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 القسم األول
األمن العسكري اإلسرائيلي

أوالً: العقيدة األمنية اإلسرائيلية

يتفق كثير من الباحثين على الحداثة النس�بية للدراسات المتعلقة بظاهرة »األمن 
القومي« كظاهرة علمية ومستوى للتحليل.1 فقد قامت تلك الدراسات بالتزامن مع 
األوضاع السياسية والعسكرية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وتوالي التغييرات 
في هيكل النظام الدولي ومستوى القوة في قيادته. بيد أن االهتمام الفكري والعلمي 
بتل�ك الظاه�رة ارتب�ط بظاهرة العنف على المس�تويين الدولي والقوم�ي، لدى الدول 
التي تمارس وتتعامل أكثر مع مفهوم العنف، كإسرائيل التي وضعت مسألة األمن في 
قمة أولوياتها، وبلورت استراتيجيا متكاملة لمفهوم أمنها القومي وتحديدًا العسكري.
وعلى الرغم من حداثة الدراسات في موضوع »األمن«، فإن المفاهيم المرتبطة 
به أصبحت محددة وواضحة إلى حد بعيد في فكر القيادات السياسية واألمنية وعقلها 
في كثير من الدول. وفي المقابل، أخذت تتسع اهتمامات بأبعاد ُأخرى لمفهوم األمن 
القوم�ي جديدة غير عس�كرية أكثر تعقيدًا وبعيدة عن الفك�ر الواقعي المرتبط بمفهوم 

القوة، ليشمل كاًل من البعد االقتصادي والبيئي والتكنولوجي وغيره.
ُيعّرف األمن القومي ألي دولة في العالم، بأنه قدرتها على الحفاظ على مصالحها 
والدفاع عنها. لكن تعريف األمن القومي اإلس�رائيلي يكاد يكون ش�اذًا عن جميع تلك 
المفاهيم، إذ يعّرف دافيد بن – غوريون األمن القومي اإلسرائيلي بقوله: هو »الدفاع عن 
 Richard Rosecrance, International Relations: Peace or War? (New York: Macmillan,  1
1966), pp. 33-35.
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الوجود«، مرهونًا بالهاجس األمني الذي يقوم على الفرضية القائلة بأن إسرائيل موجودة 
ف�ي حال�ة خطر كيان�ي دائم. لذلك، فإن مفهوم األمن القومي اإلس�رائيلي يمتد ليش�مل 
محاولة التأثير في خط التفاعالت اإلقليمية التي تضمن منع أي تحديد لقدرات إسرائيل 
السياس�ية والجيوبوليتيكي�ة، األم�ر ال�ذي يف�رض احت�كاكًا دائمًا مع محيطه�ا اإلقليمي 
وف�رض التعام�ل معها على أس�اس واقع�ي ال يمكن تغييره، وهو ما يضع إس�رائيل أمام 
معضالت اس�تراتيجية تتطلب اس�تراتيجيا عس�كرية فعالة، مثل الملف النووي اإليراني، 

والتموضع اإليراني في سورية، وتراكم قدرات حزب اهلل الصاروخية.2
ال يوج�د نم�وذج مح�دد لنظرية األمن اإلس�رائيلي التي تتج�اوب مع متطلبات 
الواقع اإلس�رائيلي، وإنما هناك تراكم بالتدريج لمبادئ وأس�س االس�تراتيجيا األمنية 
المبنية على التجربة العس�كرية منذ االس�تيطان اليهودي في فلس�طين في نهاية القرن 
التاسع عشر، والتجربة التي اكتسبتها المنظمات العسكرية من خالل الحرب العالمية 
الثاني�ة والنكب�ة، إضافة إلى المعطيات الجيوسياس�ية. وأيض�ًا، ال يوجد نص مكتوب 
وواض�ح ومتكام�ل لنظري�ة األم�ن اإلس�رائيلي، إذ إن قس�مًا منه�ا تم تداوله ش�فهيًا، 
والقس�م اآلخر تمت كتابته على ش�كل قوانين س�نها البرلمان اإلس�رائيلي، وقرارات 
ص�ادرة ع�ن حكومات إس�رائيل المتعاقبة، وكذلك على ش�كل تعليمات من قيادات 
عس�كرية ب�ارزة ف�ي الجي�ش وأوامر هيئ�ة األركان العلي�ا، إضافة إلى كت�ب وكتيبات 
إرش�اد صادرة عن أذرع الجيش اإلس�رائيلي. بهذا، فإن األسس االستراتيجية، األمنية 
والعلمية والتنظيمية، كما هي موجودة في هذه المصادر، ُتكّون نظرية األمن إلسرائيل 

التي كانت وما زالت فعالة حتى المرحلة الراهنة.
م�ا زال المفه�وم األمني يؤس�س على جع�ل الدول العربية تقب�ل بوجود الدولة 
اليهودي�ة. وف�ي األس�اس، كان�ت إس�رائيل التي تصّوره�ا بن – غوريون دولة تس�عى 
لفترات طويلة من الهدوء، ولتجنب المواجهات العسكرية قدر اإلمكان. لكن عليها، 
 Gabi Siboni, Yuval Bazak, Gal Perl Finkel, «The Development of Security: Military  2
Thinking in the IDF,» Strategic Assessment, vol. 21, no. 1 (April 2018).
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إذا دع�ت الحاجة، أن تحقق نصرًا س�ريعًا بس�بب صغر حجمه�ا ومحدودية مواردها 
البشرية. وعلى هذا األساس ُوضعت مرتكزات العقيدة األمنية، وأهمها:3

أواًل: تعزيز قوة الردع.
ثانيًا: نقل المعركة في أقرب وقت ممكن إلى أرض العدو وإنهاؤها بسرعة.

ثالثًا: تدمير قوات العدو العسكرية ومعداته.
رابعًا: »هجوم استباقي« أو »حرب خاطفة وقائية« في حال التأكد من خطر وشيك.

خامسًا: سالح نووي كخيار أخير.
وم�ن أج�ل تحقيق ه�ذه الغاية، ج�رى اعتم�اد مبدأي�ن. كان األول منهما فكرة 
»جي�ش الش�عب« ال�ذي يمكن تعبئته بس�رعة، وهو يتكّون أساس�ًا م�ن المجندين في 
الخدم�ة العس�كرية اإللزامي�ة واالحتياط. وه�و جيش نظامي محت�رف صغير وقوات 
احتي�اط كبي�رة وقوات جوية متقدمة، وتفوقه على األس�لحة الجوي�ة العربية مجتمعة، 
وأجهزة اس�تخبارات عالي�ة الكفاءة. والمبدأ الثاني أصبح ُيع�رف ب� »المثلث األمني« 
الذي ترتكز عليه العقيدة األمنية: الردع واإلنذار المبكر واالنتصار العسكري الحاسم. 
كذل�ك إدراك أن واق�ع انع�دام التماث�ل في الق�درات االقتصادي�ة والديموغرافية بين 
إسرائيل والدول العربية المعادية ال يسمح لألولى بإحراز انتصار نهائي. وتمت إضافة 
ركي�زة رابع�ة إلى الثالوث األمني اإلس�رائيلي، ه�ي الدفاع )بمفه�وم الحماية(، الذي 
ُيعنى أساسًا ببلورة آليات فعالة لحماية الجبهة الداخلية من الصواريخ المعادية، األمر 

.2006 الذي أحست به إسرائيل بعد الحرب على لبنان سنة 
وفي العقدين األخيرين، أصبح هناك إدراك ووعي، وخصوصًا لدى المؤسسات 
البحثي�ة لضرورة إجراء تعديل جوهري عل�ى العقيدة األمنية، نتيجة تراكم المتغيرات 
والمستجدات في البيئة االستراتيجية إلسرائيل. إاّل إننا لم نشهد أي قراءة رسمية تشير 
 Dan Meridor, Ron Eldadi, «Israel’s National Security Doctrine: The Report of the  3
 Committee on the Formulation of the National Security Doctrine, Ten Years Later,»
Memorandum, February 2019.
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إلى أي تغيير أو تحديث جوهري في العقيدة األمنية اإلس�رائيلية. وطالما أن إس�رائيل 
ال تملك رؤيا سياسية مستقبلية، فإن الذهنية األمنية والعسكرية ستبقى هي المسيطرة، 
وتبق�ى التغيي�رات األساس�ية ترتكز ف�ي المجال العمالني العس�كري )االس�تراتيجيا 

العسكرية( وفقًا للمحيط االستراتيجي القائم.4
وفي المقابل، توصي المؤسسات البحثية بإدراج أربعة عناصر جديدة تضاف إلى 
العقي�دة األمني�ة هي: اإلحباط والمنع؛ التحالف االس�تراتيجي مع الواليات المتحدة 

األميركية؛ التحالفات اإلقليمية؛ التأقلم.5
عنصر اإلحباط والمنع في السياس�ة التي تنتهجها إس�رائيل عمليًا منذ س�نوات، 
قوامه اس�تخدام الوس�ائل التي في حيازتها من أجل إجهاض التهديدات غير التقليدية 
ضده�ا، مثل: اس�تهداف العلماء اإليرانيين، واس�تهداف قواف�ل الصواريخ إلى حزب 

اهلل، وهجمات على دير الزور سنة 2007 مستهدفة مفاعلها النووي.
ويش�دد الخب�راء عل�ى أهمي�ة إعط�اء العالق�ات االس�تراتيجية االس�تثنائية م�ع 
الوالي�ات المتح�دة األولوية لتنمية هذه العالقات بأكب�ر قدر ممكن، من أجل ضمان 
التف�وق العس�كري المطل�ق والنوعي عل�ى كل الدول اإلقليمي�ة، وكذلك ضمان هذا 

الذخر السياسي واألمني األكثر أهمية بالنسبة إلى إسرائيل على الساحة الدولية.
وفيم�ا يتعل�ق بالتحالف�ات اإلقليمية، ينبغي إلس�رائيل أن تدفع ف�ي اتجاه بلورة 
تحالفات رس�مية وغير رسمية، مع الس�عودية ودول الخليج، والعالقات بدول شرق 
أفريقيا، وفي مقدمها إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا، ودول الحوض الشرقي 

للمتوسط، ومنها قبرص واليونان ودول البلقان.
أّما العنصر الرابع المتعلق بالتأقلم، فكانت بلورته في ضوء األزمات التي شهدتها 
الدول العربية منذ سنة 2011، إذ إن التحوالت المتواترة والمتطرفة في المنطقة توجب 
تطوير آليات ووسائل لصناعة القرار خالل مدة زمنية قصيرة تسمح بتقليص األضرار 

Siboni, Bazak, Finkel, op. cit.  4
Ibid.; Meridor, Eldadi, op. cit.  5
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على إس�رائيل، وال س�يما عند فشل أجهزة االس�تخبارات في استشراف الزلزال الذي 
شهده المشهد اإلقليمي.

مبدأ الردع وحدود القوة
ُينظر إلى الردع كمركب من مركبات العقيدة األمنية للدول، وهو يهدف في حده 
األدن�ى إلى المحافظة على الوضع االس�تراتيجي القائ�م وعدم تحوله إلى بيئة معادية 
تستلزم تفعيل القوة العسكرية، بينما يصل في حده األعلى إلى فرض اإلرادة السياسية 
عل�ى الخص�م م�ن دون حروب. ومن هنا، يتأتى تفس�ير مدى تمس�ك العقيدة األمنية 
اإلس�رائيلية بمبدأ الردع، كمكّون أساس�ي لها، لتحقيق أهداف إس�رائيل أو المحافظة 

على وجودها ومصالحها، سواء من ناحية دفاعية أو هجومية.
استخدمت إسرائيل مفهوم الردع على مدى طويل، وساعدها في تحقيق أهدافها 
ف�ي أغلبي�ة معاركه�ا ض�د ال�دول العربية. ل�ذا، ه�ي تفضل نوعي�ن من أن�واع الردع 
المتعددة، وتحديدًا »الردع بالمنع« و»الردع بالعقاب«، ولكل منهما مهمة عينية تتحدد 

بحسب الظروف الموضوعية وقدرات الخصم.
وتتح�رك إس�رائيل، وواضع�و السياس�ة األمني�ة فيه�ا، ف�ي فه�م وتقدير س�لوك 
خصومه�ا، مس�تندة إل�ى االفت�راض القائم على أن الس�مة األساس�ية لتحرك الخصم 
ليس�ت إاّل عب�ارة عن اس�تجابة من�ه للفرص والقي�ود التي توفرها البيئة االس�تراتيجية 
المحيطة به، وكيفية رؤيته لها، إضافة إلى توفر عاملي التحفيز والقدرة لديه. وبالتالي، 
كرد على ذلك، فإن وظيفة السلوك اإلسرائيلي األمني والسياسي، هي في إبقاء القيود 
قائم�ة وتعزيزه�ا منعًا لش�ن حرب أو أعم�ال عدائية ضدها، إضافة إل�ى إبعاد الفرص 
ع�ن متن�اول أيدي أعدائها. وهذا المطلب يتحقق من خ�الل قدرة الردع التي تملكها 
إس�رائيل وتظهرها لعدوها وتس�قطها على وعيه، وهو ما يجس�د للخصم عدم قدرته 
عل�ى إلح�اق الضرر بإس�رائيل فعليًا »الردع بالمنع«، أو أن ما س�يقوم به لن يجلب له 

منفعة، وإنما عوائد تزيد في الضرر والخسائر التي ستلحق به.
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م�ن ناحية نظرية ثانية، يعاني الردع اإلس�رائيلي ج�راء حالة التآكل المتراكم قبل 
الحرب والمتعاظم بعدها. لكن مش�كلة إس�رائيل كدولة عدوانية في محيط معاد لها 
ويراها غريبة عنه، أنها تريد تفعيل مبدأ الردع تجاه خصوم مش�بعين بالتحفيز أساس�ًا، 
س�واء أكان�ت لديهم ق�درة أم ال، أي أنهم ال يحتاجون إلى ق�درات خاصة كي توجد 
لديه�م الدافعي�ة، األمر ال�ذي يزيد العبء على مفهوم الردع في المفهوم اإلس�رائيلي 

ليتجاوز إمكاناته، أو يحّمل الردع اإلسرائيلي مطالب غير عادية.
وإذا كان ال�ردع مفهوم�ًا قيمي�ًا يخاط�ب الجيش والش�عب ومتخ�ذي القرارات 
ف�ي إس�رائيل، إضاف�ة إل�ى الع�دو بما يش�مل، تحدي�دًا، ح�زب اهلل وس�ورية وإيران 
والفلس�طينيين، فإنه يش�مل أيضًا الصورة التي تحتلها إسرائيل في الواليات المتحدة، 
كدولة عظمى راعية لها، باعتبار أن إس�رائيل عنصر فاعل ومفعل للسياس�ات األمنية 

األميركية التي ال يمكن للواليات المتحدة أن تخوضها مباشرة.

 المفهوم االستراتيجي اإلسرائيلي
المتالكها السالح النووي

في العقد األخير، تالش�ى النقاش في المحافل الدولية والعربية في ش�أن امتالك 
إس�رائيل القنبل�ة الذري�ة، وخصوصًا بعد تصريحات المس�ؤولين اإلس�رائيليين، التي 
أنه�ت حال�ة الضبابي�ة عن امتالك إس�رائيل الس�الح الن�ووي. ولعل س�نة 2006، هي 
المؤش�ر الحاس�م إل�ى انتق�ال إس�رائيل من اتب�اع »الضبابية« بش�أن امتالكها الس�الح 
الن�ووي إل�ى الردع النووي العلني، حين أقر رئيس الحكوم�ة آنذاك، إيهود أولمرت، 
ألول مرة، بأن إس�رائيل تمتلك أس�لحة نووية في خضم مقابلة لقناة سات1 األلمانية، 
إذ قال: »إن إس�رائيل دولة ديمقراطية تملك س�الحًا نوويًا وال تهدد أي بلد بأي ش�يء 
ولم تفعل ذلك قط.... أّما إيران فهي تهدد صراحة وعلنًا بمحو إسرائيل عن الخريطة. 
ه�ل يمكنك�م أن تقول�وا إن األمري�ن متس�اويان عندم�ا يتطلع اإليراني�ون إلى امتالك 
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أسلحة نووية، مثل أميركا وفرنسا وإسرائيل وروسيا.«6
ومما يؤكد األمر هو إصرار إس�رائيل على رفضها االلتزام بمعاهدة حظر انتش�ار 
األسلحة الذرية، وتهربها من توقيع اتفاق على عدم انتشار السالح النووي في الشرق 
األوسط. وفي المقابل، تجاهر إسرائيل برفضها القاطع إلمكان »توازن الردع النووي« 
في الش�رق األوس�ط المراَفق بتهدي�د علني إليران وتهديد مبطن ل�كل محاولة عربية 

لتطوير قدرات نووية، مثل مصر والسعودية.
لم تتبدل االس�تراتيجيا النووية اإلس�رائيلية، وما زال هناك إجماع عام إسرائيلي 
ُيروج�ه المنظرون االس�تراتيجيون في المجاالت السياس�ية والعس�كرية واالقتصادية 
عن الفكرة األساس�ية القائلة بأن الردع النووي يعزز أمن إس�رائيل بواسطة ردع الدول 
العربية عن وضع تحديات استراتيجية قد تهدد كيان إسرائيل، ويفرض وجودها على 
العالم العربي كحقيقة قائمة في الش�رق األوس�ط. وما زالت االس�تراتيجيا العس�كرية 
تتذرع، بضرورة الحفاظ على امتالك واحتكار الس�الح النووي في الش�رق األوس�ط، 
بالحج�ج التالي�ة: أواًل، إن موارد العرب وإيران االقتصادية والبش�رية تجعل قدرتهما 
على استيعاب األسلحة التقليدية غير محدودة، بعكس إسرائيل ذات القدرة المحدودة 
في هذين المجالين. ثانيًا، ال يمكن التنبؤ بموعد حدوث خلل في ميزان القوة. ثالثًا: 
اعتماد إسرائيل على الواليات المتحدة في التزود باألسلحة التقليدية، يجعلها عرضة 
لضغ�وط سياس�ية ق�د تضطره�ا إلى التخلي عن أه�داف حيوية في نظرها، والس�الح 

النووي يعطيها استقالاًل أكبر في اتخاذ القرارات وفي بلوغ تلك األهداف.
لك�ن، ه�ذه االس�تراتيجيا فش�لت ف�ي التعامل م�ع ما يس�مى »المل�ف النووي 
اإليراني« وتفاعالته على المس�توى الدولي واإلقليمي، وبّينت مدى محدودية فاعلية 
الردع النووي اإلسرائيلي وتأثيره في الموقف اإليراني والدولي. بل إن الردع النووي 
اإلسرائيلي، الضبابي والعلني، لم يؤثر في الموقف اإليراني بما يتعلق باالستمرار في 

مشروعها النووي، على األقل في المرحلة الراهنة.
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 12 / 12 / 2006.  6
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ثانياً: االستراتيجيا العسكرية اإلسرائيلية

ُتعّرف االس�تراتيجيا العس�كرية بأنها فن اس�تخدام القوات المس�لحة ووسائط 
الدولة كلها في الحرب، وهي جملة معارف علمية عن قوانين الحرب كصراع مسلح 
م�ن أج�ل مصال�ح وطنية أو قومية، وتنس�ق أعماله�ا وتوّحد جهوده�ا لبلوغ الهدف 
السياس�ي العس�كري الموح�د. وترتب�ط االس�تراتيجيا العس�كرية ارتباط�ًا وثيقًا بفن 
العمليات والتكتيك العس�كري. وتحدد العقيدة العس�كرية لالس�تراتيجيا العس�كرية 
األس�س والمب�ادئ العام�ة الت�ي يج�ب أن تس�ير عليه�ا، وخصوص�ًا الموضوع�ات 
التفصيلي�ة المتعلقة بطبيعة الحرب المقبلة وتنظيم الوحدات العس�كرية وطرق إدارة 

الحرب.
بن�ت إس�رائيل اس�تراتيجيتها العس�كرية باالعتم�اد على إدراك دقي�ق إلمكانات 
ال�دول العربي�ة المواجهة لها، وأهمها: العامل البش�ري، والتفوق الس�كاني العددي، 
والقاعدة االقتصادية للدول العربية، واتس�اع الرقعة الجغرافية والسياسية لهذه البالد، 
األم�ر ال�ذي يحق�ق له�ا عمقًا اس�تراتيجيًا ومرونة واس�عة ف�ي العمليات العس�كرية، 
وهو ما يمدها بالقدرة على تحمل حرب طويلة األمد، ال تس�تطيع إس�رائيل تحّملها 
بس�بب إمكاناتها البش�رية واالقتصادية والجغرافية المحدودة، في الوقت نفس�ه الذي 
تعتمد إس�رائيل على التنس�يق والتعاون العسكري مع الواليات المتحدة. ولذلك فإن 
إس�رائيل، نظ�رًا إل�ى وضعها الجغرافي – السياس�ي، وإلى كونها داخ�ل رقعة إقليمية 
ته�دد وجودها لتماس�ها الحدودي مع أعدائها المباش�رين )ال�دول العربية(، صاغت 
اس�تراتيجيتها العس�كرية على أساس الحرص على الحسم في كل مواجهة مع الدول 
العربية، ونقل المعركة إلى عمق أرض العدو، ألن هزيمة إسرائيل في معركة أو حرب 

تعني تهديدًا وجوديًا وكيانيًا.
إذًا، يقوم جوهر االستراتيجيا العسكرية اإلسرائيلية على المحافظة على القوة في 
أعلى درجاتها، وأن المسائل المتعلقة بمحيطها اإلقليمي ال يمكن حلها إاّل عن طريق 
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التفوق النوعي، وعليها أن تتبّنى مبدأ »الهجوم الفعال« أو »الضربات االستباقية«.7

الخطة الخمسية – »تيفن 2012«
أس�اس  تش�كل   »2012 »تيف�ن  بخط�ة  المعروف�ة  الخمس�ية  الخط�ة  زال�ت  م�ا 
االس�تراتيجيا العس�كرية في العق�د األخير التي تتمحور حول أهمي�ة وضرورة تطوير 
القوات المس�لحة اإلس�رائيلية فيما يتعلق بقواتها البرية في إطار الدروس والِعبر التي 
أس�فرت عنه�ا الحرب على لبنان ف�ي تموز / يوليو 2006، وانعكس�ت في تقرير لجنة 
فينوغراد عن أوجه التقصير التي كشفت عنها هذه الحرب، وخصوصًا في مجال عمل 
الق�وات البري�ة وأدائه�ا، وأيضًا في ضوء الدروس والخبرات المكتس�بة من الحروب 
اإلقليمي�ة الدائ�رة في العراق وأفغانس�تان وم�ع المقاومة الفلس�طينية، وما حدث من 
تطويرات تقنية متسارعة في أنظمة التسليح والمعدات الحربية على الصعيد العالمي، 

وال سيما في الواليات المتحدة وروسيا خالل السنوات القليلة الماضية.
أقر رئيس األركان الجنرال الس�ابق، غابي أش�كنازي، خطة »تيفن 2012« ليؤكد 
بها إيالء القيادة العس�كرية القوات البرية أهمية قصوى من خالل تخصيص موازنات 
هائلة لمش�ترياتها، أعلى من تلك المخصصة لس�الح الجو الذي حظي في الس�نوات 
األخيرة بحصة األس�د من الموازنة. كما أوصت الخطة بوقف تهميش القوات البرية 
ووجوب العودة إلى التركيز على أس�لحتها من المش�اة والمدرعات. كذلك اقتضت 
الخطة الخمس�ية زي�ادة القوات المدرعة بحجم فرقتين وتحس�ين نجاعة الدروع، إاّل 
إنه�ا ل�م تقلل م�ن حق س�الحي الجو والبح�ر اللذين س�يتزودان بمش�تريات جديدة 
توف�رت أمواله�ا من ارتفاع الدعم العس�كري األميركي م�ن 2,4 مليار دوالر إلى أكثر 
من 3 مليارات دوالر سنويًا. فقد بدأ من سنة 2014 تزويد سالح الطيران ب� 50 مقاتلة 
أميركية جديدة من طراز F-35 تطورها شركة لوكهيد مارتن وثمن كل منها 50 مليون 
دوالر، وه�ي ق�ادرة على اإلفالت من الرادارات، هذا إلى جانب تطوير الطائرات من 

Siboni, Bazak, Finkel, op. cit.  7
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دون طيار وتحسينها.
ووف�ق الخطة، بدأ تزويد الجيش اإلس�رائيلي بالمدرع�ات الثقيلة، أهمها تزويد 
التشكيالت المدرعة والميكانيكية بدبابات ميركافا 4 المتطورة، وكذلك بناقالت جند 
 )Trophy( مدرع�ة م�ن طراز نمر مزودة بأجهزة استش�عار إلكترونية من ط�راز تروفي
للحماي�ة الفعال�ة ضد الصواريخ المضادة للدبابات والتش�ويش عليه�ا وتجنبها، كما 
تعطي إنذارًا باقتراب الصاروخ المضاد للدبابات المعادية. هذا إلى جانب تزويد هذه 
المركب�ات القتالية بدروع تمت تقويتها وُأطلق عليها اس�م »ش�وبهام« أو »ارتجاعية«، 
At- ف�ي إط�ار تحيي�د الصواريخ المضادة للدباب�ات المتطورة )وخصوص�ًا »كورينت
14« الروس�ية(، وتأمين اس�تمرار فاعلية قوة الصدمة التي تتمتع بها القوات المدرعة، 

إضاف�ة إلى إدخ�ال منظومات دفاعية ناجحة في اعتراض الصواريخ من األنواع كافة، 
أي أرض / أرض، والصواريخ المضادة للدبابات.

م�ن هن�ا، جاء تركيز الخطة الخمس�ية على ال�دور البارز الذي س�تؤديه القوات 
البري�ة، وخصوص�ًا المدرعة والمش�اة والقوات الخاصة، في الح�رب المقبلة. وعلى 
الرغ�م م�ن أنه لن يك�ون هناك دور للق�وات البرية في العمليات العس�كرية المتوقعة 
ضد إيران، بحيث ستقوم القوات الجوية اإلسرائيلية بالدور الرئيسي فيها، فإن القوات 
البري�ة اس�تفادت من دروس ح�رب لبنان األخيرة، وس�تؤدي دورًا بارزًا ورئيس�يًا في 
أي عمليات عس�كرية مقبلة ضد س�ورية وحزب اهلل في لبنان، وس�يعتمد أساس�ًا على 
نق�ل المعرك�ة إلى أراض�ي الخصم من خالل العودة إلى أس�اليب االخت�راق العميق 
وعملي�ات االلتف�اف والتطوي�ق، وإلى العمل الذي تقوم به أساس�ًا الق�وات المدرعة 
باالشتراك مع قوات الجو في إطار ما يسمى الحرب الجو برية والتي يتم فيها التعامل 

مع جميع أهداف الخصم في المواجهة أو العمق والجوانب في وقت واحد.
أّما بالنس�بة إلى القوات البحرية اإلس�رائيلية، فتم تعزيزها في الس�نوات األخيرة 
بع�دد من الس�فن الحربي�ة من طراز »س�اعر« مجهزة بأنظم�ة نيران هجومي�ة ودفاعية 
متطورة، فضاًل عن غواصتي دولفين، األمر الذي س�يمنح القوات البحرية قدرة على 
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العم�ل ف�ي المياه العميقة وتوجي�ه ضربات صاروخية بواس�طة صواريخ كروز نووية 
تكتية ضد أهداف إيرانية من خليج ُعمان، إضافة إلى إحكام الحصار على الس�واحل 

السورية ومنع وصول إمدادات بحرية إلى حزب اهلل في لبنان.

الوثيقة العسكرية في سنة 2018
ف�ي إط�ار المواكب�ة الدائمة التي يوليها الجيش اإلس�رائيلي للمتغيرات في البيئة 
اإلقليمي�ة والدولي�ة، والت�ي تتطل�ب رؤي�ا متج�ددة وتجديدًا مس�تمرًا الس�تراتيجيته 
العس�كرية، فقد نش�رت رئاس�ة هيئة األركان اإلس�رائيلية وثيقة عس�كرية جديدة عن 
اس�تراتيجيا الجيش اإلس�رائيلي في س�نة 2018. وهذه الوثيقة هي أقرب ما تكون إلى 
إعادة صوغ العقيدة األمنية والعسكرية لدولة إسرائيل، وهي نسخة محدثة عن الوثيقة 
المنش�ورة س�نة 2015 تح�ت عنوان »الخطة متعددة الس�نوات«. وتتن�اول هذه الوثيقة 
قضايا حساس�ة، أبرزها مفهوم األمن وغايات الجيش في الحرب،8 كما تتضمن ما 
يوصف باألهداف القومية ومبادئ نظرية األمن ووصف بيئة العمل الخاصة بالجيش، 
وكذلك كيفية اس�تخدام القوة ونجاعة القيادة والس�يطرة وتنظيم الجيش اإلس�رائيلي 
للمعركة من خالل تحديد مهمات القيادة العامة ومهمات القيادات الرئيسية وتحديد 

القدرات المطلوبة.
في اإلطار الفكري العام للوثيقة، أكدت مجددًا أهم مبادئ نظرية األمن القومي 

اإلسرائيلي، وهي:

أواًل: االعتماد على استراتيجيا أمنية دفاعية، هدفها ضمان وجود إسرائيل وخلق 
ردع ناجح، وتقليص التهديدات عند الحاجة، وتأجيل المواجهات.

ثانيًا: نظرية عسكرية هجومية من أجل فرض اإلرادة على العدو.

ثالث�ًا: ض�رورة نقل المعرك�ة إلى مناطق الط�رف اآلخر ف�ي كل جوانبها )البرية 
الموقع اإللكتروني للجيش اإلسرائيلي.  8

https: //www.idf.il / media / 34416 / strategy.pdf .2019 / 3 / 2 آخر تردد
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والجوية والبحرية والمعلوماتية(، وإدارة المعركة هناك.

رابع�ًا: تعزي�ز اس�تراتيجيا إس�رائيل التي تس�عى لتطوير األوضاع االس�تراتيجية 
للمعركة المس�تقبلية، والتش�ويش على األوضاع الخاصة بالعدو، والتأثير في موازين 
الق�وى في المنطق�ة، والعمل على تحقيق الواقع األمن�ي المطلوب من خالل تفوقها 

العسكري.

التجديدات والتعديالت األساسية
أش�ارت الوثيق�ة المحدث�ة بوضوح إلى أن أه�داف الجيش من اس�تخدام القوة 
العس�كرية ال تقتص�ر عل�ى القضاء على التهديدات العس�كرية المباش�رة العينية، مثل 
»حماس« وحزب اهلل، بل تش�مل أيضًا العمل على تقوية تأثير إس�رائيل في الس�احتين 
الدولية واإلقليمية، وذلك في إش�ارة واضحة إلى عمليات الجيش في س�ورية ولبنان 
كمثال، والهادفة إلى محاولة امتالك إس�رائيل أوراقًا تمكنها من التأثير في أي مش�هد 
إقليم�ي مس�تقبلي، وال س�يما عدم ترك الس�احة للمح�ور الثالثي الذي يضم روس�يا 

وتركيا وإيران.
أّما التعديل الجديد الثاني فيش�مل التش�ديد على أهمية العمليات العس�كرية في 
إطار اس�تراتيجيا عس�كرية ه�ي »المعركة بي�ن الحروب« التي تش�مل توجيه ضربات 
مح�دودة إل�ى المنظمات والكيانات المعادية، كحزب اهلل و»حماس« وغيرهما، لمنع 
تعاظمه�ا بي�ن الفت�رة واأُلخ�رى، والتش�جيع على القي�ام بعملي�ات اقتحامية للجيش 
اإلس�رائيلي عل�ى غرار عملية عنتيبي. لذلك جرى إنش�اء ل�واء الكومندو، اللواء رقم 
89، وال�ذي أج�رى عدة تدريبات خارج البلد، ليحاكي أوضاعًا مناخية مش�ابهة لبالد 

العدو – مثل اليونان وقبرص – والتدرب كذلك على إمداد القوات بالدعم اللوجستي 
الضروري في المناطق الغريبة والبعيدة.9

 Gabi Siboni and Gal Perl Finkel, «The IDF Exercises in Cyprus and Crete,» INSS  9
Insight, no. 945 (June 28, 2017).
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كم�ا تضمن�ت الوثيقة تحديثًا ثالثًا مهمًا هو تأكيد أن صورة وش�كل تفعيل القوة 
العسكرية يجب أن يتضمن الدمج بين نهج الحسم في المعركة ونهج المنع واإلحباط 
والتأثير، أي منع وقوع المواجهة قدر اإلمكان من خالل الردع. وكان من التعديالت 
على استراتيجيا الجيش، التوجه إلى التركيز على القوة العسكرية، والضرب بالعمق، 
من خالل االعتماد على المعلومات االس�تخباراتية الدقيقة، وحرب خاطفة وسريعة، 
وفترتها الزمنية أقل من فترة أي حرب س�ابقة مع انتصار س�احق وواضح على العدو، 
مع التركيز على الضربة المكثفة لقواعده، وأن يعمل الجيش على فرض شروط إنهاء 

القتال ضد العدو، من خالل قوة النيران وفي زمن قصير.

 الفكر العسكري العمالني في الوثيقة العسكرية:
أزمة سالح البر في االستراتيجيا العسكرية

إن أزمة سالح البر في االستراتيجيا الجديدة، والناتجة من التحوالت والتغييرات 
ف�ي نم�ط الح�رب الجديدة، وال س�يما ف�ي ظل النقاش في ش�أن إع�ادة االعتبار إلى 
القوات البرية، وفق الِعبرة األميركية التي تقول، بحس�ب تجربة أفغانس�تان، هي عدم 
إم�كان حس�م المواجهة أو الح�رب من دون تدخل القوات البري�ة والتوغل في عمق 
ميدان العدو. وهذا الدور يتطلب تحسين أداء القوات البرية وتحديثها في المواجهات 
العس�كرية، بعدم�ا تغي�رت ميادي�ن القت�ال، وتمّكن الع�دو الحالي، حرك�ة »حماس« 
وح�زب اهلل م�ن إبطال كثير م�ن فاعلية الجيوش البرية اإلس�رائيلية بفعل توزيع نقاط 
االنتش�ار لقواتهما على مس�احة واسعة من أرض لبنان وغزة، إذ لم تعد هذه الجيوش 
ق�ادرة على توغل بري يس�تطيع ش�ل قدرة العدو، أو إبط�ال قدرته الصاروخية، ومنع 

استمرار المواجهة وضرب العمق اإلسرائيلي.
أّم�ا فيم�ا يتعل�ق بدور الق�وات الجوي�ة، فتأخ�ذ الوثيق�ة، بعين االعتب�ار جميع 
التغييرات االستراتيجية واإلقليمية المتعلقة بقدرات وقوة مصادر التهديد، مثل غياب 
خط�ر الجي�وش النظامية في مقابل صعود خطر المنظمات ش�به الدوالنية التي تملك 



2020 العام  إسرائيل  16 دليل 

تنظيم�ات تقت�رب من الجيوش النظامي�ة، والتغييرات في طبيعة الح�روب في الواقع 
الجدي�د. وبالتال�ي، ف�إن إس�رائيل، بس�بب جملة ه�ذه التهديدات إل�ى جانب »ضيق 
مساحتها« تحتاج إلى قوة قادرة على القتال من ساحة إلى ُأخرى، وهذا ما يميز سالح 
الجو اإلسرائيلي، فضاًل عن التفوق النسبي الواضح لهذا السالح نتيجة امتالكه أفضل 

التكنولوجيا والتقنيات الحربية الحديثة والمتطورة.
إاّل إن�ه، إل�ى جان�ب تفوق س�الح الجو اإلس�رائيلي، وف�ي ظل تراج�ع وتآكل 
الجي�وش التقليدي�ة، فإن الخصوم اليوم، أي »حماس« وحزب اهلل، اس�تثمروا بصورة 
خاص�ة ف�ي منظومات دفاعية ومنظومات هجومية، أي الترس�انة الصاروخية، وهو ما 
أس�فر ف�ي العق�د األخير عملي�ًا عن ارتفاع ملم�وس وجدي في التهدي�دات التقليدية 
ف�ي مجال الحرب الصاروخية، األمر الذي يجعل تفضيل القوة الجوية على المناورة 

البرية.

 »الحرب على الوعي«:
استراتيجيا عسكرية جديدة

أهمي�ة الح�رب عل�ى الوعي، وهي ليس�ت مس�ألة جديدة، إنما ج�زء من تاريخ 
حروب العصور القديمة، تعود إلى تعزيز الروح القتالية في قمع العدو من جهة، كما 
إلى تداخل المعركة العسكرية مع عمليات تهدف إلى التأثير في عقل العدو من جهة 

ُأخرى.
تتي�ح التقني�ات التكنولوجية المتطورة الموجهة إلى جماهير مس�تهدفة متعددة، 
خلق ساحة ُأخرى للمعركة، فضاًل عن المعركة العسكرية التقليدية، إذ تجد الجيوش 
والدول نفسها، في مواجهة جهود العدو عبر استغالل الفضاء التكنولوجي والشبكات 
االجتماعي�ة لتحقي�ق اإلنج�ازات. وهذا يس�رع التأثير ف�ي الجمهور المس�تهدف من 
الع�دو، بم�ن فيهم صن�اع القرار والق�ادة والمقاتل�ون، وكذلك الرأي الع�ام المحلي 

والدولي.
ل�ذا، كث�ف الجي�ش اإلس�رائيلي ف�ي الس�نوات األخي�رة نش�اطه عل�ى الجانب 
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النفس�ي، فيما يس�ميه »الحرب على الوعي«، كجزء من السعي ل� »تطوير الوعي وبناء 
اإلمكان�ات التنظيمي�ة التي تدعم رؤية الجيش«، وفق تقرير نش�ره معهد أبحاث األمن 
القومي.10 وأوضح التقرير أن خطة الجيش تشمل وضع مفهوم شن حمالت على 
الوعي لدى الجانب غير اإلسرائيلي، وتطوير األدوات التكنولوجية، وتدريب األفراد 
المالئمين، وبناء األطر التنظيمية التي تدعم هذا المفهوم، بهدف توجيه رسالة مباشرة 
إلى المجتمعات المس�تهدفة في الدول المعادية، بما في ذلك الخطاب نحو ما س�ماه 

التقرير »العناصر اإلرهابية في الشبكات االجتماعية«.
يمك�ن تقس�يم الح�رب عل�ى الوعي إلى ث�الث فئ�ات: أولها، »عمليات س�رية 
للوع�ي«، بحي�ث ال يك�ون اله�دف عل�ى دراي�ة بوج�ود جه�د »حربي عل�ى الوعي« 
يج�ري ض�ده؛ ثانيه�ا، »الدعاي�ة الكاذب�ة«؛ ثالثها، »ش�ن حم�الت ضد الوع�ي«، من 
خالل اإلعالنات والرس�ائل. وعلى س�بيل المثال، نلحظ أن المتحدث باسم الجيش 
اإلسرائيلي، والمسؤول عن الشبكات االجتماعية في العالم العربي، يسعى للوصول 
إلى مختلف الفئات المس�تهدفة في الدول العربية، عن طريق طرح تس�اؤالت وأمور 
جدلية أمام الجمهور العربي، مثل، جدلية »شباب لبنان للموت في ساحة الحرب في 

سورية«، وجدلية الدور اإليراني اإلقليمي، وعقيدة والية الفقيه.

 ثالثاً: دور السالح السيبراني في

حروب إسرائيل المستقبلية

ُأسس�ت سلطة الدفاع الس�يبراني القومي اإلسرائيلي سنة 2016، تحت مسؤولية 
رئاس�ة الحكوم�ة مباش�رة، ووظيفته�ا الرئيس�ية ه�ي إدارة جمي�ع الجه�ود الدفاعي�ة 
والعمالني�ة ف�ي الفض�اء الس�يبراني وتش�غيلها وتنفيذه�ا، كم�ا تتطل�ب الحاجة على 
المس�توى القوم�ي، األم�ر الذي يتي�ح الرد الدفاع�ي الكامل والدائم عل�ى الهجمات 
 Gabi Siboni and Gal Perl Finkel, «The IDF’s Cognitive Effort: Supplementing the  10
Kinetic Effort,» INSS Insight, no. 1028 (March 1, 2018).
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السيبرانية، بما في ذلك التعامل مع تهديدات الفضاء السيبراني والحوادث السيبرانية 
ف�ي وق�ت حقيقي، وصوغ تقدي�ر للوضع الحالي، وجمع المعلومات االس�تخباراتية 

والتدقيق فيها، والعمل مع المؤسسات ذات االختصاص.11
وبالت�وازي م�ع ذل�ك، م�ّر الجي�ش اإلس�رائيلي بتغي�رات مفاهيمي�ة وتنظيمية. 
ففي حزيران / يونيو 2015، قرر تأس�يس فرع س�يبراني مس�تقل يقود نش�اطه الدفاعي 
والهجومي في الفضاء الس�يبراني، على أن يتولى الجيش اإلس�رائيلي المس�ؤولية عن 
قيادة الدفاع الس�يبراني للدولة في زمن الحرب. وكمرحلة أولية، ُأسس�ت شعبة سايبر 
كجزء من هيئة األركان العامة، وُأنشئت فرقة دفاعية في قسم االتصاالت الالسلكية، 

وأجريت تغييرات تنظيمية في سالح االستخبارات.

 تطوير عقيدة للقتال السيبراني
في المعركة التقليدية

إن الهجم�ات الس�يبرانية يمك�ن أن تكون مفيدة كس�الح ُيس�تخدم ف�ي الضربة 
األول�ى، ألنه�ا تتمت�ع بمي�زة المفاج�أة، وه�ي مجهولة المص�در. وف�ي المقابل، في 
المواجه�ات الت�ي تتدخ�ل قوة عس�كرية، فقد يجري اس�تخدام الهجمات الس�يبرانية 
مرات معدودة من أجل تحقيق الهدف العس�كري، س�واء كعامل مس�اعد أو من أجل 
التمويه. وفي أغلبية الحاالت تكون الهجمات المادية هي أس�لوب العمل المفضل، 

كونها تشكل خيارًا ذا صدقية وأكثر نجاعة.12
وف�ي المقابل، يتمتع المهاِجم الس�يبراني اليوم، وفي المس�تقبل المنظور أيضًا، 
بأفضلي�ة كبي�رة عل�ى الُمداف�ع، ذل�ك بأن عل�ى المداف�ع أن يدافع عن ع�دد كبير من 
المنشآت والثروات، ابتداء من الخطط القتالية ومنظومات األسلحة، مرورًا بمنظومات 
 Shmuel Even, David Siman-Tov, Gabi Siboni, «Structuring Israel’s Cyber Defense,»  11
INSS Insight, no. 856 (September 21, 2016).

 Ron Tira, «Developing a Doctrine for Cyberwarfare in the Conventional Campaign,»  12
Cyber, Intelligence, and Security, vol. 2, no. 1 (May 2018).
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التحكم والمراقبة العسكرية، ومنظومات االتصال العسكري، والبنى التحتية النظامية، 
والبن�ى التحتي�ة الوطنية الحيوية، والمراكز التجارية ذات األهمية الوطنية، مثل البنوك 

والبورصات، أي مجمل الجبهة الداخلية المدنية.13

 الدفاع اإلسرائيلي في
عصر الحرب السيبرانية

ش�هدت األع�وام القليلة األخي�رة تحديًا تكنولوجيًا جدي�دًا، هو تحدي الحرب 
الس�يبرانية، ال�ذي ازداد بحي�ث أصب�ح بي�ن التهديدات األكثر حساس�ية الت�ي تواجه 
البني�ة التحتي�ة الحيوي�ة إلس�رائيل ف�ي كال القطاعي�ن المدني والعس�كري – األمني. 
وتش�ير التقاري�ر األمنية إلى ضرورة النظر إلى ش�بكات الطاق�ة والمياه، واالتصاالت 
والمواص�الت، وكذل�ك إل�ى االقتص�اد ال�ذي يعتم�د اعتم�ادًا كبي�رًا عل�ى أجه�زة 
الكومبيوت�ر، عل�ى أنها جميعها عرض�ة للخطر.14 وعلى إس�رائيل، كي تتمّكن من 
الرد على التهديدات الجديدة والمتطورة، أن تحسن عقيدتها األمنية على أن تتضمن 
عنصرًا جديدًا هو تفوقها السيبراني بصفته جزءًا ال يتجزأ من قدراتها الدفاعية القومية، 
إذ تش�كل القدرات الس�يبرانية المتقدمة وس�يلة فعالة لردع أعداء إس�رائيل. وكان من 
األمثل�ة في�روس »ستكس�نيت« )Stuxnet(، ال�ذي ُيع�زى إلى عملية نّفذته�ا الواليات 
المتحدة وإس�رائيل، جرى خاللها تعطيل أداء أجهزة الطرد المركزي التابعة للبرنامج 

النووي اإليراني.15
ف�ي مقارب�ة إس�رائيل التقليدي�ة لألم�ن، فه�ي تس�تثمر كثي�رًا م�ن الجه�د ف�ي 
االس�تخبارات واإلن�ذار المبكر والردع بقصد تقليص اإلنف�اق على إبقاء حالة تأهب 
 Miguel Alberto Gomez, «When Less is More: Cognition and the Outcome of Cyber  13
Coercion,» Cyber, Intelligence, and Security, vol. 2, no. 1 (May 2018).
Gil Baram, «Israeli Defense in the Age of Cyber War,» Middle East Quarterly,  14 
vol. 24, no. 1 (January 2017).

 Gadi Eizenkot, «Cyberspace and the Israel Defense Forces,» Cyber, Intelligence,  15
and Security, vol. 2, no. 2 (December 2018).
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مستمرة. وفي هذا السياق، يجب التطرق إلى ثالث مشكالت تكمن وراء أي هجوم 
س�يبراني: األولى هي مش�كلة مصدر الهجوم، أي َمن أمر بالهجوم وَمن الذي ش�نه؟ 
والمشكلة الثانية هي في صعوبة تقرير نتائج الهجوم وتحديد مدى نجاحه. والمشكلة 
الثالثة هي األدلة، إذ من الصعب في الغالب تحديد إذا الحادثة ناجمة عن خطأ تقني، 

أو هي نتيجة هجوم سيبراني.16
ف�ي المرحل�ة الراهنة، تحتل الحكومة اإلس�رائيلية مركز الصدارة في اس�تعمال 
التقني�ات الس�يبرانية ف�ي مواجه�ة التهدي�دات التي تواجهه�ا في جمي�ع المجاالت. 
وتس�تند الحرب السيبرانية إلى قدرات إسرائيلية مستقلة، تجمع بين االبتكار المحلي 
والتقني�ات العالمي�ة. كم�ا أن المقاربات التي تتخذها إس�رائيل تندمج في المتطلبات 

الثالثة األصلية الخاصة بمفهوم إسرائيل التقليدي بشأن األمن القومي:17
أواًل: الردع - يمكن للقدرات الس�يبرانية المتقدمة أن تكون وس�يلة فعالة لردع 
أعداء إس�رائيل. وكان أحد األمثلة لذلك عملية ستكس�نيت التي تنسب إلى الواليات 

المتحدة وإسرائيل، والتي تم فيها تعطيل أداء أجهزة الطرد المركزي التابعة إليران.
ثاني�ًا: اإلن�ذار المبك�ر - إن التقني�ات الس�يبرانية المتقدم�ة تجعل م�ن الممكن 
جمع كميات كبيرة من المعلومات الدقيقة بش�أن نيات الخصم وخططه المس�تقبلية. 
وتستطيع إسرائيل، باستعمال قدرات كهذه، أن تجمع معلومات كثيرة وعالية الجودة 
عن أعدائها، وأن تمنع من الوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بها في الوقت نفسه. 
وهك�ذا، يمك�ن ألجهزة إس�رائيل األمنية أن تقدم للمؤسس�ة الدفاعية إن�ذارات فعالة 

بشأن نيات الخصم بغية اتخاذ التدابير الضرورية ضده في اللحظة الصحيحة.
ثالثًا: االنتصار العمالني الحاسم – يمكن للجيش اإلسرائيلي، باستعمال أدواته 
الس�يبرانية المتقدمة، أن يكس�ب أفضلية في القتال تمّكنه من قلب الميزان لمصلحته. 
 Yitzhak Ben Israel and Lior Tabenski, «An Interdisciplinary Look at Security  16
 Challenges in the Information Age,» Military and Strategic Affairs (December
2011), p. 33.

Eizenkot, op. cit.  17
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وعلى سبيل المثال، جرى تعطيل أجهزة الرادار السورية خالل الهجوم على المفاعل 
النووي الس�وري س�نة 2007، والذي ُنس�ب على نطاق واس�ع إلى إس�رائيل، وذلك 
بواس�طة رمز معاٍد يبدو أنه كان يبث إش�ارات عادية.18 وهذا ما مّكن س�الح الجو 
اإلس�رائيلي من اختراق المجال الجوي الس�وري من دون أن ُيكتش�ف، واس�تهداف 

المجّمع النووي وتدميره بالكامل.
خالص�ة الق�ول، أن التهدي�دات الس�يبرانية الي�وم ه�ي النتيجة المباش�رة للدور 
الحاس�م الذي تقوم به األنظمة المحوس�بة في البنى التحتية القومية والحياة الحديثة. 
لق�د تط�ورت أنظمة وقطاعات متعددة بص�ورة منفصلة وتجمعت ف�ي نهاية المطاف 
لتش�كل ش�بكة س�يبرانية في الغالب مدنية. وعندما اتضح أنه س�يكون من الضروري 
التعام�ل م�ع النواح�ي األمني�ة للمجال الس�يبراني، اضطر قادة إس�رائيل إلى تخيل ما 

سيكون عليه ميدان القتال السيبراني في المستقبل ومتطلبات االنتصار فيه.
كما أن تطوير استراتيجيات االشتباك والدفاع في الحرب السيبرانية ينسجم مع 
النواحي اأُلخرى للوضع اإلس�رائيلي. فالحرب الس�يبرانية تمكن إس�رائيل من ش�ن 
عملي�ات ض�د أهداف بعيدة من دون أن تجازف بأرواح مواطنيها وجنودها، ويش�كل 
هذا هدفًا أساس�يًا لبلد صغير ذي موارد بش�رية محدودة. كذلك إن عمليات من هذا 
النوع تمنح إسرائيل سمعة دولية، يمكن أن تساهم في اقتصاد البلد، إذ تتطلع الدول 

اأُلخرى إلى إسرائيل من أجل الخبرة والتقنيات المتقدمة وتطبيقاتها.

رابعاً: الصناعات العسكرية اإلسرائيلية

ُتعتبر الصناعة العسكرية من أقدم فروع الصناعة في إسرائيل، وتطورت باستمرار 
حتى أصبحت اآلن تضم أكثر من 50  % من مجمل العاملين في الصناعة اإلس�رائيلية، 

الموقع اإللكتروني لصحيفة »هارتس«، 21 / 5 / 2018،  18
https: //www.haaretz.co.il / news / syria / EXT-MAGAZINE-1.4675626

آخر تردد 5 / 3 / 2019.  
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وغ�دت إس�رائيل م�ن أه�م الدول في العال�م في مج�ال إنتاج األس�لحة وتصديرها، 
وتصل قدرتها في هذا المجال إلى مستويات تفوق الكثير من الدول الغربية.

بع�د ح�رب 1973، حدث تغيير نوعي في صناعة األس�لحة، فبعد أن كانت هذه 
الصناعة تهتم بشكل أولي بتوفير األسلحة للجيش اإلسرائيلي، أصبحت بعد الحرب 
صناعة رئيسية تساهم مساهمة أساسية في حجم الصادرات اإلسرائيلية، وتمكنت من 
تحقيق القفزة النوعية بواسطة المساعدات األميركية الهائلة التي مكنتها من تخصيص 
موارد اقتصادية كبيرة لإلنتاج الحربي، ومن الحصول على آخر تطورات التكنولوجيا 
األميركية، كما أن س�ماح الواليات المتحدة األميركية للصناعة العسكرية اإلسرائيلية 
ببيع الس�الح للجيش األميركي، فتح أمامها أبواب التصدير إلى الس�وق األميركية في 
البداي�ة، وإل�ى أس�واق دول حلف الناتو، وإلى أكثر م�ن 60 دولة في العالم بعد ذلك. 
وم�ن الالفت، أن إس�رائيل ُتفضل إبرام صفقات بيع الس�الح ل�دول كثيرة في أفريقيا 
وأميركا الالتينية بشكل غير مباشر وبواسطة شركات خاصة تبلغ نحو 220 شركة في 
محاولة إلعفاء ذاتها من مس�ؤولية اس�تخدام هذا الس�الح في جرائم ضد البش�رية في 

حال وقوعها.
ومنذ نهاية التس�عينيات، بدأت صناعة األس�لحة تحتل مركزًا رئيس�يًا في تركيبة 
االقتصاد اإلس�رائيلي، وتؤدي دورًا محوريًا في رس�م السياس�ات اإلس�رائيلية، سواء 

على صعيد التوجهات العسكرية، أو التوجهات االقتصادية والعالقات الدولية.
إن تحليل المراحل التي مرت بها الصادرات التسليحية اإلسرائيلية حتى المرحلة 
الراهنة، اعتمادًا على المراحل التي مرت بها الصناعة الحربية اإلسرائيلية، يبّين أن ثمة 

ثالثة عوامل رئيسية وجهت السياسة اإلسرائيلية في هذا المجال:
أواًل: العوام�ل العس�كرية – األمني�ة: تس�تخدم إس�رائيل الصادرات التس�ليحية 
لتزوي�د كثير من الحركات االنقالبية واالنفصالية بالس�الح ف�ي المناطق التي تكتنفها 
األزمات والصراعات المس�لحة، مثل: الثوار األك�راد في العراق ونزاعاتهم مع تركيا 

وسورية والعراق؛ داعش وجبهة النصرة وغيرها.
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ثاني�ًا: العوام�ل السياس�ية: تعقد إس�رائيل صفقات تس�ليحية تش�كل جزءًا من 
الجهود التي تبذلها لتوسيع نفوذها في دول دائرة مجالها الحيوي تمتد من باكستان 
وإيران ش�رقًا إلى الس�احل المغربي على المحيط األطلس�ي غربًا، ومن دول آس�يا 
الوس�طى ش�مااًل إلى وس�ط أفريقيا وجنوبها، ومن باب المندب على البحر األحمر 

جنوبًا.
تش�مل صفق�ات األس�لحة دعائ�م وركائ�ز قوي�ة  ثالث�ًا: العوام�ل االقتصادي�ة: 
القتصادها، وال سيما في مجال التصدير. وقد ازداد حجم الصادرات العسكرية 50  % 

في السنوات الخمس األخيرة، وخصوصًا إلى دول الهند، وأذربيجان، وفيتنام.19

 أبرز الخطوط العامة التي تحكم
النشاط اإلسرائيلي في مجال التسليح

أواًل: م�ن المع�روف أن إس�رائيل ترتبط بالوالي�ات المتحدة األميركي�ة باتفاقية 
للتعاون االستراتيجي في مجال الدفاع منذ سنة 1979، وبتجديد هذه االتفاقية مدة عشر 
س�نوات ُأخرى. وتعطي هذه االتفاقية إس�رائيل ومؤسساتها البحثية والصناعية وضعًا 
موازيًا وشبيهًا بالوضع الذي تتمتع به دول حلف شمال األطلسي في نقل التكنولوجيا 
الحديث�ة والمش�اركة في برامج األبحاث والدراس�ات ذات الطابع العس�كري. ولقد 
استفادت إسرائيل كثيرًا من هذه االتفاقية في مجاالت الحرب اإللكترونية، والذخيرة 
المتط�ورة، والصواري�خ المض�ادة للدباب�ات بعي�دة الم�دى، وال�رؤوس الباحثة عن 
األهداف باألشعة تحت الحمراء للصواريخ، وقنابل جو / أرض المتطورة )نظام أوفر 

للقنابل الموجهة باألشعة تحت الحمراء(.
ثاني�ًا: التفوق اإلس�رائيلي على المس�توى العالمي في تطوي�ر وإنتاج أنواع كثيرة 

من: طائرة من دون طيار؛ القبة الحديدية.
ثالث�ًا: االهتمام اإلس�رائيلي المكثف باألش�كال المتط�ورة والمتقدمة للرؤوس 

SIPRI وفقًا لمعطيات مركز األبحاث السويدي  19
https: //www.globes.co.il / news / article.aspx?did=1001277555 آخر تردد 1 / 10 / 2019.  
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الحربية التقليدية، بدءًا بالرؤوس الحاملة للقنابل والمتفجرات واأللغام، إلى رؤوس 
المفرقعات االرتجاجية عالية التدمير التي اس�ُتخدمت في الحروب اإلس�رائيلية على 
لبنان )2006(، وعلى غزة )2009، 2014(، وكان لها تأثير فعال في األهداف الحصينة.

رابعًا: نجاح إسرائيل في تطوير صاروخها البالستي بعيد المدى »أريحا 2« الذي 
قد يصل مداه إلى 1450 كلم. ومن المؤكد أن إسرائيل ُتعطي أولوية عالية لتطوير هذا 

النوع من الصواريخ ألداء مهمات الردع في العمق العربي.
خامس�ًا: تحصل إس�رائيل على األجيال الحديثة من الذخيرة المتطورة لطائراتها 
المقاتلة، ويشمل ذلك الصواريخ الموجهة جو / جو، وجو / أرض، والقنابل الموجهة 

بالليزر والرادار واألشعة تحت الحمراء.
وإذا تناولنا ما يسمى منظومة األسلحة اإلسرائيلية فوق التقليدية، والمقصود بها 
األسلحة الكيميائية والبيولوجية، نجد أن إسرائيل بدأت باالهتمام بهذه المنظومة منذ 
قيامها. وتش�مل المنش�آت الكيميائية اإلس�رائيلية عدة مصانع من أهمها: مصنع إنتاج 
الغازات الحربية في ش�رقي الناصرة؛ مصنع آس�يا للكيميائيات في بيتح تكفا؛ مصنع 
مختئيم للكيميائيات والمبيدات الحش�رية في تل أبيب؛ مصنع هايل للكيميائيات في 

حيفا.

التصدير العسكري اإلسرائيلي
ُتعتب�ر الصناع�ات الحربي�ة اإلس�رائيلية إحدى دعائ�م االقتصاد اإلس�رائيلي، إذ 
تش�كل صادرات األس�لحة اإلس�رائيلية نس�بة عالي�ة منها تصل إلى أكث�ر من 25  % من 
مجم�وع صادراته�ا، البال�غ قيمتها نحو 85 مليار دوالر. وطبقًا لبيانات معهد س�يبري 
ألبحاث الس�الم في الس�ويد، فإن إس�رائيل تحتل المرتبة الثامنة بين الدول المصدرة 
للس�الح في العالم، إذ تأتى بعد الواليات المتحدة وروس�يا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا 

والصين والبرازيل.20
Sipri: Stockholm International Peace Research Institute, www.Sipri.org  20
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تش�كل الشركات اإلس�رائيلية نحو 3,1  % من مجمل مبيعات األسلحة في العالم 
ف�ي الس�نوات 2014 – 2018. وتش�ير البيان�ات إل�ى أن معظم صادرات إس�رائيل من 
األسلحة في سنة 2018 إلى آسيا والمحيط الهادئ، وهي منطقة يشار إليها، يقدر بنحو 
46  % من مبيعات المنتوجات األمنية اإلسرائيلية، و26  % إلى أوروبا، و20  % إلى أميركا 

الشمالية، و6  % إلى أميركا الالتينية، و1 – 2  % إلى دول أفريقية.
وف�ي س�نة 2018 وص�ل حجم الص�ادرات العس�كرية إلى 7,5 ملي�ارات دوالر. 
ووفقًا لبيانات الصادرات األمنية للسنة نفسها، ال تزال الصادرات األمنية ُتعتبر مرتفعة 
جدًا مقارنة بالس�نوات الس�ابقة 2013 – 2017، وتعادل تقريبًا حجم الصادرات األمنية 

2012، والذي بلغ آنذاك نحو 7,5 مليارات دوالر. في سنة 
ق�در مس�ؤولو وزارة األم�ن أن الصفقة الضخمة في الس�نوات األخيرة هي قيام 
قطاع الصناعات الجوية اإلس�رائيلية بتصدير صواريخ دفاعية من نوع براك إلى الهند 

2,5 مليار دوالر. 2017، وصلت قيمتها إلى  في سنة 
ف�ي الس�نوات الخمس األخي�رة، ُتعتبر الهند م�ن أكبر المس�توردين للصناعات 
والمقات�الت  كالصواري�خ  الجوي�ة،  الصناع�ات  س�يما  وال  اإلس�رائيلية،  العس�كرية 
والطائ�رات من دون طي�ار، والمنظومات التكنولوجية المتطورة التي تصنعها ش�ركتا 
ألفيت ورفائيل. وقد أبرمت إس�رائيل في س�نة 2018 أكبر صفقة لبيع األس�لحة للهند 
بقيم�ة ملي�اَري دوالر. وم�ن الالف�ت، أن الصادرات األمنية والعس�كرية اإلس�رائيلية 
ليست مقصورة على بيع أسلحة قتالية للجيش ووزارة الدفاع في الهند، بل إلى جهاز 
الشرطة وسلطات اإلنقاذ الهندية اللذين ُيعتبران من أكبر زبائن الصناعات اإلسرائيلية 

أيضًا، وخصوصًا حرس الحدود وخفر السواحل.
يشير التقرير إلى أن المعطيات الرسمية لوزارة األمن اإلسرائيلية تؤكد أن الهند 
وإس�رائيل عقدت�ا، خالل س�نة 2016، صفق�ات بلغت قيمتها اإلجمالي�ة 6,5 مليارات 

.2015 دوالر، أي أن هذه الصادرات سجلت ارتفاعاً بنسبة 14  % مقارنة بسنة 



2020 العام  إسرائيل  26 دليل 

اتجاهات التصدير العسكري اإلسرائيلي
تعمل إس�رائيل بوضوح على تصدير المعدات التكنولوجية المتقدمة، وأغلبيتها 
ذات أصل أميركي، وتركز على مناطق النزاع والتوتر التي تخدم مصالحها، وهكذا كان 
رادار فالك�ون لإلن�ذار المبكر والمحمول ج�وًا أحد أهم صادراتها إلى الهند والصين 
عل�ى الس�واء، ه�ذا باإلضافة إلى تصدير طائ�رات من دون طيار، من طراز ش�ماوت 
وهانتر وماس�تيف، إلى عدة دول في العالم، وأنظمة صواريخ آرو أو حيتس المضادة 
للصواري�خ، والت�ي تعاقدت على اقتنائها دول كالهن�د وتركيا، كما تعمل على تصدير 
تكنولوجيا األقمار الصناعية التجسس�ية أوفيك، والذخائر الذكية وزوارق الصواريخ 
ريش�يف، وتقوم بتطوير المقاتالت الهندية ذات األصل الروس�ي ميغ – 21 وُتحّدثها 
بأنظمة توجيه رادارات وأنظمة اتصاالت إسرائيلية، وُتحّدث أيضًا المقاتالت التركية 

ف – 4، والدبابات التركية م – 60أ أميركية األصل.
وف�ق معطي�ات قس�م التصدي�ر األمن�ي ف�ي وزارة األمن اإلس�رائيلية، ف�إن أغلبية 
الصادرات الحربية من الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي تبلغ 31  %، والصادرات الحربية، 
أي طائ�رات م�ن دون طيار 15  %، وأنظمة رادارية وتقنيات إلكترونية 17  %، وإلكترونيات 
للمركبات المس�يرة وإلكترونيات فضائية 14  %، وذخيرة وأس�لحة 9  %، وأنظمة اتصاالت 

9  %، وأنظمة مراقبة 8  %، وأنظمة استخباراتية ومعلومات وسيبرانية 5  %، وغيرها.
وطبق�ًا لالتف�اق االس�تراتيجي المعقود بين إس�رائيل والوالي�ات المتحدة، فإن 
إس�رائيل تق�وم بصنع قطع غيار ألنواع معينة من المقات�الت األميركية، باإلضافة إلى 
أنظمة دروع من طراز باليزر، وألغام مضادة للدروع واألفراد، وأجهزة لكسح األلغام، 
ومع�دات اتص�ال وإش�ارة ميداني�ة، ورشاش�ات، وطائرات م�ن دون طي�ار من طراز 
س�كوت وماس�تيف، وتطوير الصواريخ المض�ادة للصواري�خ، والصواريخ المضادة 
للطائ�رات بالتع�اون م�ع ش�ركات أميركية. كذلك تزود إس�رائيل الوالي�ات المتحدة 
األميركية بنظم رادار وطائرات اس�تطالع من نوع هارون يمكن اس�تخدامها في جميع 

األحوال الجوية.
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القسم الثاني
البيئة االستراتيجية اإلسرائيلية

 أوالً: مالمح عامة

للبيئة االستراتيجية اإلسرائيلية

في العقد األخير، ُتجري المؤسس�ة العس�كرية اإلس�رائيلية مراجعات وقراءات 
تقييمي�ة للبيئ�ة االس�تراتيجية المحيط�ة بإس�رائيل م�ن منظ�ور أمنه�ا القوم�ي، وفق�ًا 
للتح�والت والتغييرات الت�ي حلت بالعالم العربي نتيجة األزمات المتتالية، كمش�هد 
س�يؤدي إلى تحول اس�تراتيجي إقليمي وتاريخي. وما زالت االستخبارات العسكرية 
والتقديرات االس�تراتيجية اإلس�رائيلية تش�ير إلى حتمية مرحلة انتقالية في اتجاه إعادة 
إنتاج بيئة استراتيجية مغايرة مملوءة بالتهديدات لألمن القومي اإلسرائيلي لها تأثيرات 
وتداعي�ات متنوع�ة، لك�ن هذه التقدي�رات، مع م�رور الوقت، أصبحت أكث�ر واقعية 
وانضباطًا وأقل استشرافًا وتكهنًا. هذا االنضباط الالفت يدل على عمق إدراك حجم 

التطورات، وضرورة تغيير أو تعديل االستراتيجيا العسكرية.
يمك�ن الق�ول، إن أبرز ما في الرؤية االس�تخباراتية اإلس�رائيلية الراهنة هو عدم 
قدرة االس�تخبارات العس�كرية على ادعاء الوضوح في استش�راف ماجريات األمور، 
والس�بب ف�ي ذلك التغييرات المتس�ارعة ف�ي خريطة التهديدات ف�ي المنطقة التي من 
ش�أنها أن ت�ؤدي إل�ى أخط�اء في التقدي�رات االس�تخباراتية، ف�ال رؤيا بعي�دة المدى 
والحس�ابات رهن التطورات. ولعل أبرز مس�تجدات التقديرات االس�تراتيجية، عدم 
التكه�ن وع�رض الفرص المحتملة في الس�احات اإلقليمية والدولي�ة، اعتبارًا من أن 
االس�تخبارات تتمح�ور بص�ورة عامة ح�ول التهدي�دات ووضعها أمام صن�اع القرار 
كأس�اس لوضع اس�تراتيجيا مضادة على مختلف المستويات، منها األمنية والسياسية 
واالقتصادية. بل نلحظ أن االستخبارات العسكرية تعتبر أنه في هذه المرحلة، من غير 
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الممكن بل ومن المبالغ فيه، عرض تقديرات لمدى بعيد.
إن تراجع التقديرات االس�تراتيجية اإلسرائيلية، فيما يتعلق بالرؤيا االستراتيجية 
في المنظور البعيد، مرتبط بكون إس�رائيل دولة ال تملك رؤيا سياس�ية مستقبلية. لذا، 
تبق�ى الذهنية العس�كرية – األمنية مس�يطرة، وه�ي بطبيعتها تتعامل مع االس�تراتيجيا 
العس�كرية لم�دى محدود. فنلح�ظ أن التقديرات االس�تخباراتية ال تفصل بين تهديد 
اس�تراتيجي وتهدي�د تكت�ي، وبين دائم وموقت، وبي�ن مؤثر وأقل تأثي�رًا، وبين تهديد 

يمكن احتواؤه، وآخر ال.
تتعامل التقديرات االس�تراتيجية مع البيئة االس�تراتيجية المحيطة بإسرائيل وفقًا 
لمعيار رئيس�ي هو »منس�وب التهديد الفعلي« الذي يمثله كل منها على األمن القومي 
اإلس�رائيلي، بمعن�ى التهديد على الحدود من جانب جي�وش نظامية. إن التغيير الذي 
ط�رأ م�ع ان�دالع األزمات ف�ي المحيط العرب�ي، والمتمثل ف�ي انهيار ال�دول العربية 
وتفكك الجيوش التقليدية، هو ما أدى إلى تحسن جذري بوضعية إسرائيل في ميزان 
القوى االستراتيجي. فقد تراجع التهديد العسكري للجيوش النظامية العربية في ظل 
تقهقر الجيش�ين الس�وري والعراق�ي، وانكفاء الجي�ش المصري على ذات�ه واهتمامه 
بالشأن الداخلي. وأعطى هذا التغيير إسرائيل فرصة زمنية ذهبية مكنتها من إعادة بناء 
جيش�ها بش�كل يقلص االس�تثمار المادي التقني في مجال تطوير الق�درات التقليدية 
الت�ي كان�ت تصل�ح لمواجهة الجي�وش التقليدية، م�ع كل ما يعنيه األم�ر من تقليص 

النفقات األمنية.
ر الوض�ع االس�تراتيجي إلس�رائيل في المرحل�ة الراهنة بأنه أكث�ر وضوحًا  ُيق�دَّ
وتكيفًا وتحديدًا، في ظل تصاعد القدرة العس�كرية والتفوق النوعي اللذين يجعالنها 
دول�ة قوي�ة ومس�تقرة وحدوده�ا هادئ�ة إلى حد مقبول، م�ع األخذ بعي�ن االعتبار أن 
الهامش األمني ضيق وأرجحية التدحرج نحو مواجهة قائمة، وال يوجد لدى إسرائيل 
إمكان تحرك ومرونة واسعة، وخصوصًا في حال طرأ تحول على الجبهتين الشمالية 

أو الفلسطينية.
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ولع�ل أح�د األس�باب في وص�ف الوضع االس�تراتيجي إلس�رائيل بأنه أفضل، 
هو انتقال الموقف اإلس�رائيلي من مرحلة بداية األزمات التي س�ميت الربيع العربي 
إل�ى مرحل�ة جديدة ه�ي مرحلة التح�والت الجذري�ة المحيطة بإس�رائيل. فالموقف 
اإلس�رائيلي انتق�ل م�ن مرحلة الصدم�ة، وهي المرحلة الت�ي فاجأ به�ا الربيع العربي 
إس�رائيل، وكان هنال�ك تخوف إس�رائيلي ج�دي من التغيرات في مص�ر تحديدًا. أّما 
مرحل�ة الخ�روج من الصدمة، فهي المرحلة التي بدأت عقب الثورة الس�ورية بصورة 
خاصة، وفيها استوعبت إسرائيل الصدمة وخرجت منها ونظرت من جديد إلى واقعها 
االس�تراتيجي ف�ي المنطقة. وأّما مرحل�ة التكيف، فهي المرحل�ة الحالية التي تحاول 
إس�رائيل فيها االس�تفادة قدر المس�تطاع من انشغال العالم العربي بش�ؤونه الداخلية، 
وتعث�ر الربي�ع العربي من أجل تحقيق مصالح سياس�ية واس�تراتيجية تفيدها مع مرور 

هذه المرحلة الضبابية في العالم العربي.
بمفه�وم آخر: إن وصف الوضع االس�تراتيجي بأنه ب�ات أفضل، وفق التقديرات 
اإلس�رائيلية، مرتب�ط بمراهن�ات إس�رائيل على عنصر الزم�ن، لضمان اتس�اع الفجوة 
بص�ورة كبي�رة عل�ى صعي�د مي�زان القوى العس�كري )واالقتص�ادي والعلم�ي(، بين 
إس�رائيل والدول العربية. فالذهنية العس�كرية تس�عى لتفوق عسكري نوعي يمنع أي 
إمكان مستقبلي لتهديد الكيان اإلسرائيلي، وهي تراهن على عامل الزمن في استمرار 
حال�ة االضط�راب والتناحر والتراج�ع على الصعد العس�كرية واالقتصادية والتراص 
الوطني في العالم العربي. وهنا، الموقف الهس�تيري من النووي اإليراني، ربما ُيفهم 
ف�ي س�ياق إم�كان وجود س�الح ن�ووي إيراني قد يكس�ر حال�ة الالعودة م�ن التفوق 

العسكري اإلسرائيلي.
لهذا، في السنوات األخيرة، تمسكت المؤسسة األمنية باستراتيجيا »المعركة بين 
حربي�ن«، كوضعي�ة قابلة للتعامل معه�ا في األوضاع اإلقليمية المس�تجدة والمتغيرة، 
أي وضعية التكيف وفق مخاطر البيئة االس�تراتيجية المتغيرة منذ اندالع األزمات في 

العالم العربي.
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وف�ي الس�ياق ذات�ه، هناك عناوين أساس�ية ته�دد األمن القومي اإلس�رائيلي في 
المرحلة الراهنة، منها تصاعد مخاطر التغير السريع والمفاجآت االستراتيجية، وزيادة 
النش�اط المس�لح المعادي، وانخفاض الردع األمني، والتهديد النووي اإليراني. لذا، 
تس�عى إس�رائيل إلب�داء اس�تجابتها لهذه المخ�اوف، بما ف�ي ذلك توس�يع إمكانات 
الجي�ش، وزيادة االس�تثمار في البح�ث والتطوير، وإقامة حدود يمك�ن الدفاع عنها، 
وتش�كيل تحالفات إقليمية جديدة تس�اهم في تراجع عزلتها اإلقليمية، والحفاظ على 

عالقتها االستراتيجية المميزة مع الواليات المتحدة.

 البيئة االستراتيجية إلسرائيل في
المنظور القريب: فرضيات ومؤشرات

أواًل: ُتجم�ع التقدي�رات االس�تخباراتية والق�راءات األمنية اإلس�رائيلية على أن 
الوضع االستراتيجي إلسرائيل بات أفضل وازداد توطدًا، انطالقًا من تدهور األوضاع 
الداخلية لألعداء الفعليين والمحتملين إلسرائيل، وتراجع عناصر قوتهم تبعًا لذلك.1
ثانيًا: تراجع منسوب األخطار الناتجة من فشل الثورات وانتشار الفوضى وعدم 
االس�تقرار، والفلت�ان األمن�ي ف�ي دول الج�وار، وهو م�ا ُوصف كأم�ر محتمل وبالغ 

الخطورة على إسرائيل.
ثالثًا: في ظل تفكك الدول التقليدية وظهور التنظيمات المس�لحة، لم يعد هناك 
عناوي�ن واضح�ة، األمر الذي يتطلب جهدًا اس�تخباراتيًا مكثفًا وقراءة عميقة للتعرف 
عل�ى كل تنظي�م ق�د يش�كل مصدر قلق إلس�رائيل، ومعرف�ة طبيعة العالق�ات ومدى 

االنسجام بين هذه التنظيمات.2
رابعًا: تلحظ االستخبارات اإلسرائيلية فهمًا عربيًا وإقليميًا، بشأن تراخي النفوذ 
 Amos Yadlin, «Israel’s Strategic Environment: Elements, Challenges, and Policy  1
Recommendations,» Strategic Survey for Israel, 2018-2019, pp. 131-149.
 Rob Geist Pinfold, Udi Dekel, «The Day after the Islamic State: The Problem of  2
Power Vacuums,» Strategic Assessment, vol. 21, no. 1 (April 2018).
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األميرك�ي ف�ي المنطق�ة. وفي االنتقال إلى عال�م متعدد األقطاب، يتع�زز في المنطقة 
واإليرانيين واألوروبيين والصينيين. العربية دور الروس واألتراك 

خامسًا: وفق التقديرات االستراتيجية اإلسرائيلية، ال توجد اليوم دولة في العالم 
ق�ادرة عل�ى أداء دور الش�رطي في المنطقة، وبالتالي ال توجد ق�وة عالمية قادرة على 
تثبيت األمن واالستقرار فيها، وال يوجد راع دولي قادر على إجراء توازنات وتعاون 
دول�ي يحق�ق تهدئ�ة إقليمي�ة، وال س�يما الواليات المتح�دة التي ال تتح�رك من دون 

تحالفات.
سادس�ًا: تحيي�د الجبه�ة الجنوبي�ة المصري�ة – ُتجم�ع التقديرات االس�تراتيجية 
اإلسرائيلية على أنه لم يعد هناك خطر استراتيجي يتهدد إسرائيل من الجبهة الجنوبية، 
علمًا بأنها ظلت مصدر التهديد الرئيسي حتى مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد سنة 1979.
س�ابعًا: تقتص�ر التقديرات االس�تراتيجية بش�أن المش�هد األمني العس�كري في 
سورية على مؤشر أساسي هو مواجهة الوجود العسكري اإليراني وتداعياته من دون 
محاوالت االستش�راف الس�ابقة عن مصير النظام الس�وري. وعلى إسرائيل أن تعمل 
ضم�ن االفت�راض أن نظ�ام األس�د باق ف�ي صيغته الحالية ف�ي المرحل�ة الراهنة، مع 
انكماش دور الجيش الس�وري من معادلة القوة في الش�رق األوس�ط. وفي المقابل، 
أدى الوض�ع الس�وري إل�ى اختالل مي�زان القوى اإلقليمي لمصلحة إي�ران وحلفائها 

وعزز من الحضور االستراتيجي الفعلي لروسيا ألمد بعيد.3
ثامنًا: هناك إجماع إسرائيلي على أن إيران هي العدو االستراتيجي رقم واحد بما 
تمتلكه من قدرات عسكرية تقرب تحولها إلى دولة نووية، وبما تتبناه من مواقف عدائية 
تجاه إس�رائيل. كذلك، إن معقولية الخيار العس�كري ما زالت قائمة في ظل االنسحاب 
األميرك�ي م�ن اتفاقية جنيف، وعدم االقتناع بجدوى فرض الحرب النفطية والعقوبات 

االقتصادية مجددًا على إيران في إسقاط النظام اإليراني )الجمهورية اإلسالمية(.
 Emil Souleimanov, Valery Dzutsati, «Russia’s Syria War: A Strategic Trap?»  3
Middle East Policy, vol. 25, no. 2 (Summer 2018), pp. 42-50.
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تاس�عًا: يش�كل حزب اهلل تهديدًا اس�تراتيجيًا عند حصوله على أنظمة صواريخ 
دقيق�ة، وبالتال�ي ارتف�اع منس�وب الردع المتبادل. لهذا، إن س�الح ح�زب اهلل حاضر 

ومؤثر بوضوح في صناع القرار السياسي والقرار العسكري في إسرائيل.
عاش�رًا: ُتعتبر القضية الفلس�طينية »قابل�ة لإلدارة« فقط، وليس�ت »قابلة للحل«. 
فإحالل الس�الم غير ممكن حاليًا، والتدهور األمني بين إس�رائيل والسلطة الفلسطينية 
ه�و خي�ار واقعي مضبوط نتيجة التنس�يق األمن�ي بين الطرفين. وف�ي المقابل، ُتجمع 
التقديرات االستراتيجية على أن حركة »حماس« ستبقى القوة الحاكمة والضابطة في 
قطاع غزة، وأنه ال توجد نية لدى إسرائيل لمحاولة تفكيكها واستبدالها بقيادة ُأخرى، 
أو الس�يطرة العس�كرية على القطاع، ما دامت »حماس« مردوعة، ويس�اهم بقاؤها في 
ترس�خ االنقس�ام الفلسطيني. ولعل المعيار األساسي هو كون حالة الردع مستمرة في 
المنظ�ور القري�ب، وأن عملي�ة ال�ردع تحتمل ع�دة مفاهيم، منها أن ال�ردع يكمن في 
س�رعة عودة الهدوء إلى قطاع غزة، بواس�طة »الهجمات الوقائية« أو »االستباقية« وفق 
البيئة االستراتيجية الممكنة. من هنا، يوصف الوضع األمني في قطاع غزة بأنه ما بين 

المواجهة المضبوطة والتهدئة الضعيفة.
حادي عش�ر: توازيًا مع قدرات إس�رائيل العسكرية، يتعزز وضعها االستراتيجي 
على المس�توى اإلقليمي، اس�تنادًا إلى قوتها االقتصادية، وعالقاتها الوثيقة بالواليات 
المتحدة، وتناغم مصالحها مع مصالح الدول الخليجية، األمر الذي يس�اهم في رفع 
جاهزيتها لمواجهة المّد اإليراني، وخصوصًا في س�ورية ولبنان. لذا، تطمح إس�رائيل 
إلى دفع مستوى التطبيع في كل من المجال االقتصادي والرياضي والثقافي، انسجامًا 
م�ع تقاط�ع مصالحه�ا م�ع دول عربية تخوفًا م�ن التهديد اإليراني، وقلق�ًا إزاء الدور 

التركي اإلقليمي.4
ثاني عش�ر: يمكننا القول إن العالقات التركية – اإلس�رائيلية هي اليوم في أس�وء 
 Moshe Ya’alon, Leehe Friedman, «Israel and the Pragmatic Sunni Camp: A Historic  4
Opportunity,» Strategic Assessment, vol. 21, no. 2 (July 2018).
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حاالته�ا، إاّل إن كال الطرفي�ن ليس معنيًا برفع س�قف التوتر إلى ح�د القطيعة. فتركيا 
ليست في وارد مواجهة علنية مع إسرائيل، وفي المقابل، فإن إسرائيل ليست أيضًا في 
وارد التنازل عن مصالحها مع تركيا. لذلك تبقى الخطوط الخلفية للتواصل التجاري 
والعس�كري ه�ي الضام�ن لع�دم تجاوز هذه النقط�ة الحرجة التي لن تفي�د تركيا ولن 
تحق�ق مصالحها، إذ إنها براغماتية سياس�يًا. وفضاًل عن ذلك، هناك حاجة إس�رائيلية 
إل�ى ترمي�م وتمكين العالقات التركية بإس�رائيل لتخفيف حدة االضط�راب في البيئة 

االستراتيجية المحيطة بها.5
وأخي�رًا: هناك قراءة إس�رائيلية حذرة من تحول الحضور االس�تراتيجي الصيني 
المتدني في الشرق األوسط إلى تصاعد بالتدريج لمدى تأثير الصين األمني في البيئة 
االس�تراتيجية المحيط�ة بإس�رائيل. إذ ال يوج�د تأثير إلس�رائيل في المرحل�ة الراهنة 
ف�ي مواقف الصين السياس�ية واألمنية م�ن القضايا المتعلقة بخياراتها االس�تراتيجية، 
ب�ل ه�ي قلق�ة إزاء التنس�يق والتوافق الصيني الروس�ي فيم�ا يتعلق باألزمة الس�ورية. 
وتش�ير التقديرات اإلسرائيلية إلى أن الش�رق األوسط بصورة عامة والساحة السورية 
بصورة خاصة لن يكونا خارج االهتمامات االستراتيجية للصين، التي في إمكانها أن 
تش�كل قوة مؤثرة في السياس�ة األميركية من أجل الحصول على تنازالت فيما يتعلق 

بالمصالح االستراتيجية لكلتا الدولتين في مواقع متعددة.6

المآزق االستراتيجية
ر الوضع االس�تراتيجي إلس�رائيل ف�ي المرحل�ة الراهنة بأنه أكث�ر وضوحًا  يق�دَّ
وتكيف�ًا وتحدي�دًا ف�ي ظل تصاع�د القدرة العس�كرية والتفوق النوع�ي، إاّل إنه يواجه 
مآزق إقليمية استراتيجية، في صلبها عدم قدرة إسرائيل على مواجهة جميع الجبهات 

Yadlin, op. cit., pp. 131-149.  5
 Galia Lavi, Doron Ella, «Israel-China Ties: A Developing Friendship that is Cause  6
for Concern?» INSS, Insight, no. 1104 (November 12, 2018).
Galia Lavi, Sarah Fainberg, «Russia and China in the Middle East: Rapprochement 
and Rivalry,» Strategic Assessment, vol. 20, no. 4 (January 2018).
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والتهديدات المحيطة بها في وقت واحد، ما قد يدفع صناع القرار السياس�ي والقرار 
العس�كري إل�ى وض�ع س�لم أولوي�ات، ومحاول�ة الفص�ل بي�ن جبه�ات المواجهة، 
وخصوص�ًا بي�ن الجبه�ة الفلس�طينية والجبهة الش�مالية. وم�ن هنا، تتخب�ط القيادات 
السياس�ية واألمنية وهيئة األركان في الجيش اإلس�رائيلي في اتخاد قرار بش�أن عملية 
»اس�تباقية« أو »وقائي�ة« عل�ى غرار نظرية بيغن أمام خطر اس�تراتيجي حقيقي، أو عدم 
القي�ام بعملي�ة عس�كرية وتحمل النتائج المس�تقبلية في ظل وجود خط�ر كياني يهدد 

إسرائيل، وفق التقديرات االستخباراتية.7
إن المأزق االستراتيجي المعلن هو كيفية التعامل مع البرنامج النووي اإليراني 
بعد انس�حاب إيران من اتفاقية جنيف، وال س�يما بعد تصميمها على تجديد نش�اطها 
الن�ووي الكام�ل في ظل إعادة فرض العقوبات عليها. ووفق التقديرات اإلس�رائيلية، 
عاد النقاش الفعال داخل أروقة صناع القرار في إس�رائيل في ش�أن إمكان أو جدوى 
القيام بمغامرة عسكرية ضد المنشآت النووية اإليرانية، ضمن خطة عسكرية عمالنية 

منسقة مع الواليات المتحدة.
أّما المأزق االستراتيجي العيني إلسرائيل في المرحلة الراهنة فهو حصول حزب 
اهلل على أنظمة الصواريخ الدقيقة، وما مدى قدراتها الدفاعية العسكرية )حيتس، القبة 
الحديدي�ة، مق�الع داود( والمدنية في مواجهتها. ويس�تدعي هذا المأزق تس�اؤاًل عن 
م�دى صدقية القيام بعملية »اس�تباقية« واس�عة داخل األراض�ي اللبنانية بهدف ضرب 
البني�ة التحتي�ة لحزب اهلل وتعطي�ل إمكان حصوله على أنظم�ة الصواريخ الدقيقة، أو 
االكتفاء بتعميق التنس�يق والتفاهم مع روس�يا بش�أن منع الجيش الس�وري من تزويد 
ح�زب اهلل بالصواري�خ الدقيق�ة وإعطاء غطاء كامل لكل عملية عس�كرية ضد القوات 

اإليرانية في سورية بهدف تعطيل مرور الصواريخ الدقيقة لحزب اهلل.8
 Amos Yadlin, «The Begin Doctrine: The Lessons of Osirak and Deir ez-Zor,» INSS  7
Insight, no. 1037 (March 21, 2018).

،2018 / 7 / 9 ،Ynet الموقع اإللكتروني  8
https: //www.ynetnews.com / articles / 0,7340,L-5342962,00.html آخر تردد 9 / 7 / 2018.  
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في ظل التحديات األمنية متعددة االتجاهات، هذه المآزق االس�تراتيجية تحتم 
المحافظ�ة عل�ى العالقة األمني�ة المتينة بالواليات المتحدة كونه�ا أحد أبرز مكونات 

أمن إسرائيل القومي.

التغيير في الخطاب االستراتيجي
م�ع احتدام المآزق االس�تراتيجية خالل الس�نتين األخيرتي�ن، نالِحظ تغييرًا في 
الخط�اب االس�تراتيجي للقيادتين السياس�ية والعس�كرية اإلس�رائيليتين، لجهة إعادة 
تعري�ف طبيع�ة التحدي�ات المتع�ددة االتجاهات، وخصوص�ًا على الجبهة الش�مالية 
إلس�رائيل. إذ أصب�ح هن�اك اتج�اه نح�و الم�زج بي�ن الجبهتي�ن الس�ورية واللبناني�ة، 
واعتبارهما مسرح عمليات واحدًا، األمر الذي يفرض منطقًا عمالنيًا عسكريًا جديدًا، 
ويحتم قراءة جديدة لقواعد االش�تباك التي ُرس�مت بش�كل منفصل فيما يتعلق بلبنان 
وس�ورية. إن القيادة العس�كرية في إس�رائيل لم تعد تتحدث عن الس�احة اللبنانية، أو 
الحدود مع سورية، بشكل يفصل أحدهما عن اآلخر. بل أصبحت تتعامل مع »جبهة 
شمالية موحدة« تتألف من جيش النظام السوري بجانب الوجود العسكري اإليراني، 

وقوات حزب اهلل، والقواعد العسكرية الروسية في سورية.
هذا التغيير في الخطاب االستراتيجي مهم للغاية، وله أهميته في سياق محاولة 
التع�رف عل�ى اتجاه�ات التصعيد المس�تقبلي المفت�رض. إذ وفقًا للمنط�ق العمالني 
الجديد الذي حدده المس�توى العس�كري في إس�رائيل، ونظرًا إلى مس�تجدات أجندة 
المح�ور اإليران�ي، وكيفي�ة تعامله مع طبيعة وأه�داف أي تصعيد في ه�ذه المرحلة، 
فإن انتش�ار المواجهة المباش�رة من س�ورية إلى لبنان، أو العكس، هو سيناريو مرجح 
للغاية؛ أي أن المواجهة المقبلة إذا بدأت من الحدود اإلس�رائيلية مع لبنان، فس�وف 

تمتد – في الغالب – إلى الجبهة السورية.
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 ثانياً: مشهد العالقات اإلسرائيلية - اإليرانية:

 الملف النووي اإليراني من منظور

األمن القومي اإلسرائيلي

الموقف اإلسرائيلي
ُتجم�ع كل المس�تويات، السياس�ية والنخبوي�ة العس�كرية اإلس�رائيلية، فض�الً 
عن المؤسس�ات البحثية، ووس�ائل اإلعالم، عما يس�مونه »مخاط�ر البرنامج النووي 
اإليران�ي«، عل�ى أن الس�الح الن�ووي، ف�ي ح�ال امت�الك إي�ران ل�ه، س�يكون خط�رًا 
اس�تراتيجيًا ووجودي�ًا عل�ى إس�رائيل. وبناًء على ه�ذه النظرية، يق�وم أنصارها بتقييم 
المخاطر الناجمة عن ذلك، والنتائج المحتملة على القرارين السياس�ي والعس�كري 
ف�ي إس�رائيل، وس�بل معالجة الوضع الجدي�د وفق مفاهيمها األمنية واالس�تراتيجية، 
المعني�ة بالتفوق العس�كري، والردع النووي، والحرب الخاطف�ة، والتفرد واالحتكار 
النووي. كذلك تسوق إسرائيل فكرة أن السالح النووي اإليراني في حال وجوده لن 
يكون موجهًا ضد الدول العربية وتركيا فحسب، بل إنه موجه ضد المجتمع الدولي، 

فالمشروع النووي اإليراني ليس مشكلة إلسرائيل فقط، بل مشكلة عالمية أيضًا. 
ما زال اإلجماع اإلس�رائيلي متماس�كًا بش�أن مخاطر البرنامج النووي اإليراني، 
وأن إيران هي العدو االستراتيجي األول إلسرائيل، وأن القضاء على التهديد النووي 
اإليراني هو من أخطر وأهم القضايا األمنية التي تواجه القيادتين السياسية والعسكرية 
اإلس�رائيليتين من�ذ قي�ام الدول�ة، وهو م�ا ينعكس بش�كل جلي على تمح�ور الذهنية 
واالس�تراتيجية العسكرية اإلسرائيلية حوله، كما يظهر في المؤتمرات السنوية للقيادة 
العسكرية، وفي قراءات أو ندوات وتصريحات تتعلق بوضع إسرائيل االستراتيجي.

إن إس�رائيل ال تتخ�وف، في المرحل�ة الحالية، من إنجازات إي�ران النووية، بل 
م�ن قدرته�ا عل�ى اإلنجاز. وأي اعت�راف من المجتم�ع الدولي بحقه�ا في تخصيب 
اليوراني�وم ألغ�راض س�لمية، يمّكنها من اكتس�اب الخبرات الحيوي�ة لصناعة القنبلة 
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النووي�ة، ألن توجهه�ا نح�و برنام�ج نووي عس�كري، وف�ق التقديرات اإلس�رائيلية، 
بحاجة إلى خطوتين: األولى، سياس�ية مبنية على اإلرادة واتخاذ القرار، والثانية تقنية 
مرتبطة بزيادة عدد الطرود ورفع بالتدريج لمس�توى التخصيب. ووفق هذه المقاربة، 
فإن إسرائيل تعتمد في تفوقها اإلقليمي على القوة العسكرية النووية والتقليدية. فهي 
تتخ�وف م�ن فقدان تفوقها النووي من خالل قدرة إي�ران على التحول إلى قوة نووية 
عسكرية، وخصوصًا أن إسرائيل لم تحقق ردعها الكامل من خالل تفوقها التقليدي.

وم�ن هن�ا، عارضت إس�رائيل االتفاق النووي – اتفاقية جنيف في س�نة 2015 – 
وتسعى لبلورة إجماع سياسي وأمني يؤكد عدم حدوث أي تغيير في »الرؤية النووية« 
إليران التي ال تزال تحاول الوصول إلى مكانة دولة نووية، ولن تتخلى عن برنامجها 
النووي. وأيضًا، وفق التقديرات اإلس�رائيلية، تس�عى إيران لتعوض عن تنازالتها في 
الملف النووي باعتراف دولي بدورها كدولة إقليمية، إذ إن االتفاق ليس محصورًا في 
شقه النووي، بل تعمل إيران جاهدة منذ عقود لتكريس نفسها كقوة بشرية وعسكرية 
واقتصادي�ة وتكنولوجي�ة وازنة، وهو م�ا يعزز أوراقها إقليمي�ًا، وخصوصًا في العراق 

وسورية ولبنان.

الموقف اإليراني
أثب�ت اإليرانيون إدراكًا سياس�يًا وفهمًا واقعيًا لح�دود القوة، األمر الذي زاد في 
اإلرباك والقلق اإلسرائيلي. فمن جهة، وّقعت إيران اتفاقية جنيف، المبنية على معادلة 
ربح – ربح، المعادلة األنجح في علم الوساطة، وهي المعادلة التي تكرس حقيقة أن 
إي�ران ل�م تتراجع، في هذا االتفاق، عن أي من ثوابتها ومطالبها وحقوقها. ومن جهة 
ُأخ�رى، تخل�ت ال�دول الغربية عن مطلب لطالما تمس�كت به، وهو من�ع اإليرانيين، 
بالمب�دأ، م�ن تخصي�ب اليورانيوم حتى لو كان بنس�بة متدنية، واس�تعاضت عن ذلك 

بقبول ضمانات وإجراءات تكفل عدم امتالك طهران القنبلة النووية.9
 Ariane Tabatabai, Darya Dolzikova, «Case Study: The Iran Nuclear Deal,» in  9
 Nuclear Safeguards, Security, and Nonproliferation, edited by James Doyle=
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إي�ران الت�ي أنهكتها العقوبات االقتصادية، وإن لم تؤثر في تصميمها، أثبتت من 
خالل توقيع االتفاق أنها لن تنشط لحيازة قنبلة نووية. وفي المقابل، أتاح لها االتفاق 
شرعية استخدام كل حقوقها في مجال حيازة الطاقة النووية ألغراض سلمية، بموجب 
البنود المتعلقة بمعاهدة حظر االنتشار، وبما ينسجم مع التزاماتها وفق تلك المعاهدة.
تعمل إيران بش�كل دؤوب على تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية والردعية، إذ 
نلحظ منذ سنة 2010 تحديدًا، ارتفاعًا ملحوظًا بوتيرة التدريبات والمناورات اإليرانية، 
وإبراز قدراتها العس�كرية وامتالكها ترس�انة قادرة على مواجهة أي عدوان خارجي، 

وهو ما يندرج في سياسة الردع المتبادل ضد إسرائيل والواليات المتحدة.

 االنسحاب األميركي من
اتفاقية جنيف وتبعاته

يتناغم الموقف الرس�مي اإلس�رائيلي مع سياسة الرئيس األميركي ترامب بشأن 
إلغ�اء االتف�اق الن�ووي مع إي�ران،10 وال س�يما أن المخاوف اإلس�رائيلية ال تتعلق 
فقط بالقدرات العسكرية الحالية إليران، بل بما يمكن أن تقوم به األخيرة في المدى 
المنظ�ور، والتداعي�ات العس�كرية واالس�تراتيجية للمجه�ود اإليراني المس�تمر على 
المس�توى العس�كري، وخصوصًا تطوير منظوماتها الصاروخية الباليس�تية التي باتت 
تمث�ل تهديدًا لألمن القومي إلس�رائيل، وتمس مرتك�زات ومنطلقات التفوق النوعي 
للقدرات اإلسرائيلية أمنيًا واستراتيجيًا. لهذا، استمرت المعارضة اإلسرائيلية الرسمية 
لالتف�اق النووي اإليراني منذ توقيعه. وظلت القيادة اإلس�رائيلية متمس�كة بالجوانب 
والتداعي�ات الس�لبية لالتف�اق، عل�ى األقل من وجه�ة نظر الحس�ابات والطموحات 
(Oxford: Butterworth-Heinemann, 2nd edition 2019), pp. 109-135.

الموقع اإللكتروني لجريدة »هارتس« )باللغة اإلنكليزية(، 8 / 5 / 2018.  10
https: //www.haaretz.com / israel-news / .premium-where-israel-s-leaders-stand-

on-the-iran-nuclear-deal-1.6070237 آخر تردد 6 / 3 / 2019.

=
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اإلسرائيلية اإلقليمية.
ف�ي المجمل، يمكن تحديد الموقف اإلس�رائيلي م�ن إلغاء االتفاق، كما عّبرت 

عنه التقديرات االستراتيجية في إسرائيل، في النقاط التالية:
أواًل: ل�م تت�ردد إيران ف�ي دأبها المتواص�ل للحصول على الم�واد الالزمة لبناء 
قدراتها النووية، والعمل على تطوير األجهزة الكافية لذلك، والسعي المتالك السالح 
الن�ووي، فض�الً ع�ن تطوي�ر قدراته�ا الصاروخية كجزء م�ن تطوير منظومة الس�الح 
الن�ووي، فق�د أصبحت التجارب الصاروخية األخيرة، ومنها الصاروخ »خورمش�هر« 
ال�ذي يمكن�ه الوصول إلى 2000 كلم، تغطي مس�احة إس�رائيل بأكملها وأجزاء كبرى 

من أوروبا والشرق األوسط.
ثاني�ًا: ثب�ات الموقف اإلس�رائيلي المتمس�ك بمعارضة فعالة لالتف�اق النووي، 
من خالل إبراز قلقه إزاء تمس�ك إيران بخياراتها اإلقليمية والنووية، في ظل تش�ديده 
على عدم ضبط قدرات إيران الصاروخية، وكذلك على سياس�اتها اإلقليمية ودعمها 
لحلفائه�ا. كما أن االتفاق النووي يس�مح إليران بتدعي�م قدراتها وبنيتها االقتصادية، 
وهو ما يهبها الفرصة للعودة إلى تكثيف محاوالتها إلنتاج القنبلة النووية، األمر الذي 

سيؤدي إلى تقليص فرص الهجوم اإلسرائيلي على مواقعها النووية.
ثالث�ًا: تمّس�ك إس�رائيل بالخيار العس�كري المعل�ن على أنه احتف�اظ لحقها في 
الدف�اع ع�ن نفس�ها بمفردها، وبالتنس�يق م�ع الواليات المتح�دة. وتتعامل إس�رائيل 
م�ع التلوي�ح بمغام�رة عس�كرية ض�د المنش�آت النووي�ة اإليرانية كجزء من نش�اطها 
الدبلوماسي الضاغط على الدول األوروبية والمجتمع الدولي أكثر منه محاولة لردع 
إيران عن االس�تمرار في خياراتها النووية. وهناك إجماع لدى المؤسس�تين السياس�ية 
والعس�كرية اإلس�رائيليتين على إصرار الجمهورية اإلس�المية على الس�عي قدمًا في 

نهجها السياسي والعسكري.11
الموقع اإللكتروني لصحيفة »هارتس«، 19 / 2 / 2019،  11

https: //www.haaretz.co.il / news / politics / .premium-1.6935204
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تترقب إس�رائيل كيف س�تتعامل إيران مع خياراتها في مواجهة القرار األميركي 
بإلغاء االتفاق المبرم معها، وتفعيل الضغوط السياس�ية واالقتصادية تجاهها. وتلحظ 
التحلي�الت اإلس�رائيلية إرباك حس�ابات إي�ران نتيجة الضغوط الحثيث�ة التي تفرضها 
السياس�ة األميركي�ة، ووضعها أمام خيارات محدودة، بحي�ث ينتج كل منها تداعيات 

مباشرة على مصالحها.12
عل�ى الرغم م�ن التهديدات المس�تمرة وأحيان�ًا المتضاربة الت�ي يوجهها بعض 
المس�ؤولين اإليرانيي�ن، فإن إي�ران فضلت التمهل قبل اتخاذ ق�رارات نهائية بالتعامل 
مع السياسة األميركية الجديدة، وحرصت على كسب مزيد من الوقت، وال سيما في 
محادثاتها مع الدول األوروبية وكل من روسيا والصين، والتي تسعى من خاللها إلى 
إيجاد موقف دولي داعم قد يس�اعدها في تقليص حدة تلك الضغوط وتوس�يع حرية 

حركتها وهامش المناورة المتاح أمامها.13
مم�ا ال ش�ك فيه أن إيران تواجه موقفًا إقليمي�ًا ودوليًا مناهضًا لدورها اإلقليمي 
الفاعل في الشرق األوسط، وهو ما يزيد في قوة الضغوط األميركية عليها، ويعزز من 
ف�رص تعرضه�ا لعزل�ة دولية على غرار ما كان مع توقيع االتفاق النووي س�نة 2015. 
وق�د انعكس ذلك في ضغط الق�ادة األوروبيين على إيران بضرورة تقليص تدخالتها 
اإلقليمية بالتوازي مع وقف النش�اطات الخاصة بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية. 
بل هناك اقتراحات فرنس�ية، تش�ير إلى إمكان تقديم مساعدات مالية إليران في مقابل 

التراجع عن هذه التدخالت.
أّم�ا الموق�ف اإليراني المعلن، فيؤك�د التزام إيران عدم تراجعها عن سياس�تها، 
 Sima Shine and Raz Zimmt, «Iran: Facing a Year of Decisions and Changes,» in  12
  Strategic Survey for Israel, 2018-2019 (The Institute for National Security Studies,
 December 2018), edited by Anat Kurz, Shlomo Brom; Sima Shine, «And if Iran
doesn’t give in?» Haaretz, January 22, 2019.
 Emily B. Landau, «How Europe has Gone Astray on the JCPOA and Iran,»  13
Jerusalem Post, December 13, 2018.
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وإع�الن جاهزيتها لتفعيل نش�اطاتها النووية، مدرك�ة أن مقابل صالبتها هناك ضغوط 
أميركي�ة وإس�رائيلية على الش�ركات والحكوم�ات األوروبية، والتي تنعكس باتس�اع 
نط�اق االهتم�ام الدول�ي بالتداعي�ات التي يفرضه�ا اس�تمرارها في تطوي�ر برنامجها 

الصاروخي على الصعيدين النووي واإلقليمي.
من الصعب على إيران، على األقل في المرحلة الحالية، القبول بطروحات تحّد 
من دورها االس�تراتيجي اإلقليمي الذي اس�ُتنزف بس�ببه االقتصاد اإليراني لس�نوات 
عديدة، وذلك لعدم ثقتها بمدى جدّية الطروحات ونجاعتها بالكامل، وخصوصًا في 
ظ�ل الضغ�وط التي تمارس�ها اإلدارة األميركية على الدول األوروبية لتغيير سياس�تها 

إزاء إيران.
وعل�ى الرغ�م م�ن العالق�ات االس�تراتيجية المتينة التي أسس�تها إي�ران مع كل 
م�ن روس�يا والصي�ن، فإن القي�ادة اإليرانية ال تّع�ول بصورة كبيرة عل�ى إمكان تحول 
الدولتين، أو أي منهما، في مرحلة الحقة، إلى داعم دولي حقيقي يستطيع مساعدتها 
عل�ى مواجهة الضغوط التي تفرضها السياس�ة األميركية، فضالً عن مصالح موس�كو 
وبكي�ن وحس�اباتهما الخاص�ة، ف�إن الوالي�ات المتح�دة تع�ي أهمي�ة الوص�ول إلى 
تفاهم�ات م�ع الطرفي�ن فيما يتعل�ق بكيفية التعامل م�ع الطموح�ات اإليرانية النووية 
واإلقليمي�ة، وخصوص�ًا بع�د إع�الن االس�تراتيجيا األميركية الجديدة بإلغ�اء االتفاق 

النووي ومحاصرة إيران نفطيًا واقتصاديًا.
وف�ي س�ياق متص�ل، تتناغ�م التحديات التي تتع�ّرض لها إيران على الس�احتين 
اإلقليمية والدولية مع استمرار الضغوط الداخلية، وال سيما في ظل االهتمام المستمر 
الذي تبديه الواليات المتحدة وإس�رائيل بقضايا الداخل اإليراني، والذي ينعكس في 
التصريح�ات األميركي�ة المتتالية الداعمة لحركات االحتجاج التي ش�هدتها الس�احة 
اإليرانية س�نة 2018. وهنا، فإن إيران تبدو واعية بأن أي خيار تصعيدي مع الواليات 
المتحدة س�تكون له ارتدادات مباش�رة على الداخل، وال س�يما بعد التهديدات التي 
وجهه�ا وزي�ر الخارجية األميرك�ي بومبييو بفرض »العقوبات األش�د في التاريخ« في 
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حالة رجوع إيران إلى تنشيط البرنامج النووي ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 
عشرين في المئة.

بمعن�ى آخ�ر، ف�إن مغامرة التعّرض لعزل�ة دولية جديدة، والدخ�ول في مواجهة 
مباش�رة م�ع الواليات المتحدة، قد ت�ؤدي إلى تأجيج األزمات الداخلي�ة، باعتبار أن 
تل�ك العقوب�ات الجديدة ربما تؤثر ف�ي االقتصاد اإليراني، وتقيد قدرة الحكومة على 

التعامل مع تلك األزمات.14

خيارات إسرائيل في مواجهة النووي اإليراني
تدرك الحكومة في إس�رائيل أن الخيارات اإلس�رائيلية محدودة من دون الدعم 
األميركي في هذه المرحلة. والنقاش قائم في شأن كيفية الرد اإلسرائيلي في األوساط 

السياسية والعسكرية، ويرتكز على احتمالين للرد:
األول: دفاع فعال، أي بناء منظومة دفاعية قادرة على اس�تيعاب »ضربة اس�تباقية 

أولية«.
الثاني: الهجوم، أي القيام بعملية عسكرية ضد المنشآت النووية، بتوجيه ضربة 
بأس�لحة نووية تكتية في حال فش�ل ضربة بالس�الح التقليدي. وهذا الهجوم مشروط 

بدعم أميركي سياسيًا ولوجستيًا وعسكريًا.
كما يبدو، فإن خيار »دفاع فعال«، أي االعتماد على بناء منظومة دفاعية وتعزيزها، 
س�قط من الخيارات االس�تراتيجية لمواجهة إيران، وهو ما تمس�كت به إسرائيل حتى 
س�نة 2008، وش�كل الصدقية األساس�ية في اس�تمرار برنامج تطوير صاروخ »حيتس« 
كوسيلة دفاعية أمام إمكان هجوم نووي إيراني على إسرائيل. وهناك قناعة تامة لدى 
المس�تويين العس�كري والسياس�ي، بأن إس�رائيل ل�ن تملك منظوم�ة دفاعية لصد أي 
 Sasson Hadad, Tomer Fadlon, «The Second Round of Sanctions Against Iran: The  14
 Impact on Iran and the Global Oil Market,» INSS Insight, no. 1110 (November 27,
 2018); Nizan Feldman, Raz Zimmt, «Restoring Economic Sanctions: The Impact
on Iran,» Strategic Assessment, vol. 21, no. 2 (July 2018).
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هجوم صاروخي مكثف عليها من إيران في المنظور القريب. أّما الالفت في السنوات 
األخي�رة، فهو عدم تداول األوس�اط اإلس�رائيلية خيار الردع الن�ووي الذي لوحت به 
حكومة أولمرت خالل الفترة 2006 – 2009، كون إسرائيل غير قادرة على تحمل ولو 
ضربة نووية واحدة في عمقها االستراتيجي، وال توجد منظومة صواريخ دفاعية قادرة 

على تأمين دفاع كامل محكم.

 السجال الداخلي في شأن
الضربة العسكرية إليران

في هذا الش�أن، من الممكن رصد توجهين أساس�يين داخل القيادتين السياس�ية 
واألمنية في إسرائيل:

التوجه األول: يرى أصحاب هذا التوجه أن نجاعة الضربة العس�كرية محدودة، 
وفي الوقت نفس�ه، تعّرض إس�رائيل لمخاطر حقيقية، ألنه من المتوقع رد صاروخي 
إيراني من جبهات متعددة، مثل س�ورية ولبنان، وقد يكون من قطاع غزة. ويضم هذا 
التوج�ه بال�ذات المنتمي�ن إلى األجه�زة األمنية في إس�رائيل، الذي�ن يرفضون توجيه 
ضرب�ة عس�كرية إل�ى إي�ران في ه�ذه الفترة، بمن يش�مل رئي�س هيئ�ة األركان أفيف 
كوخافي، ورئيس الموس�اد يوس�ي كوهين، ورئيس جهاز األمن العام يورام كوهين، 
المنس�جم مع موقف أس�الفهم في قيادة األجهزة األمنية، مثل غابي أشكنازي، ومئير 

دغان، وتامير باردو، وعاموس يدلين، ويوفال ديسكين وآخرين.
التوج�ه الثان�ي: يؤمن أصحاب هذا التوجه بمعقولية توجيه ضربة عس�كرية إلى 
المنشآت النووية قادرة على تعطيلها فترة طويلة شرط التنسيق والتعاون مع الواليات 
المتح�دة. ويتبّن�ى هذا التوجه رئيس الحكومة الحال�ي نتنياهو وجميع أحزاب اليمين 

األيديولوجي.

التلويح بالخيار العسكري
في المنظور اإلس�رائيلي العام، إس�رائيل تواجه مس�ألة الحف�اظ على صدقيتها. 
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وعدم التلويح بالخيار العسكري ضد إيران سيكون أمرًا من شأنه أن يعّرض صدقيتها 
للخطر، وس�يظهرها على أنها غير قادرة على انتهاج خطوات جادة في تطبيقها نظرية 

الردع التي تتبناها منذ قيامها.
ف�ي الواق�ع، خي�ارات إس�رائيل المتاحة عمليًا، أساس�ًا هي إعالمي�ة وافتراضية 
ته�دف إل�ى بناء ردع إس�رائيلي أكثر من بناء خيار عس�كري عملي س�اري المفعول. 
لهذا، تطور إسرائيل ترسانتها العسكرية بأدوات جديدة، أهمها مثالً، سلسلة غواصات 
م�ن ط�راز دولفي�ن تس�لمتها من ألماني�ا، أعلنت إس�رائيل أنه�ا قادرة عل�ى البقاء في 
العم�ق االس�تراتيجي ألعدائه�ا )ف�ي إش�ارة واضحة إل�ى الخليج العرب�ي(، وإطالق 
صواري�خ ق�ادرة على حمل رؤوس نووية وموّجهة. إاّل إن ذلك كله ليس كافيًا حاليًا، 
للقي�ام بضرب�ة قادرة على إصابة ثمانية أهداف رئيس�ية حددتها المصادر اإلس�رائيلية، 
باعتباره�ا ذات أولوي�ة، والت�ي يش�كل ضربها انتكاس�ة للمش�روع الن�ووي اإليراني، 

وأهمها المنشآت في أراك وبادرود وقم ونتانز.
لكن هذا ال يلغي في الوقت ذاته، أهمية النشاط العسكري، أي القيام بتدريبات 
لس�الح الجو تحاكي عملية ضرب المنش�آت النووية اإليرانية، منها تدريبات لس�الح 
الجو إلى مس�افات طويلة، إذ إنه يحلق حتى مضيق جبل طارق، ومناورات مش�تركة 
م�ع دول، مث�ل رومانيا واليونان، ومحاولة إقامة قواعد عس�كرية جوية في دول قريبة 
من إيران، مثل جورجيا وأذربيجان، إضافة إلى تصعيد النشاط االستخباراتي وتحديدًا 

في مجال »السايبر«، التجسس وجمع المعلومات.
لع�ل جديد الموقف اإلس�رائيلي بش�أن التلوي�ح بالخيار العس�كري، هو إدراك 
إس�رائيل أن ق�رار الس�لم والح�رب يؤخ�ذ عل�ى مس�توى األم�ن القوم�ي األميركي، 
بعي�دًا ع�ن أي اعتب�ارات أو تأثير للوبي اليه�ودي األميركي. وعلي�ه، بدلت الحكومة 
اإلس�رائيلية لهجتها ومواقفها، وأخذت تتعامل بواقعية وتفهم أكثر لحدود دورها إلى 
ح�د االنس�جام مع الموقف األميركي، ف�ي ظل الضغط والتلويح بالخيار العس�كري 

لمنع إيران من إمكان إنتاج قنبلة نووية.
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خالص�ة القول، ووفقًا للقراءات والتحليالت اإلس�رائيلية، فإنه من المرجح أن 
تمتنع إس�رائيل من القيام بهجوم على المنش�آت النووية اإليرانية في المدى المنظور، 
إاّل إذا حدث�ت تغيي�رات مفاجئة، إذ من المس�تبعد أن تقوم إس�رائيل بعملية عس�كرية 
ضد إيران ما دامت الواليات المتحدة تعول على نفعية المسار الدبلوماسي والحرب 

النفطية وفرض العقوبات االقتصادية.

 ثالثاً: مشهد العالقات اإلسرائيلية - الفلسطينية:

 الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي في انتظار

تبعات المشهد اإلقليمي

يواج�ه الفلس�طينيون منذ التح�والت اإلقليمي�ة بعد س�نة 2011 وحدهم تبعات 
السياس�ة اإلس�رائيلية إقليميًا ودوليًا، وال س�يما بعد تعثر الش�ارع العربي من اس�تعادة 
دوره السياس�ي ف�ي دع�م قضية فلس�طين، والذي ال ي�زال خارج الق�رار الفاعل، وال 
يوجد أفق واضح أن التحوالت العربية وما يتمخض عنها س�تكون قادرة، ولو نظريًا، 
على دعم القضية الفلس�طينية بعد اكتمال التحوالت السياس�ية التي بدأت من مصر، 
بحيث تكون القضية الفلسطينية مدخاًل لتجديد المشروع العربي الوطني أو القومي.

وازداد الموقف الفلسطيني ضعفًا بفعل انشغال الدول العربية بهمومها الداخلية 
في ظل تداعيات ما سمي الربيع العربي، بل توتر بعض العالقات العربية مع أطراف 
فلس�طينية )»حم�اس« م�ع كل من الس�عودية وأحيان�ًا مصر(، األمر ال�ذي زاد الوضع 
الفلس�طيني تعقي�دًا، ووفر إلس�رائيل أفضل الفرص الس�تثمار االنكف�اء العربي على 

الهموم الداخلية.
ومن هنا، لم تفوت حكومة إس�رائيل أي فرصة إلجهاض أي محاولة أو مبادرة 
إلى التس�وية مع الفلس�طينيين، متمسكة بسياسة االنتظار وعدم الحسم وعدم المبادرة 

والسعي للتأثير في محيطها االستراتيجي.
يمكن إلس�رائيل االس�تبداد بالفلس�طينيين فيما يتعلق بتنفيذ سياس�تها التوسعية 
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وأهدافه�ا في مناطق الس�لطة الفلس�طينية، وهكذا تفعل. وتس�تغل المن�اخ اإلقليمي، 
واعت�ادت أن تنف�رد بمفاوض�ات ش�كلية برعاي�ة أميركية لم تفِض إلى ش�يء حقيقي. 
والحقيق�ة الكامن�ة خل�ف وجوب التف�اوض تكمن في أن الطرفي�ن لهما مصلحة في 
العودة إلى المفاوضات، فالس�لطة الفلس�طينية قامت على أساس اتفاق أوسلو ومبرر 
وجوده�ا مرتب�ط بهذا االتف�اق وتداعيات�ه المتنوعة. وفي المقابل، تش�ترط إس�رائيل 
العودة إلى المفاوضات من دون شروط مسبقة، أهمها: تجميد االستيطان؛ العودة إلى 

حدود سنة 1967؛ البناء في القدس.
وف�ي الس�ياق ذات�ه، تنجح الحكومة اإلس�رائيلية في تكيي�ف الواليات المتحدة 
وفقًا للسياس�ات االس�تيطانية اإلس�رائيلية، والوس�اطة األميركية تقترب إلى حد كبير 
من الطلبات اإلس�رائيلية. ولهذا، يرتفع احتمال فش�ل أي مس�اٍع قد تبذلها الواليات 
المتحدة، للتوصل بين الطرفين، وجْس�ر الصعوبات التي يواجهانها على خلفية الهوة 

التي تفصل بين مواقفهما.
وتدع�ي إس�رائيل تبّن�ي فكرة »ح�ل الدولتين لش�عبين« وهي االس�تراتيجيا التي 
تقودها خالل المفاوضات، في حين أن السياس�ة االس�تيطانية تؤكد أنها تس�عى لنقطة 
الالع�ودة الت�ي ال يمك�ن بعدها تحقيق هذا الح�ل عل�ى األرض، ألن أغلبية القضايا 
الجوهري�ة ف�ي الصراع، تتركز في الضف�ة الغربية، والقضايا األكثر تعقيدًا هي تس�وية 

األراضي وحق العودة وحل قضية القدس والحدود الشرقية، أي األغوار.
وعل�ى األرجح، ستش�ترط إس�رائيل وجود خط�وات مرحلية عل�ى أي محاولة 
لوضع اتفاق إطار لتس�وية نهائية ضمن الطروحات األميركية المس�ماة صفقة القرن، 
معتمدة على التفاهمات الضمنية مع وزير الخارجية الس�ابق، هنري كيس�نجر، أن أي 
طرح جديد لمسار تسوية مع الفلسطينيين يجب عرضه على الجانب اإلسرائيلي قبل 
وضعه على طاولة التفاوض. وال تتخوف إسرائيل من أي وساطة أو مشروع أميركي، 
كون الواليات المتحدة ملتزمة عدم محاولة فرض أي اقتراح أو مشروع أميركي على 

األطراف، فضاًل عن عمق العالقة االستراتيجية بين الدولتين.
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ومن وجهة نظر الس�لطة الفلس�طينية، إن الواقع الفلس�طيني والعربي واإلقليمي 
والدول�ي كان أق�وى م�ن أن يس�مح لها برف�ض الذهاب إل�ى التفاوض واس�تمراره، 
عل�ى الرغ�م م�ن أن الواقع ذات�ه يقول إن الذه�اب إلى التفاوض واس�تمراره في ظل 
ع�دم وجود أي توازن بين الس�لطة وإس�رائيل ه�و نوع من المغامرة غير المحس�وبة. 
إن الط�رف الفلس�طيني إذا ذه�ب إل�ى مفاوض�ات، إاّل إن�ه ال يمكن�ه المراهن�ة عل�ى 
تحوله�ا إل�ى مفاوضات حقيقية ومتوازن�ة، بل إلى مفاوضات لمنع تحمل مس�ؤولية 
إفش�ال المحاوالت األميركية في إعادة إطالقها ليس أكثر. ومن المفترض أن الس�لطة 
الفلس�طينية توقع�ت بق�اء األم�ور عل�ى ما ه�ي عليه م�ن دون تغيي�رات جوهرية، أي 

استمرار المراوحة داخل دائرة مأزق االستعصاء.
خالصة القول، لم يعد مقبواًل اس�تدراج الس�لطة الفلس�طينية إلى مفاوضات في 
ش�أن اتف�اق إطار مرحل�ي جديد، يتضمن اتف�اق إقامة دولة فلس�طينية بحدود موقتة، 

وعدم البحث في القضايا النهائية كافة.

 التنسيق األمني بين السلطة
الفلسطينية وإسرائيل

عل�ى الرغ�م م�ن تصاعد وتي�رة توتر العالق�ات إلى ح�د القطيعة الرس�مية بين 
الس�لطة الوطني�ة والحكومة اإلس�رائيلية، فإن المس�تويين السياس�ي والعس�كري في 
إس�رائيل يتمس�كان بضرورة اس�تمرار تفعيل التنس�يق األمني بين الجانبين، وقد ثّبتت 
االتفاق�ات الفلس�طينية – اإلس�رائيلية الوظيفة األمنية كمقياس لمدى كفاءة الس�لطة، 
األم�ر ال�ذي ت�راه إس�رائيل ض�رورة أمنية حيوي�ة يتطلب منه�ا تقديم »تن�ازالت« في 
مواجهة أي تصعيد فلسطيني غير منظم، وتمتنع من القيام بعقوبات جماعية قد تؤدي 
إل�ى انفجار الضفة الغربية وتش�كيل أجواء تش�كل تربة خصب�ة لحركة »حماس« التي 
تسعى لجر الضفة إلى مواجهات مستمرة مع إسرائيل. لكن مع مضي الوقت والتعثر 
المس�تمر ف�ي المفاوضات، تبّين أن س�قف ه�ذه »التنازالت« ال يق�ارب الحد األدنى 
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الذي يمكن لقيادة السلطة القبول به، وقد يدفعها أكثر إلى التفكير في جدوى استمرار 
التنسيق األمني من دون مقابل، وخصوصًا في ضوء الرفض الشعبي والفصائلي لهذا 

التنسيق أصاًل.
وفقًا للتقديرات األمنية اإلس�رائيلية، لن تقدم قيادة الس�لطة فعاًل على وقف هذا 
التنس�يق بص�ورة تام�ة. لكن ه�ذا ال يمنع من إمكان خفض مس�توى التنس�يق األمني 
بالتدريج، أو تراكم أوضاع تتسبب بوقفه بغير إرادة السلطة أو إسرائيل. وهنا، ما زال 
الرهان األساسي على السلطة الفلسطينية في لجم إمكان وقوع انتفاضة ثالثة. لكن في 
حال اندالعها ، لن تنجح قوات األمن الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية في وقفها 

هي والعمليات وال حتى في خفض وتيرتها وتخفيف حدتها.
إن وقف التنسيق األمني يستدعي تحقق وجود أكثر استمرارًا في تعثر المفاوضات 
ومواصلة االنتهاكات اإلس�رائيلية، بل هناك ضرورة لتراكم الضغط الش�عبي ونجاحه 
ف�ي تولي�د هّب�ة أو انتفاض�ة جماهيرية، يصع�ب على القيادة الفلس�طينية أو إس�رائيل 
اس�تيعابها، إل�ى درج�ة من الغلي�ان يصعب منع تحوله�ا إلى مواجهة غي�ر متوقعة أو 
مخطط لها. وكذلك، إقامة المصالحة الفلس�طينية وصواًل إلى إعادة تش�كيل األجهزة 

األمنية بحسب أسس متفق عليها فلسطينيًا.

المقاومة الشعبية الفلسطينية
تميز المشهد الفلسطيني على مر سنوات النضال والمقاومة لالحتالل اإلسرائيلي 
بأشكال عديدة للمقاومة، منها الشعبية والمسلحة والعنيفة وغير العنيفة من إضرابات 
وح�راك مدن�ي، إضافة إلى الجه�ود الدبلوماس�ية، األمر الذي يعك�س مخزونًا هائاًل 
م�ن التجرب�ة والثقاف�ة الوطني�ة والنضالي�ة والمجتمعي�ة. وتنوع�ت أش�كال المقاومة 
والمواجه�ة بس�بب أوضاع فلس�طينية داخلية، وظ�روف إقليمية ودولي�ة أحيانًا، وهو 
ما يربك التقديرات االس�تخباراتية والسياس�ية اإلس�رائيلية، بأن قوة المقاومة الكامنة 
ل�دى الش�عب الفلس�طيني ومخزونه�ا ال ي�زوالن، بل يتب�دالن من حالة إل�ى ُأخرى، 
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لينفجرا ويتجددا ويس�تعيدا دوريهما، فضاًل عن ش�كل االنفجار. وقوة المقاومة هذه 
ومخزونه�ا هم�ا تعبير ع�ن العنفوان الف�ردي بوعي طبيعي وعفوي وثوري ألش�كال 

القهر واالحتالل كافة.

إسرائيل و»الهبة الفلسطينية« سنة 2015
تس�مي إس�رائيل بصورة عامة العمليات التي ُتنّفذ على يد فلس�طينيين من دون 
أن يك�ون له�ا بع�د تنظيم�ي »انتفاضة األف�راد«، وتقصد به�ا بصورة خاص�ة عمليات 
الطع�ن والده�س وغيرهما من العمليات التي يقوم بها أفراد غير منظمين ضد أهداف 
إس�رائيلية. وقد ازدادت هذه العمليات مع الهبة الفلس�طينية التي انطلقت في تش�رين 

األول / أكتوبر 2015، ثم تحولت لتصبح شكلها األبرز.
لم يعد في وسع صانع القرار السياسي والقرار األمني في إسرائيل تجاهل حقيقة 
وجود موقف شعبي فلسطيني فعال، ألن أي تحرك شعبي ربما يتحول إلى مشهد أمنى 
متدح�رج، األم�ر الذي ينطوي على إمكان حدوث مفاجآت على خط المواجهة. وما 
يرفع درجة خطورة الوضع في إس�رائيل، أن القيادتين السياس�ية واألمنية باتتا تدركان 
أن »هيبة األجهزة األمنية« اإلسرائيلية لم تردع الفلسطينيين، وهو ما يفرض عليهما أن 

يأخذا ذلك في الحسبان في جميع خطواتهما.
تتبّن�ى إس�رائيل سياس�ة التكيف، كخيار إس�رائيلي أول�ي، تبل�ورت، بالتدريج، 
ف�ي مواجه�ة المقاومة الش�عبية. ويس�ود الرهان عل�ى أن تكون العملي�ات أو الهبات 
الشعبية ليست سوى حدٍث عابر أو ردة فعل انفعالية، ال تلبث أن تخمد الحقًا. لكن 
اس�تمرارها وحفاظه�ا على قدر من الزخ�م الكمي، كانا كافيَّين إلث�ارة أجواء الرعب 
في الرأي العام اإلس�رائيلي، وفرض على القيادة اإلسرائيلية تحديات أمنية وسياسية. 
لذل�ك، تعامل�ت حكوم�ة نتنياه�و مع الهبة الفلس�طينية س�نة 2015 في ع�دة خطوط، 
متوازية ومتكاملة، تتضمن إجراءات وقائية، وُأخرى قمعية وردعية، أو خطابًا سياسيًا 
مدروسًا وموّجهًا إلى الجمهور اليهودي اإلسرائيلي، وآخر إلى الجمهور الفلسطيني.
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م�ع ذل�ك، ال يعني خيار التكيف البق�اء في موقع ردة الفعل، بل يأتي كجزء من 
اس�تراتيجيا أش�مل تحوي إجراءات قمعية متنوعة، تردع الشارع الفلسطيني، أو تدّفعه 
أثم�ان تبّني�ه خي�ار االنتفاض�ة واعتماده�ا، م�ن دون أن تصل اإلجراءات إل�ى انفجار 

فلسطيني واسع.
ف�ي غض�ون ذل�ك، يأت�ي رفض القي�ادة اإلس�رائيلية تقدي�م ما تس�ميه تنازالت 
سياسية لمصلحة الطرف الفلسطيني، كجزء من سياسة الردع بالمنع، وإشعار الشارع 
الفلس�طيني بأن مواصلة الضغوط على الجانب اإلس�رائيلي، لن تؤدي إلى أي تراجع 

في مواقف األخير، ولن تغير من سياسة االستيطان.
ف�ي المجمل، ما زالت القيادة اإلس�رائيلية تتعامل مع الهبات الش�عبية بحس�ب 
سياس�ة التكي�ف وفقًا للواقع األمني باعتباره البدي�ل الممكن بين الخيارات اأُلخرى، 
بالت�وازي م�ع التأكيد أن األجهزة اإلس�رائيلية تعمل على إجراءات إضافية تهدف إلى 
محاولة تقليص الخس�ائر البشرية اإلس�رائيلية. وفي المقابل، فإن أي تراجع في زخم 
االنتفاض�ة سيش�كل انتص�ارًا مدوي�ًا للط�رف اإلس�رائيلي، ويؤكد رهان�ه على إمكان 

الجمع بين االحتالل واالستقرار األمني.

مسيرات العودة الكبرى )سنة 2018(
لع�ل أب�رز مظاه�ر المقاوم�ة الش�عبية الفلس�طينية ف�ي الس�نوات األخي�رة، هو 
استحداث النضال الشعبي الفلسطيني على شكل مسيرات شعبية عرفت ب� »مسيرات 
الع�ودة الكب�رى« والطائرات الورقي�ة والبالونات الحارقة في س�نة 2018، إذ انطلقت 
مس�يرات الع�ودة وكس�ر الحصار قرب الس�ياج األمن�ي الفاصل بين ش�رق قطاع غزة 

واالحتالل اإلسرائيلي.
إن مسيرات العودة حققت إنجازات على المستوى المحلي، تتمثل في نجاحها 
ف�ي ترس�يخ ثقافة المقاومة الش�عبية ل�دى الفلس�طينيين، وتحقيق بعض التس�هيالت 
المعيش�ية للقطاع على مس�توى إعادة تفكيك الحصار ضمن تفاهمات التهدئة. فضاًل 
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عن ذلك، أدرج الفلس�طينيون المقاومة الس�لمية في جدول أعمالهم، كش�كل جديد 
للمقاومة في قطاع غزة، بعد أن كانت المقاومة قد أخذت فيها طابعًا مسلحًا.

كذل�ك نج�ح الفلس�طينيون خالل مس�يرات العودة في االصطف�اف ضمن قرار 
واح�د، إذ ش�ارك جمي�ع الفصائ�ل، بم�ا فيه�ا حركة »فتح« )انس�حبت الحقًا بس�بب 
تداعيات االنقسام( في فعاليات هذه المسيرة، األمر الذي أعطى هذه المقاومة زخمًا 

شعبيًا وجماهيريًا كبيرًا في صفوف الفلسطينيين.

أفق التصعيد الفلسطيني في الضفة الغربية
إن معقولية اس�تمرار التصعيد على الس�احة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 
غ�زة، والت�ي ش�هدناها ف�ي األع�وام األخي�رة، ربم�ا ترتفع، بع�د فترة ال يس�تهان بها 
م�ن اله�دوء النس�بي، إذ إن حال�ة الغليان وتصعي�د المواجهة يرتبطان بع�دة متغيرات 
ومس�تجدات، أبرزها ما يلي: انعدام أفق عملية سياس�ية أدى إلى فقدان األمل بالتغيير 
ل�دى الفلس�طينيين؛ القطيعة المعلن�ة والتصعيد العلني واالس�تثنائي اللذان تقوم بهما 
القيادة الفلس�طينية تجاه اإلدارة األميركية؛ الش�عور المرير بالعزلة لدى الفلس�طينيين 
ف�ي ظ�ل غي�اب دعم ال�دول العربي�ة؛ الوض�ع االقتصادي المت�ردي في قط�اع غزة؛ 
محاولة تنظيم عمليات في الضفة وحدود غزة؛ مس�يرات العودة المس�تمرة في قطاع 

غزة وغيرها.
ه�ذه المعقولية تنس�جم مع تقارير ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية أم�ان، التي 
تتوق�ع ق�رب نهاية ما س�مته »عقد الهدوء النس�بي« في الضف�ة الغربية، وخصوصًا في 
ظل غياب أي أفق سياسي للحل، وفي ضوء قرار الرئيس ترامب باالعتراف بالقدس 

عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إليها.
عل�ى الرغم م�ن تراجع العملي�ات الفردية فإن حالة المزاج الش�عبي العام تنذر 
بتفجر الغضب الفلس�طيني في مرحلة ما، إذ إن العوامل المثيرة للغضب لن تتالش�ى، 
بل تتصاعد في ظل سياس�ة حكومة اليمين األيديولوجي في إس�رائيل التي أجهضت 
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أي محاول�ة وإم�كان لط�رح س�يناريوهات إع�ادة التف�اوض بي�ن الطرفين، ب�ل هناك 
رفض سياسي وأيديولوجي لوجود شريك فلسطيني قابل للتفاوض. لهذا، ال تستبعد 
تقدي�رات األجه�زة األمني�ة بأن الجبهة األكثر احتمااًل لالش�تعال ه�ي الضفة الغربية، 
أي الجبهة غير المتوقعة. وتش�ير بيانات جهاز الش�اباك إلى ارتفاع بنحو 15  % في عدد 

.2018 العمليات واألحداث في الضفة الغربية سنة 

 قطاع غزة بين المواجهة
المضبوطة والتهدئة الضعيفة

ي�راوح المش�هد األمني بين التصعي�د المنضبط والتهدئة الموقت�ة، وبقاء األمور 
عل�ى م�ا ه�ي عليه في قطاع غ�زة منذ الحرب على غزة س�نة 2014. وتؤس�س القيادة 
اإلس�رائيلية اس�تراتيجيتها العس�كرية تج�اه القط�اع بناء على اس�تخالص أه�م العبر 
لحروبها المتتالية على غزة، وهي »توافق« آليات اإلنهاء والترتيب مع حركة »حماس« 
م�ن أج�ل تحقق الغاي�ة االس�تراتيجية للطرفين. بمعنى أن إس�رائيل اخت�ارت تحديد 
»حم�اس« كالعن�وان المس�ؤول في القطاع، إلى جانب ممارس�ة الجهد المس�تمر في 
إضعافه�ا، لكنه�ا ل�م تضع لنفس�ها هدف تدمي�ر الحركة ف�ي القطاع. وف�ي المقابل، 
كان�ت غاي�ة الحرك�ة بعد أي عدوان إعادة مكانتها بصفته�ا الالعب المركزي ذا القوة 
وقدرة التحكم في القطاع، إلحداث أي تغيير في موقف إس�رائيل )ومصر( منها. إلى 
جانب ذلك، تسعى »حماس« لكسر الحصار على القطاع بتوسيع الحركة في المعابر 
اإلس�رائيلية، وفت�ح متواص�ل لمعبر رف�ح إلى مص�ر، وتحويل األموال إل�ى القطاع، 

وتسهيالت في مجال كل من الصيد والتجارة والزراعة وغيرها.
تقب�ل إس�رائيل بحال�ة التهدئة الضعيفة كحد أدنى، وتس�عى لهدن�ة طويلة األمد 
كحد أقصى، لعالقاتها بحركة »حماس« ما دام مستوى الردع ضدها قائمًا ولم يتغير، 
وه�و ينعك�س بع�دم وجود تأيي�د جارف في قط�اع غزة نحو الح�رب، وأن »حماس« 
ليس�ت معني�ة ف�ي المرحلة الراهنة بخ�وض مواجهة ض�د إس�رائيل، وال يوجد تغيير 
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ملموس بقدراتها القتالية والردعية منذ الحرب على غزة س�نة 2014، على الرغم من 
سعيها لتعزيز قدراتها القتالية والصاروخية.

نلحظ قراءات لجهات غير رسمية أو حكومية، وخصوصًا لجنراالت متقاعدين، 
تتخ�وف م�ن أن اس�تمرار الضغ�ط والحص�ار عل�ى غ�زة، ربم�ا يؤدي�ان إل�ى فق�دان 
الفلس�طينيين أي خيار آخر إاّل التدحرج نحو الحرب. وس�تجد »حماس« وإس�رائيل 
نفس�يهما ف�ي نقط�ة تحول، بحيث تش�هد غزة مزي�دًا من فقدان الضواب�ط، ورغبة في 
الدخ�ول في مخاطرات، وتقف إس�رائيل أمام تبلور وضع غير محتمل بانعدام رس�م 
»خطوط حمراء«، ُيفترض تجاوزها من جانب كتائب القسام، سيؤدي إلى شن »ضربة 

استباقية« أو »حرب وقائية« قصيرة وقوية.
بمفهوم آخر: ستتمسك »حماس« باستخدام الحراك الشعبي من جهة، وتكثيف 
مح�اوالت كتائ�ب القس�ام القيام بعمليات عس�كرية تهدف إلى تصعي�د محدود على 
الخ�ط الح�دودي به�دف الضغط على إس�رائيل م�ن أجل تخفيف الحص�ار من جهة 
ُأخ�رى. وف�ي المقاب�ل، لن تقدم إس�رائيل تنازالت من دون ثمن مقب�ول، األمر الذي 
ربما يهدد استمرارية الوضع القائم، إذ إن ديناميكيات التصعيد ال يمكن التحكم فيها 

دائمًا، وأن عدم الرغبة في الحرب ال يضمن عدم االنزالق إليها.
إن احتم�االت تصعي�د المواجهة القائم�ة على حدود قطاع غزة إلى حرب فعلية 
يب�دو ضعيف�ًا م�ن دون أفق واضح لما بعد ه�ذه المواجهة، من الجانب اإلس�رائيلي، 
وخصوص�ًا أن التقديرات العس�كرية تش�ير إلى أن »حماس« م�ا زالت مردوعة. ولعل 
المعي�ار األساس�ي لعملي�ة الردع مقابل »حماس« يكمن في س�رعة ع�ودة الهدوء إلى 
قط�اع غ�زة، بواس�طة »الهجم�ات الوقائي�ة« أو »االس�تباقية« وفقًا للبيئة االس�تراتيجية 
الممكن�ة، والمب�ادرة م�ن فترة إل�ى ُأخرى إلى اس�تهداف كوادر من صف�وف فصائل 

المقاومة الفلسطينية، بهدف ردعها وإبقائها في حالة الدفاع.
فض�الً ع�ن ذل�ك، في خلفية صن�ع القرار في إس�رائيل واالضط�رار إلى مراعاة 
س�قوف محددة من التصعيد تجاه »حماس«، يحضر الوضع السياس�ي اإلقليمي بعدم 
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إرباك وعرقلة االنفراج في العالقات ببعض الدول العربية واإلسالمية.
خالص�ة الق�ول، فيم�ا يتعلق بالمش�هد األمن�ي اإلس�رائيلي – الفلس�طيني، فإن 
هن�اك تح�واًل ف�ي المعادلة االس�تراتيجية الس�ائدة في الس�نوات األخي�رة أن القضية 
اإلسرائيلية – الفلسطينية كانت »قابلة لإلدارة« وليست »قابلة للحل«، وقد تصبح »غير 

قابلة لإلدارة« في المرحلة المقبلة كونها »غير قابلة للحل«.

 رابعاً: مشهد العالقات اإلسرائيلية - السورية:

 الجبهة السورية تهديد استراتيجي

جديد إلسرائيل

قضت الحرب األهلية في س�ورية على الهدوء األمني الضبابي الذي كان قائمًا 
بين إس�رائيل وس�ورية ألكثر من أربعة عقود. فعلى الرغم من حالة »الحرب الرسمية« 
المستمرة بين البلدين، والدور السوري النشيط كممر إمداد أساسي بين إيران وحزب 
اهلل، بقي�ت الح�دود بين البلدين هادئة منذ انته�اء حرب أكتوبر 1973، على الرغم من 
التط�ورات السياس�ية والعس�كرية المتغيرة. كذلك، كان نظام األس�د م�ا قبل الحرب 
األهلي�ة بمثاب�ة ق�وة اس�تقرار على مس�توى العالق�ات بي�ن البلدين، نتيج�ة رغبته في 

الحفاظ على حالة من الهدوء على الحدود بين البلدين.
وق�د ارتك�زت ه�ذه الرؤية من جانب إس�رائيل عل�ى ركيزتين: أواًل، إن األس�د 
حاكم مستقر يمارس سيطرة كاملة على قواته المسلحة. ثانيًا، تمّكن إسرائيل من ردع 

النظام السوري عن الدخول في مواجهة عسكرية معها في هضبة الجوالن.
من نافل القول، إن اندالع الحرب األهلية في سورية غيرت المعادلة االستراتيجية 
وجعلته�ا غي�ر واضح�ة بالمعايي�ر والحس�ابات اإلس�رائيلية، ب�ل أربك�ت التقديرات 
االستراتيجية اإلسرائيلية والغربية. وتخبطت وتنوعت التقديرات االستخباراتية بشأن 
مصير سورية. فمن جهة، هناك إجماع إسرائيلي على جزئية السيناريو المفضل، وهو 
الغرق العميق والمستمر لسورية في حالة الفوضى المستمرة، ألنه يتيح إمكان شطبها 
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من معادلة القوة التي ربما تواجهها إس�رائيل في الش�رق األوس�ط. كما يعني مباش�رة 
اخت�الل مي�زان القوى اإلقليمي لغير مصلحة إي�ران، وهو ما يعني إمكان إضعافها في 
معادل�ة التوازن اإلقليمي في الش�رق األوس�ط. ومن جهة ُأخ�رى، تباينت التقديرات 

بحتمية بقاء أو سقوط نظام األسد، وال سيما أيهما األفضل بالنسبة إلى إسرائيل.
من�ذ س�نة 2014، ط�رأ تح�ول في مي�زان القوة لمصلح�ة نظام األس�د وحلفائه، 
وب�دأت مرحل�ة جدي�دة م�ن إدارة الصراع. وينظ�ر صناع القرار في إس�رائيل إلى هذا 
التحول في مجرى »الحرب األهلية السورية« بصفته مرحلة مهمة وخطرة، إذ تتشكل 
بن�ود االنخ�راط وقواع�ده الرئيس�ية لجميع القوى المعنية بالش�أن الس�وري. ويكمن 
مصدر القلق عند إس�رائيل في أن الفش�ل في تحدي الوجود اإليراني في س�ورية ربما 
يس�فر عن تطورات دائمة س�يصبح من الصعب فيما بعد تغييرها. كذلك، كان النظام 
الس�وري قادرًا خالل الحرب على التحكم في موقف حزب اهلل وسياس�ته العمالنية 
بالتنسيق مع إيران، وبما يتفق مع المصالح السورية. لكن، في المرحلة الراهنة، ونظرًا 
إلى دور إيران وحزب اهلل المحوري في ضمان بقاء نظام األسد، يمكن القول إن حالة 
االعتم�اد المتزاي�د م�ن جانب النظام الس�وري على كل من إي�ران وحزب اهلل، قيدت 

بشكل حاد رغبة سورية وقدرتها على تقييد حرية التحرك في أراضيها.
بمعنى آخر: إن محدودية س�ورية في اتخاذ القرار، إلى جانب اختالل س�يطرتها 
عل�ى منطق�ة الح�دود، غيرت م�ن معادلة الردع القديمة إلس�رائيل ف�ي مواجهة نظام 
األس�د. وفرضت على صانع القرار في إس�رائيل ضرورة تغيير المقاربة إزاء المخاطر 

على الجبهة الشمالية.
وفي المقابل، تبددت نهائيًا التوقعات اإلس�رائيلية السابقة بشأن االنهيار السريع 
لنظام الرئيس بشار األسد، مع تعزيز لوضع جيش النظام ميدانيًا وإعادة سيطرته على 
معظ�م األراض�ي الس�ورية. بل تش�ير التقديرات االس�تخباراتية اإلس�رائيلية إلى عدم 
وجود تغيير في سلوك النظام السوري، وسيبقى نظام األسد على نهجه التقليدي، من 
جهة استعمال جميع إمكاناته وتكتيكاته تجاه المناطق غير الخاضعة لسيطرته، أو من 
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جهة التشدد تجاه عملية التسوية السياسية، واتهام القوى السورية المعارضة، وتضييق 
نطاق العملية السياس�ية. كما أن النظام الس�وري يس�تغل األزمات اإلقليمية والدولية، 
وخصوصًا، من الناحية العسكرية، ويعزز موقفه الدفاعي عندما يتسلم 3 وحدات من 
منظومة »إس – 300«، تستطيع كل منها القيام بالرصد والتصدي للعديد من األهداف 
عل�ى م�دى يت�راوح ما بين 250 إل�ى 300 كلم، إضافة إلى منظوم�ة »إس – 200« التي 
يمتلكه�ا النظام الس�وري حاليًا، والق�ادرة على مواجهة الصواريخ الباليس�تية وبعض 

الطائرات المتطورة.
بالمعنى العس�كري، تعزز س�ورية باستمرار قدراتها على »الردع بالعقاب« الذي 
يقصد منه تعزيز قدرتها الردعية من خالل االعتماد على عالقاتها بقوى تشكل مصدر 
قل�ق وخ�وف إلس�رائيل، كدعم حزب اهلل عس�كريًا ودع�م إيران على األقل سياس�يًا 

ومعنويًا.
في سياق الرؤيا االستراتيجية تجاه الوضع السوري، يرتكز الموقف اإلسرائيلي 
عل�ى حالة التموضع العس�كري اإليراني في س�ورية، ودعم إي�ران لحلفائها الفاعلين 
عل�ى األرض الس�ورية، األم�ر ال�ذي ينعك�س ف�ي رف�ع س�قف التحدي�ات والخطر 
اإليران�ي إل�ى اعتبار أن إيران انتقلت إلى حدودها، وأنها باتت تش�كل خطرًا وجوديًا 
عليها.15 وتتمس�ك األجهزة األمنية اإلسرائيلية بمطالبتها روسيا – باعتبارها الجهة 
الضابط�ة للص�راع اإلس�رائيلي – اإليراني في س�ورية م�ن وجهة النظر اإلس�رائيلية – 
بإبعاد اإليرانيين وحزب اهلل 80 كيلومترًا، على األقل، من الحدود اإلسرائيلية، وذلك 
كخطوة موقتة إلى حين التجاوب مع المطلب اإلسرائيلي باالنسحاب الكامل للقوات 

اإليرانية من سورية، وهو مطلب ترفضه موسكو في الوقت الحالي.16
 Ron Tira, «Israeli Strategy in Response to Changes in the Syrian Arena,» INSS  15
Insight, no. 1131 (January 22, 2019).

الموقع اإللكتروني لجريدة »هارتس«،  16
https: //www.haaretz.co.il / news / politics / 1.6267615 (11 / 7 / 2018)  

آخر تردد 27 / 2 / 2019.  =



يادس لاا ةالمأس ف اسؤميف سالع يراف 57

وفي س�ياق االس�تراتيجيا العسكرية اإلس�رائيلية، لم تتراجع إس�رائيل منذ أربع 
س�نوات متتالية عن توجيه ضربات جوية لمواقع متعددة على الس�احة الس�ورية، في 
حين تؤكد تمس�كها بقواعد االش�تباك، وأن حدوده ما زالت ترس�مها أربعة »خطوط 
حمراء« لن تسمح إسرائيل بتجاوزها في سورية، تتمثل في: انتقال أسلحة وصواريخ 
متطورة من إيران إلى سورية ولبنان؛ اختراق السيادة اإلسرائيلية؛ بناء قواعد عسكرية 

إيرانية في سورية؛ بناء مصنع لتصنيع الصواريخ في لبنان.
من هنا، تتمحور التقديرات االس�تراتيجية منذ س�نة 2018، حول المشهد األمني 
العس�كري في س�ورية تحت مؤش�ر أساس�ي هو مواجهة الوجود العس�كري اإليراني 
وتداعياته من دون محاوالت االستش�راف الس�ابقة عن مصير النظام الس�وري وبشار 
األس�د. وبحسب التقديرات االس�تراتيجية، على إسرائيل العمل ضمن االفتراض أن 
نظام األس�د باٍق في صيغته الحالية في المرحلة الراهنة، مع إمكان ش�طب سورية من 
معادلة القوة التي تواجهها في الش�رق األوس�ط. وفي المقابل، أدى الوضع الس�وري 
إل�ى اخت�الل موازي�ن الق�وى اإلقليمي�ة لمصلح�ة إي�ران وحلفائها، وع�زز الحضور 
االس�تراتيجي الفعل�ي لروس�يا ألم�د بعيد.17 هذا التقدير ينس�جم م�ع تصريحات 
نتنياهو بأنه »ال مش�كلة إلس�رائيل مع نظام عائلة األس�د، وأن إس�رائيل لن تتدخل في 

سورية في حال تم الحفاظ على اتفاقيات وقف إطالق النار في هضبة الجوالن.«18

 العمليات العسكرية اإلسرائيلية منذ
سنة 2018: مؤشرات وتقديرات

ُتعتبر س�نة 2017 من أكثر الس�نوات التي شهدت عمليات عسكرية إسرائيلية في 
https: //www.haaretz.co.il / news / politics / 1.613826 (2 / 6 / 2018) آخر تردد 27 / 2 / 2019.  

 Udi Dekel, Assaf Orion, Anat Ben Haim, Zvi Magen, «The Potential for a War on  17
 the Northern Front that None of the Parties Want: Insights from a War Game,» INSS
Insight, no. 1049 (May 3, 2018).

.2018 / 7 / 11 Ynet الموقع اإللكتروني  18
https: //www.ynet.co.il / articles / 0,7340,L-5308465,00.html آخر تردد 26 / 2 / 2019.  

=
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س�ورية، إاّل إن س�نة 2018 ش�هدت تصعيدًا على مستوى وش�كل وخطورة المواجهة 
بين األطراف. لقد شهدت الجبهتان السورية واإلسرائيلية تباداًل للقصف الصاروخي 
على ش�كل جوالت متقطعة منذ كانون األول / ديس�مبر 2017 حتى أيار / مايو 2018، 
واألهم أنه تبعها رد إس�رائيلي بقصف مكثف من عش�رات الصواريخ التي اس�تهدفت 
خمس�ة مواقع إيرانية في س�ورية، ادعى الجيش اإلس�رائيلي أنها ش�ّلت البنية التحتية 

العسكرية اإليرانية فيها.
يمكن االفتراض أن الضربات العس�كرية اإلس�رائيلية بقيت في سياق الضربات 
االس�تباقية التي تس�تهدف عرقلة النفوذ اإليراني في س�ورية وضرب حزب اهلل هناك. 
إاّل إنها اس�تدرجت ضربات متبادلة بين س�ورية وإسرائيل، فرضت متغيرًا جديدًا على 
قواع�د االش�تباك بي�ن الجانبين، يتمّثل ف�ي دفع الجهات الفاعل�ة اأُلخرى إلى إمكان 

المواجهة المباشرة.
وفي س�ياق متصل، تعترف إس�رائيل بأنه ال يمكنها تجاهل القيود الروس�ية على 
نش�اطها الج�وي في س�ورية، بحيث ال بد لها من اتباع معايي�ر واضحة ودقيقة يجري 
اتباعها وفقًا لالتفاق الروس�ي – اإلس�رائيلي غير المعلن. وم�ن هذه المعايير ضرورة 
توفر معلومات اس�تخباراتية دقيقة ومؤكدة عن المواقع التي تنوي إسرائيل استهدافها 

في سورية.
تدرك إس�رائيل أن تعاظم التهديد اإليراني في س�ورية على أمنها، يس�تحق منها 
المجازفة، وإن أدت إلى اس�تفزاز نس�بي للجانب الروسي. هذه السياسات تسير على 
حب�ل دقي�ق ج�دًا، ومن الممك�ن أن تؤدي إل�ى االنفجار، وهو ما يفس�ر الحذر الذي 
أبدت�ه إس�رائيل خ�الل اعتدائه�ا. إذ إنها عمدت إل�ى اختبار الحد األدن�ى الذي يلبي 
أدنى مس�توى من »الخطوط الحمراء« ومن دون تعريض الروس للخطر، في حين أن 

الهدف ومستواه ال يجران بذاتهما غضبًا روسيًا.
لع�ل الضرب�ات الجوية للقواعد اإليرانية في الس�ابع من كانون األول / ديس�مبر 
2018 تض�ع عنوان�ًا للمرحل�ة المقبل�ة، وهو أن التهدي�د األكبر إلس�رائيل في الجبهة 
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الش�مالية هو التموضع العس�كري اإليراني في س�ورية، باعتبار أن إيران تس�عى لبناء 
ق�وة ُتق�ّدر ب� 100,000 جندي مع ق�درات قتالية بحرية وبرية واس�تخباراتية. إن إيران 
تخط�ط لبق�اء قوات عس�كرية في س�ورية فترة طويل�ة، من أجل الحف�اظ على النظام 
الس�وري وتهديد إس�رائيل. وفي مرحلة تضطر إيران إلى س�حب قواتها، تعتمد على 
حزب اهلل ووحدات شيعية عراقية تحت قيادة الحرس الجمهوري اإليراني. لهذا، إن 
احتماالت المواجهة العس�كرية بين إيران وإس�رائيل في سورية قائمة، بل يشير معظم 
التصريح�ات الرس�مية والتقديرات العس�كرية اإلس�رائيلية إل�ى أن المواجهة المقبلة 
بات�ت مج�رد »مس�ألة وقت«، على الرغم من أن المواقف الرس�مية اإلس�رائيلية تؤكد 

عدم تغير قواعد االشتباك.
خالصة القول، أن التغير في البيئة االس�تراتيجية إلسرائيل على الجبهة السورية 
حيث تواجه إس�رائيل ما تس�ميه »تهديدًا إيرانيًا اس�تراتيجيًا« في ظل تثبيت تموضعها 
العس�كري والسياس�ي في سورية، ينعكس في شكل العمليات العسكرية اإلسرائيلية، 
وقد يضع إس�رائيل أمام مأزق اس�تراتيجي هو مدى فعالية االس�تمرار في اس�تراتيجيا 
»المعركة بين الحربين«، والمحافظة على »الخطوط الحمراء«، وعدم اإلخالل بقواعد 

االشتباك.

االنسحاب األميركي من سورية
في نيس�ان / أبريل 2018، أعلن الرئيس ترامب قراره بس�حب القوات األميركية 
م�ن س�ورية تح�ت ش�عار أن »المعركة مع تنظيم الدول�ة انته�ت، وأن التنظيم لم يعد 

يشكل خطرًا على األمن القومي األميركي.«19
ُيشار إلى وجود 2200 جندي أميركي في شرق وشمال شرق سورية، أغلبيتهم من 
 Henri Barkey, «The Kurdish Awakening: Unity, Betrayal, and the Future of the  19
 Middle East,» Foreign Affairs, vol. 98, no. 2 (April 2019), p.107; Eldad Shavit, Udi
 Dekel, «The United States Decision to Withdraw Forces from Syria: Significance for
Israel,» INSS Insight, no. 1120 (December 24, 2018).
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القوات الخاصة والخبراء العسكريين، في عدة مواقع قرب القامشلي والحسكة، بما 
في ذلك أربع قواعد جوية،20 وكذلك في عدد من المواقع على الجانب الس�وري 
الح�دودي مع األردن وفي المناطق الصحراوية جنوب ش�رق س�ورية.21 وتحتفظ 
ه�ذه القوات بس�الح ثقي�ل، ويدعمها غطاء جوي قوي وكثي�ف، وتعمل بالتعاون مع 
آالف المس�لحين األك�راد ف�ي ش�مال ش�رق س�ورية، أو مجموعات من المس�لحين 

السوريين المعارضين للنظام.
إن االنس�حاب األميركي البري من س�ورية يزيل عن إس�رائيل مظلة كبيرة جدًا 
كان�ت مؤث�رة ف�ي مج�رد وجودها، ض�د أعدائه�ا المباش�رين: إيران وح�زب اهلل، إذ 
يت�رك فج�وة هائلة في اس�تراتيجية محاصرة إيران. فمن الواضح، أن االنس�حاب من 
س�ورية يوفر منفذًا اس�تراتيجيًا إليران ولنفوذها المتسع في العراق وسورية ولبنان من 
جهة.22 ومن جهة ُأخرى، ربما يقلص هامش مناورتها العسكرية في سورية، ويحّد 

من إمكاناتها العمالنية فيها ضد أعدائها.
كذل�ك، ت�درك إس�رائيل أن الوج�ود العس�كري األميركي يعزز نجاعة التنس�يق 
االس�تخباراتي وفعاليته بين الدول المعنية فيما يتعلق بنقل السالح والمعدات القتالية 
عبر ممرات برية تبدأ في إيران وتنتهي في لبنان، مرورًا باألراضي العراقية والسورية.

ولعل القلق األساس�ي هو تخوف إس�رائيل من أن االنس�حاب س�يعني »تراجع 
ص�ورة ال�ردع اإلس�رائيلي العس�كري«، ألن ص�ورة ه�ذا ال�ردع ال تكتم�ل إاّل بعمق 
التحالف مع الواليات المتحدة، وال س�يما أن إس�رائيل تنظر إلى الوجود العس�كري 

األميركي وفعاليته في سورية كداعم أساسي لمصالحها العسكرية واألمنية.
Barkey, op. cit., p. 107.  20

،The Guardian الموقع اإللكتروني لصحيفة  21
www.theguardian.com  /  world  /  2019  /  jan  /  06  /  trump-bolton-syria-withdrawal-
condition

آخر تردد 26 / 2 / 2019.  
     Daniel Shapiro, «Trump Leaves Israel in the Lurch,» The Atlantic (December 28,  22
2018); Shavit, Dekel, op. cit.
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 التصعيد العسكري:
احتماالته واتجاهاته

تشير مضامين الخطاب االستراتيجي الصادر عن المستوى السياسي – العسكري 
في إسرائيل، إلى سيناريوهين محتملين:

السيناريو األول: تدخل إسرائيلي مرافق بخطر تصعيد غير مقصود.
م�ن المتوق�ع أن يؤدي تصاعد النفوذ اإليراني في س�ورية، في ظل امتناع روس�يا 
والوالي�ات المتح�دة م�ن اتخ�اذ أي إج�راءات واضحة لتقيي�د هذا النف�وذ، إلى تدخل 
اس�تباقي ومتف�رد لصن�اع الق�رار اإلس�رائيليين له�ذا النف�وذ. ومن المرج�ح، أن تجهد 
إس�رائيل لفرض »خطوط حمراء« جديدة، تماش�يًا مع دور إيران في الس�احة الس�ورية، 
وجهودها لزيادة القدرات االستراتيجية لحلفائها. وربما تتضمن مثل هذه الخطوط نشر 
أنظمة أس�لحة متقدمة على األراضي الس�ورية، وإعادة بناء إمكانات سورية وحزب اهلل 
إلنتاج أسلحة متطورة، ونشر قوات عسكرية إليران وحلفائها في قواعد بحرية وجوية.

السيناريو الثاني: قبول إسرائيل بوجود إيران وفقًا لشروط محددة.
بحسب هذا السيناريو، تقبل إسرائيل بشكل غير علني بوجود عسكري محدود 
للقوات المدعومة إيرانيًا في س�ورية، لكن وفقًا لقيود خاصة ُمتفق عليها مع روس�يا 
والمجتم�ع الدول�ي. وف�ي هذا الس�يناريو، يتم االتف�اق، بجهود روس�ية، على تقبل 
إس�رائيل بموجبه الوجود المس�تمر للقوات المدعومة إيرانيًا في سورية، وفي الوقت 
ذات�ه توض�ع ضمان�ات لتهدئ�ة مخ�اوف إس�رائيل من أن تتح�ول س�ورية إلى منصة 

للعدوان اإليراني.
يتضمن المشهد الحالي دوافع متناقضة، جزءًا منها يدفع نحو التهدئة، والتقليل 
م�ن احتم�االت مواجه�ة ش�املة بي�ن األط�راف، وج�زءًا آخر يدف�ع نحو اس�تعجال 
المواجه�ة، بغ�ض النظر عن ماهيتها والس�يناريوهات المرتبطة به�ا. فمن جهة، هناك 
ق�راءة عن أن وجود روس�يا كوس�يط فعال ف�ي المنطقة، يقلل بش�كل ملحوظ إمكان 
التصعي�د المفتع�ل من جانب إس�رائيل أو المح�ور المدعوم من إي�ران. إذ إن اندالع 
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مواجه�ة ف�ي س�ورية س�تكون معرقلة لجهود روس�يا في إع�ادة ترميم ق�درات النظام 
وفعالية الجيش السوري.23

وف�ي المقاب�ل، ف�إن تبّني إس�رائيل اس�تراتيجيا »الضرب�ة االس�تباقية«، يرفع من 
احتم�االت ح�دوث تصعي�د غير مقصود. إذ من المحتمل ح�دوث مثل هذا التصعيد 
إذا ما اس�تمرت إس�رائيل في توجيه ضربات جوية ضد بنى تحتية اس�تراتيجية. بمعنى 
أنه في حال تحول تلك الهجمات إلى نهج وسياس�ة عمالنية إس�رائيلية جديدة، فمن 
المفترض أن تستدعي ردة فعل من إيران وسورية، وفى الوقت ذاته ستقل رغبة روسيا 

في منع هذه االستجابات.
إن محاولة إسرائيل معارضة ازدياد النفوذ اإليراني في سورية، تزيد في احتمال 
اندالع حريق بين إس�رائيل والمعس�كر المدعوم من إيران. بمعنى أن إس�رائيل وإيران 
تظهران في الساحة السورية كالعبين إقليميين لديهما مصالح متضاربة. وتعمالن في 
ظ�ل غي�اب أي منظوم�ة أمنية واضحة تح�دد توقعاتهما المتبادلة وتنظ�م تحركاتهما. 
وبالتال�ي، ف�ي ظ�رف كهذا، فإن عدم التقدي�ر أو الفهم الصحيح قد يتس�بب بتحريك 

األوضاع في اتجاه التصعيد ولو غير المقصود أيضًا.

 التوظيف اإلسرائيلي لتهديدات
داعش وجبهة النصرة

ف�ي س�ياق األزمة الس�ورية، س�رعان ما ب�دأت التنظيم�ات اإلس�المية بالتدمير 
المنهجي ألنظمة الدفاع الجوي ومراكز الرصد واالستطالع المبكر للجيش السوري، 
واس�تهداف األلوية المس�تقلة في خطوط الدفاع السورية األولى، كاللواءين 61 و90، 
األمر الذي تم بالتنس�يق واإلدارة بين قيادات التنظيمات المس�لحة، وال س�يما جبهة 
النصرة وإس�رائيل. ونش�رت الصحافة اإلسرائيلية في ش�باط / فبراير 2015، عن سعي 
ش�عبة االستخبارات العس�كرية أمان، بالتكافل والتضامن مع االستخبارات األردنية، 

Souleimanov, Dzutsati, op. cit., pp. 42-50.  23
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لتوحيد المس�لحين في الجنوب الس�وري، عن طريق الدعم بالسالح والمال وأجهزة 
االتصال وبعض حاالت الدعم الميداني المباش�ر خالل المعارك، بعد أن كان الدعم 
يقتص�ر ف�ي اإلع�الم على ع�الج الجرحى وتقديم المس�اعدات اإلغاثي�ة. ويأتي هذا 
الوض�وح مع تقارير األمم المتحدة عن التعاون بين إس�رائيل والمس�لحين.24 هذا 
الدعم والتنسيق العلني، وخصوصًا مع جبهة النصرة استمرا حتى سنة 2018، إلى أن 

ُحسم مصير الجبهة الجنوبية لمصلحة الجيش السوري.
ف�ي المجم�ل، لم تخَش إس�رائيل من تح�ول المخاطر »الهامش�ية« الناجمة عن 
التنظيمات اإلس�المية المتطرفة، مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة اإلس�المية، ضدها 
إلى تهديد مباش�ر، من دون إخفاء مكاس�ب توظيفها كورقة سياس�ية معتبرة في خدمة 

مشروعها في األراضي المحتلة، بعيدًا عن ضغط المساءلة العربية والدولية.

 خامساً: مشهد العالقات بين إسرائيل وحزب الله:

 سالح حزب الله حاضر ومؤثر

لدى صناع القرار في إسرائيل

إن س�الح حزب اهلل حاضر ومؤثر لدى صناع القرار السياس�ي والعس�كري في 
إسرائيل، وتصنفه المؤسسة العسكرية كتهديد استراتيجي حقيقي على إسرائيل بسبب 
س�عي الح�زب ال�دؤوب لزيادة قدرته الناري�ة البعيدة المدى، ومواصل�ة تنمية قدراته 
العس�كرية الهجومي�ة للحص�ول على أس�لحة هجومي�ة متقدمة، تزيد ف�ي قدرته على 
اس�تهداف إس�رائيل في صراعات مس�تقبلية، األمر الذي ينس�جم مع الترويج الدائم 
لس�يناريوهات حرب محتملة، وينعكس في االس�تعدادات العلني�ة لها. ونّفذ الجيش 
اإلسرائيلي على مدار السنوات الماضية مناورات عسكرية كثيرة تشكل واقعًا افتراضيًا 
لح�رب مس�تقبلية ض�د ح�زب اهلل، وأعلن الجيش اإلس�رائيلي س�نة 2018 تخصيص 

الموقع اإللكتروني لجريدة »هارتس«، 24 / 2 / 2014.  24
http: //www.haaretz.co.il / news / politics / .premium-1.2505573 آخر تردد 9 / 2 / 2015.  
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ميزانية تصل إلى ثالثين مليار ش�يكل عنوانها األساس�ي تس�ليح الجيش اإلس�رائيلي 
لحماي�ة الجبه�ة الداخلي�ة م�ن الهجم�ات الصاروخية، س�واء م�ن الجبهة الش�مالية، 

وخصوصًا صواريخ حزب اهلل، أو من الجبهة الجنوبية.
من�ذ ح�رب لبنان الثانية س�نة 2006، تتبّنى المؤسس�ة العس�كرية تجاه حزب اهلل 
اس�تراتيجيا »المعرك�ة بي�ن حربي�ن« نتيج�ة واق�ع »الردع المتب�ادل« وف�رض »التهدئة 
القس�رية« بين الطرفين. واستمرت االس�تراتيجيا العسكرية بسبب وجود عدة عوامل: 
األول، ق�درات ح�زب اهلل زادت وتط�ورت كثي�رًا، وباعترافات اس�تخبارات الجيش 
اإلس�رائيلي وجنراالت�ه، إذ ازداد عدد الصواريخ والق�درة التدميرية، فضاًل عن تطوير 
التكتي�كات والتقني�ات العس�كرية. الثان�ي، عدم التأك�د من جاهزية الجبه�ة الداخلية 
اإلس�رائيلية لخ�وض الحرب، وخصوصًا أنها س�تتعرض في الح�رب المقبلة لضغط 
أشد كثيرًا من الحرب السابقة. الثالث، إسرائيل ال تملك منظومات دفاعية قادرة على 

التعامل مع تهديد صواريخ حزب اهلل.25
ال ريب أن بناء حزب اهلل قدرات مرتبطة بالصواريخ الدقيقة يمثل مستوى جديدًا 
من التهديد االستراتيجي العالي، بسبب قدرة تلك األسلحة على إصابة عمق إسرائيل 
االستراتيجي، إلى حد تعطيله أو شله فترة زمنية، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالجبهة 
الداخلية والمنش�آت الحيوية. هذه المنظومات الصاروخية الدقيقة تمثل مس�توى غير 
مقبول من التهديد االستراتيجي إلسرائيل، وال سيما أن الخبراء العسكريين ال ينفون 
حقيق�ة عدم ق�درة أنظمة الدفاع الصاروخ�ي المتقدمة، مثل القب�ة الحديدية، ومقالع 
داود، وباتريوت، وغيرها، على توفير حماية وتغطية شاملة ومثالية. من هنا، كما ذكرنا 

سابقًا، فإن إسرائيل أمام معضلة استراتيجية في مواجهة الصواريخ الدقيقة.
أح�د األمثلة الرئيس�ية للتهديد الصاروخي ه�و إمكان امتالك حزب اهلل صاروخ 
 Daniel Sobelman, «Israel-Hezbollah: from (Rules of the Game) to Deterrence  25
 Stability,» in Deterring Terrorism: A Model for Strategic Deterrence, edited by Eli
Lieberman (London: Routledge, 2018), pp. 90-109.
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»رع�د«، اإليران�ي الصن�ع، وص�اروخ »ياخنت« وه�و صاروخ بر – بح�ر فوق صوتي 
م�ن إنت�اج روس�يا، وهو من األكث�ر تقدمًا في العالم. إذ س�يطور الحص�ول على هذه 
األنظمة الصاروخية، على نحو خطر، من قدرة حزب اهلل على استهداف مواقع مدنية 
وعس�كرية اس�تراتيجية حيوية في إس�رائيل، ثم رفع الثمن الذي س�تدفعه إسرائيل في 

صراعات مستقبلية.
وبحس�ب »الع�داد اإلس�رائيلي« لترس�انة حزب اهلل م�ن الصواري�خ، ارتفع إلى 
150,000 م�ع ق�درة على إط�الق تبلغ 1000 صاروخ يوميًا. وُينش�ر منها نحو 80,000 

صاروخ في البقاع والجنوب موجهة نحو إسرائيل، فضاًل عن محاوالت إيران الدائمة 
إلمداد حزب اهلل بقدرات مستقلة إلنتاج أسلحة متقدمة وذخيرة، ومثل هذه القدرات 

سيزيد في الصمود العمالني للتنظيم ومرونته في المواجهات المستقبلية.
الجديد في التقديرات االستراتيجية منذ سنة 2017، ليس محاولة اختبار قدرات 
ح�زب اهلل القتالي�ة، ومدى جاهزيته العس�كرية ف�ي لعبة »قواعد االش�تباك«، بل قراءة 
فصل جديد في وضعية الحزب في ظل األزمة الس�ورية. إذ إن إس�رائيل باتت مقتنعة 
بأن�ه ال يمكنه�ا وق�ف تعاظم قوة الحزب، بينما ينصب االهتم�ام على النوعية، وعلى 
مراقب�ة الخب�رات المتراكم�ة جراء الحرب في س�ورية، وعلى التح�ول الجوهري في 

العقيدة القتالية.
لق�د تبدل�ت التقدي�رات العس�كرية فيم�ا يتعل�ق بالعالق�ة بي�ن »منس�وب الردع 
اإلسرائيلي« تجاه حزب اهلل وبين تورطه في األزمة السورية والخلل في البيئة الشعبية 
الداخلي�ة الحاضن�ة له. هناك إجماع على قراءة جديدة تفترض أن الحرب في س�ورية 
أوج�دت واقع�ًا جدي�دًا بالنس�بة إل�ى تعامل إس�رائيل مع الح�زب. فاألزمة الس�ورية 
وتهريب السالح إلى لبنان زادا في إمكان وجود سالح متطور لديه يحوله من منظمة 
»إرهابي�ة« إل�ى جي�ش متطور وناجع، وي�ودع في أيديه أدوات مهم�ة في الصراع ضد 

إسرائيل.
وترى إسرائيل أن حزب اهلل يشعر اليوم، وأكثر من أي وقت مضى منذ السنوات 
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األرب�ع الصعبة من الحرب الس�ورية، بأنه بات أكثر ق�درة على التحرك إقليميًا ودوليًا 
ومحليًا، وتموضعه في س�ورية جعله رقمًا صعبًا في المعادلة المقبلة. وال ش�ك أيضًا 
في أن تحس�ين وضع الجبهة الس�ورية لمصلحة النظام السوري، يساعد في توفير بيئة 
أفض�ل لعملي�ات الحزب. ووفقًا للتقديرات اإلس�رائيلية، يس�عى ح�زب اهلل لتوظيف 
وجوده العس�كري على األراضي الس�ورية لمصلحته في حال دخوله في أي مواجهة 
عسكرية مع إسرائيل، حيث سيسعى لالستفادة من ذلك لتوسيع حدود الجبهة البرية 
مع إس�رائيل. أضف إلى ذلك، أن القيادة العس�كرية في إس�رائيل لم تخِف قلقها إزاء 

النضج العسكري الذي اكتسبه الحزب في سورية.
وفي س�ياق متصل، يمكن القول إن ازدياد النفوذ اإليراني في س�ورية، ودعمها 
ح�زب اهلل، يش�كالن معضل�ة خط�رة لصناع الق�رار السياس�ي والقرار العس�كري في 
إسرائيل، ويحفزهم على العمل والتحرك الفوري، في ظرف تتبلور التسوية المستقبلية 
ف�ي س�ورية، لك�ي تتجنب إس�رائيل القب�ول بأمر واقع غي�ر مرغوب في�ه، تصبح معه 
الحدود الش�مالية إلس�رائيل معقاًل للتنظيمات المسلحة الموالية إليران. وقد تعززت 
هذه الفكرة مؤخرًا بس�بب ما تراه إس�رائيل من عدم وجود أي التزام فعلي من جانب 
ال�دول الفاعل�ة في س�ورية، روس�يا والواليات المتح�دة، بمقتضيات األم�ن القومي 

اإلسرائيلي.
وم�ن ه�ذا المنطلق، فإن إس�رائيل تطمح إل�ى تقليل الدعم اإليراني والس�وري 
لح�زب اهلل، وإيق�اف عملي�ات نقل أس�لحة كاس�رة للتوازن له، وخصوص�ًا صواريخ 

أرض – جو، وصواريخ كروز المضادة للسفن.

أفق التصعيد والمواجهة العسكرية
تقتص�ر المواجه�ة العس�كرية مع ح�زب اهلل عل�ى الضربات الجوي�ة في العمق 
السوري لمنع وصول قوافل الصواريخ إليه عبر األراضي السورية، أو لتدمير مخازن 
السالح اإليرانية القريبة من الحدود اللبنانية. ولدى إسرائيل العديد من التفاهمات مع 



يادس لاا ةالمأس ف اسؤميف سالع يراف 67

الحكومة الس�ورية لمنع اقتراب الحزب من الحدود الش�مالية إلس�رائيل مع سورية. 
ويمكن القول إن العالقة بينه وبين إسرائيل تدور في إطار هذه المعادلة والتفاهمات، 
وقد تؤدي أي محاولة لكسر التوازن القائم إلى حدوث توترات ربما تقود إلى تصعيد 

عسكري.
ال تس�تبعد شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية إمكان نشوب حرب، لكن 
ه�ذا ال يعن�ي بالضرورة ترجيحًا لها؛ أي من الض�روري التمييز بين حصول »مواجهة 
محدودة« واالنزالق نحو حرب شاملة بعد اعتداء إسرائيلي عيني. بكلمات ُأخرى: إن 
وجود إمكان أن تؤدي ديناميكية التطورات على الجبهة الش�مالية إلى نش�وب حرب، 
ال يعني أننا أمام سيناريو حتمي، بل وال حتى ترجيح بالضرورة، في حال أن الطرفين 

غير معنيين بالحرب.
كذل�ك، إن منس�وب احتم�ال الحرب م�ا زال ضعيفًا، لكنها واردة بس�بب عدم 
تقدير ردة فعل الطرف اآلخر نتيجة عملية موضعية. من جهة، هناك إجماع دولي على 
ضرورة استقرار لبنان في المرحلة الراهنة، ألن حالة الردع المتبادل ما زالت مهيمنة، 
وعلى األرجح أن تكون هذه الحرب أكثر عنفًا ودمارًا من الحروب الس�ابقة، بس�بب 
تحسينات قام بها كال الطرفين في القدرات العسكرية في هذا الوقت.26 ومن جهة 
ُأخ�رى، إن تزوي�د ترس�انة حزب اهلل بأنظمة صواريخ دقيقة تش�كل أزمة اس�تراتيجية 
إلس�رائيل، قد تفتح المجال أمام المغامرة بضربة اس�تباقية ربما ال تدفع الحزب إلى 
ال�رد والمواجهة، وفقًا للتقديرات اإلس�رائيلية؛ أي أن هام�ش التروي واالنضباط بدأ 

ينفد مع مرور الوقت، وخصوصًا من جانب الطرف اإلسرائيلي.

Ibid.  26
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 سادساً: مشهد العالقات اإلسرائيلية - المصرية:

 العصر الذهبي للعالقات األمنية

اإلسرائيلية - المصرية

منذ الثورة وس�قوط حكم الرئيس مبارك س�نة 2011، ُتؤس�س إس�رائيل موقفها 
الرسمي من العالقات الثنائية بين البلدين على االعتقاد أن العالقات مع مصر مرتبطة 
بمي�راث تاريخ�ي طوي�ل من الحروب تكلل بس�الم حققته معاهدة كام�ب ديفيد التي 
أسس�ت لعالق�ات معقولة بي�ن الدولتين، بالحد األدنى، ال يبق�ي مجااًل للحديث عن 

عدم شرعية دولة إسرائيل، وأنها أصبحت بحكم القانون المصري دولة جارة.
إن تط�ورات األح�داث ف�ي مصر ف�ي األعوام األخي�رة، بما انط�وت عليها من 
تحوالت جس�يمة، ش�كلت فرصة لصناع القرار السياسي والقرار األمني في إسرائيل 
الختب�ار النيات وإعادة دراس�ة معطيات الواقع على أس�س جدي�دة. وعلى الرغم من 
القل�ق والمخ�اوف م�ن التوجه�ات الجديدة بع�د الثورة، المس�تندة بأش�كال متعددة 
إل�ى زخ�م جماهيري، أو إلى انتخابات ديمقراطي�ة، فإن عددًا من أصحاب القرار في 
إسرائيل توصل إلى القناعة بأن تغيير وجهة السياسة المصرية ليس قريبًا. فهذه السفينة 
الثقيلة والكبيرة تحتاج إلى مس�افة أطول من غيرها لتش�هد تغييرًا يغدو ملموس�ًا على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.27
س�نة  المس�لمين  اإلخ�وان  حك�م  س�قوط  بع�د  م�ا  مرحل�ة  إس�رائيل  تص�ف 
2013، بأنه�ا ع�ودة الدول�ة المصري�ة إلى ش�كلها التقلي�دي، دولة تقودها المؤسس�ة 

العسكرية.28 وتعّبر األوساط اإلسرائيلية المتعددة عن ارتياحها، إذ لطالما ارتبطت 
 Itai Brun, Sarah Feuer and Itay Haiminis, «Eight Years after the Upheaval:  27
 Alternative Approaches to Understanding the Current Middle East,» INSS Insight,
 no. 1141 (February 27, 2019); Ofir Winter and Assaf Shiloah, «Egypt’s Identity
during the el-Sisi Era: Profile of the ‘New Egyptian’,» Strategic Assessment, 
vol. 21, no. 4 (January 2019).

Brun, Feuer and Haiminis, op. cit.  28
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موازين القوى السياس�ية في هذه الدولة بالجيش، وارتبط الجيش بالقرار السياس�ي، 
س�واء العس�كري أو غير العسكري. وكون الجيش هو العمود الفقري للدولة ال يعني 
بالضرورة أن الدولة محكومة عسكريًا، بل الجيش هو العمود الفقري للدولة المصرية 

في أوقات األزمات.
إن َمن يدير منظومة العالقات األمنية والعس�كرية واالس�تخباراتية مع إسرائيل، 
هو المؤسسة العسكرية المصرية، وليس أي جهاز آخر. وفي حال استمرار األوضاع 
على ما هي عليه، وعدم تحقيق مس�ار العملية السياس�ية، فإن الجيش المصري نفس�ه 
هو الذي سيستمر في إدارة العالقات الثنائية تحت مظلة الرئيس السيسي، وبالتالي ال 
توجد مخاوف على إدارة مشهد العالقات األمنية أو االستخباراتية بين البلدين. ولعل 
تدّخل الجيش المصري في السياسة على هذا النحو سيضمن استمرار تفوق إسرائيل 
النوعي على المحيط العربي لس�نين طويلة. فمصلحة إس�رائيل االس�تراتيجية تقتضي 

نجاح تحالف العسكر والقوى العلمانية.
في الس�نوات األخيرة، لم تش�هد العالقات المصرية – اإلسرائيلية أحداثًا تسّبب 
توت�رًا حقيقي�ًا وتضع العالقات الثنائية بين البلدين على المحك، بل تش�ير التقديرات 
اإلس�رائيلية إلى أن العالقة في الس�نتين األخيرتين تتحول بالتدريج من تعاون أمني – 
عسكري وراء أبواب مغلقة إلى وضع غير مسبوق بالتنسيق األمني إلى حّد أن بعض 
االستش�رافات »المغامرة« يرّجح إمكان إقامة مس�اهمة مصر في إقامة حلف عسكري 
عربي إسرائيلي في الشرق األوسط، وال سيما بعد تحّسن ملحوظ وعلني في عالقات 

إسرائيل ببعض الدول العربية، وخصوصًا الخليجية.
وتنس�جم هذه التقديرات مع تصريحات الرئيس السيسي العلنية بوجود »تعاون 
عس�كري وثي�ق غير مس�بوق« مع إس�رائيل، تقدم ب�ه األخيرة مس�اعدات إلى الجيش 
المصري في حربه ضد التنظيمات المسلحة في سيناء على نطاق لم يسبق له مثيل في 

تاريخ العالقات بين الطرفين.29
.2019 / 1 / 5 CBS لقاء مع الرئيس السيسي لشبكة  29=
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ل�م يع�د الطرف�ان يخفي�ان الدور الت�ي تؤديه إس�رائيل في س�يناء، ب�ل تبرز كال 
الدولتين، إسرائيل ومصر، تعاونهما بشكل وثيق في محاربة التنظيمات المسلحة في 
س�يناء، وعلى حدود قطاع غزة وبالذات، بما يتعلق باكتشاف األنفاق وتدميرها، تلك 
التي تم حفرها من ش�به جزيرة س�يناء إلى غزة، والتي تس�تخدمها »حماس« لتهريب 
األس�لحة والق�وات. حت�ى إن�ه وفقًا لبعض التقارير، س�محت مصر إلس�رائيل بنش�ر 

طائرات من دون طيار فوق سيناء.
وفي المقابل، إن توّجه الرئيس السيس�ي إلى التقارب العلني غير المس�بوق مع 
إسرائيل ليس نابعًا فقط من إيمانه ببرغماتية العالقة مع اإلسرائيليين، بل أيضًا ألوضاع 
داخلي�ة منها: المناخ السياس�ي المتوتر مع اإلخوان المس�لمين والتي�ارات العلمانية، 
وتصاع�د وتي�رة العن�ف واإلرهاب في س�يناء، وتباطؤ االقتصاد المحل�ي. لذلك، لم 
تعد ُتختصر العالقات المصرية – اإلس�رائيلية في إطارها األمني واالس�تراتيجي، بل 
تمتد إلى إطار أوسع يشمل العالقات االقتصادية والدبلوماسية والثقافية، إلى مستوى 
ما يش�به قبول الدخول في مش�اريع من التطبيع مع إس�رائيل. وال تزال مس�ألة التطبيع 
تحكمها الحالة الضبابية، على الرغم من ازدياد االتفاقيات مع إس�رائيل في مجاالت 
إنمائي�ة واقتصادي�ة عدي�دة. ومن أبرز أش�كال توثي�ق العالقات الثنائية مع إس�رائيل، 
اتفاقي�ة الغ�از بين البلدي�ن التي وصفها بعض الجهات المصرية المس�تقلة بأنها أعلى 

مستويات التطبيع منذ معاهدة كامب ديفيد سنة 30.1979
وهن�اك جان�ب مهم يع�زز العالقة الثنائية، هو دور إس�رائيل في تمتين العالقات 
األميركية – المصرية، ومعروف أن أميركا وعالقاتها بالمنطقة ُتعتبر أحد مكونات األمن 

http: //www.neworientnews.com / index.php / directions / 66652 آخر تردد 28 / 2 / 2019.  
في 18 فبراير / شباط 2018، أعلنت شركتا نوبل إنرجي األميركية ودلِك اإلسرائيلية توقيع اتفاقيتين مع   30
شركة دولفين بقيمة 15 مليار دوالر. وبموجبها، ستمد دلِك ونوبل مصر بسبعة مليون متر مكعب من 
الغاز سنويًا، لشركة دولفينوس المصرية للطاقة. ويمكن أن يتم تصدير إجمالي ما يقارب 64 مليار متر 

مكعب من الغاز.
Oded Eran, «Israel’s Stake in the Egyptian Natural Gas Pipeline: Strategic and 
Economic Benefits,» INSS Insight, no. 1098 (October 15, 2018).

=
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 القومي اإلسرائيلي، األمر الذي يجع�ل أي تراج�ع للدور األميركي مساسًا بالمصالح
الحيوية اإلسرائيلية. ففي نظر إسرائيل، إن العالقات األميركية – المصرية ليست مجرد 
عالقة ، ذلك بأن أميركا هي الضامن لمعاهدة السالم بين الدولتين. وتشكل المساعدة 
العسكرية األميركية لمصر نوعًا من الصيانة الدورية المنتظمة لهذه المعاهدة، وهو ما 
يعن�ي أن أي إض�رار بها قد يع�ود بالضرر الحقًا على معاهدة الس�الم ذاتها.31 لذا، 
حرص�ت إس�رائيل على إب�داء ارتياحها من تناول البنتاغ�ون )وزارة الدفاع األميركية( 
مراجع�ة العالق�ات المصرية – األميركية واس�تئنافها في إثر تحفظه�ا من إطاحة نظام 
اإلخ�وان المس�لمين، إذ اعتبرته انقالبًا وعماًل غير ديمقراطي يس�تحق معاقبة الحكم 

الجديد بسببه.
في المجمل، يتأثر مس�تقبل العالقة بين مصر وإس�رائيل بعاملين أساس�يين هما 
قدرة الرئيس السيس�ي على البقاء، ومس�تقبل العالقة مع واش�نطن، نظرًا إلى أن قدرة 
السيس�ي على البقاء ال تتأثر أساس�ًا باالعتبارات المتعلقة بإس�رائيل، بل في األس�اس 

بالواقع الداخلي المصري.
على الرغم من الوصف السوريالي لعالقات ثنائية في عصرها الذهبي، في عمق 
التقدي�رات اإلس�رائيلية، فق�د يتم وصف العالق�ات المصرية – اإلس�رائيلية في إطار 
التع�اون األمن�ي المتي�ن المحكوم بتنافس منضب�ط ال يصل إلى درج�ة الصراع، وأن 
مظاهر اإلرباك والتوتر بين الطرفين، تحددها مظاهر التهديد والمواقف السياس�ية من 
أي تحول سياسي داخلي في مصر، وتباين الرؤيا فيما يتعلق بعدد من القضايا، منها:

أواًل: ح�رص إس�رائيل عل�ى التزام مص�ر باتفاقية كامب ديفي�د، لضمان التفوق 
العس�كري اإلس�رائيلي، وع�دم الدخ�ول في ح�رب مع مص�ر، وتأكيدها ممارس�تها 
الضغ�وط عل�ى اإلدارة األميركي�ة بهدف عدم وقف المس�اعدات إل�ى مصر من أجل 

ضمانة اتفاقية السالم.
 Shimon Arad, «Israel and United States Military Assistance to Egypt,» INSS Insight,  31
no. 1047 (April 29, 2018).
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ثانيًا: تصاعد الحضور اإلسرائيلي في أفريقيا الذي يثير القلق المصري، وتعتبره 
أوس�اط مصري�ة عديدة تهديدًا على األم�ن القومي المصري، وخصوص�ًا فيما يتعلق 

بعالقة مصر بدول حوض النيل.
ثالثًا: تمّس�ك مصر بضرورة توقيع إس�رائيل معاهدة الحد من انتش�ار األس�لحة 
النووي�ة، وإخضاع منش�آتها النووية إلش�راف الوكالة الدولي�ة للطاقة الذرية، في حين 

ترفض إسرائيل ذلك وبشدة، وتؤيدها في ذلك الواليات المتحدة.
رابع�ًا: تنظ�ر مصر إلي إيران كمنافس قوي لها على الس�احة العربية واإلقليمية، 
وأن تنامي دورها في المنطقة يشكل خطرًا على السياسة المصرية، وينعكس في أحد 
جوانبه على العالقات بإسرائيل، حيث تطرح إيران نفسها كقوة إقليمية ذات تطلعات 
نووية تحرص على تحقيقها، وهو ما قد يدفع مصر إلى الحصول على س�الح نووي 

حال امتالك إيران له، وهو ما سيعكر العالقات المصرية – اإلسرائيلية.
ما زالت إس�رائيل تعتقد أن مصر تركز على مخاطر أمنها القومي خالل تعاملها 
معها في المجاالت كافة، وأن العالقات الثنائية س�تبقى في المنظور القريب مقصورة 
على المستوى الرسمي وبعيدة عن المستوى الشعبي، وال يزال الحاجز النفسي قائمًا. 
وف�ي المقاب�ل، تحرص الدولتان على عدم توتير عالقاتهما الثنائية العلنية، وال س�يما 
مع س�عي مصر لمحاربة المنظمات المس�لحة في س�يناء وتثبيت وجودها فيها، وهذا 
يتطلب اس�تمرار التنس�يق العس�كري واالس�تخباراتي على أعلى درجاته ومستوياته. 
وتبق�ى مصلح�ة إس�رائيل في تعزي�ز العالقات وتطويرها م�ع مصر التي تع�ّد عنصرًا 

أساسيًا من عناصر التوازن في المنطقة.

الملحق العسكري السري في معاهدة السالم
على الرغم من التوافق الحالي بين الطرفين في ضرورة الحفاظ على بنود اتفاقية 
الس�الم بصيغتها األساس�ية وضمنها الملحق العس�كري، في ظل التهديد األمني في 
س�يناء وضرورة التنسيق والتعاون االستخباراتي والعمالني، فإن هناك أصواتًا رسمية 
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ونخبوية في مصر ما زالت تطالب بكشف الملحق العسكري معتبرة أنه يمس بالسيادة 
المصرية، لكنه لم يبلور إلى مقترحات أو إجراءات أمنية عينية. وعلى العكس، سعت 
القي�ادات األمنية والسياس�ية اإلس�رائيلية منذ اإلطاحة بالرئيس مب�ارك، لتغيير جذري 
بالمنظومة األمنية اإلسرائيلية، لضرورة مواجهة الفراغ األمني في سيناء، والتي تتجسد 

في طرح رزمة من المتطلبات األمنية واالستراتيجية، منها:
أواًل: وضع قوات دولية جديدة متعددة المهمات والمسؤوليات في سيناء، بدياًل 

من القوات الراهنة.
ثاني�ًا: المحافظ�ة عل�ى المعاه�دة األم بي�ن مصر وإس�رائيل، وإضاف�ة نصوص 

بروتوكول جديد يحدد مالمح التغير من جانب الطرفين.
ثالث�ًا: دخ�ول الواليات المتحدة وربما دول أوروبية على خط التفاوض، إلقرار 

شكل البروتوكول الجديد مع ضمانات أمنية كاملة.
رابعًا: إدخال س�يناء ضمن منظومة التهديدات االس�تراتيجية إلسرائيل، على أن 

»اإلرهاب في سيناء هو خطر حقيقي على أمن إسرائيل.«
أّما على مس�توى االس�تراتيجيا العس�كرية، فقام الجيش اإلس�رائيلي بمبادرات 

وإجراءات عسكرية وأمنية، أهمها:
تحديد مهمات المناطق الحدودية )أ ب ج( في الزيادة المباشرة لعدد القوات  أ – 

وسالحها.
ب – تشكيل وحدات للعمق االستراتيجي، واستدعاءات متتالية لكتائب االحتياط.
نصب بطاريات من مش�روع »القبة الحديدية« على طول الحدود المصرية –  ج – 

اإلسرائيلية.
رفعت إس�رائيل مس�توى التأهب عل�ى الحدود الجنوبي�ة، والدفع بمزيد من  د – 
الوسائل القتالية الحديثة، فضاًل عن التقنيات االستخباراتية، تحسبًا ألي خطر 

قد يواجه إسرائيل من مصر.
استكمال بناء مدينة المتسللين بالقرب من الحدود المصرية. ه� – 
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تطوير ونشر أنظمة التحكم الراداري الرقمي األرضي المسمى »المنارة 600«،  و – 
والذي يستطيع مسح مساحة كبيرة من األرض، ونصبه على الحدود المصرية، 

ليكشف جميع التحركات في سيناء.
إقام�ة منظوم�ة تجس�س تكنولوجية حديثة في المنطقة الواقع�ة بين مدينة بئر  ز – 
السبع وقريتي اللقية وأم بطين القريبتين من الحدود المصرية، والتي تستهدف 

تجميع المعلومات االستخباراتية عن التطورات في سيناء.
نشر كتيبة الصواريخ »الرمح السحري«. ح – 

خامس�ًا: إنش�اء فيلق مدفعية أرضية تكون قادرة على إطالق صواريخ على بعد 
40 كيلومترًا داخل سيناء.

نش�ر كتيب�ة جدي�دة في مدينة إيالت على س�احل البحر األحمر، مقابل ش�به  ط – 
جزيرة س�يناء، وتأس�يس ه�ذه الكتيبة اإلقليمي�ة لتعزيز األمن ح�ول إيالت، 
والتي تساعد كتيبتي »ساغوي وعربة«، وتشكل معهما وحدة ُأطلق عليها اسم 

»أدوم«، تعمل على طول الحدود مع مصر.
قي�ام إس�رائيل بإج�راءات دفاعية جديدة على طول طرفه�ا الحدودي، أهمها  ي – 
عملي�ة »الس�اعة الرملي�ة« الت�ي تتضمن بناء س�ياج م�زدوج، يبل�غ طوله 240 
كيلومترًا وارتفاعه 5,5 أمتار ويمتد 1,5 متر تحت األرض، ليكون حاجزًا ماديًا 

بين البلدين.

خاتمة
لعل المعضلة االس�تراتيجية العينية إلس�رائيل في المرحل�ة الراهنة هي حصول 
حرك�ة »حم�اس«، وخصوص�ًا ح�زب اهلل، على أنظم�ة الصواريخ الدقيق�ة، وما مدى 
قدراته�ا الدفاعية العس�كرية )حيتس، القبة الحديدي�ة، مقالع داود( وقدراتها المدنية، 
أي الجبهة الداخلية، على استيعاب القذائف الصاروخية طويلة المدى والدقيقة، وال 

سيما في إطار مواجهة واسعة.
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وتش�ير التحلي�الت والدراس�ات اإلس�رائيلية، إلى أن�ه على الرغم من اس�تثمار 
إسرائيل مبالغ كبيرة في تحصين المباني وبناء المالجئ، وال سيما في منطقة »غالف 
غ�زة«، والس�عي لزي�ادة مناطق اإلن�ذار من الصواريخ م�ن 250 منطقة إل�ى 1800 في 
المس�تقبل، بهدف تحس�ين حماية الجمهور واألفراد في مناطق ُأخرى في إس�رائيل، 
وعل�ى الرغ�م من نج�اح »القبة الحديدية« النس�بي ف�ي اعتراض الصواري�خ القصيرة 
الم�دى ف�ي حماية »غالف غزة« وتحس�ن حيز مناورة صناع القرار في إس�رائيل، فإنه 
ال يمك�ن توفي�ر رد كاف للتهديد، حتى لو كان ذل�ك إطالق قذائف متقطعًا في اتجاه 
عم�ق إس�رائيل. وف�ي أوضاع مواجه�ة كاملة، تس�توجب أن تغطي »القب�ة الحديدية« 
منش�آت عس�كرية وبني�ة تحتية وطنية حيوية، ف�إن حماية الس�كان المدنيين لن تكون 
كافي�ة. والعب�رة األساس�ية، أنه ال يوجد إمكان عس�كري لمواجهة هجوم مكثف على 
العم�ق االس�تراتيجي إلس�رائيل نتيج�ة ع�دم قدرة الدفاع�ات الجوية على اس�تيعاب 
ضربات حاسمة للعمق االستراتيجي من الناحية التقنية، وبسبب التكلفة غير المحتملة 
لمواجهة األمر، وهو ما يساهم في استمرار حالة »الردع المتبادل«، واستمرار إسرائيل 
ف�ي تبّن�ي وضعية »المعركة بين المعركتين«، األمر الذي يش�كل إطاللة على مس�تقبل 

الصراع في المنطقة.




