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 للدراسات االستراتيجيةمركز بيغين السادات 



 

 

 

 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

داد  :عن مِّ
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 في سورية وسط تصعيد التوتر اإلسرائيلي "
ً
 نهائّيا

ً
ُب نفسها قاضيا نّصِ

ُ
 1"يرانياإل  –روسيا ت

 للدراسات االستراتيجيةمركز بيغين الّسادات 

 

2ياكوف البان :بقلم

روسيا تمسك باألوراق في » يرى البان في دراسته أن  

على تل أبيب وطهران توضيح هدفيهما في سورية، ولذلك ينبغي 

الساحة السورّية ملوسكو التي يتعّين عليها إيجاد طريقة تترك 

رئيس  ،فيها لكّل جانب "نصف رغباته"، فبنيامين نتنياهو

كان قد انخرط في عدد من املناقشات  ،الحكومة اإلسرائيلية

 مع الرئيس الروس ّي بوتين
ً
من املحتمل أنها تعلقت  ،حديثا

لقاءاته في ظّل التقارير  وجاءتلنشاط اإليرانّي في سورّية، با

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

محلل للشؤون العسكرية واالستراتيجية ومتخّصص باملؤسسة العسكرية اإلسرائيلية والشرق األوسط. يكتب في مركز بيغين السادات وفي  ياكوف البان  2

 مراكز أبحاث أخرى إسرائيلية وأميركية.

 2019آذار  29الحديثة عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت في 

سورية،  مخزني أسلحة إيرانية قرب مدينة حلب شمال

 وتسببت بانفجارات كبيرة وإصابات بشرّية ذكرتها التقارير.

 لألسد تعدُّ فيه 
ً
 مؤّيدا

ً
 عسكرّيا

ً
فروسيا ترأس تحالفا

، وتحافظ على وجود قناة لتجنب 
ً
 مركزّيا

ً
القوات اإليرانية جزءا

النزاع مع إسرائيل لكي تحول دون صدامات غير مرغوبة بين 

https://besacenter.org/perspectives-papers/putin-israel-iran-syria/
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قواتها الجوية والقوات الجوية اإلسرائيلية اللتين تنشطان في 

 الساحة السورية.

، أن يلعب دور وكان الرئيس بوتي
ً
ن قد حاول أيضا

الوسيط بين إسرائيل وإيران، وإطفاء الحرب التي تجري في 

الظّل بينهما على األرض السورّية، فإسرائيل تصمم من جانبها 

على إفشال خطة إيران الهادفة إلى تحويل سورية إلى جبهة 

سافر نتنياهو في الخميس املاض ي حرب ضد إسرائيل، ولذلك 

موسكو لالجتماع ببوتين قبل خمسة أيام من نيسان إلى  4

موعد االنتخابات اإلسرائيلية املقررة في التاسع من نيسان، 

وكان نتنياهو وبوتين قد تحّدثا في اتصال هاتفّي قبل ذلك في 

األول من نيسان حول مسائل التعاون العسكرّي، بموجب ما 

ذكر الكرملين، وكذلك عن مسائل ثنائية ضاغطة وعن الوضع 

 في 
ً
 27في الشرق األوسط، وكان االثنان قد عقدا اجتماعا

ملناقشة موضوع سورية، وقال نتنياهو بعد ذلك:  2019شباط 

إن  الجانبين اإلسرائيلّي والروس ّي توّصال إلى اتفاقية حول كيفية 

التنسيق بين موسساتهما العسكرية، واتفقا بشكل بارز على 

قول ورية على حّد هدف أن تخرج القوات األجنبّية من س

ويرى البروفيسور "أوزي رابي" مدير "مركز موشيه  نتنياهو.

سات الشرق األوسط وشمال أفريقيا" في جامعة تل ادايان لدر 

على إرضاء كّل طرف،  تكون قادرةلن  روسيا أن  أبيب، أّنه رغم 

تطلب ترك كّل طرف بنصف رغباته، ها إال أنها تدرك أن

  ،ولتحقيق ذلك
ً
ستجعل كّل العب منهما يفصح عما هو حّقا

مهم له، وهنا لدى إسرائيل فرصة لتحديد مدى وحدود أعمال 

  إيران
ً
 جديدا

ً
في سورية. ويضيف "رابي": "ُيعّد هذا األمر وضعا

لم تعتد عليه املنطقة، والروس يديرون هذه اللعبة بالعديد 

ف من أوراق املساومة، وسوف يتعين على إسرائيل أن تكيّ 

 نفسها مع القواعد الجديدة للعبة". 

 –ويتفق دورون ايتسخاكوف الباحث في مركز بيغين 

الوضع الراهن جيد  ع أّن مالسادات للدراسات االستراتيجية 

لروسيا، ويؤكد أن  "املصلحة الروسية تكمن هنا، أي أن  روسيا 

وضعت نفسها القاض ي النهائي في سورية، وهذا الوضع الذي 

نتنياهو نحو بوتين وكذلك الجانب اإليراني يركض يركض فيه 

مريح لهما، ألنهما مرتاحان في وضعهما كجانبين  ،فيه نحوه

. ذلك أن  "إيران من جانبها سترصد في هذه "متعادلين في امليزان

الحالة اتصاالت روسيا مع إسرائيل عن قرب، وسوف تقوم 

اكوف . ويرى ايتسخ"بتكييف سياساتها في سورية بموجب ذلك

أن  "اإليرانيين سيتنبهون عند ذلك للسياسة الروسية تجاه 

غيير تكتيكاتهم، فإيران لى تسورية لرؤية كيف سيضطرون إ

ليس لديها خطة لرفع يدها من سورية، لكنها سوف تغير 

أحد األمثلة التي تدل  توقد ظهر . "تكتيكاتها كيال تفقد زخمها

حقيق النفوذ في على كيفية قيام إيران بتكييف جهودها لت

سورية في الطريقة التي أدخلت فيها قواتها العسكرية وأسلحتها 

في مواقع يديرها الجيش السورّي بشكل نظامّي، وهذا لم يجعل 

إسرائيل تتوقف عن ضرب مثل هذه األهداف عندما كانت 

ترصدها بموجب ما ذكرت بعض التقارير. ويؤكد ايتسخاكوف 

يمكن فصلها عن طموحات طهران  أّن قرارات إيران في سورية ال

الجيوسياسية املوسعة، أو عن صراع القوى الداخلية التي 

تزداد داخل الجمهورية اإلسالمية، وقد استشهد بالزيارة التي 

قام بها الرئيس اإليرانّي روحاني في آذار إلى العراق املجاور 

لسورية كدليل على هذه الصلة، ألن هدف الزيارة هو تطوير 

ركية املفروضة على تصادّي لتجاوز العقوبات األميممّر اق

لى أن الزيارة عززت مكانة روحاني الذي يواجه إإيران، إضافة 

انتقادات كبيرة في داخل إيران من كتلة املحافظين املنافسة 

له، ومن قوات الحرس الثوري اإليراني. ويبين ايتسخاكوف أن 

مرتبط برغبتها  املمر االقتصادي الذي تريده إيران في العراق
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بممّر اقتصادي داخله إلى لبنان وارتباطاته بسورية، فال أحد 

تمكنت  ،يستطيع فصل كل هذه االشياء برأيه. وعالوة على ذلك

إيران من بناء قوات عسكرية في كّلِّ هذه الدول: سورية والعراق 

وهي  ولبنان، وحّولتها إلى قوات عميقة النفوذ في العراق ولبنان،

باألمر نفسه في سورية. ويرى ايتسخاكوف أن   قومتريد أن ت

"العنصر املسؤول عن هذا النشاط هو الحرس الثوري اإليراني 

بشكل رئيس، وكذلك قاسم سليماني قائد قوات القدس في 

الخارج الذي ينافس وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف على 

ظّل هذا . وفي "التحكم بالسياسة الخارجية اإلقليمية اإليرانية

التنافس الداخلّي تظهر قصة النشاطات اإليرانية في سورية 

حين نرى أن قوة الحرس الثوري اإليرانّي كصاحب قرار في 

امليادين الجيوسياسية واالقتصادية والدبلوماسية تتجه نحو 

التصاعد. كما أن صراع القوى داخل إيران يجعل إيران أكثر 

ه السياسة بشكل حساسية تجاه سورية حتى لو اتخذت هذ

يتعارض مع الرغبات الشعبية للشعب اإليرانّي، فالحرس 

وهو الذي يحدد  الثوري اإليراني يصنع قراراته حتى في سورية،

 .«جدول العمل
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 التحليل واالستنتاجفي 

إن  توجيه أي نظرة موضوعية إلى العالقات اإلسرائيلية 

الروسية تجاه سورية وإيران منذ بداية األزمة  في  سورية عام 

2011،  
ً
أن يدل على وجود أي مصلحة مشتركة  ال يمكن أبدا

وحتى حين يطلق عليها الجانبان  ،تجمع بين أهداف الجانبين

صفة التنسيق العسكرّي؛ ذلك ملنع الصدام املسلح بينهما فوق 

أن وضع  أجواء أو أراض ي سورية، فإن ذلك الوصف ذاته ُيبّين

ُمحّدد بموجب قواعد عدم اشتباك  هذه العالقات بينهما

ح، و 
ّ
هي قواعد تشبه ما توصلت إليه موسكو مع واشنطن مسل

في شمال شرق سورية؛ ذلك ملنع الصدام بين الوحدات 

األميركية العسكرية املحتلة والقوات الروسية املوجودة بشكل 

 قانوني بموافقة سورية.

فموسكو تتعامل مع هذه القوات ودولتها األميركية 

 
ً
 وجوهرّيا

ً
في كّل أهدافه من كطرف تتناقُض معه استراتيجّيا

التدخل العسكرّي النتهاك السيادة السورّية، وتضع موضوع 

فرض انسحاب هذه القوات األميركّية على جدول عمل مشترك 

مع القيادة السورية ومصلحة السيادة السورية، وكأنهما في 

معركة واحدة ذات تكتيك متفق عليه بينهما، حددته طبيعة 

عد مجابهتها باتفاق األطراف الحرب الشاملة على سورية وقوا

الثالثة املتحالفة ضد اإلرهابيين ومن يدعمهم سورية وإيران 

 وروسيا. 

وفي تفاصيل هذه املجابهة املستمّرة ومعاركها وتداخل 

جبهاتها املتنوعة منذ ثماني سنوات، من الطبيعّي أن  تجري 

بعض أشكال االتفاق املؤقت، على مناطق خفض تصعيد مع 

حين إرهابيين، حين يحقق ذلك مصالح تكتيكية لسورّية 
ّ
مسل

ض وحلفائها في مناطق جبهة الحرب على اإلرهاب، ومع بع

 أو عالنّية. 
ً
ا  حلفائهم الداعمين لهم سر 

وهذا ما يجعل موسكو وواشنطن تحّددان بعض قواعد 

تنسيق مؤقت ومحدد في مناطقه ومتفق عليه بينهما؛ ذلك ملنع 

الصدام بين قواتهما في منطقة شمال شرق سورية، رغم ما 

يشبه حالة الحرب املتصاعدة التي تشّنها واشنطن على طهران، 

الدعم العسكري والسياس ّي الذي تقّدمه طهران  وأشكال

لسورية والتحالف معها ومع روسيا في الحرب على اإلرهاب على 

 األراض ي السورّية. 

 ألعداء مكشوفين 
ً
 مؤقتا

ً
 تكتيكّيا

ً
ويعّد هذا األمر تحييدا

في ساحة حرب فرض الحلفاء الثالثة أولويات معاركها بحسب 

خططات وأشكال العداء التي مصالحهم االستراتيجية على كل م

 ومصالح 
ً
تعدها واشنطن وتل أبيب اللتان تحمالن أهدافا

استراتيجّية معادية إلى حد التناقض الجوهرّي واالستراتيجّي مع 

موسكو على األرض السورية، وال يمكن التوفيق بين أهداف 

روسيا وأهداف هذين الطرفين ال على املدى القريب وال على 

 ذلك لألسباب اآلتية: املدى البعيد؛ 

 
ً
: إن  هدف واشنطن وتل أبيب الطبيعّي هو التخلص أوال

اإليرانية التي تقف  –السورية  –من عالقة التحالف الروسية 

في وجه تحقيق مصالحهما في تقسيم سورية، وتفتيت قدراتها 

العسكرية واإلقليمية املتصاعدة بعد انتصارها امليدانّي على 

 تفتيت تحالف سورية مع إيران. اإلرهابيين، وكذلك 

 
ً
: إن  واشنطن وتّل أبيب تربطان هذا الهدف ثانيا

بحسبانه الوسيلة االستراتيجية ملنع االتحاد الروس ّي من فرض 

أّي قواعد جديدة ملصلحته في النظام العاملّي للقطب األميركي 

على املستوى الدولّي، عالوة على منع إيران من زيادة قدراتها 

 ة والسياسية على املستوى اإلقليمّي. العسكري

 
ً
: إن  طبيعة العالقة االستراتيجية للواليات املتحدة ثالثا

 ال يتجزأ من 
ً
مع "إسرائيل" ودورها الوظيفّي الذي يعد جزءا
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االستراتيجية األميركية في املنطقة والعالم، تزيد من عوامل 

في العالم، النزاع والّصراع  بينها وبين "إسرائيل" في أي منطقة 

فروسيا نفسها تعرف ما فعلته "إسرائيل" حين شاركت في حرب 

 لدعمها بالسالح 
ً
الحصار ضد روسيا في البحر األسود، نظرا

والخبراء واالستخبارات حكومة جورجيا ضّد الجيش الروس ّي، 

ر لخدمة 
ّ
كما تعرف روسيا أن  إضعاف الدور اإلسرائيلّي املسخ

طلب تحجيم دور "إسرائيل" في االستراتيجية األميركية يت

املنطقة وتضييق الحصار عليها، ومن الطبيعّي أن تجد روسيا 

في إيران قوة إقليمية تجمع بينهما أهداف إقليمية في املنطقة 

 ضد جبهة أعداء 
ً
وآسيا الوسطى والخليج، وترى فيها حليفا

يستهدفون الطرفين وحلفاء الطرفين سورية واملقاومة 

 اللبنانية.

ن القول بوجٍه عاّمٍ ليس هناك ما يدفع إلى االعتقاد ويمك

إيرانّي، بموجب ما تزعمه "إسرائيل"  –بوجود تنافس روس ّي 

بأن  لهما مصالح في سورية، فالواقع على األرض في سورية 

واملنطقة والسياسة املشتركة للطرفين يشيران إلى أن  روسيا ال 

 عليها في سورية، بقد  
ً
ر ما ترى فيها قدرة ترى في إيران عبئا

إقليمية مع سورية ملنع "إسرائيل" عن تحقيق أهدافها في 

سورية، فروسيا كدولة ذات حجم دولّي تدرك أن وجود إيران 

الداعم في سورية يعد إضافة  للقدرة على حماية سورية على 

مستوى الصراع في املنطقة، وبخاّصة تجاه "إسرائيل" ودورها 

ملنطقة؛ بل إن توسيع هذا التحالف ودور حلفاء واشنطن في ا

دمشق يعد أحد العوامل  –طهران   – الروس ي الثالثي  موسكو

تستند إليها موسكو في زيادة أطرافه؛ ذلك بفضل العالقات  التي

العراق ومستقبل العالقات  ركة معاإليرانية والسورية املشت

السورية مع دول مثل: لبنان ودول عربية أخرى، وهذا الدور 

 الح
ّ
ل قاعدة للمزيد من التحالفات التي يوّي اإلقليمّي يشك

 تعمل واشنطن وتل أبيب على تدميرها وزعزعة استقرارها.

املتضررون من هذا التحالف باستهدافه ولذلك بدأ 

نجازات التي حققها في امليدان، بعد اإل  بأشكال متعددة،

فالحصار الذي تفرضه الواليات املتحدة بتضييق متزايد على 

سورية وإيران، يعد جبهة حرب جديدة لكسر صمود هاتين 

القاعدتين الرئيستين للتحالف الروس ي الثالثّي، وهذا ما تدركه 

دت عملية تسليمها رفات 
ّ
القيادة الروسية بشكل طبيعي التي ول

فرصة  الستغالل   سرائيلي زاخاريا باوميل في موسكوالجندي اإل 

سيا، وتحدث بعض آخر بطريقة تشكك في صدقّية رو  لها بعٍض 

بطريقة العاتب على الحليف الذي كان يتعين عليه إدراك ما 

 يمكن أن تثيره  من  نتائج سلبية ال تخدم  املصالح املشتركة.

الكيان الصهيونّي السيناريو  بعد أن استغل

 
ً
االستعراض ي ملراسيم وداع رفات جندي إسرائيلي دخل غازيا

 في عام 
ً
 على ، حين اجتاح ج1982محتال

ً
يشه لبنان، وشّن حربا

تل على يد قواته داخل األراض ي 
ُ
الجيش السوري في لبنان، وق

اللبنانية، فقد كان على القيادة الروسية برأي الكثيرين تسليمه 

دون حاجة ملراسم في موسكو وبمشاركة جنود روس ورئيس 

 .أركان روس ي

ومع ذلك ربما يصح االفتراض بأن أهم وأجدى ثمن 

وسيا مقابل تسليم الرفات يجب بالضرورة أن يكون تطالب به ر 

 بعدم القيام بأي غارات أو أعمال 
ً
 قاطعا

ً
 إسرائيلّيا

ً
تعهدا

عسكرية مباشرة فوق األراض ي السورية وتهديدها بأنها إذا 

خرقت هذا التعهد، فإن  املنظومات الدفاعية الروسية 

هل هذا والسورية ستتصدى لها هذه املّرة مهما كانت النتائج. ف

هو ثمن الحصول على الرفات والتسليم باالستعراض 

 اإلسرائيلي املمنهج لها؟



 

ِمداد –مركز دمشق لألبحاث والدراسات  2019 الثامنسورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية | العدد     

 

6 

ويبدو أن الكاتب السياس ي األميركي مايكيل بيك الباحث 

تطرق  في تحليل  3في مركز " نيشينال انترست " األميركي لألبحاث

، أي بعد تسليم رفات 2019نشره في السادس من نيسان 

إلى مرحلة ما بعد تسليم رفات الجندي  ،الجندي اإلسرائيليّ 

عنوان "كابوس في الشرق  تحتسرائيلي ودور روسيا اإل 

: هل تتسبب الضربات اإلسرائيلية فوق سورية "األوسط

 إلى إمكانية أن تواجه  حرب مع روسيا؟ بإشعال
ً
مشيرا

 
ً
"إسرائيل" بعد استالمها لرفات الجندي اإلسرائيلي وضعا

 مع روسيا وسورية
ً
إسرائيل  إذا واصلت»فبين أنه ، جديدا

تصميمها على استهداف الوجود العسكري اإليراني في سورية، 

فربما يتعرض آالف الجنود الروس لتقاطع النيران اإلسرائيلية 

السورية، وأن تتوقف روسيا عن تحمل رؤيتها لحليفها  –

ذا ما تبادلت السورّي، وهو يتلقى الضربات اإلسرائيلية، وإ

وسيا الضربات فهل تشعر الواليات املتحدة بأنها إسرائيل ور 

 .«ملزمة بالتدخل؟

العسكرية  املتخّصص في الشؤون ويرى بيك

في نهاية األمر ال بد ألحد الطرفين اإلسرائيلي »واالستراتيجية أنه 

واإليراني التراجع، لكن إيران ليست على وشك التخلي عن 

نما ال تستطيع وجودها في مواقع قريبة من حدود إسرائيل؛ بي

روسيا منعها وعندئذ هناك إسرائيل املصممة على إيقاف 

 .«إيران

هي الخاسرة في ظّل  "إسرائيل"ستبقى  ،وفي كل األحوال

سيصطدمان  قدراتهاهذه املعادلة، ألن غاراتها واستعراض 

 بهذا التحالف وما يتبناه من سياسات ومواقف 
ً
دائما

استقرار أطرافه.للمحافظة على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
3 https://nationalinterest.org/blog/buzz/middle-east-nightmare-could-israeli-strikes-syria-trigger-war-russia-51082  

https://nationalinterest.org/blog/buzz/middle-east-nightmare-could-israeli-strikes-syria-trigger-war-russia-51082
https://nationalinterest.org/blog/buzz/middle-east-nightmare-could-israeli-strikes-syria-trigger-war-russia-51082
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اقعية: ضرورات إ"  4"سرائيل االستراتيجيةما وراء السياسة الو

5البروفيسور لويس رينيه بيريز بقلم: 

جميع الدول وبخاصة الدول »يبين البروفيسور بيريز أن: 

األقوى أو املتنفذة يجب قياس نجاحها ببعدين منفصلين هما: 

الحاضر واملستقبل. وبرغم أن قادة إسرائيل يمكن أن يحسبوا 

بشكل صحيح أن دولتهم تعمل بشكل حسن ومقبول بموجب 

املقياس الجيوسياس ي التقليدي املعروف باسم السياسة 

املحتمل أن ينهار على املدى  الواقعية، لكن هذا الحكم من

ة للتعاون فثمة حاجة كبيرة إلى سياسات عاملي ،الطويل

 .«والتكافل املعترف به

: الدول التي تقود العالم اعتقدت منذ » ويوّضح بيريز أن 

عهد طويل بوجود فوائد معينة للسياسة الواقعية أو 

لسياسات القوة. ورغم أن نماذج التفكير هذه ستبدو بشكل 

يادي واقعية وبراغماتية، وليست خيالية أو يوتوبية، فإنه اعت

 على 
ً
 أن مظاهر كهذه ال بد أن تبرهن جوهرّيا

ً
من الواضح أيضا

أنها عابرة وقصيرة املدى بشكل مخيب. ويترتب على ذلك أن 

 
ً
تصبح الدول الرئيسة أو الكبرى اليوم حكيمة باعترافها أوال

ظامنا العاملّي، وباعترافها بالقيود املالزمة للخطر الذي يهدد ن

 بضرورة البدء بتحديد املزيد من املكونات الواعدة 
ً
ثانيا

والدائمة للعالقات الدولية والسياسات العاملية. وباإلضافة إلى 

ذلك، ينبغي على مجموعة هذه الدول القوية، أن تضم عند 

ليها، فرغم أنها دولة صغيرة بعدد السكان إسرائيل مرحلة ما إ

وبمساحة األرض، إال أنها تمتلك أحد أهم القوات العسكرية في 

 بين الدول املجاورة لها في الشرق األوسط. وهذا 
ً
العالم، تحديدا

                                                                    
4  https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-strategic-imperatives/  

 وملئات املقاالت عن االستراتيجية النووّية والحرب ال 12 وهو مؤلف لـ ،البروفيسور لويس رينيه بيريز أستاذ فخري في القانون الدولي في بوردو 5
ً
نووية، كتابا

 الفوض ى: استراتيجية إسرائيل النووّية". لكتاب "البقاء وسط 2018وصدرت له الطبعة الثانية عام 

 بشكل واعٍد عند 
ً
يعني أن ما يمكن أن يبدو واقعّيا

املية على االستراتيجيين التقليديين على أنه "دولة الطبيعة" الع

املدى األقصر )وهو اصطالح ظهر في ظروف مؤتمر ويستفاليا 

( ال يبرهن إال على قابلية عدم جدواها في 1648للسالم عام 

فرص البقاء على املدى األطول. وهنا يجب فهم السياق، 

 
ُ
 من نظام فإسرائيل ت

ً
عّد بحسب طراز أي دولة أخرى جزءا

. فهذا النظام األكثر
ً
  عالم أوسع كثيرا

ّ
ص فرص شمولية قل

نجاحها داخل ما يبدو أنه فوض ى عاملية دائمة، فسياسة 

،
ً
إال  العالم القائمة على السياسة الواقعية لم تنجح أبدا

 وملتبسة، وربما تصبح في املستقبل مظاهر 
ً
ملراحل قصيرة جدا

 
ً
ء نتيجة أخطا عدم الثبات في هذه القاعدة أكثر تفاقما

مع أسلحة دمار هذه األخطاء ق مضاعفة في منهجها، وقد تتراف

 .ه هذه الحالة هو األسلحة النوويةشامل وأكبر ما تنذر ب

فري  في التوجه لسياسات العالم أصبح  إن  املقدار  الّصِّ

غير واعد بشكل مظلم يتآكل فيه التنافس وتسوده فوض ى 

في السنوات  النتيجة املحتملة على ذلك فإن   محيرة، وبناءً 

أصبحت مؤكدة بشكل معقول، وهي أن الكون  الغامضة املقبلة 

الذي تحدث عنه الفيلسوف السياس ي البريطاني توماس  هوبز 

في القرن السابع عشر )عالم حرب الكل ضد الكل( ال يمكن أن 

، فغالبية الدول التي تعتمد على شكل ما من الردع 
ً
يدوم أبدا

ي ذاتي يجب أن تبدأ بالتفكير بوع ،النووّي، بما في ذلك إسرائيل

وبمزيد من التصورات إليجاد أنظمة بديلة  للسياسة العاملية، 

https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-strategic-imperatives/
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قابلة للحياة تنفر من الحروب وتركز على  ووضع مكونات

التعاون، وإذا كان أي تلميح باملصلحة داخل اندماج عاملي 

 
ً
غير مقبول أو خيالي  كهذا، أو توحيد هذا الكون سيبدو يوتوبيا

، فمن ناحية فعلية  لن يكون  النقيضفإن  للواقعيين،
ً
 أبدا

ً
سارا

تدعو الواقعية إلى االعتراف بأن القيمة التي ترى أن على كل فرد 

العمل من أجل نفسه في السياسات العاملية بدأت  تتآكل بال 

 . «حدود ومصيرها الفشل

وعلى املدى األطول أصبح الشكل »ويضيف بيريز 

ل وأميركا ودول الوحيد للواقعية القادرة على أن تهتم بها إسرائي

أخرى في السياسات العاملية هو املوقف الذي يشير نحو وعي 

أكبر بالوحدانية العاملية والسير املتدرج إلى نظام عالم متكافل 

باالعتماد املتبادل على مكوناته، وال تعد هذه الفكرة معقدة في 

صميمها وهي مجرد سر طبي أو بيولوجي لها عوامل مركزية 

 عن  وسلوك مشترك عند
ً
كل البشر الذين يزيد عددهم كثيرا

. وما لم يكن في النهاية 
ً
أولئك الذين يختلفون عن بعضهم بعضا

باستطاعة قادة جميع الدول الرئيسة على األرض إدراك أن 

 ببقاء كل 
ً
بقاء أي دولة يجب أن يكون بشكل منحتم مشروطا

الدول، وإال فإن األمن الوطني الحقيقي سيبقى غير موجود في 

أي دولة حتى الدول التي تزعم أنها األقوى بما في ذلك إسرائيل. 

وخالصة القول: إن  املهمة األمنية الفورية األولى إلسرائيل يجب 

أن تبقى فكرية وتحليلية، وهذا يعني تحديد املفهوم والتنقيح 

الدقيق الستراتيجيتها النووية القومية. وال بد في الوقت نفسه 

دية والقادة اآلخرين ذوي الرؤية الواسعة أن لقادة الدولة اليهو 

، رغم هشاشة 
ً
 عضوّيا

ً
يتعلموا ويدركوا أن  كوكبنا يمثل كال

 قد تختفي بسرعة من أجل 
ً
متقاطعة وهو وحدة تقدم فرصا

تجنب الحرب. ولكي تنتهز إسرائيل والواليات املتحدة وغيرهما 

 هذه الفرص عليهم أن يتعلموا بسرعة األفكار التأسيسية

للفيلسوف فرانسيس بيكون وغاليليو وإسحاق نيوتن، وكذلك 

للويس مامفورد التي يدعو  حظة املعاصرةباالعتماد على املال 

فيها إلى بناء حضارة في عملية ال تنتهي من أجل إيجاد عالم 

وحين نتحدث عن الحضارة فيجب أن  .واحد وانسانية واحدة

 عن القانون، ومن ناحية النظري
ً
ة القضائية ليس نتحدث أيضا

لدى إسرائيل التزامات قومية خاصة بهذا الشأن، وليس 

بمقدورها أن تسمح لنفسها ببناء سياساتها األمنية على آمال 

 ال يتجزأ 
ً
غامضة وبعيدة، لكنه رغم ذلك تظل إسرائيل جزءا

من مجموعة واسعة من الدول، ويتعين عليها أن تعمل ما في 

" موقع "دولة الطبيعة عنوسعها من أجل فصل هذه الدول 

التي ال يمكن الدفاع عنها. ويجب على هذا الفصل املطلوب أن 

يتم التعبير عنه كجزء من رؤية نهائية لتحقيق سياسات عاملية 

دائمة وعادلة بالشكل املناسب. وفي مرحلة أطول يتعين على 

القيام بكل  ،إسرائيل، وربما فقط للمحافظة على نفسها حية

أجل املحافظة على النظام العاملي بكليته. وفي  ما هو ممكن، من

هذه األوقات على األقل ال حاجة تدعو إلى عرض تفصيلي 

تحليلي أو فكري لتفاصيل كثيرة، ألن املهمة اآلن هي تحديد وعي 

ودراية أكثر جدية لهذا االلتزام األساس. وطاملا تواصل الدول 

ين العمل في السياسات العاملية كعلماء آثار متجهم

متخصصين بصناعة األطالل، فلن يكون عندئذ في مقدورهم 

وبرغم أن  .إيقاف السلسلة التالية من الحروب الكارثية

الرئيسين في  ائيل ليست واحدة من دول الالعبينإسر 

ألن هذا الدور يقع على الواليات املتحدة –السياسات العاملية 

بالبقاء،  آمالهاسرائيل قد أجبرت على رسم إ إال أن   –وروسيا

 إلى
ً
سياسات القوة القابلة لعدم االحترام مع  فرضيات استنادا

يبقى هذا  ،الوقت. فحتى اآلن وربما في السنوات املتعددة املقبلة

 بشكل أساس وصحيح. وبناًء 
ً
 ،عليه النوع من االنتقاء ضروريا

ال توجد أسباب معقولة للتعبير عما يؤسف عليه. لكنه برغم 

يجب  ،لق خيارات ذات مدى أطول وآفاق أمنيةذلك ومن منط
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على إسرائيل على غرار حاميها أو حليفها األميركي أن تفتح 

 خيالها األمني نحو طرق تفكير رؤيوية. وفي التحليل النهائي تعدُّ 

سياسات القوة والسياسة الواقعية اللغة التضليلية  لغة

أمامها  للفشل املنحتم وغير املسبوق، ولذلك لن تجد إسرائيل

وكذلك أعداؤها وخصومها إذا أرادت البقاء في املستقبل، إال 

الخدمة السيئة من "الحكمة" املتحجرة لألمن بواسطة تصاعد 

األخطار واألخطار املضادة للتدمير االنتقامي املتبادل. ومع 

من املحتمل تبدأ استراتيجية التفكير املنقح  ،مرور الوقت

 باكتشاف ن
ً
فسها داخل خرائب التفكير املرحب بها حاليا

 
ً
ّي، وعند تلك النقطة على أي حال سيكون الوقت متأخرا ّدِّ الجِّ

ال التي لكي تتحرر إسرائيل من املراحل املميتة للقومية القتالية 

.«انهاية له
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 وفي التحليل واالستنتاج 

 من الحقائق التي أثبت 
ً
يبين البروفيسور بيريز عددا

 1948التاريخ صيرورتها منذ وعد بلفور وإعالن "إسرائيل" عام 

وعالقتها بجوارها واستخدام الحروب في فرض بقائها، ومن هذه 

 الحقائق: 

ال يمكن أن تحافظ على بقائها، إال  "إسرائيل"أن   .1

ها أو القوى باتفاق دولّي للقوى الكبرى التي أنشأت

األخرى التي سلمت بوجودها، وأن  أي تحوالت أو 

فوض ى في السياسة الدولية على مستوى العالم قد 

تؤدي نتائجها إلى عدم احترام "فرضية" ضمان 

 استمرار وجود هذه الدولة وحماية بقائها. 

وهنا يكمن االختالف الجوهرّي بين وجود دولة 

ول العربية حتى لو كانت "إسرائيل" غير الطبيعية ووجود الد

مقسمة، فالتقسيم هنا ال يمحو قواسمها املشتركة القومية 

بين شعوبها، وال يزيل اختالفها وخالفها وتناقضها مع 

 ووجودها ومصالحها وأهدافها االستراتيجية، كما  "إسرائيل"

الشعوب العربية مع اإلسرائيليين وكراهيتهم  أن تناقض

أن تحله أو تزيله ال  "إسرائيل"ـ للتطبيع معهم  ال يمكن ل

بالحروب وال بالسالم، وهذا ما أثبتته اتفاقات السالم املوقعة 

 
ً
في حين أن أي نزاع مسلح بين دولتين  ،مع مصر منذ أربعين عاما

عربيتين سرعان ما يستعيد فيها الشعبان في هاتين الدولتين  

ه. عالقاتهما الطبيعية، سواء في ظل استمرار النزاع أو عند
ّ
 حل

 
ً
أما في الحالة اإلسرائيلية فسوف تظل "إسرائيل" عاجزة

هي والدول الكبرى التي ضمنت بقاءها عن التمتع بعالقات 

طبيعية مع كّل الشعوب العربية، سواء أكانت دولها تعرضت 

 لعدوان إسرائيلي أو احتالل، أم لم تتعرض. 

ويؤكد البحث أن  سياسة القوة وتراكم أشكالها وشّن 

 تفرض  "إسرائيلـ "حروب التقليدية ال يمكن أن يقّدم لال
ً
حلوال

 1948فيها ما ترغب به، وهذا ما أثبته تاريخ حروبها منذ عام 

 وتوسع احتاللها. 

2.  
ً
ل عامال

ّ
أن  امتالك "إسرائيل" للقوة النووية قد يشك

 يمنع تعرُّضها للزوال، 
ً
لفنائها أكثر من أن يشكل رادعا

ز ليؤكد بذلك وجود معضلة في وهذا ما يستنتجه بيري

بقاء "إسرائيل"، فقد تؤدي أخطار "الحروب 

 لهذه املعضلة،   "االنتقامية
ً
إلى خرابها،  وال يجد حال

إال بعرض فكرة ال يرغب باالعتراف بأنها "طوباوية 

خيالية"، لكنه يعدها الدواء النهائي والشرط الالزم 

العالم لبقاء "إسرائيل"، وهذه الفكرة هي أن يتحول 

إلى حالة يسلم بها بوحدة دوله كافة، ووضع نظام 

عاملّي يوحد الجميع على مبدأ استمرار وجود كّل دول 

 !ومتناسب للجميع؟ العالم ضمن نظاٍم عاملّيٍ عادٍل 

أن  "إسرائيل" ستبقى  يؤكد ،وبانتظار هذا املدى الطويل

ضمن دوامة تعزيز قوتها العسكرية لتحقيق األمن، لكنها 

ل مهددة على مستوى املنطقة وفي املدى القصير، وأن  ستظ

ن اآلن في موضوع السلم والحرب في املنطقة هما  َبي  أهم العِّ

الواليات املتحدة وروسيا، وبقيت "إسرائيل" مجرد دولة بحجم 

محدود من السكان ومساحة األرض في هذه املنطقة رغم أنها 

أن تتمتع باألمن  "تملك أقوى قدرة عسكرية ونووية" فيها، ودون 

 واالستقرار.

 في تحليله ملستقبل بقاء 
ً
ويبدو أن بيريز غاص قد عميقا

"إسرائيل" بطريقة علمية جعلت هذه املسألة تنحصر في 

"إسرائيل" وحدها، بسبب طبيعتها الفريدة غير الطبيعية في 
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منشئها، فال أحد يقلق على استمرار بقاء كل هذه الدول 

في منشئها وهويتها ومقوماتها، سواء بقيت  العربية، ألنها طبيعية

منفصلة على هذا النحو أو توحد بعضها مع بعض. وهذا 

العامل ال تتمتع به "إسرائيل" في عالقتها بالجوار وال باملنطقة 

كلها، ولذلك تالحقها مسألة مدى استمرار بقائها واملحافظة 

 طبيع
ً
ية على وجودها، وهذه الظاهرة بحّد ذاتها تتيح شكوكا

ومبررة حول مستقبل هذا الكيان القائم على القوة العسكرية 

 واإلرهاب. 

ولهذا السبب يدعو البحث القيادة اإلسرائيلية إلى 

العمل على تحويل العالم كله ودوله إلى وحدة واحدة لكي 

سرائيل" دون حاجة إلى "التركيز على أمنها إ"دولة تضمن بقاء 

ي أن  بقاءها ال حّل له القومّي" كحل لضمان هذا البقاء أ

 ذلك بتحّول العالم إلى وحدة دوله في 
ً
؛ بل يكون عاملّيا

ً
إقليمّيا

نظام عادل يناسب الجميع؟! وكأن  األمن العاملّي لجميع دول 

العالم ووحدة نظامه العاملّي سيظل الضامن الوحيد لبقاء هذا 

 الكيان اإلسرائيلّي. 

 
ً
تفّضل "إسرائيل"  ال ،هذا، وعلى النقيض من ذلك تماما

مئات  –إن تحقق–انتظار هذا الحّل الذي يستغرق تحقيقه 

 من التوحيد، 
ً
السنوات، فهي تتبنى سياسة التفريق بدال

 من التجميع
ً
لكي تضمن بقاءها، ولذلك  ،سياسة التفتيت بدال

تنفذ سياسة علنية لتمزيق وتفتيت كّل الدول العربية وغير 

وتحويلها إلى مساحات صغيرة  العربية املوجودة في املنطقة،

مة تتحول فيها كل دولة إلى عشرات الكيانات املنقسمة  مقس 

 واملتنازعة، وتتحّول هي إلى أقوى قوة تسيطر على الجميع،

                                                                    
 . "األقليات في إسرائيل" ،اإلسرائيلية وزارة الخارجيةموقع  6

https://mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/people/pages/society-%20minority%20communities.aspx  

نظاٍم إقليمّيٍ سياسية وثقافية واجتماعية قواعد وتفرض 

 واقتصادية تخدم استمرار بقائها. 

منذ عام "إسرائيل" نفسها وفي محيط مساحتها  فـ

، نفذت مثل هذه الخطط على الفلسطينيين الذين 1948

، 1948استمر بقاؤهم في ما بقي من أراضيهم بعد حرب عام 

ين واملذهب  لىوقّسمتهم إ ثنّية، واإلخمس فئات بموجب الّدِّ

% من السكان فثمة دائرة متابعة 21وهم ال يمثلون سوى 

عنى باملسيحيين،
ُ
عنى باملسلمين، ودائرة ثانية  إسرائيلية ت

ُ
ت

وخامسة بالشراكسة  وثالثة بالدروز، ورابعة بالبدو،

% من بقية السكان 79 الفلسطينيين ودائرة واحدة باملقابل لـ

 .6اليهود

وكانت تتعامل مع كل فئة بنظام خاّص، وحين احتلت 

الضفة الغربية وقطاع غزة، ها هي تفصل القطاع عن الضفة 

تحت االحتالل، وهناك  الغربية، وتقسم األرض والسكان

فلسطينيون في القدس ُيعّدون فئة أخرى تمنحهم البطاقة 

اإلسرائيلية الزرقاء، لكي تميزهم عن بقية الفلسطينيين في رام 

 هللا القريبة من القدس. 

ويبدو أن هذا النموذج هو الذي تتطلع القيادة 

اإلسرائيلية إلى فرضه على دول املنطقة كلها بقوة اإلرهاب 

 حتالل للمحافظة على استمرار بقائها.واال 
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