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: مقدمة
ا

 أوًل

على الرغم من مساعي الواليات املتحدة، وأوروبا، وتركيا، والعراق، إلبقاء الحرب األهلية 

اخل حدود هذه البلد، امتد  عدم االستقرار الذي خلقه الصراع، ليشمل في سورية، د

املنطقة وخارجها؛ إذ غمرت موجة الالجئين السوريين أوروبا، األمر الذي أدى إلى خلق أزمة 

ما، اتفاقية شنغن، إللغاء الحدود  د بإبطال أسس االتحاد األوروبي، وال سي  ِّ
سياسية، تهد 

سبب احتمال إقامة منطقة حكم ذاتي كردي، على طول الحدود ، وت(1)الداخلية للمسافرين

حتى –التركية السورية، إعادة تركيا تقويم نهجها مع سكانها األكراد، النهج الذي بدا 

ا من تطبيع مشاركة األكراد في النظام السياس ي الكردي،  -2015منتصف عام 
ً
وشيك

سمى، الدولة اإلسالمية في العر 
ُ
اق وسورية )داعش(، على أراٍض في وأخيًرا، استولت ما ت

سورية والعراق، كليهما، واستخدمت معاقلها هناك )واملوارد التي استمدتها من حكم هذه 

ِّ هجمات إرهابية مفاجئة، في 
الدول(، لدعم أتباعها في جميع أنحاء الشرق األوسط، ولشن 

 أوروبا، والواليات املتحدة. 

 

للصراع، إال أن مصالحها في سورية، تختلف وعلى الرغم من موقع إسرائيل املجاور 

عنى الواليات املتحدة وأوروبا 
ُ
 -أساًسا–كثيًرا، عن مصالح غيرها من الدول الغربية؛ فبينما ت

ة، مثل تنظيمي داعش والقاعدة،  نَّ بالنفوذ اإلقليمي، املزعزع لالستقرار، للمتطرفين السُّ

ِّ هجمات عل
ى األراض ي األوروبية واألميركية، واحتمال تحريض هذه الجماعات، على شن 

 –ينصب قلق إسرائيل 
ً

 . (1) حدودهاعلى التأثير الذي تمارسه إيران، بالقرب من  -أوال

 

ل نحو إسرائيل، في مرحلة ما، إال أن اهتمامهم  ة، قد يتحوَّ نَّ ومع أن عنف املتطرفين السُّ

من خالل قتال بعضهم منصبٌّ أكثر، على توسيع نفوذهم في العالم العربي،  -حتى اآلن–

                                                           

 اتفاقية شنغن، هي االختصار الذي يستخدم عادة، للداللة على االتفاقية بين دول اتحاد بينيلوكس( 1)

االقتصادي، وجمهورية أملانيا االتحادية، والجمهورية الفرنسية، بشأن اإللغاء التدريجي إلجراءات الفحص 

والتدقيق على حدودهم املشتركة )اتحاد بينيلوكس االقتصادي، جمهورية أملانيا االتحادية، وجمهورية فرنسا، 

1985 .) 
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ة واستعبادهم  نَّ بعًضا، وتقويض األنظمة العربية، التي يرونها غير شرعية، وقتل غير السُّ

)كالشيعة واليزيديين(، ومقاومة النظام الشيعي في إيران، وحلفائه )بمن فيهم حكومة بشار 

لواليات األسد(. وتهدد الحرب األهلية، متعددة الفصائل، في سورية، استقرار حلفاء ا

املتحدة في تركيا، واألردن، والعراق، كما أنها دفعت بمئات اآلالف من الالجئين إلى أوروبا، 

تهديًدا مباشًرا على أمن إسرائيل )باستثناء القذيفة  -في حد  ذاتها–إال أنها ال تشكل 

 في األراض ي اإلسرائيلية(. -من دون قصد–املدفعية، الطائشة والعرضية، التي وقعت 

  

وفي الواقع؛ فإن استمرار األزمة، قد يخدم مصالح إسرائيل، على املدى القصير، أكثر 

ن، قد يسعى  لصراع معها، لبناء شرعيته. وقد كان لعدم  -عندها–من ظهور منتصر معيَّ

أ من النتائج املرجحة  انتصاٌر حاسٌم للنظام األسدي، املدعوم –استساغة إسرائيل، أيًّ

ا، أو انقسام  ة، وامليليشيات إيرانيًّ نَّ سورية إلى فدراليات متباينة، يديرها املتطرفون السُّ

أْن ردعها عن االنحياز، ألي من أطراف  -املدعومة إيرانًيا، والعلويون، وغيرهم من الفاعلين

. وتلخيًصا ملناقشات رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، (2) سوريةالحرب األهلية في 

س ي، فالديمير بوتين، قال وزير الدفاع اإلسرائيلي، موشيه يعلون: "لسنا مع الرئيس الرو 

معنيين بمن سيسطر على سورية، األسد أم غيره، ال ندخل في نقاشات كهذه، على 

 .(3)اإلطالق"

 

ل مدى النفوذ اإليراني، سواء من خالل نشر القوات اإليرانية، أم من خالل 
َّ
وقد شك

أحد مخاوف إسرائيل األساسية في سورية؛ إذ أدى نشر  دعم طهران املوسع لحزب هللا،

ا من (2) القواتإيران لعدد كبير من 
ً
، لدعم نظام األسد، (3) املقاتلين، وتعبئة حزب هللا آالف

إلى تفاقم مخاوف إسرائيل. كما تعزز موقف إيران في سورية، من خالل التدخل العسكري 

                                                           

 2.000، من 2015راوحت تقديرات وجود القوات اإليرانية في سورية، في أوائل تشرين األول/ أكتوبر عام   (2)

جندي في  1.000)بحسب قول الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة األركان املشتركة: "في إيران أكثر من 

 (. 2015يتش، جندي )كما ذكر في وول ستريت جورنال، داغر وف 7.000(، إلى 2015العراق"، 

مقاتل في سورية. انظر دي لوس،  8.000إلى  6.000، كان ُيعتقد أن حزب هللا قد نشر 2015في تموز/ يوليو   (3)

2015 . 
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إيران وشركائها، من خالل استهدافه الروس ي، ملصلحة نظام األسد، الذي أعطى 

 أكبر للمناورة، والذي 
ً

ية، مجاال ِّ
 
ن يحدُّ من قدرة إسرائيل على  -ربما–للميليشيات السُّ

ت إسرائيل 
َّ
ا. وقد شن بما فيها–هجمات داخل األراض ي السورية  -بالفعل–التحرك عسكريًّ

محددة، تستبق ولكن بطرائق  -ضرب قوافل القوات اإليرانية، ومقاتلي حزب هللا 

 فيها أي هجوٍم على إسرائيل، بينما تقلل من فرص صراع مباشر، بين إسرائيل وإيران.

  

، واهتمام محدود (4) السوريةمع قدرة متواضعة، على التأثير في نتائج الحرب األهلية 

ٍ على مهاجمة 
؛ يبدو أن (5) أراضيهابالتدخل في الصراع، إال بضربات استباقية، أو رد 

ل بالد الشام. غير أن إلسرائيل إسرائ ِّ
 
ا، في الحوادث األخيرة التي تشك  سلبيًّ

ً
يل، كانت فاعال

يتغير  -وحتى–مصالح أمنية حاسمة على املحك، وقد تعهدت بحمايتها بقوة، لكن ما لم 

مسار الصراع السوري بجدية، من املرجح أن تبقى استراتيجية إسرائيل، رصد الحوادث 

مع روسيا، واتخاذ  -غير مقصود–وسكو لتقليل فرص نشوء صراع في حذر، والعمل مع م

 أقل ما يمكن من اإلجراءات املباشرة، الضرورية لحماية أراض ي إسرائيل ومواطنيها. 

 

ا: أهداف إسرائيل في سورية  ثانيا

ة في الصراع السوري، بما في ذلك الحدُّ من النفوذ اإليراني  إلسرائيل أهداف أساسية عدَّ

والروس ي في سورية، ووقف نقل األسلحة املتطورة إلى حزب هللا، ومنع سورية من تشكيل 

تهديد عسكري معقول إلسرائيل، أو السماح إليران فعل ذلك، وتقويض شرعية مطالبات 

ية من إقامة بنية تحتية، أو قواعد سورية بمرتفعات الجوال  ِّ
 
ن ن، ومنع امليليشيات السُّ

عمليات، على طول الحدود اإلسرائيلية. ومع ذلك، فإن قدرة إسرائيل في التأثير على 

 من األدوات، 
ً

ذكر، األمر الذي يعطيها قليال
ُ
الحوادث، على أرض الواقع في سورية، ال ت

 لتحقيق أهدافها بصورة مباشرة. 
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دى الطويل، تفضل إسرائيل أن ترى سورية، بقيادة حكومة مركزية معتدلة، على امل

تسيطر على أراضيها، وتقاوم التدخل اإليراني، وبالطبع، أضعف من أن تهدد إسرائيل 

ة إلسرائيل، مشكوك في تحقيقها، نظًرا إلى تعدد  ا. ومع ذلك، فإن النتيجة املرجوَّ عسكريًّ

حتى إن تم –بب اعتماد نظام األسد على إيران، وترجيح الفاعلين في الصراع السوري؛ بس

تقسيم البالد إلى مناطق نفوذ متعددة، بسلطة مركزية ضعيفة.  -التوصل إلى اتفاق سالم

ا من قراراي حل الصراع   -ولن تجد إسرائيل أيًّ
ً

ا؛ سواًء أكان إعادة  -األكثر احتماال
ً
مستساغ

بالديون  -اآلن أكثر من أي وقت مض ى–ثقلة توطيد السيطرة اإلقليمية لحكومة األسد، امل

والهيمنة اإليرانية، أم انقسام البالد إلى إقطاعيات، تسيطر عليها مجموعة متنوعة من 

ية املتطرفة، والوكالء اإليرانيون. وبالتالي؛ فإن استمرار الصراع في سورية  ِّ
 
ن الجماعات السُّ

ة، والوكالء اإل – نَّ  وضع يسلط فيه املتطرفون السُّ
ً

يرانيون، نيرانهم بعضها على بعض، بدال

 .(4) إلسرائيلقد تكون أكثر النتائج إفادة  -من إسرائيل

 ونستعرض في بقية هذا القسم، أهداف إسرائيل الخمسة، األساسية، في هذا الصراع. 

 

الهدف األول: احتواء إيران ومنع حموًلت األسلحة اإليرانية إلى  -1

 حزب هللا

؛ وقبل كل ش يأ
ً

ء، وألن إسرائيل ترى في إيران )وخصوًصا إن كانت إيران تعمل على وال

، فإن  (6) عليهاأو الحصول عليها( التهديد الوجودي األكثر خطورة  نووية،تطوير أسلحة 

ة، في سورية، وهو أمر  الحكومة اإلسرائيلية تسعى لتقييد قدرة طهران، على التحرك، بحري 

، وصف مايكل أورين، الذي 2013سرائيل. في عام حاسم، لقدرة إيران في الضغط على إ

أهمية سورية اإلستراتيجية، بالنسبة  -وقتذاك–كان سفير إسرائيل في الواليات املتحدة 

                                                           

كما يقول الكاتب البريطاني بن جودة: "إسرائيل ترحب بالفوض ى على حدودها"، ألنها أقل تهديًدا، مع "خليط   (4)

عسكرة التي إثني" من الجيوب املسكونة بمجموعا
ُ
ة(، من الدوٍل امل نَّ ت متجانسة )الدروز، األكراد، الشيعة، والسُّ

)اتفاق سري بين اململكة املتحدة وفرنسا، حول السيطرة على منطقة  1916أنشأتها اتفاقية سايكس بيكو عام 

 . 2016(. انظر جودة، 2009في جنوب غرب آسيا؛ "اتفاق سايكس بيكو، 
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: "إن الخطر األكبر على إسرائيل، يكمن في الهالل اإلستراتيجي، الذي يمتد 
ً

إلى طهران، قائال

األسد، هو حجر الزاوية في هذا من طهران، إلى دمشق، فبيروت. وقد رأينا أن نظام 

ذكر، في تقييد حرية إيران للتحرك في سورية، (7)الهالل"
ُ
. ومع ذلك؛ فليس إلسرائيل قدرة ت

إال مهاجمة القوافل التي تنقل األسلحة إلى حزب هللا، وتعزيز دفاعاتها، على الجانب 

 اإلسرائيلي من مرتفعات الجوالن. 

 

؛ فإن طهران تستخدم 2015ي أيلول/ سبتمبر عام وبحسب ما قاله نتنياهو لبوتين، ف

األراض ي السورية، لتهديد أمن إسرائيل بطريقتين حرجتين: أوالهما، أن إيران تستخدم 

حريتها في املناورة في سورية، لتزويد حزب هللا باألسلحة املتطورة، واملعدات، والثانية، أن 

قد يسمح لها بخلق جبهة عسكرية الوجود العسكري، املوسع كثيًرا، إليران في سورية، 

جديدة، عند مرتفعات الجوالن. وقد كتب اللواء احتياطيعقوب عميدرور، في تشرين 

، أن على إسرائيل، لحماية مصالحها، معالجة التهديَدين، من 2015األول/ أكتوبر عام 

أيدي حزب الروسية، من الوقوع في  خالل منع "أسلحة تغيير قواعد اللعبة، اإليرانية منها أو

 . (9)هللا، ومنع إيران من تشكيل قاعدة عمليات، يمكنها من خاللها مهاجمة إسرائيل"

 

بالنسبة إلى التهديد األول؛ فكثيًرا ما نظرت إسرائيل بقلق كبير، إلى استخدام إيران 

ن املساعدات  ِّ
 
األراض ي السورية لنقل الصواريخ، واألسلحة، وتمويل حزب هللا؛ كي تمك

ن تهديد إسرائيل، من قاعدته في جنوب لبنان. وقد صرَّح نتنياهو، في تشرين حزب هللا م

، أن إسرائيل لن تسمح ألسلحة 2013، ونيسان/ أبريل عام 2012األول/ أكتوبر عام 

أن تقع في أيدي  -مثل الصواريخ الروسية املضادة للطائرات، أو الذخيرة النووية–متطورة 

، وقد كرر (10) النصرةالتابعة لتنظيم القاعدة، مثل جبهة  حزب هللا، أو الجماعات املتطرفة

، عندما قال، في مؤتمر صحفي 2015نتنياهو هذا التعهد، مؤخًرا في أيلول/ سبتمبر عام 

إلى جانب بوتين، إن "إسرائيل تعمل باستمرار ملنع نقل األسلحة املتطورة، والقاتلة، من 

ستفاضة؛ في كلمته، أمام الجمعية العامة لألمم . وفي ا(11)األراض ي السورية إلى حزب هللا"

عى نتنياهو أن 2015املتحدة، في تشرين األول/ أكتوبر عام   ، اد 
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، إلى لبنان SA-22"حزب هللا، وكيل إيران، قام بتهريب صواريخ 

إلسقاط طائراتنا، وصواريخ كروز ياخونت روسية الصنع، إلغراق 

أرض، دقيقة -يخ أرضسفننا. وقد زودت إيران حزب هللا بصوار 

التوجيه، وطائرات هجوم من دون طيار، ليتمكن من إصابة 

 .(12)أهدافه بدقة، في إسرائيل"

 

وتعتمد قدرة إيران في فرض نفوذها في بالد الشام، وتهديد إسرائيل، على استمرار قدرتها 

على نقل األموال، واألسلحة، واملواد، عبر سورية، إلى حزب هللا؛ فقدرة جماعة حزب هللا 

ن طهران من  ِّ
 
على مهاجمة املدن اإلسرائيلية الشمالية، بالصواريخ التي تقدمها إيران، تمك

ى إسرائيل، كما تشكل رادًعا ألي هجوم إسرائيلي على املنشآت النووية اإليرانية. الضغط عل

نه من تقديم  ِّ
 
كما أن استمرار الدعم اإليراني، يبقي على حضور حزب هللا، حيث يمك

الخدمات االجتماعية، والحفاظ على تأييده في جنوب لبنان، ويحول دون إحاطته بقوى 

نَّ  ية في سورية من معادية: اللبنانيين من السُّ ِّ
 
ن ة واملسحيين في الشمال، وامليليشيات السُّ

ه إليه الصحافي اإلسرائيلي، بن كاسبيت، بقوله:  الشرق، وإسرائيل من الجنوب. وهذا ما نوَّ

ًدا"  .(13)"إذا ما كان لسورية أن تسقط؛ فستصبح إيران معزولة، وحزب هللا محي 

 

عسكرية جديدة، على طول الجوالن؛ فقد ُيلزم  وأما التهديد الثاني، املتمثل بخلق جبهة

ِّض حياة املدنيين اإلسرائيليين في املنطقة للخطر.  أوسع،الجيش اإلسرائيلي انتشاًرا 
ويعر 

من غزة، والضفة الغربية،  -بالفعل-التي تواجه تهديدات مقلقة –وال ترغب إسرائيل 

-ية على طول الحدود السوريةفي مواجهة القوات اإليرانية، في جبهة عسكر  -وجنوب لبنان

اإلسرائيلية، وال سيما بعد تعهد إيران وحزب هللا، عمليات في جنوب سورية، مكنتهما من 

، وقد أكد نتنياهو، في (14)إنشاء بنية تحتية عسكرية، ونشر مقاتلين على مقربة من الحدود

لى الجانب ، أن دخول إيران إ2015كلمته أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة، عام 

ِّ هجمات على إسرائيل
نها، وحزب هللا، من شن 

َّ
، (15)السوري من مرتفعات الجوالن، قد مك
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وكما قال الباحث اإلسرائيلي، إيال زيسر، فإن إيران تتحرك بحرية في الجوالن السوري، 

. ولتأمين (16)كما لو أنه يملك سورية" -بالفعل–و"يتصرف فيلق الحرس الثوري اإلسالمي 

ا األراض ي السورية، بذلت إيران جهًدا كبيًرا، في دعم نظام األسد؛ إذ نشرت اآلالف دخوله

من مقاتلي فيق الحرس الثوري اإلسالمي، وزودت القوات السورية باألسلحة، وضغطت 

 على حزب هللا، إلرسال اآلالف من مقاتليه إلى سورية. 

 

د تجاوز قدرات الجماعة، إن تورط حزب هللا في الحرب السورية، نيابة عن إيران، ق

وقد يعمل، على املدى الطويل، ملصلحة إسرائيل؛ فقد ُمني حزب هللا بخسائر كبيرة في 

، وقد ذكرت (17) صفوفهسورية، واضطر إلى إرسال تعزيزات من لبنان، لسد النقص في 

. كما أن شرعية (18) لحاجتهتقارير، قيامه بتخفيض الحد األدنى لسن التجنيد، تلبية 

 -على الدفاع عن لبنان من ما ُيسمى الكيان الصهيوني -دائًما–التي كانت قائمة –جماعة ال

قد تقوضت بشكل كبير، بسبب قرارها إرسال آالف اللبنانيين، للقتال واملوت في 

ية التي تقاتله في (19)سورية ِّ
 
ن ، وبسبب حقيقة أن تورطه في سورية، قد ألهم امليليشيات السُّ

. وعندما ينقشع الغبار في (20) اللبنانيت على أرضه، في وادي البقاع سورية، شنَّ هجما

سورية، وربما قبل ذلك حتى، قد يظهر حزب هللا، قوة ضعيفة في لبنان، ال يملك من 

ا.   القدرة ما يكفي، لتهديد إسرائيل عسكريًّ
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 الهدف الثاني: الحد من النفوذ الروس ي، العسكري والسياس ي -2

-تمثل هدف إسرائيل الثاني، بمنع روسيا من توطيد وجود عسكري دائم، في سورية ي

وتجنب الصراع بين  -خارج قاعدتها البحرية القائمة منذ زمن، في ميناء مدينة طرطوس

ِّ من قدرة روسيا على تعزيز 
إسرائيل والقوات الروسية العاملة في )أو فوق( سورية، والحد 

يد نظام األسد بدعم، لتغيير قواعد اللعبة. وتأمل روسيا في موقف إيران، من خالل تزو 

تعزيز موقف نظام األسد، لضمان احتفاظ موسكو بوجود بحري على الساحل السوري. 

وقد أدى وصول املساعدات العسكرية الروسية إلى مستوًى يحافظ على األسد واقًفا على 

ا قدميه، إلى توسيع رقعة الصراع، األمر الذي أبقى تركي ز مقاتلي حزب هللا وإيران، منصبًّ

ن الدعم الروس ي نظام األسد من كسب 
َّ
على كسب األراض ي في سورية، ولكن، إذا ما مك

تهديًدا  -بالتالي–األرض؛ فقد يسهل ذلك زيادة النفوذ اإليراني في سورية، ويشكل 

 إستراتيجًيا إلسرائيل. 

 

، أن إسرائيل تشعر أولهات أربع: ويضع التورط الروس ي في سورية، إسرائيل أمام عقبا

بالقلق من أن تصبح روسيا، على املدى الطويل، الحامي السياس ي، والراعي العسكري 

 -محور الشر الشيعي""–من إيران وحزب هللا  -مباشرة–لنظام األسد املنتصر، املدعوم 

ه إسرائيل خصمها اإلقليمي الرئيس. وبالتالي، ووفًقا للصحافي اإلسر  ائيلي، بن الذي تعد 

كاسبيت؛ فإن  "جهد بوتين لقلب املوازين في ساحة املعركة السورية، إلى جانب اإليرانيين، 

ن إيران، ووكالءها، من (21)سيكون على حساب ضرورات إسرائيل األمنية"
 
، ألن ذلك يمك

إبقاء نفوذهم، ووجودهم في املنطقة، األمر الذي من شأنه أن يتوسع كثيًرا، إذا ما خرج 

سد من الصراع بموقف معزز، على أجزاء واسعة من األراض ي السورية. وكمثال واضح األ 

وهي – S-300على هذا التحول؛ فإن  قرار روسيا األخير تزويد إيران بنظام الدفاع الجوي 

قت الحًقا، بعد تصعيد التوتر بشأن برنامج طهران 2007عملية بيع تمت عام  ِّ
 
، إال أنها ُعل

إيران مزيًدا من الحرية للعمل في سورية؛ ما دام النظام اإليراني أكثر الذي يعطي  -النووي

ثقة بقدرته على الدفاع، ضد  أي هجوم جوي إسرائيلي على أراضيه، يمكنه التحرك في جرأة 

ٍ إسرائيلي ذي 
 .(22) أهميةأكبر في بالد الشام، من دون خوف من رد 
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ليس إلسرائيل قدرة حقيقية، في التأثير على القرار الروس ي بدعم األسد وطهران، الذي 

تعهدت به موسكو لزيادة نفوذها، واقترابها، من سورية وإيران. وإذا ما كان الدعم الروس ي 

ن األزمة، وال يخرج بنظام أسدي جديد ومتمكن، فقد ينتهي ذلك  ِّ
 
للحكومة السورية، سيمك

؛ فإذا ما بقيت القوات السورية، واإليرانية، وحزب هللا، منشغلة في صراع ملصلحة إسرائيل

من مواقع  -بصورة مباشرة–طويل األمد على سورية، تكون قدرتهم على تهديد إسرائيل 

 محصنة في األراض ي السورية، أقل إمكاًنا. 

 

، على ، واألكثر وضوًحا، بعدم رغبة إسرائيل في حصول حزب هللاالعقبة الثانيةوتتمثل 

األسلحة الروسية، التي تقدمها موسكو للجيش السوري. في املاض ي، باعت روسيا لسورية، 

)والتي يمكنها  SA-17و P-800جو -صواريخ كروز ياخونت، املضادة للسفن، وصواريخ أرض

د  ِّ
السفن اإلسرائيلية في البحر املتوسط(، وأسلحة مضادة للدبابات،  -أيًضا–أن تهد 

، التي تدعي إسرائيل أن الحكومة السورية قد نقلتها فيما بعد إلى (23) سلحةاأل وغيرها من 

. وقد سعى نتنياهو للحصول على التزام من نظيره الروس ي، ملنع الجيش (5)( 24) هللاحزب 

، عند سفره إلى موسكو، في أيلول/ (25) هللاالسوري من نقل أسلحة روسية إضافية إلى حزب 

 ة بعد نشر روسيا قوات إضافية في سورية. ، مباشر 2015سبتمبر عام 

 

، في أن وجود القوات الروسية، يعيق حرية تحرك إسرائيل في العقبة الثالثةوتتلخص 

تقصف قوافل في األراض ي السورية، والتي كانت  -أحياًنا–سورية؛ فقد كانت إسرائيل 

تهديًدا مباشًرا ألمن  -بطريقة أو أخرى –تعتقد أنها تنقل أسلحة إلى حزب هللا، أو تشكل 

، قد يتقيد؛ لوجود أنظمة إسرائيل، إال أن قدرة إسرائيل على القيام بذل
ً

ك، مستقبال

الدفاع الجوية الروسية، والطائرات الروسية املقاتلة، والتي قد تهدد طياري إسرائيل، 

                                                           

تنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة، الذي استشهد به سابًقا، بأن انظر أيًضا ادعاء ن  (5)

"حزب هللا قام بتهريب صواريخ كروز ياخونت ]روسية الصنع[ إلى لبنان...، إلغراق سفننا" )مكتب رئيس الوزراء، 

 ج(.  2015
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الذين ينفذون تلك املهمات. وفي الحقيقة؛ وكما ذكرت التقارير، فقد كان الهدف الرئيس 

إمكانية التصدي للقاء نتنياهو ببوتين، في أيلول/ سبتمبر، ضمان احتفاظ إسرائيل ب

 . (26) سوريةللتهديدات التكتيكية، قريبة املدى، من جانب القوات اإليرانية، وحزب هللا في 

 

ي إلى احتمال صراع مباشر العقبة الرابعةأما  –؛ فتكمن في أن نشر روسيا قواتها، يؤد 

د قاتالت بين القوات الروسية واإلسرائيلية؛ فقد تواجه امل -متعمًدا كان، أم غير ُمتعم 

الروسية الطائرات اإلسرائيلية، التي تنفذ مهمات فوق سورية، أو تسقط منظومة الدفاع 

 -من غير قصد–الجوية الروسية طائرات إسرائيلية، أو يتسبب القصف اإلسرائيلي 

تشرين الثاني/  24بخسائر للجانب الروس ي على األرض. وليست هذه احتماالت نظرية، ففي 

، تحلق Su-24الطائرات الحربية التركية، طائرة مقاتلة روسية، ، أسقطت 2015نوفمبر 

. وفي مسًعى لإلبقاء على خياراتها (27) التركيةبالقرب من )أو، كما تدعي تركيا، عبر( الحدود 

 -العسكرية، وتقليل احتمال حدوث حوادث مؤسفة كهذه؛ فإن إسرائيل تعمل مع روسيا

ا حرية، وقد أسفرت زيارة نتنياهو إلى روسيا، في أيلول/ لتنسيق العمليات الجوية والب -تقنيًّ

، والذي (28)سبتمبر، عن اتفاق لـ "لتنسيق امليادين الجوية، والبحرية، والكهرومغناطيسية"

. وفي جميع (29)وصفه نتنياهو بأنه "آلية مشتركة، ملنع سوء التفاهم، بين قواتنا"

ئل أو طرائق لتحديد طائرات بعضهما االحتماالت، من شأن آلية كهذه، أن تتألف من وسا

بعًضا، والتنبيه املتبادل بشأن العمليات القريبة، وتنسيق العمليات البحرية قبالة 

. وبالتالي؛ إذا ما قامت (30) طرطوسالساحل السوري، حيث القاعدة البحرية الروسية في 

رية، فمن املمكن بتنفيذ آلية فعالة، لتنسيق عملياتهما العسك -بالفعل–إسرائيل وروسيا 

أال يحدَّ نشر روسيا لقواتها، من قدرة إسرائيل على التحرك بحرية في األجواء السورية، على 

هين، الحتمال وقوع مواجهة عرضية، أو  الرغم من ضرورة بقاء الطيارين اإلسرائيليين متنب 

 .(31) األرضقصف غير مقصود، يؤثر على القوات الروسية على 

 دعم وجود نظام أسدي ضعيفالهدف الثالث:  -3

 ،يكفين هدف إسرائيل الثالث، في سورية، هو ضمان بقاء نظام األسد ضعيًفا، بما إ

ليظل  غير قادر على تهديد إسرائيل مباشرة، أو السماح لقوات إيران وحزب هللا، بالتحرك 
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اإلسرائيلية؛ وهو توازن، يصعب تحقيقه. -بحرية، وال سيما على طول الحدود السورية

ونظًرا إلى أن إسرائيل، ترى في النفوذ اإليراني في املنطقة، التهديد األكبر ألمنها، ونظًرا إلى أن 

ُن الرئيس لحرية حركة إيران؛ فإن إسرائيل تنظر إلى استمرار حكم األسد ِّ
 
َمك

ُ
، األسد، هو امل

ن إيران وحزب  ِّ
 
عنصًرا من عناصر التهديد اإليراني، وترى أن انتصاًرا حاسًما لألسد، قد يمك

هللا، من مواصلة عملياتهم في املنطقة بحصانة، وبالتالي؛ فليس من قبيل املصادفة، أن 

تكون جميع الغارات الحركية على األراض ي السورية، قد استهدفت منشآت النظام 

 .(32) وإيرانحزب هللا السوري، وحليفيه، 

 

ومع ذلك؛ فإن إسرائيل ال تريد تعزيز انهيار نظام األسد، ما قد يؤدي إلى حالة من 

أن يحولوا أنظارهم  -عند انشغال بعضهم عن بعض–الفوض ى، يمكن للمتطرفين فيها 

ما إذا استطاع أحد الفصائل املتطرفة، االستيالء على ما تبقى من  نحو إسرائيل، وال سي 

ون األسلحة الكيماوية السورية. وقد يؤدي فراغ أمني كهذا، إلى مناوشات عبر الحدود، مخز 

ا، وفي حال  أو هجمات على األراض ي اإلسرائيلية، والتي تضطر إسرائيل إلى الرد عليها عسكريًّ

أدى العنف عبر الحدود، إلى سحب بعثة األمم املتحدة لحفظ السالم )قوى األمم املتحدة 

كما توقعت تقارير سحبها، بعد أسر مجموعات من –االشتباك( من الجوالن  ملراقبة فض  

فمن املرجح أن  -2013"الثوار" السوريين، عشرين من أفراد قوات حفظ السالم، في عام 

 .(33) السوريةتقوم إسرائيل بشن  ضربات استباقية في األراض ي 

 

قد تكون داعش، أو ربما جماعة –إذا ما سقط األسد؛ فقد توطد جماعة سورية واحدة 

سيطرتها على  -مدعومة من قوة خارجية، مثل روسيا، أو تركيا، أو حتى الواليات املتحدة

حتى وإن كان –جزء كبير من األراض ي السورية، وبعد القيام بذلك، قد يسعى كيان كهذا 

ٍ لرعاته الخارجيي
 لتأسيس شرعيته في العالم  -نفي تحد 

ً
بقوة، لصراٍع مع إسرائيل، ذريعة

العربي، أو اإلسالمي األوسع. وفي سيناريو كهذا، قد يؤدي سقوط األسد، إلى قيام جيب 

علوي صغير، بهيمنة إيرانية، ونظام سوري جديد معاٍد؛ وإلى تهديد مضاعف محتمل، 
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قل األسلحة إلى حزب هللا، بينما تتصدى يتطلب من إسرائيل االستمرار في إجراءاتها ضد ن

 لوابل من الصواريخ عبر الحدود، وتسلل املقاتلين، والهجمات اإلرهابية في الجوالن.  -أيًضا–

 

ولذلك، فإنه من املنطقي إلسرائيل، أن تفضل بقاء شيطاٍن ضعيٍف تعرفه، على الريبة 

ال تمثل تهديًدا عسكرًيا  من ظهور شيطان ال تعرفه؛ فقوات األسد املسلحة التقليدية،

إلسرائيل، حتى مع مساعدة من إيران وروسيا، وقد أثبت األسد أن نظام حكمه قابل للتنبؤ 

ن حالة من الجمود املستدام (34) الجهاديةوالردع، بطرائق لم تثبتها الجماعات  ِّ
 
–. وقد تمك

اء البالد، وال وضع يبقى فيه األسد في دمشق، لكن بحضور وتأثير محدودين، في باقي أجز 

ما الجنوب األسد الضعيف، من احتواء حالة عدم االستقرار من دون تشكيل تهديٍد  -سي 

ٍ في بالد الشام، ما 
كبيٍر على إسرائيل. وفي حالة كهذه؛ فلن يبقى إليران إال موطئ قدم هش 

 من تركيزه على تهد -على األرجح –يجعلها تركز جهدها 
ً

يد على دعم حليفها السوري، بدال

 إسرائيل. 

 

الهدف الرابع: انتزاع مشروعية املطالبات السورية بمرتفعات  -4

 الجوًلن

هدف ال يتطلب قيامه إجراء ُيذكر، إن كان هناك من –تمثل هدف إسرائيل الرابع ي

بتقويض شرعية مطالبة سورية، بسيادتها على القسم اإلسرائيلي، من مرتفعات  -إجراء

الجوالن. إن الحرب األهلية الدائرة في سورية، إلى جانب اعتماد األسد املتزايد على طهران، 

أدى إلى استحالة إبرام معاهدة سالم، بين إسرائيل وسورية؛  من أجل بقائه السياس ي،

، وفًقا للمنسق الخاص السابق للشؤون 2011معاهدة بدا أنها قريبة املنال في عام 

اإلقليمية في وزارة الخارجية، في مكتب املبعوث الخاص للسالم في الشرق األوسط، 

الشعبية التي ألهمتها انتفاضات  . في ذلك الوقت، باتت االحتجاجات(35)فريدريك س ي. هوف

ل التحديات الجادة لنظام األسد.   الربيع العربي، في جميع أرجاء املنطقة، أو 
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ن األسد من استعادة مرتفعات الجوالن 
َّ
من خالل اتفاق، من املفترض أن –لو تمك

يتطلب ضمانات أمنية سورية، على طول الحدود، وإقصاء النفوذ اإليراني، والحد  من 

لكان األسد قادًرا على تعزيز موقفه، في وجه الدعوات ملزيد من  -ية حركة حزب هللاحر 

التي أدت إلى –الديمقراطية، ولكن حملة القمع التي شنتها الحكومة على االحتجاجات 

أشعلت شرارة بداية الحرب األهلية، وأدت  -تنظيم جماعات املعارضة، وتسليحها، وتمردها

الجوالن. وبعد أن أجبرت الهزائم العسكرية األسد، على سحب  إلى وقف املفاوضات بشأن

، ما أدى إلى فراغ 2013من القوات السورية من الجوالن، للدفاع عن دمشق عام  20.000

َد 
َ
ق
َ
ا، ف ية املتحاربة، واملقاتلون الشيعة املدعومون إيرانيًّ ِّ

 
ن أمني، شغلته امليليشيات السُّ

. وعالوة على ذلك؛ فإن اعتماد األسد (36) آمنةقة بحدود األسد قدرته على تقديم وعود موثو 

على مقاتلي حزب هللا وإيران، يجرده القدرة على طرد إيران من البالد؛ وهو ما ستطلبه 

 إسرائيل. 

 

إن عدم قدرة النظام السوري، على بسط سيطرته على أراضيه، يعني عدم وجود 

لها عن أرض الجوالن التي احتلها عام حكومة فعالة في دمشق، يمكن إلسرائيل أن تتخلى 

من اليمينيين –. وفي إسرائيل، يعزز املسؤولون، من أطراف الطيف السياس ي كله (37)1967

املدفوعين بالقومية اإلقليمية، إلى اليساريين املدركين عدم إمكانية عودة الجوالن في املناخ 

ن، من خالل بناء مساكن خطوات لتوسيع نطاق الوجود اإلسرائيلي في الجوال  -الحالي

. وهكذا؛ فإن (38) والصناعةإضافية، وتشجيع السياحة، واالستثمار في البنية التحتية 

ض حق مطالبة سورية بالجوالن، وعزز قبضة  مجرد استمرار الصراع السوري، قد قوَّ

 إسرائيل عليها.
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ية، لكن ليس  -5 ِّ
 
ن الهدف الخامس: تقييد امليليشيات السُّ

 رورة "داعش" بالض

 تشعر إسرائيل بقلق خاص، إزاء التهديد اآلني الذي تمثله مجموعة من املتطرفين ال

ة في سورية، مثل داعش، وجبهة النصرة، املنشغلة بمحاربة نظام األسد، ومحاربة  نَّ السُّ

-بعضها بعًضا. وكما كتب اللواء اإلسرائيلي املتقاعد، الجنرال يعقوب عميدرور، ملركز بيغن

ية املتطرفة على الحدود الشمالية السادات ل ِّ
 
ن لدراسات اإلستراتيجية، فإن "الجماعات السُّ

ا، وعلى الرغم من أنهم قد يطلقون مفاجآت غير سارة،  والجنوبية، ال تشكل تهديًدا فوريًّ

، األمر الذي يعني، أن إسرائيل ترغب في منع (39)غير أن لديهم أعداء مباشرين ليحاربوهم"

ة، املوجودين في الجوالن السوري، من إقامة بنية تحتية، واالستقرار في املقاتلين السُّ  نَّ

من إقامة قواعد عمليات على طول  -بشكل أساس ي–املنطقة، ملنع املتطرفين العدائيين 

 .(40) الحدود

 

ية، العاملة في سورية، بزعزعة  ِّ
 
ن وترى إسرائيل في إمكانية قيام الجماعات الجهادية السُّ

ما األردن ومصر–ول املجاورة إلسرائيل استقرار الد  على املدى  -وال سي 
ً

تهديًدا محتمال

، هاجمت قوات سورية، بدعم من القوات 2016الطويل؛ ففي كانون الثاني/ يناير عام 

، وقد كان (41) سوريةالجوية الروسية، قوات املعارضة املنحازة إلى داعش، في جنوب غربي 

. وقد انضمت (42) األردنع بهم إلى الهرب عبر الحدود إلى من املمكن لتقدم ناجح، أن يدف

آالف عدة من األردنيين إلى تنظيم داعش، ومخاطرة عودتهم حاملين معهم تدريبهم 

العسكري، وفكرهم املتطرف، لزعزعة استقرار األردن، تشكل قلًقا كبيًرا بالنسبة إلى 

. ومع ذلك؛ ال تمتلك إسرائيل من األدوات ما ُيذكر، ملواجهة قدرة املتطرفين (43) إسرائيل

على تقويض حكومات دول الجوار، إال تبادل املعلومات االستخبارية حول نشاط 

 .(44) القائمةالجهاديين، ومواصلة العمل بالتعاون في الترتيبات األمنية، وإنفاذ القانون 
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في الواليات املتحدة وأوروبا،  -واملتزايد–إلى القلق الشديد ومن املثير لالهتمام، ونظًرا 

 ترى الحكومة اإلسرائيلية في تنظيم داعش، تهديًدا 
 

حول قوة تنظيم داعش في سورية، أال

 ألمن إسرائيل؛ إذ تشعر إسرائيل بقلق متواضع حيال التعديات اإلقليمية 
ً
إستراتيجيا

يرة سيناء، والجوالن السوري، واحتمال أن للجماعة على جيرانها، وال سيما في شبه جز 

. لكن، وعلى (45) املستقبليؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار جيرانها، واستهداف إسرائيل في 

الرغم من أن تنظيم داعش، قد هاجم مناطق سيطرة حزب هللا الشيعي في لبنان، ما يزيد 

أن انتشار القتال في احتمال حدوث صراع طائفي، على الحدود الشمالية إلسرائيل؛ إال 

 
ً

ا إلسرائيل؛ إذ يمكنه إبقاء حزب هللا مشغوال
ً
جنوب لبنان يحمل في طياته جانًبا مشرق

. وحتى إن سيطر (46) إسرائيلعلى تركيز هجماته على  -بالتالي–بقتال داعش، وغير قادر 

رية، تنظيم داعش على أراٍض، على طول الحدود اإلسرائيلية، سواء أكانت في لبنان أم سو 

وهذا أسوأ السيناريوهات املحتملة؛ فسيكون إلسرائيل حرية نسبية، في القيام بعمل 

 .(47) للتنظيمعسكري ضده، نظًرا إلى املعارضة الدولية، شبه الشاملة، 

 

وفي ما يتعلق بتنظيم داعش، فإن هدف إسرائيل األساس، ال ينصب  على محاربة 

 يتشارك ال
 

غرب مع إيران )أو حتى يتسامح مع طموحات إيران التنظيم، وإنما على ضمان أال

النووية، أو نفوذها اإلقليمي(، في سعي ملحاربة التنظيم مًعا. وكما كتب العميد اإلسرائيلي 

 املتقاعد، الجنرال مايكل هيرتسوغ، فإنه يجب على الغرب

 

"أال يعطي إيران جواز مرور؛ فإن الحرب ضد داعش، يجب أن 

خاض برؤية طويلة امل
ُ
دى ملستقبل املنطقة، بما في ذلك رؤية ت

متبصرة، للتهديد الذي تمثله إيران، وأجندتها للهيمنة اإلقليمية، 

على أسس مناهضة القيم الغربية، والهيمنة الشيعية، والقدرات 

النووية. إن الرغبة في ضمان صفقة نووية مع إيران، والتكاتف 

 . (48")خاوفمعها في قتال داعش، ال ينبغي أن يحجب هذه امل
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ا: إجراءات إسرائيل حتى اآلن
ا
 ثالث

نظًرا إلى عدم وجود نتيجة مؤكدة، تفضلها إسرائيل في سورية، ونظًرا إلى عدم قدرتها 

على تشكيل الحوادث على األرض هناك؛ فإن  إسرائيل لم تقم بش يء ُيذكر لتحقيق 

دة في سورية، بين الحين  واآلخر، سواء كانت سورية، أو أهدافها، إال مهاجمة أهداف محد 

إيرانية، أو لحزب هللا، والتي تشكل تهديًدا مباشًرا إلسرائيل، بإشراك سري للجماعات على 

أحد الكيانات القليلة النافذة –الجانب السوري من الحدود، وإشراك دبلوماس ي لروسيا 

وسع الوجود في سورية، والتي يمكنها التعامل معها. )ومع ذلك، فإن إسرائيل تعارض ت

ن املساعدات العسكرية الروسية لنظام  ِّ
 
العسكري الروس ي في سورية، وتخش ى أن تمك

األسد، لتغيير قواعد اللعبة، إيران من توسيع نفوذها، وحرية تحركها، في األراض ي 

 -في معظمها–السورية(. وفي النتيجة؛ فإن ما اتخذته إسرائيل من إجراءات حتى اآلن، كانت 

 كنت استباقية، أحياًنا، ودقيقة، في أحيان أخرى.دفاعية، وإن 

 

 الدفاع عن األرض، والرد على الضربات عبر الحدود -1

؛ وقبل كل ش يء، عملت إسرائيل أ
ً

للدفاع عن أراضيها، بما يتفق  -من حين إلى آخر–وال

، بأن "إسرائيل 2015مع تصريح نتنياهو أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة، عام 

. ففي شهري آذار/ مارس، (49)على أي هجمات ضدها من سورية" -بقوة–الرد ستواصل 

قتلت إسرائيل مقاتلين يرمون قنابل على  -على سبيل املثال– 2015ونيسان/ أبريل، عام 

، 2014؛ وفي أيلول/ سبتمبر عام (50) الحدوديالجانب اإلسرائيلي لسياج الجوالن 

الجوي، إلسقاط طائرة سورية مقاتلة، عبرت  استخدمت إسرائيل صواريخ باتريوت للدفاع

 .(51) اإلسرائيلياملجال الجوي 

على عمليات قصف  -أيًضا–، ردت إسرائيل بطريقة مماثلة (52)2012ومنذ أواخر عام 

العديد –مدفعي عبر الحدود على أراضيها، حتى عندما كانت تلك الحوادث غير مقصودة 

صواريخ  -على األرجح-لى سبيل املثال، كانت من الصواريخ التي سقطت على إسرائيل، ع

ية ِّ
 
ن طلقت في قتال بين وحدات الجيش السوري، والقوات الثورية السُّ

ُ
وحتى إن  -طائشة، أ
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. في أعقاب إحدى تلك الحوادث، والتي استدعت ضربة إسرائيلية (53) ضرر لم تتسبب في أي  

، أنه "ليس 2015ل/ أكتوبر عام مضادة، صرَّح وزير الدفاع، موشيه يعلون، في تشرين األو 

. ومن خالل ردها عسكرًيا، على أي عنف عبر (54)في نية دولة إسرائيل تجاهل حوادث كهذه"

الحدود، توضح إسرائيل أنها تأخذ أي هجوم على أراضيها على محمل الجد، وأن مرتكبيه 

عن  سيتحملون عواقبه، وقد صرَّح مسؤولون إسرائيليون، أن الجيش السوري مسؤول

. وبالنتيجة، وألنه (55) دونهانتهاكات كهذه للسيادة اإلسرائيلية، أكان ذلك عن قصد، أم من 

في بدء صراٍع مع الجماعات الجهادية الفردية، والتي  -جزئًيا– مصلحة إلسرائيلما من 

في تبادل القصف املدفعي األساس ي، قامت إسرائيل  -أيًضا–يمكن أن تكون متورطة 

 باستهداف املنشآت العسكرية السورية في ضرباتها االنتقامية. 

 

 قصف مقاتلي حزب هللا، وشحنات األسلحة املنقولة إليه -2

إسرائيل إجراءات مشددة، ملنع إيران من نقل أسلحة متطورة، إلى حزب  انًيا؛ اتخذتث

إنشاء –هللا في سورية، ولتقويض مساعي إيران، وحزب هللا، لتأسيس بنية تحتية في سورية 

"جبهة إرهابية إضافية"، بحسب تحذير نتنياهو للكنيست، في تشرين األول/ أكتوبر عام 

ت الطائرات اإلسرائيلية والتي يمكن أن تشكل تهد - (56)2015
 
يًدا إلسرائيل. وهكذا، شن

غارات على الداخل السوري، ما أسفر عن مقتل مقاتلي حزب هللا، الذين شاركوا في 

، وفجرت شحنات من الصواريخ، روسية وإيرانية الصنع، كان (57) إسرائيلهجمات على 

، وتشرين الثاني/ نوفمبر، من يتم نقلها إلى حزب هللا، في كانون الثاني/ يناير، وأيار/ مايو

، وقد شملت بعض االستهدافات، الحكومة السورية، والقواعد العسكرية، (58)2013عام 

بما في ذلك مطار دمشق، وقاعدة الصواريخ السورية في الالذقية، ومنشأة األسلحة 

 . (59) دمشقفي  -املزعومة–الكيماوية السورية 

 

ة لنقلها إلى  وعلى الرغم من أن إسرائيل، قد قصفت َعدَّ
ُ
مخابئ األسلحة اإليرانية، امل

حزب هللا، إال أنها حريصة على عدم الوقوع، في خطر تصعيد التوترات مع إيران، من خالل 

، أدى 2015مهاجمة العاملين اإليرانيين في سورية. ومع ذلك، ففي كانون الثاني/ يناير عام 
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في الجوالن السوري، إلى مقتل جنرال إيراني هجوم مروحية إسرائيلية، على قافلة لحزب هللا 

مع العلم، أنه لم يكن واضًحا، ما  -على األرجح-رفيع املستوى، وستة من الجنود اإليرانيين 

 . (60) الإذا كانت إسرائيل تدرك وجود إيرانيين في القافلة، أم 

 

ِّ  ومن املرجح أن يحدَّ نشر القوات الروسية في سورية، من قدرة إسرائيل على
شن 

ضربات استباقية، على املواقع اإليرانية، ومواقع الحكومة السورية، وحزب هللا؛ إذ تدعم 

الهجمات اإلسرائيلية على القوات  -عموًما–روسيا الحكومة السورية، وبالتالي، ستعارض 

من لقاء بوتين  -فقط–. وبالفعل، فبعد أسبوع (61) هللاالسورية، وحليفيها، إيران وحزب 

أيلول/ سبتمبر  27و لبحث الصراع، أعربت روسيا عن معارضتها لهجمات ونتنياه

اإلسرائيلية على املنشآت العسكرية السورية، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كانت تلك 

التصريحات، مجرد تصريحات خطابية، أم أن موسكو ستتخذ بعض اإلجراءات لردع 

. وما لم تستطع إسرائيل وموسكو، تنسيق عملياتهما (62) عليهاالهجمات اإلسرائيلية، أو الرد 

أو ما لم يعطِّ بوتين تطمينات لنتنياهو، بأن روسيا ستتساهل مع –العسكرية في سورية 

فقد تضطر إسرائيل، على  -الهجمات اإلسرائيلية، على شحنات األسلحة إلى حزب هللا

استفزاز موسكو، أو الرغم من تصريحها خالف ذلك، إلى التصرف بتحفظ أكبر، لتجنب 

 ضرب القوات الروسية، من دون قصد. 

 

 تقديم الدعم السري للسوريين املعارضين للنظام -3

ت إسرائيل يد العون ث ا؛ مدَّ
ً
للمقاتلين، املدنيين واملعتدلين، الثائرين على  -بدهاء–الث

إيران، النظام في سورية، في مسعى لعدم فسح املجال، أمام قوات من الحكومة السورية، و 

وحزب هللا، لالنتشار في املنطقة الحدودية، حيث تأمل إسرائيل، من خالل حفاظها على 

عن طريق تقديم املساعدات اإلنسانية –عالقات جيدة مع فئات كهذه من الجماهير 

، على سبيل املثال، ومعالجة بعض الجرحى من املدنيين، واملقاتلين (63)للمدنيين السوريين

إبقاء املقاتلين املوالين للنظام خارج  -ظام، في املستشفيات اإلسرائيليةالثائرين على الن

. )ومن املمكن كذلك، أن تستخدم (65)املنطقة برمتها، أو على األقل، عرقلة تحركهم بحرية
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إسرائيل التواصل اإلنساني هذا، لجمع معلومات استخبارية حول الوضع على الجانب 

 السوري من الحدود(. 

 

سرائيل من أن يؤدي العنف ضد املدنيين الدروز في سورية، إلى أزمة كما تخش ى إ

الجئين، يسعى فيها آالف الدروز السوريين ملالٍذ آمن، في تجمعات الطائفة الدرزية، على 

رت "الثوار" 
َّ
الجانب اإلسرائيلي من الحدود. وملنع تجسيد مأزق كهذا، تزعم إسرائيل أنها حذ

ة في سورية، من مها نَّ رت على أنها تشير إلى السُّ ِّ
س 
ُ
جمة التجمعات الدرزية، وفي تعليقات ف

الدروز السوريين؛ فقد صر ح رئيس هيئة أركان قوات الدفاع اإلسرائيلية، الجنرال غادي 

، أنه إذا ما فرَّ عدد كبير من الالجئين، في 2015آيزنكوت، أمام الكنيست في حزيران/ يونيو 

. (66)ا من القتال، ستقوم إسرائيل "بما يلزم ملنع املجزرة"اتجاه الحدود اإلسرائيلية، هربً 

ولتحقيق هذه الغاية؛ فقد شجعت إسرائيل الواليات املتحدة، على تقديم املساعدة لدروز 

ٍ إنساني 
ربما تحت إشراف األمم املتحدة، –سورية، وتزعم أنها تبحث إمكانية تأسيس ممر 

 السوريةقة آمنة لدروز سورية داخل األراض ي أو منط -للصليب األحمر الدوليةأو اللجنة 

(67). 

 

وربما تستهدف هذه التعليقات واملساعي، العدد الكبير من دروز إسرائيل، أكثر من 

زعماء الطائفة  -بالفعل–غيرهم؛ فقد أخبر قائد سالح الجو اإلسرائيلي، اللواء أمير إيشيل 

. وُينظر إلى دروز (68)توقف عند الحدود"أن "التحالف ]اإلسرائيلي[ مع الطائفة الدرزية، ال ي

إسرائيل، بوصفهم قناة تواصل محتملة مع إخوانهم في الطائفة، على الجانب السوري من 

على الرغم من مواالتهم لألسد، وعدائهم إلسرائيل، بشكل –الحدود، الذين قد يتمكنوا 

ئيل، للفت االنتباه إلى . وقد احتج  دروز إسرا(70) هادئةمن إبقاء املنطقة الحدودية  -عام

على قبول الالجئين من دروز  -بالتأكيد–محنة إخوانهم في الدين في سورية، وشجعوا 

سورية في البالد. وقد يشعر الكثير من اإلسرائيليين بالقلق من مساعي الحكومة لتهدئة 

رغم الدروز، الذين يرى كثير من اإلسرائيليين، أنهم طابور خامس، وخائن محتمل، وعلى ال

من املبالغة في هذه املخاوف، إال أنها ليست بعيدة من التفكير؛ ففي آذار/ مارس عام 
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ا، لتسريبه معلومات حساسة عن عمليات 2015 ا إسرائيليًّ ا درزيًّ ، اعتقلت الحكومة جنديًّ

بها  ، والذي سرَّ إلى  -بدوره–قوات الدفاع اإلسرائيلية في الجوالن، إلى مدني  إسرائيلي درزي 

 .(71) السوريةكومة الح

 

 إشراك موسكو -4

ابًعا، بدأت إسرائيل حواًرا مع روسيا، ملناقشة املصالح االستراتيجية، والتكتيكية، في ر 

سورية؛ إذ أن انخراط روسيا العسكري في سورية، ملصلحة نظام األسد، يمثل فائدة كبيرة 

لقدرة إيران على تحقيق أهدافها في املنطقة، وبالتالي؛ فإن  إسرائيل  -وربما أساسية حتى–

ع موسكو على استخدام نفوذها الجديد على إيران، لوقف العمليات اإليرانية تأمل تشجي

د إسرائيل مباشرة، كما تأمل إسرائيل تنسيق عملياتها العسكرية مع روسيا، ملنع  ِّ
التي تهد 

 حدوث صراع غير مقصود، والحفاظ على حرية تحركها، كما نوقش أعاله. 

 

ويخدم تواصل إسرائيل مع روسيا، غرًضا آخر للحكومة اإلسرائيلية؛ ففي وضع من 

وال سيما –األميركية شديدة التوتر، ترسل هذه املحادثات الثنائية -العالقات اإلسرائيلية

إشارة إلى واشنطن، أن إلسرائيل شركاء آخرين،  -أنها كانت على مستوى رئيس ي البلدين

املثل؛ ومن وجهة نظر بوتين، فإن الحوار مع إسرائيل حول مسائل يمكنها التحول إليهم. وب

تتعلق بإيران، وأمن الشرق األوسط، يدل على بقاء نفوذ روسيا لدى حلفاء أميركا املقربين، 

 بشأن قضايا تهم الواليات املتحدة كثيًرا. 
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ا: خيارات إسرائيل  رابعا

ن خيارات إسرائيل للتأثير في الوضع في سورية، محدودة جًدا؛ إذ تمتلك من القدرة إ

أقلها، لتقويض النفوذ اإليراني، في املناطق الواقعة على طول حدودها، وال تمتلك من 

القدرة شيًئا، للتأثير على نشاط إيران في أماكن أبعد. وبخالف قصف عناصر حزب هللا، 

وهو أمر قامت به حتى –نات واملعدات املتوجهة إلى الجماعة ومخابئ األسلحة، والشح

ليس إلسرائيل من قدرة تذكر،  -اآلن، عندما شكلت عمليات كهذه، تهديًدا مباشًرا لها

للحط من قدرات حزب هللا. وباستثناء التدخل العسكري املباشر، أو تقديم الدعم 

ر على رغبة إسرائيل في وهي إجراءات ليس من مؤش–ملجموعات "الثوار" السوريين 

ال تستطيع إسرائيل التأثير في قدرة نظام األسد على البقاء، وال يمكنها التأثير في  -خوضها

 مسألة أي من الجماعات، أو األفراد، قد يخلف األسد. 

 

وربما ال ترى إسرائيل مصلحة، في اتخاذ موقف في الحرب األهلية في سورية، وإن كانت 

لألسد، وال مولعة بـ "الثوار" الذين قد يحكمون األراض ي  -دبالتأكي–ليست صديقة 

السورية، بعد رحيله، بأهدافهم الخاصة املشكوك فيها. وكما كتب الصحافي اإلسرائيلي، 

جاكي حوجي، "ثمة مقاتلون محددون، هدفهم ليس واضًحا، وخاضعون لتأثير، أو احتالل، 

فاع اإلسرائيلية، لم يكشف عن ، وقد وصف ضابط في قوات الد(72)قوى أقوى منهم"

في تصريح ملوقع املونيتور  -بصراحة أكبر–هويته، مأزق إسرائيل الخاسرة في كلتا الحالتين 

:
ً

 اإلخباري، على شبكة اإلنترنت، قائال

  

-"في الحالتين كلتيهما، ستكون النتيجة سيئة؛ فانتصار محور إيران

يس أمًرا إيجابًيا حزب هللا الراديكالي، املدعوم روسًيا، ل-سورية

بالنسبة إلى إسرائيل، ولكن من جهة أخرى، حشد جميع مهووس ي 

 ".(73) أيًضاالجهاد العاملي في دمشق، ومرتفعات الجوالن، تطور مقلق 
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ا، لن يجعل موقف إسرائيل   عسكرًيا عدائيًّ
ً

 -بالضرورة–ومن املثير لالهتمام، أن تدخال

صف شديدة، تستهدف قوات إيران وحزب هللا أفضل؛ فقد تستطيع إسرائيل شنَّ حملة ق

في سورية، ولكن ليس واضًحا إلى أي  مدى قد يعود ذلك بالفائدة على إسرائيل، كما أن 

حملة عسكرية شاملة، ومنسقة، ضد إيران ووكالئها، قد تخاطر بحرب مباشرة بين 

الخطاب العام  إسرائيل وإيران، والتي ال يرغب فيها أي من قيادة البلدين، على الرغم من

بخالف ذلك. وقد تستطيع غارات متباعدة، القضاء على تهديدات تكتيكية على املدى 

من قدرة إيران، أو حزب هللا، على العمل في  -بشكل ملحوظ–القريب، لكنها لن تحط 

ا إلقامة  سورية على املدى البعيد، ما دام العلويون باقين في السلطة، كما أن غزًوا بريًّ

ٍ إنساني لالجئين–يمية، عازلة في الجوالن السوري منطقة إقل
قد يودي  -أو حتى إلقامة ممر 

إلى نتائج عكسية؛ إذ إن استيالء على أراٍض سورية، قد يجعل من إسرائيل نقطة محورية 

في الصراع السوري، ومن دون تفويض من مجلس األمن الدولي؛ فسيثير ذلك إشكالية على 

، من أي نوع، قد يضع إسرائيل الصعيد الدولي. وفي الواقع
ً

 عسكرًيا متواصال
ً

–؛ فإن عمال

في مرمى العديد من الجهات الفاعلة املتقاتلة في سورية، وغيرها عبر  -بشكل مباشر

ين، العربي واإلسالمي. 
َ َ
 العامل

 

إن املساهمة في إسقاط نظام األسد من أجل طرد إيران، من شأنه، كما ذكر ضابط 

يلية املستشهد به أعاله، أن يفتح الباب لجميع شرور الجماعات قوات الدفاع اإلسرائ

وهو احتمال يعيد إلى األذهان، مالحظة املدير األسبق –التي ال يمكن التنبؤ بها  الجهادية،

لالستخبارات املركزية، ر. جيمس وولس ي، حول انهيار االتحاد السوفيتي، حيث قال: "نعم، 

نعيش اليوم في غابة مليئة بمجموعة متنوعة، ومذهلة، من لقد قتلنا تنيًنا كبيًرا، ولكننا 

ع التنين أسهل"  .(74)الثعابين السامة، ومن نواح كثيرة، كان تتب 

 

ويمكن لقوات الدفاع اإلسرائيلية تحقيق أهداف إسرائيل بفاعلية أكبر، من خالل 

أداة وليس ك–استخدام القوة، كأداة تكتيكية للتخلص من تهديدات محددة في وقتها 

استراتيجية لتغيير املحيط اإلقليمي. وبالنتيجة؛ فإنه من املتوقع أن يبقى االنخراط 
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العسكري اإلسرائيلي في سورية، متقطًعا، ومقتصًرا على ضربات عرضية، ملنع هجمات على 

األراض ي اإلسرائيلية، أو عمليات نقل األسلحة الحالية إلى حزب هللا، ومن شأن نهج كهذا، 

رائيل من االنجرار إلى حرب أهلية، ال تستطيع التأثير في مسارها بطريقة مجدية، أن يقَي إس

كما يقيها من اصطدامات غير مقصودة، مع القوات اإليرانية، والروسية. وقد تتمكن 

كانتظار مهاجمة قوافل نقل السالح، –إسرائيل من تغيير وسائلها في استهداف حزب هللا 

ر في النهج  -ةبعد دخولها األراض ي اللبناني  كهذا في التكتيك، لن يشير إلى تغيُّ
ً

إال أن تحوال

 العام، الذي تتبعه إسرائيل بشأن مصالحها في سورية. 

 

، S-400والذي يتضمن بطاريات –ونظًرا إلى الوجود العسكري الروس ي في سورية 

القيام بغارات جوية متكررة  ،ال تستطيع إسرائيل - (75) الجوي متطورة، من أنظمة الدفاع 

في سورية، من دون نوع من التنسيق، والفصل، في العمليات مع روسيا؛ فقد يشكل سقوط 

طياٍر، أزمة كبيرة بالنسبة إلى إسرائيل، التي تضع إنقاذ أسرى الحرب، والرهائن 

ما إذا ألقي القبض على الطيار، ا كان  اإلسرائيليين، على قمة أولوياتها الوطنية، وال سي  حيًّ

ا، من الجماعات الجهادية أو القوات املتحالفة مع إيران. وقد أسفرت زيارة نتنياهو  أم ميتًّ

، األمر (76) العسكريةإلى موسكو، عن اتفاق لتشارك قدًرا من املعلومات، حول العمليات 

الذي يرجح تجنب حوادث غير مقصودة، ولكن، والحتفاظها بحرية حركة حقيقية؛ فال بد  

ِّ إل 
سرائيل من التوصل إلى تفاهم استراتيجي مع موسكو، حول ما تحاول إنجازه من شن 

هجمات على القوات املتحالفة مع روسيا في سورية، وحول ما تسمح به روسيا إلسرائيل 

من دون تدخل. ونظًرا إلى أن معظم حلفاء إسرائيل، وشركائها، شهدوا عالقات متدهورة 

 -بنفسها–يلة املاضية، فإنه من املرجح أن تسعى إسرائيل مع موسكو، في السنوات القل

 لتسوية دبلوماسية مع روسيا. 

 

وإضافة إلى التفاوض للحصول على حرية مناورة أكبر، لقوات الدفاع اإلسرائيلية، 

ينبغي على إسرائيل تشجيع روسيا، للضغط على عميلها السوري، للحد من النفوذ 

إلسرائيلية. وال تكمن مصلحة روسيا، في ضمان حصول والنشاط اإليراني قرب الحدود ا
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حزب هللا على إمدادات ثابتة، من األسلحة اإليرانية، ليهدد بها إسرائيل، وإنما في توسيع 

نفوذها في سورية؛ وهذا هدف يجعل من إيران، وغيرها من سماسرة السلطة الكبار في 

ذلك؛ فلم يتوضح بعد، ما إذا كانت  مع موسكو، ومع -إلى حد ما–البالد، في موقع املنافسة 

روسيا قادرة على إبعاد إيران؛ فاألسد يحتاج املساعدة من موسكو، وطهران، )وحزب هللا(، 

 للبقاء في السلطة.

 

وفي الوقت نفسه، ومع قيامها بضربات عرضية على أهداف في سورية؛ فقد تشكل 

ا عليها، ُيرجح أن تستمر الحكومة اإلسرائي
ً
لية، وربما تتوسع، في جهدها لـ تهديًدا وشيك

"تهدئة" الجوالن السوري، ما يحد من تواجد قوات إيران ووكالئها فيه. وسواء قامت 

إسرائيل، أم منظمات اإلغاثة الدولية، بتقديم اإلغاثة اإلنسانية، والرعاية الطبية، وغيرها 

على مقاومة  من اإلمدادات األساسية، لقرى الجوالن السوري؛ فإن ذلك سيشجع سكانها

ة، أو معارضة وجودهم، وقد تفيد مساعدة كهذه،  نَّ نفوذ مقاتلي حزب هللا، واملتطرفين السُّ

في تجنب أزمة الجئين، من خالل تشجيع سكان الجوالن السوري، على البقاء في أراضيهم، 

 من محاولة عبور الحدود إلى إسرائيل. 
ً

 بدال

 

ما لم تتحطم سورية، وتصل إلى حالة من الفوض ى املشاعية، والتي يبدو أنها ستودي 

إلى امتداد العنف من جنوب سورية عبر الحدود، ال ُيرجح أن تقيم إسرائيل "منطقة دروز 

آمنة"، على الجانب السوري من الحدود، حتى إن كانت محاولة منع ارتكاب مجازر بحق 

تبقي املقاتلين الخصوم بعيًدا من الحدود اإلسرائيلية،  من دروز سورية، قد 700.000

وتردع تجنيد الجماعات املتطرفة لسكان الحدود، وتمنع أزمة الجئين، وتهدئ سكان 

إسرائيل من الدروز. ومن الصعب إقامة ممر إنساني كهذا، من دون نشر قوات إسرائيلية 

م؛ وأي من النهجين، سيجعل على األرض، أو تسليح الدروز السوريين للدفاع عن أنفسه

ا 
ً
ا في الصراع، هدف ا جليًّ

ً
لالنتقام. وعالوة على ذلك، ونظًرا إلى  -بالتالي-من إسرائيل طرف

لنظام األسد؛ فإن إسرائيل ال ترغب في تسليح طائفة، قد تتبع  -عموًما–موالة دروز سورية 

إذا ما كانت  أوامر دمشق، للتسبب في اضطرابات عبر الحدود. ومع ذلك، -الحًقا–
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ية، مستعدة لبسط سيطرتها على الجوالن السوري؛ فقد تتعاون إسرائيل  ِّ
 
ن امليليشيات السُّ

مع دروز سورية، لتحقيق االستقرار في الجانب السوري  -وإن كانت سرية–بفاعلية أكبر 

 .(77) الحدوديةمن املنطقة 

 

اركته في الصراع ونظًرا إلى ما قد يصل إليه حزب هللا من ضعف شديد، نتيجة مش

السوري املوسع؛ فقد تقرر إسرائيل أن الوقت قد حان، ملحاولة توجيه ضربة ساحقة إلى 

الجماعة في لبنان، لكن، وعلى الرغم من أن الصراع في سورية قد استنفد مقاتلي حزب 

ض شرعيته األيديولوجية؛ فإن  الجماعة ال تزال تتمتع بدعٍم شعبي بين شيعة  هللا، وقوَّ

ا على ضربة إسرائيلية. وبالتالي؛ لبنا ن، ومن املرجح أن تشهد زيادة في عمليات التجنيد، ردًّ

فإنه من غير املرجح أن تقوم إسرائيل بخطوة كهذه، ما لم تفقد إيران حرية تحركها في 

على إمداد حزب هللا باألسلحة، للرد على الهجمات  -بالتالي–األراض ي السورية، وقدرتها 

ل هجوم كبير، من ترسانة اإلسرائيلية،  وحتى عندئٍذ، على إسرائيل أن تكون مستعدة لتحمُّ

الصواريخ الضخمة، التي يمتلكها حزب هللا، والتي قد تتسبب بسقوط عدد كبير من 

 الضحايا املدنيين في إسرائيل.

  

ومن غير املرجح أن يؤثر االتفاق النووي الدولي مع إيران، "خطة العمل املشتركة 

، في نهج إسرائيل اتجاه الصراع املسلح في سورية، ومع ذلك، فإنه من JCPOA الشاملة"

ا إلستراتيجية إسرائيل، في ضمان بقاء إيران معزولة  املرجح أن يعطي االتفاق زخًما إضافيًّ

ا؛ فإنها ستعارض أي التزام دبلوماس ي غربي إليران، أو تسامح واضح مع نزعة إيران إلى  دوليًّ

ية في املنطقة، بما فيها سورية، في محاولة لتعزيز املعتدلين اإليرانيين، أو املغامرة السياس

ضه الشيطنة اإليرانية.   حماية االتفاق من أن تقو 

 

ت إسرائيل حملة دبلوماسية عدائية، للتشكيك في 
َّ
في أثناء املفاوضات النووية، شن

 أن إيران يمكنها تطوير أسلحة نووية بصو 
ً
ة، وأن إلغاء صدقية الصفقة؛ محاججة رة سري 

ل  ِّ
تجميد األصول اإليرانية، وإعادة إدماج إيران في االقتصاد العاملي، من شأنه أن يمو 
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املساعدات اإليرانية لحزب هللا، ونظام األسد، ما يؤجج الصراع في سورية، كما الهجمات 

على  اإلرهابية على إسرائيل. وتشعر إسرائيل بالقلق من أن يتسامح الغرب، بسبب حرصه

نجاح خطة العمل املشتركة الشاملة، مع سلوك إيران العدواني في املنطقة، ويتغاض ى عن 

ا   دوليًّ
ً

اإلخفاقات البسيطة في امتثالها الصفقة النووية، ويعامل إيران بوصفها فاعال

ا"، من خالل إشراكها في مجموعة متنوعة من القضايا السياسية واالقتصادية. وفي  "عاديًّ

نذ توقيع خطة العمل املشتركة الشاملة؛ فقد اعترفت الواليات املتحدة، الواقع، وم

ٍ للصراع السوري، سيكون صعًبا من دون إيران، فوافقت 
واالتحاد األوروبي، بأن إيجاد حل 

 .(79) سوريةعلى إشراكها في املحادثات حول 

  

تخش ى أن في عدم ثقتها بطموحات إيران النووية، و  -في العمق-وتستمرُّ إسرائيل 

تستخدم إيران املوارد التي توافرها العقوبات، كرديف لتمويل اإلرهاب، وزيادة تدخلها 

العسكري في سورية، ورسم نفوذها في املنطقة. وبعد فشلها في منع إبرام االتفاق، تضغط 

ع على خطة العمل املشتركة الشاملة، 
َّ
إسرائيل اآلن، على الواليات املتحدة، وغيرها، ممن وق

، كما ستحاول (80) بالخداعنفيذ االتفاق بصرامة قدر اإلمكان، ملنع احتمال قيام إيران لت

إسرائيل إبقاء إيران معزولة، وستعارض أي مساٍع دولية، لتطبيع العالقات الدبلوماسية 

، من خالل إشراك طهران في محادثات السالم في سورية –مع إيران 
ً

بعد رفع  -مثال

 العقوبات عنها اآلن. 
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ا: الخالصة  خامسا

ذكر، للتأثير في الوضع االستراتيجي في سورية؛ فال يمكنها كبح 
ُ
ال تمتلك إسرائيل قدرة ت

جماح سلوك إيران في سورية، أو منع قواتها أو حلفائها من العمل على طول الحدود 

 
ً
َر التدخل الروس ي لدعم حكومة  اإلسرائيلية، ما يشكل قلًقا إستراتيجيا رئيًسا، وقد َيسَّ

حزب هللا،  األسد، حرية عمل إيران في املنطقة، بما في ذلك قدرتها على نقل األسلحة إلى

 لغرض مهاجمة إسرائيل.

 من الخيارات الجيدة، للتدخل في الصراع السوري، 
ً

كما ال تمتلك إسرائيل إال قليال

  -بصورة رئيسة–األمر الذي يعود 
ً

إلى عدم وجود نتيجة محتملة، قد تكون أكثر تفضيال

إلسرائيل، من وضع العنف الراهن؛ فبقاء األسد من شأنه أن يضمن استمرار الوصول 

إلى بلقنة البالد إلى تعددية فدرالية، ومن  -على األرجح–اإليراني، وسقوطه قد يؤدي 

تسمح بنشاط معاٍد لها؛  ومن املحتمل أن تكون بعض هذه الفدراليات معادية إلسرائيل، أو 

الجماعة األكثر تعاطًفا مع إسرائيل، على الرغم من ارتباطهم –شأن تسليح دروز سورية 

ا في الصراع، وربما يأتي بنتائج عكسية، على املدى  -بنظام األسد
ً
أن يجعل إسرائيل طرف

ري، قد ٌيعد  الطويل؛ وحتى التدخل املباشر إلقامة منطقة إنسانية آمنة في الجوالن السو 

ا في الصراع، 
ً
استيالء إسرائيلًيا على أراٍض عربية وإسالمية، ما يجعل من إسرائيل طرف

ا لالنتقام، أما استمرار األزمة في سورية؛ فمن شأنه أن يحقق مصالح إسرائيل، أكثر 
ً
وهدف

 د الصراع، أي إجراء من إسرائيل. من أي نتيجة حاسمة، بينما لن تتطلب إطالة أم

؛ فمن املرجح أن تستمر إسرائيل في نهجها الحالي، الدفاع االستباقي عن النفس، وعليه

ِّ ضربات جوية، ملنع نقل األسلحة إلى حزب هللا، والهجمات على أراضيها، 
وستستمر في شن 

وكوسيلة ردع أساسية؛ فسوف تستمر بالرد على القذائف الصاروخية الطائشة، التي تقع 

وم بذلك، عليها التوصل إلى اتفاق دبلوماس ي مع موسكو، لضمان على أراضيها. ولكن، كي تق

عدم إسقاط الطائرات اإلسرائيلية، وتجنب الضربات غير املقصودة على املواقع الروسية، 

وفي حال عدم توصل إسرائيل وروسيا إلى اتفاق كهذا؛ فقد تتقيد قدرة إسرائيل على 

اإلغاثي وقد تستمر إسرائيل في تواصلها  التصرف، بالقدر الذي ترغبه من الحزم والتكرار.

غيرها  -أيًضا–دروز سورية، وغيرهم من الطوائف في الجوالن السوري، بينما تشجع  مع
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من الدول، على فعل ذلك، في محاولة إلبقاء املناطق الحدودية صعبة الوصول ملقاتلي 

ية، الذين قد يرغب ِّ
 
ن ون في التسبب بحوادث إيران، وحزب هللا، أو الجماعات الجهادية السُّ

 عبر الحدود. 

 

وعلى الرغم من املجزرة في سورية، واالهتمام الدولي الشديد بها؛ فإن  إسرائيل تواجه 

ا–تهديدات أكبر ألمنها القومي، كاستمرار إيران  في برنامجها النووي، واملساعدة  -سرًّ

الغربية، وفي إسرائيل اإليرانية لحماس في قطاع غزة، واالضطرابات الفلسطينية في الضفة 

نفسها. وعليه، فمن غير املرجح إلسرائيل أن تضطر، أو ترغب، في تركيز اهتمامها، أو 

عبر حدودها، أو  -بخطورة–مواردها، على الصراع السوري، ما لم يمتد العنف في سورية 

ا بذلك. 
ً
 يشكل تهديًدا وشيك
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 حول هذه الرؤية

ي نهاية خطة عمل موسعة، ملحاكاة أزمة، تدرس التحديات األمنية اإلقليمية في الشرق ف

َرَق األوسط، والتي قام باحثو  مؤسسة رند بوضعها وإدارتها؛ الحظ املشاركون أنه ال فِّ

ا إلسرائيل في األزمة؛ فالفوض ى على طول  اوال فريَق املراقبة، تصورت دوًر  الالعبين، مهمًّ

املتمركزة في سورية، ولكنها تؤثر على األردن، ولبنان، ومصر، وجنوب –حدود إسرائيل 

اليوم، إال أن خصميها اإلقليميين الرئيسين، إيران لم تؤثر بجدية على إسرائيل حتى  -تركيا

كانا من املسببات الرئيسة للصراع في بالد الشام. ويعتقد املشاركون أن أي جهد وحزب هللا، 

تقوم به إسرائيل، إلدخال نفسها في الصراع، قد يكون له تأثير جوهري على توجهها؛ وفي 

في التورط، قد يشير إلى احتراز من تحدي املقابل، فإنهم يعتقدون أن عدم رغبة إسرائيل 

ا على  إيران وروسيا، اللتان نشرتا مؤخًرا قواتهما في سورية، ما لم يشكال تهديًدا جديًّ

مصالح إسرائيل. وقد خلص املشاركون في املحاكاة، إلى أن تقويًما ملصالح إسرائيل، 

اعلة الرئيسة، سيكون ذا وأهدافها، وخياراتها السياسية في الصراع السوري، وعناصره الف

 أهمية. وتقدم وجهة النظر، هذه، ذاك التقويم. 

 

وقد ظهرت فكرة وجهة النظر هذه، من محاكاة أزمة دامت أسابيًعا، شارك فيها عشرات 

لي شؤون الشرق األوسط، من وكاالت حكومية، ومن مؤسسة رند، ومن مؤسسات  ِّ
 
من محل

في هذا الحدث، إال أن مناقشاتهم، ورؤاهم، خارجية. من الصعب تسمية جميع املشاركين 

واستثارتهم لألفكار، أظهرت الحاجة إلى مزيد من البحث، حول مصالح إسرائيل، وأهدافها، 

في ما يتعلق بالصراع السوري. وقد قدم ريتشارد غيرفن، من مركز مؤسسة رند لسياسة 

من مؤسسة رند أيًضا،  االستخبارات، الدعم والتشجيع، كما قدم، إلى جانب كاثلين ريدي،

تعليقات، تتسم ببعد النظر، على املسودة األولية. وقدم ديفيد جونسون، من مؤسسة 

مة  ِّ
رند، وبريان كاتوليس، من مركز التقدم األميركي، واللذان عمال زميلين مراجعين، رؤى قي 

اع السياسة.   أدت إلى تحسن كبير في حجج البحث، وعززت فائدته للمحللين، وصنَّ
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وقد أنجز هذا البحث برعاية وكالة االستخبارات الدفاعية، وأجري ضمن مركز سياسة 

االستخبارات، في معهد البحوث الوطنية الدفاعية في مؤسسة رند، وهو مركز بحوث 

ا برعاية مكتب وزير الدفاع، وهيئة األركان املشتركة، والقيادات  وتنمية، ممول اتحاديًّ

، وسالح مشاة البحرية )قوات املارينز(، وكاالت الدفاع، وجماعة القتالية املوحدة، والبحرية

الال استخبارات الدفاعية. ملزيد من املعلومات حول مركز مؤسسة رند لسياسة 

 االستخبارات، انظر الرابط:

www.rand.org/nsrd/ndri/centers/intel or contact the director 

 نت(. )معلومات االتصال متوفرة على صفحة اإلنتر 
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