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 االستراتيجية االسرائيلية في مواجهة التمركز االيراني في سوريا

 

 :مدخل - 1

نقطــة اكـت اي بــين نلــم إقليميـة ودوليــة. فــ ح م  2011ذار عــا  آلت األزمـة الســورية المســتمرة منـ  لقـد كــ 
العالقات والتحالفات التي أقامتها  سـوريا برااسـة الرايسـين ظـافش و شـار االسـد عـالد العقـود الماتـية  وارت ـا  

إنمـا لم تعد األزمة السورية أزمة داعليـة  و  -"إسراايل"ذلك بالصراعات الجارية في المنطقة  والسيما الصراع مع 
عامـة   ة بمـا يجـرف فـي سـوريا عاصـة والمنطقـةباتت تع يـرا عـن تصـارع منلومـات إقليميـة ودوليـة واسـعة معني ـ

مر ال ف فاقم من ظالة الفوتى وغيـا  االسـتقرار عمومـا  وأسـهم فـي تفـاقم االنقسـامات فـي الموقـ  العر ـي األ
 .والم ه ية االستقطابات الطاافيةب في التحالفات والمحاور وتأجيج الصراعات و وزيادة ظالة التقل  

سعيدة بالمراق ـة مـن علـى الجـدار معتقـدة بـأ  نلـا  الـراي   "إسراايل"على مدى التطورات وتفاقمها  كانت 
عالقتهـا  2012بشار األسد الحالي متجه نحو االنهيار. كما كانت سعيدة أيضًا عندما أنهـت دمشـف فـي العـا  

ر العديـد مـن القـادة ااسـراايليين سـاعا  كـر  مع ظركة ظماس الفلسطينية. ومع تزايد الصراع في سـورية تعقيـدا وات  
كا  راي  الوزراء ااسراايلي مناظيم بـينن قـد قالـه فـي سـيار الحـر  المفروتـة علـى الجمهوريـة االسـالمية ما 

ورو ــا" "أتمنــى ل ــال أصــدا  ظســين ال ااــد ودود الخلــيج و  مــن ق ــل الواليــات المتحــدة ونلــا  1980الفتيــة عــا  
الفوتــى فمــن كــأ  ســقو  نلــا   مصــالو واتــحة جــدًا فــي كــل هــ   "إســراايل" الجــان ين ظلــًا ســعيدًا". ل ــن د

 -ســـوريا -ايـــرا  الـــراي  األســـد الممـــانع والمقـــاو  أ  يخـــد  المصـــالو ااســـراايلية ع ـــر زعزعـــة اســـتقرار محـــور
المقاومة. ومن جهة أعرى  وعلى توء تع  المعارتة السورية العلمانية  فإ  مـن المم ـن أ  يجلـب نصـر 

مــا أًا معاديــًا اســراايل ويضــعهم فــي ظــديقتها الخلقيــة الخاصــة. يو المتمــردين المنفلتــين والهــااجين نلامــًا إســالم
إنـــه عـــدو معلـــن رســـميًا  يح ـــم مـــن قصـــر  والـــ ف يم ـــن االتصـــاد بـــه. ل ـــن -يشـــ ل نوعيـــة معروفـــة فاألســـد 

التنليمـــات المتمـــردة ال تملـــك عنوانــــًا بريـــديًا  وهـــي متعــــددة ومتناقضـــة جـــدًا إلـــى درجــــة يســـتحيل معهـــا قتالهــــا 
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أدى صـــمود ســـوريا  بعـــد االظـــتالد لقـــد . ا أو التفـــاوع معهـــا كمـــا يـــتم فـــي العـــادة مـــع الـــدودواالنتصـــار عليهـــ
بعـــد عـــروش الجـــيم الســـورف مـــن ل نـــا   وفشـــل محـــاوالت نـــزع  االســـالمية االميركـــي للعـــرار  وصـــمود المقاومـــة

 .2006العا   ل نا  الثانية" ظر كن ما سمي " سالظها بأدوات داعلية ل نانية  الى نضوش قرار

وديـة فعاليـة الضـر ات محدو   جراميـةاا رهابيـةفشـل الرهـا  علـى الجماعـات ااالمنعط  نفسه ت رر بعـد  
سـوريا  لـىإقليمية ومعـادالت القـوة مـن ل نـا  ل ن ال يئة االوالل نانية.  السورية تينسراايلية في الساظالعس رية اا
باتت  بقيادة الجمهورية االسالمية االيرانية المقاومةاعتلفت ج ريا  وفعالية قوة ردع محور ايرا   لىإلى العرار إ

أظالهمـا مـر" إمـا عيـارين ال يا  ااسراايلي أمـا  وتع بيب. و النتيجة  أظضورا في واكنطن وتل و  ثيراتأ أكثر
ب ــل عواق هــا  الم اكــرة ب ــل مخــاطر  المســتق لية  وإمــا المواجهــةف مــع الواقــع االســتراتيجي المتــرد     القهــرف الت ي ـ

تقتصر نتـااج وتـداعيات فشـل الرهانـات أو  ملوعلى توء ه   الحقااف  .التي يصعب تحملها تداعياتها الفوريةو 
ها االجراميـة على عد  تحقيف أهدافارهابية     دواًل كانت أ  منلماتعاديةالم   ها األطرافتهجانتالخيارات  التي 

ظالة جديدة نشأت نتيجة ذلك   يه الوتع سابقًا. و مؤملة  بل أيضًا على عد  العودة إلى ما كا  علكانت  التي
استنادًا إلى ه ا المفهو   يم ن رصد و  تختل  كليًا عن نقطة االنطالر. جيوسياسية وجيوستراتيجية تتسم بمعالم

الواقع الجديد ال ف تش  ل في الساظة السورية  بعد تهاوف طموظات القوى ااقليمية والدولية التي أدارت الحـر  
 .كملهبأ باعت ارها نقطة ارت از محور المقاومة ساسًا أ رياتد سو 

  ومعهـا ل نـا   تـمن دااـرة االسـتهداف والتحييـد مـن أجـل فـرع التط يـع العر ـي الرسـمي ت سـوريالقد ظل ـ
 زوراً  غلـــب القـــادة العـــر أ يه النلـــر عـــن مصـــير مـــا يســـم     بنـــ   بطريقـــة كـــ ه مجانيـــة "إســـراايل"الشـــامل مـــع 

الصـهيوني  أف القضـية الفلسـطينية  -ألسـاس الصـراع العر ـي  "التسوية العادلـة والشـاملة"   ماً وتوه   واستسالماً 
أ   "إسـراايل"و نـاء مؤسسـاته المسـتقلة. وتعتقـد  وتقريـر مصـير  وظقور الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرتـه
مــا يــتالء  مــع بوجــه تمريــر عمليــة التســوية المطروظــة ب رايســاً  نلــا  الــراي  بشــار االســد مــا يــزاد يمثــل عااقــاً 

المنلــور ااســراايلي  لــي  علــى المســار الســورف فقــا  بــل علــى المســارين الل نــاني والفلســطيني كــ لك  فســقو  
ى نلـــا  الـــراي  األســـد فـــي رأيهـــا سيضـــع  مـــن دو  كـــك موقـــ  ســـوريا السياســـي المتعلـــف بالتســـوية علـــى كـــت  

 "إســراايل" ترأتــعاف الموقــ  الل نــاني المقــاو  وكــ لك المفــاوع الفلســطيني. لــ لك ا يــؤدف إلــى إالج هــات  مم ــ
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ظـــراز م اســـب ســـريعة ســـنوات فرصـــة ذه يـــة اســـ ع ســـاوية الداميـــة الحاصـــلة فـــي ســـوريا منـــ  أفـــي األظـــداث الم
لتالي لا  الراي  بشار األسد و اص من نبرزها التخل  أظال  يقلة ومن أانية كانت تعت ر في السابف مجرد ومج

 . وامتداد  المقاو  ظتى الجمهورية االسالمية في ايرا  يضا من ظز  هللاأو التخلص أتعاف إ

عــــاء بعــــ   ــــي بدايــــة األزمــــة الســــورية كــــا  هنــــاي تــــ ابية فــــي الر يــــة ااســــراايلية  وذلــــك بســــ ب اد  فف
ا  معاديــا ظتــى لــو كــ "يلإســرااـ "ااســتراتيجيين ااســراايليين بــأ  بقــاء النلــا  الســورف برااســة االســد هــو أســهل لــ

قـد تـم ردعـه إسـراايليا  ولهـ ا  براغماتيـاً  نها تعرفه من  عقود  وهو في نلرها يمثل نلامـاً ألها. فهي تعت ر نفسها 
مثـل دعمـه لحـز  هللا  "إسـراايل" فهو يتوجه لالستفادة بصورة موار ة من الع ين سياسيين وعس ريين معـادين د

 ع الجمهورية االسالمية في إيرا .واظتضانه لحركة ظماس  وتحالفه م

يلية فـي إتـعاف ظـز  ساسـية االسـراارجحـت هـ   الر يـة المصـلحة األإال أ  ه ا الض ا  انقشع عنـدما  
التعامل معه في مقابل مجـيء فوتـى علماني تعرف   مع نلا  وال ع ر الت ي  أيديولوجي الصلب هللا العدو اا

صولية ال تعرف ك لها وال توجهها مستق ال. في ه ا السيار يقود ال اتب االسراايلي المشهور آرف كـافيا فـي أ
   "بعد عشرة أكهر على بدء الثورات العر يـة 2011النخ وية في كانو  األود « هآرت »مقالة له في صحيفة 

  اعتفـى المثقفـو  اللي راليـو   اعتفـى ال  يرة  الصـورة أصـ حت واتـحة  لقـد انتصـر هللا  اعتفـى كـ ا  النوغـل
  وال الثورة 1776األعوة والحرية ... نحن لم نحصل على الثورة األميركية عا  و أولئك ال ين وعدونا بالمساواة  

هـي ثـورة دينيـة   2011  الثـورة العر يـة عـا  1989  وال ظتى الثورة في كرر أورو ا عا  1789الفرنسية عا  
ي تاتوريات العلمانيـة للضـ ا  العـر  الفاسـدين هـي ااسـال   ال يوجـد فـي األفـف مـارتن لـوثر القوة التي تنير الـد

كينغ  وال المهاتما غاندف. إ  النتيجة التي ظصلنا عليها بس ب طعنة الس ين التي غرسها او اما بلهر ظسني 
م ذلـك تحـت رعايـة النـر  م اري كانت واظدة ووظيدة  إعراش العفريت الديني من الزجاجة الشـرر أوسـطية   وتـ

 «.المنهار  رجع هللا  هللا يسيطر  هللا يستر
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علـى معلـم أراتـيها ظتـى او   واجـه  بقيادة الراي  بشار االسد عودة سيطرة الدولة السوريةبالتزامن مع 
 ـاد أف مـن أجهـزة التخطـيا بيخطـر  ويتمنـى أ ا كـا مشـهدًا سـوريًا وإقليميـًا منـايرًا لمـ وظلفا   ال يا  ااسراايلي

بــدءًا مــن تحــود موســ و إلــى ال وابــة االزاميــة لــدود العــدوا  التــي تجــاوز عــددها المئــة   واالستشــراف والعمليــات
عمــًا للدولــة الســورية فــي د هنــاي    ألف ترتيــب سياســي وأمنــي فــي الســاظة الســورية  إلــى التمركــز اايرانــي وظلفــا

  القتالية اظز  هللا ال مية والنوعية وكفاءاته مقاومة مواجهة أف تهديد إسراايلي أو ت فيرف  مرورًا بتطور قدرات
ومـــن  فاعلـــةالمضـــادة ال والعوامـــل أمـــا  تحـــدف الخيـــارات بشـــ ل عـــا  وتـــع تـــل أبيـــب وواكـــنطنمـــر الـــ ف األ

 "أبرزها

 العامل الروسي: –أ 

  و ات لزامًا على ال يا  ى طرف أساسي في ال يئة ااقليميةإل في سوريا الجيم الروسي ركزتم تحودلقد 
. ومتطـورة أ  يتعامل مع ه ا المستجد السياسي العسـ رف ااسـتراتيجي كحقيقـة ثابتـة  بش ل عا   ااسراايلي

المجمـل  يؤكـر أيضـًا على تهديدات وفر  فـي آ . ل نـه فـي ى نطو ا ف االسراايليين رأ بحسب ه ا المستجد و 
إلى تراجـع النفـوذ األميركـي فـي المنطقـة مـن دو  أ  يتعـارع ذلـك مـع ظقيقـة كـو  الواليـات المتحـدة  بمعـايير 

مأزقــــًا إقليميــــًا " إســــراايلســــاس واجهــــت "وعلــــى هــــ ا األ محــــددة  مــــا زالــــت الدولــــة العلمــــى األولــــى فــــي العــــالم.
ا. ف النســ ة   فضــاًل عــن واقــع المنطقــة ومســتق لهودورهــا ســتق لهاتداعياتــه علــى واقعهــا ومو آثــار   لــهواســتراتيجيًا 

نـه ين ــع بشـ ل عــا  فإالمصـالو االســراايلية   علـىة  ســوريالرع األ علـىلتهديـد ال ـامن فــي الوجـود الروســي ل
مـا سـاهم ظتـى او  فـي ت ديـد ممع محور المقاومـة   الروس التي تجمع النطار من المصالو المشتركة الواسعة

مـا أ. كيا  العدو الصـهيوني ت ااسراايلية للحد من مفاعيل االنتصار السورف على معادالت الصراع معالرهانا
 بـــين الطـــرفين يالروســـي ومحـــور المقاومـــة والخالفـــات تن ـــع مـــن وجـــود مســـاظة مـــن الت اينـــاتبالنســـ ة للفـــر  ف

اصــب ومحتــل وغيــر " فــي فلســطين ك يــا  غإســراايل" عــد  كــرعية وجــود (  تتصــل بــالموق  مــنوعاصــة ايــرا 
ـــااي بتعزيـــز العالقـــاتفـــي مقابـــل وجـــود   كـــرعي فـــي نلـــر محـــور المقاومـــة الروســـية ــــــــ  االســـتراتيجية قـــرار ثن

  عاصــة علــى علفيــة تــاثير اللو يــات مــا يفتــرع أ  يترتــب علــى ذلــك مــن أداء سياســي وعمليــاتيو  ااســراايلية
ت ـر روسـيا طرفـًا أساسـيًا يـؤثر فـي أداء ونشـا  كافـة  ااجمـاد  تعو  .اليهودية الروسية داعل وعارش كيا  العـدو
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 أ  تؤدف دورًا تابطًا في أف مواجهـةموس و يم ن لظيث   في مدى واهمية ه ا التاثير األطراف  على تفاوت
 ."إسراايلو" بين محور المقاومةتنشب  قد

السورية يت ش   ت اعًا. من أزمة عابرة بدأ عمف الهوة الروسية ــــ ااسراايلية إزاء الساظة عيرة في اوونة األ
  إلــى أزمــة مستعصــية الشــهر الماتــي كمــا وصــفها ااعــال  الع ــرف  ابتــداء فــي أعقــا  إســقا  الطــاارة الروســية

على الحل  مع اعتالف واسع  يشير إلى صدع بين الجان ين. أما الشرو  الروسية الستئناف الهجمات الجوية 
 أ  تتعايم معها. "إسراايل" ت و  تعجيزية و ما ال يم ن دااسراايلية في سوريا  فت اد 

وجــود اتصــاالت »ص المقار ــة الرســمية ااســراايلية وتجن ــب التصــريحات مــع تركيــز مقابــل علــى رغم تقل ــ ــو 
بـــين الجـــان ين لحـــل الخالفـــات  إال أ  التســـري ات ظـــود صـــعو ة إيجـــاد الحلـــود بـــدأت تلهـــر فـــي « غيـــر علنيـــة

ال ترتـى بـأف تقييـد لهـامم مناوراتهـا  "إسـراايل"صاظ ها ن را  رسمي  والتشديد على أ  ااعال  الع رف  وإ  
 العس رية في سوريا  مهما كانت األس ا  والجهات التي تق  علفها!

ال ف بات معه الحل  إ  وجد  محصورًا فـي لقـاء  الواتو من التسري ات  أ  المواق  متعارتة إلى الحد  
لقـاء ال وهـو الـراي  الروسـي فالديميـر بـوتين  وراـي  ظ ومـة العـدو بنيـامين نتنيـاهو. ر تحديد موعد  بين يتع   

ي دو أنه يحوز ظتى او   موافقة ورتى روسيين  مع امتناع بوتين عـن تحديـد موعـد اللقـاء  رغـم مـرور أكثـر 
بأ  المهلة الروسية من ثالثة أسابيع على الطلب ااسراايلي  بل وااعال  عنه على لسا  نتنياهو نفسه  علمًا 
 لتحديد مواعيد اللقاءات التي جرت في السابف بين الجان ين  لم تتجاوز الساعات المعدودة.

في سـوريا تني ـرت  و اتـت  "إسراايل"« ظرية تصرف»  ذكرت القناة العاكرة الع رية أ  يضاأ في التسري ات
وتـعت روسـيا كـروطًا »تقريـر القنـاة"   حسـبو مح ومة بقواعد اكت اي جديـدة ترفضـها تـل أبيـب بشـ ل قـاطع. 

مــن هــامم منــاورة إسـراايل داعــل األراتــي الســورية  وموســ و تطلـب ظاليــًا أ  ت لــغ مســ قًا عــن أف  جديـدة تحــد  
استهداف عس رف إسـراايلي فـي سـوريا ق ـل وقـت طويـل  وأطـود ممـا كـا  متفقـًا عليـه بـين الجـان ين ق ـل سـقو  

إ  الوقت ال ف يجـب أ  يفصـل بـين إبـالج الجانـب الروسـي بتوجيـه تـر ة ويضي  التقرير «. الطاارة الروسية
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عس رية و ين تنفي  ه   الضر ة  هـو مـدة طويلـة جـدًا  و ـ اتها تشـ  ل تهديـدًا فعليـًا علـى المقـاتالت ااسـراايلية  
 وتمنو القوات اايرانية وقتًا لتجنب الضر ات  بما ينهي فاعليتها وتأثيرها.

د للقناة أ  الشر  العمالني المطلو  روسي ًا  يقل ص كثيرًا ظرية لي رفيع المستوى  أك  مصدر سياسي إسرااي
التعـايم معـه وقـد ي ـو  مـن الممنـوع عليهـا الق ـود  "إسـراايل" عمل الجيم وسالح الجو  وهو كر  ال يم ـن د

أصــداء فــي ســوريا  هجمــات تثيــر هــ ا هــو الســ ب الــ ف دفــع إســراايل إلــى االمتنــاع عــن كــن  »بــه  الفتــًا إلــى أ  
 «.يع ر سالح الجو(  من  أ  سقطت الطاارة الروسية الشهر الماتي

د أيضـًا أ  تنييـرًا طـرأ علـى   أك ـ«هـآرت »وتقاطع تقرير القناة ااسراايلية مع تقرير آعر ورد فـي صـحيفة 
ط ـًا أكثـر تشـددًا تتخـ  روسـيا فـي األسـابيع األعيـرة ع" »ظيـث الموق  الروسي إزاء تقييد ظرية العمـل فـي سـوريا

ــن لت  تجــا  إســراايل  فــي كــل مــا يتعلــف بنشــا  ســالح الجــو فــي الســاظة الشــمالية. وفــي عــدد مــن الحــاالت  ك 
قـد ال »تضـي  الصـحيفة و «. رادارات أنلمة الـدفاع الجـوف الروسـية علـى علفيـة نشـا  سـالح الجـو فـي الشـماد

ل ن مع مرور أكثر من كهر على ظادثة إسـقا   تنهي الخطوات الروسية عهد الهجمات ااسراايلية في سوريا 
(  مــن الواتــو أ  كــيئًا مــا جوهريــًا تني ــر فــي صــورة الوتــع  و اتــت إســراايل بحاجــة 20الطــاارة الروســية يإيــل 

ــديها فــي ســوريا  ق ــل إســقا   الــى عطــوات سياســية وعســ رية كــي تحــتفش بجــزء مــن ظريــة العمــل التــي كانــت ل
 «.الطاارة

  دفعــت وزيــر األمــن أفينــدور «هــآرت »تســريب القنــاة وتأكيــدات المصــدر السياســي الرفيــع  وكــ لك تقريــر 
لي رما   إلى التعليف من موقـع دفـاعي  رافضـًا ق ـود أف كـر  مسـ ف يحـود دو  ظريـة العمـل فـي سـوريا  رغـم 

اد لي رمــا  فــي ظــديث إلــى قــو   مــع تحــاي  فــي ااكــارة إلــى الجانــب الروســي. «نســ ية»إقــرار  بــأ  هــ   الحريــة 
لن نق ل بأف تقييد لحرية العمل يفي سوريا(  وعنـدما تتعلـف األمـور بـأمن إسـراايل القـومي » "ااذاعة العس رية 

سنتصرف داامًا. لسـنا مسـؤولين عـن تقـارير تصـدر هنـا وهنـاي  وإنمـا عـن العمـل الفعلـي. إسـراايل تعمـل أيضـًا 
تـرار بمصـالحنا األمنيـة. يجـب العمـل والتصـرف. ظريـة العمـل هـي في الشـماد وفـي الجنـو   ولـن نسـمو باا

 «.أمر نس ي  ولن نق ل قيودًا  كل ما نريد  سنفعله
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ــ   وعاصــة أنــه «هــآرت »د فــي معــرع النفــي  صــحة مــا ورد فــي القنــاة ااســراايلية وقــد ي ــو  لي رمــا  أك 
ثـر مـن ثالثـين يومـًا  رغـم ظاجـة من ناظية عمليـة مـع ظقيقـة امتنـاع سـالح الجـو عـن كـن هجمـات  ألكنسجم ي
األمنية الى تفعيل ه   الهجمات. امتناع يـرجو فرتـية القنـاة العاكـرة الع ريـة  بـأ   العالقـات الروسـية  "إسراايل"

 ااسراايلية تعاني صدعًا يتعمف بين الجان ين في الساظة السورية.

تواجـه فـي الج هـة  "إسـراايل"أ   أكد عضو المجل  الوزارف المصنر  الوزير يوآف غالنـت ة اعرى من ج
(  الفتـًا إلـى تـرورة العمـل علـى منــع 1948الشـمالية يسـوريا ول نـا ( التهديـد األعطـر عليهـا منـ  قيامهـا يعـا  

التـي « الضـرورات والواج ـات»رغم عرع غالنـت  الساظة الل نانية إلى الساظة السورية. و  مناستنساخ التهديد 
اايلية  وهـي ت ـرار لمواقـ  سـ ف وع رتـت فـي تـل أبيـب  إال أ  األهـم فـي ظديثـه يراها ملقـاة علـى القيـادة ااسـر 

هـ ا كـل " »  ظيـث قـادهو التأكيد على التأز  مع الجانب الروسي  وإ  جاءت ف ل ة إقرار التأز  بصيغ بالغيـة
سـين  ل ـن ما يم نني قولـه ظـود الموتـوع  ولنتـ كر أننـا فـي واقـع معقـد  فـنحن ال نعت ـر الـروس أعـداء أو مناف

مــن الواتــو أنهــم يتعــاملو  مــع إســراايل باعت ارهــا ظليفــًا للواليــات المتحــدة. ولهــ ا علينــا أ  ال نــوقش الدب ــة مــن 
 «.س اتها

 ب العامل االيراني:

مـن المشـهد السـورف  اليتجـزأ بـاتوا أيضـًا جـزءًا  قـد ترى تل أبيـب أ  إيـرا  وظلفاءهـا الم اكـرينفي المقابل 
 واسـتنادًا إلـى مخـاوف وتقـديرات واألجهـزة ااسـراايلية ذات الصـلة.قيـادات بـاد أف مـن ال وهو ما لم يخطر على

للمسارات الالظقة  أعلنـت تـل أبيـب رسـميًا أ  هـدفها األود هـو إعـراش إيـرا  وظلفااهـا مـن سـوريا   ك اليةذات إ
اصــل كــن تــر ات تخــوع ظملــة دبلوماســية وسياســية مــع عواصــم القــرار الــدولي  وتو عاتــت و ولهــ   النايــة  

دة ومحدودة ومدروسة توزعت في مختل  األراتي السورية.  هـو  "إسـراايل"المستجد ال ف يؤرر و  عس رية محدَّ
أنــه بــداًل مــن أ  يــتم إســقا  ســوريا ومــن ثــم القضــاء علــى ظــز  هللا  أو اســتنزافه وإتــعافه وتقييــد  بعــدما تــدعل 
 عس ريًا في مواجهة الجماعات اارهابية والت فيرية  بات ظز  هللا باعتراف ك ـار القـادة العسـ ريين والسياسـيين

بمواجهـة ًا صـل ًا وجـدي  ًا ًا ردعي ـتشـ ل سـد   فاعلـة إقليميـةأكثر قوة وع رة وتطـورًا ظتـى تحـود إلـى قـوة  االسراايليين
 ."إسراايلـ "الدور الوظيفي ااقليمي ل
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إيــرا   أظــد المســتجدات التــي  وصــواًل الــىيشــ ل التواصــل ال ــرف بــين ل نــا  وســوريا ع ــر الحــدود العراقيــة 
فـي  ال تسـتطيع تـ طها مخيفـة جيةبـل تراهـا مع ـرًا لتهديـدات اسـتراتي وتـداعياتها  ف تل أبيب من مفاعيلهـاتتخو  

عـد  وصـود الجـيم السـورف وظلفااـه  تـرورة . ول لك ت نت الواليات المتحدة الموق  ااسراايلي لجهةالمستق ل
إلــى الحــدود مــع العــرار  ل نهــا عــادت وان فــأت تفاديــًا لصــدا  م اكــر مــع محــور المقاومــة الــ ف كــا  ظازمــًا فــي 

ع ذلــك  مــا زالــت هــ   القضــية علــى رأس جــدود اهتمامــات تــل أبيــب  التــي قــرار  بالتواصــل ال ــرف مــع العــرار. مــ
ق ـل وتـم وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي الفـروف  مـن قدمته كطلب رسمي للوفد الروسي الـ ف زار تـل أبيـب

إغــالر المعـابر بــين العـرار وسـوريا و ــين سـوريا ول نــا  جـل مـن أوراـي  األركـا  الروســي فـاليرف غيراســيموف  
فف األســلحة مــن إيــرا   كمــا لــو أ  ااســراايلي هــو الطــرف المنتصــر فــي المعركــة التــي كــهدتها ســوريا! لمنــع تــد

وهو ما ع   قدرًا من الم ابرة وصعو ة التسليم بالوقااع  وفي الوقت نفسه كشفت تل أبيـب مطال هـا ومخاوفهـا 
 االستراتيجية من مستق ل الوتع على الساظة السورية.

بـدعمها  جانب تعزيز موقع إيرا  االستراتيجي  بفعل االنتصارات التي ظققها ظلفا هـاكل ذلك تم ويتم إلى 
فــي العــرار وســوريا ول نــا   و عــد فــك الحصــار االقتصــادف الــدولي  مــن عــالد االتفــار  الم اكــر وغيــر الم اكــر

ظلفاءهـا فــي وتـزامن ذلـك  مـع تطـور نـوعي ملحـول فـي القـدرات الصـاروعية اايرانيـة التـي تـزود بهـا … النـووف 
لألعطـار ال  ـرى التـي تنتلرهـا فـي المسـتق ل القريـب  أقلـه  "إسـراايل"ل نا  وسوريا.. األمر ال ف فاقم من إدراي 

تقييــد دورهــا الـــوظيفي فــي المنطقـــة  وصــواًل إلـــى تعزيــز العمــف االســـتراتيجي والحاتــنة ااقليميـــة للمقاومــة فـــي 
 فلسطين.

 العامل العراقي: –ج 

االظـتالد األميركــي مــن العـرار عــن فشــل الواليـات المتحــدة فــي تحقيـف مــا كانــت تطمــو ع  ــر انســحا  لقـد 

د العـرار إلـى مسـتنقع اسـتنز  وزاد الطـين  .لجـيم األميركـيلف اإليه في الساظتين العراقيـة وااقليميـة  بعـدما تحـو 

قليميـة  وصـواًل   ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن معـادالت ردعيـة إ2006فـي ظـر  عـا   " وظلفااهـاإسراايل"بلة فشل 
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إلى إنتاش واقع إقليمي فرع على الواليات المتحدة ال حث عن عيارات مضادة بديلة لمحاولة اظتواء نتااج ه   

ـ االنتصـارات وتـداعياتها  وتفاديـًا انتـاش وت ـري  واقـع إقليمــي متحـرر مـن الهيمنـة األميركيـة و مضـمو  معـاد لــ

قــًا مــن كــو  الواليــات المتحــدة لــن تســلم بهــ   الهزيمــة أو بتــري وهــي عطــوة تقليديــة متوقعــة انطال… "إســراايل"

 المنطقة لشعو ها وأعدااها  فضاًل عن األعطار التي يم ن أ  تحدر باألمن القومي ااسراايلي.

 العامل السوري: –د 

ت اعهـا فـي نقـل أوعية في نجـاح الواليـات المتحـدة و   ساهمت مجموعة من العوامل الموتنفسه في السيار

ـــداعل الســـورف  أمـــا اليـــو   و عـــد ســـ ع ســـنوات مـــن الحـــر   فقـــد فشـــل الرهـــا  األميركـــي ــــــــ … المعركـــة إلـــى ال

للواليــات  والعليــا ع ــر ال وابــة الســورية  ت ــو  فيــه ال لمــة األولــىمســتت ع ااســراايلي  علــى إنتــاش كــرر أوســا 

على طاولة القرار في تل أبيب   لتطرح ال ديلة المضادةعادت مروظة الخيارات و المتحدة وأت اعها في المنطقة. 

فـي أعقـا  صـمود ظيث انه  بع  معالمه األساسية. ورد اعال  فيومعها واكنطن  تفاديًا لت ري  الواقع ال ف 

لعرار  وصمود المقاومة بعد عروش الجيم السورف من ل نا   وفشـل محـاوالت ل سوريا  بعد االظتالد األميركي

تحـت تـنا التهويــل الـدولي و ـأدوات داعليـة ل نانيــة  كـا  ال بـد مـن اللجــوء إلـى مـا كـا  يفتــرع نـزع سـالظها 

ف انـت … أنها الورقة األقوى لتنفي  المهمـة األميركيـة لسـحف ظـز  هللا  وتع يـد الطريـف أمـا  المخطـا األميركـي

 .عقابهاوكا  الفشل المدوف في أ  2006ظر  عا  

 عامل حزب هللا: -هـ 

ااســـراايلية المضـــادة  فـــي  –الخيـــارات األميركيـــة طـــرح الســـؤاد عـــن ماهيـــة   الســـينار و الســـابف فـــي مقابـــل
أعقا  فشل الرها  على الجماعات اارهابيـة والت فيريـة  و عـد فشـل الضـر ات العسـ رية ااسـراايلية فـي تحقيـف 

يعنـي  ممـا… وسـي تـاغااألهداف المؤملة منها  و عد فشل محاوالت التهويل األميركي  والرهـا  علـى دور ر 
  ول نا  وفلسطين  السيما أ نتجته االنتصارات في العرار وسورياأ إسراايليًا ت ري  وتنمية الواقع ااقليمي ال ف

 بمواجهـةفـاعاًل ًا ًا ردعي ـقـوة إقليميـة تشـ ل سـد  لـى تحـود إظز  هللا صار اليو  أكثر قوة وع رة وتطـورًا ظتـى أنـه 
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مـــا إ االســـراايلية ت ـــدأ مروظـــة الخيـــاراتســـاس د محـــور المقاومـــة. وعلـــى هـــ ا األمـــل تـــحت  و م  أف عـــدوا  قـــاام أ
 وصـــواًل إلـــى  التـــي يتشـــ ل منهـــا   االســـتفزازيةالت يـــ  القهـــرف مـــع المشـــهد الســـورف ب ـــل عناصـــر  وأالتســـليم ب

 خوع مواجهة عس رية واسعة.ل االستعداد والجهوزية

على األمن القـومي  السل ية أ  ل ل من السيناريوين تداعياته االستراتيجية بالنس ة للعدو هي ل ن المش لة 
ــف لــدى    والســ ب أ  والعملــي إنتــاش الخيــار المجــدف القــدرة علــى مــأزر  "إســراايل"ااســراايلي  األمــر الــ ف يعم  

ال يــا   هــةيالتســليم والت يــ  القهــرف(  يعنــي تســارع تعــاظم وتعزيــز الســد الردعــي ااقليمــي فــي مواج اف األود
( يعنــي إم ــا  نشــو  ظــر  تســتهدف المفتوظــة يالمواجهــة العســ رية اف والمعســ ر النر ــي. والثــاني الناصــب

  وهو ما ت ين أ  العدو يسعى إلى 1948عا   همن  تأسيس ال يا  شهد يبما لم  االسراايلي العمف االستراتيجي
مـــا يضـــمن لهـــا تحقيـــف األهـــداف  "إســـراايل" ـــه فـــي كـــل المحطـــات الســـابقة. فضـــاًل عـــن أنـــه ال يوجـــد لـــدى تجن  

تؤكــد المواقــ  والشــعارات والخيــارات العدوانيــة التــي وفــي الســيار  مــن وراء هــ   المواجهــة. والعســ رية السياســية
ســيتري آثــار  وتداعياتــه علــى  ووظيفيــاً  فــي ســوريا  علــى أنهــا تواجــه مأزقــًا إقليميــًا واســتراتيجياً  "إســراايل"تنتهجهــا 

أ  انقـال  لـى هنـا تجـدر ااكـارة إ. و نفسـه   فضـاًل عـن واقـع ومسـتق ل المنطقـةووزنهـا ودورهـا لهاواقعها ومستق 
عليهــا بهــدف تحــري  الشــعب  قاســية الواليــات المتحــدة علــى االتفــار النــووف مــع إيــرا   وإعــادة فــرع عقو ــات

ااســراايلي  –أظــد أهــم مرت ــزات الخيــار األميركــي  فــي هــ   المرظلــة  اايرانــي علــى نلامــه ااســالمي  يشــ ل
هــ ا الخيــار لديــه مــا يوازيــه مــن فــا  مــع ذلــك  و المضــاد  الــ ف يهــدف إلــى نقــل المعركــة إلــى الــداعل اايرانــي. 

عيارات في كل ساظات محور المقاومة  وهي عيارات ستش ل بداية مرظلة جديدة في الصراع  من أهـم مزاياهـا 
. ل ن أطراف محور المقاومـة تـرى فـي في الصراع طن في ك ل م اكر كأطراف م اكريندعود تل أبيب وواكن

ذلـــك ال ثيـــر مـــن المزايـــا  التـــي تعـــزز ثقتهـــا بالقـــدرة علـــى الصـــمود وتحقيـــف النصـــر فـــي أعقـــا  هزيمـــة أعطـــر 
 .وفلسطين التهديدات التي كهدتها ساظات العرار وسوريا ول نا 
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  تملـك اسـتراتيجية عاصـة ومسـتقلة بهـا لمواجهـة ايـرا  ومحـور ما من كـك فـي أ  "اسـراايل" ال تسـتطيع أ
هــا الت عــي لدولــة علمــى عجــز عــن ذلــك  بنــاء لتــاري  وجودالرديــل لهــا  ألنهــا تــدري أنهــا أتــع  وأ المقاومــة 

وعلـى تـوء  .دى بريطانيـا ثـم لـدى اميركـاا ثـم لـ  كانت مجرد ف رة استعمارية توظيفيـة لـدى فرنسـظاتنة من  أ
والواليـات المتحـدة إلـى التسـريب ااعالمـي عـن  "إسـراايل" كـال مـن ما ال ف يـدفعجابة عن السؤاد" ذلك نفهم اا
ـ دا  علـى أنهـا سـر   لـة مطو     بعـد جلسـات«مشـتركة اسـتراتيجية تفاهمـات»لتا إلـى أنهما توص  ة ومنلقـة بـين ي  تشـد 

 إيرا  ونفوذها ونفوذ ظلفااها في المنطقة؟الجان ين  لمواجهة 

  «مســـؤود أميركـــي رفيـــع فـــي اادارة»التســريب الـــ ف ورد فـــي تقريـــر للقنـــاة العاكـــرة الع ريـــة  نقـــاًل عـــن   إ
لـى طـواقم عمـل مختلفـة  عث عن اتفار بشأ  استراتيجية واظدة جـرى التوصـل إليهـا بـين الجـان ين  موزعـة تحد  

   في إكارة م اكرة إلى إرادة التسريب المشتركة.«  إسراايليو  رفيعو المستوى مسؤولو »د  أيضًا وهو ما أك  

ال  ااسراايلي صـحة لد الناطف باسم مجل  األمن القومي في ال يت األبي  في ظديث لموقع وابدور   أك  
 "إســراايل" وجــود الوثيقــة ااســراايلية األميركيــة  مشــيرًا إلــى أنــه بعــد لقــاء ســرف عقــد فــي ال يــت األبــي  اتفقــت

 والواليات المتحدة على برنامج استراتيجي ل  و نشا  إيرا  في المنطقة.

 كـانو  األود 12ووفقًا ل ال  مسؤولين ك ار في اادارة األميركية للقناة العاكرة ااسراايلية فقد وصلت في 
مئيـــر بـــن كـــ ات  إلـــى ال يـــت األبـــي  بعثـــة برااســـة مستشـــار األمـــن القـــومي ااســـراايلي   مـــن العـــا  الماتـــي

بمشاركة ممثلين ك ـار مـن جميـع األذرع المؤسسـة األمنيـة  مـن أجهـزة االسـتخ ارات ووزارة الخارجيـة. واجتمعـت 
ال عثـة مـع طـاقم أميركـي برااسـة مستشـار األمـن القـومي هر ـارت م ماسـتر  و مشـاركة ممثلـين ك ـار مـن ال يـت 

 اع  ووزارة الخارجية.أجهزة االستخ ارات األميركية  ووزارة الدفو األبي   

وقــاد مســؤود ك يــر فــي اادارة األميركيــة إنــه بعــد يــومين مــن الم اظثــات  بلــور الطرفــا  وثيقــة تفاهمـــات 
مشتركة في الموتوع اايرانـي. و حسـب كالمـه  فـإ  هـ   الوثيقـة تهـدف إلـى ترجمـة عطـا  الـراي  األميركـي 

عريــل األهــداف االســتراتيجية المشــتركة فيمــا يتعلــف دونالــد ترامــب فــي الموتــوع اايرانــي ق ــل عــدة أكــهر  ولت
 بإيرا  ووتع أهداف العمل.
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وأتاف المسؤود ال  ير في اادارة األميركية أنـه تـم  فـي الوثيقـة تعريـل إنشـاء مجموعـات عمـل مشـتركة  
 ـا  وفقًا لألهـداف التـي تـم  وتـعها. وسـت و  مجموعـة العمـل مسـؤولة عـن النشـاطات السـرية والدبلوماسـية اظ

المشـــروع النـــووف اايرانـــي. وســـتدرس هـــ   المجموعـــة كيـــ  يم ـــن زيـــادة فـــرع الرقابـــة علـــى ال رنـــامج النـــووف 
 اايراني تمن إطار االتفار النووف القاام.

و حسب كال  المسؤود األميركي فإ  مجموعة العمل هـ   سـتدرس أف نشـاطات سـرية يم ـن تنفيـ ها تـد 
هناي مجموعة عمل أعرى ستعمل على ك و النشاطات اايرانية في المنطقة  ال رنامج النووف اايراني. كما أ  

 و ش ل عا  في سوريا  بمواجهة ظز  هللا في ل نا .

وسـتعمل مجموعــة العمــل بطــرر مختلفــة ل ــ و التمركــز اايرانــي فــي ســوريا  و لــورة سياســات مشــتركة لليــو  
 هـــ   المجموعـــة ستنشـــنل أيضـــًا بالـــدعم اايرانـــي ااتـــافة إلـــى ذلـــك  فـــإ  و  هنـــاي. الـــ ف يلـــي الحـــر  األهليـــة

   كحز  هللا  وظماس والجهاد ااسالمي.المقاومة لمنلمات

وهنــــاي مجموعــــة عمــــل ثالثــــة ســــتعمل علــــى مواجهــــة منلومــــة الصــــواري  ال اليســــتية اايرانيــــة  ومنلومــــة 
إنشاء مصانع انتاش صواري  من صواريخها الدقيقة  والمحاوالت اايرانية لتزويد ظز  هللا بالصواري  الدقيقة  و 

 ه ا النوع في سوريا ول نا .

أمــا المجموعــة الرابعــة فســتعمل علــى االســتعدادات المشــتركة لســيناريوهات التصــعيد فــي المنطقــة  بحيــث 
مســـؤولو  ك ـــار فـــي إســـراايل أ  وقـــد اكـــد  ت ـــو  فيهـــا إيـــرا  متورطـــة  بالتشـــديد علـــى المواجهـــة مـــع ظـــز  هللا.

توصــلتا إلــى تفاهمــات اســتراتيجية فــي الموتــوع اايرانــي  وهــي تفاهمــات "تعــزز  "إســراايل"و الواليــات المتحــدة
 االتعاو  في مواجهة التحديات في المنطقة. وقاد المسؤولو  ااسراايليو  إ  "إسـراايل والواليـات المتحـدة لـديهم

إيـرا   وقـد توصـلتا اجهـة فـي مو نلرة واظدة إلى االتجاهات والمسارات التـي تحـدث فـي المنطقـة  بشـ ل عـا  
 إلى اتفاقات فيما يتعلف باالستراتيجية والسياسات المطلو ة بخصو  ذلك".

المشــار إليهــا ع ــر تقريــر القنــاة الع ريــة  تنضــم إلــى سلســلة مواقــ  « وثيقــة التفاهمــات»بط يعــة الحــاد ا  
تــرورة مواجهــة إيــرا    صــدرت عــن ال يــت األبــي   تؤكــد عــرى أ وتســري ات ووثــااف وسياســات واســتراتيجيات
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 توصــي ب تعــن واكــنطن قــد أجــادياغة الصــادرة صــال تكانــذا ومنــع تمــدد  فــي المنطقــة. وإ« صــد نفوذهــا»و
دنـى عـن األحد ال ش  في تإلى او  لم  االتهديد اايراني  واالستفاتة في كرح ترورات صد   ل نه مخاطر

 .سيناريوهات المواجهة وأسالي ها  فضاًل عن توقعات نجاعتها

ف ق ـــل أ ةواكــنطن وتــل أبيــب  هــو فقــدا  الصــدقي   ــل مــن وإذا كــا  أظــد أهــم عيــو  المقار ــات الســابقة ل
  فـإفقـدا  الخيـارات العمليـة  بسـ ب علـى صـد ومواجهـة إيـرا   والموتـوعية   بمعنى فقـدا  القـدرة الفعليـةكيء

بتوصــي  التهديــد بــل عمــدا فعــاًل إلــى أ  الجــان ين لــم ي تفيــا لــى إ  و وجــود الورطــةلتشــير إلــى  تيتــأ هــ   الوثيقــة
 أميركيـة  بحسـب نـوع التهديـدات وسـاظتها ومسـتواها  توكـل إليهـا -العمل على تش يل طواقم مشتركة إسراايلية 

ظدث في ال يت األبي . « اللقاء السرف »  فإ حسب تقرير القناة الع رية  و بلورة استراتيجيات المواجهة.  مهمة
ال عثــة ااســراايلية كانــت برااســة مستشــار فــا  فــي إدارة الــراي  دونالــد ترامــب  و حســب مســؤود أميركــي رفيــع 

االســتخ ارات ااســراايلية ووزارة  جهــزةاألمــن القــومي ااســراايلي مئيــر بــن كــ ات  وعضــوية ممثلــين عــن جميــع أ
كة ممثلـــين الخارجيــة التـــي التقـــت طاقمـــًا أميركيــًا برااســـة مستشـــار األمـــن القــومي  هر ـــارت ماكماســـتر  و مشـــار 

رفيعـــي المســـتوى عـــن ال يـــت األبـــي  ووزارتـــي الـــدفاع والخارجيـــة  وممثلـــين ك ـــار مـــن ال يـــت األبـــي   وأجهـــزة 
ـــدفاع ووزارة الخارجيـــة. و حســـب المســـؤود األميركـــيو االســـتخ ارات األميركيـــة   علـــص  فقـــد  ماكماســـتر وزارة ال

ل ــ و األنشــطة "عمــل اســتراتيجي مشــتري برنــامج  مــا ســمي الطرفــا  بعــد لقــاءات اســتمرت يــومين كــاملين  إلــى
 ."اايرانية في المنطقة

الجــان ين بلــورا وثيقــة التفاهمــات فــي ترجمــة لخطــة ترامــب فــي »أكــار للقنــاة الع ريــة إلــى أ   نفســه المسـؤود
الموتــوع اايرانــي  بحيــث توصــال إلــى تعريــل األهــداف االســتراتيجية المشــتركة فــي مــا يتعلــف بــإيرا   ووتــع 

هـداف الموتـوعة" ولفت المسؤود األميركي إلى أنه جرى تش يل طواقم عمل مشتركة وفقـًا لأل«. أهداف العمل
طــاقم مســؤود عــن األنشــطة الســرية والدبلوماســية اظ ــا  المشــروع النــووف اايرانــي  توكــل إليــه دراســة الســ ل 
ال فيلة بزيادة الرقابة على ال رنامج اايراني  وك لك دراسة أنشطة سرية يم ن تنفي ها تـد هـ ا ال رنـامجا طـاقم 

المنطقة  وتحديدًا في سوريا وتد ظز  هللا في الساظة الل نانية   ثاني  سيعمل على ك و األنشطة اايرانية في
وإظـدى أهـم المهمــات الموكلـة إلــى هـ ا الطــاقم  كـ و التمركـز اايرانــي فـي ســوريا و لـورة سياســات مشـتركة لليــو  

 ال ف يلي الحر  السورية. 
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الستي  ومنلومـة الصـواري  وأوكل إلى مجموعة ثالثة العمل على مواجهة ال رنامج الصاروعي اايراني ال 
الدقيقــة  إتــافة إلــى تزويــد إيــرا  ظــز  هللا بالصــواري  الدقيقــة وإنشــاء مصــانع انتــاش مثــل صــواري  كهــ   فــي 
سوريا ول نا . أما المجموعة الرابعة  فأوكل إليها العمل على بلورة االستعدادات المشـتركة لسـيناريوهات تصـعيد 

   مع التشديد على المواجهة تد ظز  هللا.في المنطقة ت و  إيرا  جزءًا منها

أكــدوا للقنــاة أ  تــل ابيــب وواكــنطن توصــلتا أعيــرًا إلــى تفاهمــات  "إســراايل"مســؤولو  رفيعــو المســتوى فــي 
استراتيجية في الموتوع اايراني  مع التشديد علـى أ  هـ   التفاهمـات مـن كـأنها تعزيـز التعـاو  المشـتري بـين 

 يات في المنطقة.الجان ين  في مواجهة التحد

 

  :الصواريخ الباليستيةاستراتيجية مواجهة  – 4

 1980مـع العـرار  والتـي نشـ ت فـي أيلـود  تـت عليهـار  ة التـي ف  الحر  ال وني ـ بدأت إيرا  من  اندالعلقد 
التركيز علــى تطــوير برنامجهــا للصـــواري  بــ  مئــات االف الضــحايا والجرظـــى   وعلَّفــت1988  آوانتهــت فــي 

سـرَّع هـ   العمليـة عـامال  أساسـيا " أواًل" صــعو ة تطـوير إيـرا  لسـالظها الجـوف بسـ ب التعقيــدات و ة. ال اليسـتي
الت نولوجية المرت طة بتطوير الطاارات الهجومية مـن جهـة  والحصـار االقتصـادف الـ ف ف ـرع عليهـا فيمـا بعـد 

ــا" الت لفــة المنخفضــة انتــاش الصــواري  ال اليســتية با لمقارنــة مــع الطــاارات النفاثــة ودورهــا مــن جهــة أعــرى. ثانًي
  عاصـة أنـه يم ـن تزويـدها وهجـو  االستراتيجي الحيـوف فـي إم انيـة التـأثير علـى نتـااج المعـاري وكوسـيلة ردع

يشــير العديــد مــن التقــارير إلــى امــتالي إيــرا  و بــر وس نوويــة أو كيماويــة وأنهــا يم ــن أ  تصــل إلــى مــدى بعيــد. 
منطقــة الشــرر األوســا مــن الصــواري  ال اليســتية ســواء قصــيرة أو طويلــة المــدى. كمــا ترســانة تعت ــر األك ــر فــي 

واظــدة مــن بــين  -"إســراايلباالتــافة الــى " –طــورت إيــرا  مــن قــدراتها علــى إطــالر األقمــار الصــناعية لت ــو  
 دولتين في منطقة الشرر األوسا التي تملك ه   التقنيات المتطورة. 

واري  ال اليسـتية أظـد أهـم نقـا  الخـالف تـمن برنـامج إيـرا  النـووف وكـا  أظـد ك َّل برنامج إيرا  للصـلقد 
ق ل التوقيع على االتفار النووف مـع إيـرا  و الحجج األساسية التي ساقها الراي  ترامب لالنسحا  من االتفار. 

ة تمن االتفار    ظاولت القوى الدولية التي وقَّعت على االتفار إدراش مل  الصواري  ال اليستي2015في عا  
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ول ــن مركــد الثــورة ااســالمية والحــرس الثــورف اايرانــي وتــعا ذلــك كخــا أظمــر لــم ي ســم و للمفــاوع اايرانــي 
بتجـــاوز . كمـــا صـــدر العديـــد مـــن التصـــريحات مـــن القيـــادات اايرانيـــة التـــي تـــرف  فيهـــا أف مســـاس بمشـــروعها 

ثاد  هددت إيرا  على لسـا  العميـد أميـر علـي الصاروعي وتعلن عن است ماد تطوير  وتعزيز . فعلى س يل الم
ظاجي زادة  قااد القوات الجوية اايرانية  بأ  إيرا  سوف تسـتمر فـي تطـوير صـواريخها لتصـل إلـى مـدى أبعـد 

كلم  وهي مسافة الصواري  التي ي عتق د بأ  إيرا  قادرة على الوصود إليها ظاليًّا. وأتـاف أ  مـدى  2000من 
التــي يــتم تطويرهــا لــن تــدمر فقــا "المــد  ال  ــرى فــي إســراايل"  بــل ســوف تنقــل "الحــر  إلــى  الصــواري  اايرانيــة

و ــــالرغم مــــن أ  االتفــــار النــــووف ال يحلــــر علــــى إيــــرا  تطــــوير برنامجهــــا  داعــــل ظــــدود الواليــــات المتحــــدة".
على    وال ف صادر2015الصادر عن مجل  األمن الدولي  في تموز  2231الصاروعيا إذ تضمَّن القرار 

االتفار مع إيرا   بنًدا مهمًّا يطلب من إيرا  "عد  القيا  بأف نشـا  يتصـل بالصـواري  ال اليسـتية المعـدة لت ـو  
قــادرة علــى إيصــاد األســلحة النوويــة  بمــا فــي ذلــك عمليــات ااطــالر باســتخدا  ت نولوجيــا مــن هــ ا الق يــل" لهــ   

ت إيرا  تطوير صواريخها ال اليستية وكشفت في أواعر الصواري   لمدة ثماني سنوات. و الرغم من ذلك  واصل
عـــن أظـــدث صـــواريخها تطـــوًرا تـــمن ترســـانتها والـــ ف أطلقـــت عليـــه عرمشـــهر والـــ ف ي لـــغ مـــدا   2017يلـــود ا

كيلــو غــرا . ويضــاف هــ ا  1800كلــم  و إم انــه ظمــل ر وس ظر يــة عــدة  يم ــن أ  يصــل وزنهــا إلــى  2000
كلـم أو أقـل مثـل صـواري  سـجيل  2000من الصواري  التي ي لغ مداها  الصاروخ إلى مجموعة واسعة ومتنوعة

كلـــم. وتحـــاود إيـــرا  ظاليًّـــا تطـــوير  1500والـــ ف يصـــل مـــدا  إلـــى  3كلـــم أو كـــها   2000التـــي ي لـــغ مـــداها 
 كلم  و التالي يص و عابًرا للقارات.  6300ل ي يصل مدا  إلى  4صاروخ كها  

تحـدة األميركيـة والعديـد مـن دود الخلـيج مثـل السـعودية واامـارات تنلـر والواليـات الم "إسـراايل"لـ لك  فـإ  
إلى برنـامج إيـرا  الصـاروعي كتهديـد مسـتق لي محتمـل  وعاصـة أ  الصـواري  ال اليسـتية يم ـن أ  تقـو  بحمـل 

علـى  ر وس نووية أو أ  يتم إعادة استخدا  الت نولوجيا المستخدمة في إنتاجها لتصنيع صواري  باليسـتية قـادرة
والواليات المتحدة تجر ة صاروخ عرمشهر   "إسراايل"ظمل ر وس نووية في فترة زمنية وجيزة. ل لك  لم تستنل 

للتحري  على إيرا   بل األهم  اث ات أ  االتفار النووف الموقع معها ال يتمتع بالنجاعة ال افية. ف عد تجر ـة 
  فــي تنريــدة لــه علــى تــويتر أ  التجر ــة الصــاروعية إطــالر الصــاروخ  كتــب الــراي  األميركــي  دونالــد ترامــب
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ـع  االتفـار النـووف. أمـا وزيـر الـدفاع ااسـراايلي  أفينـدور لي رمـا   فقـد كـا  أكثـر وتـوًظا  اايرانية تع ـ  ت 
عنــدما أعلــن أ  "الصــاروخ ال اليســتي الــ ف أطلقتــه إيــرا  يشــ ل اســتفزاًزا للواليــات المتحــدة وظلفااهــا ومــن بيــنهم 

  ووسيلة اعت ار لردود فعلنا. إنه دليل علـى أ  إيـرا  تطمـو أل  تصـ و قـوة عالميـة تهـدد دود الشـرر "لإسرااي"
األوســـا والـــديمقراطيات فـــي العـــالم". وع َّـــرت بريطانيـــا وفرنســـا أيًضـــا عـــن انزعاجهمـــا مـــن التجر ـــة الصـــاروعية 

 اايرانية. 

جميـع المـد  ااسـراايليةا ظيـث ت لـغ المسـافة  من الناظية النلرية  يم ن للصواري  اايرانيـة أ  تصـل إلـى
كلــم. كمــا يقــع العديــد مــن القواعــد األميركيــة المتمركــزة فــي المنطقــة ودود  2200و 1500بــين ال لــدين مــا بــين 

ـا فـي هـ   المرظلـة.  ذإ الخليج تمن نطار ه   الصواري . ول ن  ي دو أ  مدى الصواري  اايرانية لـم يعـد مهمًّ
  إيرا  تنشر بع  منلومات صواريخها داعـل األراتـي السـورية  ظيـث تـتهم قـوات الحـرس أ "إسراايل"عي تد  

تشـمل و الثورف اايراني بنقل صواري  متطورة إلى سوريا ل ي تستخدمها في مهاجمة أهداف إسـراايلية مسـتق اًل. 
أ  تشـ ل طيـرا  والتـي يم ـن للأرع  ومضـادات -ه   األسـلحة طـاارات مسـلحة بـدو  طيـار  وصـواري  أرع

الجــوف فــي األجــواء الســورية والل نانيــة. وفــي ظــل تــع  ســالح الجــو اايرانــي  ت قــى  "إســراايل"تهديــًدا لتفــور 
الصــواري  اايرانيــة ال اليســتية أظــد أهــم أدوات طهــرا  فــي تحقيــف الضــر ات بعيــدة المــدى وتشــ يل رادع مــواز. 

ميركـي  دونالـد ترامـب  باالنسـحا  مـن عطـة ساعة على قرار الـراي  األ 24 عد أقل من على توء ما تقد  و 
عــى الجــيم ااســراايلي JCPOAالعمــل المشــتركة الشــاملة ي (  والتــي ت عــرف أيًضــا باالتفــار النــووف اايرانــي  ادَّ

ا علــى هجمـــات صــاروعية إيرانيــة اســـتهدفت  أنــه هــاجم عـــدًدا ك يــًرا مــن األهـــداف اايرانيــة فــي ســـوريا وذلــك ردًّ
رة بعد ذلك  صرح وزير الدفاع ااسراايلي  أفيندور لي رما   بأ  الجيم ااسراايلي دمَّـر الجوال  المحتل. م اك

"تقريً ا جميع" ال نى التحتية العس رية اايرانية في سوريا معت ًرا أ  المواجهة فـي سـوريا هـي مـع الحـرس الثـورف 
  اايراني.

الجمهوريـــة االســـالمية  فـــي التعامـــل مـــع االســـتراتيجية "إســـراايل"عيـــارات  هـــ ا المشـــهد يطـــرح التســـا د عـــن
" قاامـةمسارين للتطورات ال ما  ظهوريفتو المجاد أبعد انسحا  الواليات المتحدة من االتفار النووف و  يةيراناال

للحد من تحصين إيرا  لقوتها الرادعة في سـوريا بمـا فـي ذلـك إتـعاف  "إسراايل"يتعلف المسار األود بمساعي 
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ومحاولــة نشــرها فــي  الدقيقــة عالقتهــا االســتراتيجية مــع ظــز  هللا. والثــاني بتطــوير إيــرا  لصــواريخها ال اليســتية
 علــى ظلــود يم ــن أ  تحــد مــن طموظــات إيــرا  النوويــة وذلــك عــن داامــا منفتحــة" إســراايل"  والواقــع أ ســوريا.

بشــ ل م ثــ  ومتواصــل هــي تســعى و صــورة موازيــة    طريــف التنســيف الم اكــر مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة
فــي  وقاامــاً  وفــاعالً للحــد مــن توســع إيــرا  فــي ســوريا والــ ف تــرى فيــه تهديــًدا اســتراتيجيًّا رادًعــا فــي المــدى ال عيــد 

 المدى القريب. 

مثلــة فــي كــل مــن الواليــات المتحــدة األميركيــة والممل ــة توصــلت مجموعــة القــوى العالميــة الســت والمتلقــد 
"طموظات إيرا  انتـاش  ما اسمته لمعالجة 2015المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا إلى صفقة في تموز 

أصـــرت إيــرا  لســـنوات علــى أ  برنامجهـــا النــووف معـــد بال امــل لألغـــراع و . علــى ظـــد زعمهــا الســالح النـــووف"
يقتنع ب لك. و موجـب االتفـار  وافقـت إيـرا  علـى تقييـد برنامجهـا النـووف لتمع الدولي لم ي ن السلمية  ل ن المج

أســهم فـي رفـع العقو ـات االقتصـادية التــي ممـا لمـدة عشـر سـنوات وسـمحت بمزيـد مــن عمليـات التفتـيم الدوليـة 
 . يهاكانت مفروتة على

ت إدارة الــراي  األميركــي الســابف  بــاراي منــ  ال دايــة االتفــار النــووف مــع إيــرا  وهاجمــ "إســراايل"رفضــت 
(  الـــ ف قـــا  بالتوصـــل إلـــى االتفـــار واعت ـــر  مـــن أهـــم إنجازاتـــه السياســـية علـــى الصـــعيد 2017-2009أو امـــا ي

ظليًفـا ظيويًّـا لهـا  إلـى  "إسـراايل"الخارجي. ول ن  ساعد وصود الراي  األميركـي  دونالـد ترامـب  والـ ف تعت ـر  
بإلنـاء االتفـار أو علـى األقـل تعديلـه بمـا يخـد  هـا فـي انتعـاي آمال 2017و  األود كـان 20ال يت األبي  في 

 اعت رتهـا في تحديـد ثالثـة عيـو  -وك لك األميركية-مصالحها االستراتيجية. وهنا  اتفقت المصالو ااسراايلية 
 أساسية في االتفار  وهي"  

 أف العا  ال ف ينتهي فيه االتفار.  2025أواًل" مصير النشاطات النووية اايرانية بعد العا  

ثانًيــا" مراق ــة أنشــطة إيــرا  انتــاش وتطــوير الصــواري  ال اليســتية والتــي يم ــن إعــادة ت ييفهــا لحمــل ر وس 
 نووية أو كيماوية.

 الشمالية مع سوريا.  "إسراايل"ثالًثا" التوسع اايراني في منطقة الشرر األوسا  وعاصة على ظدود 
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 عـن مـن االتفـار وأعلـن 2018تـل أبيـب  انسـحب الـراي  ترامـب فـي الثـامن مـن أيـار و تنسيف كامـل مـع 
 إعادة فرع عقو ات اقتصادية مشددة على طهرا .

. و ـالرغم مـن أهميـة برنـامج إيـرا  "الشجاعة والصـحيحةـ"به   الخطـوة ووصـفها نتنيـاهو بـ "إسراايل" ت رظ   
" قـوة الـردع اايرانيـة فـي سـوريا. ففـي عطابـه  وهـو هـو أهـم النووف  إال أ  أعين نتنياهو كانت مشـدودة إلـى مـا

علــى "منــع إيــرا  مــن التمركــز عســ ريًّا فــي ســوريا". وأبــدى نتنيــاهو اســتعداد  "إســراايل"أكــد نتنيــاهو علــى إصــرار 
وجاهزيتها "لضر  كل من يحاود ااتـرار بهـا". وعلَّـل نتنيـاهو موقفـه بـأ  إيـرا  عملـت علـى التمـدد  "إسراايل"

منطقـــة الشـــرر األوســـا نتيجـــة لالتفـــار وأنهـــا "تحاود...إنشـــاء قواعـــد عســـ رية يم ـــن مـــن عاللهـــا مهاجمـــة فـــي 
ــ لك  فــإ  الخيــارات ااســراايلية المرظليــة أصــ حت متعلقــة أكثــر مــن أف وقــت مضــى بالتعامــل مــع  إســراايل". ل

طـوير الصـواري  ال اليسـتية أكثـر الوجود اايراني في سـوريا وامتداداتـه المتمثلـة فـي ظـز  هللا و رنـامج طهـرا  لت
مهاجمة برنامج بما يح ى عن  اهتمامها على أغلب التقديرات  سوف تؤجل تل أبيبو من برنامج إيرا  النووف. 

إيــرا  النــووف  الــ ف يشــ   ل عطــًرا فــي المــدى االســتراتيجي ال عيــد  وذلــك بهــدف تنســيف عطواتهــا مــع الواليــات 
و يين ال ين ال يزالو  يتمس و  باالتفار ويحاولو  إعـادة إظيااـه. ور مـا تحتـاش المتحدة األميركية وظلفااها األور 

فـي  هاأيًضا إلى إعادة ترتيب عالقاتها ااقليمية وعاصة مع الممل ة العر ية السعودية التي تشـارك " هناإسراايل"
 "هيمنة إيرا  النووية" على منطقة الشرر األوسا.  ما تسميهتخوفاتها م

 

  :في سوريا ةاإليراني هة االستراتيجية االسرائيليةالمواج – 5

   قوات الراي  السورف 2011سورية في عا   المؤامرة الدولية ال  رى علىدعمت إيرا   ومن  انطالر لقد 
 وذلــــكظيانـــا أ بشـــار األســـد  بالســــالح  والت نولوجيـــا  والخ ـــراء  وظتـــى بالمشــــاركة العســـ رية الم اكـــرة الشـــرعي

ال توجـد أرقـا  محـددة و  .جمعـين فـي المنطقـة والعـالمتـوظم المـدعو  مـن عناصـر المـؤامرة أالم محار ة اارهـا ل
شــير بعــ  التقــديرات إلــى يلهــا فــي ســوريا. ول ــن  رديفــة ال قــوى المقاومــة والــدفاععــن عــدد القــوات اايرانيــة أو 

اايرانــي أو قــوات المرت طــة بــالحرس الثــورف  المنلمــات تواجــد ظــوالي ألــ  عنصــر مــدعومين بعــدد ك يــر مــن
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بشـ ل راـي   تتنتشـر فـي عمـو  الـ الد فإنهـا تمركـز ه   القـوى  رغم أ  ال اسيج يقوات كع ية ك ه عس رية(. و 
فــي جنــو  العاصــمة دمشــف وريــل ظلــب الجنــو ي وأيًضــا فــي ريــل ظمــص الشــرقي  وهــو مــا يفســر الهجمــات 

 ف.على أهداف عس رية في ه   المناط " اسراايل" المتتالية  تنف ها

وفقدانــه ألهــم معاقلــه الحصــينة فــي ســوريا بــالتزامن مــع التراجــع  "داعــم" بعــد إلحــار الهزيمــة بتنلــيم الدولــة
-زادت ثقة اايرانيين بأنفسهم و حلفااهم فبدأت قواعد اللع ة تتنير سريًعا.   المستمر لقوات المعارتة المسلحة

الــراي  األســد وظــا   لــه  و اتــت طهــرا  تنلــر  كمنقــ  لنلــا  -عــرى األ عاصــة ظــز  هللا والمجموعــات المواليــة
العســ رف فــي ســوريا كنقطــة ارت ــاز مهمــة للحــد مــن نفــوذ القــوات األميركيــة فــي كــماد الــ الد  وعاصــة  مركزهــالت

عن نيته سحب القوات األميركية والتي يقدر عـددها  2018في كهر آذار  ترامب بعدما أعلن الراي  األميركي
ظـوالي عشـرين قاعـدة عـالد سـتة أكـهر. لـ لك  اسـتنلت إيـرا  المعطيـات الجديـدة جندف ينتشرو  في  2000بـ

محــور المقاومــة  أزعــج تمــددو لتوســيع نفوذهــا العســ رف فــي ســوريا لترســي  قوتهــا الرادعــة فــي المنطقــة مســتق اًل. 
منطقة  وعاصـة رأت في ذلك تهديًدا م اكًرا لمصالحها الحيوية في الالتي  "إسراايل"في سوريا  وعلى راسه ايرا 

اايرانــي إلــى قاعــدة انطــالر تــدها ســواء  مركــزمــن أ  يتحــود الت "إســراايل" تتخوفــو ظمايــة ظــدودها الشــمالية. 
انطالًقـا  تهـاعلى صـعيد جمـع المعلومـات االسـتخ ارية  أو تزويـد ظـز  هللا باألسـلحة المتطـورة  أو ظتـى مهاجم

 من األراتي السورية  وعاصة هض ة الجوال .

انطالًقا من ذلك  تقو  االستراتيجية ااسراايلية الحالية على منع تمـدد إيـرا  وتحصـين وجودهـا  ظتـى لـو  
عشـرات التصـريحات مـن ك ـار المسـؤولين ااسـراايليين عـالد الفتـرة الماتـية و  ذه ت للمواجهة العس رية معهـا.

ـــار فكانـــت تـــدعم هـــ ا الموقـــ .  ـــاهو2018فـــي الســـادس مـــن كـــهر أي ـــة اجتمـــاع الح ومـــة    أكـــد نتني فـــي بداي
عازمة "على منع تحصين إيرا  يفي سوريا( ظتى لو على ظسا   "إسراايل"األس وعي لمجل  الوزراء على أ  
ل افــة الســيناريوهات مفضــاًل المواجهــة "عــاجاًل ولــي  آجــاًل". فمــن  "إســراايل"المواجهــة". وأبــدى نتنيــاهو اســتعداد 

التخاذ عطوة في الوقت المناسب تد العدوا  القاتل تدها تدفع الـثمن  وجهة نلر   فإ  "الدود غير المستعدة
 .على ظد قوله أك ر ب ثير الظًقا"
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وكـا   .فـي سـوريا يرانيـةاا المواقـع مهاجمـة العديـد مـنقامـت ببالتصريحات فقا  بل  "إسراايل" لم ت ت   و  
 "ما يلي أبرز ه   الهجمات من

وإيــــرا  القصــــ  الصــــاروعيا ظيــــث قصــــفت  "إســــراايل"  ت ادلــــت 2018أيــــار  فــــي العاكــــر مــــن كــــهر -
عشــرات المواقــع اايرانيــة فــي ســوريا  بعــدما قالــت بــأ  فيلــف القــدس اايرانــي أطلــف عشــرين صــاروًعا  "إســراايل"

 على مواقع عس رية إسراايلية في الجوال .

. و عـد توغـل دا  "إسراايل"اد كرر   اعترقت طاارة إيرانية بدو  طيار كم2018في العاكر من ك ا   -
الطــاارة فــور وادف  يةســراايلالمضــادات ااألقــل مــن دقيقتــين  ظســب المصــادر العســ رية ااســراايلية  أســقطت 

"بيــت كــآ ". ثــم ســارع الجــيم ااســراايلي إلــى تــر  القاعــدة العســ رية التــي انطلقــت منهــا الطــاارة فــي ســوريا. 
ا علـــى ذلـــك  أطلـــف الجـــيم الســـورف  جـــو علـــى الطـــاارات ااســـراايلية ممـــا أدى إلـــى إســـقا  -صـــواري  أرع وردًّ
 ".F-16إظدى المقاتالت ااسراايلية من طراز "

( السورية عـن مقتـل سـ عة T 4  أسفرت تر ة جوية تد قاعدة التيفور ي2018في التاسع من نيسا   -
مــن قــوات الحــرس الثــورف اايرانــي مــن بيــنهم العقيــد مهــدف دهقــا  الــ ف يقــود وظــدة الطــاارات المســيرة  واتهمــت 

 بتنفي  الضر ة وتوعدت باالنتقا . "إسراايل"طهرا  

  مواقـــع عســـ رية ية  اســـتهدفت غـــارات جويـــة  تحمـــل بصـــمات إســـراايل2018فـــي الثالثـــين مـــن نيســـا   -
حســب بوظلــب يعتقــد بأنهــا اســت خدمت مقــرًّا للقــوات اايرانيــة لعــدة ســنوات. نــتج عــن الهجــو     ة قــر  ظمــاســوري

بأ  القاعدة كانـت تحتـوف "نلاًمـا  "إسراايل" تعتقدا صاروخ إيرانيا ظيث  200بع  المصادر  تدمير ظوالي 
 في سماء ل نا  وسوريا. التفور الجوف ااسراايلي أو يقوته شوي على متقدًما" كا  من المم ن أ  ي

اسـتراتيجية إيـرا  فـي الـردع بصـورة أساسـية علـى ظـز  هللا الل نـاني و صـورة أقـل علـى العديـد لقد اعتمـدت 
العســـ رف اايرانـــي فـــي  مركـــزتحجـــيم الت "إســـراايل"المواليـــة لهـــا. وفـــي ظـــاد اســـتطاعت المنلمـــات االعـــرى  مـــن

صــاظب الحضــور الفاعــل فــي ســوريا فــي ظــز  هللا   ســوريا  فإنهــا ســوف تواجــه معضــلة أساســية أعــرى تتمثــل
 اغل يــةحســب بعــ  التقــديرات والقــادرة علــى الوصــود إلــى بألــ  صــاروخ  150  والــ ف يملــك أكثــر مــن ول نــا 
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ــكــا  قــد أ ظـــز  هللا  معلــو  أو  المنــاطف ااســراايلية الحيويــة. ي المقاومـــة علــى ت ن ــ ســاسمـــن األ تهكــرعي    س 
كشـفت نتـااج االنتخابـات النيابيـة فـي وقـد وجعلهـا تـمن أولويـات الحـز  واسـتراتيجيته.  "إسراايل"المسلحة تد 

 ينمــا عســـر تيـــار و المشـــهد السياســي الل نـــاني.  ظضـــور  ونفـــوذ  فــي  تجديـــد ظــز  هللا 2018الثــامن مـــن أيــار 
 128و  مــن   بزعامــة ســعد الحريــرف  ثلــث كتلتــه فــي ال رلمــا  الم ــ-التقليــدف لحــز  هللا المنــاف –المســتق ل 

المقاعــد العااــدة للطاافــة الشــيعية. وفــي عطــا   كــلنااً ــا  ظصــد ظــز  هللا مــع ظليفــه راــي  ال رلمــا  ن يــه بــرف 
كنتيجـة متوقعـة  قـد جـاء فـوز الحـز بـا    امـين عـا  الحـز ظسـن نصـر هللا   سماظة السـيد النصر  استخلص

ركي ته  يش   ل تمانة لحماية الخيار االستراتيجي لدور  ااقليميا ظيث أكار إلى "أ  المجل  النيابي الجديد بت
للمقاومة والمعادلة ال ه ية" الجيم والشعب والمقاومة". وهو ما يعني من الناظية العملية استمرار ظز  هللا في 

أيًضـا ممـا سيسـهم . بحسب تع يرات عصـومه "الهيمنة على مؤسسات الدولة الل نانية وتجييرها لخدمة مصالحه"
فـي سـوريا  بـالرغم مـن التراجـع الحـاد فـي كـع يته علـى المسـتوى السـيما الحز  للثقة بدور  ااقليمي  في تجديد 

 ااقليمي وعاصة بين "الجماهير السنية". 

له فيها منحنى تصـاعديًّا منـ  العـا  أع  تدع  قد يعت ر ظز  هللا العً ا أساسيًّا في الحر  األهلية السورية  و 
  التــي عاتــها ظــز  هللا إلــى جانـب قــوات الــراي  األســد تــد 2013ر فــي عـا    دكـنته معركــة القصــي2012

النطالقة الرسمية الكتراي الحـز  فـي القتـاد فـي سـوريا. ومنـ  ذلـك الحـين  التي ك لت ا  و قوى المؤامرة الدولية
زيـز بش ل ك ير  ظيث اكتسب ع ـرات قتاليـة إتـافية وعمـل علـى تع كما ونوعا نمت قدرات ظز  هللا العس رية

مواقعه الدفاعية والهجومية  السيما بالقر  من الحدود ااسراايلية في جنو  غر  سوريا  وأظ م سيطرته على 
ج ــــاد القلمــــو  االســــتراتيجية  أف طــــود الشــــريا الحــــدودف بــــين ل نــــا  وســــوريا. وتــــدَّعي أجهــــزة االســــتخ ارات 

مقاتـل فـي سـوريا  بمـا يشـتمل  8000و 6000أل  مجند  يتواجد منهم ما بـين  25ااسراايلية أ  الحز  لديه 
علـى مقــاتلي النخ ـة  والخ ــراء  والمتطـوعين للقتــاد تـمن صــفوف الحـز . وتتــوزع مهـا  الحــز  مـا بــين القتــاد 
الم اكـــر إلـــى جانـــب قـــوات النلـــا  إلـــى تـــدريب الميليشـــيات التـــي تقاتـــل إلـــى جانـــب قـــوات النلـــا  مثـــل "اللجـــا  

وي ـدو أ  ظــز   مثــل "قـوات الرتـا"  التــي يشـ   ل السـوريو  غال يــة أعضـااها. "المؤيـدةالشـع ية" أو "الميليشـيات 
هللا بدأ مؤعًرا ي تسب ثقة أك ر في قدراته القتالية وعاصة بعدما لعب دوًرا مهمًّا في هزيمة تنليم الدولة وتراجع 
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ونة النـووف أو عـزا  من مرة سواء باستهداف مفاعل ديم " اكثرسراايل"االمعارتة السورية المسلحةا ظيث هدد 
مهما  . كما توعد الحز  بهزيمة الجيم ااسراايلي في أية معركة مستق ليةال يا  األمونيا في مدينة ظيفا كماد

محــتماًل.  اسـتراتيجيا مـع تواجـد ظـز  هللا بـالقر  مـن ظـدودها الشـمالية باعت ـار  تهديـًدا "إسـراايل"تتعامـل و  .ت ـن
ية عن مهاجمة مقاتلي ظز  هللا وقياداته أو منشآته العس رية فـي سـورياا لم تتوق  عالد السنوات الماتوهي 

مـــرة. ويم ـــن القـــود بأنـــه كلمـــا زاد ظـــز  هللا مـــن  100ظيـــث هاجمـــت أهـــداًفا تابعـــة للحـــز  فـــي ســـوريا ظـــوالي 
تحصـــين قواتــــه فـــي ســــوريا  وعاصـــة علــــى صـــعيد بنــــاء تحصـــينات صــــواري  تحـــت األرع  زادت اظتمــــاالت 

 . "راايلإس"المواجهة مع 

 

  للمستقبل: احتماالت - 6

رأى المحلل العس رف في صحيفة "هآرت "  عاموس هرايل  في انسحا  ترامب من االتفار النووف "ن يرا 
بتنييــر إســتراتيجي فــي المنطقــة ينــدمج مــع التــوتر الحــالي والم اكــر بــين إســراايل وإيــرا  فــي ســورية". وكتــب أ  

فــي ثــالث قضــايا مركزيــة" "االنســحا  مــن االتفــار النــووف  ودعــم تنييــر نتنيــاهو وترامــب يت نيــا  عطــا موظــدا 
تـــد  صـــارماً  ى عطـــاً النلـــا  فـــي إيـــرا   وصـــد التمركـــز العســـ رف اايرانـــي فـــي ســـوريا". وأ  ترامـــب الـــ ف يت ن ـــ

مهمــة الحــر  علــى اايــرانيين فــي ســورية  بينمــا تفســر إدانتــه لمــا  "إســراايل" المشــروع النــووف اايرانــي  ي قــي د
 أسما  "دعم إيرا  لإلرها " على أنه تنطية لعمليات الجيم ااسراايلي في الشماد.

وقاد "هرايل" إ  ترامب ينطلف مـن قاعـدتين" األولـى إث ـات التزامـه بتعهداتـه االنتخابيـة  والثانيـة محـو كـل 
عــاد  ول ــن  "يلإســراا" مــا أنجــز  ســلفه  أو امــا. ومــن المنلــور ااســراايلي  فــإ  مســتوى تماثــل ودعــم ترامــب د

االعت ــار الصــعب هــو فحــص الخطــوات المخطــا لهــا والمنســقة مســ قا  ولــم ت لهــر اادارة األمري يــة ظتــى اليــو  
 "توجها محسو ا ومتتابعا"  رغم التنسيف الوثيف بين المؤسسات األمنية واالستخ ارية بين الطرفين.

صنرة للشؤو  السياسية واألمنية  يوفاد كش  وزير الطاقة ااسراايلي عضو الح ومة المعرى من ناظية أ
لــة لل حــث فــي تطــورات كــطاينت   أ  ظ ومتــه أجــرت سلســلة نقاكــات اســت ع يمــ "الج هــة الشــمالية"راتيجية مطو 
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 النتهاء الحر  في سوريا واستعادة النلا  السيطرة علـى غال يـة "اليو  التالي"سوريا ول نا (  عصوصا سيناريو 
 ."إلى قاعدة عس رية ق الة إسراايل جهود إيرا  لتحويل سوريا"مساظة ال الد  إتافة إلى 

الح ومـة المصـنرة ت حـث كمـا هـااال مـن القضـايا بعيـدا مـن أنلـار الجمهـور  فالشـرر "وقاد كطاينت  إ  
األوسا هااج وعاص  ظولنا  وقلقنا الراي  هو من محـاوالت إيـرا  التمركـز العسـ رف فـي سـوريا  وعليـه يقـو  

 ."مل ك ير ومتشعب للجم ه ا التمركزبنيامين نتانياهو بع راي  الح ومة

وأفــادت القنــاة العاكــرة فــي التلفزيــو  ااســراايلي التــي بثــت الن ــأ  بــأ  الح ومــة المصــنرة بحثــت فــي نشــا  
النتهـاء الحـر  األهليـة فـي سـوريا وسـيطرة  "اليو  التـالي"يا ول نا  والتأهب ااسراايلي لـإيرا  وظز  هللا في سور 

ـــ الد. وكشـــ  كـــطاينت  أ  الح ومـــة ناقشـــت المســـألة بأبعادهـــا قـــ ـــة أراتـــي ال وات النلـــا  مجـــددا علـــى غال ي
االســتراتيجية والت تي يــة  إتــافة إلــى النشــا  الدي لوماســي المطلــو  أمــا  روســيا والواليــات المتحــدة األمري يــة  

إيــرا   نتانيــاهو أبــدى قلقــه مــن جهــودلمنــع تحويــل ســوريا إلــى قاعــدة إيرانيــة. وأكــد أ  راــي  الح ومــة بنيــامين 
لمنــع تحويلهــا  مــا يــدفعنا إلـى القيــا  بعمليــات ونشـاطات سياســية واســتخ اراتية أمنيـة"لتعزيـز وجودهــا فــي سـوريا  

 ."إلى قاعدة إيرانية

مو  فـي منـع هــ ا علـى رغـم أ  تعزيـز الحضـور اايرانـي قـد يســتنرر بضـع سـنوات  إال  أننـا ظـاز "وزاد أنـه 
إســـراايل لـــن تق ـــل بـــأ  تـــرى فـــي ســـوريا قواعـــد لســـالح الجـــو اايرانـــي أو كتااـــب للحـــرس "مؤكـــدا أ    "االظتمـــاد

د ". وأتــاف" "الثــورف  نحــن عــازمو  علــى منــع ذلــك  ولــن نق ــل بــأ  تســتنل إيــرا  الحــر  األهليــة الدمويــة لتحــو 
ت مــع عــدد مــن زعمــاء أجــرى اتصــاال"أ  نتانيــاهو تــاف الــوزير وأ ."إلــى قاعــدة عســ رية ق الــة إســراايل ســوريا

العالم  ظ رهم فيها من انع اسات الوتع القابل لالنفجار نتيجة تعزيز إيرا  أذرعها ووجودها في سـوريا ول نـا  
 ."ن عالد ظز  هللا وميليشيات كيعيةم

وأفادت ااذاعـة ااسـراايلية بـأ  نتانيـاهو ظـ  ر فـي اتصـاالته الهاتفيـة مـع المستشـارة األلمانيـة أننـيال مركـل 
سيشـعل ظر ــا بـين منلمــات إرهابيــة "مــن أ  الوجـود اايرانــي فـي ســوريا ورايسـة الــوزراء ال ريطانيـة تيريــزا مـاف  

سنية وكيعية تنع   نتيجتها على دولتيهما وغيرهمـا مـن عـالد عـودة تـدفف مئـات آالف الالجئـين إلـى أورو ـا  
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يـرا  ة مشـتركة مـع إسـراايل لمنـع أف وجـود اوعليه ين ني أ  ت و  أللمانيا و ريطانيا و قية دود أورو ا مصـلح
 ."وأذرعها في األراتي السورية

علــى أنــه التهديــد األعطــر علــى  "التهديــد مــن ل نــا "رة أ  المؤسســة األمنيــة تنلــر إلــى وذكــرت القنــاة العاكــ
ج هة واظدة في نا  إسراايل تعت ر سوريا ول "فيندور لي رما  إلى التصريو بأ    ما دفع بوزير الدفاع أ"إسراايل"

كا  اعت ر في تقرير  األعير في كـأ   "معهد دراسات األمن القومي". ك لك  لفتت القناة إلى أ  "الحر  المق لة
ظــر  الشــماد األولــى فــي مواجهــة ســوريا "فــي العــا  الجديــد أ  مــا وصــفه بـــ "إســراايل" التهديــدات التــي تواجههــا

 ."بإسراايلالتهديد األود المتر ص  وظز  هللا وإيرا   هو

أدَّى انسحا  الراي  األميركي من االتفار النووف وتسارع التحوالت بين القوى الدولية المتصـارعة فـي لقد 
سوريا إلى تعقيد المشهدا ف افة الخيارات ال تزاد مطروظة علـى الطاولـة ويصـعب التن ـؤ بهـا  ظيـث ت ـدف كافـة 

انســحا  الواليــات المتحــدة مــن االتفــار النــووف  بمــا فيهــا األطـراف اســتعدادها ل افــة الســيناريوهات المتوقعــة مــن 
الحــر  الشــاملة. ومــع ذلــك  يم ــن القــود بــأ  مجموعــة مــن الســيناريوهات يم ــن تقــديرها بنــاء علــى المعطيــات 

 . قاامةال

 "أواًل" الحر  الشاملة

ا فــانخرا  "راايلإســ"ي ــدو أ  الحــر  الشــاملة ال تــزاد عيــاًرا غيــر مفضــل فــي هــ   المرظلــة ســواء ايــرا  أو 
 إيرا  في ظر  كاملة يعت ر عياًرا في غاية الصعو ةا وذلك لمجموعة من األس ا   أهمها"

تتجنـب إيـرا  الحـر  الشـاملة كــي ال تخسـر نفوذهـا فـي منطقـة الشــرر األوسـاا ظيـث ال تـزاد بحاجـة إلــى 
األسـد فـي  الـراي    أركـا  نلـا مزيد من الوقت والجهود لتث يت مصالحها االستراتيجية في سوريا وإعادة ترسـي

تخشــى إيــرا  مــن أ  تــؤدف الحــر  الشــاملة إلــى تــدمير بنيتهــا التحتيــة العســ رية  وعاصــة المفــاعالت و  الح ــم.
 النووية والقواعد العس رية التي تخت فيها استثمارات تخمة عالد العقود الثالثة الماتية.

فــي إيــرا  ســيتحقف  وســتزيد صــع ة االقتصــادية ال وكنتيجــة متوقعــة  فــإ  مزيــًدا مــن التــدهور فــي األوتــاع
 بحسـب بعـ  التقـديرات ي لـغ معـدد ال طالـة فيهـاظيـث على نلا  الح ـم  هناي على األغلب الضنو  الداعلية
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د على جهود الـدود األورو يـة علـى أقـل و  % بين الش ا .30% ويرتفع إلى ما يقر  من 12 ال تزاد إيرا  تعو  
 حها االقتصــادية التــي تحققــت نتيجــة االتفــار  لــ لك ســوف ت ــو  ظــ رة فــي عــوعلمحافلــة علــى مصــاللتقــدير 

  من جهتها  ال تفضل أيًضا الحر  الشاملة فـي هـ   "إسراايلو"ظر  كاملة  يم ن أ  تطيو به   اانجازات. 
فـي سـوريا عـن  المرظلة طالما أنها قادرة على تحقيف أهدافها المرظلية واالستراتيجية المتعلقة بتحجيم نفـوذ إيـرا 

بـالتردد ظيـاد عـوع ظـر  كـاملة بسـ ب  "إسـراايل"طريف توجيه تر ات منتقاة ومدروسة. هـ ا  ويتسـم موقـ  
 مجموعة من العوامل  أهمها"

مــن الفشــل فــي بنــاء ج هــة صــل ة مــن القـوى الدوليــة والتــي ال تــزاد تــدعم االتفــار وتأمــل فــي هـا فتخو   أوالًّ"-
على األغلب مسؤولية التصعيد. فالدود النر ية  وعاصـة ألمانيـا وفرنسـا  ال  "إسراايل"إنقاذ  والتي سوف تحم  ل 

تح   نقطة نزاع جديدة في الشرر األوسا قد ينتج عنها تدفف مزيد من الالجئين إلى أراتيها وهو ما يم ـن أ  
لمرت طة بانهيار عملية مجموعة من التحديات ا "إسراايل"تواجه و  يهدد وظدة االتحاد األورو ي ويعرته للتف ك.

والتوتر المتصاعد على ظـدودها مـع قطـاع غـزة  وهـو مـا قـد يشـ ل منطقـة مواجهـات إتـافية قـد تتفجـر تسوية ا
 في أية لحلة.

 أزمة الثقة في قيادة نتنياهو ال ف يخضع لجوالت متعددة من التحقيقات ظود ك هات فساد. -

املة مـــع إيـــرا  فـــي ظـــل التعقيـــدات اللوجســـتية قـــدرة ســـالح الجـــو ااســـراايلي علـــى ظســـم ظـــر  كـــعـــد   -
كيدتها ظود مفاعالتهـا النوويـة  قد ت و  إيرا  من االرجو ا  المرت طة ب عد المسافة والتحصينات الشديدة التي

 أو التي ر ما ت و  مدفونة تحت األرع. 

 "ثانًيا" عملية عاطفة تد إيرا 

أ   -و تنسـيف كامــل مـع واكــنطن-قــد تـرى تــل أبيـب مـع اسـت عاد الحــر  الشـاملة مــن المعطيـات الحاليـة  
مــن مصــلحتها كــل قــدرات برنــامج إيــرا  النــووف أو علــى األقــل تعطيلــه لفتــرة زمنيــة طويلــة  وذلــك عــن طريــف 

وعاصـة –هجمات عاطفة ومنسقة العتـرار تحصـينات إيـرا  النوويـة وتـدميرها. ور مـا تـدعم بعـ  دود الخلـيج 
اايرانــي فــي المنطقــة  مثــل هــ   العمليــة. ويــدعم هــ ا نفــوذ اعية إلــى إتــعاف الالســ -الممل ــة العر يــة الســعودية
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. عــالوة 2007والســورف فــي عــا   1981ســ ف وقصــفت المفاعــل النــووف العراقــي عــا   "إســراايل"االظتمــاد  أ  
ي العديد من التهديدات بمهاجمة وتدمير مفاعالت إيـرا  النوويـة. ول ـن  يصـعب فـ "إسراايل"على ذلك  وجهت 

ه   الحالة تقدير درجة ومستوى الرد اايراني في ظاد تم استهداف منشآتها النووية وتدميرها. فمن المحتمل أ  
تمتص الضر ة أو أ  ترد بهجمات صاروعية منلمة علـى أهـداف إسـراايلية وأميركيـة فـي المنطقـة  وهـو مـا قـد 

 .   جميعا ةيسهم في انهيار األوتاع الهشة أصاًل ما بين األطراف المتنازع

 "ثالًثا" استنزاف إيرا  في سوريا

هـو اسـتنزاف الوجـود  "إسـراايلـ "في ظل التحـديات التـي تواجـه الخيـارين السـابقين  ي قـى الخيـار المفضـل لـ
العسـ رف اايرانــي فــي سـوريا مــع اســتعدادها لخـوع معركــة طويلــة األمـد إذا تطلــب األمــر ذلـك. وي ــدو أ  هــ ا 

ســاعة مــن انســحا  ترامــب مــن االتفــار النــووف   24التط يــف الفعلــي. ف عــد أقــل مــن  الســيناريو قــد دعــل مرظلــة
فــي مثــل هــ    "إســراايل"القصــ  الصــاروعي  واالظتمــاد األقــوى او  هــو أ  تســتمر  "إســراايل"ت ادلــت إيــرا  و

دد علـــى وقـــ  التمـــ هاالهجمـــات كـــي تث   ـــت ظالـــة الـــردع علـــى ظـــدودها الشـــمالية. ويـــدعم هـــ ا االظتمـــاد تصـــميم
اايرانــي فــي ســوريا بــأف ثمــن كــا   ودعــم ال نيســت ااســراايلي لــ لك عــن طريــف تخويــل نتنيــاهو ووزيــر دفاعــه 

 تعتقــد أ  روســيا لــن تعــارع هــ   العمليــات. "إســراايل"باتخــاذ قــرار الحــر  دو  الرجــوع لل نيســت  الســيما وأ  
الجامحـة فـي تـوفير األمـن االسـتراتيجي  "إسـراايل"ويدعل تمن ظسابات ه ا السيناريو وترجيو استمرار   رغ ـة 

استراتيجية التي تلت هزيمـة تنلـيم الدولـة  واسـتعادة النلـا  السـورف -لحدودها الشمالية في ظل الترتي ات الجيو
 وظلفااه للمزيد من المناطف التي عضعت لسنوات ادارة المعارتة. 

 "رابًعا" مواجهة ظز  هللا

يرغ ا  في الحر  على المدى القريب. ول ن  استفزاًزا عطيًرا من  "سراايلإ"ال ي دو أ  كالًّ من ظز  هللا و
كـــال الطـــرفين  قـــد يفـــتو بـــا  المواجهـــة الشـــاملة ســـريًعا. وهـــ ا الخيـــار يصـــعب التن ـــؤ بـــه أل  قواعـــد االكـــت اي 

 عــالد-أصــ حت أكثــر تــ ابية مــع الهجمــات ااســراايلية المســتمرة علــى أفــراد أو منشــآت ظــز  هللا فــي ســوريا 
ـــا للحـــرو  الســـابقة مـــن  -الســـنوات الماتـــية كمـــا ظصـــل فـــي عـــا  -دو  أ  يـــرد الحـــز  عليهـــا. ول ـــن  عالًف

بإرجاعـه عقـوًدا إلـى  "إسراايل"يم ن أال تقتصر العمليات العس رية ااسراايلية على ل نا  التي هددت  -2006
  بـل يم ـن أ  تمتـد علـى األغلـب إلـى الوراء وتدمير بنيته التحتية في ظاد مهاجمة ظز  هللا ألهداف إسراايلية
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نفسـها منخرطـة بقـوة أك ـر مـن أف وقـت  "إسـراايل"أماكن تواجد ظز  هللا في سوريا. وفي ه   الحالة  ر ما تجد 
 مضى في النزاع السورف وتعقيداته ااقليمية والدولية. 

 

 :خاتمة - 7

 وأعـدااها. "إسـراايل"و  الحمر بين يتواصل في الساظة السورية صراع اارادات والمعركة على فرع الخط
فــي ســوريا  مــع « التمركــز اايرانــي»  باتــت المقار ــة كــ ه محصــورة فــي مواجهــة مــا تســميه "إســراايل"مــن جهــة و 

ااعال  أنها ستتعامل معه كخا أظمر ال يم ن الق ود به  مهما كانت األثما . في مقابـل ذلـك  يوجـد إصـرار 
ـــة الســـورية نفســـها  فـــي إطـــار اتفاقـــات وإيرانـــي علـــى الوجـــود فـــي الســـاظة الســـ « رتـــى»ورية باتفـــار مـــع الدول

ال مت ادلين  وم نيين علـى السـيادة السـورية واسـتقالد قراراتهـا وتحديـد مصـالحها  كمـا تراهـا هـي بـال اكـتراطات و 
 تنو  عارجية.ال إمالءات و 

 محاولـــــة فـــــرع اارادةالخـــــا األظمـــــر ااســـــراايلي   فـــــإ  اامـــــالء و هـــــو « التمركـــــز اايرانـــــي»وإذا كـــــا  
عا أظمر ومرفوع إيرانيًا. وإذا عمد الجان ا  إلى التمسـك بخطوطهمـا الحمـر  مـن دو   االسراايلية هي ايضا

أ   هـايزيـد مـن اظتمال  و سعي إلى تسوية أو تعايم أو تراجع ألف من الجـان ين  فـإ  المواجهـة مق لـة ال محالـة
تعمـــل  بـــين الحـــين واوعـــر  علـــى اســـتهداف مـــا يـــرت ا بـــالوجود اايرانـــي وإ  بـــات بـــوتيرة ومســـتوى  "إســـراايل"

فـي ظـد  أدنـى  علــى  "إسـراايل"فـي مقابـل ذلـك  تعمـل إيــرا  وتسـعى بشـ ل دااـم وظثيـث  كمـا تقــود و  محـدودين.
 ة.التمركز في سوريا  في مختل  االتجاهات والمستويات  وعلى امتداد الجنرافيا السوري

منطقيــًا  التمســك بــالخطو  الحمــر المتقابلــة والمتناقضــة يــؤدف إلــى التصــاد   مــن دو  اقتصــار التصــاد  
  ر طــًا االســراايلية االعتــداءات ت يــ  مــعيااليرانــي علــى مســتويات منخفضــة مــن المواجهــة. وي ــدو أ  الجانــب 

 ديـة فاعليــة الهجمـات الموتــعيةبـاللروف القاامـة ولــزو  وتـرورات الحـر  الســورية  مـع إدراكــه المسـ ف محدو 
 المدروســة مــن دو  عسـاار بشــرية  رغــم أ  يــد  سـت و  رعــوة علــى الزنــاد  فـي ظــاد توســعة مروظــة االسـراايلية

 سابقًا.« T 4»ظاد رهانات إسراايلية عاطئة  كما ظصل في االعتداء على مطار في االستهداف   ه ا
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رغم  ـتـعية وت رارهـا  وإ  كانـت لـ اتها قيمـة مسـتقلة  و الهجمـات المو نجد ا    "إسراايل"من ناظية ك لك ف
إدراي محدوديــة فاعليتهــا وتأثيرهــا العــا  علــى المشــهد ال لــي  إال أنهــا مقدمــة تــرورية لــدفع اوعــرين  وتحديــدًا 

فـي  "إسـراايل"تـراهن و الروسي كي يعمل علـى تحقيـف المصـالو ااسـراايلية  أو الجـزء األك ـر منهـا. « الصديف»
التـي هـي  عشية موس و على م تس اتها المحققة في السـاظة السـورية  وكـ لك علـى الم اسـب المق لـةذلك على 

 في طور التحقف.

ب العســ رف الروســي  هــو توجــه مج ــود مــن م ــونين" تلهيــر التوث ــ« الصــديف»والتوجــه ااســراايلي نحــو 
  إال بعـــد أ  أدركـــت وقـــد رت الدي لوماســـي. ولـــم ت ـــن تـــل أبيـــب لتتجـــه إلـــى موســـ و  توث ـــًا وتوســـالً « التوســـل»و

استمرار التوجه التراجعي للوجـود والنفـوذ االميـركيين فـي السـاظة السـورية  وصـعو ة  إ  لـم ي ـن انتفـاء  الرهـا  
 على الحلي  األميركي الجتثاث تنامي محور المقاومة في سوريا.

نفســه  معنــي بإيجــاد  فــي الوقــت "إســراايل"الجانــب الروســي  ظليــ  إيــرا  الفعلــي علــى االرع  وصــديف 
ا للتعــايم مــع تــوابا  تمنــع المواجهــة ال  ــرى بينهمــا  بمــا يشــمل أيضــًا متســوية مــا بــين الجــان ين  تعنــى بــدفعه

المواجهات الموتـعية المحـدودة  التـي قـد تتحـود تـدظرجًا إلـى مواجهـة واسـعة  مـن كـأنها أ  تجـر إليهـا الدولـة 
بتل يــة مــا أم ــن مــن مصــالو إســراايلية  بالمســتوى والقــدر المعقــولين   ايضــا روســيا معنيــةثــم ا   الســورية ظ مــًا.

كريطة أ  ت و  في متناود اليد  ومن دو  ااترار بالمصالو الروسية نفسها. وهي معنية بالعمل بين ظدين  
ما مـع الجانـب « تسوية»بين مطلب الصديف وظزمه  وامتناع الحلي  وث اته. على ذلك  هي تسعى إلى إيجاد 

يراني وظلفااه  من كأنها اابقاء على تقاطع المصالو يفي ظد أدنى( على مستوياتها الحاليـة فـي سـوريا  أو اا
التــي ال ي ــدو أ  الدولــة « التســوية»مــا يقــر  منهــا  وتحديــدًا مــا يتعلــف بمرظلــة مــا بعــد الحــر  الســورية  وهــي 

وتحقيف ما أم ن من مصـالحها  معنيـة  "سراايلإ"« إزعاش»روسيا المعنية بعد  و . الرغ ة بها السورية بعيدة عن
أكثــر بتحقيــف مصــالحها أواًل  عاصــة أنهــا ال تقصــر نلرتهــا وأفعالهــا واســتراتيجياتها علــى الســاظة الســورية مــن 
دو  النلر إلى كل الساظات. وفي ه   المناطف  األكثر استراتيجية من ناظية روسيا  ت ـادد ظاجـات وتخـاد   

 على أكثر من صعيد.
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رأى المحلــل العســ رف لصــحيفة "يــديعوت اظرونــوت" ااســراايلية رو  بــن يشــاف  أنــه مــع ى تــوء ذلــك علــ
  فإ  اايـرانيين -الشماد السورف  السيما المعركة الحاسمة في إدلب في –اقترا  الحر  في سوريا من نهايتها 

أ  الميليشـيات الشـيعية  قـد فهمـوا بضـنا مـن الـروس ومـن نلـا  الـراي  السـورف بشـار األسـدعلى ظد قولـه  " 
ال يريد النلـا  فـي بالتالي  ."التي جا وا بها إلى سوريا من العرار وأفنانستا  و اكستا  غير مرغو  فيها هناي

إلــى كــن هجمــات فــي داعــل األراتــي الســورية   "إســراايل"دمشــف عناصــر أجن يــة فــي ســورياا ذلــك أنهــا ســتجر 
أ  الـروس أيضـًا ال    الـ ف اتـاف إعمار الدولة"  بحسب بن يشـاف تحديدًا في الوقت ال ف "بدأ النلا  بإعادة

قاسـم اللـواء  قـدس" الأ  اايـرانيين  و األسـاس قااـد فيلـف "بـل ا من المعقود االفتراع و يرغ و  في ه ا الوجود  
 .لجأو  الى اظداث تنيير في استراتيجيتهم سليماني  سي

" بـداًل مـن وجـود عسـ رف كامـل يتلخص فـي انـهالتنيير  اه  ويعتقد المحلل العس رف ااسراايلي أ  جوهر
 - فلسـطين المحتلـة والحـرس الثـورف علـى األرع بـالقر  مـن الحـدود مـع منلمـات المقاومـة يشمل عناصـر –

يــتم التمركــز بواســطة منلومــات ســالح ومنلومــات اســتخ ارات متطــورة وجديــدة مــن إنتــاش إيرانــي ت قــد  لســوريا 
ل ــن  لــي  مــن عــالد صــدا  بــرف م اكــر علــى الحــدود  بــل بواســطة صــواري   "اايلإســر "وتســمو بالمواجهــة مــع 

 بالستية وق اا  صاروعية دقيقة بصفة عاصة  ومنلومات دفاع جوف.

من قدرة العمل والقدرة العمالنية لسـالح الجـو ااسـراايلي علـى التحـري فـي   وفف بن يشاف  كل ه ا سيحد  
ضـرورة بم ـا  "أ  نضـي  إلـى ذلـك أيضـًا منشـآت اسـتخ اراتية تتـابع عـن أجواء ل نا  وسوريا. ويؤكد أنه من ال

ــ ين  الــراي  ه ــ ا  يأمــل قاســم ســليماني بــأ  ي طمــئن  و التــالي قــر  مــا يجــرف فــي إســراايل" األســد والــروس ال
 ا لــي  مــن المســت عد أ  ي ــدأ هــلو تعمــل علــى أراع  ســورية. متعاطفــة مــع ايــرا  يعارتــو  وجــود قــوات بريــة 

فــــي أمــــاكن عســــ رية عاديــــة بريــــة   كمــــي بتنفيــــ  تمركــــز نــــوعي مــــع ســــالح نــــوعي بــــداًل مــــن تمركــــز ســــليماني
 أ  تعمل تدها بسهولة. "إسراايل"إم ا  بواستخ اراتية وجوية 

االســتعدادات الجديــدة ق يــل انتهــاء الحــر  فــي ســوريا  و ينمــا يقــود الــروس التســوية  ذ إ ه ــ ا ت ــدو اليــو 
السياســية  فهــم األميركيــو  علــى مــا ي ــدو مــدى أهميــة وجــودهم فــي ســوريا  ولــ ا هــم ال ينــوو  منادرتهــا بســرعة 

ديـد  وإسـراايل بخالف ما أعلنه الراي  دونالد ترامب ق ل أكهر. اايرانيو  سي قو  في سوريا  ل ن فـي كـ ل ج
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تتابع ما يجرف عن قر   وإذا ت ـين لهـا أ  أسـلو  التمركـز اايرانـي الجديـد يشـ ل عطـرًا عليهـا فإنهـا لـن تتـردد 
تتعامـل معهـم بـاظترا   كجـار  يجـب أعـ   فـي الحسـ ا    "إسـراايل"في التحري. وفي ما يتعلف بالروس  ما تـزاد 

أ  بـوتين سـيطرد اايـرانيين مـن سـوريا مـن أجلنـا  بـ" اف بحسـب بـن يشـ ل ن لي  هناي في تل أبيـب مـن يعتقـد
  وعلى ما ي دو سنضطر إلى أ  نفعل ذلك بأنفسنا".

 


