور، عّمان
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 وارستيداف العمق العرب  "إرسرايلل" 

 صءلح الناءمي
تدلؿ كؿ المؤشرات عمى أف إسرائيؿ غير مستادة لممجءزفة عءلسمءح عتحقؽ التوقاءت السوداوية التي تنعأت 

ف الارعي عيء نخعيء الاسكرية والسيءسية عشأف مء يمكف أف تسفر عنو ثورات التحوؿ الديمقراطي في الوط
سقءطءتيء السمعية عمى األمف "القومي" اإلسرائيمي. وقد عءدرت تؿ أعيب عءلفاؿ لمحءولة تقميص األضرار  وا 
المتوقاة مف خالؿ استادادات عسكرية غير مسعوقة، تمثمت عشكؿ أسءسي في إحداث تغييرات عنيوية في 

 تركيعة الجيش اإلسرائيمي.
االستاداد الاسكري اإلسرائيمي لمرحمة مء عاد الثورات الارعية ىو ولاؿ التطور الامني الذي ياكس أنمءط 

القرار الصءدر عف ىيئة أركءف الجيش اإلسرائيمي، في منتصؼ شير ديسمعر/كءنوف األوؿ المءضي، 
والقءضي عتشكيؿ قيءدة عسكرية جديدة تختص عتخطيط وتنفيذ عمميءت عسكرية في قمب الدوؿ الارعية، وقد 

 ة الجديدة "قيءدة الامؽ"، في إشءرة إلى طءعع الميءـ التي ستوكؿ ليء في الامؽ الارعي.أطمؽ عمى القيءد
لقد احتفظ الجيش اإلسرائيمي دومًء عوحدات خءصة تنفذ عمميءت سرية في قمب الدوؿ الارعية، كمء حدث في 

ث كءف يدور وفي السوداف مؤخرًا وفي لعنءف وتونس في المءضي، إال أف الحدي سوريء أواخر عءـ 
 عف تنفيذ عمميءت عسكرية محددة وموضاية.

لكف تشكيؿ القيءدة الجديدة وتنصيب ضءعط عرتعة جنراؿ يتولى قيءدتيء يأتي إلدراؾ القيءدة الاسكرية 
اإلسرائيمية أف حجـ التحديءت الاسكرية التي ستواجييء إسرائيؿ في ظؿ الثورات الارعية سيكوف كعيرًا 

 ي ىذه الخطوة غير المسعوقة. ومتشاعًء لدرجة تستدع
ومء يشكؿ دلياًل عمى حجـ الرىءنءت التي تامقيء إسرائيؿ عمى تشكيؿ ىذه القيءدة، ىو قرار ىيئة أركءف 

 الجيش أف تضـ القيءدة الجديدة ضعءطء وجنودا أكثر وحدات الجيش اإلسرائيمي نخعوية. 
 مخاطر بالجممة

ىو أف الرعيع  -قدير اإلستراتيجي في إسرائيؿ عمى أسءسوالذي تتصرؼ ىيئءت الت-إف االفتراض الرئيس 
الارعي سيحمؿ في طيءتو مخءطر إستراتيجية جمة عمى األمف اإلسرائيمي، قد تتحوؿ مع الوقت إلى مخءطر 

 وجودية.
فءلنخب الاسكرية اإلسرائيمية تخشى أف تتحوؿ الدوؿ التي شيدت ثورات تحوؿ ديمقراطي، إلى قواعد 

عمميءت عسكرية ضد األىداؼ اإلسرائيمية خءرج حدود فمسطيف. وضمف ىذه الحسءعءت، فإف انطالؽ لتنفيذ 
صنءع القرار في إسرائيؿ يروف أنيـ سيكونوف مطءلعيف عءالستاداد لمامؿ في قمب دوؿ، عايدة جدًا عف حدود 

ف كءنت المستويءت السيءسية والاسكرية اإلسرائيمية ال  تحءوؿ أف تفصؿ فمسطيف، مثؿ اليمف، والاراؽ. وا 
جممة المخءطر التي تأخذىء عايف االعتعءر، إال أف اليمف تاتعر أحد أكثر الدوؿ التي تثير األوضءع فييء 

 اىتمءـ صءنع القرار اإلسرائيمي. 
% مف التجءرة اإلسرائيمية تمر ععر العحر األحمر في طريقيء إلى جنوب شرؽ فمف الماروؼ أف حوالي 
لغواصءت الحرعية اإلسرائيمية تمخر ععءب ىذا العحر ضمف تدريعءتيء الاسكرية، آسيء، كمء أف السفف وا

وعءلتءلي فإف اإلسرائيمييف يخشوف أف تنطمؽ مجموعءت مسمحة مف اليمف، الذي يطؿ عمى مضيؽ عءب 
المندب الستيداؼ السفف التجءرية والحرعية اإلسرائيمية، وىذا يستدعي االستاداد لمامؿ ضد أي جية يمكف 

 ف تنفذ مثؿ ىذه الامميءت.أ
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ومء ينطعؽ عمى اليمف ينطعؽ عمى مصر. صحيح إف كاًل مف المجمس الاسكري واألحزاب المصرية، عمء 
فييء الحركءت اإلسالمية التي فءزت في االنتخءعءت، ترسؿ عرسءئؿ اطمئنءف عشأف االلتزاـ عماءىدة "كءمب 

تراض مفءده أف صاود اإلسالمييف لمحكـ في مصر ديفد"، لكف صنءع القرار في إسرائيؿ ينطمقوف مف اف
 سيسمح عتوفير عيئة ماءدية إلسرائيؿ في أرض الكنءنة.

ولاؿ أكثر مء يثير القمؽ اإلسرائيمي ىو مستقعؿ األوضءع في سينء ، حيث يخشى اإلسرائيميوف أف تتحوؿ 
دة الاسكرية الجديدة ستكوف سينء  إلى نقطة انطالؽ لمامؿ الاسكري ضد إسرائيؿ. وىذا مء ياني أف القيء

 مطءلعة عتنفيذ عمميءت خءصة في قمب سينء ، أو أي مكءف في مصر.
وقد صرح رئيس مجمس األمف القومي اإلسرائيمي األسعؽ عوزي ديءف عأف إمكءنية تنفيذ عمميءت عسكرية في 

ىو مستقعؿ األوضءع قمب سينء  ىو أمر يجب أال يكوف مستعادًا. لكف أكثر مء يثير حسءسية اإلسرائيمييف 
في األردف، حيث إف ىنءؾ إجمءعء داخؿ إسرائيؿ عمى حجـ إسيءـ النظءـ األردني في حفظ األمف 

 اإلسرائيمي مف خالؿ تأميف الحدود مع فمسطيف، وىي الحدود األطوؿ. 
وفؽ  لكف ىنءؾ شكوكء كعيرة داخؿ إسرائيؿ حوؿ مستقعؿ النظءـ الحءلي، وصنءع القرار في تؿ أعيب يامموف

"أسوأ" االحتمءالت، أال وىو انييءر النظءـ الحءلي، أو عمى األقؿ تغييره مف ممكية مطمقة إلى ممكية 
 دستورية.

مف ىنء يستاد اإلسرائيميوف لمواجية تداعيءت انييءر النظءـ األردني، وضمف ذلؾ تحوؿ السءحة األردنية 
لوحدات الخءصة الاءممة التي تضميء القيءدة كسءحة النطالؽ الامؿ المقءوـ ضد إسرائيؿ، ممء ياني أف ا

 الاسكرية الجديدة مطءلعة عءالستاداد لمامؿ في قمب األردف.
 مواجية تداعلات االنرسحاب األملرك  من العراق

تعدي دوائر التقدير اإلستراتيجي في إسرائيؿ قمقًء كعيرًا إزا  تداعيءت االنسحءب األميركي مف الاراؽ، 
أف ىذا االنسحءب سيزيد مف دافاية األطراؼ الماءدية إلسرائيؿ عمى استيدافيء في وتفترض ىذه الدوائر 

 عيئة مثءلية، وال سيمء إيراف وأدواتيء في الاراؽ.
وأكثر مء يثير القمؽ اإلسرائيمي أف يتمكف اإليرانيوف مف نصب قواعد صواريخ عمى األراضي الاراقية، وال 

 ب إسرائيؿ، في حءؿ ىءجمت األخيرة المنشآت النووية اإليرانية.سيمء في غرب الاراؽ، واستخداميء في ضر 
مف ىنء فإنو مف ضمف ميءـ القيءدة الاسكرية الجديدة سيكوف ماءلجة مثؿ ىذا التيديد في حءؿ تحققت ىذه 
التوقاءت. وتفترض النخب الاسكرية أف االنسحءب األميركي قد يسمح عتحوؿ عاض المنءطؽ في الاراؽ إلى 

 ؽ لجمءعءت سنية تامؿ ضد إسرائيؿ في المستقعؿ.سءحة انطال
في الوقت نفسو، فإف القيءدة الجديدة ستماب دورًا أسءسيًء في أية حممة عسكرية تشنيء إسرائيؿ ضد المنشآت 
النووية، إذ إف ىيئة أركءف الجيش اإلسرائيمي تفترض أف أية غءرات سيشنيء سالح الجو اإلسرائيمي ضد 

تكوف كءفية وحدىء لضمءف إلحءؽ أذى كعير وعءلغ عيذه المنشآت، لذا فإف ىنءؾ حءجة المنشآت النووية لف 
لوحدات خءصة تامؿ عمى األرض مف أجؿ إنجءز الميمة، عالوة عمى أف وجود ىذه الوحدات عمى األرض 

 اإليرانية يسمح عتوسيع دائرة األىداؼ المكممة لمضرعة الجوية.
 تبعات مرحمة ما بعد نظام األرسد

رض دوائر التقدير اإلستراتيجي في إسرائيؿ أف فرص نجءح النظءـ السوري في اإلفالت مف المصير الذي تفت
انتيت إليو أنظمة القذافي ومعءرؾ وعف عمي آخذة عءلتقمص، وعءلتءلي فيي تستاد لمواجية التعاءت الثقيمة 

 لمرحمة مء عاد األسد.
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نخب الاسكرية اإلسرائيمية حقيقة أف أي نظءـ سيحؿ وعمى رأس مخءوؼ إسرائيؿ مف ىذه المرحمة إدراؾ ال
مف منع تحوؿ ىضعة الجوالف إلى سءحة النطالؽ  –عمى األقؿ في المرحمة األولى–محؿ األسد، لف يتمكف 

الامؿ المقءوـ ضد إسرائيؿ، مع الامـ أف ىذا التحوؿ يحمؿ في طيءتو تغييرًا جذريًء في العيئة اإلستراتيجية 
إف اليضعة تطؿ عمى الكثير مف المراكز الحضرية والصنءعية الييودية في منطقة الجميؿ  اإلسرائيمية، حيث

 وعمى سءحؿ العحر األعيض المتوسط. 
في نفس الوقت، فإف تفجر األوضءع عمى السءحة السورية ياني تدىور العيئة األمنية في المستوطنءت 

عءألمف واليدو  طواؿ فترة حكـ عءئمة األسد، الييودية التي أقيمت عمى ىضعة الجوالف، والتي ظمت تناـ 
وىو مء وجد تاعيره في الزيءدة الكعيرة التي طرأت في الاقديف األخيريف عمى الييود الراغعيف في اإلقءمة في 

 اليضعة. 
وممء يزيد مف تاقيد األمور حقيقة أنو سيكوف مف المستحيؿ عمى إسرائيؿ تحقيؽ الردع في مواجية 

ت التي يتوقع أف تقؼ ورا  عمميءت المقءومة مف سوريء، وال سيمء عءستخداـ الامميءت الجمءعءت والحركء
 الاسكرية التقميدية.

يدرؾ اإلسرائيميوف أنيـ سيشتءقوف لأليءـ التي كءف فييء نظءـ األسد يحكـ، ألف تؿ أعيب نجحت وعشكؿ كعير 
نءت التي وجيتيء لو إسرائيؿ دوف حتى أف في مراكمة قوة الردع إزا  ىذا النظءـ، عحيث أنو اعتمع كؿ اإلىء

 يممح عءلرد. 
، وقءـ فقد قءمت إسرائيؿ عقصؼ المنشأة العحثية النووية السورية في شمءؿ شرؽ سوريء أواخر عءـ 

الموسءد عتصفية عدد مف المسؤوليف عف العرنءمج النووي السوري، فضاًل عف تصفية قءئد الذراع المسمح 
 ة، دوف أف يتخذ نظءـ األسد خطوة عممية واحدة جءدة ولو عمى الصايد اإلعالمي.لحزب اهلل عمءد مغني

وترى دوائر التقدير اإلستراتيجي في إسرائيؿ أنو حتى لو لـ يسقط النظءـ ودخمت سوريء في مرحمة الحرب 
 األىمية، فإف ىذا التطور يحمؿ في طيءتو مخءطر جمة، ألنو سيسمح عتشكؿ تنظيمءت وعصءعءت مسمحة،

 ستتجو في وقت الحؽ لمامؿ ضد إسرائيؿ. 
مف ىنء تعرز الحءجة إلى قيءـ القيءدة الاسكرية الجديدة عماءلجة ىذه التيديدات في حءؿ تحققت. وفي الوقت 
نفسو، تفترض إسرائيؿ أف نظءـ األسد، عندمء يدرؾ أنو في أيءمو األخيرة سيامؿ عمى نقؿ ترسءنة السالح 

مء يستدعي مف إسرائيؿ التدخؿ لضرب قوافؿ السالح أثنء  تحركيء، أو ميءجمة الثقيؿ لديو لحزب اهلل، م
 المخءزف التي سيتـ تخزينيء فييء.

 الرسع  لتجفلف منابع ترسملح المقاومة الفمرسطلنلة
يستشؼ مف خالؿ الجدؿ اإلسرائيمي الذي أثير حوؿ تشكيؿ القيءدة الجديدة أف القيءدة الاسكرية اإلسرائيمية 

فتراض مفءده أف الثورات الارعية تزيد مف قدرة المقءومة الفمسطينية عمى الحصوؿ عمى أسمحة تنطمؽ مف ا
 يمكف أف تخؿ عءلتوازف القءئـ عينيء وعيف إسرائيؿ. 

وال خالؼ عيف دوائر صنع القرار اإلسرائيمي عمى أف األوضءع السءئدة في عدد مف الدوؿ الارعية التي 
لادـ قدرة الحكومءت  –عمى األقؿ–ح عتدفؽ السالح لقطءع غزة، وذلؾ شيدت ثورات تحوؿ ديمقراطي ستسم

 في ىذه الدوؿ عمى فرض رقءعة عمى إقميميء وحدودىء، وتحديدًا مصر وليعيء.
والذي يزيد األمور تاقيدًا عءلنسعة إلسرائيؿ أنيء عءتت تواجو ماضمة تدفؽ السالح لقطءع غزة في ظؿ تراجع 

وعيف عاض دوؿ المنطقة، وىذا سيزيد مف الحءجة لتكثيؼ عمؿ الوحدات  مستوى التاءوف األمني عينيء
 الخءصة في قمب الدوؿ التي تتـ منيء أو ععرىء عمميءت تيريب السالح.
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ف كءف قد عءت في حكـ المؤكد أف إسرائيؿ قد عممت مرارًا ضد عمميءت تيريب السالح ععر السوداف، فإنو  وا 
ت تيريب السالح لقطءع غزة ستتسع، ممء ياني أف القيءدة الاسكرية يمكف االفتراض أف ميمة إحعءط عمميء

 الجديدة سيكوف ليء الكثير ممء تحءوؿ إنجءزه عمى ىذا الصايد.
قصءرى القوؿ إف استيداؼ الامؽ الارعي والامؿ في قمب الدوؿ الارعية، سيكوف أحد أىـ آليءت التحرؾ 

سقءطءت ثورات الت  حوؿ الديمقراطي في الوطف الارعي.اإلسرائيمي الحتوا  تداعيءت وا 
//، موقع الجزلرة نت، الدوحة
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