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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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تضمــن التقديــر االســراتيجي الســنوي للوضــع االرسائيــي عــدداً مــن 

ــراين مــع ســورية  ــا: التدخــل العســكري اإلي ــن كان مــن بينه العناوي

–رؤيــة إرسائيــل للمســتقبل، بقلــم أفرايــم كام 

    ارتــأى كام أن »إيــران تنــوي عــى مــا يبــدو إبقــاء قــوات عســكرية  

ملــدة طويلــة يف ســورية، ذلــك بهــدف تأمــن اســتقرار حكومــة 

]الرئيــس[ األســد عــى املــدى الطويــل، وتعزيــز قــوة التأثــر اإليــراين 

ــل،   ــد الخطــر عــى إرسائي ــا، وتصعي ــدول املجــاورة له يف ســورية وال

ــه. باســتخدام القــوة العســكرية لحــزب الل

    مــع ذلــك ال يوجــد مــا يضمــن بقــاء القــوات اإليرانيــة يف ســورية 

ــاء  ــال بق ــود، ويف ح ــن القي ــدد م ــبب ع ــل، بس ــدى الطوي ــى امل ع

هــذه القــوات فمــن املتوقــع أن يجــري ضــم الجــزء األكــر منهــا إىل 

ــبياً  ــل نس ــكل أق ــة، وبش ــيعية عراقي ــيات ش ــه، أو مليليش ــزب الل ح

ملليشــيات أفغانيــة أو باكســتانية شــيعية تدعمهــا إيــران. وســتتمكن 

ــران يف  ــز  وجــود إي ــن تعزي ــل هــذا الوضــع م ــوات يف مث هــذه الق

ــدة  ــار جدي ــد أخط ــن تولي ــّي، وم ــا اإلقليم ــة نفوذه ــورية وتقوي س

ــل. عــى إرسائي

    كــا ياُلحــظ يف الجانــب اآلخــر مــن هــذه الصــورة وجــود نقــاط 

ضعــف يف التدخــل اإليــراين، ومــن بينهــا وجــود قــدرة إرسائيليــة عــى 

توجيــه رضبــة  عســكرية إىل إيــران، وهــذا مــا يجعــل إيــران تتجنــب 

اإلرساع للتحــرش بإرسائيــل، وتركــز اآلن عــى متتــن قدرتهــا عــى 

الــردع أمــام إرسائيــل.

ــادة  ــى زي ــل ع ــوال إىل العم ــع األح ــل يف جمي ــتضطر إرسائي     وس

قدرتهــا عــى الــردع أمــام إيــران، بفضــل تعــاون القيــادة االرسائيليــة 

ــة«. ــع اإلدارة األمريكي م

    ويضيــف كام أن »أحــد املواضيــع األمنيــة املركزيــة التــي تنشــغل 

فيهــا اآلن القيــادة العســكرية اإلرسائيليــة هــو أن تقــوم إيــران 

باســتغالل التدخــل الــذي تقــوم بــه القــوات واملجموعــات املتحالفــة 

معهــا لتأســيس وجــود عســكري طويــل األمــد يف ســورية بشــكل عام، 

وقــرب حــدود الجــوالن بشــكل خــاص، وإذا مــا تحقــق وجــود كهــذا 

ــال  ــداً إزاء احت ــدة، تحدي ــاراً جدي ــيولد أخط ــه س ــتقبل فإن يف املس

حــدوث مجابهــة عســكرية مــع إيــران أو املجموعــات التابعــة لهــا.

ــه يف جلســة  ــد حــدد يف خطاب ــة نتنياهــو ق ــس الحكوم     وكان رئي

الكنيســت يف 2017/10/23، أن الحاجــة إىل صــد محاولــة إيــران 

تأســيس وجــود عســكري لهــا يف ســورية هــي يف مقدمــة التحديــات 

التــي تواجههــا إرسائيــل، وهــذه العبــارة تــدل عــى أن حكومــة 

إرسائيــل التــي تواجــه االنتشــار العســكري اإليــراين يف ســورية، تعمــل 

يف الوقــت نفســه عــى منــع إيــران مــن امتــالك الســالح النــووي، مبــا 

ــووي«. ــاق الن ــزال خاضعــة لالتف ــة مات ــران النووي أنَّ خطــة إي

    وتحــت عنــوان: التدخــل يف ســورية يف املســتقبل مــن وجهــة نظــر 

إيرانيــة، يــرى كام أن »إيــران مل توضــح إىل متــى ســتحتفظ بقواتهــا 

يف ســورية، وهــي اكتفــت بتوضيــح أنَّ تدخلهــا جــاء بســبب الحاجــة 

إىل معالجــة األخطــار الناجمــة عــن الوضــع الســوري، أي مــن أجــل 

ــاًء  ــه، وبن ــى أعدائ ــب ع ــد للتغل ــس[ األس ــاعدة ]للرئي ــم املس تقدي

عــى طلــب مــن القيــادة الســورية وموافقتهــا عــى هــذه املســاعدة.

    وميكــن رغــم ذلــك افــراض، أن إيــران تنــوي إبقــاء وجــود عســكري 

ــة حتــى بعــد عــودة االســتقرار للحكــم  كبــر يف ســورية ملــّدة طويل

الراهــن، أي يف حــال اســتمرار رغبــة القيــادة الســورية بوجودهــا.

    وباملقابــل تــرى إيــران أن نــر قواتهــا بشــكل مســتمر يف ســورية 

ســيحقق عــدداً مــن األهــداف:

مســاعدة  إيــران  إىل  بالنســبة  جــداً  هامــاً  يُعــدُّ  األول:  الهــدف 

]الرئيــس[ األســد عــى إعــادة االســتقرار للحكــم، وضــان بقائــه عــى 

املــدى الطويــل، تحديــداً وأنــه ال يســيطر عــى جميــع مناطــق البــالد، 

فــا زالــت هنــاك حســابات طويلــة بهــذا الشــأن ومــازال بقــاؤه غــر 

ــد  ــذا تري ــه تحســنت، وله ــات اســتمرار بقائ ــم أن إمكاني ــد، رغ مؤك

إيــران أن تبقــي بعــض قواتهــا لــي تشــارك يف تشــكيل التســوية التــي 

ــتفيد  ــم، وأن تس ــة والحك ــتقبل الدول ــول مس ــق ح ــن أن تتحق ميك
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منهــا يف ســورية بالتأثــر يف قراراتهــا وإدارتهــا حتــى لــو مل يبــق حكــم 

]الرئيــس[ األســد.

ــاين: مبــا أن اإليرانيــن ال ميكنهــم ضــان بقــاء ]الرئيــس[  الهــدف الث

األســد عــى املــدى الطويــل، فإنهــم يريــدون بنــاء قــدرة تأثــر 

مســتقلة يف ســورية، ولهــذا الغــرض أقــام اإليرانيــون مجموعتــن مــن 

ــوات القــدس وحــزب  ــدة مبســاعدة ق »املليشــيات« الســورية الجدي

اللــه وهــا: مجموعــة )قــوات الدفــاع الوطنــي( التــي تضــم عــرات 

اآلالف معظمهــم مــن الســورين الشــيعة والعلويــن؛ ومجموعــة 

)قــوات الرضــا( التــي تضــم قرويــن ســورين. وتهــدف )قــوات 

ــوة عســكرية  ــل هــذه املليشــيات الســورية إىل ق القــدس( إىل تحوي

ــان. ــه يف لبن ــرار حــزب الل ــة عــى غ سياســية ثابت

والهــدف الثالــث: أن يشــكل الوجــود العســكري اإليــراين قــوة مؤثــرة 

ــران  ــن إي ــد م ــيعي املمت ــالل الش ــيخ اله ــريب ويف ترس ــامل الع يف الع

حتــى لبنــان، فقــد أثبتــت األزمــات الخطــرة التــي مــرت بهــا ســورية 

والعــراق وظهــور داعــش، أن جــوار إيــران االســراتيجي يتعــرض 

لزعزعــة اســتقرار، تنعكــس عليهــا، وتتســبب يف ظهــور أفــكار ميكــن 

أن تؤثــر ســلباً فيهــا. لذلــك تــرى أن وجودهــا بهــذا الشــكل ســيقدم:

ــى  ــان، ع ــراق ولبن ــراين يف الع ــر اإلي ــن التأث ــًة لتمت فرص أ - 

املــدى الطويــل، ذلــك باســتغالل طبيعتهــا الدميوغرافيــة التــي تضــم 

ســكاناً عــى املذهــب الشــيعي.

عامــالً مينــع إنشــاء دولــة كرديــة مســتقلة تحــرض األقليــة  ب - 

إيــران. يف  الكرديــة 

قــوة تــوازن أمــام خصومهــا يف املنطقــة بشــكل عــام وأمــام  ت - 

الســعودية بشــكل خــاص.

إمكانيًة لربط العالقات مع الفلسطينين. ث - 

ــش  ــات داع ــور مجموع ــودة ظه ــع ع ــا يف من ــًة له ج -  مصلح

والقاعــدة.

العمل عى تخفيض النفوذ األمريي يف املنطقة. ح - 

والهــدف الرابــع :أن يشــكل الوجــود العســكري املســتمر يف ســورية 

ــق  ــل عــن طري ــادة تهديدهــا إلرسائي ــران عــى زي ــالً يســاعد إي عام

حــزب اللــه واملنظــات األخــرى، وعــن طريــق توســيع الجبهــة ضــد 

ــتخدامها يف  ــوالن، واس ــدود الج ــان إىل ح ــوب لبن ــن جن ــل م إرسائي

ــان. ــاد املتطــور عــر العــراق إىل ســورية ولبن نقــل الســالح والعت

نشــاطها  اســتمرار  مــن  إيــران  تســتفيد  أن  الخامــس:  والهــدف 

العســكري يف ســورية يف تحســن قدرتهــا العســكرية، وزيــادة نفوذهــا 

يف لبنــان والعــراق ورمبــا اليمن، وتســتفيد يف تأســيس خدمــات بحرية 

ــورية،  ــت س ــا وافق ــط إذا م ــاحل املتوس ــاً يف س ــة أيض ــك جوي وكذل

وهــذا مــن شــأنه تشــكيل قاعــدة الســتمرار التعــاون العســكري مــع 

ــا،  ــع تركي ــاون عســكري م ــل أن يؤســس إلنشــاء تع ســورية، ويُحتم

ــاء  ــة عــى بن ــت موافق ــب يف هــذا الوق ــران تطل ــدأت طه ــك ب ولذل

ــا. ــا واملجموعــات املرتبطــة به قواعــد لقواته

    ومــع ذلــك البــد يف الوقــت نفســه أن تحســب إيــران حســاباً بــأن 

وجودهــا العســكري ملــدة طويلــة يف ســورية، ســيولد أخطــاراً متنعهــا 

مــن تحقيــق أهدافهــا أو جــزء مــن أهدافهــا.

    ذلــك إىل أنــه ميكــن أن تتــورط إيــران يف مواجهــة عســكرية مــع 

ــة يف الســاحة  ــة أو مــع أطــراف قوي ــة أو اإلرسائيلي القــوات األمريكي

الســورية«.

    ويضيــف كام أنــه »يوجــد يف ســورية ســكان يعــادون نظــام 

األســد وإيــران وهــؤالء الســكان ســيتحفظون عــى اســتمرار الوجــود 

ــذا الوجــود سيشــكل  ــة إىل أن ه ــورية، إضاف ــراين يف س ــوذ اإلي والنف

ــؤال اآلن:  ــن الس ــران، لك ــى إي ــراً ع ــكرياً كب ــاً وعس ــاً اقتصادي عبئ

ــران  ــن إي ــد م ــام الســوري يف املســتقبل البعي ــف النظ ــا هــو موق م

ــورية؟ ــا يف س ووجوده

    يبــدو أن األســد يحتــاج يف الوقــت الراهــن كثــراً للوجــود اإليــراين، 

ألنــه يســهم يف تحســن وضعــه وضــان مســتقبله، لكــن هــل ســوف 

يكــون مســتعداً ومعنيــاً -إذا مــا تحقــق االســتقرار له-بالبقــاء مرتبطــاً 

بإيــران عــى مــدى املنظــور؟

    إذا افرضنــا أن الوجــود اإليــراين سيســتمر يف ســورية، فــإن االحتال 

األكــر وضوحــاً هــو أن تفضــل إيــران االمتنــاع عــن إرســال قــوة كبــرة 

إيرانيــة إىل ســورية، وستســلم باســتمرار النمــوذج الراهــن لوجودهــا 

والقائــم منــذ عــام 2014 معتمــدة عــى دور حرســها الثــوري وقــوات 

القــدس التابعــة لهــا، وكذلــك عــى دور بقيــة املجموعــات مــن حــزب 

اللــه إىل غرهــا.

    وهــذا الوضــع ســيكون مريحــاً إليــران أكــر مــن أي وضــع تزيــد 

فيــه عــدد قواتهــا، فهــي تســتطيع بوســاطته تقليــص خطــر التــورط 

املبــارش مــع إرسائيــل ومــع الواليــات املتحــدة، وســيقدم لهــا فرصــة 

إبــداء مرونــة متزايــدة يف معالجــة األزمــات املرتبطــة بالوضــع 

ــراق. ــا ســيفيدها هــذا الوضــع نفســه يف الع الســوري ك

ــة  ــوات اإليراني ــاء الق ــة بق ــون إمكاني ــن أن تك ــك ال ميك ــع ذل     وم

ومجموعاتهــا مضمونــة يف ســورية فمنــذ عــام )2013( ظهــرت أنبــاء 

تشــر إىل رغبــة حــزب اللــه بإعــادة املقاتلــن إىل لبنــان، فهنــاك 

ــا:  ــان بقائه ــول دون ض ــدة تح ــباب عدي أس

الســبب األول: حــن يتــم التوصــل إىل تســوية شــاملة   -

ــب  ــادرة مبوج ــة باملغ ــورية مطالب ــر الس ــوات غ ــا الق ــح فيه وتصب
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ــاين 2018، أن  ــون الث ــن يف كان ــا أعل ــة تركي ــر خارجي ــوية، فوزي التس

قــوات حــزب اللــه ســتضطر إىل الخــروج يف إطــار التســوية يف ســورية، 

وهــو املطلــب نفســه الــذي يــرىض بــه املعارضــون اللبنانيــون لوجــود 

ــورية. ــه يف س ــزب الل ح

    وكان موضــوع وجــود القــوات اإليرانيــة وغرهــا يف جنــوب ســورية 

ــكو  ــنطن وموس ــن واش ــاين 2017 ب ــن ث ــه يف تري ــرى بحث ــد ج ق

وعــان، واتفقــت هــذه األطــراف مبوجــب املصــدر األمريــي عــى أن 

ــوات غــر  ــه يقــي بخــروج كل الق ــم التوصــل إلي ــذي ت ــاق ال االتف

ــل إىل  ــري التوص ــن يج ــورية، وح ــوب س ــة جن ــن منطق ــورية م الس

تســوية ســتغادر هــذه القــوات مــن بقيــة األرايض الســورية، وهــذا 

االتفــاق يظهــر أيضــاً يف البيــان الــرويس األمريــي الــذي جــرى التوقيع 

ــورية يف  ــر الس ــوات غ ــض الق ــا إىل تخفي ــن، ودع ــن الجانب ــه ب علي

ــة األمــر. ــا للمنطقــة يف نهاي ســورية ومغادرته

ــه أوالً ال يتضمــن      لكــن هــذا االتفــاق ينطــوي عــى مشــاكل، ألن

ــر  ــوات غ ــود الق ــتمر وج ــن أن يس ــادرة، وميك ــاً للمغ ــدوالً زمني ج

ــر.  ــا أك الســورية بضــع ســنوات ورمب

الســبب الثــاين: بعــد أيــام قليلــة عــى التوقيــع عــى هــذا   -

االتفــاق، أعلــن ســرجي الفــروف وزيــر الخارجيــة الرويس، أن »روســيا 

لــن تهتــم مبوضــوع خــروج القــوات اإليرانيــة واملجموعــات املرتبطــة 

ــدث  ــه ح ــي، ألن ــوات رشع ــذه الق ــود ه ــورية، وأن وج ــن س ــا م به

مبوجــب موافقــة مــن الســلطة املعــرف بهــا يف ســورية ». وال شــك 

أن هــذا البيــان يعــزز االنطبــاع بــأنَّ إيــران تنــوي االحتفــاظ بوجــود 

قواتهــا وقــوات املجموعــات املرتبطــة بهــا عــى مــدى الزمــن مبوافقــة 

روســية أيضــاً.

تحــددت  التــي  املســاحة  زالــت  مــا  الثالــث:  الســبب   -

ــن  ــداً ع ــا بعي ــل فيه ــوات بالعم ــذه الق ــمح له ــي يس ــة الت للمنطق

منطقــة حــدود الجــوالن تثــر مشــكلة إلرسائيــل، فقــد طلبــت 

ــن مــن 50 اىل 60  ــن املنطقت ــة ب ــد املســاحة الفاصل ــل أن متت إرسائي

كيلــو مــراً؛ لكــن روســيا مل توافــق يف البدايــة إال عــى أن تكــون هــذه 

القــوات بعيــدة مبســافة خمســة كيلــو مــرات عــن حــدود الجــوالن 

ــود  ــون وج ــأن يك ــط ب ــل وس ــى ح ــاق ع ــرى االتف ــك ج ــد ذل وبع

هــذه القــوات عــى بعــد 20 كيلومــراً يف بعــض املناطــق وعــى بعــد 

خمســة كيلومــرات يف مناطــق أخــرى«.

    وتحــت عنــوان: مســتقبل التدخــل االيــراين يف ســورية: نقــاط القوة 

والضعــف يــرى كام أنــه »إذا أبقــت إيــران يف ســورية قــوات كبــرة 

ــات واألســئلة التــي ترافقهــا، فــإن ذلــك  لزمــن طويــل رغــم الصعوب

ســيولد تزايــداً يف الخطــر الــذي تعكســه عــى إرسائيل، فإيران تســعى 

إىل نــر قــوة كبــرة إضافيــة قــرب حــدود إرسائيــل وتأســيس جبهــة 

أخــرى إىل جانــب جبهــة جنــوب لبنــان أمامهــا تتمركــز فيهــا قــوات 

ــذه  ــزز ه ــا، وتتع ــة له ــرى تابع ــات أخ ــه أو مجموع ــزب الل ــن ح م

القــوات بأســلحة تنقلهــا إيــران عــر العــراق، فتهــدد الجبهــة الداخلية 

اإلرسائيليــة، ومــع ذلــك ال يعنــي هــذا أن إيــران ستســارع إىل تفعيــل 

حــزب اللــه أو أي مجموعــات أخــرى للعمــل ضــد إرسائيــل، وإيــران 

مل يحــدث أن جــرى بينهــا وبــن ارسائيــل مجابهــة عســكرية مبــارشة، 

وميكــن االفــراض بوضــوح أن إدراكهــا ملــا تفتقــده مــن بعــض عنــارص 

ــورة ال  ــخ املتط ــرة يف الصواري ــكرية الكب ــا العس ــم قدراته ــوة رغ الق

ــراتيجي  ــوى االس ــزان الق ــف يف مي ــاط ضع ــك نق ــا ال متل ــي أنه يعن

مــع إرسائيــل، فإيــران مــا تــزال تســتخدم أســلحة جــو قدميــة أمركيــة 

وروســية وصينيــة، وال بــدَّ أن تحســب إيــران حســاباً لقــدرة ارسائيــل 

-ورمبــا بدعــم أمــريك- عــى رضب منشــآتها النوويــة«.

    ويؤكــد كام أن الوجــود الــرويس العســكري عــى األرايض الســورية 

يشــكل عامــالً آخــر يقلــق إرسائيــل، وأن إعــالن الرئيــس بوتــن ورئيس 

أركان الجيــش الــرويس يف كانــون أول 2017 عــن البــدء بســحب 

وحــدات روســية عســكرية مــن ســورية بعــد أن تــم االنتصــار عــى 

داعــش مجــرد إجــراء تكتيــي.

    وتحــت عنــوان: أبعــاد الوجــود االيــراين العســكري عــى إرسائيــل 

القــوات اإليرانيــة  املتحــدة اســترف كام أن: »بقــاء  والواليــات 

ــداً  ــا يف ســورية، ســيولد يف املســتقبل تهدي واملجموعــات التابعــة له

كبــراً عــى إرسائيــل، وســتعمل إيــران مــن ُمنطلقــه عــى مــد خــط 

ــران إىل  ــن إي ــد م ــوذ ميت ــدة لنشــاط ونف ــح قاع ــرايّف، يصب ــري جغ ب

ســورية ولبنــان، ويتيــح إليــران تحريــك قــوات ومعــدات قتاليــة عــى 

ــة  ــة تحتي ــداد بني ــراف بإع ــذه األط ــتقوم ه ــط، وس ــذا الخ ــول ه ط

ــه  ــزب الل ــق ح ــن طري ــداً ع ــل، تحدي ــد إرسائي ــات ض ــذ عملي لتنفي

ــات  ــل هــذه العملي ــاج ملث ــا تحت ــران عندم ــا إي ومجموعــات تدعمه

عــى امتــداد جبهــة طويلــة متتــد مــن جنــوب لبنــان لتصــل إىل حدود 

ســورية يف الجــوالن، وســتعمل ايــران عــى تحويــل هــذا الخطــر إىل 

ــري  ــر ال ــود املم ــل وج ــن تتحم ــل ل ــا أن إرسائي ــم، ك ــد دائ تهدي

ــود  ــيتيح وج ــك س ــًة إىل ذل ــورية، إضاف ــراق إىل س ــر الع ــران ع إلي

قــوات إيرانيــة قريبــة مــن إرسائيــل إمكانيــة توجيــه رضبــة إرسائيليــة 

لهــذه القــوات عندمــا تجــد إرسائيــل حاجــة إىل ذلــك، وحتــى لــو كان 

ــن  ــث ع ــري. ويف الحدي ــر ال ــذا املم ــع ه ــة وقط ــو عرقل ــدف ه اله

ــه رد  ــا بتوجي ــه مل يقوم ــزب الل ــران وح ــد أن إي ــوع نج ــذا املوض ه

عســكري ضــد إرسائيــل بعــد الغــارة الجويــة التــي نفذتهــا إرسائيــل 

ــبت  ــد نس ــون أول 2017، فق ــة يف كان ــكرية إيراني ــدة عس ــى قاع ع
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هــذه العمليــة إلرسائيــل كرســالة منهــا إىل ايــران بــأن ال تتجــاوز الخط 

األحمــر، ومتنــع قواتهــا مــن االقــراب إىل حــدود إرسائيــل يف الجــوالن؛ 

لكــن اقــراب مثــل هــذه القــوات مــع مــرور الوقــت ونشــاطها 

الــذي تقــوم بــه مــع قــوات حــزب اللــه يف تلــك املنطقــة الجنوبيــة، 

ــت  ــن، ســواء أكان ــن الجانب ــة ب ــوع مجابه ســيزيدان مــن خطــر وق

مجابهــة بــادر بهــا أحــد الجانبــن، أم جــرت بشــكل غــر مخطــط لــه 

بســبب تدهــور الوضــع. ويف هــذا اإلطــار ال بــد مــن األخــذ بالحســبان 

عــدم وجــود مــا يضمــن أن ال تــرد قــوات إيــران أو حــزب اللــه عــى 

ــا  ــع وصــول املعــدات والســالح، وكل ــل حــن تنفــذ غــارة ملن إرسائي

اســتمر الجيــش اإلرسائيــي بتوجيــه مثــل هــذه الغــارات كلــا ازداد 

اهتــام إيــران وحــزب اللــه بالــرد بهــدف ردع إرسائيــل ومنعهــا مــن 

ــة أن يقــوم حــزب  ــة معين ــك مــن املمكــن يف مرحل االســتمرار، ولذل

ــادة يف  ــراءات مض ــاذ إج ــق اتخ ــن طري ــرد ع ــراين بال ــم إي ــه بدع الل

أعقــاب قيــام الجيــش اإلرسائيــي باســتهداف رجالــه أو مواقعــه. ففــي 

ــة عــى  ــة الثاني ــد الحــرب اإلرسائيلي ــداً بع ــة، تحدي الســنوات املاضي

ــام  ــوق جــداً أم ــق ردع موث ــل يف تحقي ــان 2006، نجحــت إرسائي لبن

ــل ســتحتاج اآلن إىل املحافظــة عــى هــذا  ــن ارسائي ــه؛ لك حــزب الل

الــردع وتقويتــه، ألنــه ميكــن أن يتغــّر عــدد مــن املعطيــات ملصلحــة 

حــزب اللــه، فاملقاتلــون مــن حــزب اللــه موجــودون أيضــاً يف ســورية، 

ــد تراكمــت  ــران، وق ــة إلي ــات تابع ــة ومجموع ــوات إيراني ــاك ق وهن

عنــد الجميــع تجــارب قتاليــة هامــة قابلــة لتمتــن أمــن حــزب اللــه 

الــذايت وتحفيــزه عــى الــرد عــى العمــل العســكري اإلرسائيــي ضــده، 

وإيــران تقــوم بتحســن قدراتهــا لنقــل املعــدات القتاليــة األكــر 

نوعيــة برسعــة لحــزب اللــه مــا تنتجــه مــن مصانــع األســلحة التــي 

أنشــأتها يف ســورية، ومــا تنقلــه بواســطة املمــر الــري عــر العــراق. 

ــا يف  ــت تتخذه ــي كان ــراءات الت ــادة اإلج ــل زي ــى إرسائي ــك ع ولذل

ــادة  ــام بزي ــل: القي ــة، مث ــردع اإلرسائيلي ــي تعــزز قــدرة ال الســابق ل

توضيــح الخطــوط الحمــراء، والقيــام بعرقلــة املمــر الــري عــر 

ــة  ــات الناقل ــات العســكرية للعرب ــه الرضب ــتمرار توجي ــراق، واس الع

ــن  ــالن ع ــلحة دون اإلع ــع األس ــة، ومصان ــة النوعي ــدات القتالي للمع

مســؤولية إرسائيــل، كــا يتوجــب قيــام الواليــات املتحــدة بعمليــات 

عســكرية ضــد أهــداف تابعــة للمجموعــات التابعــة إليــران عندمــا 

ــز الثقــة فيــه«. يتوصــل ترامــب إىل اســتنتاج أنــه مطالــب بتعزي

    ويضيــف كام أنَّ »احتــال البقــاء املســتمر للقــوات اإليرانيــة 

ــد إىل  ــة تســلّلها املؤك ــا يف ســورية وإمكاني ــة له ــات التابع واملجموع

ــع اإلدارة  ــاً م ــواراً وتعاون ــيتطلب ح ــك س ــه، كل ذل ــوالن أو قرب الج

األمركيــة، لكــن تكمــن املشــكلة هنــا يف أن إدارة ترامــب بــدأت 

ــك يف  ــواء أكان ذل ــران، س ــاه إي ــدد تج ــد وتش ــة تهدي ــا بلغ خطابه

ــذه  ــن ه ــي، لك ــاط اإلقليم ــوع النش ــووي، أم يف موض ــوع الن املوض

اإلدارة مل تبلــور بعــد وســائل عمــل لصــد التدخــل اإليــراين يف الــدول 

ــه  ــذي تقدم ــم ال ــى الدع ــريك ع ــرد األم ــدم ال ــا أن ع ــرى، ك األخ

ــنطن  ــة واش ــبب رغب ــا بس ــورية -رمب ــراين يف س ــل اإلي ــيا للتدخ روس

ــران. ويف ظــل هــذا  تقريــب روســيا نحوهــا- ال يســاعد عــى ردع اي

الوضــع تقــوم إدارة ترامــب عمليــاً بتقديــم الســاحة الســورية لروســيا 

ــلبية  ــذه الس ــل ه ــي يف ظ ــرف إقليم ــد أي ط ــه ال يوج ــران، ألن وإي

األمركيــة قــادر عــى صــد االخــراق اإليــراين لســورية، ولهــذا الســبب 

بالــذات أصبــح مــن املطلــوب مــن اإلدارة األمركيــة القيــام بتصعيــد 

إجراءاتهــا نحــو إيــران وحــزب اللــه إذا مــا واصــال تحــدي الواليــات 

ــن  ــدد م ــاذ ع ــى اتخ ــادرة ع ــب ق ــإدارة ترام ــا. ف ــدة وحلفائه املتح

ــراين لســورية عــى املــدى  االجــراءات مــن أجــل صــد االخــراق اإلي

الطويــل، ففــي إطــار املفاوضــات حــول مســتقبل ســورية تســتطيع 

إدارة ترامــب إجــراء محادثــات مــع روســيا وتركيــا يف موضــوع 

ــدد ويف  ــي مح ــدول زمن ــورية بج ــن س ــة م ــوات األجنبي ــراج الق إخ

ــاين  ــن ث ــا تقــرر يف اتفــاق تري إطــار التســوية الشــاملة مبوجــب م

ــذا االجــراء، وال ميكــن  ــد أكــدت تأييدهــا له ــا ق ــت تركي 2017. وكان

اســتبعاد إمكانيــة تأييــد روســيا لــه، رمبــا مقابــل مثــن تدفعــه أمــركا 

لهــا. ويف مقــدور إدارة ترامــب فــرض عقوبــات إضافيــة عــى إيــران 

بســبب تدخلهــا العســكري يف ســورية، كــا أنــه يف مقدورهــا أيضــاً 

اتخــاذ إجــراءات عســكرية محــدودة مــن أجــل خلــق صعوبــات أمــام 

اســتخدام إيــران للممــر الــري الــذي تنقــل عــره القــوات واملعــدات 

ــه«. ــة اىل ســورية وحــزب الل القتالي



التحليل واالستنتاج:

ــراين  ــر اإلرسائيــي يف موقفــه مــن الوجــود اإلي     يؤكــد هــذا التقدي

ــن  ــدد م ــى ع ــورية ع ــه يف س ــة ل ــات الحليف ــكري واملجموع العس

ــق: الحقائ

1. أن الوجــود اإليــراين العســكري تــرى فيــه إرسائيــل تعزيــزاً لقــدرة 

ســورية وإســهاماً بنســبة جيــدة يف قــوة الــردع التــي تعتمــد ســورية 

عليهــا يف حايــة نفســها، تحديــداً مــن إرسائيــل .

2. أن هــذا الوجــود يتمتــع بقبــول رويس لــه يف هــذه املرحلــة، ألنــه 

يشــكل جــزءاً مــن تحالــف رويس عــى مصالــح مشــركة بــن الجانبــن 

عــى مســتوى إقليمــي أوســع مــن منطقــة الــرق األوســط، وألنــه 

جــاء بطلــب مــن القيــادة الســورية وباتفــاق معهــا.

ــران عــر العــراق إىل ســورية  3. أن وجــود خــط مــرور بــري مــن إي

ولبنــان يشــكل عامــالً اســراتيجياً هامــاً يف زيــادة القــدرة العســكرية 

والوســائط القتاليــة لــكل مــن ســورية وحلفائهــا يف مجابهــة الحــرب 

ــل  ــل إرسائي ــن تقب ــة ضدهــا، ول ــا وأي حــرب مقبل ــي تشــن عليه الت

بوجــوده لهــذا الغــرض وســتضعه عــى جــدول عملهــا املعــادي بكافــة 

األشــكال املمكنــة. 

الوجــود  يحملــه  الــذي  للخطــر  اإلرسائيــي  التشــخيص  إن   .4

العســكري اإليــراين واســتمراره عــى األرايض الســورية ينطــوي ضمنيــاً 

ــة  ــا باملجابه ــه لوحده ــص من ــة التخل ــل بصعوب ــى تســليم إرسائي ع

ــي  ــركة الت ــة املش ــوة اإلقليمي ــى أن الق ــدل ع ــذا ي ــكرية، وه العس

ــبي  ــراق النس ــف الع ــه وتآل ــورية-إيران-حزب الل ــور س ــكلها مح يش

معــه أصبحــت حقيقــة ثابتــة ال تتحمــل إرسائيــل اســتمرار وجودهــا 

ال يف حالــة اســتقرار ســورية باملســتقبل وال يف حالــة اســتمرار الحــرب 

ــي  ــن التســليم اإلرسائي ــوع م ــى ن ــى ســورية. وينطــوي أيضــاً ع ع

ــدة عــن قــرى حــدود  بهــذا الوجــود، إذا كان يف مناطــق أخــرى بعي

الجــوالن املحتــل. وهــذا مــا يجعــل القيــادة اإلرسائيليــة بحاجــة 

ماســة لــدور عســكري أمــريك مبــارش إىل جانبهــا يف أي خطــة تعدهــا 

ــذي  ــر ال ــامل واملم ــكري  الش ــراين العس ــود اإلي ــن الوج ــص م للتخل

يعــزز قــوة ســورية. 

    ولذلــك يعــد تحديــداً موضــوع الوجــود اإليــراين العســكري 

ومجموعاتــه مــن أولويــات جــدول العمــل املشــرك اإلرسائيــي-

ــن  ــراتيجية للطرف ــة االس ــن األهمي ــرة م ــة كب ــى درج ــريك وع األم

القوتــن  لهاتــن  الطبيعــي  اإلرسائيــي واألمــريك، وســيكون مــن 

اإلرسائيليــة واألمركيــة البحــث عــن كل الوســائل والطــرق العســكرية 

والسياســية املبــارشة وغــر املبــارشة واســتخدامها دون أي تــردد 

ــه. ــص من للتخل

    هــذا، وألن إدارة أوبامــا الســابقة كانــت قــد واجهــت هــذا 

ووســائل  العســكري  التهديــد  وســائل  واســتخدمت  املوضــوع، 

التخريــب االســتخبارايت والتحريــض الداخــي لزعزعــة اســتقرار الوضع 

ــرت إىل  ــة، فاضط ــداف املطلوب ــق األه ــران، ومل تحق ــي يف إي الداخ

اللجــوء لتجربــة التوصــل إىل اتفــاق فيينــا مــع بقيــة الــدول االوروبيــة 

ــر  ــد الخط ــيا والصــن لتحيي ــك روس ــا وفرنســا وكذل ــا وبريطاني أملاني

االســراتيجي يف الــراع مــع إيــران وهــو النــووي، فــإن إدارة ترامــب 

ــة مــا  ــن يكــون أمامهــا يف هــذه الظــروف ســوى تجرب ونتنياهــو ل

ــن  ــران م ــدة الســتهداف إي ــكارات جدي ــا بزخــم أو بابت ــه أوبام جرب

ــن الخــارج. الداخــل أو م

    كــا أنــه مــن التقديــرات املحتملــة بنســبة مــا أن تلجــأ واشــنطن 

ــد  ــرة التدخــل العســكري يف ســورية بع ــب إىل توســيع دائ ــل أبي وت

ــدف  ــزه يف شــال ســورية، به ــن ركائ أن فرضــت واشــنطن جــزءاً م

توســيع رقعتــه أو اتجاهاتــه باســتخدام تركيــا وتحويــل ســاحة ســورية 

إىل ميــدان منازلــة متعــددة االتجاهــات ، بهــدف إضعافهــا واســتنزاف 

إيــران فيهــا كجبهــة حــرب تشــغلها الســتغالل تأثرهــا ومضاعفاتهــا يف 

الداخــل اإليــراين.

    لكــن احتــاالً كهــذا ســيظل خاضعــاً لعــدد مــن الحســابات 

املوضوعيــة يف امليــدان، مثــل: هــل ســتبادر إرسائيــل أو واشــنطن إىل 

ــة  ــوات اإليراني ــذه الق ــع ه ــارش م ــكري املب ــتباك العس ــوء لالش اللج

ــتباك  ــى اآلن لالش ــادرا حت ــن مل يب ــورية؟ إن الطرف ــى األرايض الس ع

مــع قــوات إيرانيــة رغــم أنَّ اقــراب الوجــود العســكري اإليــراين إىل 

ــل. ــه إرسائي ــل ب ــن تقب ــوب ســورية ل مناطــق يف جن

    وهــل ســتقبل إرسائيــل باالتفــاق الرويس–األمــريك حــول منطقــة 

جنــوب ســورية وتلتــزم بــه وال تلجــأ اىل امتحــان ردة الفعــل االيرانيــة 

عــى عمــل عســكري إرسائيــي معلــن أو غــر معلــن؟ لقــد تعــودت 

ــريك  ــرار األم ــان عــى وضــع الق ــة يف بعــض األحي ــادة اإلرسائيلي القي

ــرى  ــا يف موضــوع ت ــق معه ــه ال يتف ــة حرجــة حــن تجــد أن يف زاوي

يف التعامــل معــه أولويــة، فتعمــل عــى فــرض أولويتــه عــى اإلدارة 

ــة  ــنوات املاضي ــل يف الس ــه. وإرسائي ــارش في ــا املب ــة بتوريطه األمركي

ــراين،  ــووي اإلي ــغ بالخطــر الن ــول وتبال ــت ته ــا كان ــاق فيين ــل اتف قب

ــران مــن  ــع إي ــا أنهــا ســتعمل عــى من وتبعــث برســائل توحــي فيه

امتــالك الســالح النــووي عــن طريــق شــن حــرب مبــارشة عليهــا حتــى 

لــو« فعلــت ذلــك وحدهــا«، وهــي تــدري أنهــا لــن تقــدم عــى مثــل 

هــذا العمــل إال مبشــاركة أمركيــة، وهــذا مــا أعلنــه عــدد مــن القــادة 

العســكرين اإلرسائيليــن.
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    وإرسائيــل يف هــذه األوقــات تفضــل املراهنــة عــى زج الســعودية 

ودول الخليــج يف حــرب عــى إيــران رغــم معرفتهــا بــأن قــرار 

الســعودية يف هــذا املوضــوع يخضــع للتنســيق واملوافقــة األمركيــة، 

وقــد يــورط واشــنطن بحــرب مبــارشة ال تفضلهــا ضــد إيــران يف هــذه 

الظــروف ذلــك أن االدارة األمركيــة تــدرك أن ســاحة العــراق بــدأت 

تظهــر فيهــا قــدرات مناهضــة للهيمنــة األمركيــة ومل تعــد كــا كانــت 

ــام 2010. يف ع

    هــذا، وألن القيــادة اإلرسائيليــة تــدرك طبيعــة الوضــع الراهــن ومــا 

يولــده يف موضــوع الوجــود اإليــراين مــن نقــاط قــوة وضعــف مبوجب 

مــا يــراه البحــث، فإنهــا تفضــل اللعــب اآلن بالطريقــة نفســها التــي 

تحــدد فيهــا خطوطــاً حمــراَء لفرضهــا يف قواعــد لعبتهــا عــى الســاحة 

الســورية ومــن ينتــر فيهــا مــن قــوات إيرانيــة أو حليفــة محليــة.

ــل  ــراء؛ ب ــوط الحم ــذه الخط ــد ه ــف عن ــل ال تتوق ــن إرسائي     لك

ــة وتواصــل العمــل عــى مــا ميكــن أن  ــا وســيلة ردع مؤقت ــرى فيه ت

تعــده مــن أعــال أو عمليــات داخليــة يف ســاحة ســورية ومياديــن 

الوجــود العســكري االيــراين لتفتيــت دوره وتصعيــد وســائل زعزعــة 

االســتقرار يف الجبهــة الداخليــة الســورية ملنــع ســورية مــن االســتفادة 

مــن قــدرة الــردع التــي يســهم فيهــا الوجــود العســكري اإليــرايّن.
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