
 

 

 سورية

 من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية 

  

 الرابعالعدد 

9102 

9102شباط  01  نشرة نصف شهرية | 

 

 في هذا العدد:

 ؟9199و 9102الوضع في سورية عام  "إسرائيل"كيف تتصور 
 INSSأبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  معهد



 

 

 

 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،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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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 9102 شباط 01: الرابعالعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 1"؟9199و 9102كيف تتصور إسرائيل الوضع في سورية عام "

 INSSمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

 

حواَر  INSSأعّد معهُد أبحاث األمن القومّي اإلسرائيلّي 

طاولة مستديرة شارك فيه عدٌد من رجال األبحاث 

 عسكريون متقاعدون من الجيش 
ٌ
اإلسرائيليين وقادة

 اإلسرائيلّي:

املتخّصص في شؤون سورية،  ايال زيسيرالبروفيسور 

نائب رئيس املوساد جهاز التجسس واملهام  ورام بن باراك

                                                                    
1http://www.inss.org.il/he/syria-2011-vs 

2019/?offset=undefined&posts=undefined&outher=undefined&from_date=undefined&to_date=undefined  
ملعهد أبحاث األمن القومي  دراسات د" وتشارك في إعداو للفكر العسكري متعدد االتجاهاتداد، عملت في مركز "كارمن فاالنس ي دكتورة في التاريخ 2

 .اإلسرائيلي

يه شوهو نائب رئيس جامعة تل أبيب ومن إدارة مركز مو  ،بروفيسور في شؤون الشرق األوسط وسورية التي ألف عنها كتابين ،ايال زيسيربروفيسور ال

 دايان للدراسات االستراتيجية.

 ميثوفيليب س وفيسكاياكشوآنا بور  ،الخاصة اإلسرائيلية

وعام  9112لوضع توقعاتهم عن سورية في العام الجاري 

9199. 

الحوار باملقدمة  2وافتتحت الدكتورة كارمين فاالنس ي

 اآلتية:

http://www.inss.org.il/he/syria-2011-vs%202019/?offset=undefined&posts=undefined&outher=undefined&from_date=undefined&to_date=undefined
http://www.inss.org.il/he/syria-2011-vs%202019/?offset=undefined&posts=undefined&outher=undefined&from_date=undefined&to_date=undefined
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يبدو أن مرحلة الحرب الكبيرة انتهت وأصبحت يد "

ه هذه الحرب األسد هي العليا، لكّن الشكل الذي جرت في

هنا أن أبدأ بموضوع زال يثقل على مستقبل سورية. وأريد ما

محاوالت إنهاض وبناء سورية من جديد، فثمة إجراءات يقوم 

بها النظام في املرحلة األخيرة تهدف إلى تمتين سيطرته. فما 

 ."الخطوات املستقبلّية؟ وهل استخلصت سورية الدروس؟

األسد هو األسد وهو ليس "يرى البروفيسور زيسير أنَّ 

 للنظام. فبعد ا
ً
لحرب العراقية اإليرانية ظن بالضرورة سيئا

العالم أن صّدام سيتوجه إلعمار العراق، لكن صّدام توّجه 

نحو خط هجومّي ضد إسرائيل والكويت وباتجاه بناء سالح 

غير تقليدي. وأنا أفترض أن األسد سيوّجه جهوده نحو تعزيز 

 على رجال النظام 
ً
قوة الجيش واألجهزة األمنية، معتمدا

إلى جانبهم من الجمهور السورّي. املخلصين ومن وقف 

ر فيه األسد اآلن هو أنه لم ينجح في 
ّ
فاملوضوع الذي يفك

امتالك السالح النووّي بسبب إسرائيل، وسوف يتطلع من 

حوله ويرى أن صّدام حاول ذلك ولم يحقق هذا الهدف 

 أن القذافي تنازل عن هذا 
ً
وأسقطه األمريكيون، ويرى أيضا

ه وسقط فيما بع  على التوجُّ
ً
د. وأنا أعتقد أنه سيركز كثيرا

إعادة بناء الجيش وأجهزة األمن وبشكل أقل نحو البناء 

 ففي نظره .االقتصادّي وبالطبع عدم إعادة الالجئين )اآلن(

ص من عبء الالجئين 
ّ
أنَّ املكسب ال يقتصر على أنه تخل

                                                                    

في قسم  عمل ." ومدير مكتب شؤون االستخبارات والشؤون االستراتيجيةواملهام الخاصة اإلسرائيليلتجسس جهاز ا، نائب رئيس املوساد "رام بن باراك

  1291العمليات في املوساد منذ عام 
ً
أجهزة تنصت ورصد في مبنى سفارة  أثناء القيام بزرع 1221مع ثالثة من الضباط عام  واعتقل في قبرص متلبسا

د دفع غرامة وكان أحد املسؤولين في جمع املعلومات عن مشروع مفاعل نووي جرى اإلعداد له في شمال سورية وأفرج عن الجميع بع ،يران في نيقوسياإ

 .9112عام  "إسرائيل"وقصفته 

 تخرج من ،وحزب هللا وإيرانتخصص بشؤون الشرق األوسط  .عضو في دراسات معهد واشنطن لصنع السياسة في الشرق األوسط ،فيليب سميث

 في الشرق األوسط". اإليرانيشارك في تأليف كتاب بعنوان "الثورة بال قناع والوجود  .جامعة ميريالند في الواليات املتحدة

  .اإلسرائيليباحثة في معهد أبحاث األمن القومي  ،آنا بورشكوفيسكايا
 

ص من قاعدة تمرد ضد النظام. أما بالنسبة 
ّ
فقط، بل تخل

لم يحقق النجاح فيها حين حاول القيام بها  لإلصالحات فهو 

في السنوات العشر األولى لحكمه وأصبح لديه استنتاج اآلن 

 ."بتفضيل عدم العمل على إصالحات جديدة

ق بتناقض املصالح بين وفي إجابته 
ّ
عن تساؤٍل يتعل

تقد أع"امليليشيات اإليرانية والنظام يقول فيليب سميث: 

 
ً
محددة، لكن تبقى احتماالت في  بوجود تنافس يحمل أبعادا

املستقبل لوقوع مواجهات مختلفة ربما مع قوات القدس 

 ."اإليرانّية أو مع الفلسطينيين

 :
ً
ننظر إلى ن هل من املمكن أ"وتطرح كارمين سؤاال

ِم وجهة نظرك ماالقوات املؤيدة لألسد بصفتها جبهة واحدة، و 

 ."حول الدوِر الروس ّي في سورية؟

 كثيرة في ": وفيسكاياكشر بو وتجيب 
ً
إنَّ لروسيا أهدافا

سورية، فقد أنقذت النظام حين كاد أن يسقط، وهي التي 

عززت إجراءات فرضت فيها على عدد من املجموعات 

املعارضة املسلحة عدم املطالبة بإقالة األسد كشرط إلجراء 

املفاوضات معه، وروسيا أرادت أن تسحب الواليات املتحدة 

ورية لكي تصبح هي القوة األهم في سورية، أما قواتها من س

بالنسبة إليران فثمة توتر بين روسيا وإيران، لكن رغم وجود 

عدم اتفاق على بعض النواحي التكتيكية، إال أن الطرفين 

لهما هدف مشترك هو إخراج األمريكيين من املنطقة. ومما 
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ك ر خّيب آمالنا أن روسيا وإيران أدارتا عملياتهما بشكل مشت

 ."وليس بشكل منفرد

 عن 
ً
العناوين املوجودة في سؤال "ما هذا، وإجابة

 الساحة السورية؟"

ه  بن باراكايرى 
ّ
يوجد في سورية ثالثة عناصر "أن

أساسّية هي: األسد وروسيا وإيران، ومعهم حزب هللا، وقد 

أدرك األسد أنه بحاجة ضرورية لحلفاء، وفي البداية وقفت 

ثم انضم الروس بعد ذلك، وكانوا إيران معه وحزب هللا، 

 
ً
يتطلعون بالطبع إلى تحقيق نفوٍذ في املنطقة، وكان هو ملزما

 إلى الوقوف معه كي يتجنب الخسارة في 
ً
بضمهم جميعا

 وجود روسيا، لكن يجب علينا أن 
ً
الحرب. ونحن يقلقنا كثيرا

نرى كيف ستجري األمور بشكل ال يتيح إليران التمركز في 

نتهي مّدة االتفاق النووّي مع إيران سوف سورية. فحين ت

تحاول القيادة اإليرانية العمل على امتالك السالح النووي، 

لكي تستمر في مشروع تمّددها. ونحن ينبغي علينا االهتمام 

بعد حصول الروس على ما يرغبون من قواعد في سورية 

بإتاحة اللعب لغيرهم من الالعبين والتوقف عن املزيد من 

 ."التدخل

ل 
ّ
وفي اإلجابة عن سؤال حول ما إذا كانت إيران تشك

 على 
ً
 وجودّيا

ً
، بموجب نتائج استطالع ملعهد "إسرائيل"خطرا

من اإلسرائيليين  %23رأى فيه  INSSأبحاث األمن القومّي 

 أّنها خطر وجودّي؟

 مفاده أنَّ 
ً
قدرة إسرائيل في نهاية "أبدى ابن باراك رأيا

إيران جيدة بشكل يزيد على قدرة  األمر على إدارة حرب أمام

اإليرانيين التي تستند إلى ميليشيات تابعة لها. ولذلك ستظل 

 ."إسرائيل ملزمة بمنع تمركز إيران في سورية

وقال زيسير في معرض جوابه عن تساؤل بصدد كون 

 عليها: 
ً
جدير من ال"اإليرانيين قد أصبحوا في نظر سورية عبئا

الشرعّية في العالم العربّي،  رؤية أن سورية بدأت تستعيد

وبرغم أّن هذه االستعادة مجرد إجراء، إال أنها ستحدث، 

وإحدى الرسائل املرتبطة بهذه النتيجة هي االّدعاء بأن توّصل 

إسرائيل إلى اتفاق مع سورية سيجعلها تتخلى عن الصلة 

بإيران. لكن هذه املعادلة واكبت النظام السورّي طوال ثالثة 

حافظ األسد كان على استعداد إلجراء  فحتى ،عقود

 لم يكن على استعداد للتخلي 
ً
مفاوضات معنا، لكنه فعليا

عن الصلة بإيران. والحرب الداخلية في سورية بررت للنظام 

اختيار إيران، ألن إيران وليس الواليات املتحدة وإسرائيل 

وقفت إلى جانب سورية. ومع ذلك ال ُيَعدُّ بشار األسد نفسه 

 إليران، وهو يمنع إيران من التمركز في مناطق البت
ً
ة أسيرا

ه لهذه 
ّ
معينة ومن نشر التشييع في هذه املناطق. وأعتقد أن

فهو بحاجة إليران من جهة  ،الغاية سيحافظ على وجودها

 من قوتها من جهة أخرى 
ً
 ."أولى وهو لن يزيد كثيرا

إنني أشك في قدرة أي عامل خارجّي "ويقول سميث: 

النجاح في إبعاد اإليرانيين عن سورية، فهذا موضوع على 

إيديولوجّي عند إيران التي تريد بناء مجموعات تتبنى 

اإليديولوجية اإليرانية. إنَّ العملية طويلة فالجبهة السورية 

أتاحت إليران القيام بأعمال لم تحلم بتحقيقها منذ سنوات 

 ."ريةكثيرة. وهناك مجموعات تتبع إيران وتتمركز في سو 

ه  "املوضوع األمريكي  وتحت عنوان: "
ّ
يبين سميث أن

يعتقد بأنَّ املسؤولين في "البنتاغون" وزارة الدفاع األميركّية "

ه من املستحيل إخراج القوات بتلك البساطة 
ّ
يعرفون أن

)املقصود القوات األمريكية( فهذا يتطلب عملية طويلة، 

ين يدرك وربما تستمر هذه القوات ببعض العمليات. وح
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الجميع أن إيران تواصل قيامها بالعمليات في سورية، فسوف 

 ."يفضلون إبقاء القوات في سورية

 "وباملقابل يرى ابن باراك أن 
ً
هناك حسابات كثيرة جدا

 حين تجُد أن روسيا 
ً
للوجود األمريكي في سورية تحديدا

موجودة فيها، وفي اعتقادي أنَّ السياسة اإلسرائيلية مطالبة 

ركيز على أهمية الوجود األمريكي ونقل هذا املوقف لإلدارة بالت

األمريكية حتى من أجل املوضوع الكردي وموضوع مكانة 

الواليات املتحدة كقوة عظمى، فكل ما يحدث في سورية 

أصبح يجبرنا على التوجه لروسيا وبرأيي من الضرورة أن 

 ."تتمسك واشنطن بسورية

ق بإعادة إعمار سورّية ومدى إمكانية  وفيماهذا، 
ّ
يتعل

 أنا ال أرى أّي "زيسير: يقول مشاركة حلفائها في هذه املهام، 

ثمر أشاهد من يست كما ال إعمار وبالطبع ليس باإلعمار الكبير، 

 حتى ألسباب اقتصادية محضة والطرف الوحيد الذي 
ً
أمواال

أن توجد له مصلحة حقيقية بذلك هو روسيا، وهنا ال بد 

وباعتقادي أن الواليات املتحدة تعلمت من  ،نعود إلى املاض ي

أحداث املاض ي التي لم يكن فيها أهداف محددة لها )مثل 

فيتنام وأفغانستان(. وهي جاءت إلى سورية ملحاربة داعش، 

ومنذ زمن قصير تحدث تقرير عن هجوم أمريكي على 

لى إميليشيات شيعّية في حدود العراق، فسارع األمريكيون 

النفي، وطلبوا من إسرائيل التوقف، ألنها تعّرض الوجود 

األمريكّي للخطر، وحين يجري الحديث عن إعادة إعمار 

سورية ينسون أنها دولة ليست غربية، إذ يوجد فيها أجزاء 

غير متصلة بالكهرباء وتعيش فيها نسبة سكان تحت خط 

سيتولى إدارة موضوع اإلعمار  الفقر، والنظام السورّي 

ز على توزيع حصص  بحسب
ّ
الوتيرة التي يراها، وسيرك

االستثمار للمقربين، ومن املمكن وجود مشاريع اقتصادية 

يسهم فيها مستثمرون من تركيا والخليج، وأنا أفترض أنَّ 

 ،
ً
 وأساسّيا

ً
النظام قادر على إنجاز اقتصاد منّسق، وظيفيا

غبة ر يتيح له السيطرة، أما في ما يتعلق بالصين فليس لها 

باالستثمار؛ بينما يوجد لدى الروس رغبة، ولكنهم يفتقرون 

 ليست في وضع يتيح لها عرض 
ً
للمال، كما أن إيران أيضا

 ."استثمارات كثيرة في هذا الوقت

هل يمكن الحديث عن دور إسرائيلي "وتحت عنوان: 

 أن " في هذا املوضوع؟
ً
سورية "ينفي ابن باراك موضحا

 أهلية طويلة
ً
وقاسية ولم تنتِه في السنوات  شهدت حربا

العشرين املاضية، فثمة عدد كبير من القتلى وتأّزم داخلي 

ودمار في البنى التحتية، ففي مدن شمالية ساحلية تجري 

في حين أن اإلعمار ال يجري في القرى  ،األمور على ما يرام

. والروس ال 
ً
السورية األخرى، ولذلك سيظل التوتر موجودا

أنهم يرون التوتر، كما أنَّ إيران غير معنية  يعنيهم ذلك رغم

؛ لكن األسد يشاهد ذلك.
ً
 أيضا

أما من الزاوية اإلسرائيلّية، ففي مثل هذا الوضع يوجد 

 
ً
مكسب وخسارة، ففي مراٍت كثيرة كان من السهل كثيرا

د عوامل رافعة 
ّ
مواجهة دولة تهتم بمواطنيها، ألن ذلك يول

أبعدنا من املقارنة التمركز  يمكن استخدامها. وباملقابل إذا

اإليراني في سورية وما يولده، فإن االنقسامات الداخلية لم 

تمنع وجود وضع أمنّي أفضل من الوضع الذي ساد قبل 

 ."الحرب األهلية في سورية

( 9199كيف ستصبح سورية عام )"وتحت عنوان 

امنا إّنها "ستبدو كما هي في أي يقول زيسير " بالنسبة إلسرائيل

هذه، لكن السؤال هو كيف ستبدو على املدى البعيد، هناك 

نماذج يتيح تحليلها وضع احتماالت ملستقبل الحروب 

األهلية، ومنها النموذج اإلسباني في عهد فرانكو، لكن سكان 

 إلىسورية من النوع غير املبالي، وال أظن أن هناك ما يدعو 
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ع مت جدد للتمرد، فلكي يتولد تمرد، هناك حاجة توقع توسُّ

للدعم السعودّي القطرّي، فنحن أمامنا سكان مضطهدون، 

 لن يأتي ملساعدتهم، ولذلك أفترض عدم 
ً
ويدركون أن أحدا

 وجود خطر داخلّي على استقرار النظام.

وال يجب أن ننس ى أن بشار انتصر بدعم من الروس 

لسوريين الذين أرادوا واإليرانيين. وكان هناك ما يكفي من ا

 من النخبة. ومع ذلك 
ً
وهذا مجّرد –أظّن بقاءه وتحديدا

ع
ُّ
نكون قد  ستمض ي نحو االستقرار، وآمل أال  سورية –توق

توقعنا أن تستمر الحرب على غرار اعتقادنا باستمرار الحرب 

العراقية اإليرانية إلى األبد، فقد بقي صدام في الحكم وأعد 

ئيل، وأنا آمل أال نضطر إلى مواجهة نفسه بسرعة أمام إسرا

 
ً
 ."سورية قريبا

ه 
ّ
من املمكن وجود مراكز قوة إيرانية "ويرى سميث أن

في أرجاء سورية تسعى إيران إلى استخدامها للتمدد، فهذا هو 

النموذج اإليرانّي، وأتوقع أن تتوسع إيران، ألّنها تريد 

 استخدام األرض، من أجل خلق جبهة ضد إسرائيل، ولذلك

نة والتحرك بين القبائل، فهذه التأثير ستحاول إيران  في السُّ

ي. فاإليرانيون واقعيون  النقطة يجب إيالؤها االهتمام الِجّدِ

وهم براغماتيون في نشاطهم في سورية،  ،درجة كافية إلى

بقْدر اإلمكان وهدفهم على املدى الطويل هو التمدد الواسع 

 ."حتى ولو بشكل بطيء

                                                                    
3http://www.inss.org.il/he/the-eisenkot-

doctrine/?offset=undefined&posts=undefined&outher=undefined&from_date=undefined&to_date=undefined  
  ،كان ضابط استخبارات في سالح الجو اإلسرائيلي ،عميد متقاعد ،اودي ديكيل 4

ً
  ،لهيئة االتصاالت الخارجية في قسم العمليات وأصبح رئيسا

ً
 ثم رئيسا

 ئب رئيس معهد أبحاث األمن القومي.وتولى منصب نا 9119تقاعد عام  .لقسم التخطيط االستراتيجي في املخابرات العسكرية

 .9119ثم رئيس برنامج الصراع مع إيران بعد تقاعده عام  ،م العمليات في هيئة األركان اإلسرائيليةرئيس قس ،الجنرال املتقاعد نيتسان ألون 

 شارك بحروب كثيرة. 9112 – 9119الجنرال املتقاعد أمير ايشيل قائد سالح الجو اإلسرائيلي من عام 

  ،ات""مركز دادو للفكر العسكري متعدد االتجاه ميد املتقاعد يورام بن حامو رئيسالع
ً
 اإلسرائيلية.في هيئة األركان  وعمل سابقا

 

 روسيا موجودة في سورية"كايا أّن وفيسكوترى بورش

لكي تبقى، لكنها تتطلع إلى ما هو أكثر من سورية، فروسيا 

ستكون أكثر فعالية حين تتوسع إلى مناطق، مثل: ليبيا 

ومصر، وهي تتوجه نحو دول من الحلفاء التقليديين للواليات 

املتحدة، مثل: املغرب، وتحاول العمل على توسيع وجودها في 

يض املتوسط، وليس إلنشاء قاعدة بحرية البحر األب

بالضرورة، وإنما فقط لكي تصل إلى مناطق متاخمة لسورية، 

 ."كما تسعى إلى إخراج الواليات املتحدة من املنطقة

سورية ستظل تنزف "أنَّ  ابن باراكيعتقد  ،وفي الختام

وإذا نجحت إيران في سورية مثلما نجحت في  ،لزمن طويل

لبنان، فربما تؤسس لها قوة تحت نفوذها على غرار لبنان 

 هة شماليةعلى إسرائيل أن تستعد ملواجهة جب يجبولذلك 

 
ً
 ."من لبنان وسورية معا

 اإلسرائيليةما يتعلق بالناحية العسكرية يوف، هذا

س العميد ترأ ،تجاه سورية في هذه الظروف 3االستراتيجية

نائب مدير معهد أبحاث األمن القومي  4املتقاعد اودي ديكيل

جلسة حوار شارك فيها الجنرال املتقاعد  INSSاإلسرائيلي 

نيتسان ألون والجنرال املتقاعد أمير ايشيل والعميد املتقاعد 

 يورام حامو.

http://www.inss.org.il/he/the-eisenkot-doctrine/?offset=undefined&posts=undefined&outher=undefined&from_date=undefined&to_date=undefined
http://www.inss.org.il/he/the-eisenkot-doctrine/?offset=undefined&posts=undefined&outher=undefined&from_date=undefined&to_date=undefined
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 هو: 
ً
ما املشترك بين عقيدة "وطرح ديكيل سؤاال

تكتيكية فوق سورية ارات الآيزنكوت العسكرية وبين الغ

 .والجديد فيها؟"

فأوضح الجنرال نيتسان ألون بأن: "عقيدة آيزنكوت 

رئيس األركان السابق هي جزء من استراتيجية الجيش 

اإلسرائيلّي، واألساس الذي تشير إليه الغارات التكتيكية 

بمصطلح )املعارك التي تسبق الحرب( هو أن من يرغب 

عليه االستعداد  ينبغيسورية  بتنفيذ هذه الغارات فوق 

للحرب، فالشرط املسبق للعمل املنطقّي حول هذا املوضوع 

الحرب، واالستعداد الستخدام  هو التحضير العالي الحتماالت

القوة بشكل يحول دون التصعيد الواسع. واملفهوم الذي 

عرضه رئيس األركان آيزنكوت يتضمن إدخال عمليات كثيرة 

ل إطار الكم واملقياس تينّي داختجري إدارتها بشكل رو 

في تحسين الوضع  على أساس مدى إسهامهااملتناسبين 

 .االستراتيجي لدولة إسرائيل تجاه الجبهة الشمالية"

وباملقابل يرى العميد املتقاعد يورام حامو أن: "صيغة 

باملسؤولية عن غارات فوق  عدم االعتراف اإلسرائيلّي الرسميّ 

َعدُّ سورية 
ُ
بعاد عناصر عدم التأكد من معرفة محاولة إل ت

حجم وطبيعة الّرد الذي قد يلجأ إليه الطرف اآلخر ضد من 

 من إمكانية أن تتسبب 
ً
تعرض لخطر راهن منه، وخوفا

عمليات إسرائيلية كهذه بتصعيد أكبر. وأنا أتساءل أال يظهر 

هنا وهم أو خداع في مدى دقة هذا التصور في مجرى الغارات 

 .زيد من التحكم في العمليات؟"التي تتطلب امل

هذا، وفي عرضه لهدف استراتيجية هذه الغارات أو 

)شن املعارك التي تسبق الحرب( أوضح الجنرال املتقاعد أمير 

"هدف هذه االستراتيجية  ايشيل قائد سالح الجو سابقا أن:

 أربعة عوامل مركبة: هو تحقيق

ضرب التهديدات الراهنة والتهديدات القابلة  .1

للتكون، مثل: نقل وسائط القتال للعدو أو إعداد 

 بنية تحتية لتطوير هذه الوسائط.

استهداف التمركز اإليرانّي في سورية عن طريق  .9

عملية عسكرية غايتها توليد ضغط سياس ّي إلخراج 

 القوات اإليرانّية من سورية.

والعامل الثالث هو: الردع وإرجاء الحرب، فطبيعة  .3

ة املوجهة ضد الطرف اآلخر العمليات اإلسرائيلي

 أن تحقق ردعه. يجب

والعامل الرابع هو استخالص سيناريو للحرب من  .1

 أجل تأمين شروط أفضل للنصر.

ر أرى أن إسرائيل تقود 
ّ
ذلك، ومن منظور إقليمّي مصغ

 من 
ً
بوساطة عملياتها ضّد الوجود اإليرانّي في سورية عددا

، كما أن استقرار دول املنطقة في مواجهة التمّدد اإليرانّي 

املنطقة اإلقليمية إلسرائيل أخذ يتعزز بفضل هذه الغارات 

 أي )املعارك التي تسبق الحروب(.التكتيكية "

ق بنجاح 
ّ
في  "إسرائيل"وفي اإلجابة عن سؤاٍل يتعل

يعتقد الجنرال ألون أن:  ،إيقاف التمركز اإليرانّي في سورية

"إسرائيل نجحت على مستوى كبير، لكن هناك فجوة كبيرة 

 هذه النوايا والخطط فيبين النوايا والخطط اإليرانّية ووضع 

 إلى أن  سورية
ً
في يومنا هذا، ومع ذلك مازال الطريق طويال

يتم إنجاز كلُّ ش يء، فموضوع وجود إيران في سورية يعدُّ 

ق جيد بين رؤية القيادة السياسية مشكلة، وهناك تواف

والقيادة العسكرية فيما يتعلق بخطر إيران في سورية. لكن 

 آخَر في هذا التوافق، ألنه يقلل النقد. ومع ذلك 
ً
هناك خطرا

تزاُل له أفضلية كبيرة، وباإلضافة إلى ذلك يجري داخل ال

إيران نقاش واحتكاكات قاسية بالنسبة للوجود اإليرانّي في 

 من سورية
ً
، والعمل على زيادة وحدة هذه النقاش يعد جزءا
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 أهداف هذه العمليات اإلسرائيلية العسكرية فوق سورية،

الوجود اإليرانّي نفسه، كما أنَّ  بهدف زيادة الضغوط على

من وجودهم في سورية   زيادة الثمن الذي يدفعه اإليرانيون 

 
ً
؛ طمن املعركة وليس من الناحية العسكرية فقيشكل جزءا

بل ومن ناحية خلق ضغوط اقتصادية ودبلوماسية وأنواع 

أخرى من الضغوط، ولوال هذه العمليات اإلسرائيلية ألصبح 

اإليرانيون اليوم في سورية مجهزين بقدرات متطورة تهدد 

 وبأشكال أخرى 
ً
 واستخباراتيا

ً
 ".إسرائيل عسكريا

: "الظروف اإلقليمّية بدأت تتغير، وبدأ  ويرى حامو أنَّ

. ها
ً
مش العمليات اإلسرائيلية يتغير رغم أننا ال نرى ذلك دوما

ولذلك هناك أهمية كبرى للمحافظة على حرية العمل 

العسكرّي اإلسرائيلّي دون الحاجة إلى تحويل حرية العمل إلى 

 .هدف؛ ذلك ألنها مجرد وسيلة من أجل تحقيق الهدف"

وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كان الروس 

 يرى  ،رية العمل اإلسرائيلّي فوق سماء سوريةسيوقفون ح

 أمام إسرائيل، وربما 
ً
ايشيل أنَّ "الروس ربما يفرضون قيودا

تظهر مقابل ذلك طرق للتغلب على القيود، لكن هذا 

 هو: هل سيستحق ذلك االستمرار 
ً
 استراتيجيا

ً
سيفرض سؤاال

بالعمليات العسكرية. إن ديكيل يتساءل كيف يمكن معرفة 

 عبء استراتيجّي، إلىكان اإلنجاز التكتيكي سيتحول ما إذا 

 معرفة ذلك، ويجب دراسة 
ً
وأنا أجيب ليس من املمكن دوما

: إنَّ 
ً
النشاطات العملية. ويتطرق ألون إلى هذا املوضوع قائال

 جرى بذلها في مّدة خدمته إليجاد وسائل حسابات 
ً
جهودا

اجات يمنهجية بالنسبة لهذه العمليات وبالنسبة لفهم احت

ورغبات ونشاطات جانبي النزاع؛ أما حامو فيصف الوضع 

بأنه أصبح عبارة عن )منافسة ملدى معين( بين الجانبين 

املتنازعين، وبدأت املسألة تتطلب مرونة في التفكير من أجل 

 .النجاح"

وفي إجابته عن سؤاٍل حول األسباب التي دعت 

 على عدم التخلي عن سياسة الغموض القائمة إلى "إسرائيل"

يرى ايشيل أن  ،عن مسؤوليتها عن الغارات "إسرائيل"إعالن 

"بصمة الوجود اإليرانّي في سورية كبر حجمها في السنوات 

املاضية، لذلك البّد من التعامل معها ببصمة أكبر تتناسب 

معها، وهذا ما يجعل "الكلمات تنضم للصواريخ"، ويرى حامو 

 من املعركة".أنَّ "عالم التشبيهات مهم وحيوّي 
ً
 بصفته جزءا

ويقول ألون: "إنني اعترض على التساؤل الذي 

تستخدمه القيادة السياسية تجاه القيادة العسكرية، بهدف 

خلق صدى للتشبيهات، فالكثير من العمليات تصل من مصدر 

القيادة العسكرية إلى القيادة السياسية مع توضيح األهداف 

الضربة العسكرية ليست  واملنجزات العسكرية املحددة، ألنَّ 

 الهدف بالذات بل هي الوسيلة".

 "إسرائيل"هذا، وحول سؤال عن األسباب التي تمنع 

: املعركة ليست " من شّن عمليات في لبنان يرى ايشيل أنَّ

مركبة فقط من عمليات حركّية؛ بل هي ببصمة كبيرة وحكمة 

تتطلب الربط بين عدد من النشاطات عند الحاجة؛ ذلك 

للتدقيق الدائم بالبدائل. إنَّ هدف املعركة هو إخراج 

، وبما يتناسب مع ذلك هناك حاجة ةمن سوري اإليرانيين

ذا وفي يومنا ه لدراسة الخيارات املالئمة لتحقيق هذا الهدف،

ربما هناك خياران أو بديالن: االستمرار بالعمليات العسكرية 

الراهنة أي توجيه ضربات ذات قيمة، لكن ليست حاسمة 

وبشكل يساعد على تأخير وإبطاء الوجود اإليرانّي، والبديل 

من سورية، لكن ليس بالقدرة  اإليرانيينالثاني هو إخراج 

هود السياسية الرسمية العسكرية سيتحقق ذلك؛ بل بالج

، قدرة 
ً
الكبيرة وعنوانها هو روسيا. فليس هناك، عملّيا

من سورية، وليس من  اإليرانيينعسكرية إسرائيلية إلخراج 

املتوقع حدوث تصعيد كبير في سورية، ألن روسيا لها مصلحة 
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طور بدأ يت ،باملحافظة على سلطة األسد. وباإلضافة إلى ذلك

بين الجانبين سيلحق الضرر في نهاية ميزان ردع غير متماثل 

 لةوسي –كما ذكرنا–األمر بحرية العمل اإلسرائيلّي الذي يعدُّ 

. ولذلك يصب
ً
ح الخيار األول هو الوحيد الفعال وليس هدفا

اليوم على الطاولة. والروس وكذلك السوريون يدركون أنَّ 

."
ً
 "الصاعق" اإليرانّي يهددهم أيضا
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وفي التحليل واالستنتاج

عدد من يتبين مما جاء في التصورات التي عرضها 

القادة العسكريين واملتخّصصين السياسيين اإلسرائيليين في 

شؤون سورية والشرق األوسط، أنَّ القيادة اإلسرائيلية 

تواجه صعوبة كبيرة تبلغ حّد الفشل الذريع في تحقيق 

أهدافها ضد سورية وحلفائها بعد االنتصار السورّي على أكبر 

 ات الثمانيحرب تشهدها سورية في تاريخها طوال السنو 

 .املاضية

فالقيادة اإلسرائيلية تؤكد في هذا الحوار حول مواضيع 

استراتيجية بعيدة املدى وتصور وضع سورية بعد سنة أو 

ثالث سنوات، أّنها لن تتوقف عن البحث عن كّل الطرق 

املمكنة واملبتكرة لتحقيق أهدافها التاريخية ضد سورية منذ 

اللها للجوالن العربّي واحت 1219اغتصابها لفلسطين عام 

، وحينما تركز هذه القيادة اإلسرائيلية 1222السورّي عام 

على متابعة قدرة الجيش العربّي السورّي وتطورها وعلى 

ايران ودعمها العسكرّي امللموس، بموجب ما يعرضه هذا 

الحوار من أجوبة على لسان أهم القادة العسكريين 

 مثل: البروفيسور ايالواملستشارين للحكومة اإلسرائيلية، 

الذي ألف كتابين عن سورية وقيادتها في العقدين  ،زيسير

املاضيين، فإنها توّجه ضد عوامل هذه القدرات كّل ما تضعه 

من خطط لتفتيتها، ولذلك حين يتبنى  نتنياهو  جدول عمٍل 

عسكرّيٍ وسياس ّيٍ ضد سورية، بحجة أنه لن يسمح كما يزعم 

 ضّد إيران بوجود قوات إيرانية في 
ً
ه سيشنُّ حربا

ّ
سورية، وأن

 : هي لى تحقيقهاودورها في املنطقة، فإنَّ األهداف التي يسعى إ

 
ا
أن يمنع عن سورية أحد مصادر الدعم العسكرّي  :أوال

 إلى األهداف واملصالح 
ً
الخارجّي الذي تشكله إيران، استنادا

 لم يّ املشتركة التي تجمع بينها وبين سورية في ظّل توازن إقليم

تعد معظم الدول العربية تدعمه لصالح سورية منذ اتفاقية 

كامب ديفيد وما تولد من تزايد الهيمنة األميركية على القرار 

املستقل ملعظم هذه الدول العربية واتساع حلقة العدوان 

ك وال ش ،على سورية منذ حروب "الربيع العربي" في املنطقة

تدركان أن نتائج هذا  والواليات املتحدة "إسرائيل"في أن 

"الربيع" لم تحقق أهدافهما في سورية وال ضد إيران وال في 

املنطقة طاملا بقي ميزان القوى اإلقليمّي يميل لكفة سورية 

 بشكل غير مباشر  وهذا ما يعترف به وحلفائها في املنطقة،

ه حتى "لو اشترطت 
ّ
البروفيسور ايال زيسير حين  يقول: إن

في أي  تسوية حول الجوالن أن يقطع إسرائيل على سورية 

الرئيس األسد عالقته بإيران، فهو لن يفعل ذلك وهو األمر 

 نفسه الذي لم يفعله الرئيس حافظ األسد".

كما يدرك زيسير أنَّ القيادة السورية ستضع في عام 

 ملؤسساتفي جدول عملها أولوية لتعزيز قوة الجيش وا 9112

 ح. ليه بوضو إاألمنية وهو ما يشير 

 
ا
تسعى القيادة اإلسرائيلية إلى استخدام ورقة  :ثانيا

الحرب على إيران ومزاعم الوجود اإليرانّي العسكرّي في 

 لسورية 
ً
سورية لكي توظفها ضّد روسيا، بصفتها حليفا

وللضغط عليها في املوضوع اإليرانّي، وهذا ما وجهته مديرة 

 عن مدى وحدة جبهة الحلفا
ً
ء الحوار حين طرحت سؤاال

الثالثة روسيا وسورية وإيران، فقد كانت اإلجابة من زيسير 

 بأنَّ روسيا وإيران وسورية "يجمعهم هدف واحد 
ً
اعترافا

 سرائيل خابإ مشترك هو إخراج األميركيين من املنطقة، وأنَّ 

أملها حين وجدت أنَّ موسكو وطهران أدارتا عملياتهما بدعم 

 م سلم بهذهسورية بشكل مشترك وليس بشكل منفرد"، ث

النتيجة التي يشكل فيها العامل الروس ي عرقلة أمام تحقيق 
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األهداف اإلسرائيلية، وهو الرأي نفسه الذي أبداه نائب 

رئيس املوساد  السابق ابن باراك بما تشكله روسيا من وجود 

 معرقل للطموحات اإلسرائيلية.

 على لسان 
ً
 إسرائيلّيا

ً
وكشفت نتائج هذا الحوار اعترافا

 زيس
ً
ير نفسه بأن أّي "تمرد جديد ضد النظام لم يعد ممكنا

"في أن  ، وأبدى أمله"بعد  غياب أموال قطر والسعودية اآلن

في هذه الظروف؛   "ضطر إسرائيل إلى مجابهة مع سوريةال ت

الخفي حتى في محاولة  "إسرائيل"بل إن زيسير كشف عن دور 

توريط الوحدات األميركية املوجودة في شمال سورية  بصدام 

"منذ زمن قصير تحّدثت  مباشر مع إيران حين قال في الحوار:

ليشيات شيعّية قرب حدود يتقارير عن هجوم أميركّي على م

العراق مع سورية، فسارع األميركيون إلى النفي، وطلبوا من 

 ،"للخطر ستعرض الوجود األميركّي  إسرائيل الكف، ألنها

وهذا يعني أنَّ األصابع اإلسرائيلية التحريضية والتخريبية 

 يجري استخدامها في تلك املنطقة.

وتتفق جميع األجوبة التي قدمها املتحاورون في هذا 

البحث على نتيجة هي أنَّ سورية دعمت نفسها بتحالف 

إقليمّيٍ ودولّيٍ استراتيجّيٍ على املدى البعيد، وسوف يصعب 

 "إسرائيل"زعزعة قواعده املشتركة بينهم من الخارج؛ إذ إنَّ 

مل أي ع ستحتاج للواليات املتحدة بالضرورة إذا توجهت نحو 

 ،ضد سورية من الخارج. وفي ظّلِ الظروِف األميركّيِة الراهنة

ال يبدو أن واشنطن على استعداٍد لتوسيع انتشار عسكرّيٍ 

لقواتها في حرب مباشرة ضد العبين من الدول أو من غير 

الدول، فالواليات املتحدة لم تستطع حسم حربها على 

 في تاريخها منذأفغانستان وهي أطول الحروب التي خاضتها 

،  11وحرب فيتنام التي دامت  اإلسبانيةالحرب األميركية 
ً
عاما

  19في حين أنَّ الحرب األميركية في أفغانستان بلغت اآلن 
ً
عاما

ولم تنجح واشنطن في حسمها، فما بالك بحرب أميركية 

إلى توريط واشنطن بها لتشّنها على قوة  "إسرائيل"تسعى 

 يران واملقاومة في ظّلِ دعٍم روس ّيٍ؟إقليمية تشكلها سورية وإ

 "إسرائيلـ "لم يعد ل ،وأمام هذه الحقيقة الواضحة

سوى اللعب بورقة الداخل، وهو ما تشير إليه بعض األجوبة 

باملراهنة على صعوبة  9199حول مستقبل سورية في عام 

استيعاب الالجئين، وإعادة اإلعمار، وتوريط إيران بأزمات 

 وتأثيرها في املنطقة. داخلية تبعد دورها

وفي املوضوع املتعلق بامليدان العسكرّي والغارات التي 

على شّنها بين وقت وآخر فوق األراض ي  "إسرائيل"اعتادت 

لضرب الوجود العسكري  "إسرائيل"السورية في إطار مزاعم 

اإليراني في سورية يبدو أنَّ األجوبة التي قدمها بعض قادة 

 
ً
على موضوع "الغارات التكتيكية  الجيش اإلسرائيلي سابقا

 
ً
مكن ما يفي فوق سورية والجديد فيها"؟ كانت واضحة

 استنتاجه منها بشكل موضوعّي:

 
ا
حدد الجميع طبيعتها كوسيلة تكتيكية لخدمة  :أوال

هدف استراتيجّي هو "إخراج الوجود اإليرانّي من سورية"، 

جب و ما يشبه االستراتيجية، بم إلىلكن هذه الغارات تحولت 

ما رآه الجنرال أمير ايشيل قائد سالح الجو اإلسرائيلّي، ودون 

 فها في إخراج الوجود اإليرانّي. أن تحقق هد

 
ا
أنَّ هذه الغارات لم  تِف نظرية الغموض في عدم   :ثانيا

، بما تريد عنها الرسمية "إسرائيل"اإلعالن عن مسؤولية 

الرسمي عن هذه  اإلعالنتحقيقه منها؛ بل إن  "إسرائيل"

املسؤولية من قبل نتنياهو في األسابيع املاضية أصبح يشكل 

في الرّد عليها من قبل   "إسرائيل"خطر وقوع تصعيد ضد 

املستهدفين منها في سورية، وفي هذه الحالة فقدت مسألة 

 
ً
سياسة الغموض أهميتها؛  بينما بقيت الغارات تشكل تكتيكا

 في وحدهال على قدرتها ووسيلة عسكرية ال يمكن التعوي
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تحقيق الهدف، فهي بنظر املتحاورين  قد تبطئ سرعة وحجم 

 إلى أنَّ  ،لن تنهيهالوجود اإليراني في سورية؛ لكنها 
ً
 إضافة

 فشلت في إيقاف هذا الوجود.  "إسرائيل"

 لثثا
ا
  :ا

ً
وال  إليران أنَّ هذه الغارات لم تحقق ردعا

دامها كعامل لتوليد ، وأن استخاإليرانيلسورية ملنع الوجود 

 ،
ً
أزمة في الجبهة الداخلية اإليرانّية أو السورية لم ينفع أيضا

 تصعيدية ال  أن استمرار هذه الغارات قد يولد كما
ً
حربا

ا ما يشير إليه ايشيل حين تستحقها قيمة تلك الغارات، وهذ

، قدرة عسكرّية إسرائيلية إلخراج يجيب "
ً
ليس هناك، عملّيا

ورية، وليس من املتوقع حدوث تصعيد كبير اإليرانيين من س

في سورية، ألن روسيا لها مصلحة باملحافظة على سلطة 

ذلك بدأ يتطور ميزان ردع غير متماثل  إلىاألسد. وباإلضافة 

بين الجانبين سيلحق الضرر في نهاية األمر بحرية العمل 

".اإلسرائيلّي الذي يعّد كما ذكرنا وسيلة 
ً
 وليس هدفا

: "هدف الغاويبين ايشي رات هو ل بلغة واضحة أنَّ

، وبما يتناسب مع ذلك هناك ةإخراج اإليرانيين من سوري

حاجة لدراسة الخيارات املالئمة لتحقيق هذا الهدف، وفي 

يومنا هذا ربما هناك خياران أو بديالن: االستمرار بالعمليات 

العسكرية الراهنة، أي توجيه ضربات ذات قيمة لكن ليست 

كل يساعد على تأخير وإبطاء الوجود اإليرانّي، حاسمة وبش

والبديل الثاني هو إخراج اإليرانيين من سورية؛ لكن ذلك لن 

يتحقق بالقدرة العسكرية؛ بل بالجهود السياسية الرسمية 

 .الكبيرة وعنوانها هو روسيا"

وهذا يعني أنَّ موضوَع الّدعم اإليرانّي لسورية أصبح 

وليست إقليمية إسرائيلية  مسألة ترتبط بجهود دولّية،

 "إسرائيل"عسكرّية وفي ظّل وضع كهذا لن يكون بمقدور 

االستمرار بالغارات، ألّنها بال جدوى كوسيلة لتحقيق الهدف 

االستراتيجّي منها، إضافة إلى أنها يمكن أو يحتمل أن تفرض 

 شاملة على جبهة الشمال تشير معظم التحليالت 
ً
حربا

 ـوالسياسية إلى عدم وجود مصلحة لاإلسرائيلية العسكرية 

في هذه الظروف بخوضها أمام ميزان قوى يعترف  "إسرائيل"

 . "إسرائيل"يشيل أنه تغير ضّد مصلحة 
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