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نشــرة نصــف شــهرية تصــدر عــن مركــز دمشــق 
بالعــرض  تتنــاول  »مــداد«  والدراســات  لألبحــاث 
أهــم ماينشــر فــي مراكــز الدراســات اإلســرائيلية 
اجتماعيــً  اقتصاديــً،  سياســيً،  ســورية  حــول 

وعســكريً.

حول
 اإلصدار

عن
مداد

مؤسســٌة بحثيــٌة مســتقّلة تأّسســت عــام 2015، مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
وقضايــا  والدوليــة،  اإلقليميــة  والشــؤون  العاّمــة  بالسياســات  ُتعنــى 
العلــوم السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والقانونيــة 
)نظــرّي،  الّشــامل  المعرفــّي  بالمعنــى  وذلــك  واألمنيــة،  والعســكرية 
المســتقبلية/ بالدراســات  عنايتهــا  إلــى  باإلضافــة  وتطبيقــّي(، 
االستشــرافية، وتركيزهــا علــى السياســات والقضايــا الّراهنــة، ومتابعــة 
فاعلــي السياســة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، علــى أســاس الّنقــد 
والخيــارات  والبدائــل  المحتملــة  التداعيــات  واســتقصاء  والتقييــم، 

حيالهــا. الممكنــة 

تحسين الحلبي
وحدة الدراسات اإلسرائيلية
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ارتــأى كوبــر فاســر العميــد املتقاعــد ومديــر عــام املخابــرات 

ــابقاً،  ــكرية س ــرات العس ــط يف املخاب ــؤول التخطي ــة ومس اإلرسائيلي

يف بحثــه أنَّ  : »االتفاقيــة التــي توّصــل إليهــا الرئيســان الــرويس 

بوتــن واألمريــي ترامــب أثنــاء قمــة العرشيــن يف 2017/7/7 حــول 

إقامــة منطقــة لتخفيــض التصعيــد يف جنــوب غــرب ســورية، ســلّمت 

ــع  ــة ترحــب بالطب ــادة اإلرسائيلي ــل عــى مضــض،  فالقي ــا  إرسائي به

باالســتقرار  يف الجــزء الجنــويب مــن ســورية؛  لكــن هــذا مل مينــع رئيس 

الحكومــة اإلرسائيليــة نتنياهــو مــن التعبــر عــن قلقــه مــن االتفاقيــة، 

ألنهــا تركــز بشــكل رئيــس عــى تخفيــض التصعيــد،  وتعطــي ضمنــاً 

رشعيــة لوجــود إيــران واملجموعــات املدعومــة مــن ِقبَلِهــا يف أرجــاء 

املناطــق الســورية التــي يســيطر عليهــا »نظــام« ]الرئيــس[ األســد... 

ذلــك إىل أن إرسائيــل تنظــر بعــن الشــك إىل السياســة األمريكيــة، إذ 

يُحتمــل أن يــؤدي قــرار ترامــب بإيقــاف املســاعدة عــن املجموعــات 

املعارضــة املدعومــة مــن وكالــة املخابــرات األمريكيــة إىل زيــادة 

ــن  ــة ع ــاء الحديث ــن األنب ــر م ــل بالخط ــعر إرسائي ــا تش ــا، ك ارتيابه

ــاء  ــاً ببق ــاح عمليّ ــنطن للس ــكو وواش ــن موس ــري ب ــات تج مفاوض

]الرئيــس[ األســد يف الحكــم، وضــان تقســيم مقبــول لــأرايض بــن 

]الرئيــس[ األســد واملؤيديــن لــه مــن جهــة، والقــوات التــي تتعــاون 

مــع واشــنطن مــن جهــة أخــرى«.

وتحــت عنــوان »املخــاوف اإلرسائيليــة مــن وجــود إيــران يف ســورية«، 

يحــدد كوبــر فاســر خمــس مخــاوف رئيســة مــن التمركــز اإليــراين يف 

ســورية، وتَُعــدُّ إرسائيــل اثنتــن منهــا تحديــداً الفتيــَل الصاعــق الــذي 

يســتدعي منهــا القيــام بــرد فعــل:

األوىل: أن تســتمر إيــران يف جهودهــا مــع حليفهــا حــزب اللــه بتمويل 

الجــزء الشــايل ملرتفعــات الجــوالن، وصــوالً إىل تأســيس قاعــدة 

تنطلــق منهــا املجموعــات التــي تدعمهــا للقيــام بنشــاطات إرهابيــة 

ضــد إرسائيــل، ذلــك أنــه يف الحــرب األهليــة واجهــت إرسائيــل 

ــات  ــاق للعملي ــدة انط ــاء قاع ــاعية إىل إنش ــة الس ــود االيراني الجه

االرهابيــة يف شــال مرتفعــات الجــوالن، وقامــت إرسائيــل ِبــرَدٍّ أحبــط 

ــن قــد فهمــوا  ــدا أن االيراني ــة ب هــذه املحــاوالت، ويف الســنة املاضي

مــا تعنيــه هــذه  الرســالة وأصبحــوا أكــر حــذراً اتجــاه تنفيــذ هــذه 

الفكــرة. 

الثانيــة: أن الوجــود االيــراين يف ســورية، ســينتج عنــه ترسيــع يف نقــل 

املعــدات العســكرية إىل حــزب اللــه عــر ســورية، مبــا يف ذلــك أســلحة 

مضــادة لأســلحة اإلرسائيليــة، وأســلحة هجوميــة مثــل:

ــل صــاروخ  ــه نحــو الهــدف مث ــة التوجي ــة دقيق ــخ اإليراني أ-الصواري

ــة.  ــخ أخــرى تحمــل حشــوات ثقيل ــح 110، وصواري فت

ــوع  ــن ن ــيا م ــن وروس ــران والص ــا إي ــر تنتجه ــخ أرض-بح ب-صواري

)يس 704( ويس )802( ياخونــت النفــاث املضــاد للســفن مبــدى 

)600( كــم. 

ج-صــاروخ يس أ )22( مــن نظــام الدفــاع الجــوي، وعــدد متنــوع مــن 

الصواريــخ املضــادة للطائــرات تنتجهــا روســيا وإيــران. 

د-طائرات با طيار.

ه-غواصــات صغــرة الحجــم )مــن نــوع غديــر( وصواريــخ مضــادة 

للدبابــات، الــخ« 

ويضيــف كوبــر فاســر: » مل تــردد  إرسائيــل حتــى اآلن يف رضب هــذه 

الشــحنات مــن األســلحة عــى األرايض الســورية، بــل اعــرف نتنياهــو 

يف اآلونــة األخــرة بــأن إرسائيــل نفــذت عــرشات وعــرشات مــن هــذه 

ــم  ــا يف معظ ــران وجوده ــت إي ــن إذا متّن ــة؛ لك ــات الهجومي العملي

أرايض ســورية  وعــّززت حضورهــا فيهــا، وأنشــأت ممــراً بريــاً تحــت 

إدارتهــا ميتــد مــن إيــران عــر العــراق إىل ســورية ولبنــان )وهــذا مــا 

ــى  ــادرًة ع ــة ق ــذه الطريق ــال الشــيعي(، فســتصبح به يســمى باله

ــوع  ــود بحســب  ن ــدر مــن القي ــل  ق إرســال األســلحة بســامة وبأق

ــة  ــه بصناع ــت نفس ــدأوا يف الوق ــن ب ــك إىل أّن اإليراني ــلحة. ذل األس

أســلحة وإنتاجهــا مــن مصانــع يف لبنــان ورمبــا يف ســورية، رغــم مــا 

تقــوم بــه إرسائيــل مــن عمليــات ملنعهــم! وهــذا مــا َسيَُســهُِّل عــى 

ــد  ــران ق ــت إي ــة، وكان ــلحة متقدم ــى أس ــول ع ــه الحص ــزب الل ح

فعلــت الــيء نفســه مــع حــاس يف قطــاع غــزة، إال أنــه باإلضافــة 

إىل هذيــن العاملــن املتســببن باملخــاوف اإلرسائيليــة، ســيظل الوجود 

ــل  ــة أخــرى ال تق ــباب ثاث ــل ألس ــى إرسائي ــاً ع ــرض قلق ــراين يف اإلي

خطــورة وهــي:

ــل  ــران إىل تحوي ــعى إي ــاالت أن تس ــب االحت ــد يف أغل ــن املؤك 1-م

1

http://jcpa.org/israel-concerned-american-russian-understandings-syria1



4

ســورية إىل قاعــدة عســكرية إيرانيــة، فإيــران تخطــط إلنشــاء قاعــدة 

ــرات  ــخ وطائ ــة وصواري ــوات بري ــل ق ــا تنق ــورية، ورمب ــة يف س بحري

حربيــة، لــي تهــدد إرسائيــل عــن قــرب، بــدالً مــن تهديدهــا لهــا مــن 

حــدود تبعــد مســافة 1300 كــم. وهــذا مــن شــأنه التســبب بتغيــر 

ــران  ــل، ألن إي ــذي ســتواجهه إرسائي ــي يف طبيعــة الخطــر ال دراماتي

ستســتخدم ســورية كواجهــة وبحصانــة ودون عقــاب. 

ــن  ــاً، يضعــف م ــة يف ســورية عام ــوة اإليراني ــد الق 2-سيشــكل تزاي

الناحيــة الراغاتيــة العنــارص اإلســامويّة يف العــامل العــريّب، وســيهدد 

ــة الجيواســراتيجية  ــن الناحي ــة م ــد هام ــي تع ــة الت ــة األردني اململك

ــق  ــن يقل ــذا ل ــها، وه ــنية نفس ــاموية الس ــارص اإلس ــل وللعن إلرسائي

إرسائيــل وحدهــا، بــل ســيحرم الــدول العربيــة االخــرى مــن النــوم.

ســورية،  يف  وجودهــم  اســتمرار  اإليرانيــون  يســتغل  أن  ميكــن 

واالعتــاد  العميــق للرئيــس األســد عــى دعمهــم، للمحافظــة عــى 

ــوق  ــووي ف ــم الن ــر تجــارب لرنامجه ــون بتطوي ــه، فيقوم ــاء دولت بق

ــة  ــت والهيئ ــدول الس ــا ال ــي تفرضه ــة الت ــورية، فاملراقب األرايض الس

الدوليــة للطاقــة النوويــة ميكنهــا رصــد أي نشــاط نــووي يف األرايض 

اإليرانيــة، لكنهــا ال متلــك الصاحيــة لرصــد النشــاط اإليــراين يف الخارج 

ــران  ــران، فإي ــون خــارج إي ــاء اإليراني ــه العل ــا يقــوم ب أو متابعــة م

ميكنهــا اســتخدام هــذه الثغــرات إلجــراء أبحــاث وتطويــر عــى املــواد 

ــا النوويــة يف ســورية، ويتذكــر الجميــع  أن  ــة بالتكنولوجي ذات الصل

ــة  ــأة نووي ــاء منش ــنوات بن ــرش س ــل ع ــتكمل قب ــورية كادت تس س

ــة؛  ــالية وإيراني ــة ش ــاعدة كوري ــزور مبس ــر ال ــة دي ــة يف منطق رسي

ــول 2007. ــم تدمرهــا يف أيل لكــن هــذه املنشــأة ت

      وباإلضافــة إىل ذلــك تعكــس املصلحــة الروســية يف صفقــة االتفــاق 

النــووي )5+1( مــع إيــران التــزام موســكو باملحافظــة عــى اســتمرار 

العســكرية  القواعــد  اســتمرار  وتأمــن  لســورية  كرئيــس  األســد 

الروســية يف ســورية، فروســيا تعــد إيــران رشيــكاً يف حايــة األســد وال 

ميكــن اســتبدالها.

ــزه املصلحــة الروســية       ذلــك إىل أنَّ بوتــن يف الوقــت نفســه تُحّف

يف إضعــاف القــوة اإلســامويّة الســنية املتطرفــة التــي يتشــكل منهــا 

ــت  ــيا ابتلي ــورية، وروس ــة الس ــة يف املعارض ــارص الفعال ــم العن معظ

مبعارضــة إســامويّة ســنية متطرفــة داخــل روســيا نفســها، لذلــك يَُعدُّ 

اســتمرار الوجــود اإليــرايّن مصلحــة اســراتيجية ملوســكو عــى املــدى 

الطويــل، وإذا متكــن ]الرئيــس[ األســد مــن تحقيــق املزيــد مــن القــوة 

يف وجــوده، فــإن قيمــة الوجــود االيــراين ســتتآكل، ونظــراً إىل أنــه مــن 

ــإن  ــب، ف ــتقبل القري ــر يف املس ــذا األم ــدث ه ــل أن يح ــر املحتم غ

التحالــف االســراتيجي بــن روســيا وإيــران ســيظل قويــاً«. 

     وينتقــل كوبــر فاســر إىل تحليــل الوضــع اإليراين فــرى أن »مصالح 

إيــران يف ســورية« أكــر مــن اســراتيجية ألنها جــزء مــن إيديولوجيتها، 

فالنظــام اإليــراين متمســك بنــرش صيغتــه اإلســامية، وتحويــل إيــران 

إىل قــوة مهيمنــة يف الــرشق األوســط والعــامل اإلســامي، وبــدأ يهــدد 

بنهايــة الدولــة اليهوديــة. 

ــوذ  ــيع النف ــة لتوس ــود االيراني ــري الجه ــه تج ــت نفس       ويف الوق

يف ســورية جنبــاً إىل جنــب، مــع الجهــوِد نفســها يف اليمــن والعــراق 

ــن تبــدي  ــك ل ــة أخــرى مــن العــامل العــريب، لذل ــن ويف أمكن والبحري

إيــران أي اســتعداد ملغــادرة ســورية، إال إذا أصبــح الثمــن الــذي 

ــا باهظــاً جــداً. تدفعــه مــن أجــل بقائه

كــا أنَّ الرئيــس األمريــي الســابق أوبامــا، كان قــد منــح إيــران يــداً 

حــرّة يف ســورية مقابــل االتفــاق النــووي )5+1( ألنــه اعتقــد أن قــوة 

ــة  ــز االســتقرار واملســاعدة عــى تدمــر الدول ــران ســتنفع يف تعزي إي

اإلســاموية املتطرفــة، وأبــدى تعجبــه مــن عــدم اســتعداد الســعودية 

ملشــاركة اإليرانيــن يف النفــوذ يف الــرشق األوســط. وكان مــن املتوقــع 

ــن أنَّ  ــه ع ــتناداً إىل ترصيحات ــاً، اس ــاً مختلف ــب موقف ــى ترام أن يتبن

إيــران تُعــّد دولــة الــرش، وولــد انطباعــاً بأنــه ســيطلب مــن الــروس 

ــل الســاح لهــم ببقــاء  التعهــد بإبعــاد اإليرانيــن عــن ســورية مقاب

]الرئيــس[ األســد مؤقتــاً يف ســورية، لكــن يبــدو أنَّ الصفقــة األخــرة 

بــن ترامــب وبوتــن تجاهلــت هــذا التعهــد.

     ومــا يقلــق إرسائيــل ال يتعلــق فقــط بســاح الــروس إليــران بــأن 

تتســبب بــكّل هــذه املضاعفــات املذكــورة، بــل ألن ذلــك يثــر شــكوكاً 

ــط »  ــدرة أمــركا عــى نقــل أو رب ــزام األمــريك وق حــول عمــق االلت

فــن الصفقــة« بسياســات الــرشق األوســط والسياســات الدوليــة.

تأخــذان  أنهــا  أعلنتــا  املتحــدة  والواليــات  أنَّ روســيا  إىل  هــذا 

املخــاوف اإلرسائيليــة يف الحســبان، لكــن مــا يظهــر حتــى اآلن هــو أن 

عاملــن مــن عوامــل املخــاوف االرسائيليــة أخذتــاه يف الحســبان، بــل 

رمبــا عامــاً واحــداً فقــط، وهــذا مــا جعــل إرسائيــل تبقــى وحدهــا 

ــكو  ــا موس ــَن به ــي مل تُع ــاث الت ــاوف الث ــة املخ ــن بقي ــؤولة ع مس

ــنطن.  وواش

ــا  ــام مبصالحه ــا باالهت ــتقوم كعادته ــل س ــك أنَّ إرسائي ــي ذل ويقت

بنفســها، ولذلــك ليســت هنــاك مفاجــأة يف هــذا الوضــع، فإرسائيــل 

ــن  ــزود ع ــذي ت ــدة« ال ــاص بـ»الجــرة الجدي ــا الخ عرضــت برنامجه

طريقــه الســكان الســورين يف مرتفعــات الجــوالن باملســاعدات 

ــوالن(. ــدود الج ــرى ح ــود ق ــانيّة )املقص اإلنس

وتقــوم إرسائيــل عــن طريــق هــذا العمــل بإبــاغ رســالة ُمفادهــا أنَّ 

موســكو وواشــنطن تركاهــا وحدهــا، وأنهــا ســتحدد طرقهــا لحايــة 

مصالحهــا يف ســورية «.



يدل البحث يف معلوماته واستنتاجاته عى عدد من الحقائق:

أوالً: أن إرسائيــل  تجــد نفســها الخــارس األكــر مــن أي اتفــاق رويس 

–أمريــي، يجــري التوصــل إليــه يف جنــوب ســورية مبوافقــة ســورية، 

أي عنــد حــدود الجــوالن املحتــل، ذلــك ألن هــذا االتفــاق ســيفرض 

قيــوداً عليهــا أمــام املنطقــة والعــامل متنعهــا مــن متابعة تنفيــذ خطتها 

الهادفــة إىل إيجــاد منطقــة نفــوذ وســيطرة إرسائيليــة قــرب حــدود 

الجــوالن، وهــي الخطــة التــي أعدتهــا ونفــذت أجــزاء منهــا منــذ عــام 

2011 وبدايــة الحــرب عــى ســورية حــن قامــت علنــاً بتقديــم الدعم 

ــت  ــات املســلحة، ورتب العســكري والســيايس واللوجســتي للمجموع

ــفيات  ــل مستش ــاج داخ ــال إىل الع ــا االنتق ــن أفراده ــن م للمصاب

املواقــع اإلرسائيليــة يف الجــوالن املحتــل، ويف املستشــفيات املركزيــة. 

ــتقبل  ــى مس ــراً ع ــاق خط ــذا االتف ــدت يف ه ــل وج ــك أنَّ إرسائي ذل

خطتهــا التكتيكيــة والهــدف االســراتيجي املعــد منهــا لخلــق كانتــون 

)عســكري ودميوغــرايف( تحــت وصايتهــا وإدارتهــا، ميتــد مــن حــدود 

الجــوالن إىل حــدود القنيطــرة.

    وتســتخدم إرسائيــل خطابــاً سياســياً رســمياً وآخــر إعاميــاً موّجهــاً، 

ذلــك بطريقــة تســتحرض فيهــا دون مــرر ملمــوس رفضهــا النتشــار 

القــوات اإليرانيــة عنــد حــدود الجــوالن وخطــر انتشــار قواعــد حــزب 

ــدم  ــر ع ــع األم ــدرك يف واق ــا ت ــم أنه ــها، رغ ــة نفس ــه يف املنطق الل

ــرات  ــب املخاب ــّد يف مكات ــه هــذا الخطــاب املَُع ــا يحمل صحــة كل م

اإلرسائيليــة للتحريــض ضــد ســورية وحلفائهــا مــن جهــة وكذلــك لــي 

تحــدد خطوطهــا الحمــراء العلنيــة التــي ترغــب مــن خالهــا بتقييــد 

ســورية بــرشوط مســبقة متــس ســيادتها عــى أراضيهــا.

ثانيــاً: ســتضطر إرسائيــل إىل تغيــر طــرق عملهــا وتكتيكهــا، مبوجــب 

وضــع جديــد فــرض نفســه عليهــا بشــكل ثابــت وقــوي وهــو: 

التحالــف الرويس-الســوري-اإليراين، فالوجــود الــرويس العســكري، 

والتطــور الــذي حملــه يف تعزيــز قــوة الجيــش الســوري مــن ناحيــة 

ــيايس  ــاق الس ــكرية، واالتف ــا العس ــب والتكنولوجي ــليح والتدري التس

ــه  ــك كلّ ــرويس مــع ســورية، ذل ــراين  وال ــذي يجمــع  الحليــف اإلي ال

ــا  ــلحة وحلفائه ــات املس ــى املجموع ــارات ع ــادة االنتص أدى إىل زي

مــن جهــة، وأدى مــن جهــة أخــرى إىل شــق مرحلــة جديــدة يف تطــور 

القــدرات الســورية العســكرية، وقــد وصــل ذلــك إىل حــدٍّ نتــج عنــه 

ــق  ــا تطل ــل وم ــن إرسائي ــم ب ــوى القائ ــزان الق ــٌر ملحــوٌظ يف مي تغي

عليــه قيــادة الجيــش اإلرسائيــي جبهــة الشــال املتشــكلة مــن جبهــة 

ــد  ــورية. فق ــوالن الس ــدود الج ــة ح ــوب وجبه ــه يف الجن ــزب الل ح

اكتســبت جبهــة الشــال بعديــن زادا مــن مصــادر قدراتهــا وقوتهــا 

العســكرية وهــا: البعــد اإلقليمــي )ســورية –حــزب اللــه –إيــران ( 

والبعــد الــدويل الناتــج عــن التحالــف الــرويس- الســوري-  اإليــراين، 

وبــدأت قيــادة الجيــش اإلرسائيــي يف مناســبات كثــرة ويف عــدد مــن 

الدراســات واألبحــاث العســكرية تتــداول يف موضــوع الــدور الــرويس 

ــدة  ــة  املُع ــراين وتأثرهــا الســلبي يف الخطــط اإلرسائيلي ــدور االي وال

ضــد ســورية.

ــريك  ــرويس – األم ــاق ال ــذا االتف ــل به ــول إرسائي ــدم قب ــاً: أن ع ثالث

ملنطقــة تخفيــض التصعيــد يف جنــوب ســورية ســيدفعها كــا يقــول 

ــرويس – األمــريك   ــار طرقهــا مبعــزل عــن االتفــاق ال البحــث اىل اختي

ــل  ــي أن إرسائي ــة  وهــذا يعن ــة الجنوبي ــا يف املنطق ــة مصالحه لحاي

تهــدد  ســورية  مــن جهــة وروســيا والواليــات املتحــدة اللتــن توصلتــا 

ــا ســتتابع التطــورات يف  ــة األخــرى بأنه اىل هــذا التفاهــم مــن الجه

تلــك املنطقــة وســوف تتــرصف لوحدهــا تجــاه أي نشــاط يتعــارض 

مــع مصالحهــا .

ــن  ــاذا ميك ــو: م ــال ه ــذه الح ــه يف ه ــن طرح ــذي ميك ــؤال ال والس

إلرسائيــل أن تفعلــه بطرقهــا ولوحدهــا مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا 

يف تلــك املنطقــة املحاذيــة لحــدود الجــوالن املحتــل وحــدود اململكــة 

ــة؟ األردني

يشــر البحــث اىل رضورة أن تتمســك إرسائيــل بتقديــم »املســاعدات 

ــف  ــن تك ــا ل ــي أنه ــذا يعن ــة وه ــك املنطق ــكان تل ــانية « لس اإلنس

عــن القيــام باتصــاالت مــع املجموعــات املســلحة وربطهــا برامجهــا 

وأهدافهــا تحــت مــرر » املســاعدات اإلنســانية « والدليــل عــى 

ذلــك مــا كتبــه الدبلومــايس ورجــل املخابــرات اإلرسائيليــة نــر بومــس 

ــوان  ــان للدراســات االســراتيجية بعن ــز داي يف دراســة نرشهــا يف مرك

»املطلــوب جــرة طيبــة يف حــدود إرسائيــل الشــالية« باللغــة العرية 

وهــو الــذي اجتمــع مبوجــب دراســته بقــادة املجموعــات املســلحة 

اإلرهابيــة التــي متركــزت قــرب حــدود الجــوالن املحتــل وناقــش  معها 

الــدور اإلرسائيــي يف حايتهــا والتنســيق معهــا مــن أجــل خلــق كيــان 

ــوان »مــرشوع  ــة . فتحــت عن ــك املنطق ــن ســورية يف تل منفصــل ع

ارسائيــي لخلــق جــوار يخــدم إرسائيــل يف الحدود الشــالية« يكشــف 

التحليل واالستنتاج:
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ــه املبــارشة يف هــذا  ــاين 2016 لاطــاع عــى دراســته وصات   انظــر العــدد الحــادي عــرش مــن نــرشة مركــز دمشــق لأبحــاث والدراســات بتاريــخ 10 ترشيــن ث

املوضــوع

3



ــه السياســية جــزءاً كبــراً، مــن  د. نــر بومــس  تحــت ترويســة ورقت

الخطــة التــي تتطلــع إرسائيــل إىل تنفيذهــا ضــد ســورية، مــن حــدود 

الجــوالن املحتــل، ويقدمهــا عــى شــكل اقراحــات ألصحــاب القــرار 

يف إرسائيــل والواليــات املتحــدة، ويكشــف يف تحليلــه عــن جــزء مــن 

االتصــاالت والعاقــات الهامــة التــي تقيمهــا إرسائيــل، مــع عــدد مــن 

املجموعــات املســلحة املنتــرشة يف منطقــة حــدود الجــوالن وحــدود 

ــب  ــا، ويطل ــارك يف بعضه ــه ش ــول إن ــي يق ــورية، والت ــع س األردن م

االنتقــال بهــذه العاقــات إىل تشــكيل ارتبــاط إرسائيــي مــع الجمهــور 

املوجــود هنــاك، مــن خــال زيــادة نشــاط الهيئــات اإلرسائيليــة 

الرســمية وغــر الرســمية، يف تقديــم مســاعدات الغــذاء والعــاج 

للجمهــور وليــس للمســلحن فحســب؟!

      ويرســم يف تحليلــه خارطــة دميوغرافيــة مذهبيــة، للمنطقــة 

املمتــدة مــن حــدود الجــوالن إىل حــدود األردن مــع ســورية، بهــدف 

اســتغالها بشــكل مكثــف وواســع مــن أجــل إيجــاد منطقــة عازلــة 

واســعة، تفصلهــا عــن بقيــة أجــزاء ســورية وريفهــا املمتــد إىل 

ــارشة  ــة مب ــة إرسائيلي ــا تحــت رعاي ــة، وتضعه ــك الحــدود الجنوبي تل

ــا  ــتتوىل إدارته ــي س ــلحة الت ــات املس ــع املجموع ــي م ــف علن وتحال

ــاف. ــة املط نهاي

ويقــول »بومــس« يف النــّص: »يف أيــار املــايض ظهــرت البــرشى 

بإنشــاء إدارة إرسائيليــة باســم »الجــوار الطيــب« أو الجــوار الجيــد، 

وتشــكلت هــذه اإلدارة مــن وحــدة ارتبــاط عســكرية إرسائيليــة 

جديــدة مهمتهــا املحافظــة عــى االتصــال مــع ســكان منطقــة حــدود 

الجــوالن، والتنســيق يف نقــل املســاعدات اإلنســانية واســتيعاب 

ــلحن،« ــن املس ــى م الجرح

ويبــدو أن إرسائيــل ستســعى اىل التمســك بهــذا املخطــط رغــم 

ــرويس –  ــم ال ــاب التفاه ــه يف أعق ــرض طريق ــي تع ــات الت الصعوب

األمــريك ملنطقــة تخفيــض التصعيــد يف املنطقــة الجنوبيــة ومــع ذلــك 

ســتتطلب مجابهــة هــذا املخطــط اإلرسائيــي املكشــوف قيــام القيادة 

العســكرية والسياســية مبهــام متعــددة االختصاصــات  الســورية 

والنشــاطات بــن املواطنــن يف املنطقــة الجنوبيــة إلحبــاط األهــداف 

ــة  اإلرسائيلي
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ضابــط اتصــاالت ســابق يف الجيــش اإلرسائيــي و تــوىل منصــب ضابــط الشــؤون األكادمييــة يف الســفارة اإلرسائيليــة يف واشــنطن، ثــم عــاد إىل إرسائيــل وأصبــح عضــواً 

يف عــدد مــن مراكــز األبحــاث اإلرسائيليــة واألمريكيــة، وأهمهــا مركــز هرتزليــا لشــؤون اإلرهــاب. وكان نائــب رئيــس مؤسســة واشــنطن للدفــاع عــن الدميقراطيــات 

FDD(. لــه أبحــاث كثــرة يف العريــة واإلنكليزيــة، وينــرش يف مراكــز أبحــاث عديــدة.
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