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 تحسين الحلبيأ. 

 وحدة الدراسات اإلسرائيلية

 

لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

ـر فـي مراكـز مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينش-والدراسات

 ،
ً
، اقتصاديا

ً
الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا

.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
  مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015عـام  ة تأسسـتبحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  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. والخيــارات

 :عن ِمداد
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  1"هشاشة التحالفات في الشرق األوسط"

 مركز بيغين السادات للدراسات االستراتيجية

 

2بقلم: جيمس.م. دورس ي

د دورس ي
ّ
أنَّ "التنافس بين األطراف املتنازعة في  يؤك

الشرق األوسط على القوة املطلقة داخل التحالفات املتنّوعة 

 
ً
 وتجارّيا

ً
في املنطقة، أصبح يجري على نحٍو متزايد، اقتصادّيا

.
ً
 أيضا

ً
 وجيوسياسيا

ً
فاملعارك القتالية الدائرة على  وعسكرّيا

ناظر ما يحدث في ميا
ُ
 دين املعاركالجبهات الجيوسياسية ت

 ."لعبة كرة القدماالقتصادّية والثقافّية وحتى في 

                                                                    
1 https://besacenter.org/perspectives-papers/frail-middle-east-alliances/  

الجتماعية وا شؤون العالم اإلسالمي من النواحي السياسية صاصاالستراتيجية باختكبير في مركز بيغين السادات للدراسات  دورس ي باحثد. جيمس  2

 .وكذلك في سياسة الصين في املنطقة ،بوليتيكواالقتصادية والجيو 

وُيبّين أنَّ "ثالثة تطورات حديثة كشفت عن هشاشة 

وعن إعادة التوازن لألولويات  ،التحالفات في الشرق األوسط

 في هذه التحالفات.

ُل التطّور األّول في التوّصل إلى حّلٍ وسٍط روس يٍّ 
ّ
–يتمث

املنطقة السورّية التي يسيطر عليها  تركّيٍ حول الهجوم على

املسلحون املتمردون في إدلب؛ وُيالحظ التطور الثاني في مصير 

ق  شركة طيران االتحاد التابعة لـ
ّ
"أبو ظبي" ومشاكلها. ويتعل

https://besacenter.org/perspectives-papers/frail-middle-east-alliances/
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 هذه التطوراُت بناء سورية. التطور الثالث بإعادة 
ُ
ط

ّ
وتسل

ي عة فالضوَء على حقيقة أنَّ التنافَس بين األطراف املتناز 

 املطلقة داخل التحالفات اإلقليمّية 
َ
الشرق األوسط والقّوة

 
ً
املتنّوعة في املنطقة بدأا يتخذان على نحٍو متزايد أبعادا

 اقتصادّية وتجارّية، وكذلك عسكرّية وجيوسياسّية.

ذلك أنَّ القتال يجري في املعارك على جبهات 

ادية قتصجيوسياسّية، على غرار القتال في ميادين املعارك اال

 والثقافية، وحتى في ميدان لعبة كرة القدم.

 الّصدِع لعدٍد من  ،ونتيجة لذلك
ُ
أصبحت خطوط

التحالفات املوجودة في الشرق األوسط األوسع، أي في منطقة 

تمتد من شمال أفريقيا إلى شمال غرب الصين، تصل إلى 

املقدمة، ولعلَّ أبرز الشقوق هي التي تظهر في التحالف 

اإليرانّي؛ لكنها تتوارى في خلفية التعاون -التركّي -الروس يّ 

في مجابهة إيران، وكذلك في الجبهة  "إسرائيل"الخليجي مع 

 املوّحدة التي تشكلها السعودية واإلمارات العربية املتحدة.

 
ً
ويبدو أن روسيا منعت حتى اآلن على األقل تمزقا

للعالقات مع تركيا عن طريق تأجيل الهجوم الشامل على 

إدلب، رغم دفاع إيران عن ضرورة الهجوم. فتركيا يقيم فيها 

ثالثة ماليين من الالجئين السوريين، وتخش ى من أن يتسبب 

السورّي بدفع مئات اآلالف إن لم يكن -الهجوم الروس يّ 

 املاليين من الالجئين عبر حدودها.

وإذا كانت إيران هي العامل األضعف في موضوع إدلب، 

أكثر في املنافسة املقبلة مع روسيا على غنائم  إال أنها تبدي قوة

إعادة عملية البناء لسورية املدمرة. وتبدو روسيا على نحٍو 

مشابه مترددة تجاه استمرار الوجود العسكري اإليراني في 

 "إسرائيلـ "مرحلة ما بعد الحرب في سورية، وهذا ما يعطي ل

 كيما تعارض الوجود العسكرّي اإليرانّي، وتق
ً
وم ضوءا

بالعمليات العسكرية التي أدت منذ مّدة إلى سقوط طائرة 

روسية. هذا، وعلى املنوال نفسه، رغم دعم تركيا لقطر في 

 
ً
مع تحالف تقوده  ،نزاعها الذي مض ى عليه خمسة عشر شهرا

بعد فرض مقاطعة دبلوماسّية  ،السعودية واإلمارات

ا بمواقتصادّية من دول الخليج عليها؛ لكن هذه املقاطعة ر 

تشكل التحدي األكبر للجهود القطرية الرامية إلى ترويج 

 عن طريق إدارة أفضل خطوط الطيران العاملّية، 
ً
نفسها عاملّيا

 .وعن طريق موقعها كمركز رياض ي عالمّي كبير"

ويكشف دورس ي عن وجود أشكاٍل حاّدة من التنافس 

بين شركات طيران قطر مع اإلمارات، وكذلك بين شركات 

ت والشركات التركية التي تستثمر طائرات تتسع اإلمارا

من املطارات في العالم  202لثالثمئة وتسعة ركاب، في اتجاه 

 لشركات اإلمارات في 150( دولة، مقابل )120وإلى )
ً
( مطارا

 ( دولة فقط.00)

ويوّضح أنَّ "هذه التطورات تشير إلى هشاشة هذه 

ها ذات ان، وإلى أنالتحالفات التي تجمع بين روسيا، وتركيا وإير 

طابع يشبه الصفقات، ألن هذه التحالفات تتحرك نحو زيادة 

حجم املصالح املشتركة الفورية، وليس نحو األهداف 

املشتركة طويلة املدى أو القيم املشتركة. وهذا ما يصح حتى 

لو وجدت روسيا وتركيا بشكل متزايد أرضية مشتركة في 

 على تركيا وقطر آسيوّية، وهذا ما ين-مفاهيم األورو
ً
طبق أيضا

تدعمان املجموعات اإلسالمّية، وكذلك على السعودية  اللتين

واإلمارات اللتين تنسقان بشكل وثيق سياساتهما؛ بينما 

تختلف أهدافهما في اليمن، وتظهر الهشاشة في التحالفات 

بشكل أكثر بين روسيا وتركيا وإيران في طموحات كل منها في 

في قالب للقرن الحادي والعشرين، وكذلك بعث إمبراطورياتها 

عند السعي السعودي للهيمنة اإلقليمية، فاألفكار 

-اإلمبراطورية كانت تحكم السياسات منذ مّدة طويلة في أورو

آسيا نتيجة التحول في التركيز األمريكي من الشرق األوسط إلى 

 بعد نهوض الصين. وقد توترت العالقات على 
ً
آسيا، تحديدا

زايد بين الغرب وروسيا، وأصبحت بعض الدول في نحٍو مت



 

ِمداد –مركز دمشق لألبحاث والدراسات   
 الحاديسورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية | العدد 

8102والعشرون   
  

 

2 

وإيران تتزايد  واإلماراتالشرق األوسط، مثل: السعودية 

 الحّدة في عالقاتها.

  ،وفي التسعينيات
ً
قال سليمان ديميريل حين كان رئيسا

ه بعد سقوط االتحاد السوفياتي، وتحول 
ّ
لتركيا، إن

إلى  معظمهاثنية التركية في ذات اإل ىجمهوريات آسيا الوسط

دول مستقلة، أصبح "عالم تركيا يمتد من بحر األدرياتيك إلى 

سور الصين الكبير"، وفي عالم يتخذ في عصر العوملة شكل 

املناطق الجيوسياسّية، وليس البلدان املنفردة، يصبح من 

آسيوي، -الضرورة لروسيا تحديد امتدادها ضمن عالم أورو

 من أن تكون قوة أوروبية متسا
ً
وية مع منطقة نفوذ بدال

 الصين وأوروبا والواليات املتحدة.

كايس( برونو ما)ويقول الوزير األوروبي البرتغالي السابق 

ر آسيا": "إن بوتين ال يفك-في كتابه الصادر بعنوان "فجر أورو

بالخطوط القومية؛ بل يفكر بمفاهيم الكتل األكبر وفي النهاية 

 بمفاهيم النظام العالمّي".

روسيا ذلك فهي تدير ظهرها على نحٍو  وحين تفعل

فّعال ألوروبا بطريقة تعيد فيها ابتكار نفسها كقوة آسيوية 

آسيوية"، وهي إيديولوجيا عمرها قرن من -على قاعدة "أورو

 من قوة -الزمان تحدد روسيا كقوة أورو
ً
آسيوية، بدال

 أوروبية".

-دورس ي: "إنَّ االتحاد االقتصادي األوروويضيف 

ي يجمع روسيا وكازاخستان وقرغيزستان آسيوي الذ

هو عربة تسمح لروسيا بتأسيس نفسها  ،وبيالروسيا وأرمينيا

 ،ككتلة على التخوم بين أوروبا وآسيا. هذا، وبطريقة متشابهة

 في تركيا، فالرئيس -حققت فكرة األورو
ً
جب ر آسيوية مكسبا

طيب أردوغان الذي ازدادت قدرته بعد زوال االتحاد 

بر بدأ يقدم بالده كمع ،العالم التركي إبراز وإعادة  السوفياتي،

 من تقديمها كجسر أوروبي إلى 
ً
بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، بدال

 آسيا.

ذا في ه–ويعتقد الصحافّي التركّي سينان بايكانت 

أنَّ زيارة أردوغان ألملانيا شكلت محاولة لرأب  –السياق

يشارك الصدع حين قدم اقتراحه بعقد قمة حول سورية 

-فيها زعماء روسيا وأملانيا وفرنسا وتركيا، كمقاربة أورو

 آسيوية لحل املشكلة.

ل كان وميرك ذلك أنَّ االجتماع الذي عقد بين أردوغان

 للطريق نحو حل أورو
ً
آسيوي للمنطقة، وهناك -يعني تمهيدا

محور جديد يتشكل اليوم بين برلين وموسكو وأنقرة وطهران، 

 ،
ً
 باألحادّية وربما باريس أيضا

ً
فكل هذه الدول ضاقت ذرعا

األمريكية وبالسياسات املتهورة التي تتخذها إدارة ترامب، 

 بموجب ما يكشفه )بايكانت(.

ولئن كانت رؤية كل من تركيا وروسيا بأن موقعهما في 

العالم تحدده إلى مدى كبير الجغرافية، فإن طوبولوجيا إيران 

غم اتهامها بمحاولة تفرض املزيد من الرؤية الداخلية، ر 

تأسيس وضعها كقوة شرق أوسطية مهيمنة ويرى مركز 

ستراتفور للدراسات الجيوسياسية واالستخباراتية أن "إيران 

غابة يحيط بها الجبال من ثالثة اتجاهات وفي االتجاه الرابع 

 .راٍض قفر في الوسط"حيط وأم

وتكمن جذور مخاوف الخليج ليس في عدم الثقة 

اس ة أن األسم إيران اإلسالمّي فقط؛ بل بحقيقالعميقة بنظا

مبراطوريات الفارسية في املاض ي كان الذي اعتمدت عليه اإل 

يستند إلى السيطرة على السهول في بالد العراق الحالية، 

ولذلك تتجه مناورات دول الخليج على النقيض من  تركيا 

وروسيا بشكل أقل نحو مفهوم َمْوَضعة موقعها في العالم، 

عطاء اهتمام أكثر للنزاعات اإلقليمية واملحافظة على بقاء وإ

أنظمتها، فدول مثل قطر والسعودية واإلمارات العربية 

املتحدة تسير فوق خط دقيق بتركيزها الجيوسياس ي املتزايد 

على الواليات املتحدة، وبتركيزها االقتصادي على الصين 

 ان".وبقية دول آسيا بما في ذلك روسيا وكوريا والياب
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وفي ختام بحثه يضيف دورس ي "أنَّ ما تحمله البلّية في 

إدلب والتغيير املحتمل في الطيران واملنافسة على عقود إعادة 

البناء أموٌر تدلُّ على هشاشة التحالفات املهددة بتزايد 

 لىإعامل تتزايد أهميته  إلىاملصالح االقتصادية، وتحولها 

افّية التركّية نوراي جانب الجيو سياسات. وهنا تقول الصح

الرهانات عند كل " مارت في تعليقها على الوضع في إدلب: إنَّ 

األطراف بدأت تداخل مع بعضها البعض، وأصبحت آفاق 

 تزداد في تحديها". وهذا التحليل لـ وإيرانالتعاون بين روسيا 

"نوراي" يصح على إدلب مثلما يصح على آفاق الكثير من 

 ". التحالفات الشرق أوسطية
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 وفي التحليل واالستنتاج

هشاشة التحالفات في "حين يجري استخدام عبارة 

يصبح املقصود من املعنى هو تسليط  "الشرق األوسط

الضوء على الثغرات التي تنشأ في أي تحالف وتعرضه 

  .للضعف أو خطر االنهيار

الثالثة التي يقدمها مركز بيغين السادات  وتركز املحاور 

على ثالثة للدراسات االستراتيجية لحجته في الهشاشة 

االختالف بين روسيا وتركيا حول خطة هو  األّول  موضوعات:

في الحرب على  التكفيرّي  اإلرهابدلب آخر معاقل إتطهير 

 االقتصادّي بالتنافس  الثانيويتصل املوضوع  ؛ةسوري

بين حلفاء  ةعمار سوريإعادة إعلى  يوسياس يّ والج والتجارّي 

ق املوضوع ؛ سورية
ّ
أتراك بتنافس فرقاء  الثالثويتعل

وخليجيين فيما بينهم على ساحات الطيران والشركات التابعة 

  .لهم لتحقيق أكبر األرباح

 أنَّ  إلىتشير الوقائع  ،دلبإوحول موضوع هذا، 

 
َ

 جد خالف جوهرّي ال يو  يرانّي اإل -السورّي -الروس يَّ  التحالف

 ل أو الحاسم املرحليّ  بين أطرافه في طريقة رؤيتها للحّل 
ّ
ص لتخل

 وال في الهدف ،رهابية بشتى أنواعها  هناكمن املجموعات اإل 

 ،نرهابييمن اإل  تلك املنطقة وهو تحرير الذي يراد تحقيقه

وعودتها  ةاطق ومدن أخرى في سوريعلى غرار ما تحقق في من

ذي ال أما الطرف التركي فهو  ؛السورية لى السلطة الشرعيةإ

 
ً
وإن كان يسلم  ،يختلف فيه عن هذه األطراف يحمل موقفا

 مععالقاته  بسبب أمامها
ً
 منها يرانإروسيا و  معها، تحديدا

ة بحلول سلميّ  في إدلب، لكن ،نهاء وجود املسلحينإبضرورة 

وليس بحلول عسكرية يتذرع بأنها ستلحق الضرر  ،توفيقية

 .نتائجها اءجرّ  به من

دلب على إأزمة تنجم عن موضوع  أيُّ  ولذلك ترتدُّ 

 –الطرف التركي 
ً
طار إلى إ وهو الطرف الذي يعد نفسه منضما

سيا رو  :مع طرفين متحالفين مع سورية هما اسوتش ي وأستان

  دُّ عَ طار ال يُ ومن موقعه في هذا اإل  –يرانإو 
ً
لهما وال  حليفا

اء ة في العدلسورية التي ينتهج نحوها سياسة علنية وعمليّ 

لتحقيق مصالح توسعية على حساب سيادتها وسلطتها 

  .ةالشرعيّ 

فأردوغان اتخذ منذ بداية أحداث األزمة داخل سورية 

 بعاّمة، لى حرب واسعة عليها من معظم حدودهاإوتطورها 

دائية ظهر فيها سياسة منهجية عبخاّصة،  حدود تركياومن 

ه ولىمن املراحل األ  يها التي التقت عل نفسها تبنى األهداف أنَّ

 "،النظام"سقاط إرهابية املسلحة وهي: املجموعات اإل  كّل 

دي تص لكن بسبب ؛وتقسيمها واقتسامها ،وتمزيق سورية

 حّقق  وحلفائها لهذه الحرب ةسوري
ُ

-السوريُّ  التحالف

  يرانّي اإل -الروس يّ 
ً
اسب امليدانية والسياسية من املك عددا

  .مرحلة تلو أخرى 

وبدأ بفرض وقائع في امليدان نتج عنها على مستوى 

  :املنطقة

 لإلرهابيينالداعمة  اإلقليميةتراجع قدرة األطراف  .1

ع وتصّد  بوتائر الدعم نفسها،عن االستمرار 

حالة  لىإ أزمتهاوانتقال  ،التحالف القائم فيما بينها

هة جقطر وتركيا من  بينفصل كبير  شرخ سياس يّ 

وهنا تجسدت هشاشة جهة أخرى.  الخليج من ودول 

هذا التحالف بانقسامه وتفضيل أردوغان اللجوء 

لك وكذ ،سياسة اللعب بين محورين في املنطقة إلى

  .ةفي الساحة الدوليّ  وروسيابين الواليات املتحدة 

 ،الروس يّ -يرانّي اإل -زيادة متانة التحالف السورّي   .2

أشكال وأطر عمله في امليدان وفي الساحة وتطوير 

 اناطار أستإلى إقليمية باالستناد السياسية اإل

يجاد الحلول إوسوتش ي كمنصتين قادرتين على 

على قاعدة شرعية  ةالسلمية لألزمة في سوري
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وعدم التدخل  ،ةالقيادة السورية وسيادة سوري

 .الخارجي لتغيير النظام بالقوة

تبرير  في وفشل تركيا ،التركيةانحسار هامش املناورة  .2

 ،ةتوغلها العسكري املنتهك لسيادة األراض ي السوريّ 

للمجموعات  واللعب على حجة الوجود العسكرّي 

املسلحة التي يقودها بعض قادة األكراد السوريين 

    .بدعم أميركي علنيّ  ةفي شمال سوري

-ما زال التحالف السورّي  ،ومع هذه التطوراتلكن، 

  الروس يّ -يرانّي اإل 
ً
 هاءإلنعلى فرض جدول عمله املشترك  قادرا

وتحقيق األهداف املشتركة التي التقى  ،ةالحرب في سوري

 والتركّي  وأحبط معظم أهداف جدول العمل األميركّي  ،حولها

  .حتى اآلن

لى جزء من إوربما ال يستبعد أن يتحول هذا التحالف 

ن أل  ،بحثه ليه دورس ي فيإالذي يشير آسيوّي -األوروطار اإل 

روسيا ال تستطيع أن تحصر نفسها ومصالحها في جانبها 

تاريخها القديم والحديث شبكة  نسجتوهي التي  ،وروبّي األ 

من املصالح والعالقات االقتصادية والثقافية مع دول آسيا 

ي بل إنها سترى ف ؛الوسطى ومنطقة تركيا ودول البحر األسود

  اإلطار هذا 
ً
التنافس أمام الواليات ي لها وللصين ف امتدادا

 على وجه التحديد. املتحدة

 حّدٍ ت إزاءتركيا  سيضُع إطار مستقبلّي من هذا القبيل

ربما يجعلها تقلل من أهمية مصالح انتمائها لالتحاد  ،جديد

  .بي وحصر مصالحها فيهو ور األ 

ما ينسحب  أنَّ  ،تبّين في موضوع إعادة إعمار سوريةوي

-تركة لقوى التحالف السورّي على األهداف واملصالح املش

رهاب وحماية سيادة األراض ي في محاربة اإل  الروس يّ -اإليراني

األهلي لألزمة سينسحب في الوقت ذاته في  والحّل  ،السورية

في املشاريع  ةومشاركة كل من وقف مع سوري اإلعمار عادة إ

وهذا ما أعلنته الحكومة السورية  .االقتصادية ذات الصلة

وال مجال للخالف أو  ،عمار والبناءاإل  إلعادةفي خططها املعدة 

التنازع في هذا امليدان الذي تثبته األهداف السياسية 

  .املشتركة

أما موضوع التنافس أو النزاع الذي يمكن أن يتسع 

مارات في مضمار شركات الطيران حول مصالح تركيا وقطر واإل 

فال شك أن أردوغان لن يسمح  ،من هذه الدول  طنية لكّل الو 

 حتى لقطر بمنافسة شركة الطيران التركية الوطنية التي تدرّ 

 
ً
 ،تشبه أرباح النفط عند بعض هذه الدول النفطية أرباحا

ن ماراتية أكثر موهو قد يتجه نحو منافسة شركات الطيران اإل 

في  ر البتزازهالى اتفاق مع قطإوقد يصل  ،ةالقطريّ  نظيراتها

لى جانبها ضد إلى وقوفه إهذا املوضوع طاملا أنها تحتاج 

بعد تصاعد حملة أردوغان على  ذلك ؛الرياض وأبو ظبي

 في الخاشقجيفي أعقاب مقتل  السعودية املالكةالعائلة 

   ة.األراض ي التركيّ 
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 3ة"في جنوب سوري اإلسرائيليةنهاية العملية  –الخوذ البيضاء واألعالم الصفراء "

 سرائيلي للدراسات االستراتيجيةمركز دايان اإل 

 

 4بقلم: نير بومس

الجوار الطيب  خطة" :يبين بومس في دراسته هذه أنَّ 

سرائيلي بموجبها يقدم سرائيلية التي كان الجيش اإل اإل 

ز لى نهايتها في شهر تمو إوصلت  ،ةاملساعدات في جنوب سوري

الحدود بعد نهاية هذه العملية يشهد  واقعوأصبح  ،املاض ي

 
ً
  فصال

ً
. ةفي سوري سرائيليّ من فصول قصة التدخل اإل  جديدا

نح الظالم تحت ُج  سرائيليّ قام الجيش اإل  2010-7-21 ففي

بعد عدة أسابيع من التنسيق بتهريب مئات من رجال الخوذ 

 استخدام الجيشالبيضاء الذين كانوا يرسلون تقاريرهم عن 

  .ضد املتمردين السوري للسالح الكيماوّي 

                                                                    
3 https://dayan.org/he/content/5158 

مات واختص بعد خدمته بتحليل املعلو  ،تصاالت التابع للمخابرات العسكرية برتبة رائدد. نير بومس بدأ خدمته في الجيش اإلسرائيلي في قسم اال 4

تولى منصب  وكان قد وإيران.املنظمات املدنية في املجتمع وركز في نشاطه هذا على املجتمع املدني في سورية  إنشاءوتكنولوجيا املعلوماتية ودورها في 

قراطيات وأصبح ئيس معهد واشنطن للدفاع عن الديممنصب نائب ر  2004عام  ىوتول، إلسرائيلية في واشنطنامللحق بالشؤون األكاديمية في السفارة ا

ة العربية ث بطالقوهو يتحد ،سرائيلي باختصاص مكافحة اإلرهابمن كبار رجال األبحاث في مركز دايان اإلسرائيلي للدراسات وفي مركز هيرتسيليا اإل 

 ة.م للمسلحين في جنوب سوري( لتقديم الدعوكان من لجنة متابعة تنفيذ خطة )الجوار الطيب ،يةضافة للغته العبر إواإلنكليزية 

دت أسماء رجال الخوذ البيضاء ضمن قائمة ّدِ وقد ُح 

، إعدادهاجرى 
ً
لى إ ةمن جنوب سوري نقلهموتم  مسّبقا

قاذ نإوكانت مهمة  ،لى كندا وبريطانيا وأملانياإومنه  ،األردن

 هؤالء تشبه أغنية البجعة في عملية 
ُ
جوار )ال اسم طلق عليهاأ

وهو االسم الذي أطلق على الوحدات العسكرية –الطيب( 

ر العملية آخ هذهوهكذا أصبحت  –سرائيلية التي نفذتهااإل 

قة وفي الدقي ،ةفي سوري سرائيليّ اإل  عملية للتدخل الخارجيّ 

  قصيرٍ وقبل وقت  ،"ملعب املباراة" التسعين في
ً
دة من عو  جدا

ند الحدود مع الجيش السوري بشكل رسمي لالنتشار ع

بعد أن كانت تلك املنطقة شبه جيب مستقل تحت  ،الجوالن

  ،سيطرة املتمردين
ً
ودرعا  منطقة القنيطرةلى إ وصوال

ن م تمكن الجيش السورّي  ،ففي شهر تموز املاض ي .املتاخمة

https://dayan.org/he/content/5158
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وبدأ يتقدم بعمليات  ،اختراق خطوط دفاع املتمردين

تخللها عقد سلسلة اتفاقات لتسوية  ،عسكرية سريعة

 
ً
  الوضع كانت استسالما

ً
 من من قبل املتمردين أو انسحابا

بعد أن تبين عجز املجموعات املتمردة عن  بعضهم عن رغبة،

تتفوق على  كبيرة ةيقاف الهجوم الذي شنته قوات سوريإ

 .املتمردين

من  ةاملّد خسر املتمردون أثناء تلك  ،لى ذلكإ باإلضافة

يران إبينما كانت روسيا و  ؛عليهم األوصياءهم دعم قتال

الدعم املستمر لألسد. وتسبب هذا الهجوم السريع  تقّدمان

 ،من الالجئين السوريين باتفاقات تسوية وبموجة جديدة

 
ُ
)عند الجوالن( حيث  "سرائيلإ"صبت خيام قرب حدود ون

  20احتشد أكثر من 
ً
 ،من الالجئين عند سياج الحدود ألفا

م بدخولهلى السماح إ "سرائيلإ"تدعو  بعضهم الفتاتوحمل 

فضلت االستمرار في تقديم املساعدة  "سرائيلإ"لكن  ؛ليهاإ

وأعلنت أنه ليس  ،نسانية لهذه املخيمات الجديدةاإل

بمقدورها القيام بأكثر من ذلك في تغيير ميزان القوى في 

  .الجنوب

 ملا قام به الجيش اإلسرائيلّي من 
ً
 عملّياتهذا، وخالفا

 " سرائيلإ"رت قرّ  ،لتهريب املتمردين
ً
كل وبش أن تكشف علنا

 ،وبرغم ذلك ،واسع عن عملية تهريبها لرجال الخوذ البيضاء

علت أصوات من داخل رجال الخوذ البيضاء ومن املتمردين 

ن م لكن هذه العملية لم تجرِ  ؛عنهم "لإسرائي"تنتقد تخلي 

املتمردين في  مواقععلى  الروس يّ -الهجوم السورّي  ألنَّ  ،فراغ

خرقت االتفاقات والتفاهمات التي  ،منطقة القنيطرة ودرعا

نت حيث كا ،كانت تتيح وجود توازن حساس في تلك املنطقة

خارج مجال  "سرائيلإ"و األردناملناطق القريبة من حدود 

جعل كل  الروس يّ -لكن الهجوم السورّي  ؛عمل قوات األسد

سد أل م قوات امع تقّد  تنهار كلها التفاهمات التي حوفظ عليها 

 ،2010دمشق ودوما في أيار  وفي أعقاب انتصارات حققتها في

يلية سرائتلك التفاهمات تتيح تقديم املساعدات اإل  وكانت

بموجب اتفاقات  ،لى تلك املنطقةإنسانية والدولية اإل

شاركة بم الروس يّ -سرائيلينتيجة الحوار اإل  ةإسرائيلي-ةروسيّ 

 األردن تقر 
ً
وقد تضمنت قاعدة هذه التفاهمات السماح  ،يبا

بتقديم مساعدات ملجموعات املتمردين في  "إسرائيلـ "ل

ود الحد قرَب  يرانّي ضافية ملنع النفوذ اإل إالجنوب كضمانة 

تي ال– "سرائيلإ"و روسيا وقد جرى اتفاق بين ،"سرائيلإ"مع 

 كهدف استراتيجيٍّ  ةيراني في سوريمنع الوجود اإل  مهمةتضع 

نشاء آلية تنسيق تضمن عدم تسبب العمليات إعلى  –لها

، ةسرائيلية بضرر لألهداف واملصالح الروسية في سورياإل 

وظهرت أهمية هذه اآللية بعد سقوط الطائرة الروسية على 

ثم بعد ذلك في أعقاب  ،2015يد األتراك  في تشرين ثاني 

اء أثن ّي قبل الجيش السور  من سقوط  طائرة روسية أخرى 

 .سرائيليّ رده على الهجوم اإل 

قد أعلنت من جانبها عن استعدادها  "سرائيلإ"وكانت 

نسانية ملساعدة املدنيين السوريين في إللقيام بمهمة 

برغم وجود تقارير مختلفة تحدثت عن أن  ،الجنوب

تقوم بنشاطات تتضمن تقديم املساعدة  "إسرائيل"

وأن هذه  ،ةالعسكرية ملجموعات املتمردين جنوب سوري

 املساعدة ال تقتصر على تقديم الغذاء أو الدواء فقط.

ه في النصف الثاني من عام
ّ
بدأت تتبلور  ،2010 كما أن

ي يراناإل  ذوروسيا حول النفو  "سرائيلإ"أخرى بين  تفاهمات

 وتعهدت روسيا بالقيام بعمل أكثر فاعلية في ردّ  ،ةفي سوري

د ض "سرائيلإ"ة عمل ووعدت باستمرار حريّ  ،يرانّي النفوذ اإل 

 .ةيرانيّ إأهداف 

 
ً
 ،ياإليرانفي املوضوع  وظهر من الصورة األكثر اتساعا

ال تستطيع بنفسها منع  "سرائيلإ"ومن التفاهم على أن 

على مجموعات املتمردين في الجنوب  الهجوم السورّي 

وكان  ،في تهريب رجال الخوذ البيضاء "سرائيلإ"السكوت على 

 "ائيلسر إ"في فصل التعاون بين  يجابّي إ ئّيٍ نها هذا آخر اتفاٍق 
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وشكلت عملية التهريب هذه فرصة  ،واملجموعات املتمردة

عدد من النشطاء والقادة اآلخرين الذين كانوا  إلخراج

بسبب تعاونهم مع  ،يتعرضون لخطر فوري على حياتهم

 ."سرائيلإ"

 ،ة من الجنوبسرائيليّ دارة اإل لغاء اإل إوفي أعقاب 

سرائيلي بنشر اإل  الجيشسمح  نسانّي النشاط اإل وإنهاء

تفاصيل عن مستوى ونوعية املساعدات واألعمال التي قدمها 

أكثر من خمسة آالف من  تلقىفقد  ،خارج حدود الجوالن

 
ً
 طبيّ  السوريين الجرحى عالجا

ً
وبقي عدد من هؤالء داخل  ،ا

  "سرائيلإ"
ً
 ،طار هذا النشاطإطويلة لتأهيلهم. وفي  أشهرا

 خمس عشرةعلى جانب الحدود السورية  "سرائيلإ"حت فت

مازور "ومن بينها عيادة باسم  ،عيادة لتقديم املساعدات

وعالجت ما يقرب من سنة ملدة  عملتالتي بقيت  "داخلي

7000  ، ي بريكا وعيادة فيد تول مستشفىوكذلك جريٍح سورّيٍ

 جباتا الخشب. 
ً
جرى نشاط تحت اسم )زيارة  ،لى ذلكإ إضافة

 1200طاره وعالجت أكثر من إفي  "سرائيلإ"يب( نقلت طب

وقدمت عالجات مناعية  ،"سرائيلإ" مستشفياتفي  طفٍل 

شمال  مستشفياتوشاركت في هذا النشاط  ،قصيرة

 ةوجنوب سوري ل أطفال من القنيطرةباستقبا "سرائيلإ"

 
ً
 ،انيلى بيوتهم في اليوم الثإثم تعيدهم  ،تحت جنح الظالم ليال

طار جهود املساعدة إكما جرى في  ،بعد تلقيهم العالج الطبيّ 

اد مو  لنقل سرائيليّ اإل  كان يقوم بها الجيُش  التيالواسعة 

 بوساطة ،غذائية وتجهيزات طبية ولوجستية ومالبس

سرائيلية إالتعاون مع منظمات متعددة من بينها منظمات 

 ض. وبغبل وبمشاركة مسلمين سوريين ؛ويهودية ومسيحية

 كان من ،"الجوار الطيب"ملشروع  اإلنسانيالنظر عن البعد 

 
ّ
سرائيلي مع املسلحين نتائج د التعاون اإل الواضح أن يول

فقد كانت منطقة سيطرة املجموعات املسلحة  ،أخرى 

 املتمردة أقل تعرّ 
ً
ع لكن هذا الوض ؛يران وحزب هللاإلنفوذ  ضا

ى بدأ يتغير بعد ضعف سيطرة املجموعات املتمردة عل

  .2017مناطقها في نهاية عام 

اجتمع ياسين حبيبة قائد  ،2010ومع بداية عام هذا، 

ت في شارك والتي للدولة السوريةليشيات الجوالن املوالية يم

 2017تحرير جيب املعارضة املسلحة في بيت جن في نهاية عام 

 
ً
في منطقة  مع مندوبي حزب هللا لكي ينسق معهم تعاونا

 ."الجنوب

 "على الحدود السورية قدماءجيران عنوان "وتحت 

  البروفيسور بومسيضيف 
ّ
عاد  ،ه "منذ تموز املاض يأن

 املختلفة في جنوب مواقعهلى إالجيش السوري بشكل متدرج 

 ،مواقعها بالتمركز فيوبدأت قوات األمم املتحدة  ،ةسوري

عام  "سرائيلإ"و ةبموجب خطوط فصل القوات بين سوري

لسوري وانتشر شرق املنطقة العازلة . عاد الجيش ا1974

 
ً
على غرار انتشاره قبل اندالع الحرب  ،بشكل دقيق تقريبا

وانتشرت الفرقة الخامسة في قطاع الحماية مع  ،ةاألهليّ 

على  (112) ـ( على الشمال من هضبة الجوالن وال90الكتيبة )

لكن الكتائب السورية في يومنا  ؛جنوبها ضمن الخط السابق

ينتشر معظمها  إليراندعمها ميليشيات موالية هذا تقوم ب

  40على بعد 
ً
م حين يقو  حول دمشق في تمعسكرافي  كيلومترا

ن م اإليراني بنشاطاتهموالحرس الثوري  االستخباراترجال 

 .التالل العالية املوجودة تحت سيطرة الجيش السورّي 

جرى  ،وفي مجرى الحرب وانحسار قوة الجيش السوري

تعزيز هذه الكتائب السورية بمقاتلين كثيرين من غير 

يين يرانالسوريين ممن كانوا يعملون بالتعاون الدقيق مع اإل 

يبدو أن نشاط  وعالوة على ذلك، القيادة.حتى على مستوى 

 .ةبعد في سوري وجودهوحلفائها لم ينته  "داعش"مجموعات 

  20شار تقرير لألمم املتحدة في شهر آب أن أوقد 
ً
من أفراد  ألفا

 .ةزالوا يعملون في سوري ما "داعش"
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ار طإوكانت عملية انسحاب املتمردين املسلحين في 

عند عودة الجيش  مذابحاتفاق تسوية لم يترافق مع ارتكاب 

رغم الخشية من وقوعها ولكي يجري منع احتمال  ،السورّي 

بأن يحتفظوا للمتمردين  كهذا سمح الجيش السورّي 

 دورّيات منوأن ترافقهم  ،عند رحيلهم لفردّيةبأسلحتهم ا

ه  ؛الشرطة العسكرية الروسية
ّ
لكن رغم هذه الجهود، إال أن

، في مقتل 
ً
لت، أساسا

ّ
أفراد من قد جرت أحداث كثيرة تمث

بسبب االشتباه بوالئها للمتمردين أو  ؛ ذلكالقيادة املحلية

 .ملجموعات أخرى 

"نهاية خطة الجوار ويختم بومس بحثه بتأكيد أنَّ 

دقت  "سرائيلإ"الطيب وطرد املتمردين من منطقة حدود 

 2011التي بدأت عام  "الثورة السورية"آخر مسمار في نعش 

 لكنه يبدو أن نهاية ،ةفي سوري "نظام األسد"ملحاولة تغيير 

الثورة وتصفية جيوب املتمردين ال تبشر بانتهاء الحرب في 

 ،ةرائيلي عملياته في سوريسفقد عزز الجيش اإل   ،ةسوري

غارة  200قد نفذت أكثر من  2017منذ عام  "سرائيلإ"وكانت 

وتتخذ استراتيجية واضحة  ،يرانيةإجوية ضد أهداف 

ليها إهاية التي وصلت والن ،يران فيهاإومكشوفة ضد تمركز 

خطة الجوار الطيب ال تبشر بالخير للعالقات مع جيراننا 

  .الجدد في الشمال"
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 وفي التحليل واالستنتاج

 كان نير بومس 
ً
  ضابطا

ً
في قسم االتصاالت في  سابقا

 الجيش اإل 
ً
عن اختصاص تأسيس منظمات  سرائيلي ومسؤوال

 أن يشرف مجتمع مدني بعد تقاعده
ً
، لذلك ال ُيَعدُّ مستغربا

في هذا البحث الذي  على تنفيذ مثل هذه الخطة التي عرضها

  يختتمه بقوله:

ب وطرد املتمردين من نهاية خطة الجوار الطيإنَّ "

دقت آخر مسمار في نعش الثورة  "سرائيلإ"منطقة حدود 

ي ف "نظام األسد"ملحاولة تغيير  2011السورية التي بدأت عام 

 ."سورية

وهنا بالتحديد ُدّق آخر مسمار في نعش املشروع 

ليها الجيش إحضر منطقة عازلة يُ  قامةإل اإلسرائيلي

املنتشر في الجوالن املحتل أكبر عدد من املسلحين  اإلسرائيلي

املعارضين ومعهم عائالتهم من أجل تحويل املنطقة الجنوبية 

وهذا ما يؤكده مؤسس  ،ةكيان منفصل عن سوري إلىهذه 

الذي كان  5سرائيلية موتي كهاناورئيس )منظمة أماليا( اإل 

ويهودية  إسرائيليةنها مدنية إ :قيل ،ظماتيشرف مع من

ت وهي كان ،لتقديم املساعدات للسوريين عند حدود الجوالن

ومخابراتها على طريق تنفيذ  "سرائيلإ"غطاء استخدمته 

 .بومس في بحثه التي تحّدث عنهاخطة )الجوار الطيب( 

التي  –سرائيل ايد إ–( Isra AIDومن هذه املنظمات )

 Derech شاحار زهافي ومنظمة )ديريخ برات( وترأسهاأسسها 

Prat  سرائيليّ إالتي كان يعمل فيها خمسون 
ً
ى عل لإلشراف ا

مع  يصال وسائل الدعمإو  ،ترتيب العالقات والصالت
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ي جنوب سورية ومنظمة رهابية فاملجموعات املسلحة اإل 

عضو مجلس بلدية  التي أسسها يوآف يافين )هيتعورروت(

التي أسستها غال السكي  IFA –مة إيفا القدس املحتلة  ومنظ

 :وتقول غال ،مع بداية األزمة السورية وتطوراتها 2011عام 

نها عملت مع عدد كبير من قادة املجموعات املسلحة داخل إ

 2000وقد دربت منظمتها  ،حدود سورية مع الجوالن املحتل

دون  ،2012رجال الخوذ البيضاء من السوريين منذ عام  من

بل ووقعت مع  6سرائيليةإلهم في البداية عن أنها أن تكشف 

  منظمات مدنية للجيش الحرّ 
ً
  عقدا

ً
كانت الترويسة  مكتوبا

قادة  ووضع ،في علمها "سرائيلإ"فيه النجمة التي تستخدمها 

ل اسم منظمتهم وعلم ( ورقة تحممجموعات )الجيش الحّر 

 .7املعارضة

 وذكرت أنها عملت في مشروع الجوار الطيب ثالث

 لىإثم رحلت ولم تعد تدخل  السنة، سنوات ونصف

  ،مناطقهم
ً
ل مرت بالعملكن منظمتها است ؛على حياتها خوفا

بموجب الخطة  ،حدود الجوالن قرب مع املجموعات املسلحة

 وسيطر الجيش السورّي  ،زمت املجموعات املسلحةلى أن ُه إ

 .على املنطقة

هذه املنظمات تحت  توظف كّل  "سرائيلإ"كانت 

شراف قيادة االستخبارات العسكرية واملوساد في نشاط إ

يقول كاهانا رئيس منظمة  ،كيان منفصل إلنشاءمشترك 

 
ً
  أماليا علنا

ّ
استخدم تقديم املساعدات كغطاء لخلق نه "إ

قاعدة مجتمع  إلىمنطقة عازلة في جنوب سورية لتحويلها 

 .8تأسيس بنية تحتية كاملة فيها"و  ،مدني منفصل
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هل ستتوقف  ح السؤال اآلتي:يمكن طر لكن 

الغاية نفسها، عن العمل بطرق أخرى لتحقيق  "سرائيلإ"

 
ً
 املتاخمة للجوالن املحتل؟ ةعند منطقة جنوب سوريتحديدا

هذا السؤال حين يقول في  عنجابة يحاول بومس اإل 

 بحثه:

يبدو أن نهاية الثورة وتصفية جيوب املتمردين  لكن"

رائيلي سفقد عزز الجيش اإل   ،ةال تبشر بانتهاء الحرب في سوري

ويقصد هنا الغارات التي نفذها سالح  ،"ةعملياته في سوري

ل ومنع انتقا ،يرانّي سرائيلي بحجة مهاجمة الوجود اإل الجو اإل 

صبحت اآلن وهذه الغارات أ ،األسلحة عبر سورية لحزب هللا

صابة بصواريخ منظومة الدفاع الجوي تتعرض لخطر اإل 

 صابةإبقدرتها على  "سرائيلإ"التي أقرت  200الجديدة اس 

ومع ذلك يحذر بومس في آخر عبارات بحثه من  ،"أهدافها

 ة حدودقوجود الجيش السوري املنتشر في مواقعه عند منط

ر طة الجواليها خإالجوالن حين يقول: "والنهاية التي وصلت 

الطيب ال تبشر بالخير للعالقات مع جيراننا الجدد في الشمال 

وليس املجموعات املسلحة التي لم  ،""أي الجيش السورّي 

 .يعد لها وجود في تلك املنطقة

عن وضع  "سرائيلإ"تتوقف  أال ومع ذلك من الطبيعي 

بعد أن أقامت  ذلك ؛منطقة الجنوب على جدول عملها

ع الكثيرين من أفراد وقادة املجموعات اتصاالت وعالقات م

وهي لن تنفك عن  ،املسلحة في السنوات الخمس املاضية

بوساطتها تستهدف  تخريباستغالل كل ظرف أو وسيلة 

 .وحصانة أهلها ةحصانة منطقة جنوب سوري

عدم التخلي عن قادة  إلىوكان بومس نفسه قد دعا 

 واالستخباراتوأفراد املجموعات التي تعاونت مع الجيش 

 اإل 
ً
 :بعنوان سرائيلية ومنظماتها املدنية حين نشر بحثا

                                                                    
9 https://jiss.org.il/en/will-israel-turn-back-side / 

لى درعا إسرائيلية من جنوب لبنان معضلة الوصاية اإل "

سرائيلية ألن القيادة اإل  ،عرب فيه عن األسفأ 9"والقنيطرة

ولم  ،تخلت وخذلت من عمل معها من هذه املجموعات

 يش السوريتستطع املحافظة على وجودها وحمايتها من الج

الذي تمكن من السيطرة على املنطقة وتطهيرها من هذه 

  .املجموعات
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