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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 
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    ارتــأى ديكيــل يف موجــز مقدمــة دراســته الصــادرة باللغــة العربيـّـة 

: »التطــورات العســكريّة األخــرة يف ميــدان الحــرب داخــل ســورية،  أنَّ

ويف ميــدان حــرب الــوكالء الجاريــة فيهــا، منــذ ســبع ســنوات، تشــر 

اآلن إىل أنّهــا بــدأت تشــهد مرحلــة جديــدة، وأصبحــت العقبــة 

التســوية السياســية، ترتبــط بحقيقــة  التــي تواجههــا  األساســية 

أنَّ الظــروف التــي ولــدت الحــرب والنزاعــات التــي أســهمت يف 

اســتمرارها، مبــا يف ذلــك تدخــل الالعبــن مــن الخــارج مــا تــزال قامئــة 

ــرة  ــح كث ــه مصال ــابك في ــذي تتش ــع ال ــذا الواق ــر. وه ــة التأث وقوي

لالعبــن مختلفــن مــا تــزال تغــذي اســتمرار االحتــكاكات واملجابهات، 

وأنَّ عــى إرسائيــل إعــداد نفســها ملــا هــو مقبــل، ذلــك عــن طريــق 

توســيع تعاونهــا مــع الواليــات املتحــدة واألردن مــع املحافظــة عــى 

الحــوار االســراتيجي مــع روســيا«.

ــي  ــّص: »التطــورات الت ــل يف الن     وبعــد هــذا املوجــز يحــّدد ديكي

ــات  ــا يف جه ــي رافقته ــداث الت ــة واألح ــابيع املاضي ــت يف األس تتابع

ــا: ــورية وأهمه ــة يف س مختلف

ــران  ــة، وســورية وإي ــن جه ــل م ــن إرسائي ــايّل ب ــوم القت الي  -1

مــن مــن جهــة أخــرى، ذلــك بعــد تســلل الطائــرة االيرانيــة املســّرة 

ــرد  ــقاطها وال ــوالن، وإس ــة يف الج ــة اإلرسائيلي ــال طيــار إىل املنطق ب

الــذي قــام بــه ســالح الجــو اإلرسائيــي فــوق األرايض الســورية، 

ــرة إف 16 » هاســوفيه »)أي العاصفــة( بعــد إصابتهــا  وســقوط طائ

ــورية. ــادة الس ــن الصواريــخ املض م

ــببت  ــي تس ــزور الت ــر ال ــة دي ــة يف منطق ــارة األمركي 2-  الغ

مبقتــل أكــر مــن مئــة مــن املقاتلــن املؤيديــن لألســد، ومــن بينهــم 

روس. مقاتلــون 

عمليــة غصــن الزيتــون الركيــة يف منطقــة عفريــن الكرديــة   -3

الهادفــة لتقليــص نفــوذ أكــراد ســورية يف الشــال. 

    إنَّ هــذه األحــداث الثالثــة أصبحــت تتطلــب دراســة مــا وصلــت 

ــل  ــن أج ــت، م ــذا الوق ــن يف ه ــوى الراه ــزان الُق ــرب ومي ــه الح إلي

ــرات التطــورات األخــرة. ــة أســباب، وتأث معرف

    فالحــرُب يف ســوريّة تحّولــت مــن مراحلهــا األوىل إىل ملعــٍب محــيٍّ 

، وشــّكل ضعــُف النظــام وتزايــد عــدد املجموعــات  وإقليمــيٍّ وعاملــيٍّ

التــي شــاركت يف الحــرب ضــده أرضيــة مثمــرة اســتخدمها أصحــاب 

ــورية ويف  ــم يف س ــدول أعاله ــذ ج ــك لتنفي ــة، ذل ــح الخارجي املصال

ــه يف مقّدمــة مــن  ــران وحــزب الل ــت إي ــه. وكان الــرق األوســط كلّ

اصطــف إىل جانــب »نظــام« ]الرئيس[ األســد يف عــام  2011، من أجل 

ــدأ ذلــك االصطفــاف عــن طريــق حــزب  مســاعدته عــى البقــاء، وب

اللــه، ثــم عــن طريــق قــوات القــدس التابعــة للحرس الثــورّي االيــرايّن، 

ثــم انضمــت لهــؤالء يف مراحــل مختلفــة »املليشــيات الشــيعيّة« التــي 

جــرى تجنيدهــا مــن العــراق وباكســتان وأفغانســتان؛ بينــا كانــت 

املجموعــات املســلحة للمعارضــة الســورية تتلقــى الدعــم مــن الدول 

ــنيّة، ومــع مــرور وقــت ليــس طويــالً بــدأت مجموعــات  العربيــة السُّ

املعارضــة املســلّحة تواجــه صعوبــة يف توحيــد صفوفهــا حــول قيــادة 

مشــركة، وانقســمت إىل عــرات املجموعــات الصغــرة املنشــقة عــن 

ــل  ــة ضــد النظــام؛ ب ــة قوي بعضهــا البعــض، ومل تنجــح بتشــكيل كتل

بــدأت تتقاتــل فيــا بينهــا مــن أجــل الســيطرة عــى املواقــع املحليــة، 

ــنِّّي املتطــرف،  ــائد يف املعســكر السُّ ــل الطــرف الّس ــش ميثّ وكان داع

وشــّكل وجــوده يف ســورية والعــراق يف عــام 2014 أرضيــة للواليــات 

املتحــدة للقيــام بعملياتهــا العســكرية تحــت إطــار التحالــف الــدويل  

ملحاربــة داعــش والقاعــدة، وشــن الغــارات الجويــة ضــد مواقعهــا.

    ويضيــف ديكيــل أن » التدخــل العســكرّي الــرويّس يف عــام 2015، 

أســهم يف تعزيــز ســلطات ]الرئيــس[ األســد يف مناطــق كثرة، وتســبب 

بإضعــاف املجموعــات املســلحة املعارضــة، وحملــت ســيطرة الجيــش 

http://www.inss.org.il/he/publication/the-war-in-syria-advancing-toward-a-new-stage/ 

  اودي ديكيــل عميــد متقاعــد مــن الجيــش اإلرسائيــي كان يف منتصــف التســعينيات رئيســاً للمخابــرات الجويــة، ثــم أصبــح رئيــس قســم 

التخطيــط يف املخابــرات العســكرية اإلرسائيليــة وتقاعــد وبــدأ يعمــل باحثــاً يف معهــد أبحــاث األمــن القومــي اإلرسائيــي INSS وأصبــح يف 

عــام 2013 نائبــاً ملديــر املعهــد.
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ــى  ــوى ع ــزان الُق ــراً يف مي ــام 2016 تغي ــب يف ع ــى حل ــورّي ع الس

ــد، ويف  ــس[ األس ــح ]الرئي ــوريّة لصال ــة الس ــرب الداخلي ــاحة الح س

تريــن الثــاين مــن عــام 2017، وقعــت هزميــة داعــش يف املوصــل يف 

العــراق وكذلــك يف الرقــة يف ســورية، وَحافَــَظ ]الرئيــس[ األســُد عــى 

ســلطاته يف املراكــز الســكانية الكبــرة؛ لكــن ليــس يف كّل ســورية، ويف 

ــد  ــادرت روســيا إىل إنشــاء مناطــق تخفيــض التصعي ــك الوقــت ب ذل

العســكرّي«.

    ويتابــع ديكيــل: »قبــل التدخل الرويّس العســكرّي عام 2015، كانت 

ــلحة  ــات املس ــكرّي للمجموع ــم العس ــال والدع ــدم امل ــنطن تق واش

الســورية املعارضــة املعتدلــة، اســتناداً إىل منطــق تبــّن خطــأه، ألنــه 

اســتند إىل فرضيــة أن تقاتــل هــذه املجموعــات داعــش، وتتحــول إىل 

بديــل معتــدل عــن نظــام ]الرئيــس[ األســد، ثــم اتضــح أنَّ املجموعات 

الكرديـّـة الســوريّة هــي أفضــل املجموعــات املســلّحة الســوريّة لهــذا 

ــي آي إي  ــة ال ــة األمركيّ ــرات املركزيّ ــة املخاب ــت وكال ــدور، وتولّ ال

تقديــم الدعــم لهــا، ألنهــا األكــر فّعاليــة وتعاونــاً معهــا؛ لكــن تركيــا 

وقفــت ضــد هــذه املجموعــات، ألنهــا تخــى مــن أّي اســتقالل واســعٍ 

لألكــراد يف شــال ســورية ومــن تأثــره عــى طموحــات أكــراد تركيــا، 

وبقيــت تقــدم الدعــم للمجموعــات املســلّحة الســورية األخــرى، مبــا 

يف ذلــك الســلفيون الجهاديــون، واســتخدمت هــذا الدعــم إلضعــاف 

املجموعــات الكرديــة الســورية، وتخريــب الصــالت بــن حــزب العال 

الكردســتايّن الــريكّ الــّرّي وأكــراد ســورية، ويف قلــب هــذه املصالــح 

ــد بالــرورة نزاعــات، فالواليــات املتحــدة عــى  املعّقــدة بــدأت تتولّ

ســبيل املثــال وظّفــت دعمهــا لألكــراد يف شــال ســورية، مــن أجــل 

ــدالً  ــا ب ــة وجــود مجموعــات داعــش والســيطرة عــى مناطقه تصفي

ــّد  ــدف س ــل وبه ــرى؛ ب ــلطات أخ ــوء أي س ــع نش ــش، ومن ــن داع م

أي ممــر بــري إيــرايّن مــن العــراق إىل البحــر املتوســط عــرب ســورية، 

ــات  ــة الوالي ــي وحليف ــف األطل ــو حل ــا عض ــت تركي ــل كان وباملقاب

املتحــدة تعــارض أّي إجــراء أمــريكّ يعــّزز قــدرة أكــراد شــال ســورية، 

وكانــت روســيا مــن جانــب آخــر تصــّب الزيــت عــى النــار، وتقــدم 

ــا العســكرية التــي اســتهدفت منطقــة  ضــوءاً أخــَر لعمليــات تركي

عفريــن شــال ســورية مقــّر ســيطرة املجموعــات الكرديـّـة املدعومــة 

ــس[ األســد، إال أنَّ  مــن واشــنطن، دون أي  حســبان »لنظــام« ]الرئي

ذلــك يُعــّد انتهــاكاً لســيادة ســوريّة.

    وبهــذه الطريقــة كانــت روســيّا تضــع الواليــات املتحــدة أمــام تحــدٍّ 

يفــرض عليهــا االختيــار بــن دعــم أكــراد شــال ســوريّة واملحافظــة 

عــى عالقتهــا مــع تركيــا، وباملقابــل كانــت واشــنطن تحــاول يف الوقت 

نفســه منــع قــوات »النظــام« واملجموعــات الداعمــة لــه عــن طريــق 

ــر  ــال ورشق نه ــدة يف ش ــة املمت ــى املنطق ــيطرة ع ــن الس ــران م إي

الفــرات حيــث كان يســيطر األكــراد. ولهــذا الســبب وجــد األمركيــون 

أنفســهم مطالبــن يف منتصــف شــباط املــايض بحايــة قــوات ســورية 

ــن  ــة م ــات هجومي ــت لعملي ــن تعرض ــة–أي األكراد–ح الدميوقراطي

مجموعــات مواليــة ]الرئيــس[ لألســد يف منطقــة ديــر الــزور.

    ورمبــا تكــون روســيا أكــر طــرٍف قــادٍر عــى املنــاورات السياســية 

والعســكرية يف تلــك املنطقــة، فهــي تقــوم بــرب أهــداف للمعارضة 

ــداد  ــه بإع ــت نفس ــوم يف الوق ــّو، وتق ــن الج ــلحة م ــورية املس الس

ــّل  ــاح يف ظ ــل بنج ــية، وتعم ــوية السياس ــية للتس ــات دبلوماس ترتيب

ــران يف الحــرب  االعتــاد عــى وجــود املجموعــات التــي تدعمهــا إي

عــى األرض، وعــى محاولــة تخفيــض نفــوذ إيــران يف ســورية يف 

املســتقبل. وهــذا كلــه يجــري عــن طريــق عقدهــا تحالفــات ثنائيــة 

ــوري«. ــتنقع الس ــة يف املس وثالثي

    وينتقــل ديكيــل بعــد هــذا التشــخيص للوضــع القائــم إىل تحديــد 

: »مــا  املوقــف اإلرسائيــّي وتقديــره للوضــع يف ســورية فــرى أنَّ

تشــهده إرسائيــل مــن موســكو هــو أنهــا تقــوم مــن جهــة أوىل بإجــراء 

ــذيٍّ يف  ــل تنفي ــاحة عم ــا مبس ــمح له ــا، وتس ــراتيجيٍّ معه ــواٍر اس ح

ــراين  ــوذ اإلي ــض النف ــية لتخفي ــح الروس ــدم املصال ــورية يخ ــاء س س

يف ســورية، لكــن موســكو يف الوقــت نفســه تغــّض النظــر حــن 

ــة مســّرة مــن مطــار )يت فــور(  ــرة إيراني ــة إطــالق طائ تجــري عملي

املوجــود يف وســط ســورية، حيــث توجــد وحــدات عســكرية روســية 

ــادة  ــا زي ــج عنه ــي نت ــة والت ــلل إىل األرايض اإلرسائيلي ــة تس يف مهم

ــك تقــوم روســيا  ــة إىل ذل ــران، وباإلضاف ــل وإي ــن إرسائي ــكاك ب االحت

ــن  ــورية، م ــوي الس ــاع الج ــة الدف ــم ألنظم ــار الدائ ــدور املستش ب

أجــل نجاحــه يف إســقاط طائــرات إرسائيليــة حــن تعمــل يف األجــواء 

ــل العســكرّي  ــة العم ــة حرك ــض حري ــد تخفي ــك تري الســورية، وبذل

ــرة  ــح كث ــه وجــود مصال ــذي نشــهد في ــع ال ــّي، وهــذا الواق اإلرسائي

تتعــارض عنــد عــدد كبــر مــن الالعبــن يضمــن اســتمرار االحتــكاكات 

واملجابهــات، ف]الرئيــس[ األســد مــن املتوقــع أن يســتمر يف العمــل 

مــن أجــل ترســيخ وتوســيع ســيطرته عــى ســورية، ويف هــذا اإلطــار 

ــز قواتــه يف هــذه  يقــوم التحالــف الداعــم ل ]الرئيــس[ األســد بركي

األيــام، مــن أجــل ضــان ســيطرته عــى ضواحــي دمشــق، وتحــاول 

تركيــا باملقابــل منــع نشــوء منطقــة كرديــة مســتقلة عــى حدودهــا، 

وتعمــل عــى خلــِق قطــاٍع أمنــيٍّ تســيطُر عليــه عــى الحــدود بينهــا 

وبــن ســورية.

    ويقــوم األكــراد بالّدفــاع عــن املنطقــة التــي ســيطروا عليهــا 

بتصميــم، بينــا تريــد إيــران أن تحصــد أربــاح اســتثاراتها يف ســورية 
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ويف نظــام ]الرئيــس[ األســد، وأن تتحــول إىل طــرف مركــزّي مؤثّــر يف 

ســورية وتحويلهــا إىل دولــة تحــت رعايتهــا، وهــذا يعنــي إنشــاء بنيــة 

ــة واملحافظــة عــى  ــة لصناعــة وســائل ومعــدات قتالي ــة تحتي إيراني

ــة تتبــع للنفــوذ اإليــراين. وجــود مليشــيات محليّ

    ومــن جانبهــا تعــارض إرسائيــل مــا يجــري بشــّدة، وتعمــل عى منع 

وجــود عســكريٍّ دائــم إليــران وحــزب اللــه عــى حدودهــا الشــالية، 

وباملقابــل تجــد واشــنطن نفســها معنيــة مبنــع إعــادة منــو داعــش يف 

الفــراغ الــذي نشــأ يف املناطــق التــي كان يحتلهــا، ولذلــك يعتقــدون 

ــا ســوى اســتمرار  ــار أمامه ــات املتحــدة ال خي يف البنتاغــون أن الوالي

ــن ســورية  التدخــل العســكرّي، وتوســيع ســيطرتها عــى الحــدود ب

ــن.  ــا املحلي ــة مــن حلفائه والعــراق، وإقامــة قــوة حراســات حدودي

أمــا روســيا فريــد املحافظــة عــى »النظــام« الســوري القائــم وعــى 

نفوذهــا املتصاعــد يف ســورية وعــى تحســن موقعهــا يف الــرق 

األوســط والســاحة الدوليــة.

    ويف ســياق التصعيــد الــذي جــرى بــن إرسائيــل مــن جهــة وســورية 

ــلل  ــاب تس ــايض يف أعق ــباط امل ــرى يف 10/ ش ــة أخ ــن جه ــران م واي

ــت  ــة، عمل ــرة اإلرسائيلي ــقاط الطائ ــرة وإس ــة املس ــرة اإليراني الطائ

روســيا عــى منــع تطــور هــذه الجولــة إىل التصعيــد، وكانت واشــنطن 

باملقابــل قــد ترصفــت بشــكل منضبــط، ومل يســمع أحــد صوتــاً لهــا 

أثنــاء مــا حــدث رغــم أنهــا دعمــت اســتخدام إرسائيــل لقوتهــا، ومــع 

ــات  ــى كّل الجبه ــورية ع ــع يف س ــب الوض ــب ترتي ــن الّصع ــك م ذل

ــن  ــك م ــكو، ولذل ــنطن وموس ــن واش ــق ب ــيق عمي ــود تنس دون وج

املستحســن لواشــنطن أن توّضــح ملوســكو أن إيــران قامــت بنصــب 

فــٍخ لروســيا حــن أطلقــت الطائــرة بــال طيــار نحــو املنطقــة 

ــا كان  ــطها، ورمب ــيا ويف وس ــتخدمه روس ــار تس ــن مط ــة م اإلرسائيلي

ذلــك األمــر نفســه حــن جــرى تنفيــذ هجــوم عــى القيــادة املشــركة 

لقــوات ســورية الدميقراطيــة وعــى القــوات األمركيــة يف ديــر الــزور، 

ففــي كال الحادثــن تجــاوزت إيــران الخــط األحمــر، وعرّضــت للخطــر 

القــوات الروســية يف ســورية«.

    ويختتــم ديكيــل تحليلــه تحــت عنــوان: »مضاعفــات هــذا 

الوضــع عــى إرسائيــل فيقــرح أن: »تقــوم إرسائيــل مبواصلــة الحــوار 

ــل  االســراتيجي مــع روســيا، مــن أجــل تخفيــض األرضار عــن إرسائي

عــى األقــل، وعليهــا باملقابــل وضــع اســراتيجية مشــركة مــع الواليات 

املتحــدة لصــد النفــوذ اإليــرايّن، مبــا يف ذلــك إغــالق الحــدود الرقيــة 

بــن ســورية والعــراق، وبــذل جهودهــا ملنــع وجــود ممــر إيــرايّن بــرّي 

إىل ســورية، وعــى إرسائيــل تحقيــق هــدف آخــر هــو ردع إيــران عــن 

االســتمرار يف نــر وجودهــا يف ســورية، ذلــك بوســاطة العمــل عــى 

زيــادة مخــاوف إيــران، وتخويفهــا باحتــال وقــوع صــدام عســكري 

بينهــا وبــن القــوات األمريكيــة.

    ويبــدو أن التحالــف املؤيــد ]الرئيس[ لألســد، ســيقوم بعد ســيطرته 

عــى ضواحــي دمشــق بالتوجــه نحــو جنــوب ســورية، ونحــو الجيــب 

الــذي تتمركــز فيــه املعارضــة الســورية يف درعــا يف البدايــة، ولذلــك 

ــّي،  ــّي- أمري ــاليث- أرديّن- إرسائي ــايت ث ــاون عملي ــورة تع ــب بل يتوج

يتضمــن خطــة إعــادة تســليح وتدريــب املجموعــات الســورية 

املســلحة يف جنــوب ســورية، تحديــداً جيــش ســورية الحــّر، فــال بــّد 

مــن اســتئناف هــذا الدعــم لــي يصبح اســتخدام املســلحن الســورين 

مبثابــة إســفن يف وجــه اســتمرار توّســع القــوات التــي تتبــع إليــران 

يف منطقــة درعا-القنيطــرة، وتســتطيع إرسائيــل إىل جانــب ذلــك 

اســتغالل صالتهــا مــع روســيا والواليــات املتحــدة، مــن أجــل تعزيــز 

التنســيق يف مــا بينهــا إلعــداد تســوية سياســية يف ســورية تضمــن 

الدفــاع عــن مصالــح األردن وإرسائيــل بصفتهــا حليفتن لواشــنطن.«
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التحليل واالستنتاج:
    يتبــن مــن التوصيــات العلنيــة التــي يقدمهــا ديكيــل إىل القيــادة 

االرسائيليــة يف هــذا البحــث، أنَّ إرسائيــل مــا تــزال  غــر ضامنــة عــى 

نحــٍو مؤكــّد أن تقبــل إدارة ترامــب بخطتهــا التصعيديــة التــي تســعى 

إىل تنفيذهــا ضــد ســورية، ولذلــك يطالــب الباحــث بــأن تضــع تــل 

أبيــب وواشــنطن اســراتيجية مشــركة لتحقيــق األهــداف التاليــة:

1-التصــدي للــدور اإليــراين الداعــم لســورية داخــل ســورية مبشــاركة 

أمركيــة مبــارشة حتــى لــو تطلــب ذلــك تصعيــداً أمركيــاً؛

2-إغــالق الحــدود الرقيــة بــن ســورية والعــراق كيــال تتمكــن إيــران 

مــن تقديــم دعمهــا عــن طريــق الــرّب، وهــذا يعنــي تشــديد الحصــار 

ــا،  ــراق وتركي ــدود األردن والع ــن ح ــورية م ــى س ــامل ع ــربّي الشَّ ال

وبهــذه الطريقــة تصبــح ســورية معزولــة بريـّـاً عــن العــامل الخارجــّي.

    والحقيقــة أن تــل أبيــب وواشــنطن ال يعوزهــا وجود »اســراتيجية 

ــل هــا بحاجــة إىل الوســائل  ــق هــذه األهــداف؛ ب مشــركة« لتحقي

والطــرق املشــركة عــى مســتوى التكتيــك التنفيــذي املشــرك الــذي 

ــن  ــا ال ميك ــو م ــداد، وه ــان وبغ ــد ع ــنطن تجني ــن واش ــب م يتطل

لواشــنطن ضــان تحقيقــه يف هــذه الظــروف بالــذات. 

ــايت يجمــع  ــورة تعــاون عملي ــب ببل ــل ويطال ــك يعــود ديكي     ولذل

األردن وإرسائيــل والواليــات املتحــدة، ذلك لتنفيذ املخطــط اإلرسائيّي 

عنــد حــدود الجــوالن، والبــدء فيــه بوســاطة إعــادة تســليح وتدريــب 

ــع  ــا م ــى حدوده ــل واألردن ع ــا إرسائي ــي ترعاه ــات الت املجموع

ــرى يف  ــة أخ ــق جبه ــب أن تخل ــل يج ــرى أن إرسائي ــو ي ــورية، فه س

الجنــوب تنشــغل فيهــا ســورية مــع حــدود األردن وحــدود الجــوالن. 

    وهــذا يعنــي أنَّ األولويــة االرسائيليــة للعمــل ضــد ســورية تتجــه 

اآلن نحــو جنــوب ســورية، وأنَّ إرسائيــل ســتظل تعتمــد عــى األطراف 

نفســها التــي وظّفتهــا واشــنطن يف الحــرب عــى ســورية لــي تبقــى 

العبــاً عســكريّاً وسياســيّاً يف ســاحة العمــل ضــد ســورية تحــت شــعار 

ــكال  ــراج أش ــورية«، وإخ ــم س ــن دع ــران ع ــع إي ــو: »من ــد ه جدي

الّدعــم اإليــرايّن مــن ســورية ضمــن الحملــة األمركيــة املدعومــة مــن 

دول النظــام الرســمّي العــريّب ضــد إيــران ودورهــا يف ســورية واليمــن 

واملنطقــة؛ ألنَّ تحقيــق هــذا الهــدف ســيلحق الــرر بقــدرات حــزب 

اللــه أيضــاً، وليــس بســورية وحدهــا. وال شــك يف أنَّ إرسائيــل تــدرك 

، ســيجعل منهــا ثــاين داعــم  أّن اســتمرار وجــود ايــران كالعــٍب إقليمــيٍّ

اســراتيجي لســورية يف كافــة الجبهــات بعــد روســيا التــي تــرى فيهــا 

إرسائيــل دولــة تقيــم معهــا حــواراً حــول سياســتها يف املنطقــة، ذلــك 

بخــالف إيــران التــي تعلــن عــن عدائهــا املبــارش لهــا، ولذلــك ســتظل 

ــّي  ــرايّن إقليم ــم إي ــن داع ــورية م ــان س ــى حرم ــل ع ــل تعم إرسائي

يقــدم لهــا نوعــاً مــن الغطــاء العســكري هــو وحــزب اللــه يف مواجهــة 

أطــاع إرسائيــل يف ســورية بشــكل خــاص يف حــن أن الــدور الداعــم 

الــرويس يظــّل مرتبطــاً بوضــع دويّل يشــكل القــرار 242 ســقفه األعــى 

وبالتزامــات أخــرى دوليّــة.

    وتــدرك إرسائيــل أن وجــود ممــّر بــري ميتــد مــن إيــران إىل العــراق 

ــل  ــط؛ ب ــا فق ــورية وحده ــدرة س ــزز ق ــن يع ــورية ل ــوالً إىل س وص

ونفــوذ إيــران وســوف تســتفيد منــه روســيا، ألنــه سيشــكل قاعــدة 

قــوة إقليميــة لهــا، إضافــًة إىل املصالــح االقتصاديــة والسياســية 

األخــرى، فهــذا املمــر ســيقدم لســورية فرصــة دعــم إقليميــة تعــزز 

قــدرة ردعهــا ألّي مخطــط إرسائيــّي، كــا أنــه ســيفرض عــى األردن 

ــارش عــى األقــل ضــد ســورية. ــأّي دور مب ــاع عــن املشــاركة ب االمتن

    وال شــك يف أنَّ تــل أبيــب وواشــنطن معــاً تــدركان أيضاً أن اســتمرار 

مثــل هــذا الدعــم اإليــراين لســورية ســتعّده روســيا قــوًة لهــا طاملــا أنَّ 

تحالفــاً إقليميّــاً كهــذا يســتهدف مجابهــة الهيمنــة االمريكيــة، ويــرّوع 

ــا  ــاء بركي ــن الســعودية وانته ــدءاً م ــة، ب ــاء واشــنطن يف املنطق حلف

التــي ســيخلق لهــا ضغوطــاً كبــرة، بســبب مجاورتهــا للــدول الثــالث 

ــاد  ــة إبع ــيا فرص ــيقدم لروس ــه س ــا أن ــورية، ك ــراق وس ــران والع إي

إرسائيــل عــن أّي مغامــرات تســتهدف حلفاءهــا يف املنطقــة.

ــًة  ــوًة إقليمي ــم ق ــام أعينه ــرون أم ــل ي ــادة إرسائي ــم أنَّ ق     وبرغ

ــو آخــر، إال  ــدأت تثبــت تحالفاتهــا يف املنطقــة يومــاً تل متصاعــدًة، ب

أنهــم لــن يتوقفــوا للحظــة واحــدة عــن العمــل بــكل الوســائل، مــن 

ــى  ــة ع ــا القامئ ــك ركائزه ــا، وتفكي ــض أطرافه ــتفراد ببع ــل االس أج

ــركة.  ــداف مش ــح وأه مصال
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