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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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     ارتــأى الكاتــب اإلرسائيــي يتســحالك ترسفــايت يف ورقتــه املعنونــة 

ــرص  ــة بف ــورية مليئ ــى س ــرب ع ــد الح ــا بع ــوالن م ــة الج ب«هضب

إرسائيليــة اســراتيجية« ، نرشهــا موقــع أبحاث ميديــا اإلرسائيي يف 12 

:« التغــرات اإلقليميــة يف املنطقــة، بــدأت  كانــون األول / ديســمرب،  أنَّ

تولــد فرصــاً، ذلــك لتدشــن عمليــة دوليــة لالعــراف بســيادة إرسائيــل 

عــى الجــوالن وتكثيــف االســتيطان فيــه، فمرتفعــات الجــوالن التــي 

متيــزت  بهدوئهــا يف ســنوات ســابقة، بــدأ يتغــر وضعهــا، وتدخــل يف 

مرحلــة جديــدة، يُتوقّــُع مســتقبالً تحوُّلهــا إىل ســاحة أمنيــة مركزيــة 

بالنســبة إلرسائيــل، ســواء أَجــرى ذلــك بشــكل مكشــوف وملمــوس،  

،  فباســتثناء ردود الفعــل اإلرسائيليــة  التكتيكيــة  أم خفــيٍّ رسيٍّ

الهادفــة إىل منــع نقــل معــدات قتاليــة، اختــارت إرسائيــل اســراتيجية 

ــر،  ــب اآلخ ــن الجان ــورية م ــى س ــرب ع ــري يف الح ــا يج ــة م مراقب

ــى  ــا ع ــت قدرته ــن أدرك ــة، مم ــرى يف املنطق ــدول األخ ــالف ال بخ

التأثــر يف تشــكيل صــورة املنطقــة، يف ظــل الظــروف التــي متــر بهــا 

ســورية، فحالــة الدمــار التــي نتجــت كأمــر واقــع يف ســورية، وضعــت 

أمــام إرسائيــل تحديــاً كبــراً، ذلــك إلعــادة تشــكيل ورســم حدودهــا 

ــرد  ــع األســف الشــديد مل ت ــة، وم الشــالية لعــرشات الســنن املقبل

ــا  ــاء الســارة مل ميــض وقته ــن األنب ــل عــى هــذا التحــدي، لك إرسائي

ــل انتباهــاً  ــب مــن إرسائي ــدأت تتطل بعــد، فقــد طــرأت تطــورات ب

ملحــاً ورسيعــاً، ذلــك لــرورة تبنــي اســراتيجية قوميــة جديــدة يف 

مرتفعــات الجــوالن وهــذه التطــورات هــي :

1- تصاعــد لهجــة الخطــاب اإليــراين ضــد إرسائيــل يف الســاحة 

الســورية، فمثــالً لــن تســمح إيــران إلرسائيــل بحريــة العمــل يف 

أجــواء ســورية.

2- رغبة إيران بإيجاد منطقة سيطرة لها رشقي الجوالن.

3- محــاوالت قــوات ]الرئيــس[ األســد توجيــه صواريخهــا، ذلــك 

إلســقاط طائــرات ســالح الجــو اإلرسائيــي، وزيــادة نرانهــا نحــو 

الجــوالن التــي ال ميكــن أن نعّدهــا نرانــاً أخطــأت مســارها، فاتجهــت 

ــوالن.« ــو الج ــة نح مصادف

ــراد  ــع أك ــي م ــف إرسائي ــاد تحال ــوان: »رضورة إيج ــت عن      وتح

ســورية«، يدعــو الكاتــب اإلرسائيــي إىل: »أنَّ مصلحــة إرسائيــل البارزة 

هــي تجزئــة ســورية، ومنــع اســتعادة وظيفتهــا كدولــة واحــدة ذات 

ــيا  ــة لروس ــة حليف ــورية إىل دول ــول س ــا أنَّ تح ــة، ك ــلطة مركزي س

وإيــران، وعــودة ]الرئيــس[ األســد التــي بــدأت تظهــر عــى مــرسح 

ــوع  ــي موض ــل اليوم ــدول العم ــيعيدان إىل ج ــة، س ــاحة الدولي الس

املطالبــة الســورية النســحاب إرسائيــل مــن هضبــة الجــوالن، وســيزيد 

ذلــك قطعــاً مــن تعقيــد املصالــح املختلفــة، وســوف تحــاول إيــران 

بوســاطة اســتخدامها للمليشــيات املســلحة التابعــة لهــا القيــام 

ــل:  ــورية، مث ــة الس ــن املنطق ــة م ــكال متنوع ــل بأش ــدي إرسائي بتح

ــوالن  ــاه الج ــٍة باتج ــرٍة ثابت ــخ بوت ــالق الصواري ــى إط ــة ع املحافظ

تحــت ذريعــة انحرافهــا نحــوه عــن طريــق الخطــأ، ويشــك يف مــا إذا 

مــا كانــت إرسائيــل قــادرة عــى االســتمرار يف الالمبــاالة تجــاه هــذه 

ــل.  ــوع مــن الهجــوم لزمــن طوي ــران، وهــذا الن الن

    وإذا  مل تتــَن إرسائيــل سياســة تعــاون اســراتيجي مــع بعــض 

دول املنطقــة أو أقلياتهــا ومــا ميكــن أن يقدمــوه لهــا مــن مســاعدة 

ــات  ــا ســتجد نفســها مضطــرة إىل شــن عملي ــر، فإنه ــر الكب يف التأث

ــالية.  ــا الش ــن حدوده ــكرية م عس

ــل أن  ــى إرسائي ــن ع ــورية، يتع ــت س ــن تفتي ــه يك نضم ــا أن     ك

تســعى إىل خلــق تعــاون عــى أســاس مصلحــة مشــركة مــع أقليــات 

ــراين يف ســورية،  ــوذ اإلي ــك لصــد النف ــن، ذل ــة وســكاٍن محددي معيّن

ومــن بــن االحتــاالت الحقيقيــة املمكنــة إيجــاد تعــاون مــع األكــراد 

ــورية،  ــال رشق س ــا« ش ــة »روج أف ــن يف منطق ــورين املنترشي الس

فقــد وّســع أكــراد ســورية منطقــة ســيطرتهم بشــكل كبــر يف مجــرى 

قتالهــم يف ســورية وبلغــت 20% مــن مســاحة ســورية، كــا زاد قســم 

منطقــة الســكان الــدروز إىل 15%. ولذلــك سيشــكل تأســيس التعــاون 

بــن إرسائيــل واألكــراد الســورين، حلفــاً ممكنــاً بــن شــعبن مصممــن 

ــس  ــاون، ولي ــة للتع ــح مشــركة وتاريخي ــا مصال ــن، تجمعه ومميزي

بينهــا نــزاع دينــّي أو ثقــايّف. 

1 https://goo.gl/MqwegS  
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ــاً لألكــراد يف شــال رشق ســورية، ســيولد      ذلــك إىل أنَّ حكــاً ذاتيّ

صعوبــة كبــرة أمــام اســتكال ســيطرة إيــران عــى املنطقــة املمتــدة 

حتــى القنيطــرة قــرب الجــوالن، ومينــع ســورية مــن القيــام بوظيفتهــا 

ــى  ــرى ع ــة أخ ــات أثني ــايل مجموع ــجع بالت ــدة، ويش ــة واح كدول

ــادرة  ــل ق ــة، فإرسائي ــه األقلي ــذي متثل ــم ال ــام الحك ــد نظ ــال ض القت

عــى اإلســهام يف تأســيس حكــم ذايتٍّ كــرديٍّ يف شــال ســورية، ذلــك 

ــا مــن  ــات املتحــدة بعــدم ســحب قواته ــا للوالي ــق إقناعه عــن طري

 ، ســورية بعــد هزميــة داعــش أو فــرض منطقــة حظــر جــويٍّ ســوريٍّ

عــى األقــل فــوق منطقــة »روج أفــا«، عــى غــرار مــا قامــت بــه مــع 

إقليــم الحكــم الــذايت الكــردي يف العــراق، وإذا مل تقــم واشــنطن بهــذا 

اإلجــراء، فســوف يتســبب انســحاب القــوات األمركيــة مــن منطقــة 

»روج أفــا« بخطــر عــى اســتقالل هــذا اإلقليــم وســوف يفتــح 

ــه.«  ــة علي ــران الكامل الطريــق أمــام ســيطرة إي

    وتضيــف الورقــة اإلرسائيليــة تحــت عنــوان »التخلــص مــن مفهــوم 

الجــوالن وديعــة«: »إنَّ عالمــة االســتفهام التي أحاطت طــوال عرشات 

الســنن مبوضــع ســيادة إرسائيــل عــى الجــوالن مل تتــالَش؛ بــل عــى 

النقيــض مــا توقعنــاه ازدادت متانــًة بصفتهــا جــزءاً مــن املحــاوالت 

ــنوات  ــه يف الس ــا أن ــورية، ك ــدوء إىل س ــادة اله ــك إلع ــة، ذل الدولي

الخمســن التــي مــرت عــى احتــالل إرسائيــل للجــوالن، جــرى نقــاش 

ــّدة  ــوالن يف م ــن الج ــي م ــحاب إرسائي ــة النس ــة فعلي ــول إمكاني ح

ــس  ــرح رئي ــام 2008 اق ــه يف ع ــك إىل أن ــنوات. ذل ــاين س ــا مث أقصاه

الحكومــة اإلرسائيليــة الســابق ايهــود اوملــرت عــى ]الرئيــس[ األســد، 

بوســاطة أردوغــان االنســحاب مــن الجــوالن، ويف عــام 2010، أعلــن 

ــك  ــه فريدري ــا قال ــة نتنياهــو مبوجــب م ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم رئي

ــان عــن اســتعداده  هــوف مبعــوث الرئيــس أوبامــا إىل ســورية ولبن

للتســوية يف موضــوع الجــوالن ضمــن افــراض يــرى أن هــذا املوقــف 

ــورية،  ــراين يف س ــوذ اإلي ــاف النف ــهم يف إضع ــوف يس ــّي، س اإلرسائي

وبعــد مــرور بضعــة أشــهر اندلعــت الحــرب عــى ســورية، وبقيــت 

إمكانيــة االنســحاب مــن الجــوالن عــى جــدول العمــل بعــد تطــورات 

الحــرب يف ســورية، ففــي مؤمتــر جنيــف الــذي عقــد بــإرشاف روســيا 

والواليــات املتحــدة يف عــام 2014 للتوصــل إىل مصالحــة ســورية 

داخليــة جــرى البحــث يف املطالبــة بانســحاب إرسائيــل مــن الجــوالن 

يف إحــدى الجــوالت الدوليــة إلنهــاء األزمــة يف ســورية والتوصــل إىل 

نظــام إقليمــي جديــد .

ــات      كــا جــرى البحــث يف هــذه األوقــات أيضــاً يف إطــار املحادث

الجاريــة بــن واشــنطن وموســكو يف إمكانيــة تغيــر الواقــع يف منطقــة 

الجــوالن كجــزء مــن ســيناريو مــا بعــد الحــرب عــى ســورية. هــذا، 

وشــهدنا يف الســنوات املاضيــة سلســلة تغــرات إقليميــة قــادرة عــى 

شــق طريــق نحــو تصــور إرسائيــي جديــد يف موضــوع الجــوالن أمــام 

هــذه التغــرات التــي شــملت:

ــدى  ــه مــن تصــوٍر ل ــة يف ســورية، ومــا ولّدت ــدالع حــرب داخلي 1. ان

ــال انســحابها الفعــّي مــن الجــوالن. ــق باحت ــل متعلّ إرسائي

2. اإلجاع الداخي ضد االنسحاب.

3. انتشار قوة إيران يف سورية.

4. محاوالت سورية وإيران التحرش بإرسائيل يف حدود الجوالن.

5. توقيــع االتفــاق النــووي مــع إيــران، ومــا أفضــت إليــه التطــورات 

ــة مــن تزايــد الخطــر امللمــوس عــى إرسائيــل مــن  العســكرية التقنيّ

األســلحة التقليديــة.

6. التحالف األمريك السعودي.

ــه  ــدل علي ــا ي ــل، مب ــة إلرسائي ــدس عاصم ــريك بالق ــراف األم 7. االع

ذلــك مــن تغــر يف السياســة األمركيــة، بشــكل يتطابــق مــع الواقــع 

ــع غــر موجــود. ــرض واق ــة ف املســتمر، دون محاول

    توّجــه هــذه التغــرات كافــًة إلرسائيــل نحــو رضورة البــدء بعمليــة 

ــات  ــرار يف الوالي ــة ألصحــاب الق ــة موجه ــة وصارم دبلوماســية هادئ

املتحــدة وأوروبــا لالعــراف بســيادة إرسائيــل عــى الجــوالن، ولرفــض 

ــة  ــار رغب ــل بانتظ ــد إرسائي ــة بي ــة مؤقت ــوالن وديع ــوم أن الج مفه

ــى  ــة ع ــيادة اإلرسائيلي ــأن الس ــامل ب ــاع الع ــوية وإقن ــورية بالتس س

ــة »  الجــوالن هــي مصلحــة دولي

: »الحقيقــة تــدل      ويســتأنف تســارفايت تحليالتــه منبِّهــاً إىل أنَّ

اآلن -رغــم مــرور خمســن عامــاً عــى احتــالل الجــوالن و 36 عامــاً 

عــى ضمــه- أنــه ال توجــد أغلبيــة يهوديــة يف الجــوالن، وهــو تقصــر 

تتحملــه الحكومــات اإلرسائيليــة كافــًة؛ ألنهــا مل تســتطع توطن ســوى 

20 ألفــاً مــن اليهــود فيــه فقــط، وتعاملــت مــع الجــوالن باتجاهــن 

ــتقبل.  ــروب يف املس ــاحة للح ــالم؛ وكس ــار الس ــة بانتظ ــن: كوديع اثن

ــل  ــد آن األوان إلرسائي ــال، وق ــذا الح ــى ه ــي ع ــبب بق ــذا الس وله

ــى  ــوالن حت ــود يف الج ــن اليه ــاً م ــن 50 ألف ــدف توط ــدد ه أن تح

ــة  ــى خط ــا أن تتبن ــي عليه ــا، وينبغ ــدول عمله ــى ج ــام 2030 ع ع

متعــددة الســنوات لفــرض الوقائــع عــى األرض، وتحويــل مســتوطنة 

)كاترسيــن( إىل مدينــة مزدهــرة حديثــة ومتطــورة وعــى إرسائيــل أن 

ــه. ــة بأنهــا موجــودة يف الجــوالن لتبقــى في تبعــث برســالة عملي

     كــا تفــرُض جملــة كبــرة مــن التغــرات اإلقليميــة عــى إرسائيــل، 

تحديــداً عنــد حــدود الجــوالن يف الشــال والــرشق، أن تبــدأ بوضــع 

ــي  ــا تلب ــوالن، كي ــة الج ــق بهضب ــا يتعل ــدة يف م ــراتيجية جدي اس

رغبتهــا يف تأســيس ســيادتها ومتتــن أمنهــا.

ــل االســتمرار يف تجاهــل التغــرات  ــه ال ميكــن إلرسائي ــك إىل أن     ذل

ــي  ــة الت ــا القــوة اإلقليمي ــا، بصفته ــد بوابته ــي تجــري عن ــرة الت الكب

تواجــه دوالً أخــرى، تســعى إىل الهيمنــة اإلقليميــة يف املنطقــة، مثــل: 

ــا يجــري مــن  ــرد عــى م ــادرة وال ــة باملب ــا، فهــي مطالب ــران وتركي إي

ــك الفــرص  ــات التــي تواجههــا وكذل منطلــق إدراكهــا لحجــم التحدي

ــا.« املتاحــة أمامه
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التحليل واالستنتاج:
    يســتبن أن إرسائيــل يتوجــب أن تعــرف حقــاً، وبشــكل موضوعــي 
ــا  ــذا م ــرب، وه ــاء الح ــورية أثن ــا يف س ــق أهدافه ــلها، يف تحقي بفش
تتضمنــه الورقــة يف عرضهــا لوســائل تحقيــق هذه األهــداف يف ظروف 
ــورية،  ــى األرايض الس ــه ع ــش وحلفائ ــم داع ــة تنظي ــد هزمي ــا بع م
فإرسائيــل كانــت تتوقــع وتعمــل يف ظــل اســتغاللها لتطــورات 
الحــرب عــى ســورية، أن تغلــق ملــف ضــم الجــوالن الســوري 
ــع أيضــاً يف االســتيالء عــى  ــد، وتتوّس ــا دون أي جه ــل ملصلحته املحت
ــة  ــورية إىل دول ــّول س ــيطرتها، وتح ــت س ــا تح ــوريٍة، تضعه أراٍض س
فاشــلة مجــزأة إىل كيانــات منفصلــة متنازعــة، فــإذا بهــا تواجــه بعــد 
انتصــار ســورية واقعــاً جديــداً، يحــول دون نجاحهــا يف ضــم الجــوالن، 
ويحافــظ عــى وضعــه »كوديعــة بانتظــار التســوية الســلمية«، 
ــا  ــا، ويجعله ــع له ــق أي توس ــه دون تحقي ــت نفس ــول يف الوق ويح
أمــام ســورية معــززة بقــوة إقليميــة متزايــدة القــدرة وبتحالــف دويل 

ــة. ــة والعاملي ــاحة اإلقليمي ــر يف الس ــد التأث متزاي
ــع  ــراع م ــخ ال ــب لتاري ــع أي مراق ــاً أن يتوق ــدُّ بدهيّ ــك يَُع     ولذل
ــا بعــد انتصــار  ــج م ــة بنتائ ــادة اإلرسائيلي ــل، أن ال تســلم القي إرسائي
ســورية يف الحــرب، ألن هــذه النتائــج ســوف تفــرض عليهــا مثنــاً هــو: 
إعــادة أرايض الجــوالن املحتــل بــال أي تنازالت ســورية، مثلا ســتفرض 
ــه يف  ــذي حمل ــر ال ــاوز التغي ــتطيع تج ــورياً، ال تس ــا س ــا واقع عليه

ميــزان القــوى اإلقليمــي يف املنطقــة ضدهــا.
ــذي تجــد  ــأزق ال     هــذا، ومثــة ســؤال يتوجــب طرحــه يف ظــل امل
إرسائيــل نفســها فيــه: مــا املتوقـّـع مــن إرسائيــل أن تفعلــه، إضافــة إىل 
مــا تتطالــب بــه هــذه الورقــة، وهــل ســيكون يف مقدورهــا تحقيــق 

أهدافهــا؟
    ال شــك يف أن إرسائيــل تــدرك كأي دولــة عدوانيــة اســتعارية 
اســتيطانية، أن أهــم عامــل يقــدم لهــا فرصــة تحقيــق أي هــدف لهــا 
هــو أن تكــون الدولــة التــي تســتهدفها ضعيفــة؛ بــل ويف أشــد حــاالت 
الضعــف إىل حــّد ال تقــدر فيــه عــى مواجهــة عدوان عســكري شــامل 
أو جــزيئ تتابعــه ضدهــا، ذلــك لفــرض رشوطهــا عليهــا أو جــزء مــن 

رشوطهــا عــى األقــل.
    وإذا كانــت مواطــن القــوة أو الضعــف عامــًة، ونســبتها املختلفــة 
عنــد هــذه الدولــة أو تلــك خاصــًة، تحددهــا مجموعــة عوامــل عامــة 

أساســية مركزيــة مثــل:
1-  املوقــعِ الجغــرايفِّ ومــا يشــمله مــن ميــزات تعــزز القــوة أو تفــرض 

الضعــف، ومــا تحــدده مــن فــرص إيجابيــة أو ســلبية.
ــارش،  ــي مب ــدوان خارج ــة ع ــة يف مواجه ــة الداخلي ــِك الجبه 2- متاس

ــوة. ــل مصــادر الق ــادة عــى تفعي ــدرة القي وق
3- الحلفاِء املحتملن واألعداء املحتملن يف النزاع.

ــاع أو  ــتمرار بالدف ــى االس ــدرة ع ــدى الق ــة وم ــذور التاريخي 4- الج
ــود. ــوم وبالصم الهج

5- السياسة املعلنة وعالقتها باألهداف االسراتيجية.
ــا الراهــن بعــد الصمــود واالنتصــار  ــه، إنَّ ســورية يف وضعه     وعلي
ــل  ــن كل عام ــدة، م ــب جي ــع بنس ــزال تتمت ــا ت ــرب م ــذه الح يف ه
منهــا يف مواجهــة مــا ميكــن إلرسائيــل اســتخدامه مــن عنــارص قوتهــا. 
ويبــدو أن إرسائيــل تــدرك أهميــة وجــود هــذه العوامــل بهــذا القــدر 
أو ذاك، ولهــذا الســبب مــن املؤكــد أن تعتمــد يف مراهنتهــا إلضعــاف 
ســورية عــى اللجــوء إىل سياســة )فــرّْق تســد( االســتعارية الشــهرة، 

وتنفيذهــا يف ســاحة رصاعهــا ضــد ســورية وقوتهــا ودورهــا.
ــد  ــة ق ــل خط ــى إرسائي ــداً أن تتبن ــتغرب أب ــن املس ــس م ــك لي ولذل

ــة: ــارص التالي ــن العن تتضم
1. يف ميــدان الجبهــة الداخليــة: العمــل عــى إنشــاء عالقــات رسيــة 
مــع أي مجموعــة مســلحة للمعارضــة الســورية، ســواء أكانــت متثــل 
ــة بهــدف إضعــاف  ــة، أم مذهبي ــة ســورية إثني ــاراً إســالميّاً، أم فئ تي
ــركة  ــدة مش ــدة موح ــكيل قاع ــى تش ــة ع ــة الداخلي ــدرة الجبه ق
االتصــاالت  أن ســجل  والهجــوم. وال شــك يف  والدفــاع  للصمــود 
ــة مــع شــخصيات سياســية يف املعارضــة  ــة والرسي ــة العلني اإلرسائيلي
ومــع مســلحن قدمــت العــالج لهــم يف مستشــفياتها خــر دليــل عــى 
مــا أرادت أن تبنيــه مــن صــالت تســتفيد منهــا يف تحقيــق أهدافهــا.

ــى  ــل ع ــة: العم ــور املقاوم ــي ومح ــف اإلقليم ــدان التحال 2. يف مي
التشــكيك بأهــداف هــذا املحــور يف املنطقــة وتحويــل أطرافــه، أو كل 
ــده  ــة أو حــزب، ميكــن تجني ــكل دول ــه إىل هــدف معــاد ل طــرف في
ــت  ــة تح ــذه الخط ــدرج ه ــة. وتن ــوى املنطق ــزاب وق ــن دول وأح م
ــل إىل رصاع  ــراع التاريخــي املضــاد إلرسائي ــل اتجــاه ال شــعار تحوي
ــران وحــزب  ــاً أو مــن غــر العــرب ومضــاد إلي مضــاد للشــيعة، عرب

ــف معهــا ومــع ســورية. ــه ومــن يؤيدهــا أو يتحال الل
ــة  ــة والجبه ــة الداخلي ــا أي الجبه ــران وحصانته ــذان العن     وه
اإلقليميــة يشــكالن يف النهايــة أهــم مصدريــن لقــوة ســورية الوطنيــة 

ــة. ــة يف مواجهــة كل املخططــات املعادي واإلقليمي
ــى  ــل ع ــن: العم ــيا والص ــع روس ــدويل م ــف ال ــدان التحال 3. يف مي
خلــق األعبــاء والتحديــات لــكل طــرف دويل يدعــم ســورية أو يرفــض 
اســتهدافها يف الســاحة الدوليــة والتحريــض عليــه عــى مســتوى 

ــة. ــائل املمكن ــكل األشــكال والوس ــربى ب ــدول الك ال
    ويبــدو بشــكل واضــح أن إرسائيــل مل تســتطع حتــى اآلن تحقيــق 
أهــداف سياســتها يف تخريــب أو اخــراق هــذه املصــادر الثــالث لقــوة 
ســورية ، لكنهــا لــن تكــف عــن محاولــة العمــل عــى إيجــاد ظــروف 

تخــدم سياســتها عــى املــدى املنظــور.
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Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6
F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1
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