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 في هذا العدد:

  بإزاء التحديات اإلقليميةالقوة اإلسرائيلية وامتحانها  :2020عام 

 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،2015ة تأسسـت عـام  بحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

والعســكرية  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

إلــى  باإلضافة، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

، وتركيزهـا علـى السياسـات االستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

والدوليــة،  واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. ـاراتوالخيـ

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 2020شباط  17 :ابعر الالعدد 

  

 

 

 

 

 

 1"بإزاء التحديات اإلقليميةالقوة اإلسرائيلية وامتحانها  :2020عام "

حتى  28/1ومي الذي عقد الدولّي السنوّي الثالث عشر ملعهد أبحاث األمن القأفكار رئيسة من االجتماع 

30/1/2020 

 INSSمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

2أودي ديكيلبقلم: 

استضاف معهد أبحاث األمن القومي »: كتب ديكيل

الدولي السنوي الثالث عشر  اجتماعهاإلسرائيلي في 

 من الخبراء و 28/1/2020-30/1/2020)
ً
أصحاب ( عددا

 "سرائيلإ"سكري من السياس ي والع املستوى القرار على 

 محاور: أربعةوالعالم ملناقشة 

 النظام الدولي. .1

 الساحة اإلقليمية. .2

                                                             
1 https://www.inss.org.il/he/publication/inss-conference-conclusions/  

  اإلسرائيلية، املخابراتمن  ودي ديكيل عميد متقاعدأ 2
ً
ن معهد أبحاث األم"وهو نائب مدير  ،اإلسرائيليةان هيئة األرك  فيقسم التخطيط  ترأس سابقا

 ".INSS القومي

 التحديات الخارجية واألمنية اإلسرائيلية. .3

 الداخلي. "سرائيلإ"وضع  .4

اف املحاور على أساس نظرة استشر  ونوقشت هذه

األولى األفكار األساسية للسنوات العشر املقبلة. وتحددت 

 :وفق اآلتي

 

 

https://www.inss.org.il/he/publication/inss-conference-conclusions/
https://www.inss.org.il/he/publication/inss-conference-conclusions/
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ا
 صورة عامة -أوال

  تز  "سرائيلإ"بدأت األخطار على 
شرق  داد في ظل 

وبؤر عدم  االقتتالساحات فيه  تتزايد وهش  أوسط ضعيف 

  :فيهايظهر  استقرار

 تتجه وجود صعوبة في تقدير املضاعفات التي ال .1

 ؛العسكري والسياس ي  نحو العمل 

 والعلوم وزيادة تخبراالعمليات اكتساب  .2

عن طريق  "إسرائيل"التحسن الدائم عند أعداء 

ت املتطورة املتاحة بتكلفة استغالل التكنولوجيا

 رخيصة؛

لى التأكد من طبيعة في التوصل إ تزايد الصعوبات .3

وتزعزع الم من السرديات املتناقضة ع الواقع في

، وهذا ما يلحق الضرر بنوعية بالحقيقة الثقة

 . القراراتعملية اتخاذ 

 
ا
لخلق  املكونات القابلةوجود عدد من  -ثانيا

 منعطفات كبيرة

العسكرية )أمان( عرض رئيس قسم املخابرات 

تراكم قدرات  الجنرال )تامير هيمان( ثالثة من هذه املكونات:

-السوري-عات في املحور اإليرانيتصد   نووية عند إيران؛

ضعف  اغتيال سليماني الفتراضناأعقاب  حزب هللا في

 في أنيشك  بمعنى أنه ،له مماثل إمكانية وجود خليفة

  هذا الخليفة يشكل
ً
  بديال

ً
ا ل سليماني . فقد حو  له حقيقي 

هذا املحور من منظومة منظمات إلى منظومة جيوش 

 ،
ً
 قياديا

ً
ع .وسيطرة وبنية إداريةتتطلب نظاما

 
أن يجد  وُيتوق

ة على هذا املشروع املعقد من خلفه صعوبة في املحافظ

  وتقدمه؛
ً
 صفقة القرن التي أطلقها الرئيس ترامبوأخيرا

الفلسطيني قابلة لزعزعة التوازنات -لحل النزاع اإلسرائيلي

 نالفلسطينية ومع الدولتي-الراهنة في املنظومة اإلسرائيلية

 مصر واألردن "سرائيلإ"اللتين تقيمان اتفاقات سالم مع 

  "سرائيلإ"وبخاصة إذا عدت 
ً
 قانونيا

ً
خطة ترامب مبررا

 يادة اإلسرائيلية من جانب واحد للقانون لفرض الس

ناطق املستوطنات في الضفة الغربية أي ضم م ،اإلسرائيلي  

 وغور األردن.

 
ا
موضوع موازين القوى بين الدول الكبرى في  -ثالثا

 ال التنافس على الهيمنة العامليةمج

يقدر مستشار األمن القومي السابق للواليات 

الجنرال )ماكماستر( أن تستمر الصين بربط  املتحدة

مع التجسس الدولي وبشكل خاص  االقتصاديالهجوم 

. وفي االقتصاد العامليمن أجل السيطرة على  ،التكنولوجي

 :االستراتيجيةهذا اإلطار ستحاول السيطرة على املواقع 

وإذا لم تواجه منافسة مضادة  ،"سرائيلإ"مثل املوانئ في 

 واألوروبي فسوف تصبح أكثر عدوانية. األمريكيمن الجانب 

خاذها أمام هذا رب اتتعامل التي يتعين على الغا طرق الأم

ه تعد   تر أنه "يجب علينا تقوية ماالخطر فيرى ماكماس

 فينا وهو: الديمقراطية وسلطة القانون 
ً
 كبيرا

ً
الصين ضعفا

ه الواليات بفإذا لم تجا ،والصحافة الحرة وحرية الرأي

ش يء عن  املتحدة الصين بطرق وصيغ متنوعة فلن يثنيها

تزال  لياتها ونفوذها العاملي. والواليات املتحدة ماتوسيع عم

لكن  ؛والعسكرية السائدة االقتصاديةحتى اآلن القوة 

( تبعدها عن التحالفات  أمريكاسياسة ترامب في )
ً
أوال

ملقابل يرى ستانلي فيشر وأشكال التعاون الدولية. وبا

 سا "سرائيلإ" محافظ بنك
ً
أن سياسة ترامب هذه  ،بقا

 ضعفتسبب 
ً
، وتؤدي إلى خطر من جارة العامليفي نظام الت ا

. كما أن تخلي الواليات عاملي في السنوات العشر املقبلةركود 

قدان منظومة ن موقع السيطرة سيؤدي إلى فاملتحدة ع

 انتشار السالح النووي.املراقبة والتحكم ملنع 
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ا
 األوسطفي الشرق  األمريكيةتغير املصالح  -رابعا

يرى الجنرال )جوزيف فيتيل( قائد سابق للقيادة 

املتحدة بدأ يقل اعتمادها أن الواليات  ،األمريكيةاملركزية 

ومع  ،في املنطقة باملقارنة مع املاض يالطاقة صادر على م

ذلك ماتزال الواليات املتحدة مطلوب منها التدخل في 

الشرق األوسط بسبب التنافس مع روسيا والصين على 

 الجهادي  -اإلقليمي هناك وأمام التحدي السلفيالنفوذ 

 الذي يفتش عن فرص محلية للنهوض من جديد.

 وقد بدأت الواليات املتحدة بعد اغتيال سليماني  

على  والعسكري   االقتصاديباستمرار ممارستها للضغط 

 النظام اإليراني.

وسطي ضد هناك صعوبة في تشكيل تحالف شرق أو 

لكن واشنطن برغم ذلك  ؛حزب هللاان سورية و محور إير 

 املنطقة.عليهم في  االعتماداليوم شركاء يمكن  تجد

ما تزال الحليف الوحيد الذي يمكن االعتماد  "سرائيلإ"و

 ومسؤولية كبيرة إذا  ،عليه
ً
قررت وهذا ما يفرض عليها عبئا

ألن  ،سحب قواتها من سورية والعراق األمريكيةاإلدارة 

عندها للقتال من أجل املصالح  ستضطر "إسرائيل"

 .األميركية

 
ا
 صفقة القرن  -خامسا

 "سرائيلإ"إعالن ترامب عن خطة للتسوية بين بعد 

تحليل  د افتتاح هذا االجتماع شهدناوعن ،والفلسطينيين

 ثالثة سيناريوهات مركزية:

 والبقاء عند هذا الحددراستها  السيناريو األول:

بعد رفض الفلسطينيين يرى هذا السيناريو أنه 

لكنها  ؛ي  بشكل مبدئ "سرائيلإ"ستوافق عليها للصفقة 

 بانتظار نتائجستقرر عدم اتخاذ إجراءات دراماتيكية 

باإلضافة إلى ذلك  وستدعو ،املقبلآذار  3في  االنتخابات

السلطة الفلسطينية ملناقشة تنفيذ اإلجراءات التفصيلية 

 .االنتخاباتفيها بعد 

بتنفيذ  "ائيلسر إ"أن تبدأ السيناريو الثاني: ويرى 

، وهذا يعني مفاوضاتتدريجي للصفقة مع إعطاء نافذة لل

وتعدها  ،بالخطة بموجب رؤيتها لها "سرائيلإ"أن تقبل 

 ومع ذلك تبدي الرغبة  ،فرصة لتشكيل  استراتيجية  أفضل

في محاولة   ةالفلسطينيالسلطة  باهتمامها للتعاون مع

طة لتسوية، وإذا رفضت السللتسخيرها في مسار ا

وستبدأ بتنفيذ  ،"سرائيلإ"الفلسطينية فحينئٍذ لن تنتظر 

فتوح النضمام باب م لكن ضمن إبقاء ؛إجراءات من الخطة

، وستكون اإلجراءات األولى نفسه الوقتالفلسطينيين في 

لضفة هي بسط القانون اإلسرائيلي على املستوطنات في ا

 الغربية من دون تغيير على الواقع اليومي في املنطقة.

 الضم من جانب واحدالسيناريو الثالث: 

ق على تواف "سرائيلإ"يرى هذا السيناريو أن 

وتعد ذلك  ،لها الرفض الفلسطينيلكنها ستستغل  ؛الخطة

بشروطها، وفي هذا اإلطار تبسط  فيها ملنطقةفرصة تؤسس 

 األردنفي غور  وحدهاالقانون اإلسرائيلي بصيغتها 

صفقة( في ظل )بموجب خارطة ال واملستوطنات

 فيواجهة التأثيرات السلبية لهذا اإلجراء ملاستعداداها 

نظام عالقاتها مع الساحة  فيوكذلك  ،الساحة الفلسطينية

ةاإلقليمية  جنوب الساحة الشمالية )سورية و  مع وبخاص 

 .«لبنان( ومع الساحة الدولية

وجنوب  )سورية الساحة الشمالية" :وتحت عنوان

الندوة التي أعدها مركز هذه » يبين )ديكيل( أن: "لبنان(
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في  سيناريو للعبة الحرب عرضت INSSأبحاث األمن القومي 

 .لساحة الشماليةا

أن  –السيناريو–واتضح من خالل هذه اللعبة 

تناع عن وقوع حرب، ماال تفضيل ن بو يجميع الالعبين معن

سرائيلية رد على عملية إب السيناريو قيام العدو  وقد افترض

من نوع "املعركة بين الحروب" أي شن غارة ضد الوجود 

اإليراني العسكري في سورية وضد املشروع الخاص بتطوير 

قدرة إصابة األهداف بدقة وبشكل متزامن مع قيام 

امليليشيات املحلية العراقية التابعة إليران بضرب القوات 

ه أن على أساس دراكاالستوجرى  ،في العراق األمريكية

ية جميع شتكبح الحرب إضافة إلى خ بسبب وجود قوى 

الوجود املؤثر لروسيا  الحرب سيشكلالالعبين من 

 والواليات امل
ً
 إضافيا

ً
في كبح  تحدة في تلك الساحة عامال

لصيغة  "سرائيلإ"لكن نافذة فرصة استخدام  ؛الحرب

"املعركة بين الحروب" ستظل قائمة بهدف صد عملية بناء 

 إليرانية في سورية ومنعها.آلة الحرب ا

إبعاد خطر  وفي هذا السيناريو ستسعى إيران إلى

التابعة ل استخدام القوات وستفض ،الحرب عن حدودها

تكون وس ،إليرانيين وليس استخدام قواتهالها من غير ا

هي  "سرائيلإ"التصعيد املفضلة لها في مواجهة  ساحة

فيها اليوم رأي عام يثار الساحة السورية التي ال يوجد 

ئر متوقعة لها من التصعيد أي خسا ن  ، إضافة إلى أضدها

 الضرر  "إسرائيل" لحاق، سواء أكانت من إتصاصهايمكن ام

 باملجموعات التابعة لها. أم ،بوسائطها القتالية

في  ويرى هذا السيناريو أن إيران ستبذل كل ما

ولذلك  ،الواليات املتحدةتتورط بحرب مع  كيال وسعها

 ستعمل على تفعيل التابعين لها في العراق وسورية.

يرى السيناريو أن  "،سرائيلإ"وحول ، هذا

 في  "سرائيلإ"
ً
ستعد سورية الحلقة الضعيفة والهشة جدا

وأن الخطر املركزي على  ،حزب هللا(-سورية-محور )إيران

كرية التي حزب هللا العسيشكله لبنان من قدرة  "سرائيلإ"

 آالف تضم
ً
بقدرته على  كثيرة من الصواريخ بعضها مجهز ا

مسيرات هجومية وقوات كوماندو  كما تضم  ،دقة اإلصابة

، ولذلك تعد "سرائيلإ"راق الحدود مع قادرة على اخت

 "سرائيلإ"تقدر و  ،األساسجبهة لبنان الخطر  "سرائيلإ"

توجه أنها ستستغل التصعيد لكي بموجب هذا السيناريو 

قدراته العسكرية والبنى  لحزب هللا ضربة قاسية باستهداف

كما أن تفضيل العمل  ،هالتي تدعم عمليات قتاله ضدا

 هللا يعد نابع من واقع أن حزب ضد الجهة اللبنانية 
ً
أساسا

 
ً
الدولة التي تقع تحت أكبر  لبنان ُيعد  بينما  ؛إليران تابعا

أما ضرب سورية نفسها فسوف يكون العنوان  نفوذ إليران،

ألن التقدير  ،األخير النهائي في املعركة على الساحة الشمالية

اإلسرائيلي يرى أن روسيا ستلقي بكل ثقلها من أجل إنهاء 

 السوري "نظام"السيناريو الحرب بسرعة لكي تحافظ على 

 وتقليل خسائر سورية.

غير معني في هذا ويرى السيناريو حول حزب هللا أنه 

 املدافع عن حزب هللا  ،الوقت بالحرب
ً
كما أن إيران أيضا

معنية باستمرار املحافظة على قدراته إلى يوم ساعة 

 أي عند الصراع على قدراتها النووية. ،الصفر

إيران إلى قيادة سيناريو  أن تلجأاملتوقع ولذلك من 

تصعيد مسيطر عليه ينتهي بتعزيز قوة الردع عند حزب 

وتعزيز فكرة أن يكون نصر هللا وريث سليماني، وقد  ،هللا

يختار حزب هللا شن عمليات ضد أهداف عسكرية فقط 

وفي هذا اإلطار  ،أراضيها في احتواءها "إسرائيلـ "للكي يتيح 
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ل عملية الغ رسالة بأن ك تكون له الكلمة األخيرة وهي: إب

 إ
ُ
 الرد عليها.يقوم بشن ضده سسرائيلية ت

يبدو  :وحول السيناريو املحتمل للواليات املتحدة

لكنها لن  ؛بالحرب رغبة ن تكون لهاأن الواليات املتحدة ل

وهي من املتوقع أن ترد بشدة على امليليشيات  ،تهرب منها

وسوف تدعم  ،تعرض جنودها ألي عمليةالعراقية إذا 

نها ستقيد الجيش باإلضافة إلى أ ،بشكل قاطع "سرائيلإ"

عمل في ساحة العراق، كما ستقوم بأقص ى ي كيالاإلسرائيلي 

ألنها غير معنية  ،بقاء إيران خارج أي حربإل إمكانيتها 

وألنها تخش ى من  ،بمجابهة عسكرية مباشرة مع إيران

على الدول الصديقة لها في  مجابهة كهذهمضاعفات أي 

 الخليج.

ع :وحول السيناريو املفترض لروسيا
 
 حققأن ت ُيتوق

روسيا كل املكاسب من التصعيد املسيطر عليه بسبب 

ومع ذلك من املقدر  ،موقعها كوسيط بين الالعبين الصقور 

 من أي حرب تجري على الساحة 
ً
أن تخسر روسيا كثيرا

 في أعق ،السورية
ً
تعرض له اب وقوع خطر حقيقي يوتحديدا

 .لسوريا "نظامل"ا

يناقض املفهوم  رأي هناك  :وحول الوضع في سورية

فما زال  ،فهي لم تنته   ،السائد بأن الحرب انتهت في سورية

وال يوجد عنصر  ،الضعف يعتري أجهزة الدولة السورية

قوة مركزي قادر على فرض القانون والنظام أو األمن 

استعاد قد  "نظام"الذا كان إالداخلي واالستقرار، ف

 لكن هناك  ؛ن األراض ي السورية% م70سيطرته على 
ً
 افتقارا

تصاد ور اقالكهرباء والغاز وتده :مثل ،للخدمات األساسية

وقد محيت اتفاقات استسالم  ،مهموال يوجد من ير  ،البالد

 وفي هذا ،املتمردين واتفاقات التسويات التي صاغتها روسيا

 عودنفسها وتعيد بناء الوضع بدأت األطراف الجهادية ت

تسعى روسيا إلى إنشاء باملقابل و  ،لتنفيذ عمليات اإلرهاب

ببناء وتفعيل  ينما تقوم إيرانب ؛ي مركزنموذج سيطرة جماع

مجموعات ميليشيات إقليمية ومحلية أكثر قوة من الجيش 

ويتمتع املقاتلون فيها بشروط خدمة أفضل من  ،السوري

 الشروط التي يقدمها الجيش السوري للمقاتلين في صفوفه.

فإيران من الجانب اآلخر ستستمر في اتباع سياسة 

قليمي الذي من أجل املحافظة على تأثيرها اإل ،هجومية

جل الرد على أومن  ،ه في السنوات الخمس املاضيةحققت

الضغط املحيط بها من الواليات املتحدة الذي تعده إيران 

 إلسقاط نظامها، فقد موج  
ً
تاح اغتيال سليماني إليران أها

ع ،لواليات املتحدةوجود حساب مفتوح مع ا
 
أن تركز  وُيتوق

القوات  على ملمارسة الضغط بذل الجهودعلى إيران 

لكن  ؛وفرض انسحابها ،العراق املتمركزة في األمريكية

يرفض جعل الرئيس ترامب يفي هذه املرحلة بالذات  سلوكها

 ب قواته.سح

وحول موضوع منظومة العقوبات ودورها كأدوات 

 إذا درسنا مفهوم الضغط من املحيط :استراتيجية فعالة

وبخاصة مسألة فعالية العقوبات  ،املجاور على إيران

نجد  ،عليها بهدف إبعادها عن حيازة سالح نووي األمريكية

، فالعقوبات تسبب  عكسالهو ينتج عن ذلك  أن ما
ً
تماما

 
ً
  اقتصادية  لها أزمة

ً
تكفي  إال أنها ال ،لجمهور اإليراني  ل ويأسا

وتحويلها إلى دولة عادية، وكان   ،املطالبة به سلوك اللفرض 

لشؤون  األمريكيةديفيد فايمان مساعد وزير الخارجية 

  التهديدات املالية والعقوبات قد أوضح
ً
ننا نمارس إ: " قائال

( 2020وفي هذا العام ) ،اآلن أقص ى الضغوط على إيران

هو أقص ى من األقص ى، وهدف العقوبات هو  سننتقل إلى ما

التي يستخدمها في  املالية ملداخيلمنع النظام عن تحقيق ا



 

 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية
 دادم   –مركز دمشق لألبحاث والدراسات 

 رابعالالعدد 

 

6 

ف هذا الضغط هو دوه ،نفيذ عمليات خبيثة في املنطقةت

وضع قادة إيران أمام واحد من خيارين: إما التوقف عن 

 وإما أن ينهار اقتصاد البالد". ،األعمال الهجومية

 فإيران العقوبات فع   ويضيف فايمان أن  
ً
الة جدا

% 9وانكمش اقتصادها بنسبة تزيد على  ،أصبحت في عزلة

وفي أعقاب ذلك بدأ التخفيض في ميزانية امليليشيات 

ووقع انخفاض كبير في تدفق األموال  ،التابعة لها في العراق

وأصبحت  ،العالمعلى املنظمات التي تدعمها في أنحاء 

حزب هللا تفتش عن مصادر دخل إضافية، مثل نظمات م

ل في املستقبل ز لواليات املتحدة لن تتناا إن   :مانوقال فاي

ن تبدأ إيران باتخاذ سلوك الدولة أعن العقوبات إلى 

 العادية في املجتمع الدولي.

في إطار  :وحول الخطاب السائد في العالم العربي

هذه الجلسة الدولية السنوية جرى عرض طبيعة الخطاب 

الذي يتخذه معهد أبحاث األمن القومي مع الجوار العربي 

حثية في شبكات التواصل الب همنتجاتبعض عن طريق نشر 

، وهذه املنتجات تظهر أمام مليون من األفراد االجتماعي

 وتحظى بمئات اآلالف من التعليقات، وتشير املعطيات

املستمدة منها إلى أن الجمهور العربي في الساحة منفتح على 

 "سرائيل"إألفكار وراغب باالستماع إلى رأي املعلومات وا

الشبان في  على نقطة رؤية مختلفة، وتبين لنا أن   واالطالع

إلى الحصول على  العالم العربي بشكل خاص يتوقون 

اإلعالم واألنظمة  ما تقدمه لهم وسائلعمعلومات مختلفة 

لرأي في العالم العربي لنتائج استطالع  وتبين من  في دولهم،

من القومي اإلسرائيلي بواسطة معهد أبحاث األ به  قام

أن الطرف األكثر سلبية بأعين  االجتماعيوسائل التواصل 

النسبة  وكانت ،الجمهور العربي في الشرق األوسط هو إيران

األكثر سلبية، ورأى  "سرائيلإ"ضعف النسبة التي رأت في 

ضئيلة  معظم الذين عرضت عليهم األسئلة أن االحتماالت

إذا  ه تبينلكن ؛وإيران "سرائيلإ"بين وقوع حرب  حول 

  أن  وقعت حرب كهذه حق  
ً
 ثلث ا

ً
أجابوا أشاروا إلى من الذين  ا

أقل من الثلث بينما ذكر  ؛"سرائيلإ"نهم يقفون إلى جانب أ

ن، وظهر أن املسائل التي تقلق الجمهور أنهم يقفون مع إيرا

في العالم العربي هي بشكل رئيس الفساد والبطالة وفقدان 

 املثل.

 "إسرائيلـ "ليعد الوضع االستراتيجي ، وفي الختام

عف وهشاشة جوارها اإلقليمي أفضل باملقارنة مع ض

 إيران ومن يتبع  ئهاوأعدا
ً
 هؤالء غير هذا، إلى أن   ،لهاوتحديدا

ويخشون  ،"سرائيلإ"الحرب مع  معنيين بمجابهة تؤدي إلى

، هاي القتال إلى جانبف من تدخل الواليات املتحدة

عمل بصيغة: )املعركة بين تجد أن مجال ال "سرائيلإ"و

  أي تحت عتبة الحرب ما الحروب(
ً
ولذلك  ،زال مفتوحا

في بذل جهودها لعرقلة وتشويش بناء  "سرائيلإ"ستستمر 

لكن  ،لساحة الشماليةالحرب اإليرانية وتطورها في اآلة 

 وأن تمتنعأعدائها  ينبغي عليها أن تأخذ بالحسبان ضعف

 في مضاعفاتهاعن استغالل الفرص العملياتية دون التفكير 

ولد املكاسب تس في الجانب السياس يتراتيجية، واالس

ي في الضفة وبخاصة ضم األراض  "إسرائيلـ "لالفورية 

فصال السياس ي والديمقراطي نالغربية صعوبة في اال 

وهذا من شأنه  ،والجغرافي عن الفلسطينيين في املستقبل

قليمي إلى فتح الباب أمام انتقال الضعف الفلسطيني واإل

 .«تفتيت قوتها يسببو  "سرائيلإ"داخل 
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 وفي التحليل واالستنتاج 

 
 
رق يحدد البحث في تقديره لصورة الوضع في الش

  "إسرائيل"األوسط وتطوراته ومضاعفاته على 
ً
من  عددا

  ،الفرضيات واالحتماالت
ً
يعد ا أصبح مم   وكذلك عددا

  .مسلمات ال يمكن تجاهلها

ث البح يقر   ،العام في املنطقة وفي تقديره للوضع

بتزايد األخطار على »سيناريوهاته املعروضة بمختلف 

في الشرق  العامالوضع ضعف وهشاشة  بسبب "إسرائيل"

 أن   وهذا يعني ،«واالقتتال بين مختلف أطرافهاألوسط 

املصالح واألهداف  ال تسر   فيه حالة الضعف نفسها

هذا من جهة. ومن جهة أخرى هل تعتقد ، اإلسرائيلية

ة وتماسك األطر  "إسرائيل" اف في الشرق األوسط أن  قو 

والنتيجة من هذا التقدير أن  .بالطبع ال ؟تحقق مصالحها

ال تجد من يمكن االعتماد عليه بين أطراف  "إسرائيل"

 والحقيقة أن   .مصالحهاباتجاه  األوسط للتأثيرالشرق 

األوسط الجديد بنسخة شمعون بيريس تم  مشروع الشرق 

" مشروع "الشرق األوسط الكبير حباطتم إ حباطه مثلماإ

لخارجية األميركية في وزيرة ا 3الذي جاءت كوندوليزا رايس

انتشار القوات  لفرضه برغم تزايدلى لبنان إ 2006تموز 

وكان أهم  ،حتلة في العراق وغيرها من الدول األميركية امل

ن املشروعين للهيمنة الالعبين الذين أحبطوا هذي

أطراف محور  ألميركية على املنطقة هما–اإلسرائيلية

 .وإيراناملقاومة سورية واملقاومة اللبنانية والفلسطينية 

ومنذ ذلك الوقت نجحت هذه األطراف في تحديد 

وفي تمتين تحالفها وزيادة  ،ضد أعدائهاأهدافها املشتركة 

                                                             
     https://www.rferl.org/a/1070088.html :كوندوليزا رايس وتصريحها حول الشرق األوسط الكبير 3

أكبر حروب اإلرهاب  فيوبخاصة بعد انتصارها  ،قدراتها

 
ً
أن يعترف ديكيل  ولذلك كان من الطبيعي   ،ضدها جميعا

 
ً
في املنطقة  املركزي   األميركيةبقائد القوات  مستشهدا

" ضد بصعوبة  إنشاء تحالف شرق أوسطيجوزيف فيتيل  "

ي مقدمها محور املناهضة للهيمنة األميركية وفاألطراف 

ولذلك تزداد املخاوف اإلسرائيلية  ،يرانسورية وحزب هللا وإ

ألن  ،من انسحاب القوات األميركية من العراق وسورية

  انسحابها سيعني أن  
ً
رادتها  عن فرض إواشنطن عجزت أوال

  ،على العراق وسورية
ً
عجزت عن حماية هذه القوات  وثانيا

 .ا لو أصرت على استمرار وجودهافيم

  "إسرائيلـ "كبيرة ل وهذا ما يشكل خسارة
ً
 وتحديدا

واألهداف املشتركة التي من جبهة الشمال التي تزداد قدراتها 

 
ً
. ولذلك من الطبيعي أن تزداد ستجمعها مع العراق أيضا

فها بعد انسحاب في حماية مصالحها وأهدا "إسرائيل"أعباء 

 األميركية.القوات 

أو  يقةوعلى الجانب اآلخر ما تزال األطراف الصد

ينها تتعرض القتتال فيما ب الحليفة للواليات املتحدة

ٍ ولحصار ومقاطعة بعضها لبعض إ
بدأت تتفاقم  لى حد 

العالقات بينها ودون أن تتمكن الواليات املتحدة من توحيد 

 منفهناك محور صغير يضم  ،صفوفها
ً  
طر وتركيا ق كال

ظبي ومصر وربما  ومحور يضم الرياض وأبو ،وطرابلس

بينما تستمر بقية دول املنطقة على وضعها دون  ؛السودان

وبرغم  ،تغيير كبير أو مؤثر في الوضع الجيوسياس ي الشامل

اللعب على التناقضات   "إسرائيلـ "يتيح ل هذا االنقسام أن

https://www.rferl.org/a/1070088.html
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عاجزة عن ستظل  هاإال أن   ،أو بين مصالح املتناقضين

تحقيق ما عجزت الواليات املتحدة عن تحقيقه بين الدول 

، وهذا ما يجعل الشرق األوسط  الحليفة أو الصديقة لها

يتجه نحو وضع جديد أهم ما سيتميز به هو أنه لم يعد 

 ."إسرائيل"تحت هيمنة ونفوذ الواليات املتحدة وال هيمنة 

صبحت القوى أفقد  ،جدول عمل املنطقةأما 

التي  نفسهاوى الُق الصاعدة والقادرة على فرضه هي 

ملشروع الشرق  منذ هزيمتهااستهدفتها واشنطن وتل أبيب 

سورية واملقاومة  األميركية:األوسط الكبير ذي النسخة 

 نفسها األهداف املشتركةيران وتقارب العراق مع اللبنانية وإ

 املحور.لهذا 

تركز معظم األبحاث اإلسرائيلية العسكرية ولذلك 

الحلقة املركزية  بحسبانها على سوريةوالسياسية 

وال تتجاهل نتائج هذه الندوة  ،سياسية في هذا املحور الجيو 

املركزية لسورية  القومي القيمةالدولية ملعهد أبحاث األمن 

 استهدافها حين يعلنعلى  في التركيزوالرغبة املحور  في هذا

 كأن  و  ،""الحلقة األضعف اتعده "إسرائيل"ديكيل أن 

املجموعات اإلرهابية  نتصارات التي حققتها ضد  اال 

وسعيها الدؤوب من لم تعزز قدراتها وقوتها والداعمين لها 

 اعي  لجبهتهاواالجتم االقتصادي   تمتين االستقرارأجل 

والواليات املتحدة   "ئيلإسرا" أن  . ومع ذلك يبدو الداخلية

ضية عداد وتنفيذ حرب استنزاف اقتصادية وتحريإ تتوليان

امليدانية للمجموعات مكثفة ضد سورية بعد الهزيمة 

  ؛في تحقيق أهدافهما على دورها فقد راهنتا ،اإلرهابية

  "إسرائيل" ولذلك تعمل 
ً
 خاطفةغارات  على شن   تحديدا

                                                             
4 http://bit.ly/2OYgSHC  
5 http://bit.ly/2wpcOKf  

  اللبناني   الجوي   املجال استغاللأو  داخل مجالها الجوي   من

تحت شعار منع  بعض املواقع على األراض ي السوريةضد 

– نفسها هذه الغاراتلكن   ؛د العسكري اإليرانيالوجو 

لى إلم تؤد  –الناري لهاالسوري  الجيشتصدي  بسبب

االستمرار في مهامها على شغالها عن إضعاف سورية وإ

والشمالية ضد  "إسرائيل"الجبهتين الجنوبية ضد 

فالجنرال  ،الذي يدعم حربهم اإلرهابيين والجيش التركي  

يحذر القيادة اإلسرائيلية من  يتسحاق بريك اإلسرائيلي

خبرته أنها  على أساسويرى  ،املبالغة في قيمة هذه الغارات

التكنولوجي العسكري الذي تقدمه  عملم توقف تطور الد  

بريك أن الجيش اإلسرائيلي  ويقر  يران لسورية ولحزب هللا إ

 .4ستعدادات  املطلوبة لحرب حقيقيةيفتقر لال 

"رئيس مركز  بينحاس يحزقيليويرى الدكتور 

 ،"والسياسية في كلية األمن القومي األبحاث االستراتيجية

تبعد الحرب " ها سالح الجو اإلسرائيليالغارات التي يشن   أن  

 
ً
 ب موعدهااملقبلة أحيانا

وقلل من  5" وفي أحيان أخرى تقر 

ويالحظ ، أهميتها كوسيلة لتحقيق األهداف املطلوبة

املحللون اإلسرائيليون أن نتنياهو يستخدمها منذ آذار 

وليس ميدانية عسكرية بعد  ،ألغراض انتخابية 2019

فشله مرتين في االنتخابات وعجزه عن تشكيل حكومة 

ائتالفية وما زال يستخدمها بانتظار انتخابات آذار الثالثة 

 ن.الناخبون املتشددو  يؤيده بواسطتها لكي خالل عام 

فسورية لم تتوقف عن زيادة قدراتها العسكرية 

 أن   وأكيد  الغارات، هذه الصاروخية والتكنولوجية برغم 

الحاسم لهذه الغارات العدوانية يجري  مسألة التصدي

http://bit.ly/2OYgSHC
http://bit.ly/2OYgSHC
http://bit.ly/2wpcOKf
http://bit.ly/2wpcOKf
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 ،عداد متطلباتها التكنولوجية والعسكرية على قدم وساقإ

 ."إسرائيل"وهذا ما يتوقعه املحللون العسكريون في 

بعد تدهور القوة  "إسرائيل"ولذلك لن تتمكن 

األميركية في املنطقة من تغيير ميزان القوى اإلقليمي الذي 

 املقاومة ولصالحباتت كفته ترجح لصالح أطراف محور 

تحرير األراض ي املحتلة في الجوالن  شعوبها فيتحقيق أهداف 

 .حقوق الشعب الفلسطيني   استعادةو السوري 
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