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 في هذا العدد:

  ماذا جرى لسياسة الغموض اإلسرائيلية إزاء سورية
 سرائيليمركز أبحاث األمن القومي اإل 



 

 

 

 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 السياسالستشرافيةاعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

وليــة، والد واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  اس النقــدعلــى أســ

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 8102أيار  0: التاسعالعدد 

 

 1"ماذا جرى لسياسة الغموض اإلسرائيلية إزاء سورية"

 اإلسرائيليمركز أبحاث األمن القومي 

 

 في ملخص الدراسة البروفيسور شموئيل ايبين ارتأى

، كما ورَد الصادرة عن مركز أبحاث األمن القومي االسرائيلي

: العبري في النص   أنَّ

، مسؤوليتها الرسمّية عن 8112"إسرائيل أعلنت في آذار 

، الذي 6/9/8112تدمير مشروع املفاعل النووي السوري في 

ل ضّدها، وسمحت للرقابة 
ّ
 بدأ يتشك

ً
 وجودّيا

ً
عّدته خطرا

بعدم منع نشر اإلعالن عن هذه املسؤولية. وقبل هذا اإلعالن 

ي كان إلسرائيلذكر بعض املسؤولين اإلسرائيليين، أنَّ الجيش ا

يشن عمليات عسكرية في سورية ضد أسلحة استراتيجية يراد 

 "ال يحتمل"
ً
 نقلها إلى حزب هللا الذي تعده إسرائيل خطرا

                                                                    
  8102 /أبريلنيسان INSS ،82 القومي اإلسرائيليمركز أبحاث األمن  1

http://www.inss.org.il/he/publication/what-happened-to-israels-policy-of-ambiguity-vis-a-vis-syria/ 

. وبموجب هذه التصريحات الرسمية توقفت سياسة عليها

الغموض التي انتهجتها إسرائيل طوال سنوات كثيرة تجاه 

رية، وتحلل هذه سلسلة غاراتها الجوية على األراض ي السو 

 الجانب املنهجي وتقدم استنتاجات الدراسة املوضوع من

 ومقترحات".

د )ايبين( أنَّ "خلفية املفهوم" فرعي عنوان  وتحت 
ّ
 :، أك

"سياسة الغموض يمكن استخدامها عندما ينشأ عدد 

من العوامل املجتمعة، مثل: تنفيذ عمليات  هجومية سرية 

، واالحتفاظ بسرية هذه وتجنب اإلعالن عن املسؤولية عنها

http://www.inss.org.il/he/publication/what-happened-to-israels-policy-of-ambiguity-vis-a-vis-syria/
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املعلومة مع مرور الوقت، وتخطي الغاية من اإلعالن عنها 

ألسباب عملياتية واستخباراتية. ويكفي لالنسحاب من سياسة 

الغموض هذه أن تقوم إسرائيل بخرق شرط  واحد  من شروط 

 سريتها.

فالعمليات السرية )غير املعلن عنها( تعد عمليات ذات 

لعدو بشكل عام، لكنها تجري بطريقة نتائج مكشوفة لدى ا

تخفي هوية املسؤول عنها، أو تمنح املسؤول عن تنفيذها 

درجة من إنكار مسؤوليته عنها. وربما في إطار السياسة نفسها، 

تندرج عمليات سرية ال يظهر فيها للعدو أنه هوجم. كما أن 

تحمل املسؤولية اإلسرائيلية على عملية هجومية يرتبط 

بلة بأن تفسر على أنها اعتراف إسرائيلي بها، وهذه بنشاطات قا

النشاطات تبدأ مما تنشره الصحافة اإلسرائيلية من تقارير 

تعزوها ملصادر أجنبية وغير أجنبية تصدُر فيها تصريحات 

ق بهذا السّر من قبيل مصادر تسمى رفيعة فيللشركاء 
ّ
ما يتعل

نسب إلى ناطقين إسرائيليين".
ُ
 املستوى أو ت

ايبين في دراسته أنه: "في أعقاب الغارة على  ويضيف

(، اتهمت سورية 8112املفاعل النووي السوري في أيلول )

إسرائيل بهذه الغارة، لكنها نفت حقيقة طبيعة ذلك الهدف، 

فقد ادعت دمشق أن الهدف الذي ضربته إسرائيل، كان 

مجرد مبنى عسكري غير مستخدم، وأن التقارير األمريكية التي 

عن أن الغارة استهدفت منشأة نووية أو كان هدفها  تحدثت

 منع نقل السالح لحزب هللا، مجرد أكاذيب.

ر عن خوف سورية من أن يؤدي الكشف  وهذا الرد عبَّ

عن مشروع بناء مفاعل نووي إلى رد من الغرب الذي لم 

يتسامح مع ليبيا والعراق في مثل هذا املوضوع. وأعلنت سورية 

تحتفظ لنفسها بحق الرد على هذه الغارة في ذلك الوقت أنها 

لكنها لم تقم بالرد حتى اآلن. ويبدو أن سياسة الغموض 

اإلسرائيلية أسهمت بهذا املوقف السوري. وقد استخدمت 

سياسة الغموض اإلسرائيلية هذه في املراحل الالحقة التي 

نسب فيها إلسرائيل عمليات كان هدفها إحباط نقل السالح 

ان إلى حزب هللا في لبنان، فهذا الحزب يشكل الحديث من إير 

 إلسرائيل وال يمكن تحمله".
ً
 كبيرا

ً
 تهديدا

"عملية االنسحاب من سياسة وتحت عنوان: 

، يوّضح )ايبين( أنه: "بعد الغارة على الغموض إزاء سورية"

، عثر فوق األراض ي التركية على خزانات 8112املفاعل في أيلول 

ات باللغة العبرية، واضطرت وقود متباعدة، تحمل عبار 

إسرائيل إلى االعتذار لألتراك. كما قامت مصادر في اإلدارة 

األمريكية بتسريب معلومات للصحافيين عن هذه العملية، 

وتطرق مسؤولون رفيعو املستوى في إسرائيل لهذه العملية مع 

الصحافة بشكل غير مباشر أو بنوع من الغمز، واضطر 

هذا االتجاه. وكلما كان الزمن يمر على  البعض إلى االندفاع في

هذه الغارة كانت تجري عملية الكشف عن هذه العملية، ذلك 

بإضافة تفاصيل إضافية عليها بما في ذلك عرض معلومات 

من شركاء إسرائيليين عن سّر العملية، وظهر بشكل  بارز في 

صحيفة نيويورك تايمز عام غضون ذلك تحقيٌق شامٌل نشرته 

(8118.) 

ه  وفي البداية استفادت إسرائيل مما نشر في الخارج، ألنَّ

 
ً
 نوويا

ً
كشف أمام املجتمع الدولي، أنَّ سورية تعد مشروعا

، ولذلك أجبرت سورية على مواجهة تفتيش من 
ً
عسكريا

 بعد ذلك 
ً
الوكالة الدولية للطاقة النووية. وبالتالي أصبح ممكنا

ل أن نعزو لهذا النشر أهمية الرتداع إيران 
ّ
بشكل محدد، وشك

 للرقابة اإلسرائيلية، وحثها 
ً
هذا النشر نفسه في الخارج مبررا

 على السماح باإلعالن عن مسؤولية إسرائيل".

ويضيف ايبين أن: "سياسة الغموض إزاء سورية 

استمرت من الجانب اإلسرائيلي، بسبب االمتناع عن إعالن 

مسؤوليته في شن الغارات الجوية األخرى التي نسبت إليه من 

أجل منع نقل السالح إلى حزب هللا عبر األراض ي السورية، ولم 

ترد سورية على هذه الغارات، وقد أسهمت هذه السياسة 
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سرائيلية في ضبط سورية داخل هذا املوقف، لكن بدا أن اإل 

 عن خشية سورية من 
ً
السبب الرئيس لعدم الرد، كان ناجما

اندالع حرب مع إسرائيل في ظل استمرار انشغالها بالحرب 

 . 8111الداخلية منذ عام 

وكان قائد سالح الجو السابق الجنرال أمير ايشيل، قد 

ر بلة مع صحيفة هآريتس في شهتطرق إلى هذه السياسة في مقا

 كثيرة لحزب  8112آب 
ً
حين قال: إنَّ سالح الجو قصف أهدافا

هللا ومنظمات أخرى في ساحات أخرى في السنوات الخمس 

املاضية، ولم يعلن عن مسؤوليته عنها لكي يتجنب جّر 

 بمسؤولّية 
ً
إسرائيل إلى الحرب. ويمكن عدُّ هذه املقابلة اعترافا

العمليات، سواء أكانت نيته االعتراف أم غير  إسرائيل عن هذه

ذلك، وهي تأتي ضمن رسائل الردع التي تبلغها القيادة 

السياسية عن طريق الغارات على سورية، فعلى سبيل املثال: 

، إنه "طاملا 8112قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في آذار 

يوجد لدينا مخابرات وخطط عملياتية فسوف نضرب وهكذا 

 ستمر املسألة".ست

كما قال وزير الّدفاع ليبيرمان: إنَّ "خطر الصواريخ ذات 

 ال يمكن تحمله ونحن 
ً
الدقة في إصابة الهدف يشكل تهديدا

 ملزمون بالعمل ضده".

ويضيف ايبين: "وعلى هذا األساس سمحت الرقابة في 

بنشر تفاصيل عملية تدمير املفاعل النووي  8112آذار  81

اإلسرائيلي الذي تعرف عليها في املاض ي من خارج أمام الجمهور 

إسرائيل، واستشهد بها اإلعالم اإلسرائيلي، لكن الجديد 

 مسؤوليتها 
ً
 في هذا املوضوع هو إعالن إسرائيل رسميا

ً
أساسا

عن هذا الهجوم. وكانت األسئلة الكبيرة التي طرحها حديث 

يل من ائالجمهور اإلسرائيلي هي: ما الفائدة التي ستجنيها إسر 

 عليها؟
ً
 إعالنها عن مسؤوليتها؟ وهل سيسبب ذلك ضررا

فزعم املؤيدون لإلعالن عن هذه املسؤولية، أنَّ من حق 

الجمهور معرفة كيفية اتخاذ القرار في السلطة، كما أكدوا 

 على الحاجة إلى استخالص دروس إضافية في املؤسسة 
ً
أيضا

 وباملقابل كانالعسكرية ومجموعات املخابرات وأهمية الردع، 

املعارضون قد زعموا أن اإلعالن عن املسؤولية يمنح العدو 

فرصة دراسة الجدول الزمني الذي انكشف فيها املفاعل 

للمخابرات اإلسرائيلية واالستفادة منه، فقد قال ليبيرمان 

وزير الدفاع بتطرقه إلى حرب املصداقيات: إنه في مجرى هذه 

املمكن لبعضها التسبب العملية تسربت معلومات كان من 

بضرر فادح على أمن إسرائيل. وباإلضافة إلى ذلك قيل: إنَّ 

اإلعالن عن املسؤولية الحساسة عن هذا املفاعل ال تتناسب 

مع املصلحة اإلسرائيلية الهادفة إلى تهدئة التوتر في الساحة، 

 في أّي 
ً
ألنها من املمكن أن تنضم إلى االعتبارات التي تؤثر سلبا

 ما يأتي في وقت الحق.سرائيلي في املستقبل أي فيرّد إ

وكان االعتقاد من وجهة نظر الرقابة أن قرار السماح 

باإلعالن عن املسؤولية جاء في أعقاب صعوبة االستمرار في 

تحمل طلب املحكمة العليا بضرورة مواصلة منع اإلعالن عن 

ابة رقاملسؤولية بموجب توصية من مسؤولين في األمن. فال

 مل بموجب فرضية عامة هي:تع

ال يملك الرقيب العسكري الرئيس صالحية رفض نشر 

 إلحاقه الضرر 
ً
تصريح إال إذا بدا ِمن نشره ما يؤكد تقريبا

شار إلى أن الفعلي بأمن الدولة. ومن أجل استكمال الصورة يُ 

اللجنة الوزارية املتخصصة بدراسة ما يمكن نشره مما يصدر 

على أعمالهم أو السابقين كانت قد  عن املسؤولين القائمين

 ـصادقت على نشر الكتاب الذي ألفه يهود اومليرت املعنون ب

، وتطرق فيه إلى هذا الهجوم على 8112"القسم األول" عام 

 عن الرقابة 
ً
املفاعل. ومع ذلك ال تشكل اللجنة الوزارية بديال

 ال يسمح لها بتحديد أي تغييرات 
ً
التي يعد مجال عملها ضيقا

على السياسة الخارجية واألمنية باسم الحكومة مثل إيقاف 

 سياسة الغموض".
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ن توّصل ايبي "االستنتاجات والتوصيات"وتحت عنوان 

إلى أنَّ "التسريبات التي تخرج هي التي تشكل العنصر األساس 

 بعض حين يتالعبللضرر في سياسة الغموض، ويحدث هذا 

 ائل اإلعالم أو حيناملسؤولين السياسيين بالكلمات أمام وس

يجري استخدام قنوات النشر األجنبية، وهذه كلها خارج 

سيطرة الرقابة اإلسرائيلية. وفيما يتعلق باإلعالن عن 

املسؤولية في ضرب املفاعل وبغض النظر عما إذا كان اإلعالن 

 أو ال يمكن منعه، يتولد االنطباع بأن إسرائيل أعلنت 
ً
مبررا

ادث عن طريق طاولة الرقابة التي عن مسؤوليتها عن هذا الح

 بذلت أقص ى قدرتها في إخراجه.

وكتوصية من أجل املستقبل، يرى ايبين أنه "من 

املفضل اتخاذ املوقف السياس ي الذي يتعلق بموضوع كهذا 

في مجلس الوزراء املصغر لشؤون األمن وتحت إشراف لجنة 

ة سفرعية منبثقة عن اللجنة البرملانية لشؤون األمن والسيا

الخارجية التابعة للكنيست، وهناك إمكانية أخرى هي توسيع 

مجال عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنشر واإلعالن، ذلك 

لتحديد سياسة الكشف عن مثل هذه العمليات. ففي هيئات 

كهذه من الجدير أن تجري املناقشة من وجهة نظر إجرائية في 

 مسائل مثل:

ه أن يندرج هل يمكن لإلعالن عن مسؤولية كهذ .1

 أم ضمن إمكانية أن يفكر نظام معاد 
ً
بالرد عاجال

 ضد إسرائيل، أو أن يخفض هامشه في ضبط آ
ً
جال

 النفس أمام عملية إسرائيلية مماثلة في املستقبل.

هل يمكن لإلعالن عن مسؤولية عملية ما أن يؤثر  .8

في قدرة إسرائيل على االستمرار في االستخدام 

وض بهذه السعة أو تلك الفعال الستراتيجية الغم

تجاه ساحات ومسائل أخرى، تتعامل معها إسرائيل 

 بسياسة الغموض.

كيف يمكن لإلعالن عن املسؤولية أن يؤثر بشكل  .3

إجرائي في ردود أطراف أخرى في املجال السياس ي 

للعدو أو خارج مجاله السياس ي، فسياسة الغموض 

 الراهنة أمام سورية فيما يتعلق بغارات سالح الجو 

اإلسرائيلي التي جرى تفصيلها هنا بترت أو فقدت 

 من معناها على األقل، ألنه حتى لو 
ً
 كبيرا

ً
جزءا

استمرت إسرائيل في اتخاذ سياسة غموض محددة 

تجاه عمليات كهذه أو غيرها فإنها قد اعترفت اآلن 

 بمسؤوليتها الشاملة.

وبرغم ذلك من األفضل إلسرائيل في عمليات مماثلة 

رِ كهذه في امل در
َ
ستقبل، أن تحافظ على هامش ضيق بق

 املستطاع".
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 التحليل واالستنتاج

جابهة املاإلسرائيلّي وأشكال -يشير سجل الصراع العربّي 

اإلسرائيلية طوال العقود املاضية إلى حقيقة أن -السورية

القيادة اإلسرائيلية لم تستخدم "استراتيجية الغموض" 

بموجب ما تلتزم به من سياسة عدم اإلعالن عن مسؤوليتها 

حين تقوم بشن بعض الغارات السرية ضد مواقع معادية إال 

هذه  مع سورية بشكل خاص وفريد، وهي لم تلجأ إلى

االستراتيجية حين شنت إسرائيل غارة جوية على املفاعل 

، وسارع 1921النووي العراقي  في السابع من حزيران في عام 

مناحيم بيغين رئيس الحكومة اإلسرائيلية في ذلك الوقت إلى 

اإلعالن مباشرة  عن مسؤوليته بعد يومين من الغارة التي 

املفاعل  النووي نفذها سالح الجو اإلسرائيلي على مشروع 

العراقي لألغراض املدنية ودمر منشأته، رغم أن العراق كان 

 على اتفاقية عدم انتشار األسلحة النووية وباطالع 
ً
موقعا

وإشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية، ورغم أن فرنسا 

 على اتفاقية بناء هذا املفاعل مع 
ً
كانت قد وقعت علنا

ولم تستطع إسرائيل منعها من ، 1925الحكومة العراقية عام 

 .2هذا التعاون مع بغداد

فقد كان املطلوب في ظل هذه الشروط أن تفضل 

إسرائيل اتباع سياسة الغموض، لكن أهداف إسرائيل من 

اإلعالن عنها والظروف املحيطة بها وبالعراق كانت على النحو 

 اآلتي:

كان بيغين رئيس الحكومة زعيم حزب الليكود، يريد  .1

ل هذه العملية من أجل أغراض انتخابية، استغال

ألنَّ انتخابات البرملان )الكنيست( كانت ستجري في 

حزيران أي بعد ثالثة أسابيع من إعالنه عن  31

 .3تدمير املفاعل

                                                                    
2 https://www.nytimes.com/1981/06/10/world/prime-minister-begin-defends-raid-iraqi-nuclear-reactor-pledges-thwart-new.html  
3 http://web.stanford.edu/group/tomzgroup/pmwiki/uploads/3101-1981-06-09-LN-a-AMS.pdf 

، أن  .8
ً
كان بيغين يدرك حين تفاخر بهذه العملية علنا

العراق منشغل، بحربه ضد إيران، ولن يلجأ في 

إيقاف الحرب على إيران لكي أغلب االحتماالت إلى 

يرد على إسرائيل، كما أن بيغين قرر اصطياد هذا 

الهدف بالتنسيق مع الواليات املتحدة التي كانت 

 1921 تؤيد حرب العراق على إيران مذ بدأت في عام

 وتعمق انشغال العراق فيها.

في  1921وإذا قمنا بمقارنة بين ما فعله بيغين في عام 

يهود اومليرت في السادس من أيلول عام العراق وما فعله ا

ه سالح الجو اإلسرائيلي لضرب هدف في ، حين وّج 8112

شمال سورية، وتجنبت الحكومة اإلسرائيلية اإلعالن عن 

 إلى أن اعترفت في  11مسؤوليتها عنه طوال مّدة بلغت 
ً
عاما

 املسؤولية، ووصفت الهدف هنيسان املاض ي بشكل رسمي بهذ

نجد سّي ملفاعل نووي في بداية بنائه، سور  بأنه مشروع سّرّي 

أن إسرائيل استخدمت جميع شروط استراتيجية الغموض 

حين فرضت على الرقيب اإلسرائيلي أن ال يسمح بنشر أي 

تصريح رسمي عن مسؤولية إسرائيل طوال تلك السنوات 

واالكتفاء بالسماح بنشر ما تقوله وكاالت أنباء أجنبية على 

ور إسرائيل في هذه العملية االسرائيلية لسان محللين عن د

 بموجب ما عرضه ايبين في دراساته هذه.

فإسرائيل تخش ى من أن يؤدي اعترافها الرسمي إلى 

بموجب ميثاق األمم املتحدة والقانون –إعطاء سورية الحق 

بالقيام برد، سواء نفذت هذا الرد أم لم تنفذه طاملا  –الدولي

إسرائيلي بانتهاك حدودها أنه حق للدفاع أمام اعتراف 

 وأجوائها وإلحاق ضرر لها فوق أراضيها.

وفي ذلك العام لم تكن الظروف اإلسرائيلية بنظر 

لإلعالن عن مسؤولية اسرائيل  اومليرت رئيس الحكومة مناسبة

https://www.nytimes.com/1981/06/10/world/prime-minister-begin-defends-raid-iraqi-nuclear-reactor-pledges-thwart-new.html
https://www.nytimes.com/1981/06/10/world/prime-minister-begin-defends-raid-iraqi-nuclear-reactor-pledges-thwart-new.html
http://web.stanford.edu/group/tomzgroup/pmwiki/uploads/3101-1981-06-09-LN-a-AMS.pdf
http://web.stanford.edu/group/tomzgroup/pmwiki/uploads/3101-1981-06-09-LN-a-AMS.pdf


 

ِمداد –مركز دمشق لألبحاث والدراسات  8102التاسع سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية | العدد      

 

6 

 لالشتباك مع اسرائيل في ظل وضع 
ً
ألنه سيقدم لسورية مبررا

، 8116حرب تموز  هزيمة على يد حزب هللا في تلقى فيه أوملرت

ولم يعد يتحمل محاسبته على تقصير أو إخفاق نسبي آخر 

بعد أن قامت لجنة فينوغراد املكلفة من الحكومة بالتحقيق 

في أسباب الهزيمة بتحميل معظم املسؤولية له كرئيس 

 .4للحكومة

وبرغم أن سياسة الغموض في مسألة عدم اإلعالن 

 عن مسؤولية إسرائيل توظف بهذا
ً
 ةالشكل لردع سوري رسميا

عن تعزيز قدراتها العسكرية، إال أن هذا الغموض ينطوي 

 
ً
غير مباشرة من  على مخاوف سرائيليةاإل  عند القيادةضمنا

أي رد سوري يحقق نتائج تلحق نسبة من الضرر بإسرائيل 

وبقدرتها على الردع خصوصا حين تتوافر لسورية إمكانية 

أن  املباشرة الرسمية، ودون  القيام برد ال تظهر فيه مسؤوليتها

تعلن عن مسؤوليتها املباشرة بطريقة الغموض اإلسرائيلّية 

 نفسها.

وبسبب كل هذه الحسابات واالحتماالت حافظت 

إسرائيل على معظم مظاهر سياسة الغموض هذه طوال مّدة 

، وانشغلت فيها 8111الحرب التي شهدتها سورية منذ عام 

ر حدودها، لكنها أرادت في الوقت بكافة قدراتها في الداخل وعب

نفسه فرض قواعد جديدة على هذه السياسة حين بدأت 

 على لسان نتنياهو وعدد من وزراء الدفاع الذين 
ً
تتحدث علنا

تولوا هذا املنصب وبشكل رسمي عن خطوط حمراء تطالب 

 بأنها 
ً
الجيش السوري والحكومة بعدم تجاوزها وتهدد علنا

لهذه الخطوط الحمراء التي ستستهدف مباشرة أي خرق 

 حددتها على النحو اآلتي:

                                                                    
4http://www.nbcnews.com/id/18389634/ns/world_news-mideast_n_africa/t/israel-report-blasts-olmert-over-lebanon-

war/#.WugjiTNlBdg 

 

 عمليات نقل أسلحة لحزب هللا. .1

بناء مواقع ملقاتلي حزب هللا قرب حدود  .8

 الجوالن.

وأعلنت باإلضافة إلى ذلك أنها لن تقبل بأّي وجود ملواقع 

عسكرّية إيرانية أو مصانع ومخازن أسلحة إليران فوق 

 قرب 
ً
حدود الجوالن، وهددت بأنها األراض ي السورية، تحديدا

لن تسمح بذلك، لكنها رغم هذا التهديد املباشر والعلني، 

استمرت باستخدام سياسة الغموض حين كانت تستهدف في 

غاراتها مواقع تزعم أنها من هذا النوع، ومالت إلى تخفيض 

 تزعم أنها عربات 
ً
سياسة الغموض حين كانت تستهدف أهدافا

في لبنان، فتصدر عن مسؤولين فيها تنقل السالح لحزب هللا 

تصريحات ال تشير مباشرة إلى مسؤوليتها لكنها تكرر بعد كل 

غارة من هذا القبيل أن إسرائيل لن تقبل بنقل السالح إلى 

 حزب هللا عن طريق سورية.

لكن السؤال الذي ُيفترض طرحه بعد هذا العرض 

رية و للخطوط الحمراء والتوظيف اإلسرائيلي لها بهدف منع س

من زيادة قدراتها العسكرية وقدرات حلفائها فوق أراضيها هل 

بدأت سياسة الغموض هذه تتآكل أم أنها تتصاعد بعد كل 

 هذه السنوات؟

لقد ولدت الحرب الشرعية الدولية على اإلرهاب 

 
ً
 عسكريا

ً
 تطورات جعلت روسيا تقدم دعما

ً
 ومستمرا

ً
علنيا

تصدره من أسلحة للجيش السورّي، وتقوم بتدريبه على ما 

حين  8115بموجب اتفاقات ثنائية بلغت أوجها عام  ةلسوري

اتفقت الدولتان على نشر وحدات جوية وأخرى لوجستية 

عسكرية روسية على األراض ي السورية، فازدادت القدرات 

العسكرية السورية والقوة املشتركة ضد املجموعات 

http://www.nbcnews.com/id/18389634/ns/world_news-mideast_n_africa/t/israel-report-blasts-olmert-over-lebanon-war/#.WugjiTNlBdg
http://www.nbcnews.com/id/18389634/ns/world_news-mideast_n_africa/t/israel-report-blasts-olmert-over-lebanon-war/#.WugjiTNlBdg


 

ِمداد –مركز دمشق لألبحاث والدراسات  8102التاسع سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية | العدد      

 

2 

لوقت اإلرهابية، وحققت إنجازات متسارعة وواسعة وفي ا

نفسه ازدادت قدرات الجيش السوري من خالل مشاركة 

مقاتلي حزب هللا والدعم العسكري اإليراني في ساحات 

الحرب، ذلك ملواجهة املجموعات اإلرهابية دون أن تتمكن 

إسرائيل من منع تزايد هذا الدعم أو عرقلته رغم تحريضها 

ضده في جميع املناسبات، ومن خالل هذا التحالف تآكلت 

درة ردع إسرائيل أمام ازدياد قدرة الصمود والتصدي التي ق

جسدها الجيش السوري واألسلحة التي يستخدمها ضد 

االختراقات االسرائيلية ألجوائه، وأدركت إسرائيل أنها أصبحت 

بصواريخ سورية، وإسقاط عدد  16منذ إسقاط طائرة اف 

 عمن صواريخ العدوان الثالثي األخير على سورية معرضة لدف

ثمن لم تكن تتوقعه أو تسمح به في السنوات االولى لألزمة 

 والحرب في سورية.

 تلو آخر هامش سياسة الغموض 
ً
ولذلك بدأ يضيق يوما

 االنشغال املكثف للجيش السوري في 
ً
بعد أن انخفض نسبّيا

 إلى 
ً
ساحات الحرب على املجموعات اإلرهابية، إضافة

 اضية مع حلفائه علىاالنتصارات التي حققها في األشهر امل

 األراض ي السورية.

وقد لوحظ أن غارات إسرائيل املستخدمة في 

استراتيجية الغموض كانت تتقلص وتنحسر سنة تلو أخرى 

سيطرة الجيش السوري على املزيد من األراض ي  كلما اتسعت

 ها. في املوجودين وتصفية االرهابيين
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