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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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تــرى الورقــة الصــادرة عــن معهــد أبحــاث األمــن القومــي اإلرسائيــي 

INSS، يف 31 آب/أغســطس 2017، واملعنونــة ب »روســيا يف ســورية 

بــن إيــران وإرسائيــل« 1، للباحثــن ،تســڤي ماغــن و أودي ديكيــل 

وســيام شــاين : »إنَّ تحــول روســيا إىل الطــرف األكــر نفــوذاً يف 

ســورية منــذ نهايــة عــام 2015،. كان مبثابــة دق إســفن بــن املطامــح 

ــة.  اإليرانيــة ومــا يقابلهــا مــن مصالــح إرسائيليّ

ــود  ــوع الوج ــث يف موض ــو للبح ــامع بوتن-نتنياه ــاء اجت          وج

اإليــراين وتأثــره يف ســورية، يف ظل محاولة روســية تســعى إىل املناورة 

بــن الجانبــن وإيجــاد تــوازن بــن الرغبــات املتناقضــة. فقــد أصبحــت 

روســيا -بســبب تراجــع الواليــات املتحــدة إىل دور ثانوي-عنوانــاً 

رئيســاً مــن ناحيــة إرسائيــل التــي تســعى إىل إحبــاط التهديــد اإليــراين 

يف املنطقــة الشــاملية، ولذلــك عــى إرسائيــل مامرســة الضغــوط عــى 

موســكو، بصفتهــا مرجعــاً يؤثــر  يف إيــران.

ــه معظمهــا إىل االجتــامع الــذي  ومــع ذلــك مثــة تقاريــر متناقضــة، ُوجِّ

عقــد يف 23 آب/أغســطس 2017 بــن بوتــن ونتنياهــو يف مدينــة 

ســوتيش، فقــد جــرى الرتكيــز يف هــذا االجتــامع عــى مناقشــة التدخل 

ــران يف  ــذي متنحــه روســيا إلي ــدور ال ــد يف ســورية وال ــراين املتزاي اإلي

اإلســهام بتشــكيل تســوية سياســية مقبلــة فيهــا. وقبــل هــذا االجتامع 

كانــت إرسائيــل قــد بعثــت رســائل حــادة عــّرت فيهــا عــن تقديرهــا 

ــاً  ــراً ملموس ــكل خط ــورية، يش ــراين يف س ــود اإلي ــتمرار الوج ــأن اس ب

عــى إرسائيــل كــام بذلــت جهــود إرسائيليــة إلقنــاع الواليــات املتحــدة 

باالمتنــاع عــن التخــي عــن الســاحة الســورية لروســيا بشــكل كامــل، 

ــي ســتحررها  ــارش؛ ألن معظــم املناطــق الت ــر مب ــران بشــكل غ وإلي

الواليــات املتحــدة يف ســورية مــن ســيطرة »داعــش« ســتضع يدهــا 

عليهــا يف النهايــة إيــران واملجموعــات املدعومــة منهــا.

لكــن الســؤال الهــام هنــا هــو: هــل تولــدت عــن اجتــامع نتنياهــو-

بوتــن اتفاقــات وقــرارات عمليــة تســاعد عــى صــد التدخــل اإليــراين 

ــق  ــاد الطري ــا إيج ــن جانبه ــاول م ــيا تح ــدو أن روس ــورية؟  يب يف س

الرسيــع بــن الــدور الحيــوي إليــران يف التحالــف الــذي تقــوده لدعــم 

ــت  ــي أصبح ــة الت ــح اإلرسائيلي ــابات املصال ــة وحس ــن جه ــد م األس

ــراين يف ســورية،  ــوذ اإلي معرضــة للخطــر بعــد توســع الوجــود والنف

مــن جهــة أخــرى. وتقــدر روســيا أن االتجاهــات الراهنــة املتعارضــة، 

ــة الناجمــة  ــران يف ســورية واملخــاوف اإلرسائيلي ــه إي ــوم ب ــا تق أي م

ســتؤدي عاجــاً أم آجــاً إىل التســبب بعمــل عســكري إرسائيــي قابــل 

ــي  ــام األســد« الت ــزة لـــ »نظ ــة األســس املهت ــر الصــورة وزعزع لتغي

ــا  ــيا إىل ترتيبه ــعى روس ــي تس ــية الت ــوية السياس ــا التس ــتنُد إليه تس

يف ســورية.

ــة احتــامل حــدوث مضاعفــات  وروســيا تضــع يف حســاباتها اإلجاملي

عــى التســوية التــي تريدهــا يف ســورية مــن موقعهــا كقــوة حققــت 

التفــوق العســكري والســيايس يف ســورية، عــى حســاب مكانــة 

ــن  ــي تتضم ــة الت ــوية الراهن ــاحة، فالتس ــدة يف الس ــات املتح الوالي

ــا  ــورية أملته ــة يف س ــق تهدئ ــاد مناط ــار، وإيج ــاق الن ــاف إط إيق

روســيا، ومل متنــح هــذه التســوية التــي شــاركت واشــنطن يف بلورتهــا 

للواليــات املتحــدة ســوى دور ثانــوي فقــط، وكان هــذا االتفــاق هــو 

ــيا. ــب وروس ــن إدارة ترام ــد الناجــح ب التنســيق الوحي

وجــرى اختصــار املشــاركة األمريكيــة يف هــذا االتفــاق باملحاولــة 

واألردن  إرسائيــل  حليفيهــا  مصالــح  عــى  للمحافظــة  األمريكيــة 

عنــد بدايــة تنفيــذ ترتيبــات وقــف النــار وإعــداد مناطــق تخفيــض 

التصعيــد يف جنــوب ســورية.

ــد  ــا تري ــة قــد رحبــت بهــذه التســوية، ألنه وكانــت اململكــة األردني

وجــود اســتقرار فــوري وتهدئــة يف جنــوب ســورية، كخطــوة مســبقة 

ــي ال  ــل الت ــنَّ إرسائي ــا. لك ــن أراضيه ــورية م ــن إىل س ــادة الاجئ إلع

تكتفــي بوعــود روســية عامــة مبنــع اقــرتاب اإليرانيــن إىل مــدى /30/

كــم مــن حــدود هضبــة الجــوالن، مل تحصــل عــى مــا تريــده. فرغــم 

التأييــد األمريــي ال تجــد إرسائيــل أن مــا جــرى يتفــق مــع مطالبهــا 

املتعلقــة بإبعــاد القــوات اإليرانيــة أو مجموعــات تدعمهــا إيــران عــن 

ســورية.

وإرسائيــل بهــذا الشــكل ســتجد نفســها يف وضــع مــن يتحــدى 

مصالــح الدولتــن العظميــن، فهــي تتحــدى أوالً: روســيا التــي ترتبــط 

بالقتــال الــري الــذي تقــوم فيــه إيــران واملجموعــات املدعومــة 

ــا  ــرة هن ــس األســد )اســتخدم البحــث ألول م ــب الرئي ــا إىل جان منه

ــاً: الواليــات املتحــدة ألن  عبــارة الرئيــس – الرتجمــة(.. وتتحــدى ثاني
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ــي يف ســورية،  ــق التدخــل األمري ــد عــى رضورة تعمي ــل تؤك إرسائي

ــف  ــة املل ــق مبعالج ــاً الح ــيا عملي ــت لروس ــنطن قدم ــم أن واش رغ

الســوري ضمــن مســؤولية االهتــامم باملصلحــة اإلرسائيليــة اإلقليميــة  

حتــى عــى حســاب زيــادة احتــامل وقــوع مجابهــة أمريكية-روســية، 

ــراين  فروســيا تجــد مــن موقــع مصالحهــا يف ســورية أنَّ التدخــَل اإلي

يف هــذه الســاحة رشعــيٌّ قطعيــاً عــى غــرار رشعيــة التدخــل الــرويس 

نفســه، وتــرى أنَّ صدقيّــة هــذا األمــر تتجــّى يف دعوة النظــام الرشعي 

الســوري برئاســة الرئيــس األســد لهذيــن الرشيكــن االســرتاتيجين –

إيــران وروســيا- إىل مســاعدته يف اســتئصال املعارضــن لــه واملحافظــة 

ــات املتحــدة التــي  ــه يف الحكــم، عــى النقيــض مــن الوالي عــى بقائ

مل تطلــب ســورية تدخلهــا. وانطاقــاً مــن ذلــك األمــر ومــن الرؤيــة 

الروســية يصبــح إليــران دور يف املشــاركة بتشــكيل ســورية بعــد انتهاء 

ــامل  ــذه األع ــام به ــران للقي ــة. وال شــك أن وجــود إي الحــرب األهلي

عــى األرض وتزويــد ســورية بإســناد ظهــر هــام لتدعيــم مكانــة نظام 

ــى  ــران ع ــد إي ــام أن تحدي ــيا. ك ــداً لروس ــًة ج ــا هام ــد، يجعله األس

هــذا النحــو باإلضافــة إىل الجانــب الــرتيك كطــرف ضامــن للتســوية يف 

ســورية يف إطــار محادثــات أســتنة جــاء تحــت قيــادة روســيا نفســها، 

وباملقابــل ال بــد مــن األخــذ بالحســبان أنــه كلــام اســتقر الوضــع يف 

ــرتح  ــا تق ــدرايل مبوجــب م ــكل ســيايس في ــور هي ــام تبل ســورية، وكل

ــا أن تتحــول إىل العــب منافــس  ــران مــن املقــدر له ــإن إي روســيا، ف

ــع أن  ــة، فمــن املتوق ــة يف الدول ــوذ والهيمن لروســيا يف موضــوع النف

تقــف إيــران ضــد تشــكيل هيــكل فيــدرايل؛ بــل تفضــل حكــامً مركزيــاً 

علويــاً قويــاً ومســتقراً تحــت تأثرهــا.

وحــن تتجــه إرسائيــل إىل بلــورة سياســتها للــرد عــى التهديــد اإليــراين 

يف ســورية، فهــي ستســتند إىل أســاس يقــوم عــى افرتاضــن: 

األول: وهــو األهــم، وجــود مركزيــة روســية يف تشــكيل ســورية، 

والثــاين: أن تكــون روســيا يف الوقــت الراهــن صديقــة إلرسائيــل. كــام 

ــل  ــة، ب ــة صديق ــل دول ــا يف إرسائي ــن جانبه ــرى م ــيا أيضــاً ت أن روس

واألهــم أنهــا تــرى فيهــا العبــاً إقليميــاً ً هامــاً، يتمتــع مبوقــع ســيايس 

ــل  ــيا أن إرسائي ــدر روس ــب أخــذه بالحســبان. وتق واقتصــادي، يتطل

ــبب  ــورية، بس ــر يف س ــبها للخط ــض مكاس ــى تعري ــدرة ع ــا ق لديه

قدراتهــا العســكرية املعروفــة، باإلضافــة إىل إمكانيــة مشــاركتها كقــوة 

مؤثــرة يف املعســكر اإلقليمــي املوجــه ضــد التأثــر اإليــراين املتعاظــم 

ــة. يف املنطق

ومــا يــزال هــذان االفرتاضــان يجــدان ترجمــة لهــام يف التعــاون بــن 

الجانبــن، فإرسائيــل وروســيا معــاً يــرى كل منهــام اآلخــر رشيــكاً يف 

تنســيق عســكري ناجــح، ألنــه يــدار ضمــن حســاب مصالــح الطرفــن.

ــي  ــة الت ــف اإلرسائيلي ــون املواق ــأن تك ــرتاض ب ــة االف ــن الصعوب وم

ُعرضــت أمــام الرئيــس الــرويس قــد وجــدت آذانــاً صــامء، وهــو الــذي 

يعــرف جيــداً صــورة الوضــع.

ويف هــذا النظــام املعقــد واملرتبــط بالســاحة الســورية ال يوجــد فيــه 

-مبــا يف ذلــك إيران-بتصعيــد ميكــن أن يــؤدي إىل حــرب  طــرٌف معنيٌّ

مــع إرسائيــل، يكــون مصرهــا توجيــه رضبــة قاســية للمــرشوع 

ــورية. ــرويس يف س ــرشوع ال ــارش للم ــر مب ــكل غ ــراين، وبش اإلي

فإيــران نفســها تضــع حســاباً لرشاكتهــا مــع روســيا، وألســبابها الخاصة 

ــع  ــارشة م ــة مب ــل ال تبحــث عــن مجابه ــة عــى األق يف هــذه املرحل

ــدات  ــبانها التهدي ــذ يف حس ــع أن تأخ ــن املتوق ــك م ــل. ولذل إرسائي

اإلرسائيليــة، واملعنــى الــذي يســتمد مــن ذلــك هــو أن تقــوم بتقليــص 

ــداً يف منطقــة جنــوب ســورية  نشــاطها العســكري املكشــوف، تحدي

ــة  ــادة اإليراني ــازم للقي ــاب املت ــع الخط ــض م ــأ تناق ــو نش ــى ل حت

وألمــن عــام حــزب اللــه حســن نــر اللــه.

ويف الوقــت نفســه عــادت طهــران وأكــدت عــى عــدم وجــود نيــة لها 

بإقامــة قواعــد يف ســورية، وأنهــا تقــوم بنشــاطها مــن داخــل قواعــد 

الجيــش الســوري، وضمنيــاً مبوجــب الطلــب الســوري للمســاعدة«.

وتحــت عنــوان »الختــام والتوصيــات«، تــرى الورقــة اإلرسائيليــة 

ــذة  ــا، آخ ــتها وإجراءاته ــورة سياس ــل بل ــى إرسائي ــب ع ــه: »يتوج أن

ــة  ــمح بإمكاني ــة: األول، أال تس ــددات مركزي ــة مح ــبان ثاث يف الحس

ــت إىل  ــرور الوق ــع م ــا م ــورية، وتحوله ــراين يف س ــز إي ــود مترك وج

دولــة تحــت الوصايــة اإليرانيــة، تتوســع   مبوجبهــا منطقــة االحتــكاك 

ــا  ــاين، مب ــا. والث ــة منه ــات املدعوم ــران واملجموع ــل وإي ــن إرسائي ب

أن العاقــات مــع روســيا لهــا قيمــة اســرتاتيجية بالنســبة إلرسائيــل، 

لذلــك ســيتوجب أن تنــاور إرسائيــل بــن الخطــر املوضوعــّي املُحــدق 

ومظاهــر اســتعدادها إللحــاق الــرر باملصالــح الروســية الحيويــة يف 

ســورية مــن جهــة، ورغبتهــا يف مواصلــة التنســيق االســرتاتيجي املثمــر 

أمــام موســكو. والثالــث، هــو أال تقــوم الواليــات املتحــدة، الحليــف 

املركــزي إلرسائيــل، بــكل املهمــة بــدالً مــن إرسائيــل، فباإلضافــة إىل مــا 

تــراه إدارة ترامــب مــن أن الســاحة الســورية تشــكل مكانــاً لتعزيــز 

التعــاون مــع روســيا ومفتاحــاً للتوســع يف التعــاون يف ســاحات أخــرى 

مثــل كوريــا الشــاملية، فــإن ذلــك ال يعنــي أن هنــاك رغبــة أمريكيــة 

ــز والبقــاء يف البيضــة الســورية عــى غــرار النمــوذج الفاشــل  بالرتكي

يف أفغانســتان والعــراق.. ومــع هــذا كلــه ال بــد أن تقــدم واشــنطن 

دعــامً سياســياً ألي طريقــة عمــل إرسائيليــة عســكرية واســعة تراهــا 

إرسائيــل، وال يشء أكــر مــن ذلــك.«



تــدل هــذه الدراســة، عــى أن القيــادة اإلرسائيليــة، تواجــه صعوبــات 

ــن  ــت ع ــي أعلن ــداف الت ــرض األه ــدة يف ف ــات متزاي ــرة وتحدي كب

ــام ويف منطقــة القــرى  رغبتهــا بتحقيقهــا ضــد ســورية بشــكل ع

ــاص. ــكل خ ــل بش ــوالن املحت ــدود الج ــة لح ــورية املتاخم الس

فهــي تجــد أن املكاســب امليدانيــة العســكرية التــي حققهــا الجيــش 

الســوري وحلفــاؤه عــى األرض ومــا تبعهــا مــن اتفــاق رويس – أمريك 

عــى تخفيــض التصعيــد يف منطقــة الحــدود الســورية الجنوبيــة 

واســتبعاد أي دور لهــا فيــه سيشــكل بدايــة إلحبــاط مخططهــا املعــد 

ــا بعــد  ــح راهنــت عــى تحقيقه ضــد ســوريا، وســيحرمها مــن مصال

الدعــم الــذي قدمتــه للمجموعــات املســلحة املعارضــة 

فإرسائيــل عملــت منــذ بدايــة الحــرب عــى ســورية بــكل إمكاناتهــا 

السياســية وغــر السياســية عــى أن تعــزل عــن  ســورية أهــم حليفــن 

إقليميــن محليــن شــكا معهــا جبهــة حــرب مشــرتكة يف حربهــا ضــد 

ــة  ــم تلقــت رضب ــه، وفشــلت ث ــران وحــزب الل اإلرهــاب، وهــام: إي

ــكاً  ــيا رشي ــي ودويل حــن أصبحــت روس ــى مســتوى إقليم ــة ع قوي

ــه،  ــران وحــزب الل ــب ســورية وإي ــة الحــرب نفســها إىل جان يف جبه

ــع  ــر الواق ــذا األم ــات املتحــدة ســوى التســليم به ومل تســتطع الوالي

الــرويس الــذي فــرض نفســه بصدقيــة رشعيــة عــى الســاحة االقليميــة 

والدوليــة، مبوجــب اتفــاق بــن الرئيســن بوتــن واألســد عــى النقيــض 

مــن التدخــل األمــريك الــذي يعــد بكافــة املعايــر والقوانــن الدوليــة 

انتهــاكاً لســيادة الــدول .

ــة  ــف يف جبه ــذا التحال ــراف ه ــات أط ــدرة وعاق ــد ق ــكل تزاي وش

ــاً  ــتقبلها توازن ــوريا ومس ــيادة س ــة س ــاب وحامي ــى االره ــرب ع الح

وإزاء  خــاص،  بشــكل  ارسائيــل  إزاء  املنطقــة،  يف  للقــوة  جديــداً 

السياســة االمركيــة ومصالحهــا يف املنطقــة بشــكل عــام، وهــذا 

ــدد  ــراً يه ــده خط ــة، وتع ــادة اإلرسائيلي ــه القي ــكو من ــدأت تش ــا ب م

ــت  ــاه ســورية واملنطقــة، وتحول ــة تُج ــا التوســعية واإلقليمي مصالحه

إيــران بصفتهــا قــوة إقليميــة اىل جانــب ســورية  ركيــزة أساســية يف 

مجمــل القــوة الســورية املحليــة واإلقليميــة، وهــذا العامــل مل يحتــل 

مثــل هــذا الــدور املبــارش يف مجمــل القــوة الســورية يف عــام 2010 

ــورية.  ــى س ــرب ع ــة الح ــل بداي قب

ولذلــك تــرى القيــادة اإلرسائيليــة  يف هــذا العامــل تهديــداً ملصالحهــا 

التوســعية  عــى املــدى القريــب والبعيــد، ألنــه كــام ياحــظ البحــث 

سيســهم يف تشــكيل مســتقبل ســورية، بطريقــة تلحــق الــرر 

باملصالــح واألهــداف اإلرسائيليــة، وهــو دور يختلــف بنظــر إرسائيــل 

عــن الــدور الــرويس، فمــن ناحيــة ٍموضوعيــٍة، إيــران ال تعــرتف عــى 

غــرار ســورية بإرسائيــل، وتعلــن عــن مواقــف معاديــة لهــا، وتهــدد 

ــع  ــية م ــات دبلوماس ــة عاق ــيا االتحادي ــم روس ــام تقي ــا بين بتدمره

إرسائيــل، وتتبــادل معهــا اآلراء حــول مواضيــع سياســية تخــص 

القضيــة الفلســطينية وعمليــة الســام،  مبوجــب قــرارات األمــم 

ــن  ــزءاً م ــكل ج ــيا تش ــة، وروس ــام املوقع ــات الس ــدة واتفاق املتح

منظومــة الــدول الكــرى التــي  تتبــادل اآلراء واملواقــف يف النزاعــات 

ــا. ــبة له ــول املناس ــة والحل االقليمي

وتــدرك القيــادة اإلرسائيليــة أن النتيجــة التــي ســتنتهي إليهــا الحــرب 

ــن  ــاب والداعم ــى اإلره ــرة ع ــارات األخ ــد االنتص ــورية بع ــى س ع

ــز قــدرة ســورية بفضــل التحالــف االقليمــي مــع  ــؤدي إىل تعزي له،ت

ــة  ــدد الجبه ــي ته ــة الت ــراف الثاث ــي األط ــه، وه ــزب الل ــران وح إي

الشــاملية اإلرسائيليــة، وأمــام هــذا الوضــع مــن املحتمــل جــداً؛ بــل 

ــاج  ــة العمــل عــى انته ــادة اإلرسائيلي مــن الطبيعــي أن تحــاول القي

ــدف إىل: سياســة ته

1-تخريــب التفاهــامت املامثلــة للتفاهــم الــرويس –األمــريك، إلنشــاء 

مناطــق تخفيــض التصعيــد تحديــداً يف منطقــة جنــوب ســورية. 

2-تأزيــم العاقــات األمركيــة -الروســية يف املنطقــة والعــامل، واتخــاذ 

سياســة تقــوم عــى توريــط الواليــات املتحــدة بزيــادة تدخلهــا 

العســكري املبــارش يف املنطقــة، ألن ارسائيــل ســتوظف هــذا التــورط 

ــا  ــام م ــآكل أم ــدأت تت ــي ب ــة الت ــردع اإلرسائيلي ــدرة ال ــادة ق يف زي

يشــكله محــور ســورية –إيــران -حــزب اللــه اإلقليمــي يف وجههــا بعــد 

االنتصــار عــى داعــش، وتعــرتف إرسائيــل عــى لســان أحــد الجــراالت 

أنهــا ال تســتطيع مجابهــة هــذا املحــور يف حــرب شــاملة ففــي الســابع 

ــد يائــر غــوالن نائــب رئيــس األركان  مــن أيلــول 2017، قــدم العمي

ــدوة  ــية يف ن ــة سياس ــراً وثيق ــة األركان مؤخ ــح لرئاس ــابق واملرش الس

أبحــاث يف معهــد واشــنطن  جــاء فيهــا أن :

3-« إرسائيــل ال تســتطيع القتــال ضــد إيــران وحدهــا، فهــي تســتطيع 

التأثــر فينــا، ونســتطيع التأثــر فيهــا، وكل ذلك مجرد حرب اســتنزاف، 

لكننــا إذا رغبنــا بتحقيــق مــا هــو أعمــق مــن ذلــك، فلــن نســتطيع 

تحقيقــه وحدنــا، هــذه حقيقــة الحيــاة ومــن األفضــل االعــرتاف بهــا 

» وتضيــف الوثيقــة:« وأنــا أعتقــد أن  ارسائيــل بحاجــة للتعــاون مــع 

الواليــات املتحــدة بشــكل أهــم مــن أي تعــاون حصــل يف املــايض« 

وقــد تلجــأ ارسائيــل إىل زيــادة اهتاممهــا بشــن عمليــات، عــى غــرار 

القصــف الــذي وجهتــه يف منطقــة قريبــة مــن مصيــاف يف األســبوع 

التحليل واالستنتاج:

2

http://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2017/09/08/top-israel-general-we-need-us-support-to-fight-iran/
2
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األول مــن أيلــول 2017. 

وهــذا يعنــي أن القيــادة اإلرسائيليــة لــن تخفــض مــن مســتوى أولوية 

جــدول عمــل خطتهــا املعــدة لاســتمرار باســتهداف ســورية بعمليات 

ــرض االســتقرار  ــن ف ــا م ــل، ملنعه ــن هــذا القبي ــارشة م عســكرية مب

ــرويس  ــف ال ــى الحلي ــوط ع ــرض ضغ ــدود، ولف ــر الح ــي وع الداخ

لســوريا وخطتــه الهادفــة اىل إعــادة االســتقرار.

ــلحة  ــورية املس ــة الس ــات املعارض ــادة مجموع ــض ق ــخر بع 4-تس

ممــن قدمــت لهــم الدعــم، وكذلــك فلــول داعــش وتوجيههــم للقيــام 

بعمليــات تخريــب وتفجــرات داخــل األرايض الســورية، ورمبــا داخــل 

ــه  ــل يف وج ــات والعراقي ــق الصعوب ــد لخل ــض التصعي ــق تخفي مناط

نجــاح املســاعي الروســية يف تطويــر مناطــق التهدئــة، ومتهيدهــا نحــو 

االســتقرار والتســويات النهائيــة. 

الخطــط  تتعــرض  العدوانيــة  النوايــا  هــذه  كل  وجــود  ورغــم 

االرسائيليــة لثغــرات ونقــاط ضعــف، تقلــل مــن احتــامالت تحقيــق 

أهدافهــا النهائيــة، وتواجــه صعوبــة كبــرة لانتقــال إىل حالــة حــرب 

شــاملة ضــد ســوريا وحلفائهــا اإلقليميــن، ذلــك يعــود اىل عــدد مــن 

ــباب: األس

1-ميــزان القــوة اإلقليميــة الرادعــة الــذي تشــكله األطــراف اإلقليميــة 

املتحالفــة مــع ســورية والــذي تحســب لــه القيــادة االرسائيليــة 

ــروف.  ــذه الظ ــة يف ه ــابات دقيق حس

ــود  ــن وج ــة م ــذه املرحل ــة يف ه ــادة اإلرسائيلي ــد القي ــدم تأك 2-ع

قــرار أمــريك للتدخــل العســكري املبــارش ضــد ايــران بشــكل خــاص 

وضــد ســوريا بشــكل عــام/ فثمــة تقديــرات أمركيــة بــأن التوقيــت 

الراهــن ال يحمــل معــه رغبــة أمركيــة بتصعيــد عســكري مبــارش، وأن 

مــن األفضــل اســتمرار اإلدارة األمركيــة بسياســة مامرســة الضغــوط 

عــى روســيا تحديــداً، وعــى حلفائهــا يف الســاحة الســورية، ألنهــا مل 

ــة –الروســية. ــات األمركي ــا  يف العاق تســتنفد أغراضه

3-تدهــور الوضــع وتزايد االنقســامات يف ســاحة دول النظام الرســمي 

العــريب التــي تعتمــد إرسائيــل عــى دورهــا منــذ بدايــة الحــرب عــى 

ســورية يف معظــم خططهــا.  
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