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 في هذا العدد:

  معركة "إسرائيل" املتصاعدة مع إيران في سورية

 منتدى الشرق األوسط

  مون التحديات اإلقليمية اإلسرائيلية تجاه إيرانالخبراء يقي  

 ائيلي للدراساتمركز هرتسيليا اإلسر 



 

 

 

 تحسين الحلبيأ. 
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لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر فـي مراكـز -والدراسات

،  الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية
ً
، اقتصاديا

ً
سياســيا

.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا
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  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 آذار 01: السادسالعدد 

 

 

 

 

 

 

 1املتصاعدة مع إيران في سورية "إسرائيل"معركة 

 منتدى الشرق األوسط

2سيت فرانتسمان :بقلم

التزلج في جبل الشيخ بمرتفعات تفتح منحدرات »

كانون  02شتاء، وفي  في كل ٍ ألمٍد قصيرٍٍالجوالن أبوابها 

 فوجئ أحد اإلسرائيليين أثناء تزلجه بعد ،املاض ي /ينايٍرالثاني

ظهر ذلك اليوم برؤية  غالف قذيفة صاروخ أطلقته بطارية 

الدفاع الجوي  اإلسرائيلية من نوع )القبة الحديدية( حين 

ماء بهدف إيقاف صاروخ إيراني  من  أطلقت صاروخين في السَّ

ٍ-نوع أرض
 
طلق من سورية على إسرائيل، وكان اندالع أرض أ

لتوترات اإلسرائيلية اإليرانية الحديثة في سورية قد هذه ا

ترافق مع املخطط األمريكي  لالنسحاب وانتهاء الحرب على 

كانون الثاني  02وهدد بوقوع نزاع جديد. وفي  داعش،

                                                                    
1 https://www.meforum.org/57736/israels-uphill-battle-syria  

ٍ.فورمت يسإومن الباحثين في ميديل  ،تنفيذي ملركز الشرق األوسط للتقارير والتحليل مديٍر ،العبريةسيث فرانتسمان دكتور من جامعة جروزليم  2
 

قامت روسيا بتحذير إسرائيل للمرة الثانية من  ،املاض ي

ت القيام بأي ضربات جوية في سورية، ومع ذلك أصرٍ 

ها قادرة على  ،بدعم من الواليات املتحدة ،إسرائيل على أن 

تقليص الوجود اإليراني  في سورية، وضرب عمليات نقل 

ة  ة إلى حزب هللا. هذا، إلى أنَّ الغارات الجوي  األسلحة اإليراني 

كانون الثاني املاض ي في وضح  02التي قامت بها إسرائيل في 

ها د اإليراني عليالنهار هذه املرة وبشكل نادر فوق سورية والٍر

والجولة اإلسرائيلية الثانية من غارات سالح الجو في اليوم 

https://www.meforum.org/57736/israels-uphill-battle-syria
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ل أخطر االشتباكات بين القوات 
 
التالي، كل  أولئك شك

ٍاإلسرائيلية واإليرانية في سورية منذ بداية الحرب في سورية.

فقد أعلن رئيس  ،وكانت هذه التطورات متوقعة

أن  0212ون األول عام الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو في كان

إسرائيل لن تسمح لطهران بالتمركز في سورية وباالستفادة 

، عن طريق إنشاء بنى تحتية وقواعد.  من النزاع السوري 

وكانت إسرائيل تحذر إيران على نحو متزايد بأنَّ عليها الخروج 

هت إسرائيل وج ٍ ،0212من سورية بسرعة. وفي شباط 

أن اخترقت طائرة مسَيرة  ضربات على أهداف إيرانية بعد

ٍ ،0212املجال الجوي اإلسرائيلي، وفي 
 
ت إسرائيل غارات شن

 على صاروخ أطلقته إيران من سورية على الجانب 
ً
واسعة ردا

نة في الس اإلسرائيليةاإلسرائيلي ووصلت بعض الضربات 

املاضية إلى عمق أراض ي  سورية على طريق تدمر قرب حمص 

بت غارة جوية تسبٍ  ،0212يلول ومحافظة الالذقية، وفي أ

 بإسقاط طائرة 
ً
إسرائيلية قرب الالذقية استهدفت مخزنا

عن طريق الخطأ من قبل الدفاع  022روسية من نوع إل 

، وهذا ما جعل روسيا تحذر إسرائيل بعد أن  الجوي  السوري 

كانت روسيا صامتة في هذا النزاع وخالله، وبرغم أن روسيا 

م بشار األسد، إال أنها ال ترى أنَّ دورها هي الداعم الرئيس لنظا

لكن روسيا  في سورية هو الدفاع عن املصالح اإليرانية،

في  222 منظومة دفاع جوي  من نوع إس أرسلت إلى سورية

022ٍ أعقاب سقوط الطائرة الروسية إل
 
رت ، وحذ

العسكريين القائمين على الرؤوس اإلسرائيلية )الحامية( 

إلجراءاتهم التالية، واستمرت إسرائيل بنقل بزيادة االنتباه 

رسالة عن سياستها، وكشفت عن مدى الحرب التي تشنها في 

أعلنت إسرائيل أنها  ،0212سورية إليقاف إيران. وفي خريف 

ة األزمة السورية، لكنها  ضربت مئة هدف في سورية طوال مد 

زادت هذا الرقم معلنة عن مئتي هدف إيراني  0212في عام 

سنة ونصف فقط. بل إن رئيس األركان اإلسرائيلي  خالل

غادي إيزنكوت في ذلك الوقت زاد هذا الرقم إلى آالف من 

وحده  0212األهداف، وإسقاط ألفين من القذائف عام 

 جرى تنفيذها في إحدى مقابالته 
ً
: إن غارات يومية تقريبا

ً
قائال

مع صحيفة نيويورك تايمز. وبعد أن كشفت إسرائيل عن 

ظهرت صورة  ،استخدامها للضربات الجوية في سوريةمدى 

اسع ٍوجديدة للحرب التي قاتلت فيها إسرائيل في الظل بشكل 

ٍالسنوات املاضية. في

كان الصراع بين  ،الحرب في سورية وأثناءهذا، 

إسرائيل وإيران يهدف بشكل تمهيدي إلى اعتراض شحنات 

ان هذا األسلحة اإليرانية لحزب هللا عن طريق سورية، وك

 أمام النزاع األوسع 
ً
الصراع من القياس املنخفض، وبدا قزما

 ثم بين التحالف الذي كانت ،بين النظام السوري واملسلحين

الواليات املتحدة تقوده ضد داعش فيما بعد، فعلى سبيل 

  11ه بشن قام التحالف في أول سنتين من حرب ،املثال
ً
ألفا

انتهت معظم  ،اضرمن الغارات على داعش، وفي وقتنا الح

الحرب على سورية مع االتفاق الروس ي التركي حول إدلب 

واملحافظة على وقف النار، كما أن الحرب على داعش بدأت 

تتالش ى في وادي الفرات؛ بينما بدأت بقايا مجموعات داعش 

ٍاألخيرة تتعرض للهزيمة قرب )هجين(.

لكن لم يكن من قبيل املصادفة أن تبقى نهاية الحرب 

وتتصاعد فيها مجابهة إسرائيلية إيرانية.  ،سورية متداخلةفي 

ركزت إيران بشكل أولي على تقديم  ،فأثناء الحرب في سورية

عن طريق تجنيد امليليشيات  ،الدعم للنظام السوري ٍ

وتقديم النصائح للنظام عن طريق وحدات قوات  ،املسلحة

ما ك الحرس الثوري اإليراني التي أرسلتها طهران إلى سورية،

أنشأت إيران قواعد ومخازن للسالح وأقامت بنية تحتية. 

ت السنة املاضية القوا طالبت فيوكانت الواليات املتحدة قد 
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التي يقودها اإليرانيون بمغادرة سورية، لكن إيران تريد 

ا وجودها فيه ةاالستفادة من النزاع في سورية عن طريق زياد

تخدمة الدفاع الجوي مس ،أو عن طريق البقاء فيها على األقل

ٍالسوري لحمايتها.

ٍ الوجود اإليراني في سوريةوعالوة على ذلك، يعد  
ً
 جزءا

 من حلفاء إيران في العراق 
ً
 من شبكة أكثر اتساعا

ً
واحدا

 القائد– كان معين الكاظمي ،فعلى سبيل املثال .وسورية

كانون  01د في قد هد ٍ –العراقي في وحدات الحشد الشعبي

صراع إيران وسورية ضد إسرائيل يمكن أن ينضم الثاني بأنَّ 

إليه حزب هللا في لبنان وامليليشيات املوالية إليران في العراق، 

قائد ميليشيا عصائب الحق وهي عضو في – وكان قيس غزالي

 عند األمريكيين في 
ً
وحدات الحشد الشعبي وكان معتقال

ون نقد زار لبنان في كا –في السابق )كامب كوبر( في العراق

من لبنان كتقدير رمزي له لكي يثبت كيف  ، وأطل 0212ٍاألول 

َعدُّ املجموعات العراقية واللبنانية املدعومة من إيران النزاع 
 
ت

 وال يرتبط بدولة معينة دون غيرها، وهذا 
ً
مع إسرائيل إقليميا

القوس من النفوذ اإليراني  أصبح اسمه )الطريق إلى البحر( 

، أشارت 0212ففي حزيران  .سوريةأو املمر عبر العراق ٍو

 ،)كتائب حزب هللا( تقارير أنَّ إسرائيل وجهت ضربة ملنظمة

ٍسورية.وهي ميليشيا شيعية عراقية أخرى لها قاعدة في 

بدت  ،وبعد أن أصبح النزاع في سورية خارج الظالل

إسرائيل أكثر علنية في ضرباتها الجوية، فقد أصدرت القوات 

 
ً
 وخارطة في اإلسرائيلية تصريحا

ً
ا تعلن  01/1/0212صحافي 

فيه أن الجيش اإلسرائيلي نفذ غارات جوية كجزء من 

استهدافه للمواقع العسكرية لقوات القدس في سورية، كما 

 أنه رغم التحذيرات الصريحة لسورية 
ً
أعلنت إسرائيل أيضا

بأن تتجنب هذه النيران، إال أنها استخدمت دفاعاتها الجوية 

ه ضربة للبطاريات يين، وأن الجيش وج ٍلحماية اإليران

، بما في ذلك )منظومة بانتسير(  السورية للدفاع الجوي 

د
 
 ،عن هذه الغارات تحذيرات سورية بالرد الروسية، وتول

وقلق روس ي من ضربات تعسفية، لكن كل هذه الغارات 

ي الت الجوية اإلسرائيلية لم يكن عدد اإلصابات اإلجمالية

بين السوريين واإليرانيين إال في أدنى الحدود، كما أن  سببتها

درجة الضرر الذي لحق بالبنية التحتية اإليرانية في سورية 

.
ً
ٍغير واضحة أيضا

ِّ غارات مدمرة 
وكانت إسرائيل قد امتنعت عن شن 

بسبب خشيتها من احتمال إلحاق الضرر باالستخدام املزدوج 

، ولذلك ركزت  الغارات على توجيه ضربات ملطار دمشق الدولي 

ذات إصابة دقيقة مثل ضرب الرادارات واملخازن ومواقع 

أخرى. فاملستوى العالي لدقة اإلصابة اإلسرائيلية يعني أن 

الصور في حاالت كثيرة تظهر فيها نسبة تدمير محدودة، 

واملخازن واملخيمات العسكرية يمكن إعادة بنائها، كما أن 

 عدد اإليرانيين الذين قت
ً
لوا )جراء هذه الغارات( كان منخفضا

، وهناك عشرة أفراد أشارت التقارير إلى مقتلهم من 
ً
نسبيا

ٍالحرس الثوري اإليراني في الغارات اإلسرائيلية األخيرة.

في أن إسرائيل ستواجه معركة متصاعدة ويبدو 

محاولتها إلبعاد إيران من سورية، أو لدفع إيران نحو تخفيض 

عمليات اإلسرائيلية ذات الضربات املنتقاة قواتها بوساطة ال

؟
ً
ٍتحديدا

بواسطة  ،تقوم روسيا وتركيا وإيران ،وأثناء ذلك

نيف وسوتش ي وج ت املتكررة التي تعقدها في أستانااالجتماعا

ٍ ينهي النزاع السوري. وهذا  ،وأماكن أخرٍى
بالبحث عن حل 

ن أيترافق مع إعالن الواليات املتحدة عن انسحابها، ما يعني 

ٍ
 
ت عن دورها في محاربة إيران في سورية. واشنطن بدا أنها تخل

وبرغم ذلك، أبدى جون بولتون، مستشار األمن القومي  
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، ومسؤولون  ، ومايكل بومبيو وزير الخارجية األميركي  األمريكي 

دعمهم للدور اإلسرائيلي في  ،آخرون في اإلدارة األمريكية

بداية كانون الثاني مجابهة إيران في سورية، وأشاروا في 

املاض ي أن هذا الدعم سوف يستمر، فالرسالة األمريكية 

لكن هذه اليد الحرة  ،إلسرائيل هي أن يدها حرة في سورية

ٍتشكل معركة متصاعدة.

وفي الخليج، أشارت دول عديدة فيه، بما في ذلك 

البحرين واإلمارات، بإعادة الدبلوماسيين من بالدهم إلى 

ة تتطلع إلى العودة إلى الجامعة دمشق، وأصبحت سوري

ٍ.0211العربية بعد تجميد عضويتها بداية عام 

وهذا يعني أن االستقرار قد يعود إلى سورية، وأن 

التطبيع يجري بينها وبين الدول التي عارضت نظام األسد، 

وكلما عاد االستقرار أكثر كلما أصبحت الغارات اإلسرائيلية 

ود. ويبدو أن إيران ستشعر تخضع للمزيد من التدقيق والقي

أنها خرجت من هذا النزاع الذي جرى في املنتصف األخير لهذا 

 من أي وقت مض ى.
ً
ٍالعقد في املنطقة ساملة؛ بل وأكثر نفوذا

  ،جواد ظريف ،وها هو وزير خارجية إيران
ً
يتباهى دوما

بعزل الواليات املتحدة، وال يبدو عليه الخوف من الغارات 

ن عددها عشرات على غرار ما كان يحدث الجوية، سواء أكا

في السنوات األولى للحرب في سورية، أم باملئات واآلالف على 

غرار السنة املاضية. وهذا ما يجعل القرار اإلسرائيلي يتجه إلى 

علنية أكثر في هذه الغارات في مقامرة معقدة، فكلما ازدادت 

ه العلنية )في تحمل مسؤوليته( وكلما ازداد تحديد هدف

 كلما ازدادت األسئلة ،لتحقيق انسحاب اإليرانيين من سورية

حول كيفية إنجاز هذه العقدة. فوجود هدف مفتوح على 

ٍ.«أن يشير إلى نزاع طويل في سورية النهايات يمكن
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وفي التحليل واالستنتاج

ال شك في أن استمرار تركيز مختلف أشكال العدوان 

يراني في بحجة وجود عسكري إ ،اإلسرائيلي  على سورية

لعسكرية ازال على أولوية الخطط التكتيكية سورية، ما

اإلسرائيلية التي تتبناها القيادة السياسية والعسكرية 

هو عدم  ،لتحقيق هدف رئيس واستراتيجي ،اإلسرائيلية

طاملا أن الدعم  ،السماح بزيادة قدرة سورية العسكرية

بمختلف أشكاله للجيش مه إيران العسكري  الذي تقد ٍ

زيد من القوة والحصانة العسكرية في تيح له املي ،السوري

بهة وج ،مجابهة التحديات التي يواجهها في جبهته الداخلية

حدود الدولة. وتدرك القيادة اإلسرائيلية أن زيادة قدرة 

الجيش العربي السوري العسكرية ستفرض على "إسرائيل" 

 من االستحقاقات السياسية السورية واإلقليمية 
ً
عددا

ٍوأهمها: 

االنسحاب من الجوالن السوري املحتل، استحقاق  .1

ألنَّ أي تغيير في ميزان القوى ملصلحة سورية، 

، سيتطلب من "إسرائيل" إعادة حساباتها في 
ً
ا نسبي 

مسألة االحتفاظ بالجوالن تحت سيطرتها أو 

سيادتها، فالقيادة اإلسرائيلية كانت تعتقد أن األزمة 

اني مالتي كانت تتعرض لها سورية في السنوات الث

 ،ستؤدي إلى تفتيت قدراتها وتقسيمها ،املاضية

فيتاح لها بموجب هذه النتيجة ليس االحتفاظ 

بالجوالن فقط؛ بل توسيع رقعة احتاللها للمزيد من 

األراض ي السورية عند حدود الجوالن املحتل 

الراهنة. ومع انتصار سورية وحلفائها في هذه 

لجيش تبين للقيادة اإلسرائيلية أنَّ ا ،الحرب

السوري بدأت تزداد قدراته البشرية والتكنولوجية 

العسكرية في ميدان القتال، وزاده التحالف مع 

إيران وحزب هللا قدرة إقليمية يتيحها هذا التحالف 

بصورة واضحة ومباشرة، ولذلك وجدت القيادة 

تزايد هذه القدرات عن  إيقافاإلسرائيلية أن عليها 

 لتفتيت هذا التحالف طريق هذه الغارات التكتيكية

دون االضطرار  ،وعزل إيران عنه مهما كانت الوسائل

إلى شن حرب إسرائيلية شاملة غير مضمونة النتائج 

 على الجبهة الشمالية اإلسرائيلية. 

وهذا يدل في معظم االحتماالت على أن "إسرائيل" لم 

تعد قادرة على شن حروب استباقية وقائية على جبهات 

جبهة جنوب  مثل الجبهة السورية أو ،املجاورة لهاالحرب 

لتحقيق ردع يمنع أطراف هذه الجبهات عن املبادرة  ،لبنان

ٍإلى شن هجوم عليها أو فرض شروط ال تقبل بها. 

وهي لم تستطع حتى اآلن أن تتخلص بوسائلها 

وال من  ،العسكرية من جبهة املقاومة اللبنانية في جنوب لبنان

لبنانية من زيادة قدراتها العسكرية، كما تواجه منع املقاومة ال

مشكلة صعبة مع جبهة قطاع غزة بعد عجزها عن تحقيق 

غم بٍر ،التخلص من صواريخه بالوسائل العسكرية الحاسمة

وبرغم الحصار الخانق الذي يتعرض له  ،محاوالتها العديدة

ٍسنة.  11منذ 

 واالستحقاق الثاني الذي تخشاه "إسرائيل" من .0

 ،ال تتمكنانتصار سورية وحلفائها هو أنتيجة 

بفضل وجود هذه القوة اإلقليمية الصاعدة 

من فرض سياستها اإلقليمية  ،وامتدادها اإلقليمي

على املنطقة وتوظيف تفوقها اإلقليمي في استكمال 

املشروع الصهيوني الهادف إلى ترحيل ماليين 

ومن الضفة  "إسرائيل"الفلسطينيين من داخل 
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واء باسم صفقة القرن أو تحت أي اسم الغربية، س

تجد أن الظروف كانت فالقيادة اإلسرائيلية  ،كان

سير في ال في السنوات املاضية، كانت تتيح اإلقليمية

هذا املشروع دون صعوبات كبيرة، لكن تراجع الدور 

اإلقليمي اإلسرائيلي أمام صعود الدور اإلقليمي 

زب اركة ح، بمشللتحالف اإلقليمي السوري اإليراني

ٍ ،العراق إلىوقدرته على االمتداد هللا 
 
د بدأ يول

في وجه "إسرائيل" ودورها في  متعاظمةتحديات 

 رئيس ،عمل نتنياهو ،املنطقة، وربما لهذا السبب

ٍ ،الحكومة
ً
إطالق " على في السنتين املاضيتين تقريبا

بالونات التطبيع مع عدد من الدول العربية"، 

به السياس ي واإلعالمي حين د املبالغة في خطاوتعم ٍ

إسرائيلي ضد إيران، وكان -دعا إلى حلف عربي

،-الهدف هو محاولة تعميق االنقسام العربي  العربي 

. -والعربي ٍاإلقليمي 

 ،وباإلضافة إلى فشله في إضعاف تحالف قوى املقاومة

 في إضعاف متانة التحالف الروس يٍ 
ً
-فشل نتنياهو أيضا

فقد حاول دق إسفين في العالقات  ،السوري ٍ-يرانياإٍل

طوال السنوات املاضية، واستخدم كل  اإليرانية-الروسية

وسائل اإلعالم الغربية واإلسرائيلية لتحقيق هذه الغاية دون 

ٍجدوى، وهذا ما اعترف به بشكل ضمني هذا البحث. 

-فكل  عوامل قوة ومتانة العالقات الثنائية الروسية

، وكذلكتزال ثابتة عية مااإليران  لى املستوى اإلقليمي  والعالمي 

املشتركة،  اإليراني-السوري ٍ-هي عوامل التحالف الروس يٍ 

فاملصالح االستراتيجية الروسية على مستوى املنطقة ذات 

من إيران إلى  اإلقليميينارتباط وثيق بمصالح حلفائها 

والقيادة اإلسرائيلية واألميركية تدرك ذلك، لكن هذا  ،سورية

ع أن تقوم هذه القيادة بمحاوالت التشكيك وتعكير ال يمن

ٍصفو املياه الجارية. 

ال يمكن أن تكون لها مصالح استراتيجية  "إسرائيلـ "ف

أو تكتيكية مشتركة، إال مع الواليات املتحدة، كما ال يمكن 

أن تؤسس مصالحها في املنطقة إلى على حساب جميع دول 

املنطقة، وهذه هي الحقيقة املنبثقة عن عوامل والدة 

ودورها ووظيفتها اإلقليمية  ،غير الطبيعية" "إسرائيل

ملصالح األساسية والطبيعية لكل شعوب املتناقضة مع ا

ٍاملنطقة. 

املنطقة أن سورية  تاريخيبين سجل  ،وفي الختام

 جعلتها تفقد في مصر بعد حرب تشرين 
ً
واجهت ظروفا

أهم حليف عربي  إقليمي على مستوى جدول العمل  ،املشتركة

بعد عام  العربي وعلى مستوى جدول عمل مجابهة "إسرائيل"

ية على سياستها الوطنية والقومية وحافظت سوٍر، 1222

 ومعها ،وجابهت وحدها كدولة واإلقليمية واستراتيجيتها،

 "إسرائيل"أشد حروب  ،املقاومة اللبنانية والفلسطينية

قليمي بتحالف ت طريقها اإلثم شق ٍ ،1220املباشرة في عام 

ارتكز على مصالح أساسية مشتركة بعد انتهاء  ،إيراني–سوري

في نهاية الثمانينيات، ومنذ ذلك  يرانحرب صدام على إ

سجلت الدولتان أطول مرحلة استقرار تسود   ،الوقت

ٍعالقاتهما  الثنائية ملصالح الشعبين وشعوب املنطقة. 

هذا، ومع األهمية الكبيرة التي يكتسبها هذا التحالف 

له على الساحة السورية  "إسرائيل" ، واستهدافاإلقليميٍ 

انبين، فإنَّ القيادتين اإلسرائيلية واإلقليمية إلضعاف الج

دها  أصبحت وحسورية حتى حين  واألميركية لطاملا استهدفت

حين خرجت مصر من دائرة التحالف معها، وكانت إيران 

منشغلة بكل طاقاتها في حرب صدام عليها في الثمانينيات، 
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في على القوات  السورية  وكان الهدف من عدوان "إسرائيل"

األراض ي اللبنانية هو منعها من زيادة قدراتها على  1220عام 

 لتفت ،العسكرية والتكنولوجية الحربية
ً
يت ومحاصرتها تمهيدا

على جدول العمل وبقي هذا الهدف  قدراتها وتقسيمها،

العسكري  واالستخباراتي  والسياس ي  اإلسرائيلي  إلى يومنا هذا، 

 -ةائيليسٍرواحتل أهمية قصوى وأولوية في قائمة األهداف اإٍل

 -ة وحلفائها على املشروع األميركياألميركية بعد انتصار سوري

ٍالصهيوني ضد سورية واملنطقة.

وهدف "إسرائيل" االستراتيجي من وراء عمليات اإلغارة 

بحجة منع الوجود  ،على سورية هو هذا الهدف نفسه

رر وجود مباالفتراض بعدم  وحتى لو صح ٍ ،العسكري  اإليراني ٍ

 أن "إسرائيل" ستكف عن 
ً
كهذا، فإنَّ ذلك ال يعني أبدا

استمرار عدوانها على سورية طاملا بقيت مستقلة بقرارها 

 ،الوطني واإلقليمي املناهض لكل أشكال الهيمنة األميركية

وطاملا ستواصل سياستها باستعادة أراضيها املحتلة في 

ية الوطنية   وتأييد استعادة الحقوق الفلسطين ،الجوالن

املشروعة.

ٍٍ
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 3إلقليمية اإلسرائيلية تجاه إيرانمون التحديات االخبراء يقي  

 اليهودية األميركية في "إسرائيل"في مؤتمر رؤساء املنظمات  اإلقليميندوة الوضع 

 مركز هرتسيليا اإلسرائيلي للدراسات

 

 12اإلسرائيلي  للدراسات في  نشر موقع مركز هيرتسيليا

"  ،شباط املاض ي  JNSوبمشاركة من "اتحاد األخبار اليهودي 

 لتقييم توصل إليه عدد من الباحثين
ً
ا الذين تولٍو ،ملخصا

مناصب حكومية في "إسرائيل" مثل العميد املتقاعد يعقوب 

ٍ ،عاميدرور
َ
مجلس األمن القومي اإلسرائيلي  َسٍالذي َرأ

ٍ
ً
 دوري ومستشار نت ،سابقا

ً
نياهو للشؤون السياسية سابقا

مشتركة ندوة  في ،لعادعاموس ج والعميد املتقاعد ،غولد

ٍ
 
بمناسبة انعقاد مؤتمر رؤساء املنظمات اليهودية  عدتأ

 يةوالتحديات اإلقليمإيران »: األميركية في "إسرائيل" بعنوان

ٍ.«التي تواجهها إسرائيل

                                                                    
3 https://www.idc.ac.il/en/research/ips/pages/media-2019.aspx  

https://www.breakingisraelnews.com/122363/experts-assess-regional-challenges/  

ٍ  إلسرائيل » أوضح "عاميدرور" أنَّ
ً
إيران تشكل تحديا

يكمن في  ،هو األشد خطورة، األول من ثالثة أبعاد رئيسة: 

عدم تخلي إيران عن حلمها بامتالك سالٍح نووي ودولة 

حربية، وعندما اكتشفت إسرائيل أرشيف إيران السري في 

كان السؤال املطروح هو ملاذا يحتفظ  ،السنة املاضية

ة هي جابة بسيطفي طهران؟ واإٍل اإليرانيون بكل هذه املعلومات

ين هو أن اإليراني والبعد الثانيالستخدامها في يوم من األيام. 

يحاولون بناء آلة حرب مستقلة في سورية، وهذه هي الحرب 

 ،التي نجد أنفسنا فيها اآلن، وعندما يتحدث جواد ظريف

عن الحرب مع إسرائيل، فهذا هو ما  ،وزير الخارجية اإليراني ٍ

 لزيادة  والبعد الثالثوله. يتحدث ح
ً
هو أن إيران تبذل جهودا

قدرات حزب هللا بشكل رئيس وحماس في قطاع غزة، وإرسال 

https://www.idc.ac.il/en/research/ips/pages/media-2019.aspx
https://www.breakingisraelnews.com/122363/experts-assess-regional-challenges/
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 ،منظومة أسلحة ذات قدرة على إصابة األهداف بدقة

من املنظور ». ورأى أنه «وملساعدة حماس على بناء قدراتها

اإلسرائيلي هذه هي املجاالت الثالثة التي تشغل إسرائيل 

وتقوم بكل ما هو ضروري ملنع اإليرانيين من إنجاز  ،قلقهاوت

وإذا كان اإليرانيون ال يقومون بشكل مباشر في هذه ، خططهم

، إ يعدون أنفسهم  ال أنهم األوقات بصناعة السالح النووي 

 المتالك صواريخ بعيدة املدى من الجيل الثالث، ويعملون 
ً
أوال

، أما حول على صناعة أجهزة طرد مركزية للسالح ا لنووي 

ة يجب علينا التركيز على كيفي ،االنسحاب األميركي من سورية

 ،معالجة السياسة اإلسرائيلية، وليس السياسة األميركية

 لىإوالواليات املتحدة جاءت  ،فاألميركيون سيتخذون قراراتهم

ولذلك يجب علينا أن  ،سورية ملقاتلة داعش وليس إيران

 ؟لتي ستتولد عن انسحاب أميركانسأل أنفسنا: ما النتائج ا

وف س، ففي اليوم الذي تسحب فيه أميركا قواتها من سورية

 يمتد من إيران 
ً
ا  بري 

ً
 سورية، وسوف تجعل إلىتفتح إيران ممرا

، لذلك ينبغي علينا التركيز 
ً
عملية نقل األسلحة أسهل كثيرا

على الحلول لهذا الوضع الجديد، ونحن ال نرغب من أميركا 

وال نتوقع من أحد أن يقاتل من أجل  ،أن تقوم بهذه املهمة لنا

ٍ.«إسرائيل، ألن إسرائيل ستدافع عن نفسها بنفسها

مركز جروزليم  وهو رئيس ،وأعرب دوري غولد

 عن أسفه،  ،للعالقات العامة
ً
ألنَّ إسرائيل حين »أيضا

 ما تغلق 
ً
تتحدث عن هذه املشكلة مع إيران في أوروبا غالبا

دول أوروبية آذانها، وعندما بدأت املشكلة تتعلق بدول 

أوروبية حليفة في موضوع الصفقة النووية مع إيران عام 

 على امل0215
ً
ستوى الدبلوماس ي في ، واجهت إسرائيل تحديا

إقناع املشككين بخطورة إيران، فإسرائيل ال تواجه إيران في 

؛ بل  موضوع  أجهزة الطرد املركزية الخاصة بالسالح النووي 

، ألنها دولة تشعر 
ً
ة إيران أيضا يجب عليها مواجهة إيديولوجي 

أن الحدود القائمة من حولها ال يجب أن تحصرها وتقيدها. 

نا القيام بتنفيذ موضوعين: إطالع العالم ولذلك ينبغي علي

على طموحات إيران وطبيعتها، وأن نستخدم هذا الدليل 

 أن نوضح للعالم ما تفعله 
ً
لتأكيد موقفنا، وينبغي علينا أيضا

الدول األوروبية باالتفاقية مع إيران، وهذا من شأنه إيقاظ 

ٍ. «نيدول العالم، لكن لألسف يبدو أنَّ الكثيرين ما زالوا نائم

الذي يعمل  ،لعادوأعرب العميد املتقاعد عاموس ج

 ملعهد السياسة واالستراتيجية في مركز أبحاث 
ً
اآلن مديرا

( عن امتعاضه من الرد السلبي للعالم تجاه IDCهيرتسيليا )

ألن إيران ماتزال تهدد بتدمير »طموحات الهيمنة اإليرانية، 

ل. فإسرائيل إسرائيل دون أن يحدث لها ش يٌء، وهذا ال يعق

زال هذا النظام اإلسالمي  ، وماال يمكن أن تقلل من خطر إيران

 على السيطرة على املنطقة
ً
إيران ليست ». وأضاف: «عازما

ناجحة من ناحية تكنولوجية وعمليانية؛ لكن إسرائيل ليست 

ناجحة من ناحية استراتيجية، ألننا لم نقنع الحلفاء بأنها ال 

ٍ.«ها لتدمير إسرائيلتستحق السكوت على طموحات

ٍٍ
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 وفي التحليل واالستنتاج 

يتبين أنَّ القيادة اإلسرائيلية تواجه معضلة شائكة، 

بسبب تعاظم الدور اإلقليمي الذي تشكله عالقات التحالف 

نها ال ترى أ "إسرائيلـ "السورية في األشهر األخيرة، ف-يرانيةاإٍل

تستطيع التحول إلى قوة إقليمية كبرى موازية ألي قوة 

تدرك أنها ال  "إسرائيل"صاعدة مثل محور املقاومة، و

تستطيع بناء تحالفات مع دول عربية ضد دولة عربية أو 

برغم كل املحاوالت التي تقوم بها اإلدارة  ،إقليمية في املنطقة

ٍحلف الناتو.  األميركية إلنشاء حلف عربي على غراٍر

، أنها حتى لو دفعت 
ً
كما تدرك القيادة اإلسرائيلية أيضا

بعض الدول العربية إلى تطبيع عالقاتها معها، فلن ينتقل هذا 

التطبيع إلى مستوى تحالف مهما كانت هذه الدولة، والدليل 

على ذلك أن مصر مض ى على اتفاقية كامب ديفيد معها 

على عرض أي  "إسرائيل"أربعون سنة، وبرغم ذلك لم تجرؤ 

تحالف معها في املنطقة، وهذا ما ينطبق على اتفاقية السالم 

، وتطبيع العالقات الذي لم "إسرائيل"املوقعة بين األردن و

تظهر له على غرار مصر أدنى مظاهر التطبيع، فالجمهور 

. عد "إسرائيل"العربي وجمهور املنطقة كلها ما زال يرى في 
ً
ٍوا

فها القيادة اإلسرائيلية وكذلك وهذه الحقيقة تعٍر

اإلسرائيليون أنفسهم، ولن يكون بمقدورهم تغييرها، ولذلك 

خ قدرتها  ازدادت مخاوفهم بعد انتصار سورية وحلفائها، وترسُّ

على استعادة استقرارها وحماية مستقبلها السياس ي  

، فألول مرة يعترف نتنياهو رئيس الحكومة بأنه  والوطني 

لجنود األميركيين الذين وصلوا قبل أسابيع يعتمد على وجود ا

لتشغيل منظومة بطاريات الدفاع الجوي "ثاد"  "إسرائيل"إلى 

ٍاألميركية املضادة للصواريخ. 

ال يمكن أن تعتمد إال  ،في هذه املنطقة ،"إسرائيلـ "ف

وعند الضرورة على القوات األميركية  ،على قواها البشرية

 ،وال يمكن ألي قوة بشرية املوجودة في بعض دول املنطقة،

عربية أو من دول املنطقة  ،عسكرية أو غير عسكرية

في حين أن أي دولة عربية أو منطقة عربية  ،مساعدتها

بحرب أو تحتلها سرعان ما تجد أن  "إسرائيل"تستهدفها 

الجمهور العربي  في كل املنطقة على استعداد عند الضرورة 

ٍاملشاركة في صد العدوان عنها وتحد
ً
إذا لم يمنعه الحكام  يدا

ٍالعرب. 

لم تستطع ردع هذا الجمهور العربي  عن  "إسرائيل"و

والتضليل التي  اإلعالممناهضة سياستها برغم كل حمالت 
تها لتشويه املقاومة التي تتصدى لها من جنوب لبنان إلى شنٍ 

ٍحدود الجوالن إلى األراض ي املحتلة واألردن وكل دول املنطقة. 

 تلو آخر تسليم يزد ،ولذلك
ً
العجز ب اإلسرائيلييناد يوما

عن تغيير هذا الواقع السائد عند كل شعوب املنطقة، وهذا 

ما يجعل ميزان القوى في أوجهه املختلفة يميل ملصلحة 

ٍسورية وحلفائها.
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