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 من تبعاتها خوفا

 INSSأبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  معهد



 

 

 

 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

 
  دمشـق، ، مقرهـا مدينـة2015ة تأسسـت عـام  بحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

والعســكرية  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

إلــى  باإلضافة، (نظــري، وتطبيقــي) ملالشـا فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

، وتركيزهـا علـى السياسـات االستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

والدوليــة،  واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية
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  الكف عن تصعيد الغارات على سورية"
 
 1"من تبعاتها خوفا

 INSSمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

2بقلم الدكتور: شموئيل إيبن

د شموئيل إيبن أنَّ 
ّ
حرب هذا احتمال اندالع »أك

 وهو مرتبط ب
ً
ـ العام نتيجة للتدهور والتصعيد ليس ضئيال

، وهذا ما يستمد من األسس التي استند إليها "إسرائيل"

تقدير الوضع الذي توصل إليه قسم املخابرات العسكرية 

 اإلسرائيلي لهذا العام.

توص ي املخابرات العسكرية  ،هذا، وبرغم ذلك

لجيش اإلسرائيلي املوجهة القيادة السياسية بزيادة غارات ا

موت  ضد الوجود اإليراني في سورية؛ ذلك بهدف استغالل

                                                             
1 https://www.inss.org.il/he/publication/the-israeli-intelligence-recommendation/  

 في سالح امل ،شموئيل إيبن 2
ً
. خابرات العسكرية في قسم التحليلخدم ضابطا

ً
 واألبحاث، وهو دكتور في علوم االقتصاد والسياسة أيضا

سليماني وإخراج الوجود اإليراني من سورية. وهذا البحث 

يسعى إلى تحليل هذه التوصية ونتيجتها املختلفة التي أدعو 

عن زيادة عدد الغارات فوق  "إسرائيل"فيها إلى امتناع 

رورات االستراتيجية الواضحة سورية، إال إذا اقتضت الض

ذلك، مثل: القيام بإحباط وصول سالح استراتيجي ومنع 

 "إسرائيل"ألنَّ مثل هذه األمور تعّرض  تموضع عسكري،

لتصعيد إلى مستوى صدام لتهديد حقيقّي، فزيادة درجة ا

لن تتوقف إال بانتهاء الوجود العسكري اإليراني في  عسكري 

ابرات العسكرية سورية بحسب ما توص ي به املخ

https://www.inss.org.il/he/publication/the-israeli-intelligence-recommendation/
https://www.inss.org.il/he/publication/the-israeli-intelligence-recommendation/
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 أكبر من أي فائدة تقدمها هذه 
ً
اإلسرائيلية، وهذا ُيَعدُّ خطرا

امللعب السياس ي وليس ولذلك يجب إدارتها في  ،التوصية

 .«العسكري 

تقدير املوقف لدى وأوضَح إيبن تحت عنوان "

املخابرات العسكرية اإلسرائيلية حول أخطار الحرب 

أهم ما تضّمنه تقدير الوضع » أنَّ  "على الجبهة الشمالية

الذي أعدته املخابرات العسكرية لهذا العام والذي نشر في 

في هذا  "إسرائيل"هو أن احتمال قيام أعداء  14/1/2020

؛ لكن هناك 
ً
العام باملبادرة إلى شّن حرب يبدو ضئيال

 بدرجة ما بين املتوسطة والعالية بأن تستمر 
ً
احتماال

أنفسها من أطراف الجبهة معدالت رد الفعل املألوفة 

 .الشمالية مع استعداد لزيادة الخطر حتى درجة الحرب

، بّين  فتقدير املخابرات العسكرية،
ً
 ال حصرا

ً
تمثيال

" إلى إسرائيل"أن نصر هللا على استعداد للرد على عمليات 

خوض حرب معها، وإطالق صواريخ مضادة حد إمكانية 

أطلق هذه الصواريخ  للدروع على غرار ما فعل حزب هللا حين

على حدود  2019على سيارة اإلسعاف العسكرية في أيلول 

؛ لكن هذه نالشمال بهدف قتل الجنود اإلسرائيليي

 "إسرائيل"الصواريخ أخطأت في إصابة الهدف فامتنعت 

 عن الرد والتصعيد.

ترى املخابرات العسكرية أن احتمال  ،وبعبارة أخرى 

ور الوضع والتصعيد اندالع حرب هذا العام بسبب تده

ليست ضئيلة وهي مرتبطة بدرجة كبيرة بالعمليات 

اإلسرائيلية، كما يمكن أن نستنتج من هذا التقدير للوضع 

أن صالحية الردع اإلسرائيلية قائمة؛ لكنها محدودة، 

.
ً
 معينا

ً
 فاألعداء لن يسكتوا على غارة إسرائيلية تتجاوز حدا

باتباع سياستها التي  "إسرائيل"وإذا ما استمرت 

فعليها االستعداد ملواجهة حرب،  2019قامت بها عام 

وبخاصة إذا قبلت بتوصية املخابرات العسكرية التي تدعو 

إلى زيادة الغارات الهجومية ضد الوجود اإليراني في سورية 

، ولننظر إلى توصيات املخابرات 2020في هذا العام 

توصية لها إلى زيادة  فقد دعت في 14/1/2020العسكرية: في 

العمليات العسكرية الهجومية ضد الوجود اإليراني في هذا 

من أجل إنهاء الوجود اإليرانّي، واستغالل  2020العام 

كانون الثاني إلخراج اإليرانيين من  3مقتل سليماني في 

 25سورية. وكان رئيس األركان أفيف كوخافي قد ذكر في 

)مركز هيرتسيليا  في محاضرة في 2019ألول كانون ا

أن هدف االستمرار  (املجاالت للدراسات متعددة

املعركة بين الحروب( التي يقوم بها الجيش باستراتيجية )

اإلسرائيلي ضد إيران وحلفائها هو منع تموضع قوات 

القدس في سورية، ومنع خطر الصواريخ الدقيقة في إصابة 

ية أهدافها في كل منطقة الشرق األوسط، وهذه التوص

وهدفها ليسا جديدين بالطبع؛ لكن الجديد فيها هو زيادة 

"منع  همة املطلوب تحقيقها وزيادتها منمستوى امل

التموضع" العسكري اإليراني في سورية إلى تصفية كل هذا 

التوصية  بدعوتها إلى زيادة  هذه الوجود العسكري، وتدل

 عمليات اإلغارة والهجوم على أن الفرق الناجم عن إحراز

 فقط، فتوصية 
ً
هذه املنجزات املطلوبة ليس رمزيا

املوقف الذي  املخابرات العسكرية تستند إلى تقدير

 اعتمدته والذي يجعل 
ً
عملية تصفية سليماني حدثا

 لإلسهام في حسم موضوع التدخل اإليراني 
ً
 قابال

ً
تأسيسيا

 في سورية.
ً
 خارج حدود إيران وتحديدا

 للوزن الكبير 
ً
ده الذي جّس وهذا يعود أساسا

سليماني في صياغة السياسة اإليرانية اإلقليمية، وإنشاء 
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تشكيل من القوات خارج إيران بواسطة قوات القدس التي 

 لها، وباإلضافة إلى ذلك ترى املخابرات 
ً
كان سليماني قائدا

حزب هللا( -سورية-العسكرية في تقديرها أن محور )إيران

الضعف في هذه املتطرف الذي تقوده إيران يبدو عليه 

 األوقات.

ومن هنا يصبح الوجود العسكري اإليراني خارج 

حدود إيران ال يتمتع إال بأفضلية قليلة في أعقاب مواجهات 

السلطات اإليرانية للتحديات  الداخلية املرتبطة بمجال 

املحافظة على بقائه، وهو مجال ذو أفضلية عليا، بسبب 

والدفاع عن إيران  أهمية االستقرار االقتصادي والسياس ي،

نفسها واملشروع النووي، وحتى حزب هللا الحليف الرئيس 

 بالساحة الداخلية اللبنانية، ويبدو 
ً
إليران أصبح منشغال

أنه يفضل التفرغ للوضع الداخلي عن االنشغال بإيران، 

ويوضح رئيس املخابرات العسكرية اإلسرائيلي  الجنرال 

اني في محاضرة ألقاها في في نهاية كانون الث ،)تامير هايمن(

املؤتمر الدولي السنوي الثالث عشر ملعهد أبحاث األمن 

طبيعة املنطق االستراتيجي الذي يوجهه في عرض  ،القومي

فهو يرى أن سورية تقع في مركز املحور  ،توصيته املذكورة

وعلى أرضها يجري اآلن صراع بين عدد  "إسرائيلـ "املعادي ل

الذين يحاولون تشكيل سورية،  من الالعبين اإلقليميين

فرصة التأثير في عملية  "إسرائيلـ "وهذا الوضع يتيح ل

تشكيل وظيفة سورية في إطار املستقبل وفرصة لكسر 

، "إسرائيل"حزب هللا( املتطرف ضد -سورية-إيرانمحور )

)في موضوع  هايمن أن  عدم وجود عمل إسرائيليوأضاف 

 "إسرائيل"ة تصبح فيها سورية( من املمكن أن يؤدي إلى نتيج

ضحية للظروف في حين أن السيناريو األخطر هو أن ينشأ 

 
ً
في سورية نموذج  مثل حزب هللا  في لبنان حتى لو كان صغيرا

 عن حزب هللا. وحول األخطار املقبلة أضاف 
ً
أو محّسنا

هايمن أن املقصود من العمل اإلسرائيلي هو القيام 

سكرية سيتعين إجراء بمخاطرة محسوبة وعند كل عملية ع

 تقدير موقف مسيطر عليه.

وال شك في أن مناقشة التوصية التي قدمتها 

تتمتع بأهمية حيوية، ألن تنفيذها من برات العسكرية املخا

املمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في أخطار الحرب، كما أن 

عدم تنفيذها من املمكن )على األقل بحسب رأي الذين 

( أن تؤدي إلى إضاعة فرصة إبعاد يؤيدون هذه التوصية

 من التمييز بين  إيران من سورية، وبرغم ذلك ال
ً
بد مبدئيا

التقدير االستخباراتي للمخابرات العسكرية وبين توصياتها 

العمالنية، ففي مجال التوصيات العمالنية ال يوجد لدى 

املخابرات العسكرية املوقع االحترافي  نفسه املتخصصة به 

قدير الوضع االستخباراتي، ألن التقدير خارج مجال ت

االستخباراتي الذي تقدمه ينحصر في تحليل الوضع املجاور 

الخارجي فقط؛ بينما تقديم التوصيات العمالنية من املقدر 

أن تنتج عن تقدير املوقف الكلّي، وهي ترتبط هنا بين ما 

تقدره املخابرات وبين تقدير القوة اإلسرائيلية ووضعها في 

ركان بصفته القائد أي  مهمة رئيس األ )ف املجاالت مختل

السياسية  "إسرائيل"( بما في ذلك عالقات األعلى للجيش

ومدى استعدادها للحرب، وكذلك مدى استعدادها 

للصمود أمام مضاعفاتها، وكان رئيس األركان أفيف كوخافي 

ه 2019كانون األول  25قد ذكر في محاضرته في 
ّ
،  وقال: إن

وأقصد هنا الحرب في الجبهة الشمالية –املقبلة  "في الحرب

ستبلغ القدرة النارية ضد الجبهة  –أو ضد قطاع غزة

، وأنا أنظر إلى أعين 
ً
 كبيرا

ً
الداخلية اإلسرائيلية حجما

إنَّ القدرة النارية ستكون كبيرة ويجب  الجميع وأقول:

االعتراف بذلك" ...  وهناك معطيات عامة إضافية ملناقشة 

اإلنباه إلى أنَّ الوجود  بد من املخابرات العسكرية فالتوصية 
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 800العسكري اإليراني في سورية يقدر بقوة تصل إلى نحو 

فرٍد، باإلضافة إلى ما يتبع إليران من مجموعات ميليشيات 

أرسلتها لسورية، وكذلك مجموعات مقاتلين من حزب هللا 

  15ر عددها بـ من لبنان ومجموع كل هذه القوات يقد
ً
، ألفا

وال ننَس أن الوجود اإليراني في سورية يخدم مصالح إيرانية 

مثل "املحافظة على  "إسرائيل"أخرى غير موجهة ضد 

 .سلطة األسد" وتصدير الثورة

 على إيران 
ً
لكن هناك عوامل أخرى تشكل ضغوطا

تدعوها إلى تخفيض وجودها في سورية، وال عالقة لها بما 

غوط عسكرية، ومن بينها عليها من ض "إسرائيل"تشكله 

ضغوط داخلية إيرانية بسبب النفقات املالية التي 

تخصصها إيران لألعمال العسكرية في بعض دول الشرق 

األوسط في حين أنها تعاني من أزمة اقتصادية، وكذلك 

ورطتها بإسقاط طائرة أمريكية عن طريق املصادفة، وهو 

تحدة في تطور ناجم عن نشاطات سليماني ضد الواليات امل

العراق، وال بّد من دراسة الفائدة والضرر في موضوع 

التوصية التي عرضتها املخابرات العسكرية بموجب 

معطيات تقدير الوضع عن احتمال بدرجة ما بين الوسطى 

والعليا للمحافظة على معدالت الرد، ومن دون تقليل 

وحين ندرس هذا املوضوع نجد  ،خطورة التهديد اإليراني

 وفق اآلتي: األمور 

حول الفائدة: هنا تكمن الفائدة في حجم املكسب 

املمكن واحتمال تحقيقه، فحجم املكسب املمكن له صلة 

بمسألة طبيعة املصالح االستراتيجية الواضحة اإلسرائيلية 

في سورية وبمسألة ما إذا كانت زيادة استخدام القوة ستنفع 

 في تحقيق هذه املصالح اإلسرائيلية.

ح أنه ال يمكن أن نعد كلَّ وجود عسكري من الواض

؛ بل يجب اللجوء إلى 
ً
 استراتيجيا

ً
إيراني في سورية هدفا

االنتقاء، ومن ناحية القدرة يجب علينا أن نسأل عن مدى 

في إنهاء الوجود اإليراني في سورية  "إسرائيل"احتمال نجاح 

بالوسائل العسكرية واملحافظة على هذا اإلنجاز بشكل 

 من طويل.مستمر ولز 

هذا، وبتقديري أن تحقيق هذا الهدف ال يعد 

 فإن الثمن الذي سندفعه 
ً
 أو حتى لو كان كبيرا

ً
احتماله كبيرا

، كما أن خروج إيران من سورية لن 
ً
لتحقيقه سيكون باهظا

 إلى تخفيض قدراتها على العمل ضد 
ً
 "إسرائيل"يؤدي مبدئيا

لك حتى من مناطق أخرى؛ بل إنها تستطيع أن تعمل بعد ذ

من داخل سورية نفسها بواسطة تشكيل سري وعن طريق 

من أراض ي العراق ولبنان ملجموعات زيارات إلى سورية 

ترسلها إيران، إضافة إلى امليليشيات التابعة لها وإلى قوات 

حزب هللا، وكذلك بواسطة تقديم املساعدة لبناء الجيش 

إيران السوري وزيادة فعاليته. وفي الوقت نفسه إذا خرجت 

ستفقد سورية كمبرر للردع والرد  "إسرائيل"من سورية فإن 

 على إيران.

: املقصود هنا هو احتمال وقوع وحول الضرر 

مجابهة عسكرية  نتضرر منها بحجم كبير، فزيادة العمليات 

العسكرية الهجومية ضد الوجود اإليراني في سورية يمكن 

الردود  أن يرافقها ارتفاع بدرجة األخطار  الناجمة عن

 في املضادة؛
ً
درجة خطر وقوع حرب شاملة  بل ارتفاع أيضا

املخابرات العسكرية  بموجب تقدير الوضع الذي أعدته)

لجيش اإلسرائيلي على فاملطلوب أثناء عمليات ا (اإلسرائيلية

دقة كبيرة كيال تؤدي العملية العسكرية إلى  جبهة الشمال

 
ً
 وكلما تعاظمت ،تصعيد،  وهذا ما ال يمكن أن نضمنه دوما

 كثافة عمليات الهجوم اإلسرائيلي كلما زادت احتماالت
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وال ننَس أن العدو يستخلص  وقوع نتيجة غير عادية،

،  ويتطلع إلى تحقيق إنجازات، ويمكن  الحتمال 
ً
دروسا

 بعد عملية  
ً
تدهور الوضع نحو الحرب أن يقع أيضا

بأن عسكرية يبادر لها العدو،  ويكون قد أخطأ  بتقديره 

في حرب  وهذا ما حدث" ستبلع هذه العملية )إسرائيل"

ثمن هذا  (، وعند ذلك سيدفُع 2006لبنان الثانية تموز 

الجانبان اإلسرائيلي والعدو، فالحرب على سورية الخطأ 

يمكن أن تتحّول إلى حرب إسرائيلّية على عدة جبهات 

بتفصيالتها إلى أجزاء في  "إسرائيل"واألضرار املمكنة على 

ساحة الجبهة املدنية أي املؤخرة اإلسرائيلية. وحتى إذا لم 

 من الردود  "إسرائيل"تنشب حرب، فإنَّ 
ً
سوف تدفع  أثمانا

املضادة،  وسوف تقع أخطاء أو عثرات وتورط مع قوات 

أجنبية في سورية، وتطور من هذا القبيل من املمكن أن 

على شن عمليات هجومية  على  "إسرائيل"ُيقّيد قدرة 

أهداف استراتيجية بارزة  مثل ضرب مواقع إنتاج ونقل 

الصواريخ ذات الدقة بإصابة أسلحة استراتيجية )مثل 

داف تحبط ( وضرب أهالهدف وأسلحة التدمير الشامل

من  "إسرائيل"من النوع الذي يهدد تموضع الوجود اإليراني 

اليوم  العتبارات  وإذا كان العدو يضبط ردوده سورية،

بأن وقوع هجمات قاتلة  فال بد من االفتراض ،استراتيجية

 من تقليله  لحسابات  ضبط ردوده . وعلى 
ً
عليه ستزيد كثيرا

أي حال ال بد أن تلزم هذه السياسة اإلسرائيلية القيادة 

بزيادة إضافية في درجة استعداد أكثر لحرب غير معني بها 

 .«أي جانب

عناصر أحد » " أنَّ الختاموأوضح إيبن تحت عنوان "

االستراتيجية اإلسرائيلية لألمن هو إطالة األمد )كمّية 

املعركة إدارة ) الزمن الفاصل( بين وقوع الحروب  واستمرار

فتتيح هذه العملية  بين الحروب( بهدف إحباط قدرة العدو،

 في  "إسرائيل"إعطاء 
ً
(، ما إذا وقعت الحرب )الشاملةتفوقا

 رية اإلسرائيلية إلى ولذلك  تتطلع توصية املخابرات العسك

ة  االرتباط بهذا املنطق، ألن الفائدة من الصراع حتى النهاي

ستكون قليلة أمام األخطار ضد الوجود اإليراني في سورية 

الكامنة  في هذه الفائدة  وبالقْدر نفسه  من املمكن إدارة 

أخطار الحرب برؤية شاملة  تأخذ في حساباتها التفجرات 

وإمكانية أن تتدخل  الفلسطينية،الكبيرة في الساحة 

 عنها  بصدام بين إ "إسرائيل"
ً
. يران والواليات املتحدةرغما

أال تزيد من عملياتها الهجومية  "إسرائيل"ولذلك يجب على 

على اإليرانيين في سورية أكثر مما يلزم للحاجات 

وبناء على ذلك يتعين تركيز االعتماد  االستراتيجية البارزة.

هدف إخراج كامل القوات اإليرانية  اليوم لتحقيق

واملجموعات املتحالفة معها من سورية على العمل في املجال 

، يجب على  السياس ي ومجال التوعية.
ً
 ال حصرا

ً
إذ، تمثيال

أن تتدخل عن طريق روسيا والواليات املتحدة في  "إسرائيل"

تشكيل وضع سورية، وأن تعمل مع الواليات املتحدة على 

إال في حالة إيقاف  قوبات املفروضة على إيرانعدم رفع الع

من إيران إلى خارج والتسلل العسكري اإليراني  التدخل

 . «حدودها
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 وفي التحليل واالستنتاج 

ليس من املبالغة تقدير أن أهم ما يمكن استنتاجه 

هو تأكيده لعدم  من  هذه الدراسة التي أعدها شموئيل إيبن

من عمليات إغارة فوق  "إسرائيل"جدوى كل ما نفذته 

كري اإليراني في األراض ي سورية بحجة "منع  التموضع العس

سياسة العدوان  "،  وهذا يعني بلغة صريحة  فشلالسورية

ملنع العسكري ضد سورية وهزيمة أحد مخططاتها املعدة 

استقرار جبهتها سورية من زيادة قدراتها العسكرية، وتعزيز 

الداخلية، واملحافظة على تحالفاتها القائمة على املصالح 

فمن واألهداف املشتركة مع  إيران وقوى املقاومة اللبنانية، 

ات من مع هذه الغار الواضح أن سورية تمكنت من التعامل 

 ناحية عسكرية بالتصدي لها 
ً
في كل مرة وفرضت تراجعا

 لدى
ً
حين انتقلت  ة  في تنفيذهاالقوات اإلسرائيلي تكتيكيا

قبل مّدة إلى استهداف بعض املواقع السورية  "إسرائيل"

من داخل حدود فلسطين  "إسرائيل"بصواريخ تطلقها 

املحتلة، أو من أجواء دولية من البحر املتوسط، أو من 

 من القيام باختراق طائراتها 
ً
فوق األجواء اللبنانية بدال

. ويبدو سقاط الصواريخإالحربية للمجال الجوي السوري و 

أن هذا التراجع التكتيكي العسكري ناجم بموجب ما يبينه 

إيبن في دراسته من خوف إسرائيلي من تصعيد يؤدي إلى ما 

هو أكبر من عملية )املعركة بين الحروب( الصيغة التي 

وصفتها قيادة الجيش في استراتيجية منع الدولة السورية 

ومن زيادة  ت اإلرهابية،من تطهير أراضيها من املجموعا

ي . ويكشف إيبن فقدراتها العسكرية واستعادة استقرارها

عن توصية مثيرة للجدل بنظره حددها رئيس  هذه الدراسة

االستخبارات العسكرية اإلسرائيلي في تقرير تقدير املوقف 

منع الوجود مه لرئاسة األركان حول موضوع  )الذي قد

 ية تدعو إلى تكثيف الغاراتاإليراني (  في سورية،  وهي توص

التوصية جاءت في أغلب أكثر مما سبق،   وهذه  على سورية

من  "إسرائيل"بسبب  عدم جدوى كل ما نفذته  االحتماالت

غارات سابقة، وهي بالتقدير العام تعد مجرد رسالة 

ألنَّ إيبن  استعراض إسرائيلي عسكري للردع وليس أكثر،

يمكن لها  –وغيرها مثل حزب هللا–نفسه أوضَح أنَّ  إيران 

"، لو كفت عن "سياسة التموضع العسكري في سورية حتى

 إرسال مجموعات إلى سورية لتعزيز 
ً
فإنها تستطيع دوما

لم  ذير من أن فائدة استمرار الغاراتوينتقل للتح قدراتها،

وبقية  "إسرائيل"تعد  موجودة؛ بل إن أضرارها قد تورط 

 أحد معني بها في هذه الظروف، األطراف في حرب ال يوجد

سورية.  جبهات أخرى ال تقتصر علىستتوسع لتشمل ألنها 

في جبهة الشمال على أي  أي رد من سورية وحلفائها ويقر أنَّ 

  د كبير إسرائيلي يبلغ درجة الحربتصعي
ً
، سيكون كبيرا

 باهظة"، ويستمد من دراسته وسيكلف "إسرائيل" "
ً
أثمانا

 أن توصية رئيس ا
ً
مان  الستخبارات العسكرية هايحقا

ه ليس  بالتصعيد
ّ
مجرد رسالة ردع إعالمية، ألنَّ إيبن قال: إن

عسكرية  تصاص املخابرات العسكرية رسم خطةمن اخ

للهجوم؛ بل هذه املهمة من صالحية رئيس األركان ومعه 

هيئة األركان وقسم العمليات والتخطيط التابع لها، ألن 

ل سيتطلب تقييم كامل القوة تنفيذ توصية من هذا القبي

الحتمال نشوب  عداد تشكيالتهاالعسكرية اإلسرائيلية، وإ

عداد حرب  شاملة على جبهة الشمال  مثلما يتطلب  إ

ملثل هذا التطور، ويالحظ إيبن وجوَد  املتطلبات السياسية

  عسكرية  روسية في سورية قوةٍ 
ً
ُمعترٍف بأنها تشكل عامال

إلسرائيلية من حيث تضييق يقّيد القدرة العسكرية ا

إمكانّية ضرب أهداف استراتيجية في سورية في حال وقوع 

حرب شاملة على جبهة الشمال.  وال ُيستبعد أن تطوى 
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املعركة بين الحروب( بعد كل هذا استراتيجية )صفحة 

الفشل في تحقيق األهداف اإلسرائيلية  وعدم جدوى  

 
ً
 أيضا

َ
في دراسته هذه أنها االستمرار بها؛  بل إن إيبن كشف

 
ً
استخدمت بين وقت وآخر هذه املعركة بين الحروب تمهيدا

لفرض حالة ضعف على القدرة العسكرية السورية؛ ذلك  

اآلماد  ملجابهة سورية وهي ضعيفة في حرب شاملة تتجاوز 

 "إسرائيل"الزمنية واملرحلية، وهذا يعني أنها كانت بنظر 

ة ومنع زيادتها؛  حرب استنزاف لقدرات سورية العسكري

ميع يرى أن لكنها فشلت حتى في تحقيق هذا الهدف، فالج

 مع كل انتصار على  قدرات سورية العسكرية 
ً
تحقق تزايدا

 املجموعات اإلرهابية التي انتشرت في معظم أراضيها 

أصبحت  "إسرائيل"هذا، وبالتقدير العام يبدو أن 

وى اإلقليمي الذي تشكله  سورية تدرك أنَّ  كفة ميزان الق

 من أي وقت مض ى ل
ً
ـ وحلفاؤها  أصبح أكثر قوة  وأشد ردعا

  "إسرائيل"
ً
وحلفائها في املنطقة،  وهذه النتيجة   تشكل قلقا

 من استحقاقات هذا التحول في 
ً
 حقيقيا

ً
؛ بل خوفا

ً
متزايدا

ميزان القوى اإلقليمّي، وبخاصة في ظّل تراجع القوة والنفوذ 

يركي العسكري في املنطقة،  فهذا التراجع  اعترف به في األم

مناسبات عديدة معظم قادة إسرائيلي السياسيين 

والعسكريين،  ألنهم اعتقدوا  أن ترامب لم يعد في مقدوره 

من هذا ونتيجة  ضمان بقاء قواته في العراق وال في سورية،

ا خسارة استراتيجية  لها وألهدافه "إسرائيل"القبيل تعدها 

فالزمن يعمل اآلن برغم كل ما تعرضت له سورية  .التوسعية

لصالحها وصالح حلفائها، ومن أجل مستقبل األهداف 

.املشتركة لشعوب هذا املحور 
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