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لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

هـم ما ينشـر فـي مراكـز مــداد تتنــاول بالعــرض أ-والدراسات
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ً
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الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا

.
ً
 وعســكريا
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 اجتماعيا
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 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،  قليميةواإلفاعلــي السياســة املحليــة  نـة، ومتابعـةوالقضايـا الراه

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد
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 1"تزايد استخدام املرتزقة كأدوات لتحقيق املصالح وإبراز القوة في الشرق األوسط"

 INSSمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

 

 2انييل راكوف وغاليا ليندنشتراوس: يوئيل غوجانسكي ودبقلم

ة » الثالثة في موجز البحث أن:بّين الباحثون  الهزَّ

 من أشكال 
ً
د عددا

ّ
رق األوسط بدأت تول

َّ
التي وقعت في الش

عنف جديدة وكبيرة ينخرط فيها العبون إقليميون ودوليون 

رق األوسط.  
َّ
راع، من أجل تشكيل مستقبل الش في إطار الّصِّ

                                                             
1 https://www.inss.org.il/he/publication/mercenaries-in-the-middle-east/  

ستخبارات اال  املتخصصين في شؤونمن  وهو ،الحكومةقسم امللف اإليراني في مجلس األمن القومي اإلسرائيلي التابع لرئيس  غوجانسكي رئيسيوئيل  2

 والعالقات الخارجية.

تولى في معظمها  ،سنة في الجيش اإلسرائيلي 21بعد أن تقاعد من خدمة  2019انضم للعمل بمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي عام  دانيال راكوف

 
ً
 في املخابرات العسكرية. منصبا

 د أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي.في معه تعمل ،املنطقةباحثة متخصصة في شؤون تركيا والنزاعات األثنية واملذهبية في غاليا ليندينشتراوس 
 

وبدأ هذا االتجاه بالتسارع في العقد املاض ي، من أجل فرض 

ه على قوة ال نفوذ عن طريق استخدام "املرتزقة" في حين أنَّ

خالف هدف هؤالء الالعبين تنحصر حوافز املجموعات 

فقد أصبحت دول الخليج  املرتزقة بالحصول على املال.

https://www.inss.org.il/he/publication/mercenaries-in-the-middle-east/
https://www.inss.org.il/he/publication/mercenaries-in-the-middle-east/
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ه عن  وتركيا وروسيا في مقدمة الدول التي تهتم بهذا التوجُّ

طريق استخدام وتوظيف مجموعات مرتزقة كثيرة في مهام 

واضحة خارج حدود هذه الدول. وانضمت هذه قتالية 

الدول بهذه الطريقة إلى الواليات املتحدة ودول االتحاد 

األوروبي أو الصين التي كانت تستغل "العناصر املرتزقة" 

مة  وتوظفها في مهام مساندة للحرب، وأصبحت إيران في مقدَّ

ائفة الشيعية. 
َّ
 لها من الط

ً
ف أتباعا ِّ

ّ
دول املنطقة التي توظ

 في 
ً
ل أساسا

ّ
ُر العقالنّي الذي يشك  املبّرِّ

ومع ذلك ُيَعدُّ

والحقيقة أنَّ  استخدام إيران لألتباع و"عناصر املرتزقة"،

ما يقف وراء هذا الهدف هو تقليص التكاليف العسكرية 

والسياسية وتخفيض عدد الخسائر البشرية لدى الدولة 

الوضع  التي تتدخل في الّصراع والتقليل من إمكانية تدهور 

 .إلى املجابهة املباشرة أو الشاملة

وفي يومنا هذا ينتشر "عناصر املرتزقة" بشكل واسٍع 

في العراق وليبيا واليمن وسورية. وعلى أي حال من املهم 

التركيز على العوامل التي تؤدي إلى تسارع هذا االتجاه 

والتدقيق في تأثيرها في الواقع اإلقليمي وكيف سيؤثر ذلك 

 .«بارات اإلسرائيليةفي االعت

وفي مجمل البحث أوضَح يوئيل غوجانسكي ودانييل 

:  من الّدول » راكوف وغاليا ليندنشتراوس أنَّ
ً
هناك عددا

التي تستخدم العناصر املرتزقة مثل "دول الخليج" التي تعد 

من الدول قليلة السكان، فجيوشها صغيرة وغير مدربة 

ومعظمها ال وجود فيه للخدمة العسكرّية اإللزامية في 

الجيش، فقد تطلبت الظروف الديموغرافية والواقع 

ضافة إلى الثراء السياس ي وطبيعة التحديات األمنية، باإل 

الكبير لدول الخليج منذ اإلعالن عن استقاللها استخدام 

"العناصر املرتزقة" كأجانب في الشرطة واألمن وجمع 

ه تم استخدام اآلالف من 
ّ
املعلومات. وذكرت التقارير أن

في البحرين في إطار مواجهة  2011"العناصر املرتزقة" عام 

د البحرين، وهّد الذي وقع في جزيرة  "التمرد الشيعي"

نية"استقرار العائلة املالكة  الحاكمة. فبواسطة  "السُّ

"عناصر املرتزقة" جرى إعطاء أفضلية لتجنيد هذه 

العناصر من املسلمين غير العرب ودون أي صلة عائلية 

لهؤالء مع السكان املحليين أو مصالح سياسية خاصة لها. 

لت املنطقة في ودفعت الهزة )املقصود الربيع العربي( التي طا

 من قطر واإلمارات املتحدة 
ً
بداية العقد املاض ي كال

والسعودية إلى استخدام عناصر املرتزقة خارج حدودها. 

وبعد أن تمكنت من تأمين استقرارها النسبّي الداخلّي بدأت 

هذه الدول الثالث بمحاولة العمل على تشكيل املنطقة 

فقدمت الدعم ألنظمة حكم  ،بحسب حاجاتها وأفضلياتها

محددة، وعملت على إسقاط أنظمة حكم أخرى، وما زال 

بعض هذه الدول الثالث ينخرط في التدخل العسكرّي، 

ويستخدم املجموعات املرتزقة األفريقية واألميركية 

ع وحجم كبيرين وفي ساحات بعيدة مثل  الالتينية بتوسُّ

السعودية  ليبيا. وكذلك في اليمن ذكرت التقارير أنَّ 

واإلمارات املتحدة استخدمت عشرات اآلالف من عناصر 

املرتزقة وجاءت بهم من أفريقيا وأميركا الالتينية إلى حّدٍ أدى 

 أثناء قتالهمضد بعضهم إلى تقاتل هؤالء 
ً
ضد  بعضا

 .«الحوثيين املدعومين من إيران

بّيَن  "تركيا واستخدام املرتزقة"وتحت عنوان 

ه: 
ّ
ة برز دور تركيا في استخدام لسنوات املاضيفي ا»البحث أن

مقاتلين مرتزقة من التابعين لها للعمل ضد سورية، وانتمى 

كما جرى تجنيد ، جزء منهم في ماضيهم للمعارضة السورية

ومن السكان املحليين في من الالجئين السوريين  آخرين

شمال سورية وكانوا يتولون القيام بالعمليات العسكرية 

 ،2016ا تركيا في شمال سورية منذ شهر آب التي تحدده
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َبلِّ تركيا املرتزقة املقاتلين من ويقدر عدد  املستخدمين من قِّ

 معظمهم من املسلمين  35ـ ب
ً
نة"ألفا ، ويوجد جزء آخر "السُّ

ـ من التركمان، كما أنَّ هناك آخرين من بينهم ينتمون ل

قة والقاعدة. وبرغم أن الكثيرين من هؤالء املرتز  "داعش"

ال أن الدافع ، إالسوري"نظام ـ "اليكنون العداء والكراهية ل

األساس النضمامهم إلى العمل ملصلحة تركيا هو السعي 

إلنقاذ أنفسهم من الضائقة االقتصادية والحصول على 

 الشعور بالحّدِّ األدنى من األمن الشخص ّي.

وكان السكان املحليون في شمال سورية وبخاصة بين 

قد ذكروا أنَّ هؤالء املقاتلين من املرتزقة الوسط الكردي 

التابعين لتركيا قاموا بارتكاب جرائم حرب وسلب ونهب، 

سواء أثناء مشاركتهم في عملية )غصن الزيتون( في شمال 

غرب سورية أو أثناء عملية )نبع السالم( في شمال شرق 

 سورية.

ذكرت التقارير أن تركيا  2020وفي كانون الثاني 

 من املرتزقة كانوا يعملون لى ليبيا إبدأت ترسل 
ً
جنودا

، 4000إلى  2000ر عددهم ما بين لصالحها في سورية، وقّد 

وأصبحوا يعملون لصالح تركيا إلى جانب حكومة الوفاق 

الوطنّي الليبية املعترف بها من األمم املتحدة في طرابلس، 

ونقلت الصحافة أن هذه املجموعات تحصل على رواتب 

 عما كانت تتقاضاه في سورية، وأن  مالية كبيرة
ً
تزيد كثيرا

أفرادها ستضمن لهم تركيا جنسية تركية. وكانت القيادة 

                                                             
3 https://www.jpost.com/Opinion/Erdogans-shadow-army-The-influence-of-Turkeys-private-defense-group-549698  

 بهذه الصفة كشركة خاصة منذ  –يذكر أن الشركة الخاصة صادات 
ً
 28التركية لخدمات االستخبارات واألمن ومقرها إسطنبول مسجلة رسميا

وكانت تعمل   International Defense Consultancy –( وتحمل االسم بالعربية )شركة االستشارات الدفاعية الدولية( sadat.com.tr) 2012شباط 

جموعة خدمات أمنية واستخباراتية للقيادة الليبية التي أطاحت بالعقيد القذافي، وعملت مع املجموعات كم 2012في ليبيا منذ تأسيسها في عام 

 املسلحة ضد سورية. 

 

العسكرية التركية هي التي توجه عمليات هؤالء املرتزقة، 

سواء فيما يتعلق بالساحة السورية أو الساحة الليبية، 

التي باإلضافة إلى تدخل شركة األمن التركية الخاصة 

 .3«مها بعبارة )صادات( في هذه التوجيهاتيختصر اس

بّين  "روسيا وموضوع املرتزقة"وتحت عنوان 

: األولى التي قامت بها روسيا  املهمةاملحاولة » البحث أنَّ

في  2013" بدأت عام "جيش من عناصر املرتزقةإلنشاء 

الوقت الذي أقيم فيه الفيلق السالفي، فقد جرى إعداد 

شآت الطاقة في سورية، وكان هذا الفيلق للدفاع عن من

يضم بضع مئات من املقاتلين؛ لكن املنتمين لهذا الفيلق 

وجدوا أنفسهم بعد مّدة في إطار آخر أصبح اسمه "الشركة 

فاغنير". وقد حّددت هوية املقاتلين من  –األمنية الخاصة 

كمقاتلين شاركوا في حرب  2014فاغنير ألول مرة في عام 

كرانيا؛ لكن و من الروس في أ االنفصاليين املدعومين

مشاركتهم بالعمل في سورية لم تذكره التقارير، إال في عام 

. ويذكر أن الجيش الروس ي املوجود في سورية كان 2015

ينقصه عنصر القتال البري النظامّي، وهو ما تجنبته روسيا 

 من وقوع إصابات بشرية في الوحدات البرية وإثارتها 
ً
خوفا

ية للتدخل الروس ي في سورية. ومن ناحية لالنتقادات الداخل

أخرى يبدو أن القوات الروسية وجدت صعوبة في االعتماد 

 
ً
، وكذلك في الحرب على الجيش السوري الذي واجه ضغوطا

وجدت صعوبة في االعتماد على القوات اإليرانية العاملة 

https://www.jpost.com/Opinion/Erdogans-shadow-army-The-influence-of-Turkeys-private-defense-group-549698
https://www.jpost.com/Opinion/Erdogans-shadow-army-The-influence-of-Turkeys-private-defense-group-549698
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للجيش الروس ي قدرة  هناك. ولذلك قّدم عناصر فاغنر

هجومّية برّية مستقلة لحسم عمليات القتال البري 

الرسمية ودون أن تتعرض روسيا لخطر اإلعالن الرسمي عن 

أرقام الخسائر البشرية في صفوف الجيش الروس ّي. وبعد 

ذلك توجه الروس نحو تأسيس "فيلق الصاعقة الخامس" 

روس هم للجيش السورّي الذي يعتمد على املتطوعين، فال

الذين بنوا ثقتهم به وجهزوه بالعتاد وبالقيادة الروسية إلى 

جانب قيادته السورية. وهؤالء املتطوعون هم بالذات 

 "عناصر مرتزقة" جرت إضافتهم لخدمة روسيا وسورية.

ويبدو أنَّ منظمة "فاغنير" هي مشروع مشترك 

للمخابرات العسكرية الروسية ولرجل األعمال بيرغوجين 

طلق عليه اسم "طباخ الكرملين"، ويعزى له ملكية الذي ي

"مشروع املتصيدين" )وهو مجموعة أو هيئة متخصصة 

بحرب األفكار والوعي(، ويحظى بيرغوجين مقابل خدماته في 

"مجال األعمال الرمادية" بإجراء عقود رسمّية سخّية معه 

في صفقات التعهدات بتقديم التغذية والصيانة بقيمة تزيد 

ار دوالر في السنة. وقد ظهر عناصر فاغنير في ليبيا على ملي

ت مساندة قوات الجنرال حفتر، وكذلك ظهروا في 
ّ
 وتول

ً
أيضا

دول أفريقيا السوداء. ففي هذه األماكن تلعب أعمال 

ومشاريع بريغوجين دور املمهد لتعزيز املصالح الروسية، 

ر حجم منظومة كل وتحظى بالتالي بدعم موسكو. ويقّد 

من قوات فاغنير بمئات الجنود فقط في كل  مجموعة

السودان(، إضافة إلى آالف معدودة –ليبيا–سوريةساحة )

في املجموع الكلّي. ويجري في فاغنير   تجنيد الخريجين من 

الوحدات القتالية وفي بعض األوقات شخصيات من هامش 

                                                             
4 https://www.businessinsider.com/russia-wagner-group-mercenaries-where-operate-2018-4  

املجتمع ويتلقون مكافآت مالية عالية أكثر مما يحصلون 

 .عليه من روسيا

وُيَعدُّ النموذج الروس ي تحت اسم "شركة حراسة 

، ويظهر في عدد متزايد وواسع من الساحات 
ً
خاصة" مفّضال

وهو يندمج في صندوق األدوات التي تستخدمها روسيا 

ورجال األعمال الذين يعملون ملصلحة الدولة، وفي هذا 

الوقت بدأ يظهر من وجهة نظر روسيا أن هذا النموذج 

)بسبب مساحة النفي واملنافع الناتجة عن  تزداد أفضليته

عيوبه ونواقصه )مثل  تفعيل رخيص التكاليف( على

اختالط املصالح الخاصة مع املصالح الرسمّية وقدرة 

 السيطرة الناقصة(.

وكانت هذه النواقص والعيوب قد تجّسدت في 

الذي جرى حين حاولت  2018الحادث الذي وقع في شباط 

وقوات سورية احتالل  4فاغنير" عناصرقوة مشتركة من "

مصفاة نفط في دير الزور كان يسيطر عليها أكراد سوريون 

يتمتعون بدعم الواليات املتحدة فقام سالح الجّو األميركّي 

ت الهجوم. وكان ذلك الحادث 
ّ
بقتل مئات من القوة التي شن

يمثل على ما يبدو أول قتال مباشر بين روسيا وأميركا منذ 

دة"، وباملناسبة كان هذا الحادث قد انطوى "الحرب البار 

على خطر كبير نحو التدهور. وولدت تفاصيل الحادث 

ته 
ّ
 في احتمال أال تكون عملية الهجوم الذي شن

ً
تزايدا

في ادة العسكرية الروسية عناصر فاغنير قد نّسقت مع القي

 .«سورية

د الباحثون الث
ّ
عناصر »الثة أنَّ وفي ختام البحث أك

املرتزقة يشكلون ألتباعهم أدوات يديرون بواسطتها عمليات 

قتالية خارج حدود بالدهم ووسيلة إضافية الستخدام 

https://www.businessinsider.com/russia-wagner-group-mercenaries-where-operate-2018-4
https://www.businessinsider.com/russia-wagner-group-mercenaries-where-operate-2018-4
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القوة في ظل تخفيض عدد خسائرها البشرية الرسمية. 

والحقيقة أنه من املمكن القيام باستخدام محدود املدى 

 إدارة عمليات لعناصر املرتزقة وبطريقة تتيح 
ً
أساسا

كرية صغيرة ومتوسطة في بعض األحيان ينفذها عس

مقاتلون من ذوي خبرة قتالية سابقة بحيث تصبح القوات 

.
ً
 أكثر فاعلية نسبيا

 للمحافظة على 
ً
كما أن ذلك يشكل حاجة أيضا

املرونة السياسية وتخفيض تكاليف القتال. وعلى غرار 

ليشيات يتيح استخدام ياستخدام املجموعات التابعة وامل

اصر املرتزقة" غطاء للقدرة على نفي املسؤولية. كما "العن

أنه ال ينطوي على أخطار إذا ظهرت صعوبة في سيطرة 

 القوات النظامية على هذه العناصر املرتزقة.

التي تجابه في هذه  "إسرائيلـ "هذا، وبالنسبة ل

األوقات بالذات التموضع اإليراني في سورية ال يوجد حتى 

اآلن تواصل عسكرّي مباشر مع "عناصر املرتزقة"؛ لكن 

 لهذه األدوات في جوارها 
ً
 متزايدا

ً
هناك استخداما

االستراتيجي من قبل أعدائها، وكذلك من قبل دول لها 

ولذلك ال بد ، "إسرائيل"مستويات معينة من التعاون مع 

من التفكير بهذه التحديات والفرص التي تتيحها هذه 

 ."إسرائيلـ "الظاهرة ل

"وجود  "إسرائيل"تفّضل  ،فمن ناحية تقليدية

ليه الجهد " في الطرف اآلخر يمكن أن توجه إعنوان

العسكري والسياس ي وبحيث يتيح لها التأثير من أجل 

يادة العناوين، إذ إنَّ ز  صياغة وجه املعركة التي تريدها.

، بعد استخدام "عناصر املرتزقة" يمكن أن 
ً
 ال حصرا

ً
تمثيال

د صعوبة في القدرة على تقصير جوالت القتال؛ لكنه 
ّ
تول

 يخلق تسويات تتيح التوصل إلى وقف نار طويل املدى.

 وباإلضافة إ
ّ
ل وجود "عناصر املرتزقة" األجانب لى ذلك يشك

 على في  "إسرائيل"في الدول التي تجابه 
ً
 مساعدا

ً
الجوار عامال

والدولة التي ترسلهم وهي ليست  "إسرائيل"وقوع أزمة بين 

الدولة التي يقيمون على أراضيها وليست دولة مواجهة ضد 

من شبه املؤكد أن قيام  ،. ومن الجانب اآلخر"إسرائيل"

بضرب عناصر املرتزقة األجانب لن يحمل التأثير  "إسرائيل"

نفسه الذي يتولد من ضرب قوات العدّو النظامية.  وبالتالي 

فإن توجيه ضربة كهذه سينتج عنها دفع ثمن سياس ي أقل 

ولهذا  من ثمن الضربة التي توجه ضد القوات النظامية،

 أن تنخفض أخطار التصعيد أكثر بعد ذلك
ً
 .«يرّجح أيضا
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 وفي التحليل واالستنتاج 

 
ً
 بلغٍة صريحٍة أحيانا

ُ
وأملَح على نحٍو  ،بّين البحث

مضمٍر في أحياٍن أخرى إلى أنَّ "استخدام عدد من دول 

في معاركها ضّد دول أو  "الشرق األوسط للعناصر املرتزقة

لسياسات هذه الدول على أطراف أخرى يحمل فوائد  كثيرة 

املستوى التكتيكي واالستراتيجّي، من أجل تحقيق أهدافها 

من أّيِّ تدخل عسكرّي ضد أّيِّ جيٍش نظامّيٍ أو نظامِّ حكٍم  

ظمات املسلحة  أو معاٍد، وال يفرق  البحث هنا بين املن

تعد حليفة لدولة ما وتقوم بمساندتها   املجموعات التي

 في 
ً
 وسياسّيا

ً
أّيِّ حرب تواجهها  أو تواجه بشكل عام عسكرّيا

حلفاء هذه الدولة وبين الشركات الخاصة للخدمات األمنية 

أو االستخباراتية التي أصبحت منتشرة في العالم، 

كثيرة في تدخلها أو في صراعها مع  تستخدمها دول وأطرافو 

 
ً
هذه الدولة أو تلك؛ بل وحتى في الصراعات الداخلية أحيانا

على غرار ما يحدث  في ليبيا أو في الصراعات الخارجية على 

. وتعدُّ ماراتغرار ما يجري بين قطر والسعودية واإل 

من أهم الدول التي سجلت أكبر عدد من  "إسرائيل"

سرائيلية الدولية منذ بداية العقد الشركات الخاصة  اإل 

، ونشرتها للعمل في مختلف الدول التي 2000األول للعام 

تعاقدت معها على تقديم خدمات استخباراتية وعسكرية في 

ت والتدريب والتجهيز بوسائل 
ّ
اختصاصات الرصد والتصن

االتصاالت والتكنولوجية العسكرية؛ بل إن دولة ساحل 

يهود باراك رئيس إمع شركة يملكها كانت قد تعاقدت  العاج

إلعداد جهاز  "إسرائيل"األركان والحكومة السابق في 

                                                             
5 https://www.idc.ac.il/en/research/ips/pages/about.as , https://www.ict.org.il/Worker.aspx?ID=29#gsc.tab=0px      
6 https://www.securitydegreehub.com/most-powerful-private-security-companies-in-the-world/  
7 https://www.intuview.com/videoblog/author/Dr.-Shmuel-Bar,  https://www.f6s.com/shmuelbar1  

وتعاقدت شركات  املخابرات الرسمي لدولة ساحل العاج،

من هذا القبيل مع دول أوروبية وأميركية التينية وبخاصة 

)انظر في البحث  وتحت مبررات محاربة اإلرهابفي البرازيل 

أهم الشركات الخاصة – 2014عام  الذي نشره مركز مداد

 اإلسرائيلية  للخدمات األمنية ودورها(.

وُيَعدُّ مركز هيرتسيليا اإلسرائيلي للدراسات 

الذي أسسه شابطاي  5تعددة االتجاهاتواألبحاث م

شابيط رئيس املوساد )جهاز التجسس واملهام الخاصة 

، 1996بعد تقاعده في عام  2000اإلسرائيلي( في عام 

ركة مساعده املتقاعد من املوساد يوس ي ميمان وبمشا

وعوزي أراد نائب سابق لرئيس املوساد من أوائل من أسس 

شركات بهذا االختصاص وافتتحوا لها مقرات في أثينا 

 وعواصم أخرى في أوروبا.

شركة خاصة للخدمات  30وظهر في سجل )أهم 

أن معظم هذه  6األمنية واالستخباراتية وتجنيد املرتزقة(

لشركات الثالثين يديرها أو يتشارك في ملكيتها ضباط من ا

املتقاعدين من الجيش اإلسرائيلي أو املوساد أو املخابرات 

العسكرية وبتعاون وثيق مع الحكومة اإلسرائيلية التي 

الدولية  –اإلسرائيلية  –تسمح لهم بتأسيس هذه الشركات 

سعت الخاصة وتنسق معهم في نشاطاتها وعملياتها. وقد ات

 عربية مثل
ً
 دائرة نشاط هذه الشركات لتشمل دوال

 7(IntuViewانتوفيو السعودية التي تعاقدت مع شركة )

https://www.idc.ac.il/en/research/ips/pages/about.as
https://www.idc.ac.il/en/research/ips/pages/about.as
https://www.ict.org.il/Worker.aspx?ID=29#gsc.tab=0px
https://www.securitydegreehub.com/most-powerful-private-security-companies-in-the-world/
https://www.securitydegreehub.com/most-powerful-private-security-companies-in-the-world/
https://www.intuview.com/videoblog/author/Dr.-Shmuel-Bar
https://www.intuview.com/videoblog/author/Dr.-Shmuel-Bar
https://www.f6s.com/shmuelbar1
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( اللتين يملكهما العميد املتقاعد Scan Viewوسكان فيو )

 2018-2017( عام Shmuel Barمن املوساد شموئيل بار )

لتقديم خدماته في مراقبة الحركات الداخلية السياسية في 

 السعودية.

 وجود الكيان اإلسرائيلّي بين 
َ
وال شك في أنَّ طبيعة

جوار عربّي معاد الحتالله لفلسطين والجوالن العربي 

السورّي واستراتيجيته في حماية وجوده وأمن املستوطنين 

لى تأسيس ورعاية إافه التوسعية سيجعل قيادته تلجأ وأهد

لية لدو ا-ئات الشركات الخاصة اإلسرائيليةوتوجيه م

املتخصصة بخدمات األمن واالستخبارات وتجنيد وتدريب 

املرتزقة واستغاللهم في العالم وبخاصة في املنطقة لتوجيه 

عملياتهم ضد جميع الدول أو األطراف والقوى واملنظمات 

 على 
ً
وتتصدى ألهدافها  "إسرائيل"التي تشكل خطرا

 التوسعية واالرهابية ضد شعوب ودول املنطقة.

أكبر  "إسرائيلـ "ل هذه الشركات تتاح لهذا، وبفض

عملية جمع معلومات وتقارير عن نقاط ضعف أو قوة 

الدول التي تتعاقد معها من دول املنطقة هذا من ناحية، 

وتقوم من ناحية أخرى بتوظيف كل هذه املعلومات 

والخبرات في تعزيز دور العناصر املرتزقة وتوظيفها؛ بل 

أو  "إسرائيل"أعداء  وتوجيهها في عمليات استهداف

ويذكر أن معظم املجموعات اإلرهابية التي  ،خصومها

تشكلت من عناصر مرتزقة أجنبية وعربية وعملت ضد 

رئيس وبخاصة  فيها دور  "إسرائيلـ "القيادة في سورية كان ل

 .8()رجال الخوذ البيضاء ما يسمى بـ

 "إسرائيل"وهذا يعني أن أبرز ما ستتسم بها حروب 

املقبلة في أكثر االحتماالت هو مهمة  توظيف وتسخير 

عناصر مرتزقة محلية في املنطقة تحت إشراف إسرائيلي أو  

، كما أنه من املحتمل "إسرائيل"غربي  للمشاركة في حروب 

استراتيجية )املعركة بين الحروب( التي  "إسرائيل"أن تطور 

جود اإليراني تشنها على شكل غارات بحجة ضرب الو 

إلى معركة توظف فيها عناصر املرتزقة  العسكري في سورية

لشن عمليات تفجير وتخريب داخل سورية للغرض نفسه، 

ال يمكن أن تقبل بوجود قوى تستهدفها أو تزيد  "إسرائيلـ "ف

من قدراتها العسكرية بهدف استهدافها، ولذلك ستظل 

تعمل على توظيف كل ما يمكنها من مجموعات مرتزقة 

 منها. محلية أو
ً
 أجنبية لشن الحروب بدال

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 https://www.israel21c.org/the-israeli-saving-lives-in-syria/  

https://www.israel21c.org/the-israeli-saving-lives-in-syria/
https://www.israel21c.org/the-israeli-saving-lives-in-syria/
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