
محمد بقاعي

ترشين األول/ أكتوبر  9 2018

دور إيران

يف املنطقة وانعكاسه 

" عىل األمن القومي "اإلرسائييل 





ّ
ً ُ

ً

ّ

ٍ

ّ
ِ



 
 1 

 املحتويات

 2 ...................................................................................................................... ملخص الدراسة

 2 ................................................................................................................................... مقدمة

 4 ....................................................................................................................... مشكل الدارسة

 4 ...................................................................................................................... فرضية الدراسة

: مركزية 
ا

 5 ............................................................... األمن القومي اإلسرائيلي؛ املفهوم والقيودأوًل

 5 ........................................................................................ اإلسرائيلي القومي األمن مفهوم -1

 6 .................................................................................... "إسرائيل" في القومي األمن مركزية -2

 7 ................................................................................. اإلسرائيلي القومي األمن نظرية قيود -3

ا: الدور اإليراني واألمن القومي اإلسرائيلي في بيئة   10 .................................................... متغيرةثانيا

 10 ..................................................................... املنطقة في اإليراني لدور  اإلسرائيلي التقويم -1

 11 ....................................................................................الثالثة التهديد ودوائر "إسرائيل" -2

 12 ........................................................................................................... أ. الدائرة البعيدة

 12 .......................................................................................................... ب. الدائرة القريبة

 12 ......................................................................................................... ج. الدائرة املحاذية

 13 ....................................................... اإلسرائيلي القومي األمن على الجديدة التهديدات بيئة -3

 16 ........................................................................................ الحتمي والصدام الدوائر صهر-4

 19 .................................................... الخاتمة: آفاق املستقبل واًلستراتيجية اإلسرائيلية املتوقعة

 21 .................................................................................................................... املصادر واملراجع

 

  



 
 2 

 ملخص الدراسة

لم يعد الصراع في سورية محصوًرا ضمن نطاق الالعبين املحليين املوجودين على الجغرافية السورية، 

والدولي، ومن ثم أصبح بل أصبح هذا الصراع متعدد املستويات والبنى، إذ يتداخل فيه املحلي واإلقليمي 

من الضروري رصد هذه التداخالت والبحث في طبيعة العالقات الصراعية والتنافسية بين الدول الفاعلة 

في القضية السورية، سواء في املستوى اإلقليمي أم الدولي، ويظهر أن هناك حالة تسارع في الحوادث لجهة 

التصادم بينهما في الساحة السورية، وبما يش ي بأن هذه توتر العالقات بين "إسرائيل" وإيران نتيجة حاالت 

العالقات قد تنزلق باتجاه صدام عسكري قد تكون سورية ساحته الرئيسة، وبخاصة أن املحافل السياسية 

هّدد الرئيس 
ُ
صّنف إيران منذ أكثر من عقد من الزمن بوصفها امل

ُ
والعسكرية والفكرية في "إسرائيل" باتت ت

 سرائيلي.لألمن القومي اإل 

تسعى الدراسة الستعراض مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي، ومركزية األمن القومي في العقلية 

اإلسرائيلية، إذ تعيش "إسرائيل" حالة خوف دائم توصف لدى املتابعين بـ "الهاجس األمني" نتيجة املتغيرات 

نطقة، وقد انعكس هذا الهاجس في التي واكبت نشأة "إسرائيل"، إضافة إلى تاريخها االستيطاني في امل

تحركاتها كلها، وتسعى الدراسة الستعراض القيود األساسية لنظرية األمن القومي اإلسرائيلي وموقع إيران 

منها، مع استعراض التقويم اإلسرائيلي العام للدور اإليراني في املنطقة، وما هو األثر االستراتيجي املتوقع 

ع احتمال الردود اإلسرائيلية على هذا األثر سواء كان بالتعايش معه لهذا الدور في "إسرائيل"، وم
ّ
ن ثم توق

 أم الصدام.

ترى الدراسة أن نجاح إيران في استمرار استراتيجيتها في املنطقة ُينبئ بأن الصدام بين إيران و"إسرائيل" 

ة الحساب بين إيران عالي االحتمال، لكن هل سيكون هذا الصدام ضمن أطر املعادلة املعتادة؟ أي تصفي

و"إسرائيل" في الساحة اللبنانية من خالل وكالة حزب هللا، أم إن الوكالة هذه املرة ستكون للوكيل الجديد 

لتثبيته أمًرا واقًعا، وهو امليليشيات املوالية إليران في سورية. وهل ستكون ساحة الصراع سورية؟ أم إن 

تكون ساحته أشمل من ذلك؟ وما هي االستراتيجية التي إيران و"إسرائيل" ستدخالن في صراع مباشر س

 ستسعى "إسرائيل" العتمادها في حركتها خالل املرحلة املقبلة؟

 

 مقدمة 

بصورة غير اعتيادية وأقرب إلى العرض الترفيهي التشويقي، يقوم رئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين 

بتقديم عرضه املتضمن حصول "إسرائيل" على معلومات تثبت استمرار إيران في مشروع نووي  نتيناهو

عسكري بهدف الحصول على القنبلة النووية، ولعل هذا العرض هو مؤشر إلى مدى أهمية "إسرائيل" 

 وحساسيتها تجاه هذه القضية.
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للقاءات السرية منها والعلنية، بات في ظل تنامي املؤشرات امليدانية األخيرة، والتحركات السياسية، وا

من الواضح أن توجًها إسرائيلًيا ما يعد إليران، وأن املنطقة حبلى بتطورات قد تبدو "دراماتيكية"، ال يعلم 

أحد عقباها، وفي ما يبدو فإن حلبة الصراع املحتملة قد تغيرت، ففي العقود الثالثة املاضية بقي لبنان 

ل "صندوق البريد" وسا
ّ
حة الصراع الذي يستخدمه الالعبون اإلقليميون في إيصال رسائلهم السياسية ُيشك

وتصفية حساباتهم، لكن بتنا اليوم أمام "صندوق بريد" أكبر وساحة صراع أخطر وهي سورية، فرسائل 

اليوم مختلفة وليست كرسائل األمس كما كان يحدث في العقود السابقة املتعلقة إما بإثبات دور داخلي في 

نان أو تصفية حسابات مع شخصيات لبنانية محسوبة على محاور سياسية معينة إلظهار عدم سيطرة لب

 محور ما على مقاليد األمور.

بتنا اليوم أمام ساحة تصفية حسابات هدفها األساس تغيير مالمح منطقة بصورتها العامة، والالعبون 

دوليين مثل روسيا وأميركا ُيدركون أن لعبة اإلقليميون األساسيون تركيا وإيران و"إسرائيل"، وحتى ال

غّير وجه السلطة أو شكلها فقط 
ُ
الصراع في سورية ال تتعلق بقضية صراع على السلطة، ونتائج الصراع لن ت

في سورية، بل ستغير بنية النظام اإلقليمي، لذلك تسعى الدول اإلقليمية كلها لتحقيق رؤيتها للمنطقة وفق 

 ثالثة توجهات رئيسة:

لتوجه األول: املحافظة على الشكل التقليدي لهذا النظام، وهو الدور الذي تسعى له "إسرائيل"، ا •

ألن شكل النظام اإلقليمي خالل العقود املاضية حافظ على هامش مريح من االختالل في القوة بينها وبين 

 أي دولة قد تهددها في اإلقليم.

رة على هذا النظام اإلقليمي، بما يضمن تحقيق التوجه الثاني: إحداث انقالب في تقاليد السيط •

 الهيمنة اإلقليمية والبروز قوة إقليمية عظمى، وهو ما تسعى له إيران.

ناور لإلبقاء على جزء من بنيان  •
ُ
التوجه الثالث: وتمثله تركيا، حيث تتموضع بين هذا وذاك، فتركيا ت

التطورات املتالحقة لترسيخ تركيا دولة محورية النظام اإلقليمي التقليدي، وفي الوقت نفسه االستفادة من 

 في املنطقة.

لقد شهدت املنطقة تطورات متسارعة خالل األشهر األخيرة، تمثلت في عمليات وحوادث عسكرية بين 

"إسرائيل" وإيران، إذ أعلنت "إسرائيل" عن اعتراض طائرة إيرانية من دون طيار في مجالها الجوي، وفي ردها 

بقصف مطار التيفور في سورية عبر املجال اللبناني  2018 /4 /8قامت طائرات إسرائيلية في  على هذا األمر 

، أن سبعة عسكريين 2018 /4 /10بثمانية صواريخ، وقد كشفت وكالة "تسنيم" اإليرانية، يوم الثالثاء 

عالم إيرانية، ، وقالت وسائل إ1إيرانيين قتلوا في قصف قاعدة التيفور التابعة لنظام األسد، شرق حمص

ا برتبة رفيعة هو العقيد "مهدي دهقان يزدلي" الذي ُيظّن أنه املسؤول عن برنامج 
ً
إن من بين القتلى ضابط

 الطائرات من دون طيار في سورية.

                                                           
1https://goo.gl/F1uuXT  

https://goo.gl/F1uuXT
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تواردت أنباء عن قيام "إسرائيل" بقصف صاروخي استهدف اللواء  2018 /4 /29بعد ثالثة أسابيع، وفي 

 26وسط سورية، وبحسب املرصد السوري لحقوق اإلنسان فإن الهجوم "أوقع في محافظة حماة في  47

 بينهم أربعة سوريين وأغلبية ساحقة من اإليرانيين"
ً

، علًما أن هذه الحوادث ليست األخيرة ولن تكون، 2قتيال

 بل تأتي في سياق تصاعدي للصراع بين "إسرائيل" وإيران الذي شمل أكثر من حالة تصادم بينهما، وقد

ترافقت هذه الحالة مع تصاعد في وتيرة التصريحات بين القادة السياسيين والعسكريين للدولتين كلتيهما، 

إذ هّدد نائب القائد العام للحرس الثوري اإليراني، العميد حسين سالمي، بأن إيران أصبحت قادرة على 

ا أن إيران ستواصل تطوير قدراتها تدمير القواعد العسكرية األميركية كلها في املنطقة و"إسرائيل"، مؤكًد 

رت بضرب "إسرائيل"، وقال إن 3العسكرية
ّ
، من جهة أخرى، فقد هّدد ليبرمان بضرب إيران إذا فك

"إسرائيل" سُتدّمر القواعد اإليرانية سواء أكانت جوية أم بحرية أم للعمليات البرية، وإن أقدمت طهران 

 4مح بمنصات إيرانية في سورية مهما كان الثمن.على إنشائها في سورية فإن "إسرائيل" لن تس

ا عسكرًيا إسرائيلًيا ما، قد تشهده األجواء والسواحل 
ً
تشير هذه التطورات معظمها إلى أن تحرك

واألراض ي املجاورة، وغالًبا ما ستكون وجهته الساحة السورية، وهو ما يزيد من أهمية احتماالت حدوث 

 كون لهذا الصدام حال حصوله ارتدادات واسعة في الساحة السورية.صدام بين "إسرائيل" وإيران إذ سي

 

 مشكل الدارسة

يبرز مشكل الدراسة في فهم اآلثار التي أحدثها الدور اإليراني في املنطقة على األمن القومي اإلسرائيلي 

 واحتمالية التصادم بينهما.

 

 فرضية الدراسة

راني في املنطقة وبخاصة في سورية أدى إلى ارتفاع تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الدور اإلي

 مستوى التهديد لألمن القومي اإلسرائيلي ما يدفع باتجاه حتمية الصراع بين "إسرائيل" وإيران.

 تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

األساسية ما القيود األساسية الناظمة لنظرية األمن القومي اإلسرائيلي، ومن ثم املحددات  -1

 الستراتيجية "إسرائيل" في املنطقة.

 كيف ستغير استراتيجية إيران في املنطقة من تقويم "إسرائيل" ملصادر التهديد التي تواجهها؟. -2

 اإلسرائيلي في املنطقة؟. –ما أهمية سورية ضمن حالة الصراع اإليراني  -3

 ما االستراتيجية اإلسرائيلية املتوقعة للرد على إيران؟. -4

                                                           
2https://goo.gl/bCP3jh  
3https://arabic.cnn.com/middle-east/2018/02/10/iran-israel-american-bases 
4https://eldorar.com/node/121537 

https://goo.gl/bCP3jh
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: مركزية األمن القومي اإلسرائيلي؛ املفهوم والقيود 
ا

 أوًل

 مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي -1 

تناولت الدراسات واملعاجم اللغوية العربية واألجنبية مصطلح األمن الذي يعني السالم والطمأنينة، 

، وبما (5)صادر الخطروديمومة مظاهر الحياة، واستمرار مقوماتها، وشروطها بعيًدا من عوامل التهديد وم

أن الفرد هو الخلية األولى في بناء الجماعة والعنصر األساس في تكوينها، فمن الطبيعي والحتمي أن يكون 

مطلبه األول األمن، هو املطلب األول أيًضا لكل جماعة يكونها األفراد وينتمون إليها، ليكتسب األمن في الحياة 

 املجتمعية بعدين فردي واجتماعي.

 مفهوم األمن القومي من املفهومات واالصطالحات الفضفاضة في علم السياسة، وقد أدى ظهور ُيعّد 

األنظمة السياسية، وامتداد وظائفها ومسؤولياتها، لتشمل جوانب الحياة االجتماعية كلها ونشاطها، إلى 

ة القومية الحديثة اكتساب مفهوم األمن وتطبيقاته الفردية واالجتماعية مضموًنا سياسًيا، فنشوء الدول

في أوروبا، كان ال بد أن ينتج منه ويصاحبه تغير مقابل، يكتسب معه مفهوم األمن وشروطه وأهدافه بعًدا 

قومًيا سياسًيا مؤسسًيا يالئم املستجد من خصائص الدولة، ويستجيب الحتياجاتها ومصالحها وأهدافها، 

الدول، لتؤكد من خاللها ضرورة وشرعية وجودها  وجعل ذلك فكرة األمن الذريعة األولى التي تشبثت بها

واستمرارها، وتفسر قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها، وتعلل انفرادها بحق االستخدام الشرعي للقوة 

 املادية، لفرض إرادتها ومعاقبة معارضيها.

حد قول لقد تعددت الصيغ املفهوماتية والتعريفات لألمن القومي، من دون أن يمنع ذلك على 

ا لبقاء الدولة وسالمة أركانها ومقوماتها، وحماية قيمها 
ً
"صموئيل هنتتغتون" بقاء األمن في كل حال مرادف

ومصالحها، وتحقيق أهدافها، وذلك يؤكد الجوهر املوحد واملشترك لكل مفهومات األمن، أًيا كانت 

 .(6)الصياغات النظرية التي تعبر عنها

ألمن القومي من املنظور اإلسرائيلي، فاللواء "إسرائيل طال" في مقال له ثمة أكثر من تعريف ملفهوم ا

بعنوان )األمن القومي: أقلية مقابل أكثرية( يرى أن األمن القومي هو: "ضمان أمن األمة واملحافظة على 

، من دون أن يحدد ماهية املصالح الحيوية وكيفية تحقيقها، من جانب آخر يرى (7)مصالحها الحيوية"

عقيد "إيجال ألون" أن األمن القومي يتعدى الدفاع عن شعب ضد أنواع األعمال العدائية من الخارج ال

جميعها إلى كونه، "حصيلة اتصاالت للدولة مع بيئتها القريبة والبعيدة التي تعكس قوتها وجاهزيتها ووسيلتها 

 .(8)غاياتها القومية"وقدرتها على التنفيذ من أجل حماية مصالحها الحيوية وتحقيق أهدافها و 

                                                           
 ، 28ص (،1985ة، دار النهضة العربي)القاهرة: ممدوح شوقي مصطفى كامل، "األمن القومي واألمن الجماعي الدولي"،  5
 18، ص(1999دار السطور، ، )د.م: 2ط، )مترجم( عادة صنع النظام العالمي، طلعت الشايبإصموئيل هنتغتون، صدام الحضارات 6
 .62، ص(1980 : مؤسسة الدراسات العربية،بيروت،)يسرايل طال، "أمن إسرائيل في الثمانينات "، ترجمة مؤسسة الدراسات العربية، 7
 10، ص(1983 ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية)د.م: ، )مترجم( عام"، سمير جبور 35، "تطور العقيدة اإلسرائيلية خالل ايجال ألون8
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 مركزية األمن القومي في "إسرائيل" -2 

يستحوذ األمن القومي على الذهنية "اإلسرائيلية" ويحتل فيها املنزلة األكثر أهمية من أي قضية أخرى، 

اإلسرائيلي، املنزلة املهيمنة في مفهوم  -ويحتل الجانب العسكري في األمن القومي، وبخاصة الصراع العربي 

األمن القومي اإلسرائيلي، وتنفرد "إسرائيل" بمجموعة من السمات التي ميزتها عن بقية الدول، ويمكن 

 إيجازها باآلتي:

وحتى اليوم،  1948خاضت "إسرائيل" حروًبا أكثر من أي دولة أخرى في العالم، منذ إنشائها عام  .أ

كل وبوتيرة لم تضاِهها أي دولة أخرى في وغيرت حدودها الجغرافية ووسعتها وبدلتها عبر العقود املاضية بش

 العصر الحديث.

 عادية كباقي الدول، ال من حيث املنزلة وال من حيث  .ب
ً
لم تعّد "إسرائيل" نفسها منذ إنشائها دولة

الدور، وأسست أمنها القومي على فرضية ضرورة تفوقها العسكري على الدول املحيطة كلها مجتمعة، وعلى 

 .(9)اإلقليمية األقوى من جيرانها جميعهم، فرادى ومجتمعينضرورة أن تبقى الدولة 

افترضت "إسرائيل"، وما تزال تفترض، أن هناك خطًرا على وجودها، على الرغم من أن مثل هذا  .ج

الخطر لم يكن قائًما في أي مرحلة من مراحل تاريخها، وعلى الرغم من تفوقها في األسلحة التقليدية 

نذ أكثر من أربعة عقود، وامتالكها ترسانة نووية كبيرة تضعها في مصاف الدول واحتكارها السالح النووي م

 األولى التي تمتلك مثل هذه الترسانة.

د. ازداد إنفاق "إسرائيل" على األمن وتعاظم من حرب إلى أخرى، وباتت حصة الفرد اإلسرائيلي في  .ه

"إسرائيل" األمنية تساوي ميزانيات دول مثل كندا ميزانية األمن من أعلى النسب في العالم، علًما بأن ميزانية 

وأستراليا، وفي مستوى الشرق األوسط تساوي تقريًبا ميزانية تركيا التي تبلغ مساحتها وعدد سكانها أضعاف 

.إلى جانب اإلنفاق املالي، يخصص أفراد املجتمع اإلسرائيلي مّدة زمنية (10) مساحة "إسرائيل" وعدد سكانها

وقتهم لألمن، ال تضاهيها، أو تقترب منها، أي دولة أخرى في العالم، إذ يخدم كل يهودي ليست قصيرة من 

 إسرائيلي ما يقارب خمسة أعوام من حياته في الجيش.

يحتّل األمن القومي اإلسرائيلي، املنزلة األبرز واألهم في وسائل اإلعالم، وهو املؤثر األكبر في معنويات  .و

يم أفراد املجتمع ألداء الحكم في "إسرائيل"، ويشكل املعيار األكثر تأثيًرا في املجتمع اإلسرائيلي، وفي تقو 

تحديد مواقفهم من هذا الحزب أو ذاك، وال عجب والحال هذه في أن يحتل الجيش اإلسرائيلي املنزلة األهم 

همية قصوى في في املجتمع اإلسرائيلي التي تفوق أهميتها كثيًرا أي مؤسسة أخرى في "إسرائيل"، وأن يحتل أ

 .(11)نظر مجتمعه ال تضاهيها، بل ال تقترب منها، نظرة أي مجتمع آخر إلى جيشه

                                                           
 (.12/2/2012بحاث ودراسة السياسيات، المركز العربي لأل)محمود محارب، "عملية صنع قرارات األمن القومي في إسرائيل وتأثير المؤسسة العسكرية فيها"،  9
 www.dohainstitute.org 

 25، ص(2009مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، ، )بيروت: 1ط، اإلسرائيلي الجيش جدران في ثغراتعدنان أبو عامر،  10
 محمود محارب، "عملية صنع قرارات األمن القومي في إسرائيل وتأثير المؤسسة العسكرية فيها"، مرجع سابق 11

http://www.dohainstitute.org/
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 قيود نظرية األمن القومي اإلسرائيلي -3

تستند نظرية األمن القومي اإلسرائيلي إلى مجموعة من املعايير الجغرافية السياسية وليدة املتغيرات 

قد تأسست "إسرائيل" بحسب اعتقادها وسط بحر من واملالبسات التي رافقت نشوء "إسرائيل"، ف

األعداء، إضافة إلى مساحتها الصغيرة، وافتقادها إلى العمق االستراتيجي، وظلت هذه املعايير تحكم صوغ 

 .(12)نظرية األمن القومي

وقد استخلصت محددات نظرية األمن القومي اإلسرائيلي من البيئة االستراتيجية والجيوسياسية لـ 

ئيل" ملواجهة أخطار نظرية وعملية تواجه "إسرائيل"، وكان يفترض بها معالجة ثالثة أنواع من األخطار "إسرا

 وهي:

 أ. النزاعات منخفضة الوتيرة مثل حرب امليليشيات.

 ب. حروب الجيوش النظامية.

 .(13)ج. الحرب الشاملة باستخدام أسلحة الدمار الشامل

ي من مجموعة عناصر أمنية يطلق عليها )القيود الدائمة(، وهي وتتشكل عناصر األمن القومي اإلسرائيل

دائمة التأثير ومن الصعب تغيرها أو تليينها، إضافة إلى مجموعة عناصر يطلق عليها )الردود األمنية( أو 

 الحلول االستراتيجية التي جرت بلورتها للرد على املخاطر املتأنية من عناصر القيود األمنية، ويندرج في إطار

املجموعة األولى املتغيرات التي يفرضها صغر مساحة "إسرائيل" وانكشاف العمق الجغرافي واألهداف 

الحيوية فيها والتعداد السكاني واملوارد االقتصادية وغيرها بينما يندرج في إطار املجموعة الثانية: الحرب 

االستخباري والتفوق النوعي مقابل  الوقائية، واالستباقية ونقل املعركة إلى أرض العدو والردع واإلنذار

 .(14)التفوق الكمي ورعاية الدولة العظمى

وفي سبيل ذلك صارت االستراتيجية "اإلسرائيلية" منذ تأسيسها، وبروزها قوة إقليمية في املنطقة، تهتم 

وثيقة بالوقوف في وجه دعم أي قوة إقليمية، ولم يكن لدى "إسرائيل" قبل اإلعالن عن قيامها أو بعد، أي 

في مذكراته  15نظرية مكتوبة لنظرية أمنها القومي، سوى ما كتبه رئيس وزرائها السابق "ديفيد بن غوريون"

على شكل فرضيات في املجالين األمني واالستراتيجي، ثم جرى تجميعها في كتاب أطلق عليه )السياسية 

 .(16)االستراتيجية اإلسرائيلية( للبروفيسور "أفيريانيف"

فكير االستراتيجي هذا، يشكل األساس لنظرية األمن القومي "اإلسرائيلي"، التي تعبر في الواقع إن نمط الت

عن ثقافة كاملة بدأت تتبلور في نهاية سنوات األربعين وبداية الخمسينيات التي يمكن تسميتها "ثقافة األمن 

ها إطار التعامل الوحيد تقريًبا اإلسرائيلية"، فمكونات ثقافة األمن هذه ما زالت تستعمل، حتى اليوم بوصف

                                                           
 .62، ص101العدد  مجلة شؤون األوسط،إبراهيم عبد الكريم، "مقاربة مستقبلية لألمن والقوة العسكرية إلسرائيل"،  12
 3، ص5العدد  مجلة الشرق األوسط للشؤون الدولية،اإلسرائيلي"،  ستيورات كوهين، "تبادل النقد على النظرية األمن القومي13
 10، ص3العدد مجلة الشرق األوسط للشؤون الدولية،ديفيد رودمان، "مبادئ األمن القومي إلسرائيل :نظرة تمهيدية"، 14
قاد انتصارات اليهود على العرب في  إذمن المؤسسين األوائل للدولة اإلسرائيلية،  اوريون إلى كونه أول رئيس وزراء إسرائيلي فحسب بل لكونه واحد  غال ترجع شهرة ديفيد بن 15

ا 87عن عمر ناهز  1973وريون عان غ، التي انتهت بقيام إسرائيل توفي بن 1948حرب   .عام 
  1998\8\27، إسرائيل صحيفة هأرتسفليناني متان، 16
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ملقرري السياسة من جانب، وألكثر أجزاء املجتمع اإلسرائيلي من الجانب اآلخر، في كل ما يتعلق بموضوعات 

 .(17)األمن القومي اإلسرائيلي بسبب انعكاساتها و تأثيراتها واسعة املدى في املجتمع اإلسرائيلي

ن التي بلورها في بداية الخمسينيات، ومن هذه الناحية فإن وفد تبّنى ورثة "بن غوريون"، سياسة األم

"بن غوريون" هو األب الروحي لنظرية األمن القومي اإلسرائيلي وقد طّور "بن غوريون" املفهوم القائل إن 

"األمن يضم كل ش يء، وكل ش يء يشتق منه"، وإن األمن ال يشتمل على الجيش فقط، وأوضح ذلك عند 

: فقال "لن يقوم أمن "إسرائيل" على الجيش والسالح 1955 \11 \2كنيست بتاريخ عرض حكومته أمام ال

فقط، على الرغم من أنه من دون هذين ال يوجد أمن. أمن "إسرائيل" يعني الهجرة إليها، األمن يعني 

عات االستيطان، األمن هو احتالل البحر والجو، األمن هو تنمية البحث العلمي والقدرة العلمية في املوضو 

 .(18)كلها، األمن هو إعداد منهي متطور للشبيبة في الزراعة، واملهن، والصناعة، والبناء"

 وقد اعتمد "بن غوريون" في طروحاته لنظرية األمن القومي اإلسرائيلي على فرضيات أساسية: 

داء الفرضية األولى: تنبع من الخوف الوجودي لـ "إسرائيل" بحكم أن وجودها معرض للخطر، من األع

املحيطين بها، أي إن "إسرائيل" ُوجدت في بحر من الرافضين ملبدأ وجودها، وفي كتابه الذي يتناول التطور 

التاريخي لنظرية األمن القومي اإلسرائيلي يقول "عمانويل فالد" )حاالت الخوف والذعر التي ترافق حب 

، وإلى تجربة صمود األقلية أمام األغلبية البقاء التي تعود إلى ذكريات املاض ي القريب قبل قيام "إسرائيل"

قد تصدرت نظرية األمن القومي اإلسرائيلي، فبحجة املحافظة على ضرورة  1948التي اكتسبت في حرب عام 

تأمين الوجود املادي اإلسرائيلي فسر "بن غوريون" ومساعدوه مصطلح األمن القومي بمفاهيمه العسكرية 

الوجود على أنه يعني منع العدو من إلحاق الضرر باألرواح واملمتلكات  األساسية الرامية إلى الدفاع عن

 .(19)واألرض(

الفرضية الثانية: إن "إسرائيل" ال تستطيع االعتماد في وجودها على عنصر أو عناصر خارجية، وقد 

لقد  أدرك "بن غوريون" أن بناء قوة دولة قوية وبخاصة عسكرية أمر مهم جًدا من أجل البقاء، وهو يقول 

 وقبل كل ش يء 
ً

وقفت "إسرائيل" معتمدة على قوتها الذاتية، وهي ستقف بحزم إن هي واثقة بنفسها أوال

ًيا على الحلفاء، األمر الذي أدى 
ّ
كقوة متنامية العظمة، وشعر "بن غوريون" أيًضا أنه ال يمكن االعتماد كل

فهوم أمرين األول هو حرية التصرف في إلى مزيد من التشدد على االعتماد على النفس، ولقد عنى هذا امل

وجه أي تهديد، والثاني هو القدرة على القيام بذلك على نحو فاعل، وعلى الرغم من إدراكها للحدود التي 

تفرضها حقيقة كون "إسرائيل" بلًدا صغيًرا، فإن "إسرائيل" أملت في التوصل إلى قدرة تمكنها الرد بشكل 

اء قوة رادعة، ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بارايالن الدكتور منفرد على أي تحدي أمني ومن بن

( 20)"افرايم انبار" إن هدف "إسرائيل" كان يكمن في االستقالل في الحاالت التي دعاها "شمعون بيرس

"الحاالت الحاسمة بشكل استثنائي ويشكل عملية ضرب املفاعالت النووية العراقية نموذًجا على ذلك، 

                                                           
 38، صفحة (2003، : مركز القدس العربيعمان، )1طمة مركز القدس للدراسات السياسية، جبرائيل بن دور، نظرية األمن القومي اإلسرائيلي، ترج17
 .48، ص (2007 ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات: بيروت، )1ط ،فاق األمن اإلسرائيليآ ،خالد وليد محمود18
 .15، ص(1992بحاث الفلسطينية، دار الجليل للنشر والدراسات واأل، )عمان: 1ط، )مترجم( حمد بركات العجرميأعمنويئل فالد، انهيار نظرية األمن اإلسرائيلية، 19
ولد في  1996، 1995وما بين  1986، 1984ورئيس حكومة في السنوات ما بين  1992، 1977شمعون بيرس: سياسي إسرائيلي بارز، رئيس حزب العمل في السنوات ما بين 20

  .وقد تسلم رئاسة إسرائيل 1923بولند عام 
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ا مادية وحدوًدا في هذه البالد وتقول 
ً
"غولدا مائير": "إن ما نريده ليس ضماًنا من اآلخرين ألمننا، بل ظروف

تضمن بشكل أكيد عدم نشوب حرب أخرى، وبذلك نرى أن نظرية األمن اإلسرائيلي تقوم على مبدأ الحقائق 

يشكل سياًجا حقيقًيا  امللموسة، بتعبير آخر تستند إلى قوة فعلية تتجسد في وجود جيش عسكري قوي 

لألمن اإلسرائيلي، في مرحلة معينة، ووسيلة لتحقيق نظرية األمن التي تتضمن في إطارها مظاهر التوسع في 

 .(21)األرض العربية أيًضا"

الفرضية الثالثة فتقول: إن "إسرائيل" ال تستطيع ولن تستطيع حسم الصراع مع العرب بالوسائل 

تطيع أو تتمكن من تحقيق حسم عسكري يؤدي إلى فرض شروط إسرائيلية العسكرية، وبمعنى أنها ال تس

، وقد ألح "بن غوريون" مرة تلو األخرى على أنه (22)ألي تسوية، أو اتفاقية سالم في أعقاب أي مفاوضات"

 يجب على "إسرائيل" أن تتصرف بحسب افتراض أن حرًبا جديدة قد تندلع في كل لحظة. 

ا في فرح جمهورنا بانتصارنا في املاض ي، إن أوضح بن غ 1950 \11 \2في 
ً
وريون ذلك بقوله "لست مشارك

الخطر الذي يتربصنا في املستقبل ليس بأقل خطورة مما كان عليه قبل ثالث سنوات، بل ربما يكون األمر 

 .(23)عكسًيا وإلى اآلن تملؤني الرهبة، ربما أكثر مما أنا مستعد للتعبير عنه هذه اللحظة"

" قد قدر "بن غوريون" إن "إسرائيل" ال تستطيع أن تخاطر في خوض معركة أخيرة، ألنها ال يقول "فالد

تستطيع أن تنزل بالعدو ضربة قاسمة لن تكون بعدها بحاجة إلى خوض مجابهة عسكرية، وباملقابل فإن 

ى االستنتاج بمقدور العرب أن يضعوا بين خياراتهم خيار املعركة األخيرة، لهذا فقد خرج "بن غوريون" إل

بأنه يجب على "إسرائيل" أن تتبع األسلوب الدفاعي، الذي يحبط كل محاولة تقوم بها الدول لغزو األرض 

"اإلسرائيلية" وسلخ أجزاء منها، وإلحاق ضربة خطرة بسالمة مواطنيها وأمنهم أو تعكير صفو حياتهم، لقد 

الحرب عن طريق تطبيق النظرية الدفاعية  علمتنا تجربة حرب االستقالل إن تطبيق األسلوب الدفاعي في

باملقابل فإن نظرية الحرب الهجومية ( 24)هو أمر صعب وخطر ومستمر وينطوي على مزيد من الخسارات

التي تعتمد على تحركات سريعة للقوات الضاربة، تمكن من تحقيق انتصارات تعبوية في وقت قصير، وتوفير 

ض العدو فإن من شأن هذه النظرية أن تسبب له ضائقة وتفرض في الحياة البشرية، وإذا أديرت على أر 

 عليه التوصل إلى تسوية ما.

ا من هذه العبر طور "بن غوريون" الفرضية الرابعة وهي مبدأ نقل الحرب إلى أرض العدو، وقد 
ً
انطالق

حرب داخل أراض ي  بنى هذا املبدأ على االنتقال السريع من االنتشار بقصد الصد في األراض ي اإلسرائيلية، إلى

العدو، وذلك عن طريق استخدام قوة ضاربة عسكرية في حرب حركة هجومية فاعلة ترغم العدو على دفع 

الثمن الباهظ في األرواح واملعدات وتعريض سالمة بالده للخطر، وهكذا يصبح باإلمكان إنهاء الحرب 

ظ لوقت طويل بجيش نظامي وبحجم بسرعة، وبما أن سكان "إسرائيل" كانوا أقل من أن يمكنهم االحتفا

مالئم لتطبيق هذه النظرية، فقد تقرر أن تكون القوة العسكرية من جيش احتياطي يضم املجموعات البرية 

                                                           
 .44، ص (باحث للدراسات، )بيروت: 2ط ،األمن القومي االسرائيلي في تطوراته المفهومية والعمالنية ،ديب مرتضىأحسان إ21
  .42 ص، (1990)عمان: دار الجيل، ليفتا أريل، النظرية العسكرية اإلسرائيلية دفاع وهجوم، ترجمة دار الجليل للنشر للدراسات الفلسطينية، 22
  .49، صفاق األمن اإلسرائيلي"، مرجع سابقآ، "خالد وليد محمود23
 17، ص(1992 ،بحاث الفلسطينيةدار الجليل للنشر والدراسات واأل، )عمان: 1ط )مترجم(، حمد بركات العجرميأ ،انهيار نظرية األمن االسرائيلية ،عمنويئل فالد24
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املحاربة معظمها، ومن جيش نظامي يضم األساس لإلعداد والتدريب والصيانة والتجنيد والسيطرة على 

 أساس الخدمة الدائمة. قوات االحتياط، ومن قوة جوية وبحرية تشكل على

في الواقع عكست نظرية األمن القومي غريزة استخدام القوة العسكرية للدفاع عن الوجود املادي 

فقط، وهي الغريزة التي لم تضعف حتى بعد أن ضعف التهديد الفوري للوجود املادي، وحتى بعد أن 

إلحاًحا من التهديد العسكري، ويمكن أصبحت التهديدات السياسية واالجتماعية الداخلية أخطر وأكثر 

االستنتاج أن نظرية األمن القومي في "إسرائيل" التي تدور جميعها حول فكرة إلغاء الزمان واالرتباط باملكان، 

 فهناك فكرة األمن السرمدي، أي إن أمن "إسرائيل" مهدد دائًما، وحالة الحرب حالة شبه أزلية.

 

ا: الدور اإليراني واألمن   القومي اإلسرائيلي في بيئة متغيرةثانيا

 التقويم اإلسرائيلي لدور اإليراني في املنطقة -1 

في محيط "إسرائيل" القريب قامت إيران كاملتوقع على أنها الالعبة الرئيسة، ألن استراتيجية الهيمنة 

املنطق اإلسرائيلي، اإلقليمية التي تطورها إيران وتطبقها هي الصائغ االستراتيجي البارز في املنطقة بحسب 

ويقول خبراء إسرائيليون إن التهديد اإليراني في أبعاده األربعة؛املشروع النووي، وتأييد املقاومة، ومحاوالت 

الالهوتي، ذلك كله يقف وسيظل يقف في مركز  –تقويض نظم حكم عربية براغماتية، والتهديد العقائدي 

اج "إسرائيل" تجاه هذا التهديد املعقد املجرد إلى تطوير رد جدول عمل نظرية األمن القومي اإلسرائيلي وتحت

 .(25)مالئم يكون هو أيًضا من عالم "القوة اللينة" من دون إغفال القوة الصلبة إذا لزم األمر

ويضيف الخبراء بأن "إسرائيل" تبذل أقص ى ما يمكنها بغية منع تزود إيران بسالح نووي، غير أنه ال 

مل وحدها مسؤولية هذه املهمة، ولعل البديل األفضل من وجهة نظر "إسرائيل"، ينبغي إلسرائيل أن تتح

هو أن تتمكن الواليات املتحدة إحباط املشروع النووي اإليراني بوساطة العقوبات و/ أو استخدام القوة 

أجل وحتى يكون البديل )الخيار( األميركي ذا صلة، فإن "إسرائيل" هي التي يجب أن توظف الجهد كله من 

تعميق تحالفها مع الواليات املتحدة، كذلك تعمل "إسرائيل" على أن تكون مستعدة ملواجهة وضع تمتلك 

فيه إيران سًرا وبشكل مفاجئ، قدرة نووية، وهو ما يتطلب بناء قوة استراتيجية، هجومية ودفاعية، قادرة 

 .(26)على ضمان مستقبل دولة "إسرائيل"

وترى "إسرائيل" إن عزل إيران إقليمًيا، وتشديد نظام العقوبات االقتصادية املفروضة عليها، لم يؤديا 

بها بعد إلى العدول عن تطلعاتها في امتالك السالح النووي والهيمنة اإلقليمية، وفي ما يبدو فقد نشأ، في 

، وبعبارة أخرى فإن الزعامة اإليرانية لم نظر اإليرانيين على األقل، نوع من ميزان الرعب املتبادل مع الغرب

                                                           
، أسس وثيقة قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، ترجمة مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، "2008عيران عتسيون، "تقدير وضع اسرائيل السياسي االستراتيجي في 25

5/8/2009 ،www.alzaytouna.net 
 .: إسرائيل في عين العواصف، مرجع سابق2012داني روتشيلد، بالتعاون مع تومي شتاينر، تقويم هرتسليا 26
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تقتنع بجدية نيات زعماء الواليات املتحدة وأوروبا وتصريحاتهم بأن "كل الوسائل مطروحة على الطاولة"، 

 من هنا يمكن فهم القرار اإليراني بمواصلة عملهم في برنامجهم النووي.

خيارات أساسية بحسب املنطق اإلسرائيلي ويمكن أن تلجأ "إسرائيل" في مواجهة هذه التحدي إلى ثالث 

 وهي:

خيار استخدام القوة لحسم الخطر اإليراني، وهى مهمة استراتيجية ستتوالها "إسرائيل" بنفسها  •

إن تقاعس املجمع الدولي عن دوره في تفكيك البرنامج النووي اإليراني أو ترددت الواليات املتحدة في اللجوء 

 .(27)إلى خيار القوة

ر التوجه االستراتيجي إليران في البرنامج النووي من خالل إما تقويض النظام الحالي في خيار تغي •

إيران واملجيء بنظام علماني منفتح أو فرض عقوبات شاملة تجعل استمرار النظام الحالي بالبرنامج النووي 

ر ليس بمقدور "إسرائيل" أمًرا ال يحتمل، وهذا ما يدفعه إلى تغير توجهاته في هذا البرنامج، مثل هذا الخيا

وحدها أن تحققه، بل يجب أن يتواله املجتمع الدولي وعلى األخص الواليات املتحدة ودول االتحاد األوروبي 

 بمساعدة الصين.

 الخيار الثالث التوجه إلى تفكيك الدولة اإليرانية من داخلها والعمل على تقسيمها وإضعافها.

 

 ثة"إسرائيل" ودوائر التهديد الثال -2

 تعّد "إسرائيل" نفسها واقفة في مواجهة ثالث دوائر مواجهة رئيسة هي:

( وجنوب لبنان، وتتميز بقدرة قتالية ذات قوة وكثافة 48دائرة محاذية فلسطينية )تتضمن عرب   •

 متدنية، أو قتال محدود من نمط حرب العصابات، والعصيان املدني.

دائرة قريبة تتضمن سورية، مع إمكان إمداد من جانب مصر، والعراق وربما األردن وتتميز بقدرات   •

 قتالية ذات قوة كبيرة في البر والجو والبحر.

دائرة بعيدة، في عمق األراض ي السورية وفي العراق وفي إيران، وتتميز بالتهديد بحرب استنزاف ضد   •

أرض، وتصعيد ممكن عبر استخدام أسلحة غير تقليدية،  -الجبهة الداخلية، واستخدام صواريخ أرض

ي الدوائر وهذه الدوائر مرتبطة ببعض، بحيث إن حدوث انفجار في إحداها، قد يؤدي إلى انفجارات ف

األخرى، وقد ُبنَي الجيش اإلسرائيلي على مدار السنين، من أجل ضمان قدرة على الحسم العسكري، وبقدرة 

 .(28)ردع وإنذار من تهديدات الدائرة القريبة، وبقدرة ردع عقابية ودفاعية تجاه الدائرة البعيدة

ع مختلفة بحسب خصوصية وقد اعتمدت "إسرائيل" في تعاملها مع هذه الدوائر استراتيجيات رد

 التهديدات التي تشكلها كل دائرة على "إسرائيل" وفق ما يأتي:

                                                           
 ،http://www.palestine، studies.org/ar، 21/2/2012مختارات من الصحف العبرية،  هآرتس،، "النووي اإليرانيبدء العد العكسي للسالح "موشيه أرينز،  27

index.aspx 
 49، ص2001 المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، ،"2001من القومي وثيقة هرتزيليا ميزان المناعة واأل" ،شلحت نطوانأ 28
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 أ. الدائرة البعيدة

 وقد اعتمدت "إسرائيل" مبدأ الردع االستراتيجي مستندة إلى ثالث أسس رئيسة هي:

الهجوم الفاعل: من خالل زيادة القوة الهجومية إلسرائيل وبخاصة سالح الجو بزيادة الجودة  .1

النوعية للطائرات اإلسرائيلية وزيادة تعدادها، وتطوير وسائل االتصاالت وزيادة فاعلة في قطاع 

 االستخبارات واألقمار الصناعية.

الدفاع الفاعل: وفي هذا النطاق تسعى "إسرائيل" لزيادة قدرات الصواريخ املضادة للصواريخ من  .2

 منظومات دفاع جوية.

خل اإلسرائيلي جبهة عسكرية والعمل على تنظيمها وتجهيزها الدفاع غير الفاعل: أي عّد الدا .3

وتأهيلها للدفاع أمام التهديدات العسكرية وبخاصة تهديد الصواريخ وقد تجسد هذا األمر بشكل ملموس 

ألول مرة في حرب الخليج عندما تعرض الداخل اإلسرائيلي لقصف بالصواريخ العراقية وبعد حرب لبنان 

 ألمر من أهم أولويات مفهوم األمن العسكري "اإلسرائيلي".أصبح هذا ا 2006عام 

 

 ب. الدائرة القريبة

هي املتعلقة بهيكلية تهديد من النمط التقليدي، ويستمد الردع قوته في هذه الدائرة ليس من التهديد 

ع خاصة عن القدرة على تعطيل إنجازات العدو بوساطة الدفا صورةبمعاقبة العدو، فقط إنما هو ناجم ب

الهجومي والحسم، ومن هنا اعتمدت "إسرائيل" في صوغ استراتيجيتها العسكرية تجاه هذه الدائرة على 

مبادئ اإلنذار والدفاع والحسم، ويمكن القول إن صورة "إسرائيل" النووية شكلت حاجًزا أمام نيات العرب 

ا على "إسرائ  .(29)يل"للوصول، حتى بوسائل تقليدية إلى أوضاع تشكل خطًرا وجوديًّ

 

 ج. الدائرة املحاذية

وترى "إسرائيل" أن التحدي الكامن في هذه الدائرة هو تحد تنفيذي واستراتيجي في آن مًعا، فهو قد 

يزعزع الثقة في قدرة قوى األمن على منح حماية ملواطني الدولة بنجاعة، وقد يؤثر في الدعم الشعبي 

لية اتخاذ القرارات للسياسيات الحكومية وبهذه الطريقة بإمكان العدو أن يؤثر بطرائق مختلفة في عم

 وبخاصة في إطار التفاوضات السياسية.

وترى "إسرائيل" أن مواجهة القتال منخفض القوة يستلزم الدمج بين مقاييس عدة من الردع، وفي 

، توصلت إلى نتيجة 2008دراسة أعدها مجموعة من املختصين "اإلسرائيليين" قدمت ملؤتمر هرتزيليا 

ع بناء استراتيجية ردع تعطي أجوبة عملية للقتال منخفض القدرة وان مفادها أن "إسرائيل" لم تستط

                                                           
 .52مرجع سابق، ص ،"2001ميزان المناعة واآلمن القومي  "وثيقة هرتزيليا ،أنطوان شلحت 29
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القادة األمنيين في "إسرائيل" مجمعين ضمًنا على أن أغلبية الخطوات الوقائية واالستباقية، التي جرى 

 .(30)اتخاذها كانت ذات تأثير ردعي تكتيكي وموقت

 

 اإلسرائيليبيئة التهديدات الجديدة على األمن القومي  -3 

أدت البيئة االستراتيجية الجديدة في العقود الثالثة األخيرة، ونتيجة ملا حفلت به من تطورات نوعية 

ملصلحة "إسرائيل" من حيث انهيار االتحاد السوفياتي، وهو الحليف العسكري األقوى للعرب، وما تبعه 

"إسرائيل" على اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير من انفراد الواليات املتحدة األميركية بقيادة العالم، وتوقيع 

مع  1979، ومن قبلهما اتفاق كامب ديفيد عام 1994، ومن ثم اتفاق وادي عربة مع األردن عام 1993عام 

، وما نتج منها من احتالل العراق وتحييده، هذه العوامل أدت إلى دفع 2003مصر، وحدوث حرب العراق 

"إسرائيل"، إلى مكان خلفي في سلم أولويات التهديدات لألمن القومي  خطر اجتماع جيوش عربية ملواجهة

"اإلسرائيلي"، وبات هذا الخطر كما يصفه "اإلسرائيليون" بالخطر بعيدالتحقق، ويقول عضو الكنيست 

 .(31)"متان فلناي" في ضوء نتائج حرب العراق يمكن القول إن الحرب الشاملة باتت فرصها ضئيلة جًدا"

موازاة تراجع هذا الخطر، تقدمت أخطار أخرى توصف "إسرائيلًيا" بأنها أيًضا أخطار وجودية  إال أنه في

عليها، وتتصل تلك األخطار بشكل رئيس باألسلحة غير التقليدية وانتشارها في املنطقة، خصوًصا مع التطور 

ب العصابات كاستراتيجية في منظومة الصواريخ البالستية، وكذلك البرنامج النووي اإليراني، إضافة إلى حر 

لدى حركات املقاومة الفلسطينية، إضافة إلى حمالت نزع الشرعية عن "إسرائيل" في العالم، والخطر 

 .32الديموغرافي الذي يقف في أولوية املهددات الداخلية

إن وقد أثارت الهزة التي تشهدها املنطقة العربية تساؤالت لدى مراكز صناعة القرار في "إسرائيل"، إذ 

االستخبارات العسكرية عجزت عن التكهن بها، إذ كان خبراء االستخبارات في "إسرائيل" ُيجيدون تحليل 

في « أسطورية»مواقف القادة العرب ودوائر القرار حولهم، نسبت إلى أجهزتهم االستخباراتية قدرات 

لعسكري وتحديد أهداف مادية التسلل إلى الدوائر الداخلية للحكام في الدول املجاورة، ملراقبة نشاطها ا

للهجوم في حالة املواجهة العسكرية ولكن دخول الشعوب، إلى املعادلة أربك التقديرات االستخباراتية 

 ووضعها أمام تحديات جديدة وغير مسبوقة.

، مراجعة وقراءة تقويمية للثورات العربية املتتابعة من 2011وقد أجرت املؤسسة العسكرية عام 

القومي، بافتراض أن الهزة في العالم العربي أّدت وستؤدي إلى تحّول استراتيجي إقليمي وتاريخي، منظور أمنها 

بأّنها مرحلة انتقالية باتجاه إعادة إنتاج بيئة  2011وقد وصفت االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية عام 

جة األهم، هي التخوف والقلق من استراتيجية مغايرة ممتلئة بالتهديدات لألمن القومي "اإلسرائيلي"، والنتي

مرحلة االنتقال الفاصلة بين املوجة األولى من الثورات العربية وبين الوضع الجيوسياس ي الجديد الذي 

                                                           
 .223ص(، 2009 باحث، مركز بيروت،، )1ط، 2008 الثامن هرتزيليا مؤتمر وثائق ،ردع اإلرهاب الفلسطيني، التجربة اإلسرائيلية تحليل نقدي، شموئيل بار 30
 381ص، (2004 ،للدراسات باحث مركز :بيروت، )1ط ،2004من القومي في إسرائيل ميزان المناعة واأل ، موازنة األمن القومي وبناء القوة ،متان فلناي 31
 75ص سابق مرجع األمن اإلسرائيلي"، آفاق" ،خالد وليد محمود 32
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سيتكّون بعد سنوات عدة، إذ إن التحّوالت املحتملة في العالم العربي كثيرة، ولها تأثيرات وتداعيات متنوعة، 

 سرائيلية في ما يتعلق بالربيع العربي بفرضيات مركزية كما يأتي:ويمكن تلخيص القراءة األمنية اإل 

النظام العربي ينهار وليست لديه إمكانات املواجهة سواء في الداخل أم في الخارج، وهو يتحّول إلى شكل  -

آخر غير محسوم الوجهة ويصعب تشخصيه حالًيا، وإن خروج الجمهور في طلب مزيد من الخطوات 

أن مخاض الثورات العربية طويل ولن ينتهي عند املشهد الراهن، وتشير التقديرات  اإلصالحية يؤكد

االستخباراتية إلى أن الثورات العربية تجّدد نفسها وتتوالى موجة بعد موجة حتى أنها قد تنهي أغلب النظام 

وفق هذه  الرسمي العربي بما في ذلك الدول التي انخرطت في لعبة التغيير ألهداف سياسية إقليمية،

التقديرات، تتعامل املؤسسات السياسة والعسكرية مع املتغيرات بانضباط الفت، ما يدلل على عمق إدراك 

 .(33)حجم الحدث وحتمية تغيير الستراتيجية العسكرية

إن نسبة األخطار الناتجة عن فشل الثورات وانتشار الفوض ى وعدم االستقرار، والفلتان األمني في  -

 أمر وارد وخطر على "إسرائيل". دول الجوار، هو

إن األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية قد تدفع صناع القرار إلى اتخاذ قرارات تتماش ى  -

مع إرادة الجماهير، وصرف أنظارها عن األوضاع الصعبة، وتحويل الغضب العارم للجماهير إلى األعداء، 

 وفي مقدمتهم "إسرائيل".

سياسية والحكومية في "إسرائيل" أن النظم الديمقراطية بطبيعتها تستجيب للرغبات وترى النخب ال

الشعبية التي يستغلها الساسة في الحصول على التأييد، ومن ثم فإنه ال توجد وسيلة ملنع الكراهية الكامنة 

هذه الدول قد "إلسرائيل" بين الشعوب العربية من الترجمة إلى سياسات مضادة "إلسرائيل" حتى ولو كانت 

وقعت على معاهدات للسالم مع "إسرائيل"، أما إذا كانت الديمقراطيات الوليدة ذات طابع إسالمي فإن 

"إسرائيل" لن تكون في مواجهة حزب هللا وحماس وحدهما، بل طبعات جديدة ومكثفة منها موزعة على 

 .(34)األقطار العربية

تعرض "إسرائيل" لخطر حقيقي ومستمر، إذ ترى  املستجدات اإلقليمية ومنها الثورات العربية -

املؤسسة األمنية أن أمام املتغيرات اإلقليمية كلها ستضطر الحكومة اإلسرائيلية إلى إعادة النظر في 

برنامجها العسكري وخطة تطوير قواتها املسلحة وجهوزيتها، فالجيش مضطر إلى أن يغدو أكثر مرونة وأن 

 إلى التصدي « اإلرهاب»من الحرب التقليدية، إلى مواجهة ما يسمى بـ يتكيف مع سيناريوهات مختلفة 
ً

وصوال

 إلى احتمال تدفق 
ً

للتهديدات على الشرعية "اإلسرائيلية" من التظاهرات على الحدود إلى االستفزازات وصوال

 الجئين من جراء حرب أهلية.

ب قراءة تداعيات التقلبات التي يجري في سياق عرض التقديرات االستراتيجية وتحليلها، تأكيد وجو  -

تصيب كل دولة على حدة، على أساس أن لكل دولة خصائصها وتركيبتها وتقاليدها الخاصة، عالوة على 

 االختالف في أهمية دورها على الصعيدين العربي واإلقليمي.

                                                           
 .130، ص 2013 سرائيلية،المركز الفلسطيني للدراسات اإل، 2013فادي نحاس، "المشهد األمني العسكري"، تقرير "مدار" االستراتيجي  33
 .132ص  ،مرجع سابق 34
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ا فيه»تلحظ االستخبارات اإلسرائيلية فهًما عربًيا، ربما  -
ً
ألميركي في ، بشأن ضعف النفوذ ا«مبالغ

املنطقة، وفي االنتقال إلى عالم متعدد األقطاب، إذ ُيدخل الروس والصينيون واألوروبيون واألتراك 

واإليرانيون أصابعهم في املنطقة العربية اليوم، ووفق التقرير االستراتيجي السنوي ملعهد األمن القومي في 

دور الشرطي في املنطقة، ومن ثم ال توجد قوة عاملية تل أبيب، ال توجد اليوم دولة في العالم قادرة على أداء 

قادرة على تثبيت األمن واالستقرار في املنطقة، وهو ما يعني أن الدول العربية ستجد نفسها مضطرة إلى 

 .(35)معالجة األزمات وحدها، ومن الصعب التنبؤ إلى أين سيؤول هذا الوضع الخطر

مكاًنا من السيئ جًدا العيش فيه، وربما أحد أســـوأ األماكن  من املتوقع أن يغدو الشـــرق األوســـط -

وأخطرها في العالم، إذ تصفه شـــعبة االستخبارات العســـكرية بأنه عالم يســـيطر عليه تعفن اجتماعي، 

 وتفكك سياســـي، ويغدو أشد فقًرا بصورة متزايدة.

امحة إلى التغير سواء الدول اإلقليمية األوضاع غير املستقرة في املنطقة فتحت شهية الدول الط -

الفاعلة من مثل إيران وتركيا أم الدولية من مثل روسيا إلعادة تموضعها وإعادة إلنتاج نظام إقليمي يحقق 

مصالحها، وقد تراه "إسرائيل" يهدد مصالحها ويهدد بنية النظام اإلقليمي التي عملت على ترسيخه خالل 

 العقود املاضية.

يمكن القول إن املؤسسة األمنية اإلسرائيلية تشعر بقلق بالغ تجاه ما يجري في العالم  وفي املجمل،

العربي، وبخاصة في ظل تعذر استشراف املسار املستقبلي أو التنبؤ بأهمية تداعياته في املدى املتوسط 

العامة في مقولة  واألبعد، وهو ما قد يهدد األمن القومي اإلسرائيلي، ويمكن تلخيص القراءة االستراتيجية

، التقارير االستراتيجية كلها تشدد على حدوث تدهور لوضع «الوضع االستراتيجي قاتم في الجبهات كلها»

"إسرائيل" االستراتيجي، وستضطر "إسرائيل" في األعوام املقبلة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بقضايا األمن 

 القومي املركزية في واقع جديد شديد التعقيد.

في هذا السياق من اإلشارة إلى وجود انسجام بين مواقف املؤسسة السياسية واملؤسسة األمنية ال بد 

العسكرية لجهة هذه التقديرات، وفيما تدرك املؤسسة السياسية أن "إسرائيل" مستفيدة في املدى القريب 

داخلية، إال أن هذا األمر من الواقع العاصف في العالم العربي نظًرا إلى أنها تشغل دول املنطقة بقضاياها ال

 فقط.« واقع مرحلي وآني»هو 

 عن املؤسسات 
ً

ومنذ عقد من الزمان ينشغل املستوى السياس ي الحاكم والنخب العسكرية فضال

البحثية ووسائل اإلعالم "اإلسرائيلية" بالبحث في ما يسمونه التهديد اإليراني وفي صلب هذا التهديد يتمركز 

ني، وتحرص مراكز صنع القرار السياس ي والعسكري في "إسرائيل" على إبراز قلقها البرنامج النووي اإليرا

الشديد من هذا التهديد، فيقول رئيس جهاز املوساد السابق "مائير دغان" في وصف التهديد اإليراني بأنه 

مظهرين ، وتعّد "إسرائيل" أن هذا التهديد يتجلى في 36"الخطر األكبر على دولة "إسرائيل" منذ نشوئها"

 رئيسين:

                                                           
 .130فادي نحاس، "المشهد األمني العسكري"، ص  35
 102"آفاق األمن االسرائيلي"، مرجع سابق، ص د، خالد وليد محمو 36
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املظهر األول: زيادة النفوذ اإليراني الجيوسياس ي في منطقة الشرق األوسط، ما ساعدها على تعزيز 

منزلتها بوصفها قوة عظمى إقليمية مركزية، وهو ما سيشكل خطًرا على النظام اإلقليمي الذي تطمح 

ب هللا في لبنان ومع فصائل املقاومة "إسرائيل" إليه، ففي السنوات األخيرات عززت إيران عالقاتها مع حز 

بقطاع غزة ومع تركيا وحافظت على العالقة االستراتيجية مع النظام السوري، إضافة إلى زيادة نفوذ إيران 

في الخليج العربي والبحر األسود، وقد عملت إيران، عالوة على ذلك، على اغتنام الفرصة التي نتجت عن 

ان من خالل ملء الفراغ السياس ي واالضطالع بواحد من أهم األدوار املؤثرة الغزو األميركي للعراق وأفغانست

في هذه الساحات، وبذلك يمكن القول إن إيران تتطلع إلى التأثير في الحوادث املهمة في الشرق األوسط كله، 

فوذ أي وهو ما تراه "إسرائيل" خطًرا على دورها الجيوسياس ي في املنطقة، "فإسرائيل" تفترض أن زيادة ن

 .(37)العب جيوسياس ي في املنطقة هو خطر موجه ضدها

املظهر الثاني: تعاظم القوة العسكرية اإليرانية سواء في مستوى القدرات التقليدية وبخاصة الصواريخ 

، وفي مستوى (38)بعيدة املدى، فلدى إيران صواريخ باليستية يغطي مداها األراض ي "اإلسرائيلية" كلها

يدية إذ ترى "إسرائيل" أن البرنامج النووي اإليراني هو برنامج ظاهره مدني وحقيقته القدرات غير التقل

ا ألحد أكثر الخطوط الحمر أهمية لدى 
ً
عسكرية، ويهدف إلى امتالك السالح النووي، وهو ما يعّد اختراق

ة، وقد حذر "إسرائيل"، وهو تمكن إحدى الدول املعادية أو احتمال تمكنها من الحصول على إمكانات نووي

رئيس الوزراء األسبق "أيهود أوملرت"، مما عده "تجاوز الخطوط "إذ قال" آمل أن تفهم إيران هذه اللعبة 

 .(39)الخطرة جًدا، يجب أن يفهموا أنه ال يمكنهم تجاوز الخطوط"

 تفترض "إسرائيل" أن التهديد النووي هو أشد األخطار التي يمكن أن تتعرض لها، ألن احتمال امتالك

دولة معادية إلسرائيل السالَح النووي سوف يخلق حالة توازن رعب نووي بين "إسرائيل" وهذه الدولة، 

 وهذا الواقع ال طاقة إلسرائيل بقبوله.

ومن هنا يمكن استشفاف مدى الخطر الذي تراه "إسرائيل" من التهديد اإليراني، وبحسب تقرير املعهد 

يتضح فيه أن البرنامج النووي اإليراني  2006جامعة تل أبيب لعام اإلسرائيلي لدراسات األمن القومي في 

يحتل املرتبة األولى في قائمة التهديدات الخارجية التي تواجه "إسرائيل"، وقد ألقى التهديد اإليراني بظالله 

لف على أهم وثيقة لألمن القومي اإلسرائيلي تصدرها "إسرائيل" سنوًيا وهي وثيقة هرتزيليا، إذ يقبع امل

 .(40)اإليراني على سلم أولويات امللفات التي تناقشها هذه الوثيقة دورًيا

 

 صهر الدوائر والصدام الحتمي-4

ز إيران التي تعمل وفق رؤية استراتيجية بعيدة املدى على االستغالل األمثل للفرص التي سنحت لها 
ّ
رك

ُ
ت

من أجل توسيع نفوذها اإلقليمي، ويجب علينا أن نذكر من بين هذه الفرص الفراغ الذي نشأ من جراء 

                                                           
 )مترجم(. عليان الهندي ،"المكانة اإلقليمية إليران تأثير متوسع واحتمال الضعف" ،إفرايم قام37
 .282ص (،2009 ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، )بيروت: 1ط ،ثغرات في جدران الجيش اإلسرائيلي ،عدنان أبو عامر38
 (.23/6/2006مصر، ) صحيفة األهرام،، "الخطوط تجاوز من إيران يحذر أولمرتد.م، "39
 .104" آفاق األمن االسرائيلي"، مرجع سابق، ص د، خالد وليد محمو40
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ري في العراق وسورية واليمن ابتعاد الواليات املتحدة عن الشرق األوسط، ما سهل على إيران أداء دور محو 

ومكنها ذلك خلق بيئة جيوسياسية مريحة لها، وبخاصة بعد رفع العقوبات عن إيران بعد االتفاق النووي 

اإليراني، ما سمح لها بتوجيه مزيد من مواردها للتدخل في مناطق الصراع في الشرق األوسط، هذا األمر 

، وطبًعا هذا 41ة عواصم عربية وهي بغداد ودمشق وبيروتسمح إليران أن تكون صاحبة نفوذ حاسم في ثالث

النفوذ الرئيس إليران يتولد من الوجود اإليراني على املناطق الحدودية بين إيران والعراق وبين العراق 

وسورية وبين سورية ولبنان، ما يسمح بإقامة جسر بري يربط هذه املناطق، وطبًعا الوجود اإليراني مرتبط 

املليشيات املوالية لها في كل من هذه البلدان، ففي العراق يوجد الحشد الشعبي وفي سورية أساًسا بوجود 

يوجد عشرات املليشيات الشيعية املرتبطة بإيران وفي لبنان موجود حزب هلل بشكل أساس ي، وهذه القوى 

حدودها، وقد جرى كلها مرتبطة أساًسا بالحرس الثوري اإليراني، وهو الجناح العسكري األهم إليران خارج 

ترسيخ النفوذ السياس ي واالقتصادي والعسكري اإليراني في العراق وسورية عن طريق امليليشيات الشيعية 

املقربة إليها، واملدموجة اليوم في الجيش العراقي والسوري، وهو ما يضمن إليران تحقيق نفوذ جدي على 

 إقليمًيا بين إيران والبحر األبيض عملية اتخاذ القرار في هاتين الدولتين ويخلق هذا التر 
ً

سيخ للقوة تواصال

ا برًيا عبر العراق وسورية إلى حزب هللا في لبنان، وبذلك تضمن إيران لنفسها 
ً
املتوسط، ويوفر لطهران ارتباط

القدرة على التدخل بحجم أكبر في األزمات املستقبلية، في كل واحدة من هذه الساحات، إضافة إلى ذلك 

من ترسيخ وجودها في هذه الدول أيًضا في املجاالت املختلفة وبخاصة في املجال االقتصادي وقد  تزيد إيران

ع عدد من االتفاقات االقتصادية التي تربط سورية بإيران ومنها على سبيل املثال اتفاق تقوم بموجبها  ِ
ّ
ُوق

رية، ما يوحي بنية إيران إيران بتصدير خمس محطات إلنتاج الكهرباء من أجل دعم شبكة الكهرباء في سو 

لربط شبكات الكهرباء اإليرانية والعراقية والسورية مع بعضها، كما جرى التوقيع على اتفاق لبناء معمل 

ألف برميل في اليوم، وسيصل في ذروته إلى  40لتكرير النفط في سورية يستطيع في مرحلته األولى تكرير 

 ألف برميل يومًيا. 140

خمس وثائق للتعاون بغية » 2017 /1 /17اإليرانية( بأن إيران وسورية أبرمتا يوم وأفادت وكالة تسنيم )

تسليم بعض املشروعات إلى »وتشمل وثائق التعاون بحسب الوكالة: «. تعزيز العالقات بين الجانبين

عية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لتنفيذها في سورية، وهي: تسليم خمسة آالف هكتار من األراض ي الزرا

وتسليم مناجم الفوسفات الشرقية في تدمر وتسليم ألف هكتار إلنشاء مستودعات ومحطات للنفط 

 «.والغاز وتسليم رخصة تشغيل الهاتف الجوال وتسليم مشروع تربية املاشية واألراض ي املحيطة

 ودعم وجودها على األرض، 
ً

ووضع وتسعى إيران إلى االستحواذ على امللف االقتصادي السوري كامال

يدها على ملف إعادة اإلعمار، وتشجيع مواطنيها على تملك عقارات وأراض في سورية، كذلك حث رجال 

األعمال على االستثمار. وتطرح إيران نفسها في مقدمة الدول املعنية بعمليات إعادة اإلعمار، )بعد أن 

ا من اتفاقات التعاون أسهمت في دك املناطق(، وخالل سنوات الحرب الخمس املاضيات أبِرمت كثيرً 

والعقود االقتصادية مع النظام في دمشق من أجل إعادة إعمار بعض املناطق املدمرة، شمل ذلك مجاالت 

                                                           
 .2018سرائيلية، طلس للدارسات اإلأترجمة مركز  من القومي،مركز دراسات األ، "2018-1017سرائيلي ستراتيجي اإلالتقرير اال" ،أودي ديكل41
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 على قروض 
ً

الخدمات والبنية التحتية والكهرباء والصحة واملطاحن واملواد الغذائية والقطاع املالي، فضال

بدأ  2012من إيران وعبر شركات إيرانية. ففي عام  لتمويل املستوردات شرط أن تأتي نسبة كبيرة منها

الجانبان بتطبيق اتفاق التجارة الحرة ولم تعد السلع واملنتجات املتبادلة خاضعة للضريبة والتعريفة 

 .42الجمركية

ومن هذا املنطلق يمكن القول إن إيران اليوم ومن خالل تدخالتها في كل من العراق وسورية ولبنان، 

ملنطق العسكري ليس فقط ربط دوائر التهديد الرئيسة لألمن القوي اإلسرائيلي، بل يمكن استطاعت وفق ا

القول إننا أصبحنا في حالة أقرب الى صهر هذه الدوائر ضمن دائرة تهديد واحدة مركزها الرئيس طهران 

زية لها في هذا األمر ساعد إيران وأعطاها الجرأة لتثبيت هذا الواقع من خالل بناء قواعد عسكرية مرك

سورية، كما هو الحال بالنسبة إلى القاعدة العسكرية الضخمة التي تبنيها إيران في منطقة الكسوة، إضافة 

إلى تحويل مطار دمشق الدولي لقاعدة عسكرية أساسية إليران إضافة إلى تركز إيران في مناطق استراتيجية 

ية مع العمل على تزويد هذه القواعد بمقومات عدة في سورية من مثل مطار التيفور وغيره من قواعد عسكر 

القوة والتأثير، وطبًعا هذا األمر ال تقوم به إيران بمنأى عن التنسيق مع روسيا أو لنقل بالحد األدنى غض 

 النظر الروس ي عن املخططات اإليرانية في سورية.

 وتسعى إيران لتعزيز هذا الفرصة املتاحة الحالية لها في سورية من خالل:

 تحويل مناطق سيطرتها في سورية إلى مركز لوجستي إيراني يضم بنى تحتية إلنتاج األسلحة أ
ً

وال

 وتجميعها، ويقدم الدعم اللوجستي والتسليحي لحلفاء إيران في املنطقة.

ثانًيا: إقامة حزب هللا سورية بما يشبه نموذج حزب هللا في لبنان والحشد الشعبي في العراق، وذلك عبر 

اصر سورية ودمجها مع مليشيات من املتطوعين الشيعة األجانب من العراقيين واألفغان وتشتمل تجنيد عن

مهمات هذه القوة حماية النظام وكذلك حماية األصول اإليرانية في سورية على املدى الطويل إلى جانب 

 خلق تهديد إلسرائيل.

ا: تحويل سورية إلى دولة تابعة إليران وذلك عبر مسيرة ب
ً
طيئة ومتدرجة، من خالل استخدام ثالث

 الديموغرافية. –العوامل النفوذ السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية 

ذلك كله يزيد من احتمال تصعيد الوضع الى درجة الحرب بين "إسرائيل"، وفي ما يبدو فإن "إسرائيل" 

التهديد التقليدية أو من منطلق إمكان باتت تقارب التهديدات التي تواجهها، ليس من منطلق انفصال دوائر 

 تحيدها للدوائر عن بعضها، بل من منطلق انصهار هذه الدوائر وتحولها إلى دائرة واحدة.

فإسرائيل التي تمتعت في السنوات األخيرة بغياب التهديدات الواسعة على حدودها نتيجة األزمة في 

سورية والهدوء مع لبنان على خلفية تدخل حزب هللا العميق في املعارك في سورية، واملصاعب املتواصلة 

القوى اإلقليمي من  في العراق، أضحت تجد نفسها في ظل تطورات جديدة لها تغييرات سلبية على ميزان

ناحيتها، ويقع في قلب هذا التغيير توطيد النفوذ اإليراني في سورية وفي لبنان، مباشرة أو عبر حلفائها وذلك 

برعاية روسية، وتوضح كال من روسيا وإيران على حد سواء، أن في نيتها البقاء في سورية خالل السنوات 

                                                           
42https://goo.gl/S96MdL   

https://goo.gl/S96MdL
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ن مرة على لسان رئيسها ترامب بأنه يرغب في االنسحاب السريع القريبة، في الوقت الذي تعلن أميركا أكثر م

من سورية ما سيترك الساحة مشرعة أمام التفرد الروس ي واإليراني فيها، وبذلك ستجد "إسرائيل" نفسها 

منفردة في مواجهة التمدد اإليراني وربما أيضا في بعض الحاالت قد تجد نفسها في مواجهة مع الروس، وهي 

ائل عملية مباشرة ملنع إيران من االستمرار في زرع قواعده في سورية، لذلك من املتوقع أن ال تملك وس

تسعى "إسرائيل" لخلق مصلحة واضحة مع موسكو ومع الرئيس فالديمير بوتين لكبح إيران وحزب هللا 

 ومنعهما من استغالل أي تسوية قد تتبلور في سورية لتنفيذ استراتيجية السيطرة على سورية.

كرميت فينسلي" أن على "إسرائيل" أن تبلور سياستها  –وفي هذا املجال يرى كل من "أودي ديكل 

 وخطواتها في ما يتعلق بالتوجهات على الساحة الشمالية من خالل األخذ بالحسبان ثالثة اعتبارات رئيسية:

الذي سيحول سورية إلى األول: هو أنه ينبغي عليها أال تسمح بترسيخ الوجود اإليراني في سورية األمر 

 دولة تابعة إليران، ويزيد من منطقة االحتكاك بينها وبين إيران وحلفائها في مواجهة "إسرائيل".

الثاني: أن العالقات مع روسيا هي ذخر استراتيجي إلسرائيل ولذلك، فإن عليها أن تناور بين ضرب 

روسية الحيوية وبين الرغبة في مواصلة أهداف تشكل تهديًدا عليها في سورية التي ترتبط باملصالح ال

 التنسيق الناجح مع موسكو.

الثالث: يجب االنطالق من نقطة االفتراض بأن الواليات املتحدة األميركية لن تكون نشطة في املحافظة 

على املصالح اإلسرائيلية على هذه الساحة، وذلك ألن واشنطن غير معنية بالغرق في املستنقع السوري، 

ى أن إدارة ترامب ترى في الساحة السورية فرصة لتطوير التعاون مع موسكو التي هي معنية بزيادته عالوة عل

 أيًضا في ساحات أخرى وفي مقدمتها كوريا الشمالية.

 

 الخاتمة: آفاق املستقبل واًلستراتيجية اإلسرائيلية املتوقعة 

ة، ونجاح إيران في االستمرار من خالل ما جرى استعراضه سابًقا وفي حال ثبات العوامل الحالي

باستراتيجيتها، فإن الصدام بين إيران و"إسرائيل" عالي االحتمال، ولكن هل سيكون هذا الصدام ضمن 

أطر املعادلة املعتادة، وهو تصفية الحساب بين ايران و"إسرائيل" في الساحة اللبنانية من خالل وكالة 

ون للوكيل الجديد لتثبيته أمًرا واقًعا وهو املليشيات املوالية )حزب هللا(، أم إن الوكالة في هذه املرة ستك

إليران في سورية، وساحتها سورية أم إن إيران و"إسرائيل" ستدخالن في صراع مباشر ستكون ساحته 

 الدوائر الثالثة مجتمعة.

 وعليه فإسرائيل ستسعى لبناء استراتيجية رد من خالل ما يأتي:

عسكرية لنقاط االرتكاز الرئيسة إليران في سورية، فالوجود االيراني في العمل على توجيه ضربات  -1

سورية سيعزز من القدرة العملياتية إلسرائيل في االستمرار في إظهار قدرتها على الردع وذلك وسيلة ملمارسة 

 الضغط على إيران.
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رانيين في املنطقة دفع الروس إلى االستجابة للمطالب اإلسرائيلية في تقييد الوجود والنفوذ اإلي -2

كم من أي وجود  40وبخاصة لجهة إفراغ املنطقة املمتدة من حدود فلسطين نحو العمق السوري مسافة 

 إيراني.

العمل مع روسيا على أن يكون إلسرائيل دور في شكل التسوية السياسية في سورية ولو من وراء  -3

 الكواليس وبما يضمن لها حفظ أمنها القومي.

لواليات املتحدة حول سورية وبخاصة لجهة شكل الدولة السورية، ومدى السيطرة بناء تفاهم مع ا -4

الفعلية لكل من روسيا وإيران على امللف، وعليه فإسرائيل ترى أن من مصلحتها إقامة نظام فدرالي يضعف 

إيران شكل الدولة املركزي التقليدي في سورية مع خروج القوات األجنبية من سورية بما يضمن لها ابتعاد 

 الفعلي عنها.

العمل عل بناء تحالف ولو سري أو على األقل بعيًدا عن األضواء مع الدول الفاعلة في املنطقة  -5

 واملتخوفة من التمدد اإليراني.
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