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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



»يوم قتالي في سورية: الدوافع والنوايا والدالئل«، 
بقلم تسفي ماغين وسيما شاين وكارميت فاالنسي.
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تخلـُـص الدراســة إىل أنــه: »ميكــن تفســر مــا حــدث يف نهاية األســبوع 

ــام  ــة للقي ــة إيراني ــه محاول ــورية بأن ــة الس ــى الجبه 2018/2/10 ع

بعمليــة رسيــة فــوق املنطقــة اإلرسائيليــة، أو تحــرش مقصــود بهــدف 

ــل بوســاطتها  ــة التــي متكنــت إرسائي ــة اإلرسائيلي ــر قواعــد اللعب تغي

مــن شــن هجــات يف ســورية، مــن أجــل الحــّد مــن تزايــد قــدرات 

حــزب اللــه، وإضعــاف الوجــود اإليــراين واملجموعــات التــي تدعمهــا 

ــع  ــي الواس ــرد اإلرسائي ــاء ال ــيا. وج ــرد روس ــك دون أن ت ــران، ذل إي

ليوضــح إليــران وحلفائهــا مــدى قــدرة إرسائيــل عــى العمــل بشــكل 

شــامل فــوق ســورية للمحافظــة عــى الخطــوط الحمــراء التــي 

ــن  ــا م ــد حذره ــدث لتزي ــا ح ــرة م ــران الِع ــتأخذ إي ــا. وس حددته

إرسائيــل مــن جهــة، ولتجعــل إرسائيــل تدفــع مثنــاً أكــر مــا تتوقــع 

هــي نفســها أن تدفعــه، مــن جهــة أخــرى. 

     ومــع ذلــك تجــد إرسائيــل أن تزايــد األطــراف الالعبــة يف ســورية، 

ــائل العســكرية  ــه الوس ــج في ــٍو تدم ــى نح ــل ع ــا العم ــرض عليه يف

ــك  ــورية، لذل ــراين يف س ــود اإلي ــتمرار الوج ــد اس ــية ض ــع السياس م

يُعــدُّ هامــاً يف هــذا اإلطــار تعميــق الحــوار والتعــاون مــع الواليــات 

ــذي  ــع ال ــكيل الواق ــاً يف تش ــاً مركزيّ ــا العب ــيا بصفته ــدة وروس املتح

يتبلــور يف ســورية وال ميكــن أن تتنــازل عــن مكانتهــا فيــه. ورغــم أن 

مــا حــدث جــرى احتــواؤه عــى املــدى القصــر، إال أنــه يتوجــب عــى 

ــران إجــراءات  ــة أن تتخــذ إي ــل أن تأخــذ يف حســبانها إمكاني إرسائي

ــن  ــن وتحس ــراءات تحص ــة إىل إج ــر، إضاف ــت متأخ ــة يف وق انتقامي

ــة الســورية«.  الدفاعــات الجوي

وجاء يف نص الدراسة أن: 

ــة  ــوق املنطق ــار ف ــال طي ــرة ب ــة املس ــرة اإليراني ــقاط الطائ     »إس

اإلرسائيليــة كشــف مــدى حساســية أي حــادث يقــع بــن إيــران 

وإرسائيــل يف الســاحة الســورية. فهنــاك غايــة إيرانيــة مســتمرة 

لرتســيخ الوجــود اإليــراين يف ســورية يف مجــرى الحــرب الداخليــة التــي 

ــي  ــي علن ــاك إرصار إرسائي ــر هن ــب اآلخ ــن الجان ــا، وم ــري فيه تج

ــة  ــداد بني ــه يف إع ــراين وخطط ــود اإلي ــيخ الوج ــع ترس ــايت ملن وعملي

تحتيــة عســكرية داخــل ســورية. وهنــاك مطلــب عــام بإخــراج جميع 

األطــراف التــي تدعمهــا إيــران مــن ميليشــيات وقــوات لحــزب الله يف 

ســورية بشــكل كامــل. فاإليرانيــون هــم الذيــن حــددوا توقيــت هــذه 

ــت  ــذا التوقي ــم ملداهــا. فله ــة، رغــم وجــود شــك يف تقييمه املواجه

ال يخــدم إيــران يف الظــروف التــي متــر بهــا وال يف كثافــة املواجهــات 

ــي تجــري يف ســورية«.  ــة الت الداخلي

ــل  ــع العم ــالن لدواف ــان محتم ــاك توضيح ــة: »هن ــف الدراس وتضي

اإليــراين: األول: رغبــة إيــران بتنفيــذ عمليــة رسيــة المتحــان القــدرة 

عــى القيــام بتغطيــة اســتخباراتية كانــت قــد قامــت بهــا يف الســابق، 

ــر  ــن غ ــرة م ــرات املس ــن الطائ ــور م ــر مط ــوذج غ ــتخدام من باس

ــام  ــض أم ــران منخف ــيلة ذات ط ــال وس ــة إرس ــا أن عملي ــار. ك طي

ــة  ــى رغب ــدل ع ــن أن ت ــق األردن، ميك ــن طري ــي( ع الرادار)اإلرسائي

ــاً، لكــن قــدرة  إيرانيــة بإخفــاء التســلل إىل املنطقــة اإلرسائيليــة عمليّ

املســرة،  الطائــرة  إرسائيــل االســتخباراتية مّكنتهــا مــن إســقاط 

ومهاجمــة العربــة التــي أطلقتهــا مــن داخــل العمــق الســوري. غــر 

أنَّ حجــم الهجــوم الجــوي اإلرسائيــي جعــل منظومــة الدفــاع الجــوي 

ــاَب  ــخ فأص ــن الصواري ــر م ــدد كب ــالق ع ــن إط ــن م ــوري تتمك الس

ــا حــدث  ــاين مل ــح الث ــا التوضي ــرة)ف16( فأســقطها. أم ــا الطائ بعُضه

فهــو أن إيــران أرادت أن تقــوم بتحــرش مقصــود، مــن أجــل إعــادة 

ــرب  ــة يف الح ــح الكف ــل لرتجي ــام إرسائي ــة أم ــد اللعب ــد قواع تحدي

الداخليــة ملصلحــة ]الرئيــس[ األســد، وتعزيــز شــعوره باألمــن بحيــث 

تــؤدي هــذه املحاولــة إىل تغيــر ميــزان القــوى الحــايل الــذي يعطــي 

لســالح الجــو اإلرسائيــي إمكانيــة تكــرار هجاتــه الهادفــة إىل رضب 

ــران يف ســورية. ــه وإي ــة قــوة حــزب الل بني

    ولذلــك كان الــرّد اإلرسائيــي واســعاً، وتضمــن رضب أهداف ســورية 

وإيرانيــة، ودلَّ مــن حيــث حجمــه عــى اســتعداد مســبق الحتــال 

يســتوجب رداً مــن هــذا القبيــل يف وقــت قصــر مــن اإلنــذار املبكــر، 

ــادرة اىل  ــة املب ــا إمكاني ــل تنتظــر فرصــة تعطيه ــت إرسائي ــا كان ورمب

رد كهــذا.

      هــذا، ويف كل األحــوال شــعرت إرسائيــل، أنهــا ملزمــة بالــرد 

ــران  ــا إي ــي تجاوزته ــراء الت ــوط الحم ــد للخط ــم جدي ــام برس والقي

ــة  ــة نوعي ــل وبعملي ــدود إرسائي ــت ح ــن خرق ــوس ح ــكل ملم بش

ــار. ــال طي ــورة ب ــرة متط ــرة مس ــا طائ ــطة إطالقه بواس

ــه رغــم االنجــذاب نحــو تقديــر أن الحــادث قــد انتهــى،       كــا أنّ

ــدور كل  ــه، ويف مق ــة ب ــب خاّص ــق مكاس ــن حق ــن الجانب ألنَّ كُاّلً م
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ــب الســوري أســقط ألول  ــه، إال أن الجان ــا كانتصــار ل ــا تقدميه منه

مــرة منــذ ســنوات كثــرة طائــرة إرسائيليــة، رغــم أن إرسائيــل ســببت 

بردهــا رضراً كبــراً ملواقــع الوجــود اإليــراين وللدفاعــات الجويــة 

ــة قدرتهــا عــى العمــل يف ســورية مــع  الســورية، وأبــرزت مــرة ثاني

رضورة األخــذ بالحســبان أن هــذا الحــادث مل ينتــه مــن ناحيــة 

ــرد  ــراً يف ال ــذر كب ــدي ح ــران تب ــى أن إي ــدل ع ــة ت ــران. فالتجرب إي

عــى العمليــات اإلرسائيليــة ضدهــا حتــى لــو تطلــب ذلــك منهــا وقتــاً 

ــرد«. لالســتعداد لل

ــاوز  ــي تتج ــة األوســع الت ــوان: الصل ــف الدراســة تحــت عن   وتضي

ــه:  ــران، أن ــل وإي إرسائي

     »رغــم امليــل إىل تأطــر الحــادث داخــل معادلــة إرسائيــل وإيــران، 

ــذا  ــن ه ــع م ــو أوس ــا ه ــه مب ــع صلت ــأ قط ــن الخط ــدو م ــه يب إال أن

ــة ودور  ــه مبكان ــه يف صلت ــا رؤيت ــب مّن ــادث يتطل ــه ح ــار، ألن اإلط

روســيا يف الســاحة الســورية، ولذلــك يصبــح الســؤال املركــزي يف هــذا 

الشــأن هــو: هــل كان الــروس يعلمون بهــذه العمليــة اإليرانيــة أم ال؟ 

فمــن املمكــن ملعرفــة روســيا بشــكل مســبق وموافقتهــا بصمــت عى 

هــذا العمــل أن تشــر إىل وجــود أزمــة يف العالقــات مــع إرسائيــل وإىل 

انســحاب رويس أحــادي مــن منظومــة التفاهــات القامئــة معهــا.

ــدة،  ــة جدي ــام معادل ــنكون أم ــذه س ــة كه ــه يف حال ــك إىل أن      ذل

تتطلــب دراســة عميقــة ومتزنــة تتنــاول السياســة اإلرسائيليــة تجــاه 

ــذي تفرضــه روســيا. الواقــع املتغــر ال

     لكــن، إذا مل يكــن الــروس عــى معرفــة بهــذه العمليــة -وميكــن 

ــروس هــذه  ــّد ال ــا يع ــة كي ــاك إمكاني ــإن هن ــذا األمر-ف ــرتاض ه اف

العمليــة مبثابــة تحــدٍّ مــن قبــل إيــران التــي قــد تــرى بعــن القلــق 

ــا  ــا يف ســورية، ورمب ــد إجراءاته ــية بتقيي ــة روس ــال وجــود رغب احت

هــذا يعنــي أن روســيا بــدأت تفكــر بــرورة تخفيــض حجــم الوجــود 

ــراين يف املســتقبل.«  اإلي

ــات  ــوتيش والرصاع ــر س ــورات مؤمت ــة، أن »تط ــف الدراس      وتضي

األطــراف  وتداخــالت  رشقهــا  وشــال  ســورية  شــال  الجاريــة 

ــه وتناقضاتهــا والتصــور الــرويس ملســتقبل ســورية الــذي  ــة في الالعب

ــع روســيا إىل  ــد يدف ــك ق ــرايّن، كل ذل ــع التصــور اإلي ــف م ــد يختل ق

االعتقــاد بــأن العمليــة اإليرانيــة األخــرة، تعــد محاولــة لرســم قواعــد 

لعبــة أمــام روســيا وليــس أمــام إرسائيــل فقــط، ذلــك بهــدف تأكيــد 

موقــع إيــران كالعــب مركــزي، ويتوجــب احــرتام مواقفــه ومصالحــه 

ــتقبل«. ــورية يف املس ــوية يف س ــكيل التس ــى يف تش حت

      هذا، وتحت عنوان: املعاين والتوصيات، تضيف الدراسة:

ــع، وأن  ــد واس ــن بتصعي ــر معنيت ــران غ ــل وإي ــدو أن إرسائي     »يب

ــذي  ــي ال ــغال اإلعالم ــد االنش ــواؤه بع ــرى احت ــوري ج ــادث الف الح

اســتمر حولــه، وأن إرسائيــل التــي ال تقبــل بالوجــود االيــراين يف 

ــده  ــا تع ــران مل ــاوز إي ــى تج ــا ع ــا يف رده ــرزت تصميمه ــورية أب س

ــد هــذه  ــم تحدي ــو مل يت ــى ل ــاً للخطــوط الحمــراء حت ــل خرق إرسائي

ــة.  ــوط بدق الخط

    ويبــدو باســتثناء إســقاط الطائــرة اإلرسائيليــة، أنــه رغــم الحجــم 

ــد نبهــت بشــكل واضــح  ــت ق ــل كان ــإنَّ إرسائي الصغــر للحــادث، ف

إىل الحــد املرتفــع لردودهــا املحتملــة يف املســتقبل، فإرسائيــل تواجــه 

بشــكل عــام واقعــاً جديــداً، ميكــن أن يصطبــغ بديناميكيــة مســتمرة 

للســر نحــو النهايــة يف مواجهــة اإليرانيــن، وهــذا مــا يُلــزم بدراســة 

مســتمرة لإلجــراءات االرسائيليــة بحيــث ال تتجــاوز الحــد وتصــل إىل 

مجابهــة واســعة مــع إيــران.

ــا  ــكري كل ــي عس ــم إرسائي ــراز تصمي ــة إىل رضورة إب       وباإلضاف

تطلبــت ذلــك عمليــة رصــد الوجــود اإليــراين يف ســورية، مــن الجديــر 

االعــرتاف بــأن اإلجــراءات العســكرية اإلرسائيليــة وحدهــا، رغــم 

أهميتهــا الفوريــة، ال ميكــن أن تشــكل حــالً عــى املــدى الطويــل. فــال 

بــد باملقابــل مــن العمــل عــر قنــوات سياســية وتعميــق الحــوار مــع 

ــة للتســوية يف ســورية  ــي تشــارك يف املســارات املختلف األطــراف الت

ــات  ــع الوالي ــوار م ــق الح ــب تعمي ــا يتوج ــيا، ك ــا روس ويف مقدمته

ــع  ــة ومن ــراين يف املنطق ــوذ اإلي ــة النف ــق مبجابه ــا يتعل املتحــدة يف م

الجهــود اإليرانيــة امللموســة للبقــاء يف ســورية طــوال الوقــت. وحــول 

هــذا املوضــوع هنــاك مصلحــة إرسائيليــة يف تشــجيع التعــاون 

ــورية. ــوية يف س ــة التس ــرويس يف عملي األمرييك-ال

      هــذا، وعــى إرسائيــل أن تأخــذ بالحســبان أن الســاحة الســورية 

ــكل  ــه بش ــم ب ــو يهت ــن وه ــس بوت ــام للرئي ــروع رويس ه ــي م ه

عميــق وال يرغــب بفشــله. كــا تتوجــب يف هــذه الظــروف دراســة 

مضاعفــات مــا حــدث اســتناداً إىل منظــورات عــّدة:

حساســية روســيا مــن تعــرض قواتهــا لإلصابــة مبوجــب مــا   .1

ــل أن  ــن تقب ــأن موســكو ل ــة الروســية ب ــان وزارة الخارجي جــاء يف بي

تتعــرض قواتهــا للخطــر.

ــة  ــة الدفاعي ــن املنظوم ــورية ع ــض س ــيا بتعوي ــام روس قي  .2

الجويــة التــي أُصيبــت مبنظومــة أكــر تطــوراً، مــا يجعــل مــن 

الصعــب عــى ســالح الجــو اإلرسائيــي العمــل يف ســورية. ويُعــدُّ هامــاً 

مــن هــذه الناحيــة وجــود حــوار إرسائيــّي-رويس. 

ويف النهايــة يتوجــب عــى إرسائيــل أن تســتعد أمــام عمليــة إيرانيــة 

ــون يف  ــا اإليراني ــرض له ــي تع ــة الت ــى الرب ــرد ع ــر ك ــت آخ يف وق

ســورية«.



التحليل واالستنتاج:

ــن  ــن الباحث ــة م ــي شــارك يف إعدادهــا ثالث      تحــاول الدراســة الت

املتخصصــن يف شــؤون املنطقــة، عســكريّاً وسياســيّاً، إعطــاء صــورة ال 

ميكــن القــول إنهــا دقيقــة عــن الحجــم املبالــغ فيــه للــرد العســكري 

اإلرسائيــي عــى اخــرتاق الطائــرة املســرة، فهــي روايــة  تناقــض  

ــائل  ــوري ووس ــكري الس ــق العس ــم الناط ــورية باس ــه س ــا عرضت م

اإلعــالم الرســمية،  والثابــت أمــام الجميــع أن طائــرات ســالح الجــوي 

ــا تتعــرض  ــة جعلته ــة مكثف ــي ُجوبهــت مبضــادات صاروخي اإلرسائي

لخطــر اإلصابــة أثنــاء غارتهــا، وبالتــايل ســقطت طائــرة إف 16 فالكون 

مــن هــذا الــرب، واحرتقــت أمــام أنظــار اإلرسائيليــن والعــامل. 

ــزال  ــة مــا ت ــادة اإلرسائيلي       ويســتبن مــن هــذه الدراســة أن القي

تضــع عــى جــدول عملهــا أولويــات تجــاه ســورية أهمهــا:

1- عــزل ســورية عــن أيٍّ مــن أشــكال الدعــم العســكري أو البــري 

اإليــراين عــن طريــق الرتكيــز عــى أنهــا لــن تقبــل بــأي وجود عســكري 

مهــا كان شــكله وحجمــه لدعــم القــدرة الســورية العســكرية، وتــرى 

يف هــذه الدعــم خطــاً أحمــر أو مبثابــة عــدوان عــى إرسائيــل. وهــذا 

املوضــوع طرحــه نتنياهــو مــع بوتــن ومل يتلــق منــه ســوى جــواب 

مفــاده أن وجــود أيِّ قــوة ايرانيــة أو دعــم عســكري إيــراين لســورية 

يُعــدُّ رشعيّــاً، ألنَّ القيــادة الرعيــة الســورية هــي التــي اتفقــت مــع 

إيــران عليــه عــى غــرار الوجــود الــرويس. ويف النهايــة تــرى الدراســة 

أن ارسائيــل ال ميكــن أن تنتقــل يف سياســتها العســكرية ضــد ســورية 

ــا  ــاملة، ألنه ــرب ش ــا إىل ح ــى أرضه ــا ع ــن له ــود الداعم ــد وج وض

ــن هــذا  ــار م ــا يف خي ــات املتحــدة للمشــاركة معه ــاج إىل الوالي تحت

القبيــل، وتــدرك القيــادة اإلرسائيليــة أن مــن مصلحتهــا تحويل مســألة 

ــن أن  ــنطن، يف ح ــكو وواش ــن موس ــكلة ب ــراين إىل مش ــود االي الوج

ــران وســورية،  ــا هــي وحليفتاهــا إي موســكو تجــد أن مــن مصلحته

ــة، وأن  ــراف اإلقليمي ــن األط ــذا املوضــوع  ب ــل ه ــرص مث ــم ح أن يت

ــية  ــاحة الروس ــل إىل الس ــن إرسائي ــل م ــد محتم ــل أي تصعي ال ينتق

– األمركيــة الدوليــة، طاملــا أن إرسائيــل ال ميكــن يف هــذه الظــروف، 

ــبب  ــالية، بس ــة الش ــى الجبه ــاملة ع ــرب ش ــوء لح ــار اللج أن تخت

اختــالل ميــزان الُقــوى يف غــر مصلحتهــا مــن ناحيــة إقليميــة، ذلــك 

بينهــا وبــن إيــران وســورية وحــزب اللــه يف جنــوب لبنــان يف الجهــة 

املقابلــة، ولذلــك تدعــو الدراســة اإلرسائيليــة إىل املحافظــة عــى الحــد 

املناســب يف الــرد االرسائيــي بحيــث ال يصــل إىل املجابهــة الشــاملة، 

ــأن تعتمــد إرسائيــل عــى وجــود تفاهــم أمــريك-رويس يف  وتــويص ب

موضــوع الوجــود اإليــراين، والقلــق اإلرسائيــي مــن تعاظمه واســتمرار 

وجــوده.

2- إن فشــل إرسائيــل يف عــزل ســورية أو حلفائهــا عنهــا عى املســتوى 

اإلقليمــي -وهــذا مــا يحــدث اآلن-ســيضعها أمــام احتــال اللجــوء إىل 

ــارات التالية:  الخي

أ - إمــا االســتمرار بقواعــد لعبتهــا القامئــة عــى املحافظــة عــى 

الخطــوط الحمــراء التــي حددتهــا مــن ســنوات، واســتندت إليهــا يف 

ــة  ــوق األرايض الســورية بطريق ــة ف ــات عســكرية تكتيكي شــن عملي

تعــرتف ببعضهــا بشــكل غــر مبــارش وضمــن حــدود ال تــؤدي بنظرهــا 

ــة الشــال.  وحســاباتها اىل حــرب شــاملة عــى جبه

ــذي  ــع للتفاهــم الرويس-األمــريك ال ــر الواق ــع األم ــق م ب - أو التواف

تــم التوصــل إليــه حــول املنطقــة الجنوبيــة ومناطــق خفــض التصعيد 

والقبــول بتحديــد مســاحة أربعــة كيلومــرتات عــن حــدود الجــوالن 

املحتــل ال تتقــدم إليهــا قــوة الجيش الســوري أو قــوة حلفائــه، وتبقى 

كل الســاحات األخــرى لهــذه املنطقــة الجنوبيــة كأي ســاحة عمليــات 

عســكرية للجيــش الســوري والقــوة العســكرية املتحالفــة معــه فــوق 

األرايض الســورية. هــذا، والقبــول اإلرسائيــي بهــذا الخيــار، ســيتطلب 

ــي  ــراء الت ــا الحم ــة خطوطه ــة صفح ــي بقي ــاً ط ــل أيض ــن إرسائي م

ــورية  ــة األرايض الس ــة يف بقي ــارات عدواني ــن غ ــا يف ش ــتند إليه تس

ــه أو  ــزب الل ــورة لح ــدات املتط ــلحة واملع ــول األس ــع وص ــة من بحج

منــع إيــران مــن بنــاء منشــأة لصناعــة الصواريــخ للجيــش الســورّي. 

لكــن، يشــر معظــم التقديــرات اإلرسائيليــة واألجنبيــة إىل أن القيــادة 

اإلرسائيليــة، ســتظل تعمــل عــى فــرض الضغــوط السياســية والدوليــة 

ــا  ــادة قدراته ــن زي ــورية م ــع س ــك ملن ــكرية، ذل ــة العس والتكتيكي

العســكرية التــي تســهم إيــران تحديــداً يف بنائهــا إىل أن تــزداد قــدرة 

ــل الرتاجــع عــن  ــا بدرجــة تفــرض عــى إرسائي ردع ســورية وحلفائه

امتحــان القــدرة الســورية العســكرية بهــذا الشــكل الــذي تلجــأ إليــه 

بــن فــرتة وأخــرى.

ــوٍع مــن االقتحــام العســكري ملنطقــة  ــل لن ــّد إرسائي ج- وإمــا أن تُِع

قريبــة مــن مناطــق الحــدود الســورية-األردنية مــع الجــوالن أو 

الســورية-اللبنانية لفــرض أمــر واقــع عــازل يقــدم لهــا خدمــات 

تكتيكيــة واســرتاتيجية عــى املــدى البعيــد إذا نجحــت يف هــذا 

االقتحــام مبســاعدة املجموعــات املســلحة التــي تعمــل تحــت إدارتها. 

وال ميكــن االعتقــاد بــأن إرسائيــل أســقطت مــن جــدول عملهــا مثــل 

هــذا الخيــار الــذي أحبطــه الجيــش الســوري وحلفــاؤه يف أكــر مــن 

ــة طــوال الســنوات الســبع مــن الحــرب عــى ســورية، وهــي  محاول

ســتظل تتحــن الفــرص والظــروف املحليــة واإلقليميــة والدوليــة 

املحيطــة يف هــذه الحــرب عــى ســورية للتحــرك يف هــذا املخطــط 
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تحــت زعــم إبعــاد الوجــود االيــراين العســكري مبــا يشــبه مــا فعلــه 

أردوغــان بتوافــق أمــريك حــن اقتحــم حــدود ســورية متذّرعــاً مبنــع 

ــا  ــن الوجــود عــى حــدود تركي ــة املســلحة م ــات الكردي املجموع

ــاحة  ــه للس ــض األوج ــن بع ــروف م ــالف الظ ــم اخت ــذا، وبرغ      ه

الشــالية الســورية عــى حــدود تركيــا عــن الجنوبيــة الســورية عــى 

حــدود الجــوالن املحتــل، ذلــك بســبب أنَّ تلــك الســاحة الحدوديــة 

الرتكيــة تنتــر فيهــا وحــدات أمركيــة حليفــة ألنقــرة، ويتبــادل 

الجانبــان الــرتيك واألمــريك فيهــا األدوار يف توظيــف دور مجموعــات 

األكــراد املســلحة بينهــا، وهــو عامــل غــر موجــود يف الســاحة 

الجنوبيــة، فــإن الســاحة الجنوبيــة الســورية نفســها، ســتظل تشــكل 

إىل جانــب جبهــة حــزب اللــه يف الجنــوب والــدور العســكري اإليــراين 

ــابها  ــه يف حس ــل تضع ــزال إرسائي ــا ت ــل ردع م ــورية عام ــم لس الداع

عنــد التفكــر يف مثــل هــذا العمــل، ولذلــك ســتظل إرسائيــل تنتظــر 

أو تعمــل عــى خلــق ظــروف تخفــض مــن قيمــة ودور هــذا التحالف 

الثــاليث اإلقليمــّي.
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