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 في هذا العدد:

 اإلسرائيلي  أمام–خطة تحديث التعاون االستراتيجي األمريكي  

رات الشرق األوسط اإلقليمية   متغي 
 (JINSAاملعهد اليهودي لألمن القومي األمريكي )



 

 

 

 تحسين الحلبيأ. 

 وحدة الدراسات اإلسرائيلية

 

لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر فـي مراكـز -والدراسات

 ،
ً
، اقتصاديا

ً
الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا

.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
  مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015ة تأسسـت عـام بحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

ية والعســكر  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

إلــى  فةباإلضا، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

ـات ، وتركيزهـا علـى السياساالستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

وليــة، والد واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد
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 لةسرايل سورية من منظور مراكز األبحاث الإ

إ8102 حزيران 01: عشر الثانيالعدد 

 

إ

إ

إ" رات الشرق األوسط ال–خطة تحديث التعاون االستراتلجي األمريكي  إ1"ق لملةالسرايللي  أمام متغي 

إ(JINSAلألمن القومي األمريكي )املعهد اليهودي 

إ8102أيار  –التقرير االستراتلجي 

قائد أعلى سابق للقيادة املركزية العسكرية للقوات  –األدميرال األمريكي املتقاعد جيمس ستفاريديس إعداد: 

 في سالح البحرية في الخليج 9012-9002األمريكية والحلف األطلس ي في أوروبا 
ً
، وكذلك 1221، وكان قد خدم قائدا

 .9002- 9009في غزو العراق 

                                                                    
1 http://www.jinsa.org/files/ATLAS%20SUPPORTED-Strengthening%20U.S.-Israel%20Security%20Cooperation_web.pdf  

 

http://www.jinsa.org/files/ATLAS%20SUPPORTED-Strengthening%20U.S.-Israel%20Security%20Cooperation_web.pdf
http://www.jinsa.org/files/ATLAS%20SUPPORTED-Strengthening%20U.S.-Israel%20Security%20Cooperation_web.pdf
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ص تقرير )جينسا( "املعهد اليهودي لألمن 
ّ
يتبّين في ُملخ

–( الذي ُيَعدُّ املؤسسة العسكرّية JINSAالقومي األمريكي" )

 ن  أ اإلسرائيلّية ملنظمة أيباك في الواليات املتحدة،–األمريكّية 

الخطر الرئيس على إسرائيل والواليات املتحدة في الشرق "

األوسط لم يعد االتحاد السوفياتي الذي انهار منذ زمن طويل، 

فهذا الخطر أصبحت اآلن تشكله إيران وطموحها للهيمنة؛ بل 

إن تزايد الوجود اإليراني في سوريا، أصبح بشكل فوري مع 

ي إيرانّي  أخطار تصاعده املتسارع يتجه نحو نز  يلّي  إسرائ-اع ِجّدِ

في سورية ولبنان. سواء أكان ذلك على نحو مباشر، أم عن 

 طريق العبين آخرين.

هذا، ومع تزايد هذا التهديد، ما زال القلق األمريكي من 

التورط العسكرّي يتسع في الشرق األوسط حتى بعد هزيمة 

 
ً
ى إل داعش في العراق وسورية، وهذا ما يترك إسرائيل محتاجة

مزيد من األدوات النوعية األكثر ارتقاء للّدفاع عن نفسها، 

فهناك فرصة ظاهرة  .وعن مصالح األمن األمريكي بفاعلية

نة،  جّراء تضاؤل العداء إلسرائيل عند قادة العرب السُّ

وبسبب تزايد التقاء مصالحهم ضد إيران وداعش واإلخوان 

ل، ون مع إسرائياملسلمين، وظهور بداية غير مسبوقة من التعا

 حتى اآلن، رغم أن غالبية الدول العربية 
ً
وإن كان محدودا

 ِ
ّ
ن ها وال بين مالم تصل مع إسرائيل إلى درجة التحالف في يةالسُّ

 ".ُيحتمل الوصول إلى هذا املستوى من العالقات

وتصف املقدمة الذين وضعوا هذه الدراسة بأنهم 

هذا التقرير،  "ينتمون إلى املجموعة العسكرية التي أعدت

وتشكلت برعاية )معهد جينسا( للقيام بدراسة مبكرة حول 

 األمريكية في ظل-كيفية تحديث عالقات األمن اإلسرائيلية

التغيرات اإلقليمية املثيرة؛ ذلك بهدف مواجهة األخطار وزيادة 

االستفادة من فرص جديدة. وكان آخرون، قد قاموا من قبل 

ة األساسية ل األهميبتقديم حجج وحسابات ملزمة حو 

األمريكية الثنائية، ولذلك تركزت مهمة –للعالقات اإلسرائيلية

 من ذلك على وضع توصيات ملموسة 
ً
هذه املجموعة بدال

شراكة متماثلة لتوسيع املنافع املشتركة من هذه ال

 :ويضيف املعّدون لهذا البحث أنه األمريكية.–اإلسرائيلية

باط عسكريين أمريكيين من عالوة على تجاربنا الجماعية كض"

درجة رفيعة املستوى، وكخبراء سياسيين، استندت دراستنا 

مما تزودنا به اجتماعات مكثفة  مد جزء منهاإلى معلومات استُ 

 ن فيمع عدد من مسؤولي األمن القومي اإلسرائيلي املوجودي

 .ا في االحتياطأصبحو  الوقت الراهن والذين

السياسة األمريكية ونحن نعتقد أن حجر الزاوية في 

تجاه الشرق األوسط، يجب أن يرتكز على تعزيز العالقة 

األمريكية. فواشنطن تستطيع ويجب أن –األمنية اإلسرائيلية

تقدم الدعم لشريكها االستراتيجي برفع إسرائيل إلى منزلة 

الحليف من الدرجة األولى على قدم املساواة مع بريطانيا 

إ ويكون تعزيز ذلك، ،وأستراليا
ا
: بمذكرة تفاهم للمساعدة أوال

العسكرية والقيام بتخزين مسبق للمعدات واملواد من أجل 

إعطاء إسرائيل أدوات نوعية أعلى تقنية للدفاع عن نفسها 

إبنفسها ضد اإليرانيين واألخطار األخرى. 
ا
تعاون : تسهيل الثانلا

ة.  ن  إاملوسع بين إسرائيل والحلفاء من العرب السُّ
ا
عم : دثالثا

احتياجات إسرائيل الشرعية األمنية ضد الخطر اإليراني 

إاملتزايد واملتسارع في سورية ولبنان. 
ا
يل مع : مشاركة إسرائرابعا

الواليات املتحدة في تكنولوجية الجيل املقبل للمعدات 

( أخرى Frontiersواألسلحة الحربية وفي التعاون في حدود )

 جديدة. إن إسرائيل كانت وستظل دوم
ً
 استراتيجيا

ً
 شريكا

ً
ا

 وعلى الواليات املتحدة انتهاز الفرصة لتحقيق فائدة 
ً
مركزيا

 أكبر فأكبر منها".
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جملة يبّين التقرير تحت عنوان
ُ
 :وبعد هذه الرؤية امل

التغيرات اإلقليمية في الشرق األوسط"، أن: "إيران ليست "

 وذات مطامح عاملية 
ً
قوة رجعية فقط ولكنها ثورية أيضا

دير ثورتها اإلسالمية وإرهابها، وقد بدأت بشكل فوري لتص

بمحاولة الهيمنة على الشرق األوسط، وإسقاط حلفاء 

الواليات املتحدة بما في ذلك تصفية إسرائيل، وطرد الواليات 

املتحدة من املنطقة، وها هي تنجح في توسيع قبضتها في 

الشرق األوسط عن طريق تزايد أدوات ومنظمات شبكتها 

قليمية التي تديرها بشكل مركزي من طهران ضد الواليات اإل

املتحدة وإسرائيل وحلفاء أمريكا. وإيران كانت تفتقر لهذه 

القدرة في التاريخ الحديث؛ لكنها بسبب انخفاض التدخل 

األمريكي في الشرق األوسط، وتخفيف العقوبات عنها بموجب 

ة في ( أصبحت جريئة وحر 9012صفقة االتفاق النووي عام )

تطوير قدرة على تنفيذ تطلعاتها في الهيمنة. فتوسع النفوذ 

 في مداه وسرعته في مدة ال تتجاوز 
ً
اإليراني أصبح مذهال

 يمتد عبر العراق 
ً
 شماليا

ً
سنوات قليلة أنشأت فيها هالال

وسورية وبيروت والبحر األبيض املتوسط، وتمكنت من وضع 

ومن تعزيز إرسال قوات تقودها قرب حدود إسرائيل واألردن، 

أسلحة لحزب هللا قادرة على تغيير قواعد اللعبة. كما أن 

توسيع إيران لوجودها في سورية كقاعدة عملياتية أمامية 

ضد إسرائيل، سيزيد من آفاق حقيقية على املدى القريب 

لنزاع مباشر كبير بين الدولتين، وربما ستنضم إليه مجموعات 

 من هذا القبيل يمكن أن إيرانية في سورية ولبنان. وإن 
ً
نزاعا

يجر إليه الواليات املتحدة. باإلضافة إلى ذلك تعمل إيران على 

ه 
ّ
إقامة هالل جنوبي يحيط بشبه الجزيرة العربية؛ ذلك أن

بمساعدة إيران وحزب هللا يقوم الحوثيون في اليمن بإمطار 

السعودية بالصواريخ، ويهددون الخطوط البحرية حول 

ب الخاصة بالطاقة الحيوية، وفي الوقت مضيق باب املند

نفسه بدأت قدرات إيران العسكرية بالتقدم بعد اتفاقية عام 

( لتضع طهران على مسار تقترب فيه من امتالك برنامج 9012)

نووي قادر على صنع األسلحة النووية، وكذلك صواريخ 

باليستية بعيدة املدى وأسلحة تقليدية متطورة بعد أن 

 تفاقية.تالشت صفقة اال

إن  مسيرة إيران في املنطقة تهدد بمزيد من النزاعات، 

وتقوض وتعرض للخطر حلفاء الواليات املتحدة مثل إسرائيل 

 
ً
 أخرى، وتولد جيال

ً
والسعودية واألردن واإلمارات املتحدة ودوال

 من الجهاديين، وتدفع باملهاجرين إلى سواحل أوروبا 
ً
جديدا

قطاع وصول الطاقة، والواليات املتحدة، وتعرض للمخاطر ان

وتزيد من أخطار االنتشار النووي. ومع ذلك ال تجد الواليات 

 في موقع من يجابه هذا الخطر اإليراني، 
ً
املتحدة نفسها حاليا

فأمريكا ترغب في تقليص بصمتها العسكرية في الشرق 

ي قد  ّنِ
األوسط، كما أن التركيز الراهن على خطر الجهاد السُّ

لتين الوالقدرات العسكرية دة السياسية أدى إلى تخفيض اإلرا

 يتطلبهما صد الهجوم اإليراني.

؛ في الشرق األوسط وفي الوقت نفسه بدأ تراجع أمريكا

 ات االعتماد على النفس التيتركيز إسرائيل على شعار يتطلب 

 بما يتطلبه الدور  تؤدي
ً
بدورها بشكل فعال إلى قيامها عملّيا

إليرانية التي تتزايد أخطارها في األمريكي في مجابهة األعمال ا

نية منذ وقت قريب  املنطقة، وقد بدأت الدول العربية السُّ

بسبب التردد األمريكي بعمل استباقي للدفاع عن مصالحها، 

لكن هذه القوى لن يكون بمقدورها وحدها كبح مغامرة 

 زيادة استغالل مصالحها 
ً
إيران، ولن يكون بمقدورها أيضا

 بشكل صريح"املشتركة والعمل 
ً
 .معا
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من : "وتحت عنوان: "توصيات" يؤكد التقرير أنه

مصلحة الواليات املتحدة أن تستمر إسرائيل بإحباط 

الطموحات اإليرانية، لكن هذه املصلحة األمريكية لن  تتحقق  

بترك إسرائيل واقفة  وحدها ضد التهديد اإليرانّي، فالواليات 

منية زيادة تعزيز العالقة األ  املتحدة لديها الكثير مما تكسبه من

األمريكية، وزيادة قدرة إسرائيل على املساعدة  –اإلسرائيلية 

ذا ما هفي الدفاع عن املصالح اإلقليمية األمريكية العريضة، و 

 يجمع
ً
بين تحسين قدرات إسرائيل  يتوجب أن يتخذ شكال

وضمان وجود دعم الشركاء اآلخرين في املنطقة، وهم: الدول 

نية.العربية   السُّ

ولذلك توص ي هذه املجموعة الحربية الواليات املتحدة 

 بتحسين شراكتها مع إسرائيل في ستة أشكال هي:
ً
 تحديدا

أن ترفع الواليات املتحدة موقع إسرائيل الرسمي  .1

 كحليف إلى موقع أستراليا؛ 

9.  
ً
أن تعد بين الجانبين مذكرة تفاهم تضمن سقفا

 إلسرائيل؛ 
ً
 نوعيا

ً
 عسكريا

 بمعدات أن تقو  .2
ً
م واشنطن بتزويد إسرائيل مجددا

 في إسرائيل وتكون 
ً
وذخائر يجري تخزينها مسبقا

 بحجم إقليمّي؛ 

 عربّي؛  –دفع واعداد تعاون إقليمي أمني إسرائيلي  .4

دعم املستلزمات الشرعية ملتطلبات األمن اإلسرائيلي  .2

 ضد الخطر اإليراني في سورية؛ 

تعاون لل Frontiers  Newتطوير حدود جديدة .6

العسكري الثنائي وللتعاون في أبحاث الفضاء 

 ".وره وفي مجاالت األسلحة املتطورةوتط

ويضيف التقرير: "ولذلك آن األوان في ظل هذه 

أن ينخرط املسؤولون  قليمية املستمرة التطورات اإل

األمريكيون واإلسرائيليون في نقاشات ثنائية، إلعادة دراسة 

أمنية مشتركة قائمة بذاتها  وامتحان إمكانية عقد معاهدة

وهذا بدون أي قيود على أي أعمال عاملية ألي طرف منهما، 

بتعزيز  قدرة ردع مشتركة  رفانيقوم الط يتطلب بدوره أن

وإجراء تخطيط مشترك وتدريب عن طريق رفع وتحديث 

ة لى درجسرائيلية في الحلف األطلس ي إمستوى الشراكة اإل 

جانب ست دول شرق أوسطية من لى كانت إ أعلى، فإسرائيل

بينها مصر واألردن تقوم بالتنسيق مع الحلف في السنوات 

 املاضية عن طريق الحوار مع دول تحالف حوض املتوسط.

بدأت تزداد ة األولية وباإلضافة إلى هذه الشراك

ارتباطات إسرائيل بالحلف األطلس ي على نحو مستمر وهي 

في أمن البحار، وفي  والتعاون  رهابتتضمن اآلن محاربة اإل 

تبادل املعلومات، وانتقال املواد ذات الصلة العسكرية، فال 

بد أن تكون الخطوة التالية بعد كل هذه االرتباطات هي رفع 

إسرائيل إلى درجة البند الخامس في الحلف األطلس ي عن 

"، وهذا من شأنه 
ً
طريق ضمها إلى "مبادرة شراكة العمل معا

ى تبادل املعلومات االستخباراتية زيادة قدرة إسرائيل عل

والخطط الخاصة بإجراء العمليات البرّية واملناورات مع الدول 

 
ً
. وهذا فيه األعضاء في الحلف دون أن تكون إسرائيل عضوا

لى أن إسرائيل قادرة درة الردع حين يشار إمن شأنه زيادة ق

وراغبة بالقيام بعمليات متزامنة مع القوى املشتركة للواليات 

 ."وروبيةاملتحدة ومع دول أ

ويوص ي التقرير بأن: "تضع الواليات املتحدة اثنتين من 

 من وجودهما 
ً
املدمرات البحرية الضخمة في ميناء حيفا بدال

في ميناء في إسبانيا؛ ذلك للقيام بمهام حماية أوروبا من 

الصواريخ اإليرانية بشكل أفضل، بسبب قرب حيفا الجغرافي 
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لق توازن مع انتشار سالح البحرية من إيران، وبهدف خ

الروس ي في سورية، فسوف تشكل هاتان املدمرتان قدرة دفاع 

جوي من الصواريخ املعادية، وتولد زيادة في الردع اإلسرائيلي 

 ضد إيران 
ً
 عسكرّيا

ً
اإلقليمّي، وتمنح الواليات املتحدة وجودا

وة قويمكُن للوالياُت املتحدة أن تنقل مرجعية ال .في املنطقة

العسكرية اإلسرائيلية من القيادة املركزية العسكرية 

لى سينتكوم إ EUCOM( وروبية )ايو كوماأل -األمريكّية

(CENTCOM وهي القيادة العسكرية املركزية للقوات )

إسرائيل مع هذه للشرق األوسط لكي تتعاون  األمريكية

.  (لعربية التي تتعاون معها قيادة )سينتكومالقيادة ومع الدول ا

كما يمكن أن يزداد التعاون اإلسرائيلي مع عدد من دول 

 
ً
هذه  فيالخليج بإشراف وتنسيق أمريكّي، ومنح اسرائيل دورا

 لحمايتها من إيران، وإنشاء شبكة دفاع جوي أمريكّية املنطقة

والدول العربية الحليفة  سرائيلبمشاركة إضد الصواريخ 

 للواليات املتحدة".

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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إوفي التح لل واالستنتاج

 من مالحظة أن الذين أعدوا هذا التقرير، 
ً
ال بد أوال

باإلضافة إلى األدميرال جيمس ووضعوا توصياتهم فيه 

األمريكّي املتقاعد تشارلز والد من  الجنرال ستافريديس هم:

نائب  والعميد املتقاعد جون غاردنر  سالح الجو األميركي،

ية، األوروب-القائد العام في مركز القيادة العسكرية األمريكّية

والعميد املتقاعد هنري اوبيرينغ من سالح الجو األمريكي ومدير 

إاألمريكية.  وكالة الدفاع الصاروخيسابق ل

)جينسا( على توظيف خبرات  لى قدرة معهدوهذا يشير إ

تقارير  عدد من القيادات العسكرية األمريكية في إعداد

ملصلحة إسرائيل وسياساتها باالستناد إلى ما تجّمع لدى هؤالء 

القادة من معلومات وخبرات في املنطقة أثناء خدمتهم في 

 إلى املعلومات التي يحصلون عليها 
ً
أوروبا أو املنطقة، إضافة

بموجب الشراكة والتعاون بين املؤسسة العسكرية 

 في مجال االستخباإلسرائيلية ونظيرتها األمريكّية، تحد
ً
ارات يدا

إفي املنطقة.

ولو افترضنا أن تنال التوصيات املرافقة لهذا التقرير 

 
ً
 أمريكّيا

ً
سرائيل تعد فهذا يعني أن إ %20أو  %40بنسبة  قبوال

 لزيادة قدراتها العسكرية من نواح كثيرة بمساعدة 
ً
خططا

الواليات املتحدة، وتسعى إلى استعادة دورها الوظيفي الذي 

حين تحققت هزيمة  9000عام -كل في العقدين املاضيين تآ

إسرائيل بانسحابها من لبنان دون قيد أو شرط وهزيمة 

، وتآكل قدرة الردع في جبهة 9006العدوان اإلسرائيلي في تموز 

الشمال املمتدة من جنوب لبنان إلى حدود الجوالن املحتل في 

إ.9011عام 

 
ً
تشديد أن  –على وجه التقريب–ويبدو واضحا

-كّي أمري طار عسكري التوصيات على قيام واشنطن بترتيب إ

إسرائيلّي مشترك مع عدد من الدول العربية الحليفة للواليات 

املتحدة يدل على عجز إسرائيل وحدها عن تنفيذ جدول 

-عملها الذي يهدف إلى تصفية وجود قوة التحالف السورّي 

ي على االيران-ريوالروس ي السو  قليمياإليرانّي على املستوى اإل

إاملستوى الدولّي.

فإسرائيل بموجب ما يشير إليه التقرير، تريد من 

واشنطن أن تفرض على بعض الدول العربية االنتقال من 

لى مرحلة التحالف العلني مرحلة التقارب السري مع إسرائيل إ

أمريكي يضم تحت مظلته هذه الدول لتوظيف دورها  بغطاء

يلية في إنجاز جدول العمل إسرائ–تحت إدارة أمريكية

اإلسرائيلي الذي يستهدف سورية وإيران وحزب هللا –األمريكّي 

بصفتها آخر القوى املناهضة للهيمنة األمريكّية والتي تعمل 

 في ميزان الردع في 
ً
على زيادة قدراتها العسكرية، وتفرض تغييرا

غير مصلحة إسرائيل وأهدافها التوسعية ورغبتها بالهيمنة 

إنطقة. على امل

إدارة ترامب   بعدها  ومنوباما أ أن إدارة وُيالحظ

لفة ملتحالى زج جيوش الدول ابتطبيق سياسة تدعو إ اهتمتا

 ب ملصلحة الواليات املتحدة، مع واشنطن بحروب مباشرة
ً
 دال

األمريكية وحدها في مثل هذه الحروب، فقامت  من زج القوات

ادت فيه السعودية بضم دول عربية في تحالف عسكري ق

 في اليمن، واقتحمت قوات تركيا ألراض في الجوار 
ً
حربا

 ونزاٌع بين السعودية وقطر 
ٌ
السورّي والعراقّي، واخُتلقت أزمة

ّي بصمت وتواطؤ أمريكمن االشتباك العسكري املباشر  اقتربا

غير مسبوق في عالقة الواليات املتحدة مع حلفائها التاريخيين 

 من دول الخليج.

رى في هذه األوضاع وعالقة اإلدارة فإسرائيل ت

حتى اآلن ساحة بدأ يتراجع فيها الدور  9016األميركية بها منذ 
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 بعد انتصار الجيش 
ً
املركزي للوظيفة اإلسرائيلية، تحديدا

املجموعات اإلرهابية واملتحالفين معها  لسوري وحلفائه علىا

ى لعلى األراض ي السورية، وأصبح الدور اإلسرائيلي بحاجة إ

تحالف يتخذ  عدادوإلى إ عسكري مباشر،أمريكّي  اسناد

الشكل الوسط  بين العلني والّسري يكون بين إسرائيل وعدد 

من الدول العربية؛ ذلك ملنع استمرار زيادة القدرات العسكرية 

 إسرائيلوهي الجبهة الوحيدة التي تعدها  لجبهة الشمال

نطقة،  على مستوى املوالواليات املتحدة قابلة للتوسع 

ن العراق املوجود بين سورية وإيران من زيادة  
ّ
 إذا تمك

ً
تحديدا

 التقارب الطبيعي مع هاتين الدولتين.

يمكن أن ُيالحظ بعٌض من طبيعة وضع هذه الساحة 

 على السعي 
ً
في السنوات األخيرة املاضية أن هناك تنافسا

لتحقيق أقص ى قدر من الهيمنة العسكرية والسياسية بين 

 الدول املتحالفة مع واشنطن في املنطقة.عدد من 

فتركيا ال تتناقض مصالحها مع إسرائيل والواليات 

كننا ل املتحدة في تقسيم دول في املنطقة أو تفتيت قدراتها،

  –التنافس يحكم عالقات أردوغان  نرى أن
ً
نتنياهو، وكأن  كال

ي في املركز  في الدور الوظيفياعتماده يريد من واشنطن  منهما

السياس ي  فأردوغان يزيد من لهجة خطابه ملنطقة،ا

  والشعبوي املتباكي على
ً
ه حماس تجا الفلسطينيين، وتحديدا

ند كل ع وسياستها في ظل تراجع هذه السردية ويندد بإسرائيل

 
ً
تجاه  من السعودية وبعض الدول الحليفة لها، تحديدا

ومقدساتها اإلسالمية. ويوظف أردوغان معه بلعبة القدس 

والترويج لبرنامج التي تتولى مهمة التمويل قطر  يكّيةأمر 

إأردوغان املوجه ضد سياسة نتنياهو.

فأردوغان يريد من واشنطن اعتماد دوره في املوضوع 

الفلسطيني الذي تلعب فيه حماس واإلسالمويون من اإلخوان 

بعنوان يمنحه صالحية الوصاية على هذا املوضوع نفسه مع 

إقطر.

ل تتنافس مع أردوغان وتتزايد رغبتها في كما أن  إسرائي

 من الرياض وعمان إلبعاد أي دور أردوغاني 
ً
التقارب، تحديدا

قطري في املوضوع الفلسطيني في هذه املرحلة التي تشق  –

 لقطر 
ً
طريقها نحو صفقة القرن التي لم يعط فيها ترامب دورا

وأردوغان، وبهدف حشد املال النفطي العربي ودول الخليج 

إخرى في جدول عمل التخلص من إيران. األ 

( أن املطلوب وفي ظل هذا الوضع يجد تقرير )جينسا

من ترامب هو إعداد الرياض وحلفائها للمشاركة في إطار تعمل 

فيه إسرائيل بشكل مباشر مع الدور األمريكّي بحجة مجابهة 

إيران التي تعد من أولويات إسرائيل وترامب في هذه الظروف 

 مع وبعد انسحا
ً
 واحدا

ً
ب ترامب من اتفاقية الخمسة زائدا

إإيران.

أما تركيا فهي على الضفة املقابلة ضمن دول أستانة، 

وتعمل بمشاركة طهران وموسكو في ملفات األزمة السورية في 

سوتش ي، وأصبحت قطر تميل الى موقف الصمت أو الحياد 

 تجاه موضوع إيران بعد قطع عالقات دول الخليج 
ً
تقريبا

 ، وإعالن الحصار عليها.معها

هذا، وأمام تقرير جينسا واالحتماالت أو االفتراضات 

املستمدة منه بشكل عام؛ بل ومن دون عالقة بظهور هذا 

 االعتقاد بأن سورية  تقرير ومضمونه سيكون ال
ً
 وبدهّيا

ً
طبيعّيا

وحلفاءها يجدون أن طبيعة الظروف التي شهدوها في حربهم 

إلنجازات التي حققوها بانتصارهم على اإلرهاب واملكاسب وا

 تحتل األولوية على 
ً
على اإلرهاب وحلفائه ستضع أمامهم مهاما

إجدول عملهم وهي:
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بذل كل الجهود والعمل على تعزيز قدراتهم  .1

العسكرية والبشرية؛ ذلك لتحقيق قدرة ردع 

متزايدة تفرض على إسرائيل إعادة حساباتها 

 تجاه أي عدوان تخطط له ضد سورية، بل

وتتمكن سورية بفضل هذه القوة من إجبار 

 إسرائيل على دفع ثمنه الباهظ؛  

املحافظة على وتيرة تطوير أشكال التحالف   .9

 بين أطراف محور 
ً
 ودوليا

ً
القائمة إقليميا

املقاومة وزيادة مكاسبه في مختلف املجاالت 

السياسية واالقتصادية وفي إعادة البناء 

 امج التصديلتحشيد كل قدرات الشعب في برن

 للقوى املعادية اإلقليمية والدولية؛ 

تعزيز روسيا لتحالفها مع سورية وإيران يصبح  .2

أمام هذا التقرير ضرورة للمحافظة على ميزان 

ة املشتركقوى إقليمي قادر على حماية املصالح 

. للشركاء في هذا التحالف
ً
 ودوليا

ً
 إقليميا
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