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 في هذا العدد:

كانون الثاني  – التقدير االستراتيجّي اإلسرائيلّي السنوّي وتوصياته

(9102-9102) 

 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 3: الثالثالعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 9102-9102)كانون الثاني  1"التقدير االستراتيجّي اإلسرائيلّي السنوّي وتوصياته"

 INSSمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

 

يبيُن رئيُس معهِد أبحاث األمن القومّي اإلسرائيلّي 

التقرير " في موجز التقرير تحت عنوان: 2عاموس يادلين

 أنَّ "هذا الفصل يضم "االستراتيجّي والتوصيات السياسّية

 أربعة أجزاء:

: تقدير ميزان الُقوى القومّي حتى نهاية عام األول 

 ، بموجب ما وضعه معهد أبحاث األمن القومّي.8112

                                                                 
1 http://www.inss.org.il/he/publication/conclusion-strategic-assessment-and-policy-recommendations  

  ،الجنرال عاموس يادلين 2
 
لينضم إلى معهد الشرق األوسط للسياسة في الشرق األوسط في الواليات  8111للمخابرات العسكرية وتقاعد عام  كان رئيسا

وحاز على بكالوريوس  .8112حتى عام  1728لبنان منذ عام وحرب اجتياح  1791ويشير سجله العسكري إلى مشاركته في حرب تشرين  .املتحدة األميركية

  .ثم املاجستير من جامعة هارفارد ،إدارة األعمال من جامعة بن غوريون في االقتصاد و 
 
منذ كانون  INSSملعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  أصبح رئيسا

 .8111ول األ 

: يركز على املواضيع األساسية مع بداية عام الثاني

يجدر برئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس األركان التي  8117

طرحها للنقاش في هيئة أركان الجيش اإلسرائيلّي، وفي مجلس 

 العسكرّي )الكابينيت(.–الوزراء املصغر السياس ّي 

: يركز على دراسة التبّدالت االستراتيجّية التي الثالث

 غير أن وقوعها 
 
يعتقد أنَّ احتماالت وقوعها قليلة جدا

http://www.inss.org.il/he/publication/conclusion-strategic-assessment-and-policy-recommendations
http://www.inss.org.il/he/publication/conclusion-strategic-assessment-and-policy-recommendations
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 على الوضِع السياس ّيِ األمنّيِ  سيحمل
 
 كبيرة جّدا

 
آثارا

بات 
ّ
. ويوص ي هنا بأن تدرس إسرائيل هذه التقل اإلسرائيلّيِ

عّد نفسها لها.
ُ
 ومضاعفاتها املحتملة عليها، وت

: يركز على تفعيل عشر توصيات مركزّية والرابع

 .وما بعده" 8117لسياسة األمن القومّي اإلسرائيلّي للعام 

املادلين إلى عنوان: "وينتقل ي
َّ

، "تقدير الوضع الش

فيبّين أنَّ "تقدير الوضع األمنّي القومّي لدولة إسرائيل حتى 

يشير إلى وجوِد قّوٍة عسكرّية سياسية  8112نهاية عام 

وتكنولوجية واقتصادية فّعالة، لكن هناك في الوقت نفسه 

خطر اندالع صدامات عسكرية في عدد من الجبهات، في ظّل 

ود قيود أمام السياسة الحالية في مواجهة التحديات وفي وج

القدرة على استنفاد الفرص، ولذلك تدعو الضرورة إلى إجراء 

حساٍب سياس ّيٍ وعسكرّيٍ دقيق وذي مبادأة تتيح إلسرائيل 

يجي استرات–استغالل األفضليات املوجودة في وضعها الجيو

قع ومكانة الفريد، في هذا الوقت الراهن، من أجل تشكيل وا

استراتيجية أفضل لها. فالتوتر األساس الذي تواجهه إسرائيل 

هو أنها تشكل قوة عسكرية واستراتيجية غير مسبوقة، لكن 

هذه القوة تواجه صعوبات كبيرة في تحقيق أهداف أمنها 

القومّي، وهذا ناجم عن الفائدة املحدودة إلجراءاتها 

ناهيك عن  ،يسينالعسكرّية التي تواجه فيها أعداءها الرئ

الثمن االقتصادّي واالجتماعّي الباهظ الذي تولده الحرب 

والحساسية املرتفعة من الخسائر البشرية؛ بل إن االنتصار 

 ترجمة منجزات الحرب إلى 
 
العسكري الساحق ال يتيح دوما

 سياسّية، كما أنَّ مواجهة مضاعفات ما بعد 
 
ما يحقق أهدافا

 ب
 
شكل ال يقل عن تعقيدات إدارة الحرب تصبح معقدة أحيانا

العمليات العسكرّية بالذات.. كما أنَّ هناك عدم تكافؤ في 

النظرة إلى أهداف املعركة بين ما يتوقعه الجمهور اإلسرائيلّي 

 وبين نظرة أعداء إسرائيل التي ترى 
 
 حاسما

 
الذي يريد نصرا

أنَّ أي خسارة إلسرائيل هي انتصار، إضافة إلى التغيير في 

عد العمل التي تجعل من الصعب على إسرائيل تحقيق قوا

أهداف املعركة أو تفرض عليها صياغة األهداف بأقل عدد 

من الكلمات. وهناك مصدر توتر آخر ينشأ بين وجود ردع 

 يمنع أعداء إسرائيل عن اتخاذ املبادأة 
 
رئيٍس قوّي جدا

العسكرية الواسعة وبين التحديات العسكرّية األمنّية التي 

قّل درجتها عن عتبة ما يشبه الحرب. وهذه التوترات تسهم ت

في تفجيرات مرتفعة في كل الجبهات األساسية التي تواجه 

إسرائيل من سورية ولبنان وقطاع غزة، فرغم وجود ردع 

متبادل في هذه الجبهات، إال أن هناك احتماالت لتدهور 

الوضع معها، وانتقاله إلى مستوى مجابهة واسعة وحرب 

 ملة؛ بل وبشكل ال يقتصر على جبهة واحدة في وقت واحد.شا

 تجاه  ،وفي معظم مجاالت عمل األمن القومّي 
 
وتحديدا

مواجهة التمركز اإليراني في سورية ونقل وسائط القتال 

فّضلت إسرائيل اختيار املحافظة على األمر  ،لحزب هللا

 
 
الواقع، من أجل التوصل إلى وضع أفضل وآمن أكثر، بدال

زيادة النشاط العسكرّي. لكن االعتبارات السياسية  من

الداخلية واالمتناع عن التقديرات ثقيلة الوزن تضع إسرائيل 

في وجه اتجاهات خطرة على املدى الطويل. وهذا يعني أن 

 في املحافظة في الوقت الحاضر على 
 
إسرائيل تحقق نجاحا

 حساب املستقبل حتى لو لم يكن يبعث على على وضع واضح

التفاؤل، وفي موضوع النزاع اإلسرائيلّي الفلسطينّي يصبح 

 هو التسليم 
 
التمسك بالوضع الراهن اآلن يحمل معنى عملّيا

بوضعه السلبّي الذي يتصف اآلن بانقسام الساحة 

الفلسطينّية، وضعف نظام السلطة الفلسطينية وتدهور 

 الوضع االقتصادّي، وانحسار خيار تنفيذ خطة، الحّل القائم

على دولتين، إضافة إلى زيادة احتمال ضم أو اإلسراع نحو 

تحقيق وضع الضم والدولة الواحدة، ومع ذلك ال بد في 
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الوقت نفسه من التمعن في الوضع الراهن اإلسرائيلّي الذي 

يتمتع بنافذة فرص استراتيجية لتحقيق تقدم في املعركة ضد 

 إيران. وتبني خطة عمل أفضل أمام الفلسطينيين.

هناك ما يشير إلى ظروف قابلة للتغير نحو األسوأ في ف

، ةاملستقبل غير البعيد. مثل تغيير الحكومة في الواليات املتحد

براغماتية وإغالق ثغرات –وتغييرات سياسية في دول عربية

تكنولوجية بين إسرائيل ودول أخرى، وتقليص حرية العمل 

يل يها إسرائالعسكرّي اإلسرائيلّي في ساحات ما تزال تعمل ف

 .بحرية نسبية"

 " يبين يادلينمواجهة التهديد اإليرانّي وتحت عنوان "

أنَّ "حكومة إسرائيل تعد التهديد اإليراني الخطر األساس على 

األمن القومّي اإلسرائيلّي، ولهذا الخطر ذراعان: ذراع نووّية 

وأخرى تقليدّية. فهناك الخطة النووية اإليرانّية التي تعّد 

 استراتيجّية للنظاّم )تقول معلومات املوساد اإلسرائيلّي 
َ
ة

ّ
مظل

نَّ إيران سعت إلى امتالك السالح النووّي في اآلونة األخيرة: إ

في السابق، وهي اليوم ماتزال تحافظ على خيار امتالكه، 

وتسعى إلى التقّدم نحو هذا الهدف بتدرج وصبر(، وترى إيران 

 لتحقيق النفوذ والهيمنة في 
 
ة النووّية طريقا

ّ
في هذه املظل

يع سالشرق األوسط. ومن الجانب اآلخر تقوم إيران بجهود لتو 

 تقليدية عن طريق أتباعها، وتبني 
 
قوتها في املنطقة، وتدير حربا

قواعد للعمل في لبنان وسورية وعلى ما يبدو في العراق. وفي 

 أخرى، كما تسعى إلى 
 
سياستها هذه تهّدد إسرائيل ودوال

استنزاف إسرائيل، وردعها عن القيام باستخدام قوتها 

  .العسكرية ضد مشروعها النووي"

انتقلت من التركيز على  "إسرائيل"يادلين أنَّ  ويرى 

توجيه ضرباتها العسكرية ألتباع إيران في سورية من منظمات 

تقوم بتمويلها إلى توجيه الضربات للوجوِد اإليرانّي نفسه، في 

األراض ي السورية، وأنَّ انتخاب ترامب وتغييره لسياسة أوباما 

تزداد قدرة  "ئيلإسرا"تجاه املوضوع النووي اإليراني جعال 

 على التحرك ضد إيران في املنطقة.

ويحدد أن "إيران برهنت في املاض ي على قدرتها على 

الصمود، رغم مظاهر ضعفها األساسّية، ولذلك هناك عدد 

 من السيناريوهات املحتملة الرئيسة لتقدير وضعها:

استمرار الوضع القائم، ولجوء إيران  السيناريو األول:

قاء يتمكن ترامب من الب أال ستراتيجي" بانتظار إلى "الصبر اال 

 في االنتخابات املقبلة عام 
 
، فتتحمل العقوبات 8181رئيسا

في السنتين املقبلتين. وفي هذا الوضع لن تتجه إيران إلى خرق 

االتفاق النووّي، وإذا تحقق هذا السيناريو، فإنَّ إسرائيل 

ق ستحتاج إلى البحث عن طرق ملعالجة ضعف االتفا

النووّي، وتهيئة نفسها نحو حدوث تغيير في السياسة 

األمريكية في املستقبل وملّدة تنتهي فيها صالحية معظم القيود 

 التي يفرضها االتفاق النووّي.

لجوء إيران إلى القبول بمفاوضات  السيناريو الثاني:

 مع الواليات املتحدة. 

قد تشعر إيران بأن العقوبات  ،في هذا السيناريو

مريكية، وبخاّصة املالية املفروضة على كل من يتعاون معها األ 

 ال يطاق، فتضطر إلى العودة 
 
 اقتصادّيا

 
أصبحت تولد وضعا

للمفاوضات مع واشنطن، وحتى في هذه الحالة يشك في أن 

تتجاوب إيران مع املطالب األمريكية، وفي مدى رغبة الواليات 

حّل  املوافقة على املتحدة في التوّصل إلى اتفاق يتطلب منها

وسط يكون على حساب مصالح إسرائيل. وفي وضع كهذا من 

 املهّم هنا التأكيد على املطالب املهمة إلسرائيل وهي:

إلغاء الشرط الذي يفرض أن تنتهي صالحية قيود  .1

 (.8101االتفاق حتى عام )
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فرض صالحيات مراقبة دولّية على املواقع  .8

 لنة.العسكرّية، وعلى املواقع غير املع

 تقييد خطة إنتاج الصواريخ البالستية اإليرانية. .1

معالجة عناصر برامج صناعة األسلحة والنشاطات  .4

 التخريبية واإلرهاب اإليرانّي في الشرق األوسط.

أن تخرق إيران االتفاق، وذلك  السيناريو الثالث:

بواسطة استئنافها لتخصيب اليورانيوم بشكل واسع وتخزين 

( وهو الذي ال %81-%1بنسبة صغيرة )يورانيوم املخصب ال

(. وحدوث هذا NPTيخرق ميثاق منع االنتشار النووّي )

 نتيجة قرار إيرانّي يعكس نهاية )الصبر 
 
السيناريو محتمل جدا

االستراتيجي( أو ينتج عن فشل املفاوضات املتجددة مع 

الواليات املتحدة. وقد ال يؤدي هذا السيناريو بالضرورة إلى 

كامل عن االتفاق النووّي، ألّنه يتيح إليران خرق الخروج ال

إجراء واحد من االتفاق كرد على خرق مماثل من األطراف 

األخرى املشاركة، ما يجعلها قادرة على تبرير استمرار التعاون 

مع إيران، بموجب خرق كهذا. وإذا حدث هذا فإنه يعني 

 للمدة الزمنّية التي تحتاجها إيران لصناعة ا
 
الح لستخفيضا

 
 
 اثنين من السيناريوهات التي تحمل نوعا

 
النووّي. وهناك أيضا

  اإليرانيمن التشدد 
 
 األول  ،واحتمال كّل منهما ضئيل جدا

 إلى صناعة السالح النووّي على طريقة كوريا 
 
انتقال إيران سّرا

 انيوالث ،الشمالية من أجل تحقيق قدرة قوية في املفاوضات

سقوط نظام الحكم اإليرانّي، رغم أن كل األدلة تشير إلى 

استقراره وقدرته على امتصاص أي تمرد داخلّي، رغم أنه ال 

بد من اإلشارة إلى أن سقوط األنظمة يصعب التنبؤ به، 

 .مسبق" إنذار ويحدث ذلك عاّدة دون 

–الساحة السورية – جبهة الشمالوتحت عنوان: "

ئيل اأنَّ "التحديات التي تواجهها إسر يبين يادلين  "اللبنانية

اللبنانية ازدادت في مجرى –في الساحة الشمالية السورية

زادت إيران من جهودها  ،ففي بداية السنة .السنة املاضية

لتركيز قدرتها العسكرية املستقلة في سورية، ولتزويد حزب 

وفي نهاية السّنة تقلصت  ،هللا بقدرة عسكرية متطورة

لعمليات اإلسرائيلّية بعد أن توسعت في مساحة حرية ا

السنوات السابقة في ظل الحرب األهلية في سورية. فقد 

أتاحت املساعدات الروسية واإليرانية لنظام األسد وإرسال 

 في يامل
 
ليشيات العاملة تحت إمرته فرصة تحقيقه انتصارا

لن تنتهي  ،الحرب ضد قوات املعارضة املنقسمة. ومع ذلك

ية بشكل تام، وليس من املتوقع أن يسيطر الحرب األهل

 على جميع املناطق السورية. ففي الشمال 
 
النظام قريبا

والشرق ماتزال هناك مناطق يسيطر عليها املتمردون الذين 

تدعمهم واشنطن وتركيا. والنظام يواجه اآلن ما تتطلبه 

 ،
 
 كبيرا

 
عملية اإلعمار للبنى التحتّية، وهو مشروع يكلف ثمنا

يوجد طرف إقليمّي أو دولّي على استعداد لتخصيص مئات وال 

املليارات التي تتطلبها عمليات إعادة بناء البالد، ولذلك 

ستكون عملية اإلعمار بطيئة، وستستمر لسنوات كثيرة، 

ويشك في أن يهتم النظام في إعادة معظم الالجئين الذين 

 أجبروا على مغادرة البالد أثناء الحرب.

ة بعد غرافية لسوريي التركيبة الديمغيير فوذلك ألن الت

هروب الكثير من السنة سيجعل من السهل على النظام 

السيطرة على البالد. وفي السنتين املاضيتين كانت إيران تسعى 

إلى استغالل الوضع، من أجل تحقيق مصالح استراتيجية 

بواسطة إنشاء بنية تحتية عسكرية للعمل ضد إسرائيل. 

والت نشر وسائل قتالية متطورة، وإيجاد وهذا تضمن محا

قدرة لعمليات تقوم بها ميليشيات شيعّية، وأخرى مؤيدة 

إليران. لكن إسرائيل من جهتها قامت بنشاط عسكرّي مكثف 

ضد جهود إيران هذه وحققت عملياتها الهجومية ضربات 

قاسية في البنية العسكرية اإليرانّية، لكنه يشك في أن تتنازل 
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وجودها في سورية. أما روسيا فهي ال تؤيد التموضع إيران عن 

اإليرانّي؛ بل وربما تعمل إلبطائه لكنها ليست مستعدة إليقاف 

. فلكّلٍ من روسيا وإيران 
 
هذا التموضع أو منع وجوده كليا

وفي مقدمها املحافظة على نظام  ،مصلحة مشتركة ومهمة

ا أن األسلحة وإخراج الواليات املتحدة من املنطقة، وبم

الواليات املتحدة ال تقوم بشن عمليات عسكرية في مواجهة 

مباشرة مع إيران أو على أراض ي سورية، فإنَّ صد إيران في 

سورية يقع على عاتق إسرائيل وحدها. وكانت الجولة األولى 

لالشتباك اإلسرائيلّي اإليرانّي املباشر في الساحة الّسورية قد 

ائيلّي قاطع نتج عن تفوق بانتصار إسر  8112انتهت في عام 

إسرائيلّي استخباراتّي وجوّي في ساحة عمل مريحة من ناحية 

استخباراتّية وعسكرّية. وفشل اإليرانيون في ردع إسرائيل وفي 

فرض ثمن عليها في هذه الجولة. ومع ذلك لم يتوقف 

اإليرانيون عن سعيهم للتموضع في سورية، كما أنَّ حادثة 

ة من قبل الدفاع الجوّي السورّي إسقاط الطائرة الروسيّ 

التي وقعت أثناء قيام إسرائيل بعميلة ضد إيران غرب سورية 

أدت إلى تقليص هامش العمليات اإلسرائيلية في ساحة 

سورية. وروسيا ما تزال تضغط على إسرائيل لتخفيض هذه 

العمليات؛ بل وربما إلى إيقافها في سورّية، وتقوم روسيا في 

طار سياس ّي، وكذلك في إطار عسكرّي، ألنها هذا الجهد في إ

تزود سورية بمنظومات دفاعات جوية متطورة من نوع )اس 

ال  ،( مع منظومة سيطرة وتوجيه. وباإلضافة إلى ذلك111

ترغب روسيا وليست قادرة على إغالق موضوع النشاط 

اإليرانّي. لكن القيود التي تفرض على العمليات اإلسرائيلية 

 في السنة املقبلة )من املتوقع أ
 
(، كما أن 8117ن تزداد سوءا

التحديات اإليرانية املهمة عند إسرائيل من املمكن أن تظهر 

. والحقيقة أن إيران قامت في أعقاب 
 
في العراق أيضا

التطورات في سورية بتحويل جزء من بنية قواتها املوجهة 

ناء لبضد إسرائيل إلى العراق ولبنان. ورغم أن الدعم اإليراني 

قوة حزب هللا في لبنان ليست جديدة، إال أن نوعية الوسائط 

القتالية التي نقلتها إيران إلى حزب هللا في السنتين املاضيتين 

تثير القلق. وأهم مصادر القلق اإلسرائيلّي هي: مشروع نصب 

صواريخ غير دقيقة اإلصابة، وكذلك قذائف ثقيلة وصواريخ 

ى تطوير القدرة الدفاعية ذات دقة في اإلصابة إضافة إل

 الجوّية لحزب هللا وإلى تزويده بصواريخ بر وبحر طويلة املدى.

 

وكانت عمليات اإلغارة اإلسرائيلية قد منعت نقل معظم هذه 

الحمولة الخاصة بالوسائط القتالية املتطورة والتكنولوجية 

إلى لبنان، وبدا أن إيران استوعبت انخفاض قدرتها 

سورية، ولذلك بدأت تركز على النشاط العسكرية في 

السياس ي شرق لبنان. وإذا نضجت القدرات التي يملكها حزب 

هللا، فإّنه سيكون في مقدوره شن هجوم على إسرائيل 

بواسطة منظومة واسعة من الصواريخ ذات اإلصابات 

الدقيقة لضرب البنية التحتية العسكرية االستراتيجية 

 الحيوية في منطقة إسرائيل.

 أنَّ الجهود اإلسرائيلّية ضد 
 
ومن الواضح أيضا

)مشروع دقة اإلصابة( الذي تملكه إيران في لبنان ستجري 

إدارته بشروط مختلفة عّما كان عليه في سورية في السنوات 

( ثمة ميزان 8112املاضية، فمنذ حرب لبنان الثانية )عام 

ف ر ردع متبادل بين إسرائيل وحزب هللا يدرك في إطاره كّل ط

ي عملية في أراض ي الطرف اآلخر، ستسبب بشكل بالغ أبأن 

 تنتج عنه أضرار كبيرة للجانبين، وقد 
 
 كبيرا

 
الوضوح حريقا

عملية الكشف عن األنفاق التي  8112جسدت في نهاية عام 

حفرها حزب هللا من تحت أراض ي حدود لبنان مع إسرائيل 

 دّي ونفس ّي الجهود التي بذلها حزب هللا إللحاق ضرر هائل ما
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 على إسرائيل عند الحرب. ومع ذلك أثبتت العملية 
 
معا

 
 
 إسرائيليا

 
 استخباراتيا

 
اإلسرائيلية ضد أنفاق حزب هللا تفوقا

 على إحباط جهود حزب هللا في هذا املوضوع وفي 
 
وتصميما

 مواضيع أخرى".

" يبين يادلين: أّن االشتباك مع سوريةوتحت عنوان: "

اإلسرائيلية في سورية تناقض الرغبة الروسّية التي "العمليات 

 تسعى إلى إعادة االستقرار السياس ّي وإعمار سورية،

الروس الذين يتعاونون مع األسد فاملستشارون والضباط 

وإيران وحزب هللا تبنوا مواقف معادية إلسرائيل، وعكست 

هذه املواقف نفسها بتقديم منظومات الدفاع والحماية 

لروسية لسورية، فأصبح أي استهداف إسرائيلّي األمنية ا

يصيب الجنود الروس في سورية أو منظومة الدفاع الجوّي 

املتطورة التي قدمتها روسيا للجيش السورّي يؤدي إلى تغيير 

السياسة الروسية بشكل كبير ومؤثر تجاه أي عملية 

إسرائيلية فوق سورية وبشكل يلحق الضرر بالتنسيق 

إسرائيل وبمنع االحتكاك الذي يؤدي إلى  االستراتيجّي مع

مجابهة مباشرة مع العمليات اإلسرائيلّية. ففي مثل هذه 

الحالة ستعزز روسيا قدرات الدفاع الجوّي، وتدشن قواعد 

تتخذ إجراءات سوف جديدة لفتح النار بشكل غير مألوف و 

 .دبلوماسية قاسية ضد إسرائيل"

الرد على التحديات والتوصيات وتحت عنوان: "

التحديات العسكرية التي تواجهها " " يرى يادلين أّن املقترحة

إسرائيل تتفاعل فيها عالقة متبادلة بين خطورة التهديد 

ومدى التحدي الذي تفرضه مواجهته وبين سرعة وفورية 

الخطر، وهذا ما يفرض أهمية من جانبنا بعدم إعطاء 

درجة هامشية، فمن ناحية  إلىإمكانية تبعد الخطر املحدق 

اإليرانّي، وخطر حزب هللا،  الترتيب هناك الخطر النووّي 

ووجود إيران في سورية وحماس في قطاع غزة، وبالنسبة 

ملوضوع سرعة نشوء الخطر من املحتمل للوضع في قطاع غزة 

 على املدى الفورّي. وفي سورية من 
 
أن يتصاعد ويولد خطرا

املمكن أن تتطور الحاجة في كّل وقت نحو شّن هجوم على 

 ضع اإليرانّيِ، وفي لبنان يرتبط التصعيدعامٍل إضافّيٍ في التمو 

بقرار إسرائيلّي بشّن عملية ضد إعداد بنية تحتية عسكرية 

متطورة لحزب هللا. أما في مواجهة التحدي املرتبط بالسالح 

، فلن تقع أي عملية إسرائيلية إال إذا انتقلت اإليرانيالنووّي 

رانية إيإيران لصنع القنبلة النووية أو حين تظهر خطة سرية 

إلنجاز هذا السالح أو حين تتجاوز إيران الخطوط الحمراء في 

املوضوع النووّي".
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وفي التحليل واالستنتاج

ربما من األفضل في بداية هذا التحليل وما يمكن 

لى أن طرحه من تقديرات واستنتاجات محتملة اإلشارة إ

( يضم نخبة INSS) "اإلسرائيليّ  "معهد أبحاث األمن القومّي 

من العسكريين اإلسرائيليين من رتبة عقيد إلى جنرال ممن 

متقاعدين، وكانوا من املسؤولين في قسم أصبحوا 

االستخبارات أو األبحاث أو التخطيط في هيئة األركان 

اإلسرائيلية، ولذلك تجري عملية االستفادة منهم في هذا 

املعهد الذي يرتبط بصالت أكاديمية مع جامعة تل أبيب، 

وهم في عملهم في هذا املعهد تجتمع فيهم بعض الخصائص 

 املشتركة وهي: 

الطالع على معلومات استخباراتية وسياسية ا .1

 ومعالجتها والبناء عليها أثناء وجودهم في الخدمة؛

استمرار تزويدهم بمعلومات يستندون إليها في  .8

عرض أبحاث وطرح استنتاجات وتوصيات علنية 

قابلة للنشر باسم املعهد باللغتين العبرية 

 استخدام هذه 
 
واإلنكليزية، وهم يتقنون تماما

رة دون املساس بالخطوط الحمراء األمنية التي القد

يلتزمون بها؛ بل وربما هم ممن شاركوا بوضعها أثناء 

 خدمتهم؛

 تقديم أبحاث ودراسات للقارئ  .1
 
يتقنون أيضا

 
 
اإلسرائيلّي يسعون عند نشرها إلى أن تحمل شكال

 يقدم فائدة للقارئ اإلسرائيلّي تحافظ على 
 
ومنطقا

 وقوته، وتعرض له املهام ثقته بالجيش اإلسرائيلي

والتحديات والتطورات املحتملة التي يتعّين على 

 إسرائيل مواجهتها؛

يدركون أنَّ القراء من غير اإلسرائيليين سيطلعون  .4

بشكل طبيعّي وبدهّي على مثل هذه األبحاث 

والدراسات والتوصيات والتحذير من األخطار حتى 

 ىلو عملت بعض الجهات املتخصصة في الدول عل

االستفادة من طبيعتها واستخلصت منها ما تستفيد 

منه في دراسة العقلية اإلسرائيلية أو في تفنيد 

مبالغاتها عن القوة اإلسرائيلية التي تعرضها هذه 

األبحاث بطريقة يراد منها ترسيخ فكرة أن إسرائيل 

 ال يمكن هزيمتها؛

إنَّ هذا املعهد يعّد بالنسبة لجميع املشاركين في  .0

فيه منّصة دراسات إضافّية ملركز األبحاث  العمل

العسكرّي واالستخباراتّي التابع لقسم األبحاث 

والتخطيط في هيئة األركان اإلسرائيلية، ألّن هذا 

القسم أو األقسام التي عملوا فيها في االختصاص 

نفسه داخل هيئة األركان من الطبيعي أن يستفيد 

ها ي نشر من استنتاجاتهم وتوصياتهم التي ال يجر 

 من قبل املعهد.
 
 علنا

هذا، وبرغم كل هذه القواسم املشتركة التي تجمع بين 

 
 
ذا في ه  رجال األبحاث العسكريين من كبار الضباط سابقا

نصوص هذه  وطرق تناولهم للمواضيع، إال أن املعهد

ى ملتداول واملنشور علالدراسات التي تظهر بشكلها العلني ا

 عّما يقد نحو مختلف
 
مونه من أبحاث وتوصيات حتما

عليها، وتفنيد ما تتضمنه يفضل االطالع ألصحاب القرار 

 من قبل املتخصصين الذين يتابعون في مهامهم ما 
 
تحديدا

ما ينشره العدّو من معلومات واستنتاجات طاملا أن معرفة 

، وتحلي "إسرائيل"تقوله 
 
ّي بشكل موضوع وتفنيده لهعلنا

كّل من يحمل هذا الحرص وبحرٍص وطنّيٍ تظّل مفيدة ل

 ومستلزماته الطبيعية.
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وما يمكن استنتاجه من هذا الجزء الذي يعرضه 

لتقدير  8117-8112عاموس يادلين في التقرير السنوّي 

الوضع االستراتيجّي األمنّي اإلسرائيلّي املنشور في املوقع 

كتروني ملعهد أبحاث األمن القومي هو بموجب ما نحتمله اإلل

 ونقدره:

في  "إسرائيل"رّ يادلين بأن التحديات التي تواجهها يق .1

ماتزال أهم عناوينها هي كبيرة، و  8117العام املقبل 

في  ، ويضيفيران وسورية وحزب هللا وقطاع غزةإ

من كافة النواحي ازدادت  "إسرائيل"البحث بأن قوة 

" لم تتمكن من إسرائيل"قدرة، وهذا يعني أنَّ قدرة 

ديات املستمرة في خطورة هذه التحتخفيض 

والتي يشير إلى أن جبهة الشمال فيها تزداد  ،وجودها

ا كانت عليه في املاض ي، وهذا يعني قوة باملقارنة عّم 

للتخلص من  "إسرائيل"أن أي حرب شاملة تشنها 

التحديات التي تفرضها جبهة الشمال ستفرض على 

الثالثة: سورية  مواجهة هذه األطراف "إسرائيل"

 في "إسرائيل"وحزب هللا وإيران، وهو احتمال يجعل 

يصعب  هتها الداخلية عرضة لسقوط صواريخجب

صد معظمها، بموجب آخر تكنولوجية لبطاريات 

صواريخ القبة الحديدية اإلسرائيلية، أو ما جرى 

ر ، ألنَّ آخ"إسرائيل"تطويره فيها بحسب ما أعلنته 

يخ قطاع غزة سقطت ما ظهر هو أن بعض صوار 

وقرب مدينة عسقالن على  "إسرائيل"داخل 

 . 1742الساحل الجنوبي لفلسطين املحتلة منذ عام 

فما زال توازن الردع املتبادل كما تحدث عنه يادلين 

 على الجبهة الشمالية بشكل خاّص. 
 
 نفسه في البحث موجودا

8.  
 
أنَّ وجود روسيا العسكرّي في  يوضح يادلين أيضا

السورّية، ودعمها للجيش السورّي بأسلحة  األراض ي

 يقيد حرية العمل 
 
دفاع جوّي متطورة، يشكل عامال

اإلسرائيلّي العسكرّي فوق األراض ي السوّرية، 

ويحمل معه مضاعفات سياسية على العالقات 

اإلسرائيلية الروسية عند أي احتكاك يؤدي إلى تأزم 

وروسيا فوق األراض ي  "إسرائيل"عسكرّي بين 

 سورية.ال

وال شك في أنَّ أي مقارنة موضوعية لوضع سورية في  

مع وضعها قبل سنوات ثالث أو أربع يدل بما  8112نهاية عام 

ال يقبل الشك أنَّ عوامل ومصادر قدرة سورية العسكرية 

والسياسية واملعنوية في املنطقة حققت زيادة واضحة، 

ران وإيبفضل ما أتاحه التحالف املتين بينها وبين روسيا 

وحزب هللا طوال سنوات املواجهة في الحرب اإلرهابية التي 

 شنت ضدها في كافة املجاالت. 

 االستقرار 
َ
ليه يادلين حين يبين أنَّ عودة

َّ
وهذا ما يشير إ

، وهو ال يريد أن يقول: إنه تتويج   روس يٌّ
ٌ
واإلعمار لسورية هدف

طبيعي النتصار سورية وحلفائها على كل من وقف ضدها 

 وش
 
التي ترى  "إسرائيل"ارك في هذه الحرب ضدها وتحديدا

 ممن وقف ضد سورية في هذه الحرب بدأ يفتح 
 
اآلن أنَّ عددا

باب عودة عالقاته إليها، مثل األردن املجاورة واإلمارات 

العربية ودول أخرى ستسير على الطريق نفسه، وبهذه 

من بين الدول " وحدها معزولة إسرائيل"النتيجة ستكون 

املجاورة بعد أن تدعمت عالقات سورية مع العراق، وسوف 

 تتدعم أكثر مع لبنان بموجب معظم التوقعات. 
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تحولت إلى الخاسر األكبر واملهزوم األكثر  "إسرائيلـ "ف

 من انتصار سورية، واستمرار تحالفاتها اإلقليمية 
 
تضررا

 والدولّية.

عليه  "إسرائيل"وعلى الجانب اآلخر الذي راهنت 

 أنَّ مل
 
حاربة سورية، وتفتيت تحالفاتها بدأ يتبين اآلن تدريجيا

لتشكيل تحالف إقليمّي تشارك فيه معها  "إسرائيل"حملة 

بعض الدول العربية ضد إيران بدأ يخفت خطابها اإلعالمّي 

 "إسرائيل"والسياس ّي عند بعض الدول العربية التي راهنت 

ا حمله وزير على دورها ودعمها لهذا الحلف؛ بل إن آخر م

الخارجية األميركي مايكيل بومبيو من أفكار تدعو لحلف ناتو 

عربي ملجابهة إيران بدأ هو اآلخر يبهت، وربما يتراجع خطابه 

 اإلعالمي والسياس ّي في األسابيع أو األشهر املقبلة؛

إن تقدير الوضع األمنّي االستراتيجّي الذي يعرضه  .1

ال يحمل في  8117وبداية عام  8112للعام  يادلين

 "إسرائيل"واقع األمر سوى تزايد األعباء واملهام على 

من ناحية عسكرية بعد زيادة األعداء الذين 

 
 
، مثل إيران وحزب هللا معهايشتبكون نسبّيا

 عن املزيد 
 
وسورية، وزيادة الذين يتخلون تدريجّيا

 لعلنية معمن نسج العالقات السياسية السرية أو ا

ع م "إسرائيل"، إضافة إلى تدهور عالقات "إسرائيل"

إلى وضعها  إلرجاعهاأردوغان وضعف وجود أفق 

 السابق.

منا بواقعية هذا الوضع الراهن، فهذا يعني  
ّ
وإذا سل

أنَّ العام الجاري سيشهد استمرار وجود هذه التحديات 

 السياس ّي  "إسرائيل"بموجب تسمية يادلين على جدول عمل 

والعسكرّي، من دون حلول حاسمة إسرائيلية؛ بل إنَّ هذه 

التحديات مرشحة للتزايد في كّل مرحلة تحقق فيها سورية 

وحلفاؤها املزيد من القدرة على حماية االستقرار واإلعمار 

واالنفتاح الحتمّي الذي ستشرع فيه دول جديدة على سورية، 

ل عملها العدوانّي فرض جدو  "إسرائيل"ولن يكون بمقدور 

 اإلقليمي على سورية واملنطقة.

ال يمكن أن يستبعد كّل من يعرف تاريخ  ،ولذلك

ومخططاتها السرية والعلنية أن تلجأ القيادة  "إسرائيل"

اإلسرائيلية بعد أو قبل االنتخابات املقررة في نيسان املقبل  

إلى محاولة العمل على التخريب الداخلّي في سورية عن طريق 

من جّندته من عمالء أثناء سنوات األزمة والحرب على 

قوم ي في اختيار أشكال العدوان سورية، فاملبدأ اإلسرائيليّ 

على استغالل أي ورقة يمكن توظيفها لزعزعة استقرار 

الداخل حين تنعدم إمكانية زعزعته من الخارج، وهذا ما 

 أن يكون على جدول عمل 
 
للعام  "إسرائيل"يحتمل جدا

ري الذي لم يتحدث عنه التقرير السنوي اإلسرائيلّي الجا

 الراهن.

منا بواقعية هذا الوضع الراهن، 
ّ
يعني  فذلكوإذا سل

أنَّ العام الجاري سيشهد استمرار وجود هذه التحديات 

 السياس ّي  "إسرائيل"بموجب تسمية يادلين على جدول عمل 

 والعسكرّي، من دون حلول حاسمة إسرائيلية؛ بل إنَّ هذه

التحديات مرشحة للتزايد في كّل مرحلة تحقق فيها سورية 

وحلفاؤها املزيد من القدرة على حماية االستقرار واإلعمار 

واالنفتاح الحتمّي الذي ستشرع فيه دول جديدة على سورية، 

فرض جدول عملها العدوانّي  "إسرائيل"ولن يكون بمقدور 

 اإلقليمي على سورية واملنطقة. 

أن يستبعد كّل من يعرف تاريخ  ولذلك ال يمكن

ومخططاتها السرية والعلنية أن تلجأ القيادة  "إسرائيل"

اإلسرائيلية بعد أو قبل االنتخابات املقررة في نيسان املقبل  
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إلى محاولة العمل على التخريب الداخلّي في سورية عن طريق 

من جّندته من عمالء أثناء سنوات األزمة والحرب على 

قوم ي رائيلّي في اختيار أشكال العدواندأ اإلسسورية، فاملب

على استغالل أي ورقة يمكن توظيفها لزعزعة استقرار 

الداخل حين تنعدم إمكانية زعزعته من الخارج، وهذا ما 

 أن يكون على جدول عمل 
 
للعام  "إسرائيل"يحتمل جدا

الجاري الذي لم يتحدث عنه التقرير السنوي اإلسرائيلّي 

 الراهن. 

ناحية قوة الجيش اإلسرائيلي ومدى استعداده ومن 

 يديعوت شاملة، أشارت الصحيفة اإلسرائيليةلخوض حرب 

على لسان  8112بعد منتصف عام  3أحرونوت بالعبرية

خلل ونقص في مدى "العميد املتقاعد يتسحاق بريك إلى 

 الجيش اإلسرائيلي لخوض حرب مقبلةاستعداد 
 
 " وقدم نصا

تفتيش والرقابة التابعة للكنيست صفحة للجنة ال 891من 

يعاني من أزمة  الجيشنشرت الصحيفة منه على لسانه أن "

اقعهم وهم الجنود يتوجهون إلى مو في القوة البشرية" وأن "

إسرائيل قد تتعرض للسقوط " " وأنيحملون أجهزة املوبايل

 ي أي حرب طاملا بقيت هذه النواقص".ف

، ذكرت نفس كابيلوفي رده على انتقادات الجنرال 

فق مع جزء كبير قيادة الجيش تتأن " 4الصحيفة في عدد آخر

 وباملقابل ق .لكنها جاهزة ألي حرب مقبلة"مما ذكره كابيل، 
ّ
ل ل

 خطورة ما ذكره ( مننكوترئيس األركان اإلسرائيلي )غادي آيز 

 
 
  ."كابيل وأعلن أن "الجيش قوي ويعد نفسه جيدا

وله يادلين عن قوة وأمام هذا التناقض بين ما يق

الجيش اإلسرائيلي في مقدمة استنتاجاته في التقرير السنوي 

                                                                 
3 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5424327,00.html  
4 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5358401,00.html        

وبين هذا  8117 – 8112للعام  اإلسرائيليلتقدير الوضع 

 ، يبدو أنأهم قادة الجيش الذي يشارك فيهالجدل 

 نحسار الهجرةال لقوة البشرية تعاني من نقص با "إسرائيل"

من القوة البشرية  ما حرمهايها في العقدين املاضيين إل

كما أن انشغالها في مجابهة االنتفاضة منذ عام  ،الشابة

8111  
 
أمنية عطلت الهجرة وأفقدت  فرضت عليها ظروفا

الجيش في حربه ضد االنتفاضة كفاءته القتالية أمام جيوش 

في حالة حرب واشتباك مع العبين  "إسرائيل"تزال . ومانظامية

زب هللا على ع غزة وأمام حمن غير الجيوش النظامية في قطا

 .8111جبهتين منذ عام 

 ، ال يمكن لجيش لم يخض وبالتقدير العام
 
 حربا

 قدراته وكفاءتهنظامية منذ فترة طويلة أن يحافظ على كل 

  العسكرية النظاميةاملهنية 
 
لة بعد هذه الفترة الطوي خصوصا

في األراض ي املحتلة  التي انشغل فيها الجيش اإلسرائيلي

 لبنان.وجنوب 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5424327,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5424327,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5358401,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5358401,00.html


سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق85

D a m a s c u s  -  s y r i a
Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6
F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y

i n f o @ d c r s . s y


	غلاف العدد 3
	العدد 3 مخرج
	غلاف اخير جديد

