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تداعيات «إعالن القدس» :سوريا والصراع اإلسرائيلي  -اإليراني

ال تتوقف إرسائيل عن استهداف سوريا حتت عنوان
كبري هو مواجهة إيران وحزب اهلل ضمن سياق أوسع
يمثل جزء ًا من عقيدة املعركة أو «احلرب بني احلروب»
اإلرسائيلية ،وترسيخ فكرة املخاطر املرتتبة عىل
السياسات اإليرانية يف اإلقليم .وظلت تلك األفكار
مسيطرة حتى حديث رئيس الوزراء اإلرسائييل السابق
نفتايل بينيت يف يونيو الفائت ( )٢٠٢٢عن «عقيدة
األخطبوط» بوصفها السياسة اإلرسائيلية املتبعة للتعامل
مع التهديدات اإليرانية خالل فرتة توليه منصبه ملدة عام
تقريب ًا منذ يونيو ٢٠٢١.1

وعىل تلك اخللفية ،والتصعيد يف العديد من امللفات بني
طهران وتل أبيب ،جاء التوصل إىل «إعالن القدس» بني
الرئيس األمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء اإلرسائييل
يائري لبيد يف  ١٤يوليو اجلاري ( ،)٢٠٢٢والذي التزمت
فيه واشنطن «بعدم السامح إليران يوم ًا بامتالك سالح
نووي» 2.وبدوره ،أكد لبيد يف ترصحياته بعد االجتامع
مع بايدن يوم التوصل إىل «إعالن القدس» ،عىل مناقشة
الطرفني ملا أسامه «التهديد اإليراين» ،والعمل من أجل
التأكد من «أنه لن يكون هناك إيران نووية» ،وحق
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إرسائيل يف الدفاع عن نفسها بنفسها يف مواجهة إيران.

وعىل الرغم من انطالق الرؤية اإلرسائيلية األمنية
واالسرتاتيجية من فكرة استهداف إيران ،رد ًا عىل
األنشطة اإليرانية «املزعزعة لالستقرار ،سواء كانت
مدفوعة بشكل مبارش أو من خالل وكالء ومنظامت
إرهابية» كام تكرر إرسائيل ووفق ًا ملا جاء يف «إعالن
القدس» ،يظل السؤال مطروح ًا عن موقع سوريا يف
الرصاع الدائر بني إرسائيل وإيران عىل أراضيها ،وفرص
التصعيد عىل الساحة السورية يف ظل التشابكات القائمة
بكل ما فيها من حتركات وخطابات تصعيد تصب يف
تزايد استهداف إرسائيل لألرايض السورية ،باإلضافة ملا
حتمله «عقيدة األخطبوط» من فرص توسيع االستهداف
اإلرسائييل يف الداخل اإليراين ،وانعكاسات مثل هذا
االستهداف عىل تزايد املواجهات يف الساحة السورية.
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وبشكل عام ،ورغم استمرارية اهلجامت اإلرسائيلية يف
األرايض السورية ،مثلت بعض العمليات نقاط ًا فارقة أو
مؤثرة سواء عىل صعيد الرسائل واألطراف املعنية بتلك
الرسائل ،أو عىل صعيد التوقيت ،وعالقة السياسات
اإلرسائيلية بالسياسات الروسية التي ترى فيها إرسائيل
الطرف الضابط للتفاعالت يف سوريا مقابل إيران التي
ترى فيها الطرف املهدد واملستهدف بسياسة «احلرب بني
احلروب» من سوريا إىل لبنان والعراق.

وتطور مصطلح «احلرب بني احلروب» ،كام استخدمته
املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية ،من املواجهات التي متت
مع إيران يف سوريا ،وخاصة منذ عام  ،٢٠١٢من أجل
احليلولة دون حتول سوريا إىل صورة للتهديد اإليراين
يتشابه ،وفق ًا للرؤية اإلرسائيلية ،مع التهديد اللبناين،
وجاءت الرضبات الصاروخية ضمن تلك املعركة هبدف
تقييد حتول سوريا إىل قاعدة للصواريخ وترسانات
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الصواريخ اإليرانية.

ووسط هذه الصورة الكبرية ،جاء استهداف إرسائيل
ملطار دمشق يف  ١٠يونيو الفائت ( ،)٢٠٢٢والذي
تسبب يف توقف عمل املطار حتى اإلعالن عن عودته
إىل العمل يف  ٢٣يونيو ،مثري ًا للعديد من التساؤالت
حول أسباب االستهداف وعالقته باحلرب الروسية-
األوكرانية وخاصة أنه االستهداف الثاين لدمشق
خالل أسبوعني ،واملرة األوىل التي يتوقف فيها املطار
منذ بداية احلرب يف سوريا 5 .وتم تربير القصف،
إعالمي ًا وعرب ترصحيات إرسائيلية خمتلفة ،باحلديث
عن تواجد مستودعات تابعة حلزب اهلل والقوات
اإليرانية يف أو بالقرب من املطار ،واستخدام املطار
لنقل معدات عسكرية وغريها من األسباب األمنية.
ومثل قصف املطار وفق ًا هلذا وسيلة إرسائيل للتعبري
عن خماوفها من تزايد النفوذ اإليراين يف سوريا وتزايد
الدعم العسكري حلزب اهلل والفصائل الفلسطينية يف
ظل إمكانية تقليص الوجود الرويس بسبب احلرب
األوكرانية.

دراسات

وبعيد ًا عن قضية التموضع اإليراين يف ظل احلرب،
وغري بعيد عن مواجهة ما تسميه إرسائيل «أذرع إيران
يف املنطقة» ،والعالقات مع حزب اهلل ،وعىل خلفية
الرصاع الدائر حول ترسيم احلدود البحرية بني لبنان
وإرسائيل ،يمكن التعامل مع القصف الذي تعرضت
له مدينة طرطوس الواقعة غريب سوريا يف  ٢يوليو
اجلاري .ويعد القصف الذي استهدف ،وفق ًا لألخبار
غري الرسمية ،مواقع ختزين سالح تابعة حلزب اهلل ،أو
أنظمة دفاع جوي إيرانية دخلت عرب البحر وفق ًا للقناة
 ١٢اإلرسائيلية 6،جزء ًا من الرد اإلرسائييل عىل حتليق
ثالث مسريات غري مسلحة تابعة حلزب اهلل يف نفس
اليوم نحو منصة التنقيب عن الغاز عند حقل «كاريش»
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ضمن منطقة النزاع البحري احلدودي.
ومقابل احلديث اإلرسائييل عن استهداف مواقع
محلت سوريا إرسائيل مسئولية اهلجوم الذي
للسالحّ ،
استهدف ،وفق ًا لوكالة األنباء السورية الرسمية «سانا»،
عدة مداجن يف حميط بلدة احلميدية جنويب طرطوس،
وأكد بيان وزارة الدفاع السورية عىل إصابة مدنيني
بجروح ووقوع بعض اخلسائر املادية 8.واملثري لالهتامم يف
هذا السياق أن الرد اإلرسائييل عىل مسريات حزب اهلل تم
يف األرايض السورية وضمن حسابات املواجهة مع إيران
وليس يف الساحة اللبنانية من أجل جتنب احلرب عىل
اجلبهة اللبنانية ،وتقييد حدود التصعيد مع إيران يف نطاق
«احلرب بني احلروب» واملواجهات يف الساحة السورية،
حيث الدور الرويس والقدرة املفرتضة عىل ضبط حدود
التصعيد وحتركات الفاعلني.

ويف حني التزمت إرسائيل إىل درجة كبرية بسياسة عدم
االعرتاف رسمي ًا بالعمليات التي تستهدف سوريا ،تؤكد
علن ًا عىل أهنا لن تسمح ببسط نفوذ إيران إىل حدودها.
وهلذا وعقب حتليق املسريات التابعة حلزب اهلل ،أعلن
رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري لبيد ،الذي توىل منصبه يف
األول من يوليو اجلاري 9،أن «إيران هي التهديد األول»
إلرسائيل مطالب ًا طهران بعدم اختبار إرسائيل ومؤكد ًا
عىل أن تل أبيب سوف تفعل ما بوسعها حتى ال متتلك

إيران سالح ًا نووي ًا 10.وهبذا ربطت ترصحيات لبيد بني
امللفات اخلاصة باألمن اإلرسائييل واالستقرار اإلقليمي
والسياسات اإليرانية ،وقدمت حزب اهلل بوصفه طرف ًا
يف معادلة احلرب مع إيران ،واألرايض السورية بوصفها
ساحة تلك املواجهة وتصفية احلسابات والرد عىل
املواجهات يف مناطق أخرى .وهي الرؤية التي اقرتب
منها «إعالن القدس» الذي أشار إىل «حزب اهلل ومحاس
واجلهاد اإلسالمي» بوصفها جزء ًا من التحرك اإليراين
املزعزع لالستقرار بشكل غري مبارش.
وبشكل عام ،تعد اهلجامت اإلرسائيلية يف سوريا جزء ًا
من «احلرب بني احلروب» بني إرسائيل وإيران ،تلك
احلروب التي يدور جزء منها عىل املستوى االستخبارايت
داخل إيران ولبنان وإرسائيل ،باإلضافة إىل جزء
االستهداف اإلرسائييل داخل سوريا ،واستهداف
مواطنني إرسائيليني يف اخلارج والتي متثل أبعاد ًا خمتلفة
للرصاع الدائر بني طهران وتل أبيب.
«احلرب بني احلروب» من العراق إلى تركيا
مثلت العراق ساحة من ساحات املواجهة واحلرب
الدائرة بني إرسائيل وإيران يف اإلقليم ،حيث نفذت
رضبات من إيران وإرسائيل يف األرايض العراقية.
ويف حني ركزت «احلرب بني احلروب» عىل استهداف
سوريا ،وكل ما يتعلق باألنشطة اإليرانية أو بتحركات
األطراف القريبة منها وخاصة حزب اهلل ،بدأت
السياسات اإلرسائيلية يف التغري خالل عام  ٢٠١٨مع
احلديث عن توجه إيران نحو بناء املزيد من القدرات
العسكرية يف العراق ولبنان ،وفق ًا للمصادر اإلرسائيلية،
ومعها شهدت العراق عدة هجامت تم الربط بينها وبني
إرسائيل 11.باملقابل ،أكدت إيران عىل املخاطر املرتتبة
عىل وجود املوساد اإلرسائييل يف العراق ،وبررت هبذا
اخلطاب استهداف ما اعتربته مناطق تدريب عسكري
تتبع املوساد يف حمافظة أربيل ،عاصمة إقليم كردستان،
يف  ١٣مارس املايض.
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ويف حني نفت بغداد وجود أدلة عىل التواجد اإلرسائييل يف
أربيل 12،استمر التأكيد اإليراين عىل وجود خماطر أمنية يف
العراق بسبب الوجود اإلرسائييل .وأكد املتحدث باسم
اخلارجية اإليرانية ،سعيد خطيب زاده ،عقب اهلجامت،
ووسط التصعيد القائم مع إرسائيل يف سوريا ،عىل
وجود املوساد يف العراق ،معرب ًا عن االستعداد لتقديم
معلومات لبغداد عن هذا التواجد ،ومطالب ًا «األصدقاء
يف العراق» باحلذر من تعرض حدودهم اجلغرافية
وبلدهم «لالنتهاكات من قبل األطراف املتمردة الختاذ
إجراءات ضد أمن أصدقائهم وجرياهنم» ،مؤكد ًا أن
إيران سوف تقيض عىل «مصدر التهديد يف أى مكان
نتعرض فيه للتهديد من قبل إرسائيل ،ولن نرد يف دولة
ثالثة إال يف حال سمحت تلك الدولة للكيان اإلرسائييل
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بتهديد أمننا».
وتزامن مع التحركات السابقة املمثلة يف عمليات
االستهداف العسكرية ،التي متثل اجلزء املادي الواضح
من الرصاع يف مرحلة «احلرب بني احلروب» ،تزايد
احلديث اإلرسائييل عن استهداف اإلرسائيليني يف اخلارج
من قبل إيران ،وخاصة يف مدينة إسطنبول الرتكية .وظهر
حديث املخاوف من استهداف اإلرسائيليني باالغتيال أو
اخلطف بصورة واضحة يف شهر يونيو الفائت وخاصة
بعد اهلجامت التي تعرضت هلا سوريا ،وعىل خلفية
اغتيال العقيد حسن صياد خدايي يف طهران يف  ٢٢مايو
املايض ،14مع الكشف عن ضبط شبكة جتسس تابعة
للمخابرات اإلرسائيلية يف إيران واعتقال أفرادها.

ويف حني مل تعلن إرسائيل رسمي ًا مسئوليتها عن اغتيال
خدايي ،الضابط الرفيع يف فيلق القدس التابع للحرس
الثوري اإليراين والذي عمل يف سوريا والعراق،
نرشت أخبار يف الواليات املتحدة األمريكية عن إبالغ
إرسائيل مسئولني أمريكيني بمسئوليتها عن اغتيال
خدايي ،بوصفه نائب القائد املسئول عن وحدة «،»٨٤٠
التي تقول إرسائيل أهنا تعمل خارج إيران وتستهدف
األجانب ،بام فيهم اإلرسائيليني ،وأنه كان املسئول
عن عمل الوحدة يف الرشق األوسط ،باإلضافة إىل
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مسئوليته عن هجامت ضد مدنيني ومسئولني إرسائيليني
وأمريكيني وأوروبيني يف عدة مناطق حول العامل ،وهو
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األمر الذي تنفيه إيران.
ويالحظ يف االهتامات املوجهة ضد خدايي احلرص عىل
تضمني استهداف اإلرسائيليني ضمن آخرين بام فيهم
مواطنني للواليات املتحدة األمريكية والدول األوروبية
من أجل توسيع العداء وتربير التحركات اإلرسائيلية
بام يسمح بتخفيف النقد الغريب أو احلصول عىل تأييد
تلك الدول ،مع تأكيد اخلطاب اإلرسائييل القائم عىل
التعامل مع إيران بوصفها مصدر هتديد لألمن يف اإلقليم
وخارجه ،وهو ما حرص لبيد عىل تكراره يف ترصحياته
بعد اللقاء املنفرد مع بايدن يف  ١٤يوليو اجلاري ،حيث
أكد أن «الربنامج النووي اإليراين «ليس هتديد ًا إلرسائيل
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فحسب ،بل للعامل».

بدورها ،كررت وسائل إعالم إرسائيلية احلديث
عن مسئولية خدايي عن «عمليات اغتيال استهدفت
إرسائيليني» ،وحتدثت عن املخاوف من انتقام إيران
خاصة مع تعرض ما ال يقل عن ستة علامء وأكاديميني
إيرانيني للهجوم أو القتل منذ عام  ،٢٠١٠بام فيهم كبري
علامء الذرة اإليرانيني واملسئول عن الربنامج النووي
اإليراين حمسن فخري زاده يف  27نوفمرب  ،٢٠٢٠هبدف
إضعاف الربنامج النووي اإليراين 17.وصاحب حديث
املخاوف اإلرسائيلية مطالبة اإلرسائيليني يف  ٣٠مايو
املايض ،وبعد أسبوع من اغتيال خدايي ،بمغادرة تركيا
وجتنب السفر غري الرضوري إليها 18.كام حذر بينيت،
رئيس الوزراء اإلرسائييل يف هذا الوقت ،إيران بشكل
مبارش يف ترصحياته خالل افتتاح االجتامع األسبوعي
ملجلس الوزراء من حماولة استهداف إرسائيليني يف
اخلارج ،مؤكد ًا إن « َمن حياول فعل ذلك سوف يدفع
19
الثمن».
وهبذا ،سامهت التفاعالت التي متت بشكل مبارش
أو غري مبارش ،عىل الساحة السورية والعراقية ،وعرب
مسريات حزب اهلل والطريان اإلرسائييل يف إعادة التأكيد

دراسات

عىل املخاطر اإليرانية عىل إرسائيل بشكل أسايس
واإلقليم بصفة عامة متاشي ًا مع احلديث الدائر حول
أهداف وأجندة زيارة بايدن للمنطقة قبل وصوله إليها،
وترسيخ تلك الرؤية ضمن «إعالن القدس» وغريها
من الترصحيات اإلرسائيلية التي أكدت عىل «التهديد
اإليراين» خالل الزيارة.
سوريا ...ساحة املواجهة في «احلرب بني احلروب»
تركز جزء أسايس من االهتامم اإلرسائييل منذ بداية احلرب
يف سوريا عىل التأثري الذي متارسه إيران يف مناطق قريبة من
احلدود اإلرسائيلية ،واالنعكاسات املحتملة عىل وضع
إرسائيل يف الرصاع وما يمكن أن يرتتب عىل التفاعالت
الدائرة يف سوريا من نتائج فيام يتعلق بالسياسات جتاه
إرسائيل وخاصة عىل صعيد اجلوالن املحتل .واختلف
املوقف اإلرسائييل عن االهتامم األمريكي واألورويب
الذي ركز عىل نفوذ أطراف مثل تنظيم الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام ،واملعروف باسم «داعش» ،وما حتمله
20
من فرص توسع يف اإلقليم واستهداف الدول الغربية.
وظهر االختالف اإلرسائييل مرة أخرى مع بداية احلرب
الروسية -األوكرانية حني ركزت إرسائيل عىل تأمني
التوافق القائم مع روسيا وضامن أمن اجلنود اإلرسائيليني
يف األجواء السورية ،وهو ما جعل املوقف اإلرسائييل
خمتلف ًا عن املوقف األمريكي واملواقف األوروبية التي
21
انترصت بشكل عام للسياسات األوكرانية.
وتعددت الرضبات اجلوية التي استهدفت سوريا
ونسبت إىل إرسائيل ،واألهداف املعلنة للرضبات عرب
اإلعالم وأطراف إرسائيلية خمتلفة .ويف أبريل ٢٠٢٢
أعلن اجليش اإلرسائييل عن تنفيذ أكثر من  ٤٠٠غارة
جوية يف سوريا وأماكن أخرى يف الرشق األوسط منذ
عام  ٢٠١٧ضمن محلة واسعة تستهدف إيران وحلفائها
يف اإلقليم 22.ومتثلت األهداف عادة ،وفق ًا للخطاب
اإلرسائييل ،يف ما يطلق عليه جتمعات للقوات التابعة
إليران أو حزب اهلل ،أو شحنات عسكرية تابعة لتلك
األطراف ،باإلضافة إىل أنظمة دفاع روسية وقواعد

لطائرات بدون طيار يديرها مستشارون عسكريون
إيرانيون .وتطورت محلة االستهداف مع الوقت من
الرتكيز عىل شحنات األسلحة اإليرانية املتجهة إىل مقاتيل
حزب اهلل يف لبنان ،إىل استهداف املقاتلني املدعومني
من إيران يف سوريا ،قبل أن تتحول إىل رضب املواقع
العسكرية اإليرانية عىل األرايض السورية بشكل مبارش.

واعتمد التحرك اإلرسائييل يف سوريا حتديد ًا عىل تصور
يربط ضبط التفاعالت عىل اجلبهة السورية باألطراف
املؤثرة عىل التطورات اإلقليمية بالنسبة لألمن اإلرسائييل
يف ظل مثلث جيمع بني روسيا وإيران وإرسائيل .وحتيد
تلك الرؤية ،إىل درجة كبرية ،تأثري النظام السوري وفق ًا
لألوضاع القائمة من وجهة نظر إرسائيل التي تركز عىل
األطراف اخلارجية الفاعلة وتأثريها عىل األمن املبارش
سواء يف العالقة مع إيران عىل ساحة اجلبهة السورية،
وغري املبارش يف تأثري إيران عىل اجلبهات الفلسطينية
واللبنانية.
ورغم تطور املوقف الرويس من اهلجامت اإلرسائيلية
من غض الطرف ،إىل النقد املتحفظ ،ساهم التفاهم
الرويس -اإلرسائييل ،الذي تم التوصل إليه بني
الرئيس الرويس فالديمري بوتني ورئيس الوزراء
اإلرسائييل األسبق بنيامني نتنياهو ،يف استمرار
العمليات اإلرسائيلية يف سوريا ضمن حدود تسمح
بعدم التصعيد مع روسيا ،أو إسقاط الطائرات الروسية
باخلطأ كام حدث يف سبتمرب  ٢٠١٨،23مع حتقيق املصالح
اإلرسائيلية ويف القلب منها احليلولة دون حتول احلدود
مع سوريا إىل نقطة هتديد كام هو الوضع يف جنوب
لبنان .ومع بدء احلرب الروسية -األوكرانية تعاملت
إرسائيل مع التطورات وفق ًا ملصاحلها يف مواجهة إيران
عىل الساحة السورية ،وبالتايل وفق ًا ملصاحلها مع روسيا
وخاصة املرتبط منها بالوضع يف سوريا ،وعربت عن
خماوفها من إعادة متوضع إيران يف سوريا واالنتشار يف
املناطق التي يتصور أن تنسحب منها روسيا ،وخاصة
يف حالة إطالة أمد احلرب.
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وبشكل عام ،مثل الوجود الرويس يف سوريا عنرص ًا
أساسي ًا يف التأثري عىل جممل التطورات وخاصة عىل
صعيد االستهداف اإلرسائييل لألرايض السورية،
وحدود ما يتم استهدافه ،والتصعيد املحتمل من قبل
األطراف املعنية .وهبذا ،مثل الوجود الرويس عنرص ًا
ضابط ًا للتحرك اإلرسائييل ،ومن وجهة نظر إرسائيل
للتحرك اإليراين ،وبشكل عام حلدود التصعيد ،بام
يطرح التساؤل حول انعكاسات التغري يف طبيعة الوجود
الرويس عىل تلك األطراف والنظام السوري من أجل
ضبط حدود التصعيد.

بدورها ،جتد روسيا يف تلك التطورات واحلديث عن
احتامل تراجع نفوذها مقابل النفوذ األمريكي وحديث
بايدن خالل زيارته يف يوليو اجلاري عن عدم ترك
الرشق األوسط أو ترك فراغ «متلؤه روسيا أو الصني
أو إيران» 24،أسباب ًا إضافية للتواجد والفاعلية ،بام يربر،
ضمن أسباب أخرى ،احلديث عن خطط زيارة الرئيس
الرويس فالديمري بوتني إىل طهران يف  ١٩يوليو اجلاري،
وعقب مغادرة بايدن للمنطقة 25،وهي الزيارة لتي
اعتربهتا صحف إيرانية رد ًا عىل زيارة بايدن وتأكيد ًا عىل
26
أمهية الدور الرويس يف الرشق األوسط.

من جانب آخر ،تساهم اهلجامت اإلرسائيلية باسم
استهداف إيران وحزب اهلل ،أو شحنات أسلحة ومواقع
ختزين أسلحة ختص الطرفني ،يف تركيز األضواء عىل
املخاطر اإليرانية املبارشة وغري املبارشة يف اإلقليم ،وهي
الرسالة التي تدعم احلديث اإلرسائييل عن املخاوف من
إيران وبرناجمها النووي ،وتدعم موقف إرسائيل الرافض
لالتفاق النووي وكل ما يتعلق باملفاوضات من أجل
إحياء االتفاق أو تنفيذ املطالب اإليرانية اخلاصة بوضع
احلرس الثوري اإليراين وأمهية إخراجه من القائمة
األمريكية للمنظامت اإلرهابية .باإلضافة إىل حاجة
إرسائيل للتأكيد املستمر عىل فكرة التهديد اإليراين والتي
اكتسبت أمهية إضافية يف مرحلة االستعداد لزيارة بايدن
للمنطقة وخالل الزيارة ،وعىل هامش املفاوضات الغري
مبارشة التي كان يعد هلا يف هذا الوقت حول االتفاق
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و ٢٩يونيو الفائت ،دون التوصل إىل اتفاق.

وعىل الرغم من اعرتاف امليجور جنرال أميكام نوركني،
القائد األسبق لسالح اجلو اإلرسائييل ومهندس محلة
الرضبات اجلوية اإلرسائيلية يف سوريا ،بعدم حتقق
أهداف العملية بنسبة  ١٠٠باملائة ،لكنه أشار إىل أنه
بدون تلك األنشطة ،أو الرضبات اجلوية« ،لكان الوضع
أسوأ لنا (إرسائيل) بكثري» .باملقابل اعتربت أصوات
إرسائيلية أخرى ،مثل كارميت فالينيس الباحثة يف معهد
دراسات األمن القومي اإلرسائييل ،إن احلملة «أدت إىل
انسحاب القوات اإليرانية من مواقع قريبة من احلدود
اإلرسائيلية إىل مناطق أكثر أمان ًا هلا (إرسائيل) يف رشق
سوريا» ،واصفة احلملة بأهنا «اسرتاتيجية فعالة ،لكنها
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غري كافية للتعامل مع ترسخ إيران الكامل وهتديداهتا».
ويف هذا السياق ،جاء استهداف مطار دمشق ليدشن
ما اعترب مرحلة جديدة من التصعيد .مرحلة جتد جزء ًا
أساسي ًا من تفسريها يف التطورات التي صاحبت احلرب
الروسية -األوكرانية ،والتخوفات اإلرسائيلية املعلنة من
زيادة نفوذ إيران يف سوريا مع انسحاب أو تراجع الوجود
الرويس ،ومعه زيادة التهديدات القريبة عىل الساحات
الثالثة املؤئرة عىل أمن إرسائيل بشكل مبارش ،وهي
لبنان وسوريا واألرايض الفلسطينية .وتزامن احلديث
اإلرسائييل عن تلك املخاوف مع حديث متزايد عن
املخاوف من حرب متعددة اجلبهات ،بام فيها احلرب مع
حزب اهلل يف لبنان والفصائل الفلسطينية يف قطاع غزة،
وعالقة تلك األطراف بإيران وتأثري متركزها يف سوريا.
وساهم اخلطاب اإلرسائييل يف تعظيم املخاوف من إيران
واالتفاق النووي وصو ً
ال إىل ما ارتبط باملفاوضات من
سلبيات ربطت إيران بينها وبني اجلهود اإلرسائيلية من
أجل عرقلة االتفاق.
ومثل استهداف مطار دمشق خطوة تصعيدية كبرية
اعتربت األشد شمو ً
ال ضد هدف مدين بالنظر إىل سجل
الرضبات اجلوية اإلرسائيلية التي استهدفت سوريا

دراسات

خالل سنوات احلرب والتي ركزت عىل عنوان كبري هو
األهداف العسكرية أو شبه العسكرية .وتم التعامل مع
استهداف املطار بوصفه أشد الرضبات التي وجهت إىل
أهداف مدنية ،كام أنه أحد األهداف األكثر تأثري ًا ،خاصة
وأن املطار ظل يعمل خالل سنوات احلرب باملخالفة ملا
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حدث بعد االستهداف اإلرسائييل.

للمعادلة التي حتكم العالقة بني روسيا وإيران وإرسائيل
يف الساحة السورية ،فإن التطورات عىل الساحة السورية
يمكن أن تتجاوز التصعيد املقيد أو املفتوح عىل الصعيد
السوري إىل التصعيد املقيد أو املفتوح عىل الساحة
الفلسطينية أو اللبنانية أو تتجاوز تلك الساحات املبارشة
إىل اإلقليم.

ويمثل استهداف مطار دمشق الدويل خطوة كاشفة
عن مستوى التصعيد القائم يف العالقات اإلرسائيلية-
اإليرانية ،وكيف تتزايد أمهية سوريا بوصفها ساحة
املواجهة التي تتشابك فيها الكثري من امللفات املبارشة
وغري املبارشة بني البلدين .ويف الوقت الذي تبدو
فيه احلرب الفعلية بني إيران وإرسائيل مؤجلة ،تدور
املعارك بصور خمتلفة يف الساحة السورية بوصفها مرحلة
«احلرب بني احلروب» أو االستعداد للحرب .ويف حني
يمكن أن تتطور األوضاع عىل الساحة السورية مع تغري
موازين القوى التي حتكم التفاعالت القائمة ،ووفق ًا

ويف حني تتحدث التحليالت العسكرية اإلرسائيلية
عن قدرة الرضبات اجلوية التي تتم يف سوريا عىل حتقيق
هدف أسايس هو عرقلة الطموحات العسكرية اإليرانية
واالمتداد بشكل أوسع يف سوريا ،لكنها أدت إىل دفع
الرصاع إىل ساحات أخرى وتوفري أسباب التصعيد.
ومع هناية فرتة بينيت يف يونيو الفائت ،انتقل الرتكيز
اإلرسائييل من احلديث عن «املعركة بني احلروب» إىل
«عقيدة األخطبوط» بوصفها االسرتاتيجية األساسية
للتعامل مع إيران خالل فرتة بينيت ،وبوصفها جزء ًا
من توسيع املعركة مع طهران .وظهر هذا الرتكيز ضمن
احلديث عن إنجازات بينيت عىل هامش اإلعالن عن

ومل خيتلف موقف إرسائيل من الرضبات اجلوية التي
استهدفت املطار عن املواقف السابقة واملمثلة يف
عدم اإلعالن رسمي ًا عن تبنيها للعملية رغم صدور
ترصحيات إعالمية وترسيبات وحتليالت عن أسباب
العمليات عادة وما يرتدد عن احتامل قيام إرسائيل هبا
وأسباب االستهداف .وعىل الرغم من التعامل مع
املطار بوصفه هدف ًا مدني ًا واضح ًا ،أكدت الترصحيات
اإلرسائيلية املختلفة ارتباط املطار بتحركات عسكرية
واستخدامه يف نقل أسلحة إيرانية ،حيث أفادت أخبار
القناة  ١٢اإلرسائيلية أن تدمري بعض مدارج الطائرات
منع طائرات الشحن الكبرية من اهلبوط وهبذا «مل تتمكن
طائرات الشحن اإليرانية من طراز بوينج  ٧٤٧التي
تستخدمها لتوصيل أنظمة جمهزة بتكنولوجيا التوجيه
لتحديث الصواريخ احلالية إىل صواريخ دقيقة التوجيه،
من اهلبوط» 30.وتراكم تلك الترصحيات بدورها التقارير
والترسيبات اإلرسائيلية املختلفة عن تزايد النشاط
العسكري اإليراين ونقل أسلحة عرب مناطق خمتلفة يف
سوريا عىل هامش احلرب يف أوكرانيا.

كام يربط استهداف مطار دمشق بني التطورات عىل
صعيد املوقف اإلرسائييل من الربنامج النووي اإليراين،
والسياسات اإليرانية عىل صعيد املخاوف املرتبطة بتغري
التوازنات بني الفاعلني يف الساحة السورية لصالح
الوجود اإليراين بفعل احلرب يف أوكرانيا .وجاء
استهداف املطار بعد سلسلة من التوترات بني إرسائيل
وإيران شملت اهتام إيران إلرسائيل باغتيال خدايي،
وتصاعد النزاع اإلرسائييل -اللبناين يف جمال ترسيم
احلدود البحرية ،وهتديد حزب اهلل برضب منصة الغاز
التي تؤسسها إرسائيل ضمن املنطقة املتنازع عليها مع
لبنان .وعىل خلفية إعالن «حمور القدس» 31عىل هامش
االحتفال بيوم القدس العاملي يف اجلمعة األخرية من
رمضان ،املوافق  ٢٩أبريل املايض ،بد ً
ال من احلديث
عن «حمور املقاومة» بكل ما عكسه من تغيري يف اإلطار
العام للمواجهة ومعها تأكيد إيران عىل دعم كل القوى
التي حتارب إرسائيل وأن املعركة القادمة حول املسجد
األقىص يمكن أن تقود إىل حرب إقليمية.
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انتخابات الكنيست املبكرة يف نوفمرب  ،٢٠٢٢ونقل
منصب رئاسة الوزارة إىل لبيد رشيك بينيت يف االئتالف.
املعركة ما بني «احلرب بني احلروب» و»عقيدة األخطبوط»
تستهدف إرسائيل من الرضبات يف سوريا املصالح
اإليرانية ،والتعامل مع كل ما يتعلق باملخاوف من
الوجود اإليراين بالقرب من احلدود ،والدعم املايل
والعسكري للفصائل الفلسطينية وحزب اهلل ،وجتنب
هتديد الوجود اإلرسائييل يف اجلوالن املحتل 32.وتعد
عمليات االستهداف داخل سوريا جزء ًا من معركة غري
مبارشة متثل مرحلة أقرب لالستعداد حلالة حرب وهي
«احلرب بني احلروب» التي تتشابك بدورها مع نقل
املعركة إىل األرايض اإليرانية وفق ًا السرتاتيجية «عقيدة
األخطبوط».

وجاء حديث بينيت عن «عقيدة األخطبوط» يف ١١
يونيو الفائت ،عندما أشار إىل تطبيق إرسائيل ملا اسامه
«معادلة جديدة ...الستهداف إيران» .ووفق ًا له ،فإن
«عقيدة األخطبوط» تستهدف «إيران بشكل مبارش،
ال أذرعها» ،وختتلف عن «حرب الظل» التي ختوضها
إرسائيل مع إيران منذ أربعة عقود يف عدم االقتصار عىل
33
مواجهة «وكالء إيران» واستهداف املنبع.

وختتلف «عقيدة األخطبوط» ،وفق ًا هلذا ،عن «احلرب
بني احلروب» باعتبار أن الثانية استهدفت إرسائيلي ًا
«خمالب إيران يف سوريا» ،كام أسامها بينيت ،أو األطراف
املتحالفة مع إيران ،عرب القيام بعزل تلك «املخالب»
واحدة تلو األخرى عىل أمل أن تتوقف طهران يف النهاية
عن إعادة نموها 34،يف حني تعرتف «عقيدة األخطبوط»
بأمهية استهداف إيران بشكل مبارش وداخل أراضيها
بحيث تتوقف عن تربية خمالبها أو دعم احللفاء املهددين
ألمن إرسائيل.
وتقرتب الرؤية اإلرسائيلية هبذا من الرتكيز عىل رأس
األخطبوط بد ً
ال من التعامل مع األذرع بشكل ال
يؤكد فقط عىل خطورة «املنبع» ،كام أشار بينيت ،ولكن
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بشكل يساهم يف هتميش قيمة «األذرع» وتأثريها مقارنة
بالرأس ،وحماولة تأكيد أن أطراف ًا مثل حزب اهلل وحركة
املقاومة اإلسالمية «محاس» ،وهي التنظيامت التي
اعتربها بينيت «وكييل إيران يف املنطقة» ،جمرد انعكاس
للسياسات اإليرانية .وتسمح تلك الرؤية اإلرسائيلية
التي متيز بشكل ما بني ما يمكن تسميته أص ً
ال ثابت ًا
وعنرص ًا متغري ًا يف مصادر التهديدات ،برؤية تتصور أن
فرض قيود أكرب عىل إيران ،وقبول نسخة «أكثر رصامة»
من االتفاق النووي ،من شأهنا ختفيض معدل التهديد
الذي يمثله حزب اهلل يف اجلبهة اللبنانية ومتثله محاس يف
قطاع غزة والساحة الفلسطينية.

تعيد «عقيدة األخطبوط» تكثيف وترسيخ فكرة املخاطر
املرتتبة عىل التهديد اإليراين ،والفرص الضائعة للتهدئة
يف حالة توقفت إيران عن دعم حزب اهلل ومحاس.
ورغم أهنا رؤية حمدودة لألزمات القائمة وطبيعة
الرصاع عىل الساحة اللبنانية والفلسطينية ،لكنها تساهم
يف حتقيق األهداف اإلرسائيلية يف اجلبهات املهددة
لألمن اإلرسائييل .وبشكل عام ،تظل «خمالب إيران»
أو «أذرعها» ،كام يطلق عليها إرسائيلي ًا ،هي اهلدف
النهائي من مواجهة إيران عرب «احلرب بني احلروب»
و»عقيدة األخطبوط» ،وتتشابه االسرتاتيجيات املقدمة
يف استهداف تلك األطراف املرتبطة بإيران بشكل مبارش
أو غري مبارش ،ولكن ختتلف يف حمور الرتكيز وساحة
االستهداف ،ودرجة املواجهة واالحتكاك املحتملة مع
إيران وداخل الساحة اإليرانية.
وتشمل اسرتاتيجية «عقيدة األخطبوط» تكثيف
محلة إرسائيل جلهود إحباط برامج طهران النووية
والصاروخية والطائرات املسرية عرب سلسلة من
العمليات التي تستهدف جمموعة أوسع من األهداف
داخل إيران .وهي التحركات التي تؤكد أيض ًا ،كام
هتدف إرسائيل ،عىل إمكانية اخرتاق إيران من قبل
األجهزة األمنية واالستخباراتية اإلرسائيلية املختلفة.
وهلذا ،يتم التعامل مع «عقيدة األخطبوط» بوصفها
تأكيد ًا عىل استمرار املعركة مع إيران و»احلرب بني

دراسات

احلروب» ،35حيث تستمر املشاكل يف الظهور وحتاول
إرسائيل التعامل معها بتنويعات خمتلفة من األساليب
وعرب ساحات جغرافية متنوعة .ورغم التعامل مع
تلك األفكار بوصفها جزء ًا من احلرب «الصامتة» التي
تعرب عنها «احلرب بني احلروب» ،حتمل املواجهة عىل
األرايض اإليرانية فرص ًا أكرب للتصعيد مع الوقت.

وظهرت اسرتاتيجية «عقيدة األخطبوط» يف عدة
حتركات نسبت إلرسائيل ،بشكل مبارش أو غري مبارش،
ومنها :اهلجوم عىل قاعدة جوية للطائرات املسرية
غرب إيران ،واستهداف مسئولني إيرانيني كبار ليس يف
الربنامج النووى فقط ولكن يف احلرس الثوري وفيلق
القدس وداخل إيران كام هو احلال يف عملية اغتيال
خدايي الذي مثل للبعض نقطة حتول وتأكيد ًا عىل
استهداف إرسائيل بشكل خاص لفيلق القدس الذي
يمثل «الوجه العسكري لسياسة إيران اإلقليمية».36

وهبذا ،تتشابك السياسات اإلرسائيلية التي تتعامل
مع إيران ضمن مظلة كبرية وقابلة لالتساع عىل صعيد
اجلغرافيا واألهداف املقصودة واملحتملة ،وعرب احلدود
من سوريا ولبنان والعراق إىل داخل إيران ،ومن اجلوار
املبارش إىل تركيا .وتتكامل تلك الرؤى اإلرسائيلية
املقدمة يف توسيع نطاق العمليات ما بني «احلرب بني
احلروب» و»عقيدة األخطبوط» وخطر إيران وبرناجمها
النووي الذي عرب عنه «إعالن القدس» دون أن تسمح
أو تربر إسقاط اسرتاتيجية عىل حساب أخرى ،ومع
احتامل طرح تصورات إرسائيلية أكثر شمو ً
ال قد ختتلف
يف التفاصيل دون أن تقيد ساحات املواجهة أو بنك
األهداف ما مل تتغري األوضاع التي حتدد التفاعالت بني
األطراف القائمة .ويتصور أن يتم اجلمع بني استهداف
ما تسميه إرسائيل وكالء إيران خارج البالد وخاصة يف
سوريا ،وأهداف داخل إيران لفرتة من الوقت ،وفق ًا
للتطورات عىل الساحة السورية باألساس وغريها
من العوامل املؤثرة مثل االتفاق النووي واألوضاع يف
اإلقليم.

وإىل جانب توسيع االستهداف جغرافي ًا ،وعدم الرتكيز
عىل األهداف داخل سوريا فقط ،يتم أيض ًا توسيع
بنك األهداف .وبعد الرتكيز لفرتة طويلة عىل مواجهة
الربنامج النووي اإليراين يتم توسيع احلملة اإلرسائيلية
بام يتسق مع إدراك إرسائيل ملا حتقق فعلي ًا عىل صعيد
الربنامج النووي اإليراين وتقدم إيران يف جمال إنتاج
اليورانيوم املستخدم يف تصنيع األسلحة ،ويف حني يتم
الرتكيز بشكل متزايد عىل منع طهران من تطوير رأس
حريب نووي وصاروخ يمكنه محله 37،يتم الرتكيز عىل
الرموز األمنية يف احلرس الثوري اإليراين من أجل
توسيع التأثري السلبي وتعميق حديث «شيطنة» إيران يف
اإلقليم والعامل وترسيخ املخاوف القادمة من طهران.

بدوره ،ساهم احلديث اإلرسائييل عن استهداف املدنيني
اإلرسائيليني يف اخلارج من قبل وحدات أمنية إيرانية،
والتحذيرات من السفر إىل تركيا ،يف حتقيق عدة أهداف
إلرسائيل ،أبرزها تغذية صورة احلرب الدائمة والرصاع
املستمر بني إرسائيل وإيران ،وتنوع نطاق املواجهة من
ناحية اجلغرافيا واألهداف .كام تسمح تلك املخاوف
املتكررة بتوسيع عمليات االستهداف ليس فقط ضد
إيران ،سواء يف الداخل أو سوريا ،ولكن يف داخل
الضفة الغربية وغريها من املناطق عىل أساس وجود
خاليا تعمل لصالح إيران ضمن السكان املحليني ،وفق ًا
لترصحيات رام بن باراك رئيس جلنة اخلارجية والدفاع
بالكنيست اإلرسائييل يف  ١٩يونيو الفائت ،ووسط
احلديث عن رغبة إيران يف االنتقام بعد العمليات التي
38
استهدفت إيرانيني بارزين مرتبطني باجلهود العسكرية.

هبذا ،يمكن القول إن الساحة السورية حتولت إىل نقطة
التقاء وتقاطع مصالح وهتديدات األطراف اإلقليمية
الفاعلة ،ومعها جاءت التشابكات الدولية يف عالقة تأثري
تبادلية يرتب حترك طرف فيها ردود فعل وحتركات من
األطراف األخرى من أجل احلفاظ عىل األوضاع القائمة
أو تغيريها وحتسني رشوط لعبة التوازنات واملخاطر
القائمة .من جانب آخر ،تدخل بعض األطراف عىل
ساحة التفاعالت بحكم عالقتها بالنظام السوري ،كام
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هو احلال مع التواجد الرويس واإليراين وما يرتبط به من
تواجد حزب اهلل ،باإلضافة إىل الفصائل الفلسطينية.
وبدوره ،يمثل هذا التواجد نقطة استقطاب وإثارة
خماوف وتقديم ذرائع وتربيرات لتدخل أطراف أخرى،
كام هو احلال مع إرسائيل.

ويف ظل تلك الوضعية ،يصعب حتييد الساحة السورية
من دفع ثمن تلك الرصاعات ،وتستمر أسباب الرصاع
والتصعيد يف التزايد ،ومعها اخلسائر البرشية واملادية
وتآكل السيادة واملزيد من التدخل اإلقليمي والدويل،
والعمليات اإلرسائيلية التي تربر استمرارها بحديث
املخاوف والتهديدات القادمة من سوريا وخاصة يف
حالة تراجع التواجد الرويس وتزايد التواجد اإليراين
عىل هامش احلرب الروسية -األوكرانية .باإلضافة إىل
تأثري فرص التصعيد عىل اجلبهة اللبنانية وانعكاساهتا
عىل الوضع يف الساحة السورية ،ويف ظل اختيار إرسائيل
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الرد عرب استهداف الساحة السورية تستمر فرص
االستهداف اإلرسائيلية لألرايض السورية بفعل تقاطع
التهديد القادم من إيران وحزب اهلل ،بالنسبة إلرسائيل،
وحتوهلا إىل ساحة عملية لتطبيق سياسة «احلرب بني
احلروب» وعقيدة «رأس األخطبوط» التي متثل إيران
هدفها وسوريا ساحتها األساسية.
وال يتصور أن تغري إرسائيل سياستها نحو التهدئة يف
ظل األوضاع القائمة وخاصة بعد الزخم الذي حصلت
عليه تل أبيب خالل زيارة بايدن وعرب «إعالن القدس».
كام يمكن اللجوء إىل املزيد من التصعيد يف سوريا
ضمن التطورات عىل الساحة السياسية اإلرسائيلية
واالنتخابات الربملانية املبكرة وسهولة كسب النقاط
عرب التشدد يف الساحة السورية ،مع تعميق احلديث عن
خماطر إيران ورضورة معاقبتها عىل الربنامج النووي
واحليلولة دون التوصل إىل اتفاق.
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