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لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر فـي مراكـز -والدراسات

 ،
ً
، اقتصاديا

ً
الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا

.
ً
 وعســكريا
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 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
  مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015عـام  ة تأسسـتبحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

ــوم العل والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

ية والعســكر  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

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

ـات ، وتركيزهـا علـى السياساالستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

وليــة، والد واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. الخيــاراتو 

 :عن ِمداد
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 8102أيلول  80 1"ماذا بعد أزمة إسقاط الطائرة الروسية؟"

 INSSمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

ٍّ من: عاموس يادلين وتسفي ماغين وفيرا ميخلين شابير
2بقلم كل 

يرى هؤالء الباحثون الثالثة في تقديمهم ملوجز البحث 

:  الصادر بالعبرية أنَّ

( على 02 "عملية إسقاط الطائرة الروسية من نوع )آيل

يد السوريين ليلة السابع عشر من أيلول بدأت تتطور 

ملعقدة في إطار العالقات وتتحول إلى أحد األحداث ا

اإلسرائيلية؛ بل ومنذ بداية التدخل الروس ي في –الروسية

ه في0212سورية في تشرين األول 
ّ
معرض عملية لسالح  . إذ إن

                                                                    
1 http://www.inss.org.il/he/publication/the-crisis-over-the-downed-russian-plane-what-next/  

 0212ام حتى ع –أغاف موديعين بالعبرية–( خابرات العسكرية املعروفة باسم )أمانكان رئيس املجنرال سابق في الجيش اإلسرائيلي، عاموس يادلين  2

 .INSS هد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي"معواستلم إدارة "

أصابت بطارية  ،الالذقيةالجو اإلسرائيلي عند منطقة 

( الطائرة االستخباراتية SA5صواريخ سورية من نوع )

الروسية التي تحطمت فوق البحر، وبرغم أن السوريين هم 

الذين فشلوا في تحديد هوية الطائرة الروسية، إال أن روسيا 

في هذا الحادث. ومع  اختارت إلقاء املسؤولية على إسرائيل

أن الجانبين الروس ي واإلسرائيلي مازال لهما  يبدو  ،ذلك

مصلحة أساسية باستمرار التفاهمات حول سورية، وهذا ما 

http://www.inss.org.il/he/publication/the-crisis-over-the-downed-russian-plane-what-next/
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يمكن أن يعد لهما فرصة لتصحيح االختالف، ومن املمكن 

 أن يقيد هذا الحادث 
ً
حرية العمل اإلسرائيلي في سورية أيضا

د ض سرائيليةاإل ق املصالح التي تشكل ضرورة من أجل تحقي

 ."إيران وحزب هللا

 وفي النص يبين البحث أنه:

 ،"بعد إسقاط الطائرة وقبل انتهاء التحقيق بالحادث

نفت روسيا صحة التقرير األمريكي الذي أعلن أن الطائرة 

لت مسؤولية الحادث أسقطت بيد السوريين، لكنها حّم 

ثناء طقة ألسفينة تابعة لألسطول الفرنس ي كانت في املن

الهجوم اإلسرائيلي. لكن وزارة الدفاع الروسية بلورت بعد 

ساعات صيغة رسمية بعثت بها لوسائل اإلعالم حّملت فيها 

إسرائيل املسؤولية "االستفزازية غير املسبوقة" بحجة أن 

( اإلسرائيلية "استترت" خلف الطائرة 11 طائرات )إف

س ي بأن روسيا (، وهدد وزير الدفاع الرو 02 الروسية )آيل

تحتفظ لنفسها بحّق الرد على هذا الحادث، ونال هذا 

 في القنوات الروسية التابعة 
ً
املوضوع تغطية واسعة جدا

للحكومة، وظهرت فيها حمالت تهجم واسعة ضد إسرائيل 

يد وأ .ودعوات لالنتقام من إسرائيل، وفرض العقوبات عليها

ه ما جاء فسنبيسكوف الناطق باسم الرئيس بوتين في الوقت 

 ظهر بشكل ،. ومن الجانب اإلسرائيليفي بيان وزارة الدفاع

واضح أن سياسة الغموض  )أي عدم إعالن املسؤولّية عن 

 في  ( التيضرب أهداف فوق سورية
ً
اتبعتها إسرائيل إعالميا

ر الناطق بداية الحادث لن تخدم مصلحتها، ولذلك غيّ 

أن إسرائيل العسكري اإلسرائيلي هذه السياسة، وأعلن 

قامت بعملية عسكرية ضد سورية، وأعرب عن األسف على 

مقتل طاقم الطائرة الروسية، وحّمل سورية املسؤولية 

الكاملة عن إسقاط الطائرة الروسية، ألنها أطلقت صواريخ 

 أن طائرات سالح الجو 
ً
حا أصابت هذه الطائرة، موّضِّ

ت جر اإلسرائيلي كانت قد أصبحت فوق أجواء إسرائيل حين 

إصابة الطائرة الروسية وسقوطها. كما حّمل الناطق 

وق يران التي ما تزال تعمل فإل العسكري اإلسرائيلي املسؤولية 

 األراض ي السورية.

خفف بوتين من طبيعة الرد  ،وفي أعقاب هذا كله

الروس ي، وأعلن أن الحادث وقع نتيجة سلسلة أخطاء 

نه لك مأساوية، وأكد على أن سورية هي التي أصابت الطائرة،

في الوقت نفسه بلهجة أكثر مرونة املوقف الذي عرضه  أّيد

 أنَّ الرد الروس ي دلَّ على 
ً
وزير الدفاع الروس ي، ويبدو حقا

ل التي شنت عملية قرب مسافة غضب حقيقي على إسرائي

غير بعيدة عن وجود القوة العسكرية الروسية في سورية 

وفي وقت كانت فيه الطائرة الروسية )آيل  ،)قاعدة حميميم(

02 
ّ
 د( بطريقها للعودة إلى قاعدتها في حميميم، ولذلك تول

وضع أصبح فيه خطأ منظومة الدفاع الجوي السوري 

 أكثر.
ً
 واضحا

ن املؤسسة العسكرية الروسية قد وُيحتمل أن تكو 

رغبت بإبعاد املسؤولية عن القوة الروسية في سورية، ألن 

 املهذه القوة العسكرية الروسية تعمل بتعاون مشترك ك

وبالتنسيق مع سالح الجو والدفاع الجوي السوري، وكان من 

املتوقع من هذه القوة العسكرية الروسية منع أخطاء كهذه. 

ذلك الحملة املنظمة  بما في ،الروسية لكن مجموع الردود

وسيا شير إلى نية ر سرائيل في وسائل اإلعالم، ربما ياملعادية إل 

استغالل هذا الحادث لتوسيع األزمة من أجل توظيفها في 

تعزيز األهداف الروسية في املنطقة. فقد أعلنت روسيا عن 

إغالق جزء من املجال الجوي والبحري غرب الساحل 

ع أي عمليات لوسائط جوية أو بحرية طوال السوري، ومن

أسبوع، لكنه من الواضح أن هذا املجال سيجري فتحه أمام 

الحركة بسبب نشاط النقل املدني. وهناك خطر قائم بأن 

يتضمن الرد الروس ي على إسرائيل نشاطات لتقوية الدفاع 

الجوي السورّي، بما يشمل إرسال منظومات دفاع جوي أكثر 

 كانت س
ً
 ورية قد أجرت مفاوضات لشرائها.تطورا
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ال بد من أن نأخذ بالحسبان  ،ظل هذا الوضعوفي 

إمكانية استغالل عناصر في الحكومة الروسية ممن ال 

يسلمون بحرية العمل اإلسرائيلي ضد إيران لهذا الحادث؛ 

ذلك بهدف إلحاق الضرر بعالقات روسيا وإسرائيل وبحرية 

 العمل اإلسرائيلي فوق سورية.

وربما هذا ما تدل عليه حمالت االنتقاد والهجوم الحاد 

 ،التي شنها اإلعالم الروس ي ضد إسرائيل. لكن برغم ذلك

الروسية في الصورة –هناك عمق للمصالح اإلسرائيلية

الكبرى، وهذا ما يمكن أن يقدم للجانبين إمكانية التغلب على 

 الحادث. وليس هناك ما يدل على أن روسيا معنية بإلحاق

 الضرر اآلن بعالقاتها الحيوية مع إسرائيل بشكل جوهرّي.

ع لهذا السبب أن تجري تسوية األزمة في األيام 
ّ
وُيتوق

القليلة املقبلة عن طريق التوصل إلى تفاهمات بين قادة 

 الدولتين وما لديهما من عالقات ثقة.

فقد سارع نتنياهو إلى االتصال لإلعراب عن أسفه، 

أن الذنب ليس في امللعب اإلسرائيلي. وكذلك لإلشارة إلى 

 عليه بين الجانبين وبشكل ما 
ً
 متفقا

ً
ونأمل أن تجد األزمة حال

ضمن خطة الترتيب املعروفة حتى اآلن في امللعب السوري 

بوجود أدنى حد من قيود حرية العمل اإلسرائيلي وآلية منع 

هناك إمكانية أن يزيد الضغط على  ،أي اشتباك. ومع ذلك

لعمل اإلسرائيلي فوق سورية، فربما يطلب الروس من حرية ا

إسرائيل االمتناع عن أي عمل في مناطق وجود القوات 

 قبل وقت طويل 
ً
الروسية، وأن تقدم للقوة الروسية إنذارا

من أي عملية؛ لكن روسيا ستحاول كعادتها رفع سقف 

مصالحها من هذا الحادث بهدف تعزيز مصالح إضافية، 

ع بالنسب
ّ
ة إلى هذا املوضوع، أن يحصل قائد سالح الجو وُيتوق

الجنرال )عميكام نوركين( في زيارته إلى موسكو على بعد 

توضيحي من الروس. فالروس سوف يسعون إلى استغالل 

الحادث لزيادة درجة تأثيرهم في إسرائيل وتصرفاتها في 

 وضرورة أن ،سورية؛ بل وإلبراز موقفهم املهيمن في الدولة

.تأخذ جميع ا
ً
 ألطراف لهم حسابا

 أم 
ً
 عاجال

ً
وقد كان وقوع حادث من هذا النوع محتمال

؛ ذلك بسبب النشاط املكثف لسالح الجو اإلسرائيلي 
ً
آجال

ضد الوجود اإليراني في سورية، وضد نقل األسلحة املتطورة 

إلى حزب هللا، فاألسباب التي تدفع إسرائيل إلى تبني 

وسوف تسعى إسرائيل استراتيجية كهذه ما تزال موجودة، 

 إلى االستمرار في سياستها هذه.

وسالح الجو اإلسرائيلي الذي سيقوم بتحقيق دقيق في 

هذا الحادث سيتوجب عليه استخالص الدروس، وتشديد 

الشروط التي يجري االستناد إليها في شن عملية هجوم من 

هذا القبيل في مناطق وجود القوة الروسية العسكرية 

ع حسابات كثيرة للعمليات الجوية للقوة ونشاطها، مع وض

الروسية حتى لو لم تكن عملياتها قريبة من املمرات الجوية 

 أن يجري 
ً
لسالح الجو الروس ي. كما أنه من الواضح أيضا

تقليص عمليات سالح الجو السوري في هذه األوقات على 

األقل، وأن تشرف على مراقبتها بشكل دقيق القيادة 

ن املمكن أن يلجأ الروس إلى إجراء السياسية، وربما م

تغييرات طفيفة في منظومة اإلنذار ومنع االشتباك املتفق 

عليها معهم، وهناك خطورة إذا انتقلت هذه اإلنذارات إلى 

يتوجب  ،قوات الدفاع الجوي السوري. وباإلضافة إلى ذلك

استغالل هذا الحادث من أجل التوضيح للجانب الروس ي بأن 

 إلى السوريين، نقل نظام الدفا
ً
ع الجوي الروس ي األكثر تطورا

سيؤدي إلى زيادة الخطر على قواتهم، ألن حادث إسقاط 

الطائرة الروسية كشف عن األداء الضعيف للعاملين في 

هذا  يشكل ،الدفاع الجوي السوري، وفي الوقت نفسه

الحادث فرصة أخرى لكي توضح إسرائيل للروس بأن وجود 

 قوات إيرانية وميليشي
ّ
 متات تابعة لها ستظل تول

ً
 د وضعا

ً
فجرا

 لثغرات وحوادث من هذا القبيل.
ً
 في سورية معرضا
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  Israel Defense مركز أبحاث إسرائيل ديفينس

 8102أيلول  00 3"8101"استراتيجية أمن إسرائيل عام 

 

 4شابطاي شوفال

يرى )شوفال( في بحثه الصادر بالعبرية أن "القيادة 

( إلى 0222)العسكرية اإلسرائيلية سوف تضطر في عام 

 
ً
 مباشرا

ً
مواجهة واقع سيكون من شبه املؤكد استمرارا

لالتجاهات التي تظهر في يومنا هذا. وإذا ما وقع حدث كبير 

غير متوقع فإنه لن يتناسب مع الجانب التفاؤلي لهذه املقارنة. 

وهذا هو الرأي الذي عرضه رئيس الحكومة نتنياهو في اآلونة 

املصغر للشؤون األمنية حول األخيرة أمام مجلس الوزراء 

 (.0222املفهوم االستراتيجي األمني للعام )

سيكون نتنياهو قد بلغ من العمر  ،ففي تلك السنة

، وبحسب الوضع السياس ي اإلسرائيلي الداخلي 11)
ً
( عاما

سوف يؤدي عدم وجود منافسين كبار لنتنياهو، الراهن، 

 وربما عدم وجود قيود ديموغرافية إلى بقاء نتن
ً
ياهو رئيسا

                                                                    
3 http://www.israeldefense.co.il/he/node/35596  

تسلم منصب مستشار لدى مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في سفارة إسرائيل ، شابطاي شوفال ضابط سابق في املخابرات اإلسرائيلية منذ الثمانينات 4

  ثم أصبح ،في واشنطن
ً
املوساد  :املختار. نشر كتاب: "من الشركات الخاصة لتكنولوجيا السايبر والخدمات االستخباراتية لحسابه الخاص يدير عددا

 (.The Chosen: Mossad in Iran) 0212" باإلنكليزية عام وإيران

للحكومة حتى ذلك الوقت، أو أنه سوف يستلم الحكم من 

 .0222جديد في عام 

وإذا تجرأنا بشكل مستقل على صياغة تنبؤات يمكن 

تكون فهل س ،أن نؤسس عليها صورة سيناريو أمني للمستقبل

التنبؤات مختلفة عما جرى عرضه في جلسة مجلس الوزراء 

 املصغر للشؤون األمنية؟

داد سيناريوهات مستقبلية هو جزء من إنَّ إع

اختصاص ومهام مجموعة في "املخابرات العسكرية 

اعتادت على العمل بشكل مستقل ودون ، اإلسرائيلية" )أمان(

ارتباط باملخابرات العسكرية في إعداد مثل هذه األبحاث. 

تقوم بإعداد تنبؤات  التي ،لكن مجموعة األبحاث هذه

http://www.israeldefense.co.il/he/node/35596
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 تعرض ،القصيرعلى املدى  مستقبلية في الشرق األوسط

 نفسها لخطر التعارض والتناقض معها.

 حين نعد تنبؤات على مدى )
ً
( 10وهذا ينطبق أيضا

 في قلب املستقبل، ألن املستوى التأملي في تنبؤ كهذا 
ً
عاما

.
ً
 يكون كبيرا

فكرة إعداد سيناريو قيمة حيوّية في  تحمل ،ومع ذلك

أّي نقاش حول االستراتيجية السياسية األمنية. ويمكن هنا 

إعطاء نموذج ألهمية السيناريوهات عند بحث االستراتيجية 

األمنية تجاه إيران وهي في وضع الدولة النووية كمثال على 

 ذلك.

ولنفترض أن القيادة العسكرية اإلسرائيلية بدأت 

تكن  لم. ففي حال 0222د ملواجهة أمام إيران في عام تستع

تملك بعد القدرة النووية، وبافتراض أن يكون نموذج  إيران

نظام الحكم الحالي نفسه هو الحاكم، فإن املجابهة ضد 

إيران ستكون شبيهة بمجابهتنا لها في يومنا هذا؛ لكن مواجهة 

عندما نقدر أنها تملك أقصاها  لىإكهذه تختلف من أقصاها 

قوة نووية، فميزان القوى بين إسرائيل وإيران سيطرأ عليه 

تغيير، وربما تتجرأ إيران في ظل وجود مظلة نووية إيرانية 

على إدخال فرق برية تضم قوات دروع إلى العراق وسورية. 

وفي ظل االحتمال األول )أي إيران غير نووية( يتوجب على 

 تقوية 
ً
سالح الجو، وفي االحتمال الثاني )أي إسرائيل أساسا

إيران نووية( يتوجب على الجيش اإلسرائيلي مجابهة خطر 

دول بشكل بري كبير وجديد في ظل وضع تتعرض الحرب بين 

 فيه قدرات الدروع اإلسرائيلية إلى تغير في أهميتها.

املسلمين سيطرتهم على مصر  خواناإل كما أن استعادة 

ية إلى مناقشة موضوع انتشار بنموذج آخر ستعيدنا ثان

واستعداد القوات البرية اإلسرائيلية وزيادة قدرات الدفاع في 

 وضع حرب بين الدول.

إن سيناريوهات على غرار "إيران نووية" و"سيطرة 

املسلمين على مصر" وتفكك النظام الهاشمي في  خواناإل 

األردن ال تعد جميعها سيناريوهات غير محتملة إلى درجة 

 .الصفر

وطاملا أن وقوع انتفاضة ثالثة أو عمليات إرهابّية 

فلسطينية لم يعد من ناحية استراتيجية على دولة إسرائيل، 

إال أن التغيرات الجيوسياسية التي ال تتمكن إسرائيل من 

السيطرة عليها سيكون لها تأثير حاسم في أي مجابهة تخوضها 

لي الذي إسرائيل ضد األخطار. وبالرغم من املستوى التأم

يحيط بالسيناريوهات، إال أن هناك اتجاهات يمكن أن نعدها 

 في قابليتها للتجسد، ويتوجب 
ً
اتجاهات ذات وضوح عاٍل جدا

 على إسرائيل مجابهتها باالستراتيجية األمنية التي تختارها".

وينتقل شوفال إلى عرض السيناريو الذي يحتمله 

أن تعود  احتمالفيرى تحت عنوان: " ،للوضع األمريكي

" أن: "القول بأن ترامب الساحة الدولية إلى حالة القطبين

مفيد لليهود؛ لكنه أقل فائدة ملكانة الواليات املتحدة حتى لو 

جرى انتخابه لوالية ثانية، فهذا يعني أن األفق الرسمي 

 حتى عام )
ً
 (.0204لسلطته سيكون محدودا

في  ويسهُل هنا زعُم أن ترامب جيد لليهود على األقل

مجال املجابهة ضد إيران، فإلغاء اتفاقه مع طهران جعل 

إيران على املدى القصير تبقى ملزمة باالتفاق أمام األوربيين 

)أي التوقف عن جزء من قدرة التقدم نحو السالح النووي( 

مع التسليم بالعقوبات األمريكية االقتصادية الشديدة، أما 

يقدم فائدة  موضوع القدس فقرار ترامب لم يخّص  فيما

 إلسرائيل؛ بل ألحق الضرر بها.
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التباعد األمريكي عن الدول الحليفة كما تسبب 

واالبتعاد عما يولد املجابهة مع روسيا إلى زعزعة املصلحة التي 

 تحققها إسرائيل من املوقف األمريكّي تجاه حلفائها.

وبدأ حلف األطلس ي تتعرض عالقاته مع دول أوروبا 

مة سادت بين الجميع، وعند انتهاء والية والصين ألجواء متأز 

، وإذا 
ً
ترامب يمكن االفتراض بأن تزداد هذه العالقات تدهورا

فاز ترامب بوالية ثانية فسوف يتولد خطر كبير من أن يتسبب 

إلغاء االتفاقات والتنكر للتحالفات واستمرار الحروب 

التجارية، واتباع سياسة متأرجحة غير واضحة بزيادة خطر 

 مات في عالقات الواليات املتحدة مع دول الغرب والصين.األز 

كما أن الشعور العميق بالغربة التي يولدها ترامب 

عند حلفاء الواليات املتحدة التقليديين سيلحق الضرر بأي 

انتعاش يشق طريقه بعد ترامب حين يخلفه رئيس آخر )قد 

.)
ً
 يكون ديمقراطيا

أي من –وإن من سيخلف ترامب في البيت األبيض 

سوف يستمر باتباع سياسته سيجد صعوبة في إعادة 

الواليات املتحدة إلى مكانة القوة العظمى املتجددة في الشرق 

 ،األوسط وأوروبا. فبعد أن اتبع سياسة قاسية ضد حلفائه

 
ً
 أمام روسيا، فقد كان واضحا

ً
 ومعطال

ً
أصبح ترامب ضعيفا

اجهة كبيرة أن ترامب امتنع بكافة األشكال املمكنة عن مو 

لحاق إإلى  –على ما يبدو–أمام روسيا. وهذا كله سيؤدي 

الضرر بقدرة الواليات املتحدة كقوة عظمى عاملية، وإلى تعزيز 

، وعلى 
ً
مكانة روسيا كقوة عظمى في الشرق األوسط تحديدا

، فبوتين على عكس ترامب
ً
ح أصب ،املستوى العالمي أيضا

 لكي يبقى وهو الذي نجح في تنفيذ سياسة "روسيا 
ً
موجودا

" لتحويلها إلى قوة عظمى مرة ثانية مقابل دفع ثمن 
ً
أوال

اقتصادي كبير )من العقوبات( وأصبح الكثيرون من الروس 

يسلمون بدفع هذا الثمن االقتصادي نتيجة إجراءات بوتين 

 العظمى".مقابل احترام وعظمة عودة روسيا ملركز القوة 

روسيا السند القاس ي ويضيف شوفال تحت عنوان: "

 ":لكنه الضروري 

"إن تدهور مكانة الواليات املتحدة أمام دول الغرب 

واشتداد صراعها أمام الصين يؤثر في إسرائيل. فروسيا التي 

 
ً
 هامشيا

ً
تحولت إلى  ،كانت إلى ما قبل سنوات قليلة العبا

 يل أمام الخطر اإليرانيعامل استراتيجي كبير تحتاجه إسرائ

وما يجري في سورية، فال خيار إلسرائيل كما يتطلب األمر منها 

إال االستمرار بسياسة نتنياهو القائمة على تطوير عالقات 

التعاون مع روسيا في ظل املحافظة على العالقات مع 

الواليات املتحدة، فإسرائيل يمكنها اتباع سياسة كهذه 

 من بسهولة كبيرة طاملا أن 
ً
 جدا

ً
 متأثرا

ً
ترامب يبقى رئيسا

 آخر ربما يسعى إلى تقييد وتضييق 
ً
موسكو، ألن رئيسا

 التنسيق بين إسرائيل وروسيا".

إيران دولة عظمى يرى تحت عنوان: " ،وحول إيران

 ":إقليمية ونووية

"إن لعبة األوهام التي نفذتها كوريا الشمالية أمام 

مية أن تمتلك سلطة الواليات املتحدة جسدت مرة ثانية أه

، فكوريا الشمالية لن 
ً
 نووّيا

ً
تخش ى من غزو أمريكي سالحا

 عن قدرتها النووية وإيران تستعد ملرحلة الكشف 
ً
تتخلى حقا

عن قدرتها النووية، وسوف تفعل ذلك بالتأكيد بشكل مفاجئ 

. وبعد قيامها باستكمال قدرة صواريخها على حمل رأس 
ً
نسبيا

  فسوف ،متناسبنووي بشكل فعال وملدى 
ً
تختار توقيتا

الستكمال العملية النووية. واالفتراض الواضح بنظرنا هو أن 

إدارة ترامب أو اإلدارة التي ستخلفها لن تلجأ إلى الخيار 

العسكري لضرب القدرة النووية اإليرانية بعد أن تكشف 

 عنها إيران.
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 أن تجابه إسرائيل إيران، وهي 
ً
ولذلك من املقدر قطعا

بقدرة نووية وسوف يتولد عن ذلك مضاعفات، مسلحة 

 وتأثيرات سياسية وعسكرية واسعة األبعاد في وضع كهذا.

وإذا كانت إيران على سبيل املثال قد تعاملت بصبر 

وبشكل منضبط مع عمليات الهجوم اإلسرائيلية ضد قواتها 

في سورية حتى اآلن، فهل ستلجأ إيران النووية إلى الصبر عند 

ستستغل قدراتها النووية لغزو سورية بقوات برية  ذلك أو أنها

كبيرة لتهديد إسرائيل بفرق عسكرية مدرعة على الحدود مع 

 إسرائيل؟

 السلطة الفلسطينية: عامل التوازن )ما بعد أبو مازن(

ال توجد أهمية عملية حقيقية لتسوية سياسية مع 

السلطة الفلسطينية، فمعظم الفلسطينيين املوجودين في 

 يؤيدون حماس التي ال تسلم بالتأكيد 1.2غزة ) قطاع
ً
( مليونا

باتفاق يستند على مفاوضات تديرها السلطة الفلسطينية مع 

إسرائيل التي تسلم من جانبها بسلطة حماس في غزة، أما 

الطموح الحالم إلسرائيل من أجل املفاوضات على موضوع 

بة غالدولة الفلسطينية، فما زال يندرج في طبيعة فهم الر 

 الحقيقية للسلطة وملنظمة التحرير الفلسطينية 

فمصلحة السلطة الفلسطينية املصيرية هي االمتناع 

ر هللا–عن أي مفاوضات تقود  إلى دولة فلسطينية.  –ال قدَّ

فالسلطة الفلسطينية معنية بالهدوء واالستقرار اللذين 

 يتدهوران في كل وقت تجري فيه املفاوضات مع إسرائيل.

إذا جرت مفاوضات كهذه فإن  ،فة إلى ذلكوباإلضا

نتيجتها املأمولة ستتسبب بضرر بالغ للسلطة الفلسطينية، 

ألن موضوع الدولة الفلسطينية سيفرض التنازل عن حق 

العودة والتوصل إلى حل وسط في القدس، كما أن إقامة 

دولة في الضفة الغربية سيهدد بالخطر السلطة الفلسطينية 

دي إلى انتهاء صفة الالجئين عن ماليين نفسها، ألنها ستؤ 

الفلسطينيين، وستتطلب تحمل املسؤولية على اقتصاد 

فاشل، وسوف يصبح استمرار وجود السلطة الفلسطينية 

 بحراب الجيش اإلسرائيلي الذي يحمي السلطة 
ً
رهنا

الفلسطينية من حماس، وهكذا يصبح الثمن الذي ستدفعه 

ن وسيحمل خطر إنهاء السلطة مقابل دولة كهذه غير ممك

 سلطة فتح.

 
ً
فإن غياب أبي مازن عن  ،وإذا لم يكن ذلك كافيا

 على الحكم، وطاملا أن 
ً
 قاسيا

ً
السلطة سوف يولد صراعا

عملية كهذه تشكل صعوبة على زعيم تقبل به فتح على 

 ينشغل بالتنافس للحصول على 
ً
 جديدا

ً
األقل، فإن زعيما

ن فة الغربية لن يكو الشرعية من الجمهور الفلسطيني بالض

بمقدوره املخاطرة باملشاركة في مغامرة خطرة مثل املفاوضات 

ى تصبح املحافظة عل ،مع إسرائيل. وباالستناد إلى كل ما ذكر

الوضع الراهن مصلحة من الدرجة األولى للسلطة 

الفلسطينية وإلسرائيل. وباملقابل تصبح أي عملية إلضعاف 

ب بتدهور الوضع نحو السلطة الفلسطينية قابلة للتسب

انتفاضة وتعزيز لقوة حماس، ولذلك ينبغي على إسرائيل 

 االمتناع عن املفاوضات السياسية 
ً
والسلطة الفلسطينية معا

مهما كان الثمن، وهذا بدوره سيشكل مصلحة للقضية 

 الفلسطينية وملصلحة القضية اإلسرائيلية".

حماسستان: التسوية كمبرر وتحت عنوان: "

 ،يرى )شوفال( أن: "حماس تريد أن تحكم غزة ،"افتراض ي

وإسرائيل سلمت بحكمها، وهناك مصلحة لكليهما في 

املحافظة على استمرار هذا الوضع، فحماس معنية باستمرار 

وجود مبدأ أن يكون هناك ضحايا من الشعب الفلسطيني 

، لكن املحافظة على 
ً
 مكروها

ً
إلبقاء إسرائيل بشكل دائم عدوا

 على سلطة حماس، االستقرار بح
ً
ّد ذاته ال يولد خطرا
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فإسرائيل وحماس ستسعيان إلى التساوي في وزن متوازن 

وفي نهاية األمر يتحقق هذا الوضع املتوازن ملصالحهما، 

ويشمل تحرير أسرى، وتقييد استخدام القوة العسكرية بين 

الجانبين. فترتيب من هذا القبيل يمكن أن يستمر بقاؤه 

غرار نظيره مع حزب هللا طاملا استمرت  بدرجة كبيرة على

املحافظة على مصالح حماس بفضل املحافظة على وضع هذا 

 الترتيب".

مصر والسعودية واألردن: هل ستبقى وتحت عنوان: "

شوفال أن: "الدول التي يروى أنها  يبين "،محصنة لألبد؟

تقيم عالقات سرية أو نصف مكشوفة مع إسرائيل ستحكم 

يصعب معرفة إذا كان بقاؤها سيطول أو  فيها أنظمة حكم

.
ً
 ستواجه انهيارا

 جديدة 
ً
فانهيار أنظمة حكم كهذه سيولد أخطارا

إضافية على إسرائيل دون أن يكون بمقدور إسرائيل التأثير 

في نتيجة كهذه أو منع وقوعها، فإذا سقطت مصر بأيدي 

اإلخوان املسلمين أو األردن بأيدي مجموعات )داعش( التي 

 لها بين مليون من الالجئين السوريين في األردن تجد 
ً
أعشاشا

أو بأيدي الفلسطينيين، فهاتان الدولتان من املمكن أن 

 يتحوال ثانية إلى دولتين معاديتين.

وفي يومنا هذا لم يعد الجيش اإلسرائيلي يوجه نفسه 

نحو حرب دروع ضد دروع أو نحو إعداد قدرة عسكرية 

 ضد دول، فوقوع تغيير واسع عملياتية يدير بواسطتها ح
ً
ربا

في سياسته تجاه الدائرة األولى من املمكن أن يجبر الجيش 

اإلسرائيلي على تغيير شكله. فوجود عدو تمثله دولة من هذه 

الدول على حدود إسرائيل يلزم الجيش اإلسرائيلي باملحافظة 

على قدرته إلعادة االنتقال من جيش يحارب اإلرهاب إلى 

ولة ذات جيش نظامي. وهنا تعد حملة نتنياهو جيش يحارب د

؛ لكن الخطر 0222أمام آلة الزمن حتى عام )
ً
( مبررة جدا

يكمن إذا وقع حدث مفاجئ كبير يغير بشكل دراماتيكي واقع 

الحال مثل أن تبدأ إيران وحماس وحزب هللا بالتوسل 

التفاقية سالم كامل مع إسرائيل وهي ليست على بوابتنا في 

 الحقيقة.

 هي تلك القابلة أن 
ً
فالسيناريوهات األكثر وضوحا

تستخدم قاعدة للتفكير االستراتيجي األمني إلسرائيل؛ بينما في 

( سيضطر نتنياهو أو من يخلفه إلى مواجهة واقع 0222عام )

 لالتجاهات التي 
ً
 مباشرا

ً
سيكون من شبه املؤكد استمرارا

ر فإنه لن تظهر في يومنا هذا. وإذا ما وقع حدث مفاجئ كبي

 
ً
 مع الجانب التفاؤلي للمقارنة". –على ما يبدو–يكون متناسبا
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:"بعد أزمة اسقاط الطائرة الروسية ملوضوع  "ماذا وفي التحليل واالستنتاج

 أن الباحثين الثالثة نشروا هذا البحث 
ً
يالحظ أوال

ملعهد أبحاث  لكترونياإلفي املوقع  01/9/0211املوجز في 

أي قبل أربعة أيام من  ،األمن القومي اإلسرائيلي بالعبرية

اإلعالن الروس ي الرسمي عن تزويد روسيا لسورية بمنظومة 

وقد تبين من  ،(222الدفاع الجوي الصاروخي من نوع إس )

 :اآلتينص بحثهم أنهم توقعوا 

زيادة درجة تأثير الدور الروس ي الضاغط على  .1

 إسرائيل بعد حادث سقوط الطائرة الروسية.

إجراء تغييرات روسية في منظومة التنسيق الخاص  .0

باإلنذار ومنع االشتباك التي تضم الجانبيين الروس ي 

واحتمال انتقال مثل هذا اإلنذار  ،واإلسرائيلي

 املسبق إلى الجيش السوري عن طريق روسيا.

"انتقال منظومة الدفاع الجوي الروس ي األكثر  .2

 
ً
 إلى الجيش السوري".  تطورا

 أو غيرها. 222واملقصود هنا منظومة إس 

وهذه التوقعات الثالثة تبين أن إسرائيل فقدت معظم 

سورية إن لم يكن ذلك  هامش حركتها الجوية العسكرية فوق 

وأن مرحلة التنسيق املسبق بين موسكو وتل أبيب  ،بشكل تام

ملنع االشتباك بين وحداتهما فوق األراض ي السورية لم تعد 

بل إنها قد تصل إلى  ،ولن تعود تجري كما كانت في السابق

أدنى درجة بعد نشر الجيش السوري ملنظومة الدفاع الجوي 

 أي جدوى عملية طاملا أن وسائل ( إن لم تصبح بال 222إس )

الدفاع الجوي املتطورة بأيدي الجيش السوري ستغطي 

الحماية لكل أجواء سورية بما في ذلك الوحدات الجوية 

 الروسية املوجودة في سورية.

                                                                    
5 https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-to-russia-with-love-1.6511224  

كما يبين البحث أن على القيادة اإلسرائيلية عدم 

"هذا  على مضاعفاتالتوقف في بذل الجهود للتغلب 

ملحافظة على أي صيغة تفاهم مشتركة مع الحادث" وا

بهدف استمرار  ،ومهما كانت حدودها ،الجانب الروس ي

السياسة اإلسرائيلية وجدول عملها املعلن ملنع تمركز قوات 

 ومنع نقل األسلحة املتطورة لحزب هللا. ،إيرانية في سورية

لكن تحقيق هذا الحد األدنى من التفاهم الذي تتطلع 

موسكو بدأ يصطدم اآلن باملصالح  إليه إسرائيل مع

ية اإليران–السورية –التكتيكية واالستراتيجية الروسية

مح ت أن تسوال يمكن في أغلب االحتماال  ،بشكل عام ومشترك

بعودة إسرائيل إلى  هذه األطراف املتحالفة أو روسيا نفسها

ممارسة قواعد اللعبة التي أعدتها باسم الخطوط الحمراء 

ألن  ،ان وحزب هللا فوق األراض ي السوريةاملوجهة ضد إير 

لقاء مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية على إذلك سيعد بعد 

 من التسليم بما ترغب إسرائيل بفرضه على 
ً
إسرائيل نوعا

رضه وبف ،قوة عظمى لها استراتيجيتها في املنطقة والعالم

 في هذه 
ً
 على قوة إقليمية تمثلها طهران ودمشق معا

ً
أيضا

 ران يمكن أن تسلم بعودةيإوال سورية وال  فال روسيا .املنطقة

 هذا العدوان فوق أجواء وسيادة األراض ي السورية.

 
ً
عدد من املحللين  وهذا ما يؤكده بشكل مشابه تقريبا

صحيفة  ن فيبيّ  الذياإلسرائيليين ومن بينهم )جيدعون ليفي( 

أن إسرائيل خسرت معظم  0211أيلول  01في  5هآرتيس

أوراق لعبتها ضد سورية بعد تحميل روسيا مسؤولية 

ويستشهد بما قاله )عاموس  ،إسقاط الطائرة الروسية

يادلين( في نيسان املاض ي حين هدد هو وبعض القيادات 

العسكرية اإلسرائيلية بأن "سالح الجو اإلسرائيلي سوف 

https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-to-russia-with-love-1.6511224
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ا ما جهز ( إذ222ضرباته ضد منظومات صواريخ )إس يوجه 

 بها الروس الجيش السوري".

ويتوقع ليفي أن يصمت كل هؤالء اآلن بعد اإلعالن 

الرسمي الروس ي عن تسليم الجيش السوري هذه املنظومة 

 الدفاعية الجوية.

ير ربما تزداد االحتماالت التي تش ،وفي االستنتاج النهائي

د بع ،إلى أن روسيا ستنتقل في عالقاتها مع سورية وإيران

( 02يوم سقوط الطائرة )اليوشين  17/9/0211دثة حا

الروسية نتيجة الهجوم الجوي اإلسرائيلي عند الساحل 

  ،السوري
ً
  إلى مرحلة أكثر اتساعا

ً
 علنيّ  وتطورا

ً
لتحقيق  ا

دور أي  مصالح األطراف الثالثة في كل ما يتعلق بصّد 

 العدوانية ضد سورية. إلسرائيل بما في ذلك مخططاتها

سرائيل القيام به بعد هذه الذي يمكن إل  ما ،ومع ذلك

التطورات القابلة لعرقلة أشكال العدوان التي اعتادت على 

يراني تنفيذها منذ سنوات ضد سورية بحجة الوجود اإل 

 ؟حزب هللا لىإالعسكري أو نقل األسلحة املتطورة من سورية 

سرائيلي تجاه روسيا والحرص يشير سجل السلوك اإل 

مر على بقاء عالقات التواصل معها حول سرائيلي املستاإل 

سرائيلية بالحاجة لى اعتراف القيادة اإل إسورية واملنطقة 

رغم الضربة القاسية التي تلقتها  ،لى هذه الصالتإالضرورية 

سرائيل من روسيا وأبعادها الواسعة بعد حادثة الطائرة ايل إ

وهذا ما يؤكده عاموس يادلين وزمالؤه في توصياتهم  ،02

ادتهم. لكن هذه الصالت إن استمرت فهي لن تكون كما لقي

ألن الشروط التي فرضتها روسيا بتزويد سورية  ،كانت

 222بتكنولوجيا دفاع جوي متقدمة من منظومة اس 

ت زيادة قدرا لىإأدت  ،وملحقاتها ملنع اختراق األجواء السورية

 أنها لن سرائيلإوهو الهدف الذي أعلنت   ،سورية العسكرية

د ض ه غارات جويةتوج تسمح لسورية بتحقيقه حين كانت

تعزيز  يران منإأهداف فوق األراض ي السورية بحجة منع 

أو بناء مصانع صواريخ متطورة  القدرة العسكرية السورية

سرائيل في أغلب إفاآلن ستفقد  ،يرانّي إشراف إفيها ب

 ذاتيةيقاف عجلة تطور القدرات الإاالحتماالت القدرة على 

ة بواسط العسكرية السورية واالرتقاء بها بمصادر ذاتية أو

  .يرانإقليمي مع التعاون اإل

 
ّ
حباط هذا العامل سرائيلي إل ل السعي اإل فقد شك

أولوية حيوية في جدول عملها العسكري والسياس ي في املنطقة 

ادة عإلى إوها هي اآلن تضطر  ،والعالم طوال السنوات املاضية

التغيير الذي ولده نشر بطاريات منظومة اس  حساباتها بعد

 .لسرائيإملصلحة سورية في ميزان القوى بينها وبين  222

 أن تلجأمن املتوقع  ،سرائيليومع هذا الفشل اإل 

لى تحقيق أهدافها بمنع تزايد القدرة العسكرية إسرائيل إ

جزء كبير من مخططها ضد  طريق توجيهالسورية عن 

رهابي داخل سورية سورية نحو التخريب االستخباراتي واإل 

من املجموعات  ةقومرتز ن عمالء دته مباستغالل ما جنّ 

رهابية التي كانت تقيم معها عالقات تعاون وخدمات اإل 

ته على غرار ما أعد ،ة واستخباراتية في أكثر من منطقةعسكري

فحين يضيق  .يرانيةخلية اإل من مخططات داخل الجبهة الدا

من الطبيعي  الخارج سيكون هامش وجدوى عدوان من 

أعدت  سرائيلإأن عداد عدوان من الداخل طاملا إلى إاللجوء 

 سنوات.مجموعات لهذا العدوان منذ 

يشكل عامل زيادة  ،قليميوعلى املستوى اإلهذا، 

 القدرات العسكرية السورية الراهن قل
ً
  قا

ً
ألردوغان  واضحا

 
ً
  وعامال

ً
  ،ألهدافه محبطا

ً
يران إمن  وهو الذي يالحظ أن كال

 
ً
عنه بتطور قدراتهما  وسورية أصبحتا تتمتعان رغما

بينما يواجه مشاكل داخل جيشه  ؛العسكرية بشكل متصاعد

في أعقاب محاولة االنقالب العسكري واعتقال آالف الضباط 

مع ترامب وبعض  أزماته ىإلضافة إ ،وعشرات آالف املتهمين

بفرض  سيسهموروبية. وهذا العامل السوري الدول األ 
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حسابات جديدة على أردوغان مثلما فرض حسابات على 

.سرائيلإ

":8101تراتيجية أمن إسرائيل عام اس" :وفي التحليل واالستنتاج ملوضوع

يكشف شوفال، الذي ُيعد من بين أهم املتخصصين 

متابعة رصد االحتماالت واستنباط السيناريوهات في 

العسكرية والسياسية، عن أهم ما تواجهه القيادة 

 10أي خالل  02122اإلسرائيلية من تحديات أمنية حتى عام 

.
ً
 عاما

ونستنتج من قراءته لواقع الشرق األوسط وملا يرسمه 

 
ً
 من االستنتاجات أهمها: من سيناريوهات محتملة عددا

ت اإلسرائيلية املتوافرة للتخلص من أن الخيارا .1

األخطار التي تواجهها إسرائيل بدأت تضيق أكثر 

فأكثر بعد انتصار سورية وحلفائها في مجابهات 

الحرب الداخلية والخارجية التي تعرضت لها، وأن 

طبيعة التحدي الذي تفرضه مجابهة إيران على 

بحرب مباشرة في ظل الظروف الراهنة لن  إسرائيل

حتى لو أصبحت إيران دولة نووية بشكل علني  تتغير 

 في السنوات املقبلة.

في مجابهة دول  إسرائيلن أي حرب تخوضها إ .0

ومجموعات غير نظامية ستحمل معها عوامل 

أو  ليهاإسرائيل سواء بادرت إسلبية وصعوبات على 

 ،اندلعت نتيجة عوامل أخرى على جبهة الشمال

فصل أو  إسرائيل تقتض يوهذا يعني أن مصلحة 

عزل كل قوة معادية لوحدها من القوى الثالث التي 

 وحزب هللا  وإيرانتشكلها سورية 

ال تستطيع ضمان بقاء سياسة مصر  إسرائيلن إ .2

واألردن والسعودية على حالها خالل الفترة املمتدة حتى 

إيقاف أي تغيير يطرأ على وال تستطيع  ،0222عام 

إذا نتج عنه ية، ضاعها الداخلأو أو  أنظمة حكمها

 سياسة معادية لها.

ن الوضع الدولي واألميركي بشكل خاص في ظل إ .4

لفائه ح معترامب  شبه السلبية التي يتبعها سياسةال

  ،التقليديين
ً
  بدأ يخلق ظروفا

ً
ر منهم وتؤث تقلق عددا

 إسرائيلمكانية استخدام على سياستهم وتضعف إ

 ،يةوسواء بقي ترامب أو رحل أو فاز بوالية ثان ،لهم

من املحتمل أن تستمر السياسة األميركية على هذا ف

ا حسابات تؤثر عليهوالذي يحسب لروسيا  النحو املقلق

 وبشكل غير مسبوق منذ عقود.

 املنطقة ملصلحةن تصاعد الدور الروس ي الفعال في إ .2

ولن يكون بمقدور  ،حلفائها يتصاعد ويزداد ثقة

مع  أو من مصلحتها الوصول في عالقاتها إسرائيل

 ،حد القطيعة مهما بلغت قسوة موسكو إلىموسكو 

 ظة على التواصل معها.املحاف إلسرائيل إال وال مناص   

 ل،إسرائيأمام هذه التحديات وطبيعتها السلبية على  .1

اإلسراع في إغالق ملف القضية  إسرائيليتوجب على 

 ال التي أصبحت في ظل ظروفها الراهنة  الفلسطينية

ي ف البدء باإلسراعلكنه من املستحسن  إسرائيل،تهدد 

ا.إغالق ملفه
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