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لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

ـي مراكـز مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر ف-والدراسات

 ،
ً
، اقتصاديا

ً
الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا

.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
 مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015ة تأسسـت عـام  بحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

والعســكرية  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

لــى إ باإلضافة، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

 ، وتركيزهـا علـى السياسـاتاالستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

ليــة، والدو  واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

ائــل والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبد علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 2019كانون األول  18والعشرون:  الرابعالعدد 

 

 

 

 

 

 

 1"سرائيل وفرص: أخطار على إ2020"سورية والعام 

 ( (JCPAاإلسرائيلي العامة والدولة شؤونلمركز جروز ليم ل

 

 2بقلم الجنرال املتقاعد يوس ي كوبر فاسير

كان  فاسير الذييقدم الجنرال املتقاعد يوس ي كوبر 

يتولى منصب رئيس دائرة األبحاث في املخابرات العسكرية 

العبرية للوضع؛ ذلك  تحليلية باللغةاإلسرائيلية خارطة 

وبداية العقد الجديد في الشرق  2019بمناسبة انتهاء عام 

وما يمكن أن يحمله من أخطار  2020األوسط مع بداية عام 

ت . ويعرض سلسلة من التطورا"إسرائيل"وفرص على 

 منذ زمن طويل وكان بعضها اآلخر 
ً
بعضها كان مستمرا

، وهي تطورات تشكل واقع الشرق األوسط 
ً
جديد نسبيا

                                                             
1 http://bit.ly/2rPd2sl  

 لقسم األبحاث في املخابرات العسكرية  2
ً
 العميد املتقاعد يوس ي كوبر فاسير كان رئيسا

ً
 لوزارة الشؤون االستراتيجية  اإلسرائيلية ومديرا

ً
سابقا

 .العامة والدولةللشؤون  ملركز جروزليم سورية التابعاإلسرائيلية، وهو اآلن مدير املشروع املتخصص بمضاعفات الحرب الداخلية في 

وتحمل تأثيرها الكبير بشكل مباشر وغير مباشر في أمن 

 و"الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني". "إسرائيل"

 أهم هذه»: وفي هذا التحليل يبين كوبر فاسير أن

ات التي طرأت على الصراع بين التطورات هي تلك التغير 

األطراف البراغماتية في املنطقة وبين أطراف املعسكر 

اإلسالمي املتطرف، ففي أعقاب انتهاء سيطرة املجموعات 

ني أي   "داعش"املسلحة األساسية في املعسكر املتطرف السُّ

من مواقعها نتيجة التعاون بين الواليات املتحدة 

http://bit.ly/2rPd2sl
http://bit.ly/2rPd2sl
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مها واملجموعات املحلية املسلحة  األخرى وفي مقدَّ

املجموعات الكردية، أصبح طابع الصراع هناك يحمل عدَم 

 تماثٍل على نحٍو متعاظم.

ومن الناحية االخرى: بدأت املجموعتان األساسيتان 

: إيران ومن يقف معها من جهة، ففي املعسكر املتطر 

واإلخوان املسلمون الذين تقودهم تركيا من جهة أخرى، 

نفوذهم عن طريق القوة العسكرية، بتوسيع مناطق 

وبتوسيع سيطرة كل منهما )إيران في لبنان وسورية والعراق 

واليمن وغزة وتركيا في شمال سورية ولدى عدد من 

املجموعات الفلسطينية(، وأخذت طهران وأنقرة بتحويل 

إلى عناصر تنفذ  املحلية املوالية لكل طرف منهما القيادات

قوة املحلية املوالية لها من أجل خططها، وتستغل عناصر ال

أن إيران تسعى إلى خلق تحقيق أهداف كل منهما، ويذكر 

 ."سرائيلتهديد ضد "إ

ومن الجانب اآلخر هناك دول براغماتية تحاول 

حماية مصالحها التي قد تتضرر من العقوبات األمريكية 

االقتصادية املفروضة على إيران، وهذه الدول التي تسيطر 

ان يجري فيها صراع شعبّي متعاظم تنتج عنه عليها إير 

خسائر كبيرة بهدف منع سيطرة املتطرفين على بالدهم، 

لكن هذه الدول البراغماتية تفتقر للقدرة العسكرية التي 

املصري السيس ي الذي أنقذ مصر من  الرئيسكان يملكها 

الصعب  ، ولذلك من2013سيطرة اإلخوان املسلمين عام 

على النجاح في صراعها...  ه الدول تقدير مدى قدرة هذ

معسكرهم بقيادة واملالحظ هو أن املتشددين يديرون 

واضحة موحدة وبسياسة مشتركة تضعها إيران ملن يتبع لها 

وأنقرة ملن يتبع لها، لكن البراغماتيين ال يعملون بشكل 

 مشترك ضمن معسكر واحد، ويفتقرون للقيادة الواضحة.

فيتمثل في التغيرات القائمة  التطور املهم الثانيأما 

في طبيعة نشاط القوى العظمى في املنطقة، فالواليات 

املتحدة قامت تحت إدارة ترامب بتغيير االتجاه، وجندت 

مهم إيران، لكنها  نفسها للصراع ضد املتشددين وفي مقدَّ

تقوم بهذه املهمة عن طريق تصعيد استخدام القوة 

بعض األحيان قدراتها االقتصادية، برغم أنها تستعرض في 

 .ية ضد املتشددين من عناصر السنة "داعش"العسكر 

وتحاول الواليات املتحدة االمتناع قدر اإلمكان عن 

االنجرار إلى تدخل عسكرّي في النزاعات املستمرة التي ال ترى 

فيها أهمية استراتيجية، وهي تتيح لروسيا ومعسكرها 

الصراعات )أو املتطرف املحلي تأسيس نفوذ له في هذه 

تركز كل  ،أي الواليات املتحدة ،للتورط فيها( في حين أنها

انتباهها اإلقليمي على املجابهة مع إيران وتعزيز قوة حلفاء 

مهم  )بما في ذلك عن  "إسرائيل"الواليات املتحدة وفي مقدَّ

 "إسرائيل"طريق محاولة تحقيق تسوية واقعية بين 

ي تتخذها الواليات والفلسطينيين(، وهذه السياسة الت

 
ً
 وخوفا

ً
املتحدة تعد أو تظهر على األقل بشكل يعكس ضعفا

 
ً
 للمجابهة، برغم أن  الواليات املتحدة ماتزال عمليا

ً
وتجنبا

لكنها تعتقد أن  عنصر القوة األعظم واألساس في املنطقة،

العقوبات االقتصادية على إيران وحزب هللا ستجبر إيران في 

إلى طاولة املفاوضات وتغيير االتفاق  زمن قريب على العودة

.  النووي بشكٍل جوهرّيٍ

الذي نشهده هو التصميم  والتطور الثالث

اإلسرائيلي على منع الخطر العسكري اإليراني ومضاعفاته، 

تعمل ضمن  "إسرائيل"ومنع تزايده بالوسائل العسكرية، و

تحديد معين في هذا املوضوع ضد التموضع العسكري 

، وتقوم بإحباط اإليراني في 
ً
سورية، ويبدو في العراق أيضا

ستية البالالجهود اإليرانية الرامية إلى تحديد األسلحة 



 

 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية
 دادم   –مركز دمشق لألبحاث والدراسات 

 الرابع والعشرونالعدد 

 

3 

املوجودة عند حزب هللا، ومنع تحويله إلى سالح دقيق في 

في التزامها  "إسرائيل"إصابة الهدف، وباإلضافة ذلك تستمر 

بمنع إيران عن امتالك القدرة على إنتاج سالح نووي، 

بشكل متزايد الخروقات اإليرانية املستمرة  "إسرائيل "بعوتتا

واملتسعة لالتفاق النووي والتي تؤدي إلى تقصير الزمن 

إلنتاج جهاز  طلوب للحصول على كمية املادة االنشطاريةامل

تفجير نووي أول، وباالستناد إلى هذا كله وفي ظل التوتر 

أخطار  نفسها أمام "إسرائيل"املتواصل من قطاع غزة تجد 

 أمنية متزايدة في وضع يتشكل من:

جوالت أعمال عنف متعاظمة وجهود لخلق  .1

 مقابل االعتراف 
ً
 مستمرا

ً
تسوية تضمن هدوءا

 في قطاع غزة؛
ً
 بمكانة حماس كطرف حاكم فعليا

محاولة تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين في  .2

 القطاع.

هذه املواضيع في ظل فرص البد  "إسرائيل" وتواجه

د إليجادها برغم أن األدوات املتاحة لها لتحقيق أن تستع

ذلك محدودة بشكل متزايد. وتنجم األخطار األساسية على 

من إمكانية أن تؤدي مشاعر التوتر واإلحباط  "إسرائيل"

اإليرانية إلى دفع إيران وحلفائها إلى القيام بعمل عسكري 

مع االستمرار في اللجوء إلى  "إسرائيل"متعاظم ضد 

 "إسرائيل"محاوالت جرى تنفيذ بعضها، لكن أحبطت 

 بعضها اآلخر.

فإيران يشجعها على ذلك وجود قاعدة قدرات تثير 

اإلعجاب كانت قد طورتها طوال عّدة سنوات، واستخدمت 

بعضها في الهجوم على منشآت النفط في السعودية. وقد 

عر بعجزها عن إنقاذ تلجأ إيران ملثل هذه العملية، ألنها تش

نفسها من العقوبات ومن االحتجاج الواسع في الداخل، 

ومن تهديد مرتكزاتها في العراق ولبنان ومن العمليات 

العسكرية اإلسرائيلية، إضافة إلى التزامها األساس في 

، كما ستلجأ في الوقت نفسه إلى اإلسراع "إسرائيل"مهاجمة 

دة االنشطارية النووية في جهودها الهادفة إلى امتالك املا

وإلى الحاق الضرر بأطراف حليفة للواليات املتحدة وربما 

القيام بضرب أهداف أمريكية وبعمليات عنف ضد 

االحتجاجات الشعبية اإليرانية. فاألهداف اإليرانية ال 

أو ردعها وإجبارها على دفع  "إسرائيل"تقتصر على ضرب 

 على عملياتها املستمرة ضد أهد
ً
اف إيرانية؛ بل إنها ثمن ردا

تتسع لتشمل العمل على إجبار الواليات املتحدة على 

تخفيف عقوباتها وزيادة فرص النظام اإليرانّي اإلسالمّي في 

النجاح باالستمرار بالبقاء حتى موعد انتخابات الرئاسة 

على أمل أن ينتج عنها تغيير في  2020األمريكية في عام 

.«السياسة األمريكية
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 وفي التحليل واالستنتاج

يعرض كوبر فاسير في تحليله التطورات اإلقليمية 

على املنطقة وصلتها بالقوى العظمى،  2019التي طرأت عام 

ويقسم القوى واألطراف في املنطقة إلى ثالثة معسكرات 

يحددها بمعسكر محور املقاومة، ويطلق عليه اسم 

ر املتطرفين ومعسكر اإلسالميين، ويحدد تركيا معسك

واإلخوان املسلمين فيه واملجموعات املسلحة السورية التي 

 الثانييدعمها أردوغان، وكذلك حركة حماس واملعسكر 

 مثل 
ً
يطلق عليه اسم معسكر البراغماتيين الذي يضم دوال

 ، والثالث هو معسكر القوى اإلقليمية.العراق

، 2019تطورات مهمة طرأت في عام  ةويحدد ثالث

 : وهي 2020املنطقة في العام  وستحمل تأثيرها في

تزايد قوة املعسكرين محور املقاومة بقيادة إيران  .1

وسورية، وكذلك معسكر اإلخوان املسلمين بقيادة 

 أردوغان وتوسع نفوذ كل منهما بشكٍل الفت. 

التغيرات في نفوذ القوتين العظميين الواليات  .2

حدة وروسيا، وتزايد النشاط الروس ي مقابل املت

انحسار النفوذ األمريكي وتفضيله لحرب العقوبات 

االقتصادية على إيران، وتشديد الحصار عليها، 

والتوقف عند هذه السياسة وعدم تجاوزها ملا هو 

 أبعد من ذلك. 

استمرار التصميم اإلسرائيلي على منع الوجود  .3

 اإليراني في سورية. 

أنها ال تخدم  ةهذه التطورات الثالثويبدو من 

 ملحاولة العمل 
ً
املصلحة اإلسرائيلية،  ولكنها تتيح لها فرصا

على تحقيق أهدافها،  وهذه الفرص  أصبحت باعترافه 

ال تجد أن اإلدارة األميركية تتجاوب  "إسرائيلـ "محدودة، ف

مع كل خططها ضد محور املقاومة، وبخاصة ضد إيران 

شرة عليها بمشاركة إسرائيلية، كما ال تجد وشن الحرب املبا

 لى إيقاف تزايد القدرات العسكرية لهذا املحور أنها قادرة ع

داخلية تستمر لتصل إلى  أو إشغاله بهزات احتجاجات

درجة  تفتيت جبهاته الداخلية، وهي تجد في املقابل  فرصة 

في محاولة تخريب عالقات هذا املحور بالجوار العراقي 

في أراض ي  ، وهو ما يجري اآلن التعويل عليهواللبناني

 الدولتين بمشاركة أميركية واضحة  ومكثفة. 

يستبعد الكثيرون أن تحاول  وباملقابل ال يمكن أن

والواليات املتحدة فرض فرصة جديدة ملحاوالت  "إسرائيل"

استهداف قوى وأطراف محور املقاومة من قوى  املعسكر 

، ويصفه بمعسكر اإلخوان نفسه الذي يشير إليه التحليل

املسلمين واملجموعات املسلحة السورية الذين يقدم 

أردوغان لهم الدعم في إطار هذا املعسكر، فالتوسع 

في ليبيا والبحر املتوسط قد يوهم  ليمياألردوغاني اإلق

أردوغان بأنه قادر على فرض سياسته التوسعية في املنطقة 

ا أن يحقق للحلف في ظل توافق الحلف األطلس ي معه  طامل

 مكاسب تتصارع عليها أطراف متعددة في 
ً
بصفته عضوا

ليبيا، ويعمل على إيهام واشنطن بأنه قادر على تغيير قواعد 

اللعبة مع موسكو وطهران وإحياء مخطط الرئيس األميركي 

السابق  أوباما  في تزعم كل القوى والدول اإلسالمية في 

 فـ "إسرائيل" لقومية،املنطقة، وتفتيت الدول الوطنية وا

يهمها مثل هذا النشاط الذي يتواله أردوغان وأمير قطر 

وهما آخر عناوين دعم الحركات اإلسالمية  في العالم 

 العربّي.
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لكن مثل هذه األفكار األردوغانية ستصطدم 

بإخفاقات إقليمية تشكلها قوى محور املقاومة ومعها دولة 

التي يستهدفها أردوغان  العراق التي ستكون من الدول 

كما ستصطدم بإخفاقات دولية، ألن  سالموية،بخططه اإل 

روسيا والصين تعّدان أي نشاط ومحاوالت من هذا القبيل 

 معادية لهما، ألنها تخدم املصالح األميركية واألطلسية.
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 3"إخراج إيران من سورية: معادلة دايان"

 السادات للدراسات االستراتيجية  مركز بيغين

 

 4بقلم العميد املتقاعد من الجيش اإلسرائيلي غير شون هاكوهين

 وزير الدفاع نيفتالي بينيت»أن  شون غير أوضح 

 لعمليات 
ً
عرض في مؤتمر صحافي منذ وقت قريب هدفا

الجيش اإلسرائيلي في سورية وهو: دفع إيران إلى التخلي عن 

 محاولتها للتموضع في سورية.

وبشكل مغاير لالتجاه العام نحو الغموض في 

 في اإلعالن  كان بينيت ،تحديد األهداف االستراتيجية
ً
جريئا

عن هدف واضح وقابل للقياس، لكن هل يعد الهدف الذي 

 للتحقيق؟ وهل من الصواب التصريح عن 
ً
عرضه قابال

 «هدف استراتيجي بهذه الطريقة؟

                                                             
3 https://besacenter.org/perspectives-papers/getting-iran-out-of-syria/  

  42: عميد متقاعد من الجيش اإلسرائيلي خدم فيه غيرشون هاكوهين 4
ً
 وسورية، وأصبحاإلسرائيلية ضد مصر  في الجبهةفي مواقع قيادية قتالية  عاما

 للكليات الحربية اإلسرائيلية، وهو من 
ً
 السادات للدراسات االستراتيجية. –كرية والسياسية في مركز بيغين األبحاث العس كبار رجالقائدا

املراسلين »وفي نص تحليله يبين هاكوهين أن 

العسكريين في الجيش اإلسرائيلي ذكروا في تقاريرهم، أن 

يس األركان اإلسرائيلي يثير الشك في التقييم الذي أجراه رئ

ما إذا كان توسيع النشاط الهجومي اإلسرائيلي سيدفع 

طهران إلى التخلي عن فكرتها وطموحاتها في سورية، مهما 

 كان مدى نجاح هذا النشاط العسكري اإلسرائيلي.

فإذا كانت دوافع النظام اإليراني والحرس الثوري 

يولوجية اإلسالمية، فإن اإلسالمي تتطلع إلى توسيع األيد

قيود الواقع تجبرهم على إجراء تغييرات وعلى التكيف مع 

ق على مصلحة رؤيتهم الظروف، برغم أن هذا ال ينطب

https://besacenter.org/perspectives-papers/getting-iran-out-of-syria/
https://besacenter.org/perspectives-papers/getting-iran-out-of-syria/


 

 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية
 دادم   –مركز دمشق لألبحاث والدراسات 

 الرابع والعشرونالعدد 

 

7 

واجه  ففي املاض ي ،والبعد التاريخي مطلوب هنااإلمبريالية 

الجيش اإلسرائيلي بسبب اضطراره إجراء تخفيضات كبيرة 

صعوبات في  1948ب عام في نظامه القتالي بعد اندالع حر 

إيجاد حل عملي ناجح ضد عمليات الفدائيين في بداية 

وفي ذلك الوقت قام  من الحدود املجاورة الخمسينيات

، ودمجها مع لواء من 101بتشكيل وحدات الكوماندو 

 املظليين بقيادة رئيس األركان موشيه دايان.

واستند في حربه هذه إلى مفهوم االنتقام التدريجي في 

طوير رده على هذه املشكلة وتوسعت بسرعة برغم الخيط ت

الصغير من النجاحات العملياتية ودون أن تؤدي هذه 

 الفكرة إلى تخفيض العمليات العسكرية للفدائيين.

وبعد أن وقعت الحكومة اإلسرائيلية في حيرة من 

أمرها أعاد دايان بنشاطه الجوهري تفسير منطق الرد على 

 من داخل العمليات الفدائية 
ً
ضد الجيش، وقّدم هدفا

نظام هذه الفكرة حين حدد الفجوة بين األبعاد التكتيكية 

للعمليات اإلسرائيلية وبين أهميتها االستراتيجية، وقدم 

أول مفهوم رائد يمنح مرجعية اإلطار الذي يوضح فيه 

 دة للردود العسكرية اإلسرائيلية وقيمتها.متجد

ت اإلرهابيين هذا، وبرغم أن مهمة ردع عمليا

)الفدائيين( استمرت على أساس منطقي فوري خلف 

سياسة الرد، إال أنها وجهت نحو هدف أوسع وهو: أنها 

وجرأتها العسكرية في نظام عمل إقليمي  "إسرائيل"وضعت 

إن انتصارنا " ودولي قابل للتطوير. وبموجب عبارات دايان:

أو فشلنا في املعارك الصغيرة على طول الحدود يحمل أهمية 

كبيرة ليس بسبب تأثيرها املباشر في األمن في كل يوم؛ بل 

وفي  "إسرائيل"بسبب تأثيرها في كيفية تقييم العرب لقوة 

  ".إيمان إسرائيل بقوتها

 على تطورات 
ً
 مفتوحا

ً
وبهذه الطريقة دشن إطارا

 
ً
 لدورتين ممكنتين من العمليات: إما أن إقليمية انتظارا

يؤدي استمرار الرد بضربات انتقامية إلى كبح العمليات 

اإلرهابية بالتدريج؛ أو أن يؤدي ذلك إلى حرب وظهور نظام 

إقليمي جديد. وفي الوقت نفسه قام الجيش اإلسرائيلي 

باستغالل الفرصة فنفذ عمليات احتكاك عسكرية مع 

مصر )في بداية الخمسينيات في عهد القوات النظامية في 

 
ً
عبد الناصر( واألردن وسورية، وبنى قدراته وأسس وعيا

بقيمة تلك القدرة في أعين العدو وفي الساحة الدولية، وقد 

أسهمت نوعية اإلنجاز التي قدمها الجيش اإلسرائيلي في هذه 

العمليات في خلق تعاون فعلي مع فرنسا وبريطانيا في الحملة 

 . 1956ة على سيناء عام العسكري

طبقنا تفكير دايان على السياق االستراتيجي في وإذا 

يومنا هذا، فإن القتال ضد القوات اإليرانية في سورية 

وبخاصة عند حدود الجوالن يمكن حسبانه وسيلة للمبادرة 

إلى اشتباك مع هذه القوات دون وجود سبب دفاعّي؛ بل 

 كمصلحة مباشرة في حرب شاملة.

 في فامتال
ً
ك الجرأة على استخدام القوة تحديدا

وضع يدور حول عتبة حرب حقيقية سينطوي على خطر 

  "إسرائيلـ "التصعيد، لكنه يتيح ل
ً
 بارزا

ً
في الوقت نفسه دورا

 في تجسيد تحالف إقليمي معاٍد إليران.

والغرض من اشتباك من هذا القبيل يصبح حالة 

ل ما تبرهنه من خال "إسرائيلـ "عرض لتفوق عملياتي ل

قدرتها العسكرية وجرأتها االستراتيجية، وبهذا الشكل 

 عن  "إسرائيل"يتضح أن 
ً
ال تخاف من نزاع عسكري دفاعا

مصالحها الحيوية، فهدف من هذا النوع بموجب مضمون 

املفهوم الذي طرحه دايان والذي يتناقض مع معادلة وزير 
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 "إسرائيلـ "لالدفاع اإلسرائيلي بينيت املغلقة القاطعة يتيح 

إدارة تطورات غير مرئية وال يمكن حدها، وفي مثل هذه 

فهوم كهدف الفكرة تكمن الطبيعة الخاصة لهذا امل

 .«استراتيجي قابل لإلنجاز
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 وفي التحليل واالستنتاج 

لية شّن غارات  إسرائي أن عمليات لقد بّين هاكوهين

"ضرب الوجود اإليرانّي" في فوق األراض ي السورية بحجة 

تحقيق الهدف بإخراج لى سورية  يجب أن تؤدي  في النهاية إ

"القوات اإليرانية" وحرمان سورية من مصادر الدعم 

اإليراني في  –العسكري الذي يتيحه التحالف السوري 

كين،  ميدان القتال  وحماية البالد  ومواجهة األعداء  املشتر 

ن هذا املفهوم الذي ابتكره دايان سيحقق أحد الهدفين:  أل 

الحصول على الدعم إما إجبار سورية على التوقف عن 

فوق  " منإيران العسكري وجود إخراج " اإليراني أي

سورية   ألسباب كثيرة  أراضيها، وهو ما ال يمكن  أن تقبل به

استقالل الحرب الكونية و  لبقايا هتهاوموضوعية في ظل مجاب

وبخاصة حين تريد فرض  في رسم عالقاتها، قرارها السيادي

وإما أن تنجح  بالذات؛ "إسرائيل"عليها  هذا الشرط

 في استخدام الوجود اإليراني لتحقيق ما هو أبعد "إسرائيل"

تجنيد الواليات املتحدة من هذا الهدف وأكثر شمولية وهو 

 لية كلها،إيران والجبهة الشماشاملة على  معها في حرب

أهداف استراتيجية إقليمية ودولية تغير الشرق  لتحقيق

أهداف املخطط  الفرنس ي والبريطاني  األوسط كله على غرار

" في العدوان الثالثي على مصر عام إسرائيل"الذي جند 

 الناصر في مصر والتخلص منعبد  إلسقاط قيادة 1956

ي كال . وفلالستعمار وهيمنته في املنطقةدورها املتصدي 

تحقق  اللذين وضعهما هاكوهين في تحليلهاالحتمالين 

"حجة الوجود اإليراني"، وما  يلي وبقيتالفشل اإلسرائ

من عمليات عدوانية ضد سورية  بهذه  "إسرائيل"قامت به 

الذريعة  لم يحقق  هدفها العسكري التكتيكي أو السياس ي 

رك مع االستراتيجّي، فال يمكن ألي دولة في املنطقة أن تشا

مهما  يران أو سوريةفي أي حرب  مباشرة على إ "إسرائيل"

وسائل االبتزاز أو التحريض اإلسرائيلي لتوجيه العداء بلغت 

ضد إيران في املنطقة وتجنيد بعض الدول لهذا الغرض، 

عاجزة وحدها عن شّن أي حرب  "إسرائيل"وأصبحت 

حدود الجوالن  املمتدة منشاملة مباشرة على جبهة الشمال 

إلى حدود الجنوب اللبناني التي تعدها أكبر األخطار 

الصهيونّي،   –االستراتيجية عليها  في تاريخ الصراع العربي 

وفي املحصلة النهائية لم يبق للقيادة اإلسرائيلية أي قوة 

خارجية تعتمد عليها في مجابهة قوة وأطراف محور املقاومة 

ال " بأنها إسرائيل"عترف قادة سوى الواليات املتحدة التي ي

ترغب بتوريط نفسها بحرب مباشرة ضد ايران، ألنها ال 

ولذلك تفضل اللجوء إلى  شن حرب ، تضمن نتائجها

استنزاف اقتصادية على إيران،  وزيادة فرض الحصار عليها 

 كبديل عن الحرب الشاملة. 

في كل  لت القيادة السياسية اإلسرائيليةفقد فش

إلقناع  منذ أكثر من عشر سنوات بذلتهاالجهود التي 

وتوريط الواليات املتحدة بشن حرب مباشرة على إيران، 

تنياهو هذه الجهود هو بنيامين نالفاشل األكبر في  وكان

هذا املخطط طوال تلك  حمل رئيس الحكومة الحالي الذي

حتى  2009ئاسة الحكومة عام السنوات العشر منذ توليه ر 

 من الرئيس األميركي ترامب برغم عالقته  ،اآلن
ً
املقربة جدا

الذي تجاوب معه ضد إيران، وسحب موافقة الواليات 

حول املوضوع النووي  2015املتحدة على اتفاق فيينا 

وانتقل  ،اإليراني الذي وقعه الرئيس السابق أوباما

دت بسياسته مع إيران إلى نوع من التهدئة وفي النهاية وج

لم يتجاوز  عتبة الحرب  ترامبالقيادة اإلسرائيلية أن 

االقتصادية على إيران، وبقي يدور في دوامتها؛ بينما تشاهد 

هذا املوقف األميركي  القيادة اإلسرائيلية بمشاعر اإلحباط
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وتحالفاتها  القدرات العسكرية اإليرانية أمام تزايد

والدولية.  وحول مدى تمسك القيادة اإلسرائيلية  اإلقليمية

إلى شن غارات على األراض ي السورية بحجة  بسياسة اللجوء

استهداف الوجود اإليرانّي، فإنَّ الجميع يرى أنها ملم تحقق 

أي غاية تكتيكية عسكرية تؤثر في زيادة وتيرة تنامي قدرات 

سورية العسكرية، واستمرار التصدي السوري لكل أشكال 

العدوان اإلسرائيلّي، وعدم عرقلة هذا الصدام العسكري 

لعمليات الجيش السوري في تطهير سورية من  "سرائيلإ"مع 

 بقايا اإلرهابيين في الشمال والشمال الشرقّي.

ه ربما ألغراض تجنب في تحليل هاكوهين ويبدو أنَّ 

 التطرق إلى أشكال التحالف السوري الروس ي الترهيب

املجموعات  امليداني  على األراض ي السورية في الحرب على

ى املستوى التكتيكي اإلرهابية وأبعاد هذه العالقات عل

 –إيراني  –ثالثي مماثل سوري  واالستراتيجي في ظل تحالف

روس ي سياس ي ودفاعي مشترك، فقد فشل نتنياهو نفسه في  

محاوالته لتخريب العالقات الروسية اإليرانية، برغم كل 

أ اليها لتحقيق الجهود وأشكال التحريض واالبتزاز التي لج

هذه الغاية، وفي النهاية أكدت له القيادة الروسية أن سورية 

وإيران تقيمان عالقات  كدولتين مستقلتين، وتقيم معهما 

موسكو عالقات مستقلة، وهذا ما يجعل واشنطن تضع 

شنها على  "إسرائيل"حسابات كثيرة  ألي حرب شاملة تريد 

 ايران أو سورية. 
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