
مركز دمشق لالبحاث والدراسات »مداد«

سورية
من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

3 / كانون األول / 2017نشرة نصف شهرية العدد التاسع والعشرون 

»خطوط إسرائيل الحمراء في سورية إزاء مواقع 
االنتشار اإليراني«

معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي:



2

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 الباحثــان »اودي ديكيــل« ، و»تســفي ماغــن«  يف موجــز 

ــدة  ــات املتح ــا الوالي ــت إليه ــي توصل ــات الت : »التفاه ــث أنَّ البح

وروســيا حــول ســورية ال تتناســب مــع املصالــح اإلرسائيليــة ومعركــة 

اليــوم، وســوف يــأيت الوقــت الــذي ســيتوجب عــى إرسائيــل فيــه أن 

)تشــمر عــن أكامهــا وتغمــس أيديهــا( يف مــا يجــري، إذا أرادت صــد 

الوجــود اإليــراين ونفــوذه يف ســورية. ذلــك أنَّ إرسائيــل لديهــا قــدرة 

ممكنــة عــى تدمــر املــروع الــرويس– اإليــراين يف ســورية، وإلحــاق 

رضر كبــر مبــا يعتمــد عليــه ]الرئيــس[ األســد، ولذلــك عــى إرسائيــل 

التمســك بإبعــاد القــوات اإليرانيــة واملجموعــات التــي تدعمهــا عنــد 

هضبــة الجــوالن، ومنعهــا يف الوقــت نفســه مــن إقامــة بنيــة تحتيــة 

ــه.  ــزب الل ــد وح ــس[ األس ــدرات ]الرئي ــزز ق ــة  تع ــكرية إيراني عس

ــد  ــات التصعي ــد إمكان ــك هــو تزاي ــى ذل ــاً إدراك أن معن ــدُّ هام ويُع

ــورية، أم  ــة الس ــد الجبه ــك عن ــواء أكان ذل ــالية، س ــة الش يف الجبه

جبهــة لبنــان«.

ــت  ــه: » توصل ــّص بعــد هــذا امللخــص املعــروض أن      وجــاء يف الن

موســكو وواشــنطن، يف األســبوع املــايض، إىل صفقــة لوقــف إطــاق 

النــار، وتشــكيل منطقــة تهدئــة )تخفيــض التصعيــد( يف جنــوب 

ســورية، تضمــن تفاهــاً بــن الدولتــن الكربيــن، يســمح بنــر قــوات 

إيرانيــة ومليشــيات مدعومــة منهــا يف املنطقــة املوجــودة عنــد حدود 

ــمح  ــن تس ــا ل ــل أنه ــت إرسائي ــي أعلن ــة الت ــي املنطق ــوالن، وه الج

بوجــود أي قــوات إيرانيــة فيهــا. وهــذه هــي املــرة الثانيــة يف األشــهر 

الســتة املاضيــة التــي تتوصــل فيهــا الدولتــان إىل صفقــة حــول 

ــل!  ــر إرسائي ــن وراء ظه ــوب ســورية، م مســتقبل جن

      وكان الجانبــان الــرويس واألمــريك قــد أعلنــا أثنــاء قمــة منتــدى 

ــدت يف  ــي عق ــادئ الت ــط اله ــيا واملحي ــن آس ــادي ب ــاون االقتص التع

فيتنــام مؤخــراً، أنهــا توصــا إىل اتفاقــات تفاهــم -ومعهــا األردن- 

يف مــا يتعلــق برتتيــب منطقــة تهدئــة يف جنــوب ســورية مدتهــا ســتة 

أشــهر قابلــة للتمديــد. ويف ذلــك الوقــت أوضــح مســؤوٌل أمــريك، أن 

ــه  ــة وحــزب الل هــذا التفاهــم تضمــن أيضــاً إبعــاد القــوات اإليراني

ــل يف  ــع إرسائي ــدود م ــن الح ــران، ع ــن إي ــة م ــيات املدعوم واملليش

الجــوالن إىل ســبعة كلــم )عــن منحــدرات جبــل الشــيخ املتجهــة نحــو 

دمشــق( وإىل عريــن كلــم )عــن وســط وجنــوب هضبــة الجــوالن(، 

كــا تضمنــت اتفاقــات التفاهــم رســم خــط لحــدود منطقــة عازلــة 

عــى الخارطــة طولهــا خمســة كلــم بــن مجموعــات املتمرديــن 

ــر اإلعــام األردين محمــد  ــه. وكان وزي والقــوات اإليرانيــة وحــزب الل

مؤمنــي قــد أوضــح أن املســلحن األجانــب، مبــا يف ذلــك املليشــيات 

ــل  ــا بالعم ــمح له ــن يس ــد ل ــس[ األس ــم ]الرئي ــي تدع ــة الت اإليراني

ــيفرض  ــل س ــراً، ب ــة كث ــرى متقدم ــة أخ ــورية يف مرحل ــوب س يف جن

االنســحاب عليهــا مــن ســورية. ويف ســياق جولــة املحادثــات الســابقة 

التــي عقــدت بن موســكو وواشــنطن يف متــوز 2017، طالبــت إرسائيل 

مــن وراء الكواليــس بإبعــاد القــوات اإليرانيــة واملجموعــات املدعومة 

ــة  ــاد منطق ــوالن، وإيج ــدود الج ــن ح ــم ع ــافة 60 كل ــا اىل مس منه

عازلــة حتــى منطقــة الســويداء رشقــاً، وباتجــاه دمشــق شــاالً؛ لكــن 

ــن  ــث ع ــل ســوى تجــاوب جــزيئ. وجــرى الحدي ــب مل ين هــذا الطل

ــدود  ــن ح ــم ع ــافة 20 اىل 30 كل ــة إىل مس ــوات اإليراني ــاد الق إبع

إرسائيــل. ويف الجولتــن اللتــن جــرت فيهــا محادثــات بــن موســكو 

وواشــنطن مل يتــم التطــرق إىل الوجــود اإليــراين يف ســورية البتــة، وال 

إىل موضــوع إقامــة قواعــد بريــة وبحريــة أو جويــة إيرانيــة، وال إىل 

ــك  ــن األســلحة املتطــورة، ولذل ــع وتخزي ــة لصن ــة تحتي موضــوع بني

أعــرب املســؤولون يف إرسائيــل عــن اســتيائهم مــن اتفاقــات التفاهــم 

ــورية،  ــوب س ــوع جن ــنطن يف موض ــكو وواش ــن موس ــرت ب ــي ج الت

ورأت إرسائيــل أن هــذا االتفــاق متــت صياغتــه بخطــوط عامــة جــداً، 

وأكــدت عــى معارضــة إرسائيــل ألي وجــود عســكري إيــراين يف 

ســورية أينــا كان مكانــه. وحــذر ناطقــون يف إرسائيــل، أنــه رغــم مــا 

يحملــه هــذا االتفــاق مــن تحســٍن بدرجــة مــا للتفاهــم الســابق بــن 

موســكو وبكــن، إال أنــه مــا زال غــر منســجم مــع املصلحــة األمنيــة 

ــة  ــر ملزم ــها غ ــل نفس ــد إرسائي ــك تع ــورية، ولذل ــة يف س اإلرسائيلي

ــا  ــي وضعته ــراء الت ــوط الحم ــة الخط ــتمر يف حاي ــوف تس ــه، وس ب

1 /http://www.inss.org.il/publication/israels-red-lines-irans-foothold-syria  
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ــة حــن  ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم ــه نتنياهــو رئي ــص إلي ــا خل وهــذا م

قــال: »لقــد أوضحــت ألصدقائنــا يف واشــنطن وموســكو، أننــا ســنعمل 

يف ســورية وجنوبهــا، مبوجــب فهمنــا األمنــي وحاجتنــا األمنيــة، 

وستســتند السياســة اإلرسائيليــة عــى الربــط الصحيــح بــن التصميــم 

واملســؤولية«. وســارع الــروس بالــرد عــى هــذا الترصيــح اإلرسائيــي 

بإعــان صــدر عــن وزيــر الخارجيــة الــرويس ســرجي الفــروف، جــاء 

ــه أن االتفــاق مــع واشــنطن ال يتضمــن وعــداً روســياً بانســحاب  في

القــوات اإليرانيــة أو القــوات الداعمــة لهــا مــن ســورية، وأن الوجــود 

ــه  ــة الســورية طلبت ــراين يف ســورية رشعــي، ألن الســلطة الرعي اإلي

مــن إيــران. وقــد جــاء هــذا الترصيــح الرســمي مــن روســيا لتهدئــة 

ــران«. ــح إي ــران، ولتوضيــح أن موســكو تهتــم مبصال حليفتهــا إي

ــاملة  ــرة ش ــه نظ ــاس: »توجي ــى أس ــه ع ــان أن ــف الباحث      ويضي

ــذي  ــرى أن الضعــف ال ــن ي ــة سياســية مثــة م ــن ناحي إىل الوضــع م

مــرت بــه ســورية، عــرّض صمودهــا للخطــر، فاســتدعى األمــر دعمهــا 

مــن إيــران وحــزب اللــه واملجموعــات األخــرى املدعومــة مــن إيــران، 

فهــذه القــوات تقــوم بأعــال كثــرة عــى األرض ملصلحــة ]الرئيــس[ 

ــران تفضــل اســتمرار حكــم  األســد ومصلحــة روســيا. هــذا إىل أنَّ إي

]الرئيــس[ األســد أو مــن يخلفــه مــن أنصــاره، وتفضــل وجــود ســلطة 

مركزيــة بأصحــاب الســلطة الحاليــة أنفســهم؛ بينــا ال ميكــن القــول: 

إنَّ هــذا ينطبــق بشــكل تــام، عــى موقــف روســيا التــي تــرى إمكانية 

وجــود نظــام فيــدرايل قابــل للتنفيــذ«.

ــرق  ــية يف ال ــة الروس : »السياس ــاً أنَّ ــان أيض ــترف الباحث      ويس

األوســط، يوجههــا موضــوع تحقيــق تقــدم يف العاقــات مــع الــدول 

األخــرى، ويف مقدمتهــا تركيــا والســعودية ومــرص واألردن وإرسائيــل، 

ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن ال تشــعر هــذه الــدول باالرتيــاح مــا 

ــوات  ــحاب الق ــة النس ــود ني ــدم وج ــول ع ــروف ح ــه الف ــن عن أعل

اإليرانيــة وبقيــة املجموعــات التــي تدعمهــا مــن ســورية، فموســكو 

تريــد مــن هــذا اإلعــان أن تخــدم مصلحــة تفــوق بأهميتهــا مســألة  

ــيا  ــا تســعى روس ــة، ورمب ــة مخــاوف عواصــم أخــرى يف املنطق تهدئ

ــى  ــا ع ــان حرصه ــك بإع ــنطن، ذل ــة واش ــد يف مواجه ــق تح اىل خل

مكانــة إيــران يف ســورية يك تســتخدم ذلــك يف الضغــط عــى ترامــب 

يف مواضيــع أخــرى موجــودة عــى جــدول عمــل الجانبــن، بــل رمبــا 

تــرى روســيا بفعــل مــا تتصوره يف نظريــة املؤامــرة وســيناريوهاتها، أن 

االنقــاب يف الســعودية وموضــوع لبنــان )وحــزب اللــه( مجــرد جــزء 

مــن املخطــط األمريــي الهــادف إىل رضب مكانــة روســيا يف املنطقــة. 

ــن  ــة وب ــن جه ــران م ــكو وطه ــن موس ــارن ب ــن نق ــك ح ــع ذل وم

ــد أن  ــرى، نج ــة األخ ــن الجه ــب م ــد ترام ــدة يف عه ــات املتح الوالي

واشــنطن ليــس لديهــا اســرتاتيجية متبلــورة بالنســبة للوضــع الراهــن 

يف ســورية ومســتقبل الدولــة. واذا كانــت املهمــة األساســية مبوجــب 

ــإن هــذه املهمــة  ــا هــي هزميــة داعــش، ف ــه ترامــب وأوبام ــا قال م

بــدأت تقــرتب مــن اســتكالها دون وجــود قــرار أمــريك حــول شــكل 

املحافظــة عــى املناطــق املحــررة من الســلطة الســورية أو مســتقبلها، 

ــذي ســتختاره  ــق بالزمــن ال ــاك مســألة تتعل ــة إىل هــذا هن وباإلضاف

األرايض  يف  املوجوديــن  جنودهــا  مــن  اآلالف  لســحب  واشــنطن 

ــايض  ــن األول امل ــب يف تري ــان ترام ــم إع ــررة، ورغ ــورية املح الس

بــأن ايــران هــي العنــرص األول لعــدم االســتقرار يف املنطقــة، إال أنــه 

يفتقــر لخطــة محــددة تجــاه الوجــود اإليــراين يف ســورية، كــا أنــه 

مــن الصعــب أن نتوقــع منــه شــن مغامــرة عســكرية باســم الــرصاع 

ضــد الوجــود اإليــراين يف ســورية؛ ألن الــدروس املؤملــة لألمريكيــن يف 

العــراق وأفغانســتان مــا تــزال حيــة« 

     ويضيــف الباحثــان: »تتجــى حقيقــة األمــر يف أنَّ الطريــق إلنهــاء 

الحــرب، وتحقيــق االســتقرار يف ســورية مــا تــزال طويلــة، ومــع ذلــك 

يبــدو أن إيــران هــي املنتــرصة الكــربى بعــد أن قدمــت لهــا موســكو 

وواشــنطن الســلطة والتأثــر يف ســورية عــى طبــق مــن فضــة، ولذلــك 

ال يرغــب أحــد يف هــذه املرحلــة مبواجهتهــا، وتعمــل إيــران اآلن عــى 

ــاء  ــق إنش ــن طري ــل، ع ــدى الطوي ــورية للم ــا يف س ــيخ نفوذه ترس

قواعــد ومعســكرات ألنصارهــا، وإقامــة بنيــة تحتيــة إلنتــاج وتخزيــن 

وســائل القتــال؛ بــل إنهــا بــدأت بتجنيــد مواطنــن ســورين معظمهــم 

مــن الشــيعة داخــل ميليشــيات جديــدة، تشــبه حــزب اللــه يك تنضــم 

هــذه القــوة إىل الجيــش الســوري بقيــادة ]الرئيــس[ األســد، وبهــذه 

ــيناريو  ــل س ــو حص ــى ل ــا حت ــوة أنصاره ــى ق ــظ ع ــة تحاف الطريق

تســوية، يتضمــن انســحاب القــوات األجنبيــة مــن ســورية، أمــا 

الهــدف اآلخــر إليــران فيتمثــل يف خلــق تحــد إلرسائيــل عنــد هضبــة 

ــة  ــكرية اإليراني ــوات العس ــن الق ــس م ــا، ولي ــن أنصاره ــوالن م الج

نفســها، بحيــث يكــون ذلــك بعيــداً عــن املواقــع النوويــة يف أراضيهــا« 

ــا  ــاه كل م ــي تج ــف اإلرسائي ــرض املوق ــان إىل ع ــل الباحث      وينتق

عــرض مــن مخــاوف، فيؤكــدان أن: »إرسائيــل حافظــت عــى جلوســها 

عــى حافــة الســياج، وامتنعــت عــن التدخــل يف مــا يجــري منــذ عــام 

2011، ومل تكــن تتحــرك للعمــل، إال حــن كان يتطــور وضــع محــدد 

يهددهــا بشــكل ملمــوس، ويف النهايــة فقــد التأثــر اإلرسائيــي دوره 

ــاحة  ــت الس ــورية، وبقي ــتقبل س ــكيل مس ــة، لتش ــة الجاري يف املعرك

إليــران وازديــاد تأثرهــا ووجودهــا يف ســورية، وحــن بــدأت إرسائيــل 

تــدرك أنهــا كانــت نامئــة أثنــاء الحراســة قــررت وضــع خطــوط 

ــن  ــا، لك ــرى تجاوزه ــكري إذا ج ــل عس ــا بعم ــرد مبوجبه ــراء، ت حم

هــذه الخطــوط الحمــراء مل تكــن تشــمل املــدى املــادي الجغــرايف يف 

منطقــة الحــدود الجنوبيــة لســورية فقــط؛ بــل شــملت أيضــا مســائل 

تتعلــق بالتطــور امللمــوس للظــروف هنــاك، ومبــدى انتشــار القــدرة 

ــات  ــة أو للمجموع ــوات اإليراني ــة للق ــورة والنوعي ــكرية املتط العس
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التابعــة لهــا ومــا تحملــه مــن أخطــار، تلــزم إرسائيــل بالقيــام بعمــل 

عســكري مضــاد، كــا مل تحــدد طبيعــة القــدرة ومنظومــة القــوات 

ــرد  ــذي سيســتدعي ال ــراين ال ــر حجــم الخطــر اإلي وماهيتهــا يف تقدي

العســكري اإلرسائيــي . ولذلــك أفــى هــذا الغمــوض العــام يف تحديد 

ــرد املناســب،  ــار ال ــٍة مــا يف اختي الخطــوط الحمــراء، إىل توافــر مرون

لكــن إرسائيــل اآلن أمامهــا خيــاران: األول، يتطلــب منهــا أن تعــرض 

ــك  ــيحدث ذل ــراء، وس ــوط الحم ــه الخط ــا تتضمن ــاً مل ــاً واضح موقف

متثيــاً ال حــرصاً عنــد وجــود بنيــة إيرانيــة يف أي مــكان مــن ســورية 

ــن وســائل ومعــدات الحــرب ]أي ليــس يف  ــع وتخزي ــاج أو تصني إلنت

ــكل  ــران تش ــي أن اي ــة تعن ــذه البني ــط[، ألن ه ــورية فق ــوب س جن

خطــراً ملموســاً عــى إرسائيــل، وســوف يصعــب بعــد ذلــك اســتئصال 

الوجــود اإليــراين مــن ســورية، والخيــار الثــاين هــو: اســتمرار املحافظة 

عــى الغمــوض وتحديــد الخطــوط الحمــراء بحســب األعــال وليــس 

األقــوال، أي اســتخدام القــوة العســكرية اإلرسائيليــة بحســب تقديــر 

إرسائيــل الخــاص مبــدى الخطــر، ففــي وضــع كهــذا تصبــح إرسائيــل 

غــر ملزمــة ســلفاً بتربيــر طبيعــة الــرد، وتكــون قــد خلقــت مســتوى 

ــراين.  ــب اإلي ــد الجان ــا عن ــاً مــن الشــكوك حــول طريقــة ترصفه عالي

وباإلضافــة اىل ذلــك، مــن املقــدر لسياســة الغمــوض هــذه أن تدفــع 

إيــران إىل تقديــر مقيــاس درجــة الــرد اإلرسائيــي فتلجــأ إىل إجــراءات 

ــي  ــد إرسائي ــوع تصعي ــة وق متدرجــة ومرتاكمــة تحســباً مــن إمكاني

تصعــب الســيطرة عــى مســتوياته« 

     ويف الختــام جــاء يف البحــث أن: »اليــوم الــذي ســتقوم فيــه 

ــري يف  ــا يج ــا يف م ــس يديه ــا لغم ــن أكامه ــمر ع ــل بالتش إرسائي

ــراين  ــر والتوســع اإلي ــا أرادت صــد التأث ــاً إذا م ــح قريب ســورية، أصب

يف ســورية، فإرسائيــل لديهــا إمكانيــة لتدمــر مــروع روســيا وإيــران 

ــس[  ــه ]الرئي ــد علي ــا يعتم ــديد، مب ــرر الش ــاق ال ــورية، وإلح يف س

ــة  ــة واملحافظ ــذه الورق ــى ه ــد ع ــل أن تعتم ــى إرسائي ــد وع األس

عليهــا عندمــا تصبــح األوضــاع معقــدة، وإال فلــن تصــد زخــم 

التوســع اإليــراين يف ســورية. ويجــب عــى إرسائيــل إظهــار تصميمهــا 

ــن حــدود  ــا ع ــع له ــن يتب ــة وم ــوات اإليراني ــاد الق ــب إبع عــى طل

الجــوالن، ومنعهــا مــن إقامــة بنيــة عســكرية تحتيــة إيرانيــة، تســاعد 

عــى ازديــاد قــوة ]الرئيــس[ األســد وقــوة املليشــيات التــي تدعمهــا 

وحــزب اللــه. ويَُعــدُّ هامــاً هنــا إدراك أن ذلــك يعنــي تزايــد احتــال 

ــة  ــوري، وإمكاني ــب الس ــى الجان ــالية ع ــة الش ــد يف الجبه التصعي

انتقالــه إىل الجانــب اللبنــاين. وال شــك أن الواليــات املتحــدة وروســيا 

لــن تقومــا بهــذا العمــل بــدالً مــن إرسائيــل، رغــم حقيقــة أنَّ ترامــب، 

ســيقدم الضــوء األخــر إلرسائيــل للعمــل بــكل القــوة التــي تختارهــا، 

ــن ميــد لهــا بالــرورة شــبكة أمــن عندمــا  ــه ل مبوجــب فهمهــا، لكن

ــل  ــزة للعم ــون جاه ــل أن تك ــى إرسائي ــك ع ــج، ولذل ــد النتائ تتعق

ولاســتعداد للتصعيــد، وتقييــم مضاعفــات أعالهــا بشــكل صحيــح« 



التحليل واالستنتاج:
     يحمــل النــص معــاين واســتنتاجات هامــة ال يســتهان، مبــا تضمنتــه مــن 
عــرض لتقديــر الوضــع اإلرسائيــّي، بعــد ســبع ســنوات تقريبــاً مــن الحــرب 
عــى ســورية مــن وجهــة نظــر إرسائيليــة عســكرية وسياســية متخصصــة، 
مثلــا ال يســتهان مبــا قدمــه مــن افرتاضــات، ويتعــن أن تولــد عنــد املطلــع 
ــاه  ــة، تج ــة اإلرسائيلي ــذه السياس ــن ه ــه م ــب أن يتوقع ــا يتوج ــا م عليه
موضــوع الدعــم اإليــراين لســورية وطريقــة التعامــل اإلرسائيــي العســكري 
معــه عــى األرايض الســورية، عــى املــدى التكتيــي القريــب، ذلــك عــى 
ــة، أو يف كل أرجــاء ســورية  ــة ســورية الجنوبي مســتوى وجــوده يف منطق

عــى املــدى االســرتاتيجي البعيــد.
     فــا أحــد يشــك يف أن انتصــار ســورية عــى املخطط الــذي أراد أعداؤها 
تنفيــذه ضدهــا، ســوف يشــكل هزميــة إلرسائيــل -ذلــك أنها أخطــر وأرشس 
هــؤالء األعداء-ويحرمهــا مــن تحقيــق أهدافهــا التكتيكيــة واالســرتاتيجية 
يف ســورية، وهــي لهــذا الســبب مــن الطبيعــي أن تفكــر يف وضــع الخطــط 
ــوة  ــان ســورية مــن مصــادر الق ــة إىل حرم العســكرية والسياســية الهادف
ــة عليهــا  الداعمــة واملســاعدة لهــا يف اســتمرار التصــدي للحــرب اإلرهابي

ويف حايــة منجــزات هــذا االنتصــار.
     وقــد ركــز البحــث يف املســتوى اإلقليمــي عــى الخطــر الــذي شــكله 
تحالــف إيــران مــع ســورية ومــا رافقــه مــن تطــور يف أشــكاله العســكرية 
العمــل  جــدول  أولويــات  ضمــن  ووضعــه  والبريــة،  واللوجســتية 
ــة وأهمهــا  اإلرسائيــي بلغــة واضحــة وأهــداف مكشــوفة يف هــذه املرحل

العمــل عــى:
ــة، وهــي  ــاء يف املنطق ــا عــن كل الحلف ــد عزله 1- االســتفراد بســورية بع
ــن دول  ــات ب ــق العاق ــها، لتمزي ــة نفس ــرتاتيجية الغربية-اإلرسائيلي االس
املنطقــة، متهيــداً لتقســيمها وإضعــاف قدراتهــا أمــام إرسائيــل ومروعهــا 
التوســعي الصهيــوين، ذلــك عــى حســاب ســورية ولبنــان بعــد اســتفرادها 
بالفلســطينين منــذ اتفاقيــة أوســلو وتطوراتهــا، فقــد فشــلت إرسائيــل يف 
منــع إيــران وحــزب اللــه مــن تقديــم الدعــم لســورية يف الحــرب املشــرتكة 
ضــد اإلرهــاب، ومل تنجــح يف الحــّد مــن قدرتهــا، عــى نقــل ســورية إىل 
وضــع عســكري دفاعــي وهجومــي متقــدم نســبياً، بســبب تراكــم هــذا 
الدعــم. وتــدرك إرسائيــل خطــر هــذا الفشــل يف تجربتهــا مــع حــزب اللــه 
بعــد حــرب متــوز 2006، حــن فشــلت يف القضــاء عــى قوتــه أثنــاء الحــرب 
أو تخفيضهــا وحــرص منوهــا بعــد وقــف النــار، فــا بالــك مــع دولــة مثــل 
ســورية ونجاحهــا يف إحبــاط أكــرب مخطــط يســتهدفها يف تاريخهــا الوطنــي 

ــا  ــة م ــر اســتغال ظــروف مرحل ــع األم ــد يف واق ــل تري ــارص! فإرسائي املع
ــع ســورية مــن املحافظــة  ــة للســعي إىل من بعــد هزميــة داعــش امليداني
ــا، وعقــد  ــار حلفائه ــا يف اختي عــى قرارهــا الســيادي واســتقالها وحريته
االتفاقــات معهــم وكأنهــا تعدهــا دولــة هزمتهــا يف الحــرب وأبــادت 
قدراتهــا، وتريــد أن تفــرض عليهــا قيــوداً تحــدد لهــا فيهــا سياســتها يف مــا 

يتعلــق بطبيعــة االتفاقــات التــي تعقدهــا مــع الــدول األخــرى.
ــع  ــا م ــبب تحالفه ــة، بس ــيا يف املنطق ــب لروس ــق املتاع ــد بخل 2- التهدي
ــوع  ــوري، يف موض ــيادي الس ــرار الس ــتقال الق ــن اس ــا ع ــورية ودفاعه س
الوجــود الرعــي ألشــكال الدعــم اإليــراين للجيــش الســوري يف حربــه ضــد 

اإلرهــاب.
ــوالن  ــا للج ــل واحتاله ــض إلرسائي ــي مناه ــور إقليم ــود مح ــع وج 3- من
واألرايض العربيــة املحتلــة، ومحــارصة قدراتــه والعمــل عــى نــزع مصــادر 
ــة  ــه العســكرية والحــّد مــن تطورهــا، ووضــع هــذا الهــدف يف أولوي قوت
ــط  ــن خط ــه م ــا يتطلب ــكل م ــي ب ــيايس اإلرسائي ــكري والس ــل العس العم
تكتيكيــة واســرتاتيجية مــن ناحيــة عســكرية ومــن مشــاريع لحشــد دول 

ــه. ــة سياســية إلعــان الحــرب علي أخــرى يف املنطقــة مــن ناحي
     ومــع ذلــك يعــرتف البحــث بــأن أي تحــرك إرسائيــي عســكري تصعيدي 
كبــر نســبياً لتحقيــق هــذه األهــداف، ســيتطلب ضــوءاً أخــراً مــن اإلدارة 
ــن  ــج التــي قــد تقــع بعــد ذلــك »ل ــأن النتائ ــه يســتدرك ب ــة، لكن األمركي
تدفــع الرئيــس األمــريك  ترامــب بالــرورة إىل مــدِّ شــبكة أمــن إلرسائيــل 
ــي  ــرتاف املوضوع ــن االع ــاً م ــي نوع ــذا يعن ــج«. وه ــد النتائ ــا تتعق عندم
ــا  ــد انتصــار ســورية وحلفائه ــة، بع ــة يف املنطق ــوة األمركي ــاض الق بانخف
عــى الحــرب اإلرهابيــة، وعجــز اإلدارة األمركيــة عــن فــرض كل مــا تريــد 
ــدور الوظيفــي اإلرسائيــي  يف املنطقــة، وهــذا مــا يعكــس نفســه عــى ال
يف املنطقــة الــذي تتدهــور قوتــه مــع تدهــور القــدرة األمركيــة وعجزهــا 
ــد قــدرة املحــور  ــه تزاي عــن الحســم يف املنطقــة. وقــد تســبب بذلــك كلّ
اإلقليمــي الــذي يضــم ســورية وإيــران وحــزب اللــه، إقليميــاً، إىل جانــب 
املحــور الــدويل الــذي تقــوده روســيا والصــن يف الســاحة العامليــة، وتزايــد 
دوره يف حــل النزاعــات اإلقليميــة والدوليــة والدفــاع عــن الســلم العاملــي.

     ويُســتخلص أنَّ ســورية وحلفاءهــا سيشــغلون حيــزاً أساســاً يف جــدول 
العمــل اإلرسائيــي املبــارش يف األشــهر والســنوات املقبلــة مــن كافــة 
ــش  ــة داع ــد هزمي ــا بع ــة م ــا مبرحل ــن وصفه ــة ميك ــي، يف مرحل النواح

وأنصارهــا، ميدانيــاً، يف املنطقــة.
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