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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 2019 آب 18: عشر السادسالعدد 

 

 1"دف إسرائيل االستراتيجي في سوريةه"

 مركز بيغين السادات للدراسات االستراتيجية

 

2ياكوف البان :بقلم

:  إلى ارتأى البان في دراسته  من التقارير »أنَّ
ً
عددا

شارت في بداية تموز إلى موجة واسعة من الضربات أاإلعالمية 

على أهداف إيرانية فوق سورية، وهذه التقارير اإلسرائيلية 

 بحرب الظالل املستمرة التي تجري بين إسرائيل 
ً
َعدُّ تذكيرا

ُ
ت

وإيران، وتسلط الضوء على الهدف االستراتيجّي املزمن 

إلسرائيل، فقد ُزعم أن هذه الضربات استهدفت مواقع أسلحة 

حة إيران وحزب هللا بما في ذلك منشآت لتطوير وخزن األسل

ال توجد في القواعد العسكرية للنظام. كما ذكرت  االتي يبدو أنه

التقارير أن مناطق في حمص وجوار دمشق وغرب سورية تلقت 

                                                                    
1 https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-strategy-syria/  

وهو من املتخصصين في شؤون املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية والوضع االستراتيجي في  ،يعقوب البان باحث في مركز بيغين السادات للدراسات االستراتيجية 2

  الشرق األوسط.

،
ً
تسببت بحدوث عدد من الخسائر البشرية.  ضربات أيضا

وكانت إسرائيل قبل مّدة طويلة قبل بداية الضغوط 

ددة ملنع االقتصادية الكبيرة على إيران قد طبقت سياسة متش

إيران من الوجود في سورية، ثم استمرت بتنفيذ هذه السياسة 

 بدرجة أقل دون أن تتوقف عن تطبيقها. 

وأعطت املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية للمعلومات 

االستخباراتية واألجهزة املتخصصة بدقة اإلصابة النارية 

 أولوية لتحقيق الهدف في قطع عمليات بناء آلة الحرب اإليرانية

https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-strategy-syria/
https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-strategy-syria/
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في سورية. وعملت إسرائيل في مناسبات كثيرة على منع إيران 

من استخدام سورية كمنطقة نقل وإنتاج لألسلحة املتطورة 

ملصلحة حزب هللا في لبنان، مثل: الصواريخ املجهزة بتكنولوجيا 

دقة إصابة األهداف، وشملت هذه الجهود اإلسرائيلية تعقب 

البرية املشتبه بها، الطيران ومصانع األسلحة وعربات الشحن 

وكذلك مجموعة إنتاج األسلحة اإليرانية وعمليات التهريب في 

كل أرجاء الشرق األوسط. وذكرت بعض التقارير أن حملة 

إسرائيل العسكرية املسماة )الحرب بين الحروب( تضمنت هي 

 غارات ضد الجهود اإليرانية الرامية لبناء ممر بري يربط 
ً
أيضا

واستخدامه لنقل األسلحة واملجموعات بين العراق وسورية 

التي تدعمها إيران. وشكلت التقارير التي تحدثت عن غارات 

ندفة في جبل الثلج عالم إسرائيلية ادعت وجودها وسائل اإل 

الكبير. وأمام كل تقرير عن العمل الوقائي اإلسرائيلي يمكن أن 

 من العمليات التي لم تتحد
ً
ث يكون هناك باملقابل الكثير جدا

عنها التقارير، وبقيت مجهولة للرأي العام. فإسرائيل مصممة 

 على عدم السماح إليران ببناء قواعد للطائرات الصغيرة بال

طيار وال ببناء مصانع للصواريخ وال بنشر شبكات إرهاب تابعة 

لها تهدد اإلسرائيليين، وباإلضافة إلى ذلك كان سالح الجو 

مدار الساعة لرصد  اإلسرائيلي يعمل بشكل متواصل على

وتعطيل األخطار التي تبرز. وكان الهدف االستراتيجي الشامل 

إلسرائيل هو بموجب ما عبر عنه رئيس املوساد يوس ي كوهين 

في مؤتمر هيرتسيليا بعد ساعات من الغارة التي جرى الحديث 

عنها في األول من تموز املاض ي حين قال: "أعتقد أن إيران سوف 

 ج بأنها لن تتحمل كل هذه الضربات". تتوصل الى استنتا

وهذا البيان يعكس طبيعة الهدف األوسع الذي ال يعد 

 عند إيقاف قوة إيران املادية ومنعها من تعزيز قوتها في 
ً
محدودا

سورية؛ بل إن هدف إسرائيل هو إجبار الخامنئي القائد األعلى 

إليران وقوات الحرس الثوري وقوات القدس على الوصول إلى 

ستنتاج بأنهم لن يكون بمقدورهم إدخال قدرات عسكرية اال 

 
ً
هجومية إلى سورية، دون أن تالحظها إسرائيل وتشن هجوما

عليها عند أي ضرورة. ولذلك كانت املئات من الغارات 

اإلسرائيلية في السنوات القليلة املاضية قد شنت بهدف دفع 

ة. إيران إلى تغيير مسارها وتقليص حجم مشروعها في سوري

وكانت إسرائيل تأمل أن تؤدي نتائج الشبكة النهائية لعملياتها 

الى إجبار إيران على إجراء تحليل لجدوى التكاليف التي تدفعها 

واالستنتاج بأن استثماراتها هذه في سورية سوف تضيع هباء. 

لكن رد إيران ما زال حتى اآلن هو االستمرار بلعبة القط والفأر 

بشكل مؤقت وتيرة نشاطها في هذا  مع إسرائيل، وهي تخفض

الشأن قبل أن تعود وترفع درجة وتيرته، وتقوم بتغيير في مدى 

 عن جنوب سورية وعن 
ً
النشاط الذي تبذله لبناء قوتها بعيدا

الحدود القريبة من إسرائيل ودمشق، وتبدأ باالتجاه إلى عمق 

الوسط الصحراوي السورّي. وهذا ما أكده يوس ي كوهين في 

في مركز هيرتسيليا حين قال: إنَّ جهاز املوساد الحظ أن كلمته 

اإليرانيين وحزب هللا يقومون ببناء قواعد بعيدة في شمال 

سورية، وهذا ما ظهر على ما يبدو في املحاوالت اإليرانية 

الستخدام القاعدة الجوية السورية )تي فور( وسط سورية 

لحة كبديل عن مطار دمشق الدولي لتهريب وتخزين األس

املتطورة قبل توزيعها في ما بعد داخل سورية ولبنان، ولذلك 

 
ً
قال كوهين: "إنهم يخطئون حين يعتقدون أنه من الصعب جدا

 .«على إسرائيل الوصول الى تلك املناطق"

إسرائيل حاولت في األسابيع القليلة »أنَّ  ويضيف البان

د من املاضية، أن تستكمل إجراءاتها العسكرية باستخدام املزي

الضغوط الدبلوماسية على إيران لكي تفرض عليها التراجع عن 

 نشاطاتها في سورية، وهذا ما ظهر على شكل اجتماع ثالثي كبير

حزيران املاض ي ثالثة مستشارين لألمن  24عقده في إسرائيل في 

القومّي: الروس ي واألميركي واإلسرائيلي، ذلك ملناقشة موضوع 
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ود بقيت غير واضحة. ومع ذلك سورية. لكن نتيجة هذه الجه

أشار مستشار األمن القومي الروس ي نيكوالي باتروشيف على 

األقل الى أن روسيا ليست مستعجلة على حل تحالفها مع إيران 

 بين الدولتين في 
ً
في سورية وهو التحالف الذي شهد تنسيقا

عمليات جوية وبرية لضمان أمن نظام بشار األسد. فقد قال 

إن إيران كانت وسوف تبقى االجتماع الثالثي: "شيف  في باترو 

 منذ زمن عالقات 
ً
 لنا، وقد تطورت معها تدريجيا

ً
 وشريكا

ً
حليفا

ثنائية ومتعددة األطراف، وإننا نرفض أي محاوالت تسعى إلى 

تصوير إيران كخطر كبير على األمن العاملي، ووضعها في السلة  

ابية أخرى، نفسها مع مجموعات  داعش، أو أي مجموعات إره

فإيران تشارك بدور كبير في القتال ضد اإلرهاب في سورية، 

وتسهم في استقرار الوضع، وإننا ندعو كل الشركاء إلى ممارسة 

ضبط النفس، وبذل الجهود نحو تبديد القلق والتوترات، 

ويجب أن تتجه الجهود نحو تخفيض التوترات بين إسرائيل 

 وإيران".

يحاء بأنه حين العام هو اإل ويبدو أن موقف موسكو 

تجد روسيا نفسها منفتحة على الضغط على إيران لالبتعاد عن 

حدود إسرائيل، فهي إما ال تستطيع أو ال تريد العمل على 

إخراج اإليرانيين واملجموعات التابعة لهم من سورية، فالوجود 

 الستقرار نظام األسد، واإليرانيون ما زال 
ً
اإليراني ما زال مطلوبا

لديهم هدف استراتيجي على اللعب داخل مشروع روسيا البعيد 

املدى في سورية، رغم التصدعات والتوترات التي تظهر بين 

موسكو وطهران بسبب تشعب املصالح في سورية. وتقوم إيران 

لى تجنيد إية من جانبها بالعمل على صد محاوالت إسرائيل الرام

فقبل أيام قليلة أعلن عدد من  ،روسيا ضد املحور اإليراني

أعضاء مجلس األمن القومي اإليرانّي ولجنة السياسة 

مركز مائير عاميت اإلسرائيلي ب ما نشره )الخارجية بموج

العالقات  رغم وجود أنه اإلرهاب(لالستخبارات واملعلومات عن 

تحقيق اإلسرائيلية، إال أن طهران ما تزال قادرة على –الروسية 

الورقة الروسية( بواسطة النشاط اإليراني د من )الفوائ أقص ى

ويبدو أن التنافس بين إسرائيل وإيران على نفوذ  سورية.في 

م في سورية، 
َ
روسيا سوف يستمر، ويضع موسكو في موقع الَحك

وهذا ما يتناسب مع هدف روسيا للعودة إلى موقعها كقوة 

مل في عظمى في الشرق األوسط، ولذلك تمثل الرد اإليراني الشا

محاولة إبداء التحمل للضربات اإلسرائيلية واملرونة في أعمال 

إيران الهادفة إلى تعزيز قوتها العسكرية في سورية، دون أن 

تتخلى عن طموحها في تحويل البالد إلى امتداد لجبهة حزب هللا 

ضغوط العقوبات  . وفي ظل تزايداللبنانية ضد إسرائيل

ن يمكن إليران أن تحاول االقتصادية األميركية على إيرا

في سورية،  ملجموعات التابعة لها أو قدراتهااستخدام ا

 القيام 
ً
الستهداف إسرائيل، ويبدو أن إيران قد حاولت تماما

باستفزاز في األول من شهر حزيران املاض ي عندما جرى إطالق 

قذيفتين على جبل الشيخ من سورية، وردت إسرائيل 

ام وبطاريات الدفاع الجوي باستهداف مرابض مدفعية النظ

ومواقع الرصد واملراقبة السورية وذكر )مركز املراقبة السوري 

لحقوق اإلنسان( من لندن أن الهجوم اإلسرائيلي تسبب بمقتل 

ثالثة من الجنود السوريين وسبعة من املقاتلين األجانب من 

 اإليرانيين ورجال حزب هللا.

ي في سورية سوف اإليران –ويبدو أن الصراع اإلسرائيلي 

يستمر، وكل طرف منهما يحاول تجنيد روسيا ضد الطرف 

اآلخر؛ لكن إسرائيل أبرزت بشكل حاسم تصميمها على تفعيل 

قوتها العسكرية إلبقاء إيران تحت املراقبة في سورية، وهذا 

تموز املاض ي  14التصميم عبر عنه رئيس الحكومة نتنياهو في 

رية اإلسرائيلية حين قال: "في هذه أثناء زيارته الى الكلية العسك

اللحظة أصبح الجيش اإلسرائيلي هو القوة العسكرية الوحيدة 

 . «في العالم التي تقاتل إيران"
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 3"أهداف الحرب اإلسرائيلية: انتصار الزمن على املكان أو الفضاء"

 INSS اإلسرائيليمعهد أبحاث األمن القومي 

 4شموئيل هارالب :بقلم

الواقع املعقد والشائك في يومنا »: ظنَّ هارالب في أن

 مهما على إسرائيل: ما أهدافها من الحرب
ً
إذا  ؟يفرض سؤاال

كان تحقيق انتصار عسكري موضوعي على شكل حرب حزيران 

، وإذا كان تحقيق انتصار ذاتي على  1967
ً
فهذا لم يعد ممكنا

 للجمهور ودعاية إشكل صور للنصر فلن يكون هذا 
ً
ال استهالكا

 
ً
 "إلنجاز أمام الرأي العام. فالصورة عن نصر بصفتها هدفا

رب تستحقها بمفهوم "كالوزفيتش" ليست هدف ح "سياس ي

 إاطية تدافع عن نفسها. وباإلضافة قر دولة ديم
ً
لى ذلك إنَّ حربا

 من الالعبين واألخطار، وتتعرض فيها 
ً
غير متجانسة تضم كثيرا

 سوف 
ً
إسرائيل لهجوم بآالف الصواريخ من االتجاهات كافة

                                                                    
3 https://www.inss.org.il/he/publication/israels-goals-of-war-victory-of-time-over-space/  

ينشر أبحاثه في عدد من مراكز  ،1982لى إ 1975من عام  "إسرائيل"ي محاضر في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية ف ، دكتور شموئيل هارالب 4

 ."إسرائيل"ن كبار رجال األعمال األثرياء في ماألبحاث اإلسرائيلية وهو 

تجعل كل سعي إسرائيلي لتحقيق الحسم والنصر العسكري 

 
ً
يعود لعهد الحروب التقليدية في استراتيجية مغلوطة ومفهوما

 .«ميادين القتال العقيمة

د هارالب أنَّ 
ّ
الحرب التي تشارك فيها قوى العبة من » :وأك

غير الدول تفرض على إسرائيل في كل جبهة منها تحقيق هدفين 

حربيين فقط هما: تخفيض مدة استمرار الحرب وأضرارها الى 

لسنوات كثيرة.  أدنى الحدود؛ ومنع العدو من العودة للحرب

فصياغة أهداف الحرب املقصودة أعاله تعني إيجاد تحديد 

جديد ألهداف الحرب اإلسرائيلية، وهي تحقيق انتصار الزمن 

على املكان، ولذلك ينبغي على حكومة إسرائيل إعداد الرد 

https://www.inss.org.il/he/publication/israels-goals-of-war-victory-of-time-over-space/
https://www.inss.org.il/he/publication/israels-goals-of-war-victory-of-time-over-space/
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الدفاعي والهجومي بالسرعة املمكنة لتحقيق أهداف الحرب 

زفيتش املنظر والجنرال فون كالو اإلسرائيلية. وبالعودة الى كارل 

فهو الذي اشتهر بالقول: إنَّ  -(1831 -1780البروس ي )األملاني  

"الحرب ليست سوى استمرار للسياسة بوسائل أخرى"، 

، هي األولىومقولة  كالوزفيتش هذه تدل على ثالث مالحظات: 

؛ 
ً
أن الحرب استمرار  والثانيةأن الحرب وسيلة وليست هدفا

 على فشلها؛ للسياسة أي 
ً
 بالسياسة أو دليال

ً
أنها ليست  تحوال

هي أن الحرب وسيلة أخرى أي ليست الوسيلة األخيرة  والثالثة

النهائية التي تعني استنفاَد كّلِّ الخيارات األخرى وباالستناد إلى 

 أخرى" 
ً
كالوزفيتش ال تختلف الحرب بصفتها "وسيلة

 للسياسة" عن أي مبادرة سياسية أ
ً
خرى قد تكون  و"استمرارا

حيادية من ناحية أخالقية، وطاملا أنها تخدم مصلحة السلطة 

 فإن الحرب وسيلة شرعية.

قراطية الحديثة في عهد كالوزفيتش قبل نشوء الديم

والفكر القومي كان مبرر الحرب يتعلق باألرض والسياسة 

 
ً
 وليس باأليديولوجية، وكانت املصلحة التي شكلت أساسا

: الطلب بضم األراض ي لكي دها السلطة وهيللحرب هي التي تحد

يتم تعظيم مكانة األمير أو امللك أو القيصر، وكانت حروب 

االستيالء على األراض ي  تجري إدارتها بين الجيوش النظامية في 

 لالحتالل وليس للدفاع، 
ً
ميدان القتال  العقيمة، كانت حروبا

تل قراطية الحديثة وتطور أسلحة القولكن مع صعود الديم

الجماعّي، وتحول الحرب إلى شاملة كلية فقد كفت الحرب عن 

 
ً
" أو "وسيلة أخرى"، فالحرب للسياسة أن تكون  "استمرارا

قراطية تخوض الدول الديم ، هو أنَّ األول تستند على عمودين: 

 دفاعية وليس حروب احتالل،
ً
والدليل على ذلك هو أن  حروبا

قراطية أخرى، ة ديماطية لم تفتح الحرب على دولقر دولة ديم

قراطية هي حروب الحروب التي تديرها الدول الديم فكّل 

، هو أن والثانيدفاعية ضد عدوان األنظمة االستبدادية؛ 

الحرب وسيلة أخيرة للدفاع ضد عدوان خارجي وهي ليست هنا 

قراطية تحارب في حروب بال فالدول الديم وسيلة "أخرى"،

 يكون لها فيها خ
ً
يارات، ولذلك يصبح خيار وليس حروبا

استخدام مقولة كالوزفيتش وتبنيها كنظرية حديثة  للحرب في 

قراطية وقيم يه الصدامات الحربية بين قيم ديمعالم تجري ف

 قراطية،ال مع األنظمة غير الديماستبدادية ال يتناسب، إ

ملنظرين  ، إالقراطية باملقابل ال تحتاج هنافالدول الديم

 .«عسكريين منها

وفي إسرائيل تأسست االستراتيجية »هارالب: ويضيف 

على حروب  1973العسكرية منذ بدايتها وحتى حرب تشرين 

 -الردع لى عقيدة "يجري خوضها بين جيوش نظامية، وتستند إ

". ومع ذلك بدأت طبيعة القتال والحرب الحسم - اإلنذار املبكر

 تختلف منذ الثمانينيات وما بعدها، وانتقلت معارك إسرائيل

إلى القتال ضد العبين من غير الجيوش النظامية أي ضد 

نذار ت عقيدة "الردع واإل املنظمات املسلحة، فأصبح

، وحّل 
ً
  محلها إنوالحسم" غير واردة عمليا

ً
لم يكن نظريا

مفهومان أحدهما إيجابي واآلخر سلبي. املفهوم اإليجابي 

يستمد من جوهر مقولة كالوزفيتش التي ترى أن هدف الحرب 

هو تحقيق هدف سياس ي وليس الدفاع عن الوجود واألمن، 

فقد كان الهدف من خطة )الصنوبر الكبير(، أي الحرب في 

هو تغيير النظام وفرض سيطرة األقلية  1982لبنان عام 

املارونية برئاسة بشير الجميل على الدولة على حساب 

الطوائف األخرى ومنظماتها املسلحة، وبالنسبة لقطاع غزة 

د مفهوم أفيغدور ليبيرمان وزير الدفاع اإلسرائيلي يستن

السابق إلى إسقاط سلطة حماس واستبدالها بنظام صديق 

إلسرائيل.  لكن املفهوم السلبي الذي نالحظه في الوقت الحاضر 

عند بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة هو تفضيل استمرار 

 ،
ً
وفي الوضع الراهن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا
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"الرصاص  :املحصلة خضنا ثالث معارك أمام حماس هي

( 2012، و"عمود السحاب" )(2009-2008املصبوب" )

(، لتنتهي هذه املعارك ببقاء سلطة 2014و"الصخرة الصلبة" )

حماس على حالها، وإعادة الوضع الراهن على شكل  

"تفاهمات" وتهدئة أمنية، وهكذا فشل املفهومان اإليجابّي 

 والسلبيّ 
ً
 ذريعا

ً
، وفي لبنان تلقت االستراتيجية اإلسرائيلية فشال

مع مقتل بشير الجميل وسقوط الكتائب، وفي غزة أصبح 

إسقاط حماس بعملية عسكرية ال يضمن ظهور سلطة 

صديقة إلسرائيل، وباإلضافة إلى ذلك أصبحت التفاهمات التي 

تجري بين وقت وآخر بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية  

للخرق بشكل منهجي كلما تقرر حماس تغيير سياستها  تتعرض

 مجابهة مع إسرائيل. وصنع

في يومنا هذا ومع تصاعد دور إيران ومن يتبعها تجد 

إسرائيل نفسها أمام تحديات من جميع الجبهات: من حزب هللا 

في لبنان وفي سورية، ومن الجيش السوري الذي بدأ يتعافى 

في العراق، ومن حماس ليشيات الشيعية يببطء، ومن امل

والجهاد اإلسالمي في غزة ومن الراعي اإليرانّي. وهذه الطبيعة 

املعقدة لهذه األخطار بدأت تولد ثالثة سيناريوهات لحرب 

أو حرب في الشمال  –مترابطة األجزاء: حرب لبنان ثالثة 

أو حرب شاملة مع إيران وأتباعها.   –بمواجهة سورية وحزب هللا 

 بموجب ذلك باالستعداد في فالجيش اإلسرا
ً
ئيلي أصبح مطالبا

كل القطاعات أمام سيناريوهات مختلفة ومتنوعة، يضاف إلى 

 ذلك الدفاع عن الجبهة الداخلية بجميع مكّوناتها.

يمكن طرح   واقع معقد وشائك إلى هذا الحدوفي ظّل 

 
ً
السؤال اآلتي: ما أهداف الحرب اإلسرائيلية؟ إنَّ انتصارا

 موض
ً
 على شكل حرب حزيران عسكرّيا

ً
يبدو غير  1967وعّيا

 لعرض صورة عن النصر ليس إال 
ً
 ذاتّيا

ً
ممكن، وإنَّ انتصارا

 للجمهور ودعاية أمام الرأي العام، فالصورة عن نصر 
ً
استهالكا

، كما يشير مفهوم كالوزفيتش 
ً
 لإلنجاز السياس ّي""بصفتها هدفا

قراطية تدافع عن ليست هدف حرب جديرة به دولة ديم

 كهذه غير متجانسة في طبيعة الالعبين فيها 
ً
نفسها. كما أنَّ حربا

وبحجم أخطارها ستفرض على إسرائيل الوقوف أمام هجوم 

من آالف القذائف من كل اتجاه، وهي مكشوفة أمام التعرض 

 مدنيين، وتؤدي 
ً
 وسكانا

ً
لضربات تستهدف منشآٍت استراتيجية

ما سوف يجعل أّي مسعى إسرائيلي  إلى شلل اقتصادّي، وهذا

لتحقيق الحسم واالنتصار العسكري في حرب كهذه 

 ينتمي لعهد الحروب التقليدية في 
ً
استراتيجية مغلوطة ومفهوما

ميادين القتال العقيمة، ففي الحرب غير املتجانسة في طبيعة 

الالعبين فيها )أّي وجود العبين يشاركون فيها من غير الدول( 

بهة مطالبة بتحقيق هدفين يل نفسها في كل جستجد إسرائ

 :فقط هما

لى أدنى حّد، إصير مدة استمرار الحرب وأضرارها تق .1

ومنع العدو من شّن حرب استنزاف عليها، والعمل على 

إعادة الحياة العادية في إسرائيل إلى طبيعتها خالل أيام 

 معدودة إن لم يكن في ساعات معدودة.  

ة ضدها لسنوات كثيرة، تأجيل موعد أي حرب مقبل .2

وهذا ما يجب أن يتولد عن الحرب وليس عن نتيجتها 

 فقط. 

هذان الهدفان يتقاطع كّل منهما مع اآلخر واملطلوب من 

أجل تقصير مّدة استمرار الحرب وأضرارها، وإبعاد أي حرب 

مقبلة لسنوات كثيرة هو وجود استعداد مسبق في مجالين هما: 

 الدفاع والهجوم.

وفي مجال الدفاع يجب على إسرائيل، باإلضافة إلى 

استخدام منظومة الدفاع )القبة الحديدية( ومنظومة )العصا 

السحرية( ومنظومة )صواريخ حيتس( تطوير القدرة على 

إطالق قذائف فعالة بأعداد كبيرة وذات تكلفة قليلة. واملجال 
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ع الواعد هو نجاح إسرائيل في تطوير تكنولوجيا محدثة لصن

سالح موجه بالليزر يتيح إبادة آالف القذائف في الوقت 

الحقيقي وبتكلفة قليلة قدر اإلمكان. فالجنرال املتقاعد 

يتسحاق بن يسرائيل يقول في مقابلة مع صحيفة معاريف 

، أنَّ تعقب الليزر في الزمن الحقيقي ممكن، ألنه 6/12/2018

جة يضع سرعة الضوء أمام زمن تحليق القذيفة، والنتي

 ستحمل انتصار الزمن على الفضاء في مجال الدفاع. 

وفي مجال الهجوم يجب على إسرائيل استخدام قّوة 

عسكرّية غير مسبوقة في حجمها مع الضبط بأن تكون 

اإلصابات في أدنى حدودها بين غير املتوّرطين. فقّوة كبيرة كهذه 

ستؤدي إلى تدمير مادّي للقدرات العسكرية وللبنى التحتية 

املدنية الداعمة للقتال، وبحيث يتطلب ترميمها سنوات كثيرة، 

وستدمر هذه القوة قدرات وبنى مكثفة لكي تتسبب بتغيير 

عميق في الوعي على غرار ما وقع من دمار في حي الضاحية مقر 

، 2006حزب هللا أثناء حرب لبنان الثانية في صيف عام 

ير مسبوق فاستخدام حجم كبير من القوة العسكرية بشكل غ

، إلى تأجيل الحرب املقبلة لسنوات 
ً
 ومعنويا

ً
سيؤدي، ماديا

كثيرة، وسوف يؤدي إلى انتصار الزمن أمام املكان في املجال 

 الهجومّي. 

 هو  الهدفين للحرب كما أنَّ لهذين
ً
 مشتركا

ً
قاسما

توظيف الجدول الزمني ضد محور املكان أو الفضاء، ففي 

غرافي ل تفوق جيوغرافي وديملعدو إسرائيمحور املكان يوجد 

–عراقية  –غرافية إيرانية مساحة وديمقاطع، ألنه يتشكل من 

غرافيا إسرائيلية ضيقة نية أمام جيوغرافيا وديملبنا –سورية 

. ومقابل ذلك ال يوجد إليران وحلفائها في محور الزمن 
ً
جدا

وجدوله تفوق قائم على إسرائيل فمنظومة الليزر والقبة 

عصا السحرية ومنظومة صواريخ حيتس تزيل الحديدية وال

تفّوق الفضاء الذي تحلق فيه قذائف العدو، كما أن الدمار 

واألضرار الناجمة عن حرب إسرائيل ستجعل تفوق إسرائيل 

أعلى من تفوق أعدائها. فصياغة األهداف اإلسرائيلية من 

 لألهداف، وهو تحقيق انتصار 
ً
 جديدا

ً
الحرب تعني تحديدا

املكان وفضائه. واالنتصار بالزمن ليس املقصود منه الزمن على 

االنتصار العسكري أو اإلنجاز السياس ّي، ولذلك يجب أن 

نقذف في حاوية القمامة جميع األوهام التي تعود لكالوزفيتش 

حول املكاسب السياسية ألهداف الحرب، وكذلك األوهام التي 

 تسعى إلى تحقيق انتصارات عسكرية يزينها املجد.

من على املكان هو الهدف األدنى لبقاء فا النتصار بالزَّ

إسرائيل وللّدفاع عن الوجود، فاألمن والسيادة في جوار 

ه معاد وعنيف، وهذا الهدف هو الذي يمنح 
ّ
إسرائيل كل

إسرائيل الهدوء والزمن للبقاء لسنوات كثيرة وليس أكثر من 

ذلك. ولتحقيق هذا الهدف يعمل الجيش اإلسرائيلي كجيش 

للدفاع ومن أجل تحقيق هذين الهدفين من الحرب يجب 

االستعداد لحرب خاطفة في مجال الهجوم بمشاركة أسلحة 

الجّو والبحر والبر، وتهديد األماكن الهامة للسلطة في كل دولة 

من الدول التي تتيح للمجموعات التابعة إليران إطالق 

الصواريخ والقذائف ضد إسرائيل، وينبغي على حكومة 

رائيل أن تعد بالسرعة املمكنة الرد الدفاعي والهجومّي، من إس

 .«أجل تحقيق هذه األهداف للحرب اإلسرائيلية
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 وفي التحليل واالستنتاج

 

أصبح موضوع تحديد القيادة اإلسرائيلية لألهداف 

املطلوب تحقيقها ضد سورية وحلفائها في املنطقة من أهم 

املواضيع االستراتيجية التي تشغل جدول أعمال املؤسسة 

 ومراكز األبحاث "إسرائيل"العسكرية والسياسية القيادية في 

تجري سرائيلية في السنوات املاضية، فمناقشة هذا املوضوع اإل 

على أعلى املستويات ومع الحلفاء وفي مقدمهم الواليات املتحدة 

والدفاع عن  "إسرائيل"الضامن الرئيس والكبير لوجود 

 .سياساتها التوسعّية

والالفت أنَّ هذا املوضوع يجري بحثه، ووضع الحلول له 

 على إعالن دولة 
ً
بقلق واهتمام بعد أكثر من سبعين عاما

، وبعد أن أصبحت سورّية هي آخر جبهة   1948عام  "إسرائيل"

في جنوب لبنان وإيران  "إسرائيل"مواجهة مع حلفائها ضد 

وما يمكن استنتاجه  "إسرائيل"والفصائل الفلسطينية ضد 

من هاتين الدراستين اللتين يعرضهما مركز بيغين السادات 

يلي للدراسات االستراتيجية ومعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائ

 هو:

 
ا
: أن القيادة اإلسرائيلية السياسية والعسكرية أوال

 
ً
لى تحقيقه من أهداف استراتيجية ضد إما تسعى  تعرف جيدا

سورية وحلفائها، لكن عجزها عن تحقيق هذه األهداف يفرض 

عليها على ما يبدو مراجعتها بين فترة وأخرى، وتقليص حجمها 

وما يطرأ على ميزان الُقوى  "إسرائيل"بما يتناسب مع قدرة 

 العسكري بينها وبين سورية وحلفائها في املنطقة.

 
ا
لى إأن سورية تحولت : أن القيادة اإلسرائيلية تقر بثانيا

مرحلة زمنية  وحلفاؤها في أطول  "إسرائيل"أكبر طرف تستهدفه 

تاريخية، دون أن يكون في مقدورها إخضاعه أو فرض شروطها 

سورية هي الدولة والجيش والشعب عليه والتخلص منه، ف

عن استهدافه بكل أشكال العدوان  "إسرائيل"الذي لم تتوقف 

حتى هذه اللحظة  1967العسكري منذ نتائج حرب حزيران عام 

 للتخلص منه كهدف؛ بل  والتي تنشغل
ً
بقدراتها وخططها كافة

 أخرى  
ً
أهم هدف يتعين عليها التخلص منه ألنه ولد أهدافا

أن تستطيع التخلص منها، مثل املقاومة اللبنانية بنظرها دون 

على الجبهة الشمالية والدعم اإليراني لها  والدور الذي تشكله 

سورية كدولة تطالب بتحرير أراضيها املحتلة وعدم التنازل عن 

 حقوقها.

 
ا
: تتفق الدراستان على تحديد الهدف االستراتيجي ثالثا

مشترك بأنه تجريدها اإلسرائيلي املباشر ضد سورية بمضمون 

من كل وسائل وعوامل القوة الذاتية والتحالفية، لكي تتمكن 

من إزالة خطرها وتهديدها املستمر لألهداف  "إسرائيل"

سياسة حرب  "إسرائيل"واملصالح اإلسرائيلية، ولذلك تنتهج 

 االستنزاف ضد سورية بحجة الوجود اإليراني. 

 
ا
عمدة األساسية : يعترف هارالب في بحثه بأن األ رابعا

الثالثة التي تستند إليها العقيدة العسكرية اإلسرائيلية في 

الحروب وهي: قوة الردع واإلنذار املبكر والقدرة على الحسم، 

، ألن "إسرائيلـ "لم تعد تشكل قدرة تحقق األهداف املطلوبة ل

الحرب لم تعد بين جيوش نظامية؛ بل أصبحت تشارك فيها 

بفاعلية أطراف من العبين من غير الدول أي منظمات املقاومة 

هزيمتين على األرض اللبنانية في  "إسرائيل"التي فرضت على 

بدعم لم يتوقف من الجيش  2006وفي عام  2000عام 

 السوري وإيران.
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بدأت  "إسرائيل"على أن وهذه االستنتاجات األربعة تدل 

ترى عدم جدوى شّنها لحرب مباشرة على سورية أو جبهة 

الشمال بجناحيها اللبناني والسورّي، ولذلك أشار هارالب إلى 

على سالح تكنولوجي يعمل بالليزر،  "إسرائيل"ضرورة حصول 

% من إسقاط آالف الصواريخ التي 100ويتمكن بنسبة 

ة الداخلية اإلسرائيلية ستطلقها جبهة الشمال على الجبه

وبانتظار مثل هذا السالح يقترح هارالب على القيادة 

اإلسرائيلية استخدام كل قدراتها الهجومية الحربية ضد 

األطراف املستهدفة لتدمير بناها التحتية ومنشآتها العسكرية 

واملدنية، لكي يمنعها من العودة لشّن الحرب طوال سنوات 

قدرة ردع باستخدام آخر " لوح هارالبكثيرة وفي هذه التوصية ي

استراتيجية"، ويعترف أنها لن تحقق النصر الحاسم، لكنها 

ترجئ  موعد عودة الطرف املستهدف لشّن الحرب على 

رة. ويبدو أنه يستخدم هذا على مدى سنوات كثي "إسرائيل"

لتهديد األطراف املستهدفة بالثمن الذي يمكن أن  العامل

، لكنه يدرك في "إسرائيل" حرٍب على تدفعه إذا قامت بشّنِّ 

تي الوقت نفسه هو والقيادة اإلسرائيلية أن املضاعفات ال

من جبهة الشمال يولدها على اإلسرائيليين سقوط ألف صاروخ 

مقابل خمسة آالف على األطراف املستهدفة سيفرض على 

دفع ثمن يفوق بعشرات املرات الثمن الذي  "إسرائيل"

ستهدفة من حجم الدمار الذي سيصيبها، ستدفعه األطراف امل

لم يتحملوا سقوط صواريخ   "إسرائيل"فاملستوطنون في 

 أمام 
ً
يطلقها قطاع غزة،  وهي ال تعادل بقدرتها التدميرية شيئا

 صواريخ جبهة الشمال وعامل دقة إصابتها لألهداف.

وما يمكن استخالصه من هذه االحتماالت واالفتراضات 

وبين سورية وحلفائها   "إسرائيل"الراهن بين هو أن ميزان القوى 

السيطرة  "إسرائيلـ "في أي حرب شاملة محتملة لم يعد يتيح ل

على نتائج هذه الحرب، وضمان تحقيق أهدافها املعلنة أو غير 

خاضت تجارب حروب منذ عام  "إسرائيل"املعلنة طاملا أنَّ 

حاب باجتياح لبنان، ثم هزمت فيها وأجبرت على االنس 1982

مما احتلته من أراٍض في جنوب لبنان دون قيد أو شرط ، وحين 

 أخرى على جنوب لبنان عام  "إسرائيل"عادت 
ً
وشنت حربا

2006 
ً
"حرب لبنان الثانية"  اسم ، وأطلقت عليه رسميا

أخفقت مرة أخرى وأجبرت على االنسحاب دون تحقيق 

مة أهدافها رغم أنَّ املواجهة جرت بينها وبين قوات املقاو 

ضد قطاع غزة  "إسرائيل"اللبنانية. وأقر هارالب بأن كل حروب 

 إلى تحقيق أهدافها؛ بل إنها تسببت بزيادة  لم تؤدّ 
ً
هي أيضا

 سكرية في القطاع وزيادة التحدياتقدرات الفلسطينيين الع

في أعوام  "إسرائيل"وباملقابل لم تستطع؛ بل لم تتجرأ 

بالذات على إدخال قواتها من  2014 – 2013 – 2012 – 2011

الجوالن املحتل إلى القرى الحدودية، ونشر مواقعها فيها أثناء 

انشغال الجيش السوري وحلفائه بمحاربة املجموعات 

الروس ّي -اإلرهابية، أي قبل اإلعالن عن االتفاق السورّي 

ة وطواقمها فوق النتشار القوة الجوية الروسية املسلح

 األراض ي السورية للمشاركة في الحرب على اإلرهابيين.

كانت تدرك أنَّ مثل هذا القرار سيؤدي إلى  "إسرائيلـ "ف

حتى  1982هزيمة مماثلة لهزيمتها في لبنان بعد اجتياحه عام 

لو طال زمن فرضها على القوات اإلسرائيلية، فقد اعتمدت 

سورية على تقديم الدعم منذ بداية األزمة في  "إسرائيل"

العسكري واالستخباراتي واللوجستي للمجموعات اإلرهابية 

 "إسرائيل"التي اتخذت مواقع لها قرب حدود الجوالن، ووظفتها 

سيطرة على مناطق كانت تسعى للتوسع نحوها لو اللبسط 

نجحت هذه املجموعات في تحقيق الخطة اإلسرائيلية عند 

 حدود الجوالن املحتل.
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ى تراجع القوة هناك تقديرات متزايدة تشير إل ولذلك

سرائيلية وعدم وجود مصلحة مضمونة لها في هذه األوقات اإل 

والظروف لشن حرب خاطفة شاملة بموجب ما يقترح هارالب 

" حين يتطرق إلى نوان "انتصار الزمن على املكانصاحب ع

ة في مجال جغرافيتها الضيقة عوامل الضعف اإلسرائيلي

تها القليلة أمام جبهة تمتد ساحتها من حدود الجوالن غرافيوديم

وجنوب لبنان لتصل إلى العراق وإيران بموجب مفرداته نفسها 

في دراسته. وباملقابل تدرك الواليات املتحدة نفسها أن التغيرات 

التي طرأت على ميزان القوى اإلقليمي في املنطقة لم تعد تغريها 

العسكري املباشر في حروب  أو تدفعها إلى املزيد من التورط

ضد هذه الدولة أو تلك رغم أنها لن تتوقف عن محاولة التغلب 

على هذه التطورات التي لم تخدم مصالحها وال مصالح 

 في السنوات املاضية. "إسرائيل"

وفي الختام أصبح تخفيُض حجم األهداف اإلسرائيلية 

 من الثمن الذي "إسرائيل"التي تحددها 
ً
 ضد سورية جزءا

تدفعه بسبب انتصار سورية على اإلرهاب وحلفائه في املنطقة 

 والعالم.
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