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 في هذا العدد:

التحديات االستراتيجية التي تواجهها إسرائيل ومواجهة الشر 

 القادم من الشمال 

 JISS معهد جروزليم لالستراتيجيا واألمن



 

 

 

 تحسين الحلبيأ. 

 وحدة الدراسات اإلسرائيلية

 

لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر فـي مراكـز -والدراسات

 ،
ً
، اقتصاديا

ً
الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا

.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
 مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015ة تأسسـت عـام  بحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

والعســكرية  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

إلــى  باإلضافة، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

، وتركيزهـا علـى السياسـات االستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

والدوليــة،  واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 2019 آب 1: عشر الخامسالعدد 

 

 1"التحديات االستراتيجية التي تواجهها إسرائيل ومواجهة الشر القادم من الشمال"

 ستراتيجيا واألمنمعهد جروزليم لل 

 

2نائب رئيس  معهد جروزليم للستراتيجيا واألمن ،ديفيد فاينبيرغ :بقلم

واألمن" اإلسرائيلّي   أعدَّ  "معهد جروزليم لالستراتيجيا

كترونّي، لخطة نشرها في موقعه العبرّي اإل 9/7/2019في 

وعرض فيها عناوين عريضة لتوصيات ومقترحات وجهها 

للحكومة، من أجل مواجهة التحديات  في جبهتها  الشمالّية، 

وجاء في موجز البحث في مقدمة فاينبيرغ نائب رئيس املعهد 

ض ي بين انتخابات وأخرى مقبلة في هذه األيام التي تم»: أنه

يتوجه االنتباه كله إلى الساحة الداخلية للجدل والنقاش 

السياس ي الواسع وفي املواضيع األساسية للدين والدولة؛ 

لكننا في ظل نقاشنا الذي ال ينتهي داخل البيت ما زال جنودنا 

يحرسون الحدود وما زالت األنفاق التي يجري حفرها 

                                                                    
1 http://bit.ly/2LSyAN2  
2 https://www.davidmweinberg.com/hebrew/  

باألبحاث في االستراتيجية األمنية والسياسية في معهد هيرتسيليا وفي  املتخّصصينديفيد فاينبيرغ نائب رئيس )معهد جروزليم لالستراتيجيا واألمن( وهو من 

ًمركز بيغين السادات وعمل 
 
ًسياسيًّ مستشارا

 
ً.سرائيليينلبعض املسؤولين اإًل ا

استراتيجي في الشرق -أ على النظام الجيورات التي تطًروالتغي

ً االستراتيجية  احةاألوسط  تواصل دورها، وهذا يعني أن السَّ

ً.األمنية والسياسية تواصل فرض تحدياتها

أعدَّ معهد  ،وفي محاولتنا رسم خارطة لهذه التحديات

 الذي أتولى فيه موقع نائب JISS جروزليم لالستراتيجيا واألمن

قوة تحت شعار " أمنية-وخطة سياسيةالرئيس تقدير وضع 

وفي مقدمة الوثيقة اختار زمالئي في املعهد  ،في وقت االمتحان"

صيغة عنوان هي "بال أوهام وبال يأس"، وهي العبارة التي 

أطلقها ديفيد بن غوريون حين شهد التاريخ اليهودي  قبيل 

أشد أوقات الظلمة   1947التصويت في األمم املتحدة عام 

http://bit.ly/2LSyAN2
http://bit.ly/2LSyAN2
https://www.davidmweinberg.com/hebrew/
https://www.davidmweinberg.com/hebrew/
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الوقت، وقال حينها: "إننا ال نخدع أنفسنا لكن ال في ذلك 

 أن نمنع أنفسنا 
 
يجب أن نيأس وعلينا كيهود وكصهاينة أيضا

ً.«من شيئين: التفاؤل السهل والتشاؤم غير املجدي"

 : معهد جروزليم »ويضيف فاينبيرغ في مقدمته أنَّ

؛ ذلك بهدف التعبير 2017لالستراتيجيا واألمن تأسس عام 

تراتيجية واقعية، فاملعهد يرمي إلى تشجيع الرابط عن رؤية اس

ل 
ّ
 يشك

 
التاريخي للشعب اليهودي بأرض إسرائيل بصفته رابطا

 بمفهوم أمني وبهوية قومية ويعزز سياسة 
 
 مركزّيا

 
عامال

براغماتية تحافظ على إسرائيل قوية وقادرة على قيادة 

دة تسويات سياسية مستقرة في املدى البعيد. هذا، وعلى قاع

السياسية امللموسة األربع عشرة التي تضمنتها  التوصيات

الخطة هناك افتراض أنَّ الكثيرين يميلون إلى التأكيد على 

 إمكانية أن تجد إسرائيل نفسها أمام حرب على ثالث جبهات:

فاألزمة بين واشنطن وطهران  ،يران وأتباعهاإواحدة مع 

يران في والتموضع املتواصل للمجموعات املدعومة من إ

سورية ولبنان  وسيطرة حماس في غزة، كّل ذلك يدل على 

 في حرب ليست بسيطة في 
 
ل تحديا

ّ
عوامل يمكن لها أن تشك

البّر والصواريخ، ولكي تستبق إسرائيل وقوع الشر يجب عليها 

صّد العملية التي تتشكل فيها  آلة الحرب اإليرانية في سورية، 

انية بعيدة املدى في العراق، وصّد إقامة قواعد الصواريخ اإليًر

وإبراز قوة مؤهلة لضرب املواقع النووية اإليرانية، والصمود 

في وجه حرب صواريخ قاسية، وإعداد قوات برية قادرة على 

املناورة بسرعة، وتحقيق نتائج حاسمة في الساحتين 

 ملدى تكتلنا 
 
الفلسطينيتين. ومعركة كهذه ستشكل امتحانا

 ملدى قوة الجيش اإلسرائيلّي والقدرة القومّي، وكذلك امتح
 
انا

على املناورة الدبلوماسية اإلسرائيلية، ولهذه األسباب 

                                                                    
3 https://jiss.org.il/he/mitve-recommendations/  

أصبحت املهمة األكثر حيوية للحكومة هي إعادة روح الوحدة 

والهدف املشترك؛ ذلك عن طريق بناء إجماع سياس ّي واسع 

بقدر اإلمكان. وهذا يتطلب االمتناع عن املغامرات السياسية 

طرة مثل االنسحابات األحادية من أجزاء في الضفة الخ

الغربية، ومثل إجراء يمزق الشعب دون حاجة ومبرر، فهذا 

ما يرض ي التوقعات غير الواقعية للفلسطينيين دون أي مقابل 

فعلّي إلسرائيل.  وتوص ي خطة املعهد باللجوء الى  سياس يًّ

ضبط النفس، والتوقف عن اتخاذ خطط أخرى مثل فرض 

القانون اإلسرائيلي على جميع املستوطنات. ويرى زمالئي في 

 
 
املعهد أن إدارة النزاع مع الفلسطينيين دون أوانه ال ُيَعّد خيارا

، ًو
 
 عقالنّيا

 
بخاصة في وقت عن خوف عند القيادة، بل اختيارا

 أكثر مما سبق في سماء 
 
بدأ فيه التحدي اإليراني يرتفع عاليا

ب 
ّ
إسرائيل، ولذلك أضيف أنَّ إدارة متوازنة للنزاعات تتطل

بالضرورة وجود يد ثابتة على دفة القيادة واألمن الذاتّي، بما 

يتفق مع املصالح اإلسرائيلية بعيدة املدى، وهذا ما يستلزم 

 الصبر. فإ
 
سرائيل دولة قوية ومكانتها االستراتيجية أيضا

، وباإلضافة إلى ذلك تواجه تحديات أمنية ليست 
 
جيدة دوما

قليلة تلزم الجيش اإلسرائيلي على البقاء في حالة االستعداد 

والجهوزية للحرب، وتلزم املجتمع اإلسرائيلي باملحافظة على 

ر أعلى درجة من الوحدة، هذه االمتحانات تحتل أهمية أكب

بكثير من هذا االنتصار أو ذاك داخل مواقع املنازالت املستمرة 

ً.«بين من يكره نتنياهو ومن يؤيده أو بين املتدينين والعلمانيين

املخطط السياس ّي: التوصيات وتحت عنوان "

على »يحدد البحث التوصيات  3"األساسية األربع عشرة

ًالشكل اآلتي: 

ً

https://jiss.org.il/he/mitve-recommendations/
https://jiss.org.il/he/mitve-recommendations/
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ًاملحافظة على التكتل القومّيً .1

تل القومّي يعّد الشرط الضرورّي لحصانة فالتك

إسرائيل في مواجهة االمتحانات الصعبة التي يفرضها عليها 

الجوار املتعب املوجود من حولها في املستقبل القريب، 

فاألزمة مع إيران مرشحة لحمل مضاعفات بعيدة املدى، 

ولذلك ينبغي على الحكومة اإلسرائيلية الجديدة أن تهتم 

ع وتعزيز قدرته على الصمود بواسطة إجماع بوحدة املجتم

واسع بقدر اإلمكان، سواء أكان ذلك من أجل إجراءات حربية 

سوف تكون ضرورية في الشمال، أو من أجل إدارة متوازنة 

للنزاع مع الجانب الفلسطينّي، واالستعداد للتقّدم املقبول مع 

ًالخطة األميركية ومواجهة تأثيراتها.

ًمواصفات متعددة االستعداد للقتال ب .2

ينبغي على الحكومة  القيام بحوار متتابع مع قيادة 

الجيش اإلسرائيلّي، من أجل تهيئته لتحقيق تنوع في 

هذا  سيناريوهات القتال، وتخصيص املصادر التي يتطلبها

القتال، ومن املحتمل أن تضم السيناريوهات توجيه ضربة 

ضد أهداف املواقع النووية اإليرانية ومواجهة حرب على ثالث 

جبهات ضد تحالف مدعوم من إيران وللقتال ضد 

الفلسطينيين، كما يتعين االستعداد لحرب صواريخ وبناء 

كة قوات برية قادرة على املناورة والحسم بواسطة نقل املعًر

 أن امل
 
ال  علومات االستخباراتية الناريةألراض ي العدّو، علما

 في الحرب 
 
 ومهما

 
 مساعدا

 
، بل عامال

 
يمكن أن تشكل بديال

البرية، وال حاجة ملخاوف ال مبرر لها بأن فكرة الحرب البرية 

تنطوي على خسائر بشرية. ورغم أن االحتكاك العالي له ثمن، 

 بهدف حسم قوة العدّو إال أن استمرار القتال القص
 
ير نسبيا

يمكن له تخفيض عدد اإلصابات البشرية في الجبهة وبالتأكيد 

ًفي املؤخرة. 

ًصد إيران  .3

ناوش فيه إيران الواليات املتحدة 
ُ
في هذا الوضع الذي ت

واملجتمع الدولّي يتعّين على مجموعة املخابرات والجيش 

رائيل تجسيد اإلسرائيلي القيام باالستعدادات التي تتيح إلس

 
 
قدرة موثوقة على العمل العسكرّي، وسيشكل ذلك عامال

 إذا عاد اإليرانيون إلى طاولة املفاوضات. وفي الوقت 
 
مساعدا

نفسه ال بد من االستعداد ليوم األمر القتالي الذي ستجبر 

ضد خطة إيران النووية  اإسرائيل فيه على العمل وحده

حتى اآلن تركز على عملية )برغم أن الصورة املرغوبة ما تزال 

متكاملة للواليات املتحدة ومشاركة آخرين(، وفي ظل هذا 

الوضع ما زال العمل على منع إيران من الوصول إلى مصادر 

 من مجموعة األدوات 
 
ل جزءا

ّ
وتكنولوجيات متطورة يشك

املستخدمة أمام التهديدات اإليرانية. كما تتطلب عملية منع 

إيرانية في سورية وبنية تحتية إيران من بناء آلة حرب 

 ضمن 
 
 عسكرّيا

 
لصواريخ بعيدة املدى في العراق تصميما

االستعداد لتصعيد يصل إلى درجة املجابهة املباشرة، على أن 

يترافق ذلك مع جهود دبلوماسية )وبخاصة أمام روسيا( لثني 

ًسورية والعراق عن إعطاء إيران حرية العمل.

س كعاصمة موّحدة السيطرة على حكمنا في القد .4

 إلسرائيل.

 إدارة النزاع مع الفلسطينيين.  .5

 خطة ترامب وتأثيرها.  تنفيذاالستعداد من أجل  .6

 ردع حماس في غزة.  .7

إعطاء األفضلية ملصر واألردن، من أجل آفاق  .8

 جديدة في العالم العربّي.

وضع ثمن للعداء التركّي، وتأسيس شراكة في البحر  .9

 املتوسط. 
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من قبل  عم األميركي إلسرائيلاملحافظة على الد .10

.الحزبين الجمهوري والديم
 
 قراطي معا

 املحافظة على الحوار والتنسيق مع روسيا. .11

إقامة مرتكزات دعم في أوروبا مقابل مواقف  .12

 مؤسسة بروكسيل. 

 اتخاذ الحذر في آسيا. .13

ً.«تدعيم صندوق األدوات الدبلوماسية في العالم .14

يركز   4"الشرمن الشمال سينطلق وتحت عنوان: "

ً الخطر اإليرانّي على وجود »: البحث، أي: الخطة على أنَّ

إسرائيل يعود إلى سعي النظام اإليراني إلى تحقيق السيطرة 

 يمأل أيدولوجيته تجاه 
 
اإلقليمية، وهو يحمل عداء  عمّيقا

ل سعي إ
ّ
إلى  يرانإسرائيل وُيحّدد مهمته املركزية، ولذلك يشك

ً
 
 من الدرجة األولى، وال شك في  إنتاج سالح نووي تحديا

 
أمنّيا

أن االتفاق النووّي مع دول خطة العمل املشتركة الشاملة 

 على ) 2015عام 
 
( يحافظ عملّيا

 
 واحدة

 
الدول الخمس زائدة

قدرة إيران التكنولوجّية على الحصول بسرعة على الكمية 

املطلوبة للمادة االنشطارية في السنوات العشر املقبلة، وإذا 

ررت إيران خرق شروط االتفاق فستنتج القنبلة النووية ق

قبل تلك املدة. وال شك في أنَّ شدة التوتر في األزمة ستولد 

األخطار، وكذلك الفرص ملعالجة أساس املشكلة، ولذلك 

بدأت لحظة الحقيقة تقترب. فمحاوالت إيران إنشاء بنى 

تحتية عسكرية ملهاجمة إسرائيل من سورية، وكذلك 

ليشيات الشيعية التابعة لها، يا في العراق عن طريق املوجوده

ووجودها في لبنان بواسطة حزب هللا، وفي قطاع غزة 

 كّل ذلك جعلها ،بواسطة دعمها لحماس والجهاد اإلسالمّيً

 ذات حجم أكبر من األخطار التي واجهتها إسرائيل 
 
تولد أخطارا

                                                                    
4 https://jiss.org.il/he/mitve-confronting-iran/  

طر من قبل في عشرات السنوات املاضية، وينضم لهذا الخ

التسلل اإليراني إلى البحر األحمر بعد دعمها النقالب الحوثيين 

في اليمن، وهذا ما يتيح لها قدرة على إلحاق الضرر باملالحة 

البحرية فيه. فمن املمكن لهذه األزمة الراهنة والتحدي الذي 

 والفرضية العملية تبين 
 
تشكله إيران بلوغ نقطة الغليان قريبا

ق ردع نووّي مستقر أمام نظام من أنه من املستحيل تحقي

هذا النوع في منطقة عاصفة وغير مستقرة، ولذلك يصبح من 

املهم منع إيران من الحصول على قنبلة نووية وفي الوقت 

نفسه من الصعب أن نتوقع حدوث تغيير في النظام في 

املستقبل القريب، كما ال نتوقع أن يتضاءل العداء اإليرانّي 

كن االستعداد لبناء "تهديد عسكرّي موثوق ضد دولة اليهود. ل

به" ضد البنية النووية اإليرانية من شأنه تعزيز احتماالت أن 

تلزم األطراف الدولية إيران باتخاذ إجراءات تمنع الوصول 

ًمعها إلى مجابهة عسكرّية. 

لقد كان الرد االيراني األول على قرار ترامب باالنسحاب 

حافظة على التزامها بالجزء من االتفاقية النووية هو امل

املتعلق بها في االتفاق، واالستناد إلى املوقف األوروبي الودي 

تجاهها، والتركيز فقط على تطوير قدرتها الصاروخية وعلى 

نظام الطرد املركزي املتبع بموجب ما يسمح به االتفاق. وهذا 

ما قامت به إيران في السنة املاضية منذ االنسحاب األميركي 

رت هذا االتفاق، لكنه يبدو أن القيادة اإليرانية غيًّمن 

السلوك على قاعدة تقديرها للوضع بعد تشديد العقوبات 

األميركية عليها. وهذا أصبح يتطلب استعداد إسرائيل لدفع 

من أجل بناء وتثبيت قدرات  ذلكالثمن االقتصادي الباهظ؛ 

لتي عسكرّية بهدف إحباط املشروع النووي ومجابهة الحرب ا

ستشن على إيران وحلفائها في أعقاب أي عملية عسكرية 

https://jiss.org.il/he/mitve-confronting-iran/
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على الحكومة  ينبغيإلحباط املشروع اإليرانّي. ولذلك 

اإلسرائيلية اتخاذ ثالثة قرارات يتعين تنفيذها بالتوازي من 

ًأجل االستعداد لجميع االحتماالت وهي: 

على إسرائيل أن تخصص الوسائل املطلوبة  ينبغي .1

الحقة دقيقة للنشاط اإليراني في من أجل القيام بم

املجال النووّي لكي تتمكن من اتخاذ قرار يتيح 

 وتسريَع النشاط، من أجل إحباط 
 
 قصيرا

 
تحذيرا

 املشروع اإليرانّي؛

يتعّين على الجيش اإلسرائيلي وأجهزة املخابرات  .2

 التي تتيح عند صدور 
 
القيام باالستعدادات كافة

ملرحلة العملية إلحباط إلى ا األمر القتالي االنتقال

 املشروع االيرانّي؛

إعداد الجداول الزمنية وبقية املستلزمات املطلوبة  .3

وعرضها على الحكومة املصغرة لشؤون األمن 

ً)الكابينيت( للمصادقة. وفي األحوال 
 
يعد  كافة

التهديد العسكري اإلسرائيلي املوثوق ذا قيمة في 

ي تحسين تحفيز أطراف أخرى في الساحة الدولّية وف

موقف املساومة أمام إيران، إذا اختارت العودة إلى 

طاولة املفاوضات. وسوف تستمر إسرائيل بعزم على 

منع )دون تصريحات علنية( إيران من بناء قوة 

إيرانية في سورية ومن تشكيل جبهة أخرى ضد 

اسرائيل والهيمنة على الشرق األوسط. وهذه 

ستئناف جهود املعركة غير مشروطة بقرار إيراني اًل

تدعيمها  يجبإيران النووية. كما أن هذه القرارات 

باالستعداد للكفاح السياس ي داخل النظام الدولي 

من أجل اقناع  ذلكوارتباطه باملواقف األميركية؛ 

العالم بضرورة الكفاح ضد امتالك إيران للسالح 

النووي وخطره ليس على اسرائيل وحدها. وسوف 

رائيل لدفع ثمن اقتصادي يتطلب ذلك استعداد إس

باهظ من أجل بناء وثبيت القدرات العسكرية 

إلحباط املشروع اإليراني والقتال الذي سيوجه ضد 

 إيران وحلفائها في أعقاب إحباط املشروع النووّي. 

 أمام أغلبية 
 
 جدا

 
وإذا كان الخطر االيرانّي واضحا

سكان إسرائيل، فإنَّ السياسة اإلسرائيلية املقترحة يجب أن 

 وينبغي علىتحظى بإجماع إسرائيلّي وتعزز الوحدة القومية. 

الحكومة استغالل استعداد اإلدارة األميركية الحالية للعمل 

ضد إيران من أجل تسريع هذه العملية دون أي صلة بمدى 

استعداد إسرائيل. فالواليات املتحدة تجاوزت في اآلونة 

األخيرة العتبة األولى في استعدادها الستخدام القوة في 

تها. وال شك مواجهة االستفزازات املحتملة من إيران ومجموعا

في أنَّ ارتفاع درجة التوتر والشكوك تلزم الدولتين الواليات 

املتحدة وإسرائيل بالتنسيق الوثيق بينهما. ومع ذلك ربما يبهت 

الجهد األميركي ويفشل الضغط الدولي على إيران وحينئذ 

ستبقى إسرائيل وحدها في مواجهة إيران وسيرها على الطريق 

للعمل العسكري بهدف إحباط النووّي، وتصبح الحاجة 

مشروع إيران النووي ملقاة على كاهل إسرائيل. ويبدو أن 

االستعداد لبناء قوة عسكرّية موثوقة ضد البنية التحتية 

أطراف في  بإسهامالنووية اإليرانية هو الذي سيعزز اآلمال 

املجتمع الدولّي لفرض اإلجراءات الكفيلة بمنع الوصول إلى 

ًة مع إيران". املجابهة العسكري

ً

" ترى نظرة على الداخل اإليرانّي وتحت عنوان: "

برغم املشاكل الداخلية في إيران ما »الخطة اإلسرائيلية أنه 

زال النظام يحافظ على استقراره وتصميمه وقدرته على 

معالجة أي ثورة داخلية ضده بيد شديدة. لكنه مع ذلك يبدو 

متزايد من مضاعفات أن القيادة اإليرانية نفسها تشعر بقلق 
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العقوبات التي يمكن أن تؤدي إلى تدمير املداخيل التي تنجم 

عن تصدير النفط وإلى أزمة مالية واقتصادية حادة، كما يبدو 

أن خامنئي ال يعول على قدرة إيران على تجاوز هذه الفترة 

املتبقية حتى موعد االنتخابات األميركية وتغيير اإلدارة فيها. 

 لن تغّير إيرانهذا، وعلى اأًل
 
سياستها تجاه  حوال كافة

إسرائيل، وسوف تستمر في تهديدها وفي التمسك بالهدف 

ًا بقي النظام اإلسالمي في الحكم.طامل األيديولوجي لتدميرها

 غليان وشعور باإلحباط يظهر على السطح 
 
وهناك حّقا

عن طريق االضرابات واالحتجاجات العمالية )بشكل عاٍل من 

 في ضواحي املدن. والقمع أصحاب الي
 
اقات الزرقاء( وتحديدا

العنيف لهذه األعمال عن طريق اعتقال قادتها وإخراج 

االعترافات منهم عن األسباب السياسية لهذه االحتجاجات 

أنه من شبه  رغميدّل على الحاجة امللحة للنظام في إسكاتهم، 

 
 
 شك أن ال يصدق الجمهور هذه االعترافات. واًلاملؤكد عملّيا

في أن حقيقة هذه االحتجاجات باقتصار معظم املشاركين 

هو الذي يقلل من إمكانية توسعها  ثنّيةاإلفيها على األقليات 

نحو بقية أجزاء الدولة وبقية الجمهور. فإمكانية تغيير النظام 

عدم سكوت املجتمع ما تزال على املدى املنظور عن طريق 

ًضئيلة.

 تزداد وربما االعتقاد بإمكانية حد
 
وث ثورة أكثر اتساعا

 قد 
 
 واجتماعّيا

 
 كلما تعاظم تأثير العقوبات اقتصادّيا

 
حجما

 أخرى قابلة للتطور بعد موت الزعيم علي خامنئي 
 
يتيح فرصا

على إسرائيل  يجبالذي بدأت صحته بالتدهور. ولذلك 

التعاون مع دول أخرى من أجل زيادة التوترات الداخلية في 

أإيران، 
َ
 دت إلى إمكانية سقوط النظام، أم عدمسواء أ

 ك
 
هذا لن يتطلب تخصيص سقوطه حتى اآلن، طاملا أنَّ تعاونا

فمثل هذه اإلجراءات تتيح تنفيذ مهمات  مصادر كثيرة.

للتعقب والكبح؛ بل ورد الفعل الحاّد املضاد. ومن هنا تنبع 

الحاجة إلى االستعداد لوضع تبدأ فيه إيران باالنهيار لكي 

ابهة العسكرّية. وإذا كان الوضُع االقتصادي في إلى املجننتقل 

ً
 
 جّدا

 
)التضخم والبطالة(، فإنَّ تصعيد العقوبات  إيران سيئا

بالذات هو الذي سيعرض النظام إلمكانية وصول اقتصاده 

إلى نقطة االنهيار. فالعالقات التي أقامتها إيران مع الصين 

إليران التغلب بشكل والهند واالتحاد األوروبي وروسيا أتاحت 

جيد على الضغط األميركي بعد سنة من انسحاب واشنطن 

التي رفضت  نفسهامن االتفاق النووي؛ لكن هذه الدول 

التعاون مع الواليات املتحدة في فرض العقوبات بدأت تواجه 

 
 
. هذا، ورغمموقفا أميركيا

 
الشعارات املعلنة ضد  حاسما

يمكن اإلشارة الى وجود نشاط إيران خارج حدودها، إال أنه 

تأثير مباشر من هذه االحتجاجات ضد التدخل اإليرانّي في 

املنطقة )وفي سورية(، وهناك دالئل على أن النظام اإليراني 

يعد التحريض والتدخل من الوسائل الحيوية في صراعه 

املستمر والشديد أمام الواليات املتحدة وحلفائها )بما في ذلك 

على إسرائيل التعاون مع دول أخرى.  إسرائيل(. وهنا يجب

فمن الصعب إحباط الوجود اإليراني في سورية، بسبب 

ليشيات يالتصميم اإليرانّي، وكذلك بسبب طابع تدخل امل

التابعة له في سورية؛ لكنه من املمكن إيجاد نقاط ضعف 

أخرى إليران مثل القيام بتعزيز قدرة املعارضين لحزب هللا 

د حلفاء داخل إيران نفسها، وبخاصة بين داخل لبنان أو إيجا

ِنّيةاإلاألقليات 
ْ
. ومع ذلك ال بدَّ من أن نأخذ بالحسبان ظهور ث

ًعمليات رّد فعل متشددة. 

وفي إطار الجهود إلحباط تطلعات إيران نحو الدول 

املجاورة لها في الخليج )وهي الجهود التي تتبناها الواليات 

تجسد بقية أشكال الشراكة املتحدة( من املهم إلسرائيل أن 

قادرة على العمل االستراتيجية في املنطقة، ألنها مستعدة ًو

ً«.بقوة عند الحاجة
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 "تخفيض التهديد االيراني من سوريةوتحت عنوان: "

أصبحت سلطة  2019منذ منتصف عام »يبين البحث أنه: 

األسد مؤكدة، ولم يعد هناك في يومنا هذا خطر عسكرّي 

 دالئل على أنَّ على استمرار حكمه، كما فعلّي 
 
ال توجد أيضا

روسيا وإيران معنيتان بالقيام بتغييرات في قمة  حليفتيه

الحكم. ومع ذلك ما تزال الحرب األهلية لم تبلغ نهايتها بعد، 

% من األراض ي السورية، بينما 60فاألسد يسيطر على أكثر من 

( تحت )قسم شرقي الفرات أراض ي سورية% من 30بقي 

من الواليات  املدعومينبقيادة األكراد  "قسد"سيطرة 

% من مصادر الغاز 80املتحدة، وهذه املنطقة تحتوي على 

والنفط في الدولة؛ أما املنطقة األخرى التي تعد خارج سيطرة 

األسد فهي بأيدي األتراك واملتمردين السوريين. وإيران تقوم 

جسر برّي يصل إلى  باستغالل األزمة في سورية من أجل بناء

البحر املتوسط وتحقيق الهيمنة اإليرانية في منطقة الهالل 

الخصيب، وسوف يتعاظم جهدها لتحقيق هذا الهدف كلما 

األميركية. وهناك أهداف أخرى إليران -احتدت األزمة اإليرانية

مها أنها تحاول إنشاء قاعدة متقدمة في جانب  وفي مقدَّ

وجنوب سورية لقوات القدس  الحدود السورية عند الجوالن

التي يساعدها حزب هللا واملليشيات الشيعية، وتريد 

استخدام هذه القاعدة نقطة إطالق للصواريخ نحو إسرائيل 

)جزء من هذه الصواريخ ينتج في سورية(، وتنفيذ عمليات 

أنَّ الوجود  فيتسلل إلى األراض ي اإلسرائيلية. وال شك 

 على مراكز  العسكرّي اإليرانّي في سورّية
 
الذي يحمل تهديدا

السكان في إسرائيل سيتيح من وجهة النظر اإليرانية قدرة 

ردع ضد أي هجوم إسرائيلي ممكن على املنشآت النووية في 

ًإيران )على غرار معادلة الضغط بالصيغة الكورية الشمالية(.

ويتعّين على إسرائيل االستعداد الحتمالية واضحة 

ن نظام األسد وتعززت قوة جيشه كلما يظهر منها أنه كلما ت
ّ
مت

ازداد حجم قدرة رّده على الغارات الجوية اإلسرائيلية. وال 

األردن سيتيح لطهران -أنَّ االعتماد على حدود سورية فيشك 

خلق شروط تزعزع استقرار األردن، واستخدام األراض ي 

لسطينية وتحويلها إلى "غزة األردنية كعتبة قفز للسلطة الف

 بنقل التكنولوجيا التي تتيح لحزب ثانية
 
". وإيران معنية أيضا

هللا بشكل حاسم تدعيم صواريخه بالقدرة على دقة اإلصابة. 

 عن طريق قطار جوّي من 
 
وهذا الدور اإليرانّي يجري أيضا

يسيطر عليه حزب  الذيطهران إلى املطار الدولّي في بيروت 

وحجم الشحنات هللا؛ لكن املمر البري الذي ال يقيد مستوى 

التي يراد نقلها لحزب هللا يعد األفضل عند إيران. وكانت 

إسرائيل قد امتنعت عن اتخاذ موقف في الحرب األهلية 

السورية باستثناء قيامها بتحالف مع مجموعات املتمردين 

جنوب الذين تمركزوا قرب حدود الجوالن مع إسرائيل في 

بشّن  ي اإليرانّيًغرب سورية. وقامت إسرائيل إزاء هذا السع

غارات جوية وأطلقت صواريخ واستخدمت وحدات خاصة، 

وتسببت هذه العمليات بضرر كبير إليران ولحزب هللا 

ليشيا الشيعية، ومنعت أو شوشت عملية إنشاء هذه يوللم

املوقع املتقدم قرب الجوالن.  وفي ما يتعلق باملعدات 

بقيت هذه  والوسائط القتالية اإليرانية ونقلها عبر سورية

نتيجة تعرضها  العملّية محدودة أمام الخطر الذي يحيق بها

للغارات اإلسرائيلية، أما مشروع تحديث صواريخ حزب هللا 

فلم يحقق على ما يبدو سوى نجاح محدود؛ لكنه لم ينجح 

إال بتحديث وتحسين أجهزة دقة اإلصابة عند عشرات 

ُهر الباقيالصواريخ فقط. 
ْ

ش
َ
 2019عام  ة منويبدو أنه في األ

من املتوقع أن تجري في سورية تطورات يمكن أن تشوش 

ًالنجاح اإلسرائيلّي. على

ً
ّ
على  2019ت زيارة األسد إلى طهران في شباط فقد دل

ومن الدور  أنَّ إيران قلقة من التأثير املضاد لعمليات إسرائيل
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الروس ّي املهيمن ومن الوجود األميركّي املتبقي، وقد ولدت 

 يثبت سيطرة إيران في سورية،  الزيارة
 
 رسمّيا

 
اتفاقا

وتستخدمه على ما يبدو إيران من أجل تحقيق أهدافها 

العسكرية الشاملة، وفي ربط مجموعات الحرس الثوري 

ًشيعية العاملة مع الجيش السورّي.ليشيات اليوحزب هللا وامل

أنه ينوي سحب  ذكر ترامب ،وباإلضافة إلى ذلك

أنها كانت إحدى العقبات  رغمالقوات األميركية من سورية، 

التي وقفت في وجه توسيع املمّر البري اإليرانّي عند منطقة 

وجود القوات األميركية في التنف. وإذا جرى تنفيذ االنسحاب 

األميركي من هذا املكان تستطيع إيران تعميق وجودها على 

ب بضعف لدور األكراد الذين األرض السورية؛ بل وتتسب

في سورية والعراق عرقلة أمام توسيع املمر يسبب وجودهم 

البري اإليراني. وإلى جانب ذلك تشكل اإلجراءات إلعادة 

االستقرار في سورية بعد الحرب األهلية مثل إعادة سورية 

للجامعة العربية واستئناف العالقات الدبلوماسية بينها وبين 

 ُيضّيق هامش املناورة اإلسرائيلي في الدول العربية عا
 
مال

سورية. فالهدف املعلن إلسرائيل هو استئصال الوجود 

ًاإليراني من األرض السورية. 

وإذا حسبنا مدى حجم املشروع اإليراني واستثمار 

 
 
إيران الكبير فيه نجد باملقابل أن إسرائيل لم تولد بعد ضررا

 من أجل تغيير السياسة اإليراني
 
 ال تمكنة، كافيا

 
إبادة  فمثال

ليشيات العاملة بدعم إيرانّي، وكذلك املجموعات التي يامل

تديرها إيران داخل بنية الحكم السورّي بواسطة العمليات 

  60الجوية فقط. فاإليرانيون متموضعون على بعد 
 
كيلومترا

الحكومة اإلسرائيلية أن  ويجب على ،من الحدود مع إسرائيل

مال أن تقوم إيران برّدٍ عسكرّيٍ على تأخذ بالحسبان احت

عمليات إسرائيلية في املستقبل بما في ذلك عمليات انتقامية 

بواسطة منظمات تابعة إليران، أو أن تنتقم بشكل مباشر. 

أنَّ محاوالت إسرائيل إجبار األسد على العمل ضد  فيوال شك 

إيران أو التسبب بإخراجها من كل أراض ي سورية لن تنجح في 

ه األوقات، ألنَّ النظام السوري الذي تسانده اآلن هذ

 إلى الحّد الذي يجعله يعمل في 
 
املليشيات اإليرانية ليس قوّيا

ذلك يمكن للتصميم اإلسرائيلي على  ورغمهذا االتجاه. 

استخدام القوة تحقيق هدف محدود أكثر مثل تقليص 

النشاط اإليراني في سورية. كما يمكن االستعانة بروسيا 

تقليص الوجود اإليراني فروسيا ليست شريكة مع املصلحة ل

اإليرانية لتحويل سورية إلى ساحة معركة يمكن أن تلحق 

الضرر بهدف روس ي استراتيجّي، وهو تثبيت سلطة األسد. 

ولذلك ستتعامل روسيا بتسامح مع الغارات الجوية الروسية 

فوق سورية التي ال تعد موجهة لزعزعة سلطة األسد. ومع 

ذلك ستعمل روسيا من أجل إبعاد إيران عن الحدود مع 

إسرائيل فقط إذا استعدت إسرائيل ملساعدتها في تحقيق 

ذلك بالضرورة في تقدم في املصالح الروسية دون أن يكون 

ًالساحة السورية.

أن تعد نفسها أمام احتمال  هذا، وينبغي على إسرائيل

ه سيزداد تمتن نظام األسد وقوي جيشواضح هو أنه كلما 

باملقابل حجم قوة رده على الغارات الجوية اإلسرائيلية، وفي 

ًوضع كهذا يتعين توجيه انتباه  حليفها يولد  روسيا إلى أنَّ

 غير معقولة. 
 
ًأخطارا

ويبدو أنَّ إسرائيل تخلت عن جزء من الغموض الذي 

اتبعته تجاه مسألة االعتراف بشّن العمليات فوق سورية، 

العودة إلى التقيد باملزيد من هذا الغموض  نوينبغي عليها اآًل

واالمتناع عن املالحظات العلنية أو عليها االكتفاء باملالحظات 

ً.«العامة فقط في كل ما يتعلق بعملياتها في الساحة السورّية

ًً
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 وفي التحليل واالستنتاج

 يشبه هذا البحث الذي يطلق عليه ديفيد فاينبيرغ

املخطط السياس ّي، ويعرض فيه التوصيات األربع عشرة التي 

يدعو الحكومة اإلسرائيلية إلى تبنيها في مواجهة التحديات التي 

 من  أقول: ُيشبه ،تتعرض لها "إسرائيل" في هذه األوقات
 
نوعا

الوثيقة التي تكشف بواسطة العناوين التي حددها في وصف 

 من 
 
ًاالستخالصات أهمها: الوضع الراهن اإلسرائيلي عددا

اآلن فاق  "إسرائيل"أنَّ حجم الخطر الذي تمر به  .1

 التي شهدتها منذ انتظارها لقرار 
 
األخطار كافة

فعنوان )بال أوهام وال يأس(  1947التقسيم عام 

 بهذه العبارة التي أطلقها 
 
الذي اختاره مستشهدا

 ديفيد بن غوريون  في ذلك الوقت بالذات 

التحديات  ر تدل على أنلتحديد مستوى الخط

تجعلها  "إسرائيلـ "التي يفرضها الوضع الراهن ل

مصيرّي على مستوى املنطقة  أمام  مفترق طرًق

وعلى املستوى الدولّي، وكأنها بين الوالدة من 

جديد أو اإلجهاض، وأنَّ أّي عجز وإخفاق في 

التغلب على هذه التحديات على األرض سيفرض 

ى مستقبل املشروع عالمات استفهام كبيرة عل

ًالصهيوني واستكماله وعلى مستقبل وجودها.

إنَّ الفصل الذي يعرضه البحث تحت عنوان  .2

"من الشمال ينطلق الشر" يثبت أن جبهة 

نظر "إسرائيل" أصبحت تمتد قوتها  الشمال في

من حدود الجوالن الراهنة وجنوب لبنان لتصل 

 بالعراق وأن موضًو
 
ع إلى القوة اإليرانية، مرورا

هذه الجبهة يحتل االهتمام املركزي في أي 

استراتيجية إسرائيلية للمحافظة على بقاء 

وليس فقط على نجاحها في مشاريع  "إسرائيل"

 . التوسع والهيمنة

إنَّ جميع السياسات التي اتبعتها إسرائيل في  .3

حتى  2003التغلب على هذه التحديات منذ عام 

طلوبة ال على اآلن لم تحقق النتائج أو األهداف امل

املستوى الجزئي وال على املستوى الكلي وبعض 

الدالئل التي يسوقها البحث تثبت ذلك، 

فاستبدال العجز اإلسرائيلّي في شّن حرب شاملة 

على إيران، واستبدال الفشل في إقناع الواليات 

املتحدة بشّن الحرب الشاملة على إيران باملراهنة 

ان، ومحاوالت على اختراق الوضع الداخلي إليًر

هتها الداخلية بواسطة زعزعة استقرارها في جب

ثنّية والضغوط االقتصادية اإل االنقسامات

 حتى اآلن 
 
والحصار، كّل ذلك تعثر وفشل أيضا

 
 
؛ لكنه بقي خيارا

 
بموجب ما ذكره البحث أيضا

يمكن املراهنة عليه أمام انسداد الطرق في وجه 

 أّي خيارات عسكرية مباشرة. 

هو  "إسرائيل"يوضح البحث أنَّ أهم ما تخشاه  .4

أن تتمكن طهران من امتالك السالح النووي 

بقدراتها الذاتية، فتتحول إلى انتهاج سياسة ردع  

نووّي موّجهة إلسرائيل؛ ذلك عن طريق تهديد 

واشنطن بأن أي حرب أميركية تشنها واشنطن 

على طهران، فإنَّ إيران ستوجه سالحها النووّي 

بالذات إلجبار الواليات املتحدة  "إسرائيل"ضد 

على التراجع عن أي حرب مباشرة ضد إيران أو 

 وقوة 
 
حلفائها، وهذا ما تبنته دولة أصغر حجما

عسكرية تقليدية من إيران هي كوريا الشمالية 
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حين تمكنت من امتالك عدد من القنابل 

النووية، وهددت بضربها على أكبر دولتين 

وهما  املتحدة قرب حدودها، حليفتين للواليات

اليابان وكوريا الجنوبية، لكي تجبرهما على منع 

اإلدارة األميركية من شّن الحرب املباشرة عليها، 

 
 
ألن الثمن الذي سيدفعه كل منهما سيكون باهظا

، بسبب قرب مدنهما من أي منطقة تطلق 
 
جدا

صواريخها النووية وصعوبة فيها كوريا الشمالية 

املضادة بسبب مداها القصير  اريخصد هذه الصًو

 .
 
 جدا

يعترف البحث بأنَّ "إسرائيل" لم تستطع حتى  .5

اآلن إنجاز هدفها في منع الوجود اإليراني 

العسكرّي في سورية، رغم سياسة الغارات 

اإلسرائيلية  املتكررة واستهدافها للمعدات 

واألسلحة التي تتهم إيران بمحاولة نشرها في 

الذي توّصل إليه البحث هو  سورية، فاالستنتاج

أنَّ "إسرائيل" لن يكون بمقدورها إبادة جميع 

يران وترسلها إلى إ"املجموعات التي تدعمها 

سورية"، وهو بنظر البحث أهم عامل يزيد من 

ً  قدرة الوجود اإليرانّي في سورية، إضافة إلى أنَّ

القيادة السورية ما تزال بموجب ما جاء في 

لدور العسكري الداعم البحث تتمسك بوجود ا

من ايران في سورية، وبخاصة ألنَّ الحرب التي 

تشّنها املجموعات املسلحة في شمال وشمال 

شرقي سورية ما تزال قائمة ولم يتم التخلص 

 منها. 

هذا، ومع تعثر هذه السياسة اإلسرائيلية في إبعاد دور 

الوجود اإليراني في دعم سورية يوص ي البحث القيادة 

لية بالعمل على االكتفاء بتخفيض هذا الوجود اإلسرائي

 
 
 لسورية؛ بل إن البحث يوص ي أيضا

 
اإليرانّي الداعم عسكرّيا

بأن تمتنع القيادة اإلسرائيلية منذ اآلن عن تشديد سياسة 

ل من مسؤولية  عن  "إسرائيل"الغموض التي تتبعها في التنصُّ

األراض ي أي هجوم أو غارة تشّنها ضد "الوجود اإليرانّي" في 

ًالسورّية. 

ولذلك يوص ي البحث القيادة اإلسرائيلية في نّصه 

لى التقيد باملزيد من هذا الغموض واالمتناع عن إبالعودة "

املالحظات العلنية أو عليها االكتفاء باملالحظات العامة فقط 

وهذا يدل  .في كل ما يتعلق بعملياتها في الساحة السورية"

السياسة اإلسرائيلية التي  على تراجع في موقف القيادة

أعلنت قبل أشهر عن عدم الحاجة إلى سياسة الغموض في 

تحمل مسؤولية هذه الغارات؛ بينما يحذر البحث القيادة 

اإلسرائيلية من استمرار هذه الغارات التي ستتعرض في 

املستقبل القريب الحتماالت رّد سورّي أو رّد انتقامّي إيراني 

ًلألخطار. "إسرائيل"وسوري يعرض 

 


