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 جبهة الجوالن في ميزان التطورات الجيوستراتيجية

 مدخل  - 1

التحـال   ن  أبـكثر أكثـر فـأد ك ـأيتلقد باتت الحرب المفروضـة فـي سـوريا وعليهـا علـى ونـه ا، تهـاء   يـ  
 هــو الطــرم المنتصــر علــى اســتالم الشــر   يــران وروســياإســد و ــزب   و بشــار اأ الــرسيا الســوري  الــ ي يضــم  

مـارات الخليجيـة سـراسيل  والسـعودية وقطـر واإإميركـا و أبرزها أ  كثر من ثما ين دولة متآمرةأل بوالعدوان المتمث  

ــــدو  اأ ــــا وال ــــةوتركي ــــه  .وروبي ــــى ضــــوء ذل ــــع الطــــر  عل ــــب مــــن رييــــة مفادهــــا أن  مي ــــل أبي ــــ  ت تنطل
ى إلـى إفشــا  كبيــر فـي السـلوق اإقليمـي إيــران الـ ي أد   الدبلوماسـية لـن تـ دي إلــى إ ـداث ت ييـر

وتعزيــز محــور المقاومــة وتعــايم التهديــد علــى إســراسيل. فــي  الصــهيو أميركيــة  كافــة المخططــات
الوقت  فسه  ، تستطيع تل أبيب التكي   مع النهج ال ي تنتهجـه الجمهوريـة اإسـالمية. ومـن هنـا 

ي ذلـه إلـى إل ـاء ا،تفـا  أو تعديلـه  لكـن علـى أمـل أن يـ د  تأتي مساعيها الحثيثة في الـدفع  حـو 
اع القــرار السياســي فــي تــل التــد رن  حــو ردود متبادلــة بــين إيــران والو،يــات المتحــدة. ويــراهن صــن  

ــأبيــب علــى أن يــدفع ذلــه  حـــو  افــة الصــدا  الــ ي يفتــر  أن يتـــو   ا باتجــاص صــدا  عســـ ري ن إم 
معالجــة هــ ا  م بحقيقــة أن  هــا تســل  خاصــة أ     اص وتأملــهتمن ــمبانــر بــين وانــنطن وطهــران  وهــ ا مــا ت

ي أكبـر مـن  جمهـا وقــدراتها   أو الـدفع  حـو مفاوضـات  ديــدة لفـر  تعـديالت   ريـة فــي التحـد  
 ح أ هـا تـدرق أن  السياسات اإقليمية التي تقـو  علـى دعـم قـوى المقاومـة فـي لبنـان والمنطقـة  ويـر   

قل إعادة فر  العقوبات التي بحسـب تعبيـر  تنيـاهو  ينب ـي أن على اأه ا اأمر لن يتحق . أو 
ضــح أن العنــوان هــو البر ــامج النــووي اإيرا ــي  لكــن الخلفيــات اإســراسيلية تشــل  إيــران. مــن هنــا  يت  

ــــة المت   ــــي الخيــــارات ا،ســــتراتيجية اإيرا ي ــــى إ ــــداث تعــــديالت ف صــــلة تتمحــــور  ــــو  الضــــ ت عل
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عليهــا أن تــدفع اأثمــان  فــ ن   زب   وقــوى المقاومــة  وإ،  بــالموق  مــن قضــية فلســطين  ودعــم  ــ
 التي تعرقل مسيرتها العلمية والصاروخية وا،قتصادية.

ســـد تكمـــن فـــي بقـــاء  ســـا  الـــرسيا اأ المشـــ لة بالنســـبة لكيـــان العـــدو ، ن  أن بـــثـــر ســـرعان مـــا تبـــي  علـــى اأ
بـة علـى ذلـه فـي اعيات الجيوسـتراتيجية المترت  مـر الواقـع  بـل فـي التـدمـر بـات بح ـم اأأ  وهو واستمرارص فحسب

منـي والعسـ ري وا،قتصـادي الهاسـل فـي يرا ـي اأالتي هي ثمـرة مـن ثمـار التوييـ  اإخت المقاومة والتحرير  و 
لها بشراستها وضراوتها وتعقيداتها وكثرة الوساسل المادية  مثيالا  ما نهد العالم المعاصر رب عالمية ضروس قل  

مــــر الواقــــع والنضــــا  بح ــــم اأ يــــران إ عالميــــة التضــــليلية التــــي اســــتخدمت فيهــــا. ومثلمــــا امتلكــــتواإ والبشـــرية
يضــا بعــد فوزهــا فــي الحــرب ألهــا الحــ   ن  أ هــا تعتبــر بــ فالتــاريخي المريــر  مــوطر قــد  راســب لهــا فــي لبنــان   
حـدود مـع كيـان العـدو ما فـي هضـبة الجـو،ن علـى طـو  الالسورية  بـامتالق واقـع مقـاو  مشـابه فـي سـوريا ،سـي  

اســتراتجيتها  ن  أ يــ   قصــى المبــارق   ،ســيما المســجد اأســالميةو ي المحتــل لفلســطين والمقدســات اإالصــهي
ه عنــدما   ــأهــ ا يعنــي ميركــي. و أن والمقدســات مــن ا، ــتال  الصــهيو والبعيــدة المــدى هــي تحريــر فلســطي الكبــرى 

وسـع  ألـى موا هـة إ جر  موا هة مع  زب   فـي لبنـان سـت  كل  ن     ف ينشأ مثل ه  ا وضع  يوستراتيجي متقد  
يران لمسـاعدتها ييـر إ سد المضي  والممتن  اأ الرسيا ن   كثر من ذله  فأالجبهة السورية في الجو،ن. و  تضم  

مـن  ي موا هـة قـد تنشـأ مـع  ـزب   فـي لبنـانأ ن  أبحيـ   بالمسـاعدة المحدودة لدعمه و صرته  سي ون ملزماا 
سـراسيلية لموا هـة هـ ا المنحـى الرافعـة اإ  و يضاأوسوريا  سراسيل إناملة بين   لى  رب  إي بسرعة ن ت د  أنأ ها 

شـــر  ن تأ ســراسيل   فعــاا إ  جــديولــن ي    لمصــالحها ســراسيليين محــدودة. فالــدو  تعمـــل وفقــاا فــي  ســر اإ الخطيــر
ء بالنسـبة لهـا. كمـا  ـي الجديـد فـي الجـو،ن سـي  يرالمـاذا ا، تشـار اإ و للرسيا الروسـي بـوتينأمري ية دارة األإل

يرا ــي فــي ســوريا يتعــار  مــع المصــالح تعزيــز التوا ــد اإ ن  أشــر  لبــوتين بــن تأا بالضــرورة لهــ جــدياا أ ــه لــيا م  
يرا ـي فـي اإالو ـود  ن  أعـاء محاولـة تحريـه النـوازع الم هبيـة باد   الروسية في المدى البعيد. كما لن تجديها  فعاا 

 ردن. السعودية واأة  مع التشديد على تركيا و ي  يزعج كل الدو  السن  سوريا 
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 :ب هللا في الميزان الجيوستراتيجيحز  – 2

ت موقع لو غ وار  ور ـا  اأميركـي  التـابع لمركـز أبحـاث الـدفاع عـن الـديمقراطيات اأميركيـة  الضـوء سل  
كانــفاا عــن معلومــات باتــت تعرفهــا ا،ســتخبارات   التــي تقــو  بهــا  بهــة المقاومــة علــى ا،ســتعدادات العســ رية

اإســراسيلية تفيـــد بأ ـــه مـــن بـــين  المفا ــآت  المقبلـــة   قـــل  ـــزب   أســـلحة عاليــة الجـــودة ودقيقـــة إلـــى مرتفعـــات 
الجو،ن  التي ستكون بمثابة  بهة ثا ية لجنوب لبنان. أما المفا أة اأخرى  فهي عزمه إطال  صواريب بعيـدة 

سيل مــن عمــ  ســوريا  وتحديــداا مــن  بــا  القلمــون التــي يســيطر عليهــا فــي الجــا بين الســوري المــدى علــى إســرا
 واللبنا ي.

باا ، د،ع أي  رب   مع  زب   ترسا ة صواريب ضخمة يضي  الموقع أ ه تمهيداا له ص الخطوة وتحس  
مها فــي قصــ  إســراسيل.  ــو  مدينــة بعلبــه  بــالقرب مــن معقلــه فــي وادي البقــاع لنقلهــا عنــد الحا ــة واســتخدا
ــاا بنــاء  فــ  فــي وادي الزبــدا ي  وربطــه بمعقلــه فــي القلمــون. وال ــر   خفــاء  قــل إمــن ذلــه هــو واســتكمل تقريب

 اأسلحة عن المراقبة الجوية  إذ كا ت منطقة القلمون محور الضربات الجوية اإسراسيلية اأخيرة.

وف  الموقع  سـيجعل تمويـه الصـواريب سـهالا و مايـة تحويل العمليات الصاروخية إلى منطقة القلمون  إن  
 زسيــاا علــى الجــا بين  مخاز هــا وقاذفاتهــا مــن هجــو  الطــاسرات اإســراسيلية. فمنطقــة القلمــون الواســعة  التــي تمتــد  

 اللبنا ي والسوري من الحدود  تعتبر مثالية إطال  صواريب باليستية بعيدة المدى على إسراسيل.

سحــة أهــدام قــد يســتهدفها  ــزب   عبــر تلــه المنطقــة  ربطــاا بخطــاب اأمــين العــا  ويشــير الموقــع إلــى ،
تــم  إيالقــه   وتشــمل مصــنع اأمو يــا فــي  يفــا  2017نــبا   16الســيد  ســن  صــر  فــي  ســما ة لحــزب  

اعـل  ـووي   من عشرة أبنيـة  وفيـه مف   ومفاعل ديمو ة ال ي يقع في مركز النقب لألبحاث النووية ويتأل  ، قا
فــي هــ ص  عــالم وتقنــي. 200 ا ــا  ســوريه الــ ي يعمــل فيــه  حــو مفاعــل ومصــنع إعــادة معالجــة البلوتو يــو  و 

رة على قوافـل السـال   التـي تحـاو  الوصـو  إلـى لبنـان مـن سـوريا  أن الهجمات اإسراسيلية المتكر  اأثناء تبي ن 
معسمهـا مو ـود فـي منطقـة  داخل لبنـان. وي عتقـد أن   بت وف  الموقع ب  شاء مراف   ديدة لتصنيع الصواريبتسب  

ـــة القصـــير الخاضـــعة لســـيطرة  ـــزب   فـــي ســـوريا. ويـــ ك   ر الموقـــع بمـــا  شـــرته وتناقلتـــه بعـــي المواقـــع العربي
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متــراا تحــت  50واإســراسيلية عــن قيــا  الحــرس الثــوري اإيرا ــي ببنــاء مرافــ  لتصــنيع الصــواريب بعمــ  أكثــر مــن 
أر   -الضـــربات الجويـــة. ومصـــا ع الصـــواريب هـــ ص يم ـــن أن تنـــتج صـــواريب أر  اأر   لتحصـــينها ضـــد  

السـفن  ضـرب إلـى كم  وهي قادرة علـى ضـرب أي م ـان فـي إسـراسيل  إضـافةا  500بمدى يصل إلى أكثر من 
  إسـراسيل ا ، نـه فيـه  وفـ  الموقـع  أن ومم ـ اإسراسيلية ومنصات ال از البحرية في البحـر اأبـيي المتوسـت.

قـــو  برصـــد هـــ ص التطـــورات عـــن كثـــب  وهـــي علـــى علـــم بالتراكمـــات  وعلـــى اســـتعداد  يـــد لموا هـــة أي هجـــو  ت
مســتقبلي  مــن خــال  تشــديد  يشــها علــى الت طيــة ا،ســتخباراتية أ شــطة الحــزب أثنــاء القيــا  بأعمــا  هندســية 

ي التقــديرات العســ رية فــو  واســعة علــى طــو  الحــدود وفــي مرتفعــات الجــو،ن لعرقلــة اختــرا  القــوات المها مــة.
ـ اا ساسـي  أداا اإسراسيلية لما يش  ل تهديـ ر   ـزب    كـل اللـواسح  التـي تترك  ز فـي اعتبـار لألمـن اإسـراسيلي  يتصـد 

مـن القـومي اإسـراسيلي. لأل ل تهديـداا محـتمالا مـات تشـ   كمنس    الجهـاد اإسـالمي  داعش    النصـرة     مـاس   و
ألــ   100  ــزب    يمتلـه  اإسـراسيلي لـدى اأمــم المتحـدة دا ــي دا ـون  ـو  أن   وهـ ا مـا أنــار إليـه المنــدوب

 ر ويستعد لجولة قتا   ديدة. صاروخ متطو  

ي العســ ري قــد اعتبــر أن    ــزب    هــو التحــد    يــادي أيز كــوت  وأيضــاا كــان رســيا اأركــان اإســراسيلي
ترســا ته الصــاروخية  والخبــرة القتاليــة التــي  صــل اأساســي إســراسيل فــي هــ ص الفتــرة  وذلــه فــي ضــوء تعــايم 

 لى  ا ب  سا  الرسيا اأسد.إه في الحرب اأهلية السورية عليها عبر مشاركت

ـفي المقابل تتعـد   لها علـى د القـراءات  ـو  هـ ا الموقـ   فهنـاق مـن يعارضـها ومـن يوافـ  عليهـا لكنـه يفض 
لبنا يـة مـع فلســطين المحتلـة  تحـت ســلطة   ـزب    تبقــى الحــدود ال ييرهـا مـن الخيــارات الحدوديـة  بمعنـى أن  

ما أ ــه أفضــل مــن أن تكــون تحــت أي ســلطة أخــرى ييــر منضــبطة أو ييــر قــادرة علــى ضــبت الوضــع  ، ســي  
يفتــــر  و ــــود قواعــــد إنــــتباق أصــــبحت معروفــــة علــــى الصــــعيد العســــ ري واإســــتخباري بــــين الحــــزب والعــــدو 

 اإسراسيلي.

ـــإ طالقـــاا مـــن هـــ ص النســـرة ة آراء فـــي  إســـراسيل  تفيـــد بو ـــوب اإســـتفادة مـــن اإتفـــا  النـــووي بـــين إيـــران   ثم 
وال رب  للمساهمة في ضبت اأوضاع أكثر على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة  إن كـان فـي لبنـان أو فـي 
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علـــى  ســـاب صـــعود النفـــوذ اإيرا ـــي فـــي المنطقـــة لـــن ي ـــون  ص التقـــديرات اإســـراسيلية بـــأن  ســـوريا. وهنـــا تـــتلخ  
 ما من سيدفع الثمن اأكبر هي الدو  العربية. إسراسيل   إ   

  ــزب    راكــم قدراتــه الصــاروخية علــى المســتويين النــوعي والكمــي.  ن  إفــي التقــديرات اإســراسيلية أيضــاا  
أي  لــىإصــابة وقــدرتها علــى الوصــو  تهــا فــي اإر قــدرات الحــزب التدميريــة ودق  كمــا تلحــه هــ ص التقــديرات تطــو  

الحــدي  الــداسم لــدى اإســراسيليين هــو أن  يشــهم فــي  الــة   قطــة فــي الكيــان ال اصــب  وإ طالقــاا مــن ذلــه فــ ن  
ل مـن خطـر صـواريب الحـزب وتمنـع  ها أن تقل ـأطت الهجومية التي من نمتواصلة من اإستعدادات ووضع الخ

 ل في  الداخل اإسراسيلي .قيامه بعملية توي  

ضـربات ب سـتمرار  فـي الميـدان السـوري  إذ أن الطيـران اإسـراسيلي يشـن   اا دته عملي ـه ا الكال   يم ن مشاه
أســلحة وصــواريب. وعليــه فقــد بــرز فــي هــ ا المجــا   ضــد أي أهــدام    ــزب     وخصوصــاا القوافــل التــي تقــل  

  تصريح ليـاسير ،بيـد زعـيم  ـزب  يو ـد مسـتقبل  اإسـراسيلي  يقـو  فيـه إن الموا هـة مـع   ـزب    قريبـة  ـداا 
 وهي مسألة وقت فقت.

سـراسيل إ تعليقاا على ه ا الكال   يم ن بحسب مصادر متابعة  إستخالص إ تمالين: اأو  هو أن تسـت ل
وضــع  ــزب   الحــالي  وال طــاء الــدولي الــ ي تحصــل عليــه  باإضــافة إلــى اإتفــا  النــووي وتضــيي  الخنــا  

 فيـد بـأن  ص لتقلـيص قدراتـه العسـ رية  فيمـا اإ تمـا  الثـا ي ي  عمليـة عسـ رية ضـد   اإقتصادي على الحزب  لشـن  
 ـزب   ريـد أن يبقـى الوضـع علـى الجبهـة مـع هـا ت    ا في الواقع فم  أ إسراسيل  ، تريد سوى التهويل بالحروب  

 الحزب منهمه في سوريا  وهناق نبه ضما ة أن تبقى الجبهات هادسة معه. ن  أعلى ما هو عليه خصوصاا 

ــأ ة علــى أســاس معلومــات تقــديرات اإســراسيلين مبني ــ د مصــادر قريبــة مــن الحــزب  أن  مــا  هــ ا المشــهد ت ك 
مســألة تنميــة قــدرات  ــزب    وهــي تســتبعد أن يقــو  اإســراسيلي بــأي     م ث ــ متــوافرة لــديهم وهــم يتــابعون بشــ ل  

  و، ينفصـل ها وتبريرهـاسبقة  وتضع هـ ص التهـويالت فـي سـيا  محاولـة إسـتبا  أي عمليـة قـد يريـد نـن  ضربة م  
رات و علـــى صـــعيد تنميـــة قـــدأد السياســـي  مور الداخليـــة اإســـراسيلية  إن علـــى الصـــعياأمـــر عـــن عالقتـــه بـــاأ

اللجوء إلى الحـدي  عـن  ه  ين كان اإسراسيليون يريدون زيادة  جم المواز ة العس رية يتم  الجيش  خصوصاا أ   
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ـ الوضـع علـى هـ ص الجبهـة سـيبقى علـى مـا  ة مـن يعتبـر أن  التهديدات الخار ية المحتملـة. وفـي السـيا   فسـه ثم 
 إسـراسيل  عـدواا  ى الجبهـة السـورية  بمعنـى أن تسـل  هو عليه راهناا  وتماماا على ناكلة ما كان الوضع عليه علـ

 وتبقى الجبهة هادسة.

 

 ة في نظر العدو:مني  األ تحديات الجوالن – 3

سـراسيلية علـى ضـوء ا سـحاب ب تسـود لـدى الح ومـة اإ الـة مـن القلـ  والتأه ـ ن  أسـراسيلية إدت مصـادر ك  أ
ن فـا  بـيلـى تلـه المنـاط  با،ت  إن السـورية  وعـودة الجـيش السـوري رهابيين من قرى هضـبة الجـو،حين اإالمسل  

يـد الطريـ  لحلفـاء الجـيش تي مـن  تمهأم يـالتخـو   ن  ألـى إة  رو ـوت العبري ـأالطرفين. وأنارت صحيفة يديعوت 
حة فـي  لـب  عـد هزيمـة الفصـاسل المسـل  به   ـأوقالـت الصـحيفة .  لـى الهضـبةإيران و زب   للدخو  إالسوري و 

ـ رى النسا  السوري ات  أ خـالء المنـاط  إلـى تفاهمـات علـى إل صـا،ت مـع المسـلحين فـي الجـو،ن بهـدم التوص 
ن من ن  تى اآلالجيش السوري تم    ن  ألى إوأنارت التي يسيطرون عليها بحسب  موذن ا،ستسال  في  لب. 

ســيطر الجــيش الســوري علــى هــ ص حين فــي العديــد مــن البلــدات فــي الهضــبة بتــرق المنطقــة بســال . و قنــاع المســل  إ
ه  رت مفاوضات بين النسا     أسراسيلي من الهضبة عن مصادر درزية في الجا ب اإ القرى. و قلت الصحيفة
مزرعـة بيـت  ـن   همـا سـراسيل إتـين تجـاوران السـيان الحـدودي مـع  حين فـي قـريتين درزيالسوري وممثلـي المسـل  

حين    المشــورة للســوريين فــي مفاوضــاتهم مــع المســل  الــ ي يقــد  الطــرم  ن   فــ يضــاا أ وبيــت  ــن. ووفــ  الصــحيفة
 ـراء اتصـا،ت مـع إى ى  مركز المصالحة   وهو  زء من منسومة ا،ستخبارات الروسية في سورية  ويتول  يسم  

عـودة الجـيش السـوري  . وبحسـب الصـحيفة فـ ن  رطـال  النـاإفـا  لوقـ  لـى ات  إل قادة القباسل والمسلحين والتوص  
 اا ســراسيل  خط ــإدت  لقــد  ــد   ضــافت: أ ــراء تقيــيم  ديــد للجبهــة الســورية . و إراسيل ســإم علــى الهضــبة  يحــت  لــى إ
عودة الجـيش السـوري للمرابطـة  ن  أيران على الحدود. ه ا يعني إي السما  بتوا د قوات  زب   و  مر  يرفأ

يم ـن  القطـاع  هـ ا وا تشـارها فـي على الحدود من دون تفاهمات بين القوى العسمى  ـو   جـم وطـابع القـوات
سـراسيلية  هات ا،ستخبارات اإ سراسيل  وسورية. وبحسب الصحيفة ف ن  إلى استئنام الموا هات بين  إن يقود أ
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ســد وريبتــه باســت ال  اأ ، ســت بعــد اســتعادة الجــيش الســوري لمدينــة  لــب  ازديــاد الثقــة بــالنفا لــدى الــرسيا
 ضبة الجو،ن. الفرصة ،ستعادة السيطرة على ه

يـران تســعى إ  ن  أسـراسيلي بنيـامين  تنيـاهو علــن رسـيا الـوزراء اإأ وعلـى الصـعيد الرسـمي   خـرى أ مـن  هـة  
محــاو،ت  ن  إضــام:  ألي  ــزب   فــي هضــبة الجــو،ن . و مقــات ســراسيل مســتخدمةا إ لــى فــتح  بهــة ثالثــة ضــد  إ

لــى  ا ــب إو  ة التــي توا ههــا الدولــة العبريــة...مني ــخطــر التهديــدات اأأســراسيل مــن إلــى  ــدود إطهــران للوصــو  
ثالثــة فــي  لــى فــتح  بهــةإالجنــوب تســعى طهــران يرا يــة و مــاس فــي إات  ــزب   فــي الشــما  بتو يهــات عمليــ

مــرة إلمو ــودين فــي  نــوب ســوريا وهــم تحــت ،م المقــاتلين مــن  ــزب   اآرســا  إهضــبة الجــو،ن مــن خــال  
 يرا ية مبانرة .إ

متها محاولـة ر مـن  ولنـا وفـي مقـد  منيـة التـي تتطـو  طـالع الـوزراء علـى  التحـديات اأإ ه تم     أو وتابع  تنياه
 ثناء تطويرها السال  النووي .أسراسيل في إيران توسيع و ودها عند  دود إ

ـإوكا ت يارة  سـفرت عـن استشـهاد أكـا ون الثـا ي الماضـي قـد  18ت فـي ن  سراسيلية على هضبة الجو،ن ن 
 يرا ي.ب   وعميد في الحرس الثوري اإعناصر من  ز ة ست  

مقاومــة  ن  أ  فــي المقابــل قــا  رســيا هيئــة اأركــان العامــة للقــوات المســلحة اإيرا يــة   ســن فيــروز آبــادي
ل في سوريا  وذله بعـد أيـا  علـى إعـالن أمـين عـا   ـزب   سـما ة نعبية على يرار  زب   اللبنا ي تتش   

ل فـي أ ـد  وا بـه السوري على ال ـارات اإسـراسيلية هـو  رد اسـتراتيجي كبيـر  يتمث ـ د  الر     أن  السيد  سن  صر 
ـــ فتح  بهــة الجــو،ن أمــا  المقــاومين . وقــا  إن  صــمود الشــعب الســوري فــي و ــه المجموعــات اإرهابيــة فــي  ب

ري بقيــادة الــرسيا بشــار نــجاعة ووعــي الشــعب الســو مرات الخار يــة  ــاء  تيجــة بســالة و يه للمــ اســوريا وتصــد  
 ه ولحسن الحه ولريية الرسيا السوري ا،ستراتيجية  شهد اليو  في سوريا تأسـيا  ركـات إ  :وأضاماأسد . 

رهـا الجـيش تش يلها فـي اأراضـي التـي  ر   ة تم  نعبي   لجا اا  مقاومة نعبية على يرار  زب   اللبنا ي  كما أن  
فيرية . واعتبر أن  الحرب في سوريا قد ا تهت  وأ ه لم يعد لل رب الفرصة السوري من سيطرة مرتزقة القوى التك

إعادة تقييم مواقفه  يا  سوريا   وطالب من وصفهم بـ اأعداء  بعد  التدخل في الش ون الداخليـة لسـورية مـن 
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نـا  قـ  إلـى  ا ـب  إ نـا فـي المقاومـة اللبنا يـة  علـن أ  :. بدورص  قا  سما ة السيد  سن  صر  اآلن فصاعداا 
  دعمنـا المـادي والمعنـوي والتعـاون والتنسـي  مـن أ ـل تحريـر الجـو،ن السـوري . المقاومة الشعبية السورية و قـد  

هــا القيــادة العامــة أ   -وأعقــب تصــريحات الــرسيا اأســد والســيد  صــر  إعــالن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين
 ها إسراسيل وخاصة مرتفعات الجو،ن.لتي تحتل  ل ألوية تعمل على تحرير كل اأراضي استش   

 إدارة الرسيا دو الـد ترامـب ن  أميركي  اء في تصريح وزير الخار ية اري ا تيلرسون  بالنسبة للموق  اأ
ـ اا تستعر   الي   الـة  ة ا تـواء فع  بل موا هـة التحـديات التـي تفرضـها إيـران فـي المنطقـة. ولكـي تكـون أي خط ـس 

في بـالد الشـا   ويجـب أن تـدرق أ  ـه  اا ة استراتيجية إيران النانئة  ديثن على واننطن  دراسقوله  يتعي   على  د   
ة تها الحالي ـخط   على الريم من أن طهران ، تزا  تأمل في تحقي  الهيمنة اإقليمية على المدى الطويل  إ، أن  

 بنان وسوريا.هي التركيز على تحقي  الهيمنة والحفاظ عليها في العرا  ول

يران هو توسيع  طا  وصولها إلى هضبة الجو،ن  بهـدم تشـديد الهدم النهاسي إ ميركيون أن  ويعتبر اأ
ويشــارق  صــارهم بــل ألجــو،ن أمــا  يرا يــون اهتمــامهم الشــديد بفــتح  بهــة اخفــي اإخنــا   ــو   إســراسيل . و، ي  ال

ينتمـون  من فلسـطينيين مقيمـين فـي سـوريا اا    زسي  أل   شاء فون الجو،ن  ال ي يتإضبا  من الحرس الثوري في 
ع خت الموا هة الحالي  مد  بريل. ومن نأن ه ا التكتيه أن يوس  أبقيادة  لى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينإ

إلـى  هـر اليرمـوق  يـ  تلتقـي الحـدود السـورية اأرد يـة اإسـراسيلية.  وصـو،ا  في لبنان بين  ـزب   و إسـراسيل 
تهم كر  الكعبي وقيا الخزعلي  بصرا ة عن  ي ـأث قادة بعي الو دات العراقية التي ترعاها إيران  مثل د  ويتح

 في  قل قواتهم إلى  بهة الجو،ن. 

ســـراسيل  وتجبرهـــا علـــى إرية تســـتنزم  يـــران ســـوريا  ـــزب   لفـــتح  بهـــة عســـ إالتحضـــيرات مـــن محـــور 
ود ضـبا  وال ي كش  و ـ  سراسيلي في القنيطرةبعد الهجو  اإ اا ا، سحاب من كامل هضبة الجو،ن لم تعد سر  

يلقـت أ    مـرة فـي تـاريب تلـه الجبهـة التـي و  ـي وقيـادات عسـ رية مـن  ـزب   أيراكبار في الحرس الثـوري اإ
 .1974م  عا  

 حداث:ف عند مالحظتين على هامش األمام هذا المشهد نتوق  أ
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 يرا ــي وفــي بيــان رســمي عــن استشــهادعــالن اإاإ وهــي  لــه د،،تــه اا اســتراتيجي   ل مفصــالا ولــى تشــ   اأ -
يرا ي استشـهد علـى  ـدود العميد اإ ن  أهم واأ و  من  وعه.عالن هو اأه ا اإ  و العميد محمد علي   دادي
تها يــران و ــزب   مــن خــال  ال ــارة التــي نــن  ن تقــو  إأتريــد  ســراسيل إذا كا ــت  إالجــو،ن الســوري المحتــل. و 

 ن  أعــالن تقــو  يــران بهــ ا اإإ ن   كم هنــاق فــبتوا ــد ء مــرا كــم تتجــاوزون خطوطــاا    أ  لــى ســقو  نــهداءإفضــت أو 
صبحنا هنـا وعلـى الم شـوم. أ نا أموا بن تسل  أويجب   يضاأرت قواعد ا،نتباق قد ت ي   ن  أرت و قواعد اللعبة ت ي  

هـ ا تجـاوز  ن  أنارات  بـإرسلت الو،يات المتحدة أو  يران عبر وسطاءإبواب أمري يون عالن طر  اأبعد ه ا اإ
منــ  زمــن بعيــد  ســراسيل  بالــ اتإالخطــو  قــد تجاوزتهــا   ن  أيرا ــي كــان مفــادص اإ ، يم ــن الســما  بــه بينمــا الــرد  

 .ولسنا  حن

رسـا  تعزيـزات  لـت بسـراسيلية القاتلـة تمث  اومـة علـى ال ـارة اإالمق سراسيلي لرد  ا،ستعداد اإ ن  أ الثا ية هي -
 ن  أوهـــ ا يعنـــي   جـــاص الحـــدود الســـوريةبات   يضـــاا أاللبنـــا ي فقـــت كمـــا  ـــرت العـــادة بـــل لـــيا علـــى  بهـــة الشـــما  

قد تكـون مـن  ا تما،ت الرد   ن  ألى القنيطرة  و إوا دة مفتو ة تمتد من الناقورة  سراسيل  بدأت تتعامل مع  بهةإ 
بعـد ا،نباق  ة في  ر ،تفاقي  سراسيل  المتكر  إاخترا    ن  ألة ص  . وه ا يعني بالمحالجو،ن وليا من  نوب لبنان

عليهـا  زمة السـورية خـال  ثـالث سـنوات و يـ  يرتـد  اأ ةا راضي السورية مست ل  وتنفي ها يارات في اأ 73 رب 
 عما  العدوا ية.عات ه ص األ تب  ن تتحم  أ  وعليها نآلا

ة ولــم تكــن زيــارتهم للجــو،ن هــي المقــاومين الــ ين استشــهدوا لــم ي و ــوا فــي زيــارة عــابر  ن   جــو،ن فــمــا فــي الأ
سراسيل  لم تبـدأ مـن يـو  ال ـارة  فالعمـل إ  طال  مقاومة سورية ضد  التحضيرات إ ن  هي أمر بديأوه ا   ولىاأ

منـــ  ســـنتين وهـــ ص العمـــل عليـــه   فـــا  يـــتم  أســـلحة وصـــواريب و فـــر أتـــدريب مقـــاومين ســـوريين وتجهيـــزهم بعلـــى 
لى تكرار مشهد تحرير إ لبدء عمليات تحرير الجو،ن السوري المحتل بالقوة وصو،ا  المقاومة ستكون  اهزة قريباا 

 .2000 نوب لبنان في عا  

ورا  قـوة النسـا  فـي ألب معادلـة الميـدان السـوري داخليـا  وسـتزيد مـن هـ ص المقاومـة سـتق ن  إ  لةفي المحص  
 ســراسيل  الــ ينإخواتهــا فــي منطقــة الحــدود مــع  أن  بهــة النصــرة و حر    وســت  ضــيه فــي الخــارنربــه معار الــداخل وت  

لــى الحــدود لفــتح  بهــات إقار ــة اليــو  بــين مقــاومين يــ هبون م ي  أســراسيلية  فــيتعــالجون بالمئــات فــي المشــافي اإ
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ي وتتعـاون مـع العـدو وتـ د     ورةأرهابيـة عميلـة ومـإميليشيات ر  عربية وبين ألتحرير  سراسيليإعلى العدو ا
 ة  يش ا طوان لحد آخر في الجنوب السوري .مهم  

م تـر   ن    أرد ـا أذا إو   ي كسر لقواعد ا،نتباق فـي منطقـة الجـو،ن لـه ا ع اسـاته الدوليـةأن إطبيعة الحا  ب
ق ذراع وتحر   لي   سراسيل  على المستوى الدولي  قرأ فيه لعبةإه ا الت يير في الخارطة العس رية في الصراع مع  

سعار النفت العالميـة لضـرب المصـالح أهبو     ي  العمل على بين موس و وواننطنفي الميدان ا،قتصادي 
 يران.إروسيا و الحيوية لكل من 

عــن مشــروع محــور المقاومــة فــي التحضــير لت ييــر قواعــد ا،نــتباق علــى  بهــة  ةبعيــد موســ و ليســت ن  إ
 . وبعيـداا كات الخطيرةالنسر عن ه ص التحر   ن ت ي  أالمقابل  سر من واننطن فينت  و، ي    الجو،ن و نوب لبنان

بيــة والشــعب ســراسيل  هــي فــي النهايــة لمصــلحة الشــعوب العر إح علــى  فــت  ي  بهــة ت  أ ن   عــن المصــالح الدوليــة فــ
فـي  رسـمها فعـالا  سـراسيلي يـتم  العـدو اإ قبلـة مـعرات الحـرب الم  تصـو   ن  أ. والجـدير بالـ كر الفلسطيني في المقدمة

الحـرب المقبلـة  ن  أب  ـو  هـ ص التصـورات يقـو  والحـدي  المسـر    كبيـرة ة  ي ـيـران و لفاسهـا بجد  إلـدى دواسر القرار 
 .تفتح فيها كل الجبهات دفعة وا دةس

 

 تطوران بارزان في سياق التحوالت: - 4

 وهما:  عندهما ران ميدا يان ،فتان في سوريا يستو بان التوق  لقد برز تطو  

 17أو،ا  أطلقــت المضــادات اأرضــية الســورية الصــواريب  حــو طــاسرات إســراسيلية أيــارت فجــر الجمعــة  -
على مواقع داخل اأراضي السورية  وف  ما أفاد الجيش اإسراسيلي موضحاا أ  ه  للمر ة اأولى من   2017آذار 

ت ســال  الجــو التــي اعترضــت أ ــدها  ســنوات  تطلــ  المضــادات اأرضــية الســورية صــواريب باتجــاص مقــاتال 6
الطــاسرات اإســراسيلية قصــفت قافلــة ســال  اســتراتيجي  لــى أن  إل خطــراا . وأنــار الجــيش الصــهيو ي وهــو مــا نــ   

 جهة إلى  زب  .نما  سوريا بزعم أ ها كا ت مت  
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لسـورية  فـي مقابـل مساق بالسا ة الجنوبيـة ايران اإإة لعة إلى أن   روسيا على علم بني  ط  ولفتت مصادر م  
. وأردفـت أن  ترق بقية السا ة لموس و  وذله لتش يل مجموعات هناق لمقاومة  إسراسيل   مثـل   ركـة النجبـاء 

قت مع اإ فـي سـوريا.  لـى موسـ و  الجهـودإخيـرة اأسـراسيلي خال  زيارة رسيا الوزراء اإ سراسيليين  موس و  س 
. وكشــفت يــران هنــاقإلــه ن ، عالقــة للــروس بمــا تفعأاهو يــمين  تنوقــا  الــرسيا الروســي فالديميــر بــوتين لبنيــا

ى إلـى روا في الفترة اأخيرة نيفرات أ سمة الدفاع الجـوي السـورية  مـا أد   اإيرا يين يي   عالمية عن أن  إ مصادر 
ــلوا إلــى أ   مهندســين عســ ريين إيــرا يين  تفعيلهــا وا طــال  صــواريخها  حــو الطــاسرات اإســراسيلية . وأضــافت أن رس 

ســوريا لت ييــر نــيفرات منسومــات الــدفاع الجــوي الصــاروخية لتفعيلهــا  وقــد  جحــوا الشــهر الماضــي فــي ت ييــر 
لة في رصد الطاسرات اإسراسيلية الم ي  بعضها  فتم     جاهها .رة وا طال  الصواريب بات  نت المنسومة المعد 

ـــ  صـــاروخاا  حـــألمصـــادر  فســـها إلـــى أن    ـــزب   ولفتـــت ا دة التـــي ا طلقـــت منهـــا الطـــاسرات و القاعـــطل
الصـواريب  دةا أن   كلفة تصنيع الصاروخ ال ي أطلقه الحزب تبلغ  حو ألفي دو،ر  في  ين أن  سراسيلية   م ك  اإ

 ماليين دو،ر . 3التي استعملتها إسراسيل ،عتراضه وتدميرص تبلغ تكلفتها  حو 

عة له الجيش اإسراسيلي تأكيدص سقو  طاسرة بال طيار تابإلى  ا ب ذله   قلت وكالة  أسونيتد برس  عن 
. وكا ــت القيــادة العامــة للجــيش الســوري أعلنــت إســقا  طــاسرة إســراسيلية وإصــابة يامضــة فــي ســوريا فــي يــروم  

 ر أي طاسرة. أخرى خال  ال ارات  فيما  فى بيان للجيش اإسراسيلي تضر  

عادة فتح  بهة الجو،ن عبـر ت ييـر مـوازين القـوى  فضـالا يها إة في سعي  يران  د  إ ن  أد رات ت ك  ه ص التطو  
ن إ ـراء الجـيش أسـنة الماضـية. ويم ـن القـو   40لــ ت  فسـها علـى مـدى اعن ت يير قواعـد ا،نـتباق التـي يل ـ

ة آذار من ه ا العا  تدريباا مفا ئاا على مستوى اأركان العامة لقوات ا، تيا  في المنطق 19اإسراسيلي اأ د 
سراسيليين يأخ ون اإ ن  أد الجنوبية العس رية  للتدر ب على سيناريوهات متنوعة بخصوص الجبهة الجنوبية  ي ك  

كــبح  مــا  خــ  ضــما ات مــن الــروس تفضــي لأ  محــاولين ي  ــداا تهديــد فــتح  ــرب مــن هــ ص الجبهــة بنحــو  ــد  
 يران.  إ
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ولـى منــ  بـدء الحــرب فـي ســوريا بعـد هجــومين  نـة التــي تـدور نــر  دمشـ  للمــرة اأثا يـاا  المعــارق الطا -
متتــــالين للمعارضــــة علــــى مواقــــع القــــوات الح وميــــة الســــورية  وذلــــه توازيــــاا مــــع ا،ســــتعداد لجولــــة  ديــــدة مــــن 

ــرعايــة اأالمفاوضــات فــي  نيــ  ب ص  ت الفصــاسل مــع   بهــة فــتح الشــا   للنــزاع. ونــن   لــى  ــل  إالا مــم المتحــدة تو 
ون نما  نـر  دمشـ   يـ  تـدور المعـارق علـى بعـد  حـو عشـرة كيلـومترات مـن هجومها ا طالقا من  ي  القاب

اا عــن ويــالت الحــرب. و صــو  المعــارق فــي هــ ا التوقيــت فــي العاصــمة وســت دمشــ  التــي كا ــت بمنــأى  ســبي  
 ــداث  ر هــ ص اأن ت ي ــأســد  إذ إن  مــن المفتــر  تطــور هــو لجــا   ــبي الــرسيا بشــار اأهــ ا ال ن  ألــى إشــير ي  

 سد. اأ  بي الروس ال ين يدعمون  لمصلحة المعارضة  فضالا عن  ا   ةالمعادل

 

 :تقديرات خاصة - 5

 تقديرات نتنياهو: -أ 

متهم رســيا الح ومــة  بنيــامين  تنيــاهو  فــي اأنــهر ن رفيعــي المســتوى  وفــي مقــد  و ن إســراسيليو مســ ولعب ــر 
اإيرا ية ومقاتلي  زب   وميليشيات مواليـة إيـران  ة اقتراب قوات  رس الثورة فهم من إم ا ي  اأخيرة عن تخو  

كهـ ا فـي  اا إيرا ي ـ أ هزة اأمن اإسراسيلية لم تلحـه توا ـداا  أن   من ريمعلى الو  من مناط  قريبة للجو،ن المحتل.
إلـى منطقـة خـت  التسـلل   اا اإيرا يين سيحاولون تـدريجي   أن  بر ا،ستخبارات اإسراسيلية تقد   أن   اأنهر اأخيرة  إ،  

الجــو،ن  وأ ــه فــي المــدى   ــدودها مــع ســورية بعــد ســن قــا ون ضــم    إســراسيل وقــ  إطــال  النــار  الــ ي تعتبــرص 
البعيـد سيسـتقر توا ــدهم العسـ ري وا،ســتخباراتي بمـا يســمح لهـم باسـتخدا  الجــو،ن المحـرر كجبهــة ثا ويـة ضــد 

أن   لكترو ـي لصـحيفة  هـآرتا ذكـر الموقـع اإو  .إسراسيل  في  ا   شوب  رب أخـرى بـين إسـراسيل و ـزب  
  وقـ  إطـال  النـار فـي  نـوب فـاتهتمـا  فـي إطـار ات   لكـيطلب إلى روسيا والو،يات المتحدة إسراسيل تقد مت ب

تتوا د قوات إيرا ية أو تابعة لها فـي المنطقـة الواقعـة يربـي الطريـ  التـي تـربت بـين دمشـ  ومدينـة    بأ،  سورية
كيلـومترا عـن خـت وقـ  إطـال  النـار فـي الجـو،ن.  80إلـى  60في  نوب سورية  والتي تبعد مسافة السويداء 
ا،سـتجابة للمطلـب اإسـراسيلي   الـ ي  ـرى  قلـه فـي المحادثـات التـي سـبقت بلـورة  ه  لـم تـتم    ـألصـحيفة وقالت ا
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يران و لفاءها لن يقتربـوا إبأن  دروسيا وافقت فقت على التعه   الماضي. وأضافت الصحيفة أن   ا،تفا  في تموز
إلــى مســافة خمســة كيلــومترات مــن خطــو  منــاط  خفــي التصــعيد بــين النســا  الســوري والمعارضــة المســلحة. 

مـن بلـدة القنيطـرة  د موافقة روسيا على إبعاد اإيـرا يين عـن خـت إطـال  النـار فقـت  الـ ي يمتـد  ويعني ه ا التعه  
 ضبت ا،تفا . وات في ه ص المنطقة من أ لالجديدة باتجاص دمش . و شرت روسيا ق

 

 تقديرات ايال زيسر: -ب 

عــن  اا ســراسيل اليــو   تقريــر إصــحيفة  يســراسيل هيــو     فــي  البروفســور ايــا  زيســر  وفــي المجــا   فســه  شــر
اأكبـر سـراسيل  فـي المنطقـة الحدوديـة مـع لبنـان وسـوريا  ورأى أن التهديـد إالتـي توا ـه   ةيات اأمني ـأبرز التحـد  
  علـــى بســـا  البحـــ  طـــر    بـــه طهـــران ومحـــور المقاومـــة بو ههـــا هـــو  بهـــة الجـــو،ن  التـــي عـــادت لت  الـــ ي تلـــو  
. وتــابع التقريــر:  لقــد فقــد  الــرسيا  اأســد الســيطرة علــى مرتفعــات الجــو،ن خــال  الحــرب  لكــن اا مــ خر  العسـ ري 

اتيجية لــه وإيــران . لكــن فــي هــ ا الصــدد قــا  لــى تلــه المنطقــة  ذات اأهميــة اإســتر إودة اآلن تعمــل قواتــه للعــ
فـي سـوريا. لكـن مـع  ضابت رفيع المستوى فـي الجـيش اإسـراسيلي إن روسـيا بـدأت تأخـ  م ـان إيـران كــ مهيمنة 

يـران إعدد من المقاتالت الحربية  فيمـا لى أن  الحضور الروسي في سوريا محدود بو ود إمن اإنارة  بد  ذله ،
قـة عـن قـوات عصـاسب أهـل الحـ  نـبه ث  نب  عشرات آ،م المقاتلين  ك له   ركة النجباء  الم   و  زب    لديهما

ـ 2013العس رية العراقية في عا   ا الجمـاعتين الشـيب أكـر  الكعبـي التـي أعلنـت مـن طهـران أ  ـه ويقودها م س 
ـر التقريـر بأ  ـه عنـدما بعد تحقي  النصر في سوريا  سينتقل عناصرها لقتا  إسراسيل في مرتفعـات الجـو،ن. وذ ك 

استهدفت  إسراسيل  مس ولين في  زب   مثـل الشـهيد  هـاد م نيـة  إ ـتقم الحـزب باسـتهدام  نـود إسـراسيليين  
لألسد  ك له فالحزب ، يهتم  ولكن عندما تكون اإعتداءات اإسراسيلية ضد قوات اأسد  يترق   زب    الرد  

 بفتح  بهة أخرى مع  إسراسيل .

ن فــي لــى منــع تــدهور المنحــى الخطيــر المتكــو  إ  جــعاأ الســبيل ن  أســراسيليون بــ  يــرى اإلــى ضــوء مــا تقــد  ع
 :هي مورأأربعة الجبهة اللبنا ية السورية المشتركة يستو ب محاولة القيا  ب
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لروسـيا  تناز  الو،يات المتحدةوبمو بها ت  مع بوتين  صفقة رزمة قناع الو،يات المتحدة بتنفي  إو   اأ -
وكرا يــا  وبالمقابـــل تمنــع روســيا اســـتمرار أيهـــا وبــا،عترام بتوا ــدها فـــي نــر  ل ــاء العقوبــات ا،قتصــادية عل ب

 يرا ي العس ري في سوريا.اإ ا، تشار

يرا يــة علــى إمل بطريقــة عســ رية لمنــع بنــاء قــوة ســراسيل  ســتعإ  ن  أيضــا  لروســيا بــمــر الثــا ي هــو اإاأ -
وروسـيا فـي الوصـو   سـراسيل إخيـرتين  جحـت  فـي السـنتين اأه   ـأ علمـاا هضـبة الجـو،ن. مقربة من الحدود في 

التجاهـــل  ن يهـــا م فـــي ســـوريا فـــي يـــل  أســـراسيلي بـــاإ لـــى تفاهمـــات هادســـة ســـمحت  كمـــا يبـــدو  لســـال  الجـــو  إ
  ضـــافي يعـــر  إا  ، مصـــلحة لهـــا فـــي تصـــعيد عســـ ري قـــت روســـيا مطلبهـــا فـــي ســـوريالروســـي. وبعـــد أن  ق  

ي أ  بحســب ر   بــوتينلز  ة فــي هــ ا الموضــوع ســت  ســراسيلية  ازمــة وذات صــدقي  إرســالة وتو يــه    جازاتهــا للخطــرإ
 خ ها بعين ا،عتبار.أو  سراسيليين  بمراعاتهااإ

ذا مـا فـتح إه   ـأ  بيضـاا أعـداسها   بمعـو تهم أأ سـراسيل إصـدقاء  الثال  هو العودة للشر   سـواء أ مراأ -
ســراسيل ودولــة إنــاملة بــين   ص فقــت بــل وســتكون بالضــرورة  ربــاا د ضــد  الحــرب لــن تتحــد   ن   كــة فــمعر  ــزب   ال

 لى  رب.إوتمنع ال هاب  ن تردعأسراسيلية به ص الرو  كفيلة بإرسالة و   لبنان 

يــران و ــزب إن ضــد مــر الرابــع هــو اســت ال  الكراهيــة التــي يشــعر بهــا ســ ان هضــبة الجــو،ن الســوريو اأ -
كثــر مــن المســاعدة التــي ألــى مــا هــو إة العالقــة مــع هــ ،ء النــاس ي  ز بســر  ن تعــز  أيم نهــا وعليهــا  ســراسيل إ . و 

لة بر متدخ  عت  ن  امتنعت عن ذله كي ، ت   تى اآل ها   أ هلية  علماا ثناء الحرب اأأالسوريين في تعطى للجر ى 
لـى خلـ   ليـ   قيقـي علـى إز الحا ـة تتعـز  ر الواقـع المت ي ـولكن في ضوء  هلية.في الحرب اأ بصورة مبانرة

 مقربة من الحدود في الجو،ن.

لـــى ا،ســوأ فـــي وضـــع إاســتراتيجي و  مــرة منـــ  ســنوات عديـــدة يو ـــد خطــر ت ييـــر  يو مـــر: أوخالصــة اأ
 سراسيل على الجبهة السورية  ومن السليم تكريا كل ا، تباص والجهود الالزمة له ا الموضوع.إ

 :تقديرات غيورا آيالند - ج
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 ري واأمنـي فـي  إسـراسيل . وهـو    ييورا إيال د من كبار البا ثين والخبراء في الشـأن العسـ ا تيا  اللواء
ى مناصــب رفيعــة فــي  ــيش العــدو أم نــت لــه   تــى يــه منصــب رســيا مجلــا اأمــن القــومي  تــول  لــى  ا ــب تول  إ

ال اصـب وخططـه وتدريباتـه وتقديراتـه ا،سـتخبارية  ـو   ـزب   ة الكيـان الع على  اهزي ـخلت  ا،ط   سنوات  
وقدراته التسليحية والقتالية. ومن بين المناصب التي تسل مها سـابقاا  رساسـة نـعبة العمليـات فـي اأركـان العامـة  

عنــى بــالتخطيت ا،ســـتراتيجي   ورساســـة نــعبة التخطــيت التــي ت  2000وإنــرافه علــى ا، ســحاب مــن لبنــان عــا  
ســراسيل إقبلـة فــي الشــما  يجـب أن تكــون بــين  الحــرب الم ن  ألــى إتــه. وهــو يشـير لطويـل اأمــد للجــيش وبنـاء قو  ا

 ن  أخيــرة للجــيش التــي تقــو  لــى التقــديرات اأإ  ولبنــان  أن  ــزب   هــو  ــزء مــن المنسومــة اللبنا يــة . وتطــر  
خاص. وأنار آيال د إلى  كون قاسية بش ل  ذا وقعت فستإ رب مع  زب   منخفضة  لكنها  ا تما،ت ا د،ع

 زب   عال  في الحرب السورية  لكن قوته من   رب  ف  مع رسيا الح ومة  بنيامين  تنياهو على أن  ه يت  أ   
تهـا  وهـ ص ة اإصـابة وقو عالميـة  بـل بـ طال  الصـواريب ودق ـوالقـدرات اإ لبنان الثا ية ازدادت ولـيا فقـت بـالكم  

 . يرتبت با،ستراتيجية الخاطئةسراسيلي اأكبر بالنسبة لحزب  سراسيل. فالخطأ اإقيقية إهي المش لة الح

ه يير معنـي باأسـاس  بسـبب عـد     أب بالتصعيد؟  ويجي اا ويسأ  ييورا آيال د:  لماذا  زب   ليا معني  
إسراسيل   هجو  ضد   لبنان لشن   ة كاملة فيه  في  ين تو د نرعي     أقوله. ويضي   نرعيته في لبنان  على  د   

لـى دمـار كبيـر فـي الدولـة اللبنا يـة  وأكبـر خطـأ إي ة لعمليـة قـد تـ د  من سوريا أو من لبنان  لكن ، تو د نرعي  
كــان القــرار بمحاربــة  ــزب   لو ــدص وتــرق الح ومــة   2006ان الثا يــة العــا  ارتكبتــه إســراسيل خــال   ــرب لبنــ

يومــاا و صــدت ثمنــاا  33ة النتيجــة كا ــت معركــة اســتمرت مــد  و   ة  ا بــاا والبنــى التحتي ــ اللبنا يــة  والجــيش اللبنــا ي
 كر  تــى فــي التقريــر الــ ي كبيــرة فــي الجا ــب اإســراسيلي. لكــن هــ ص ال لطــة ا،ســتراتيجية لــم ت ــ باهســاا وأضــراراا 

  شرته لجنة فينويراد  التي قامت بفحص الحرب .

لبنان الثالثة بناء على الوصفة  فسها؟ النتيجـة علـى اأيلـب سـتكون ماذا لو خضنا  رب ويقو  آيال د:   
ن أ مـن دون ن إسراسيل ليسـت قـادرة علـى القضـاء علـى  ـزب  أ. ولي ن واضحاا 2006 تيجة العا  أسوأ من 

 ي دولــة ســيادية ،أن  إالمســتوى اأساســي  يتــابع آيال ــد  تــدفع ثمنــاا ، يحتمــل مــن الضــحايا واأضــرار . فعلــى 
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تيـة: العـدو مو ـود علـى في  ـا  تـوفرت الشـرو  الثالثـة اآل يم نها القضاء على منسمة ما تحت دولتية  ا عة
  .نة من أي رد  ع بحماية كاملة من قبل الدولة  والدولة الحامية محص  الجا ب اآلخر من الحدود  المنسمة تتمت  

حــدود مــن المواقــع الحيويــة ومــع وفــرة  إســراسيل  هــي كيــان صــ ير مــع عــدد م ن   فــ وبحســب تقــديرات آيال ــد
اقتصادية متد ية. ف ذا ما أصيبت في الحرب المقبلة محطات توليد الطاقة  مطارات  مـوا ر  محطـات قطـارات 

التقـــدير لطبيعـــة  طـــا  وهــ ا، ي     إضــافة إلـــى مئـــات القتلــى  ســـي ون تقريبــاا دفعهومستشــفيات  فـــالثمن الــ ي ســـت
  دقيـ   ولكـن لمـا ح  ـزب   بسـالاأو : ضرورة ا،ستمرار بمحاولة منع  تسل  لى استنتا ين: إالتهديد يقود ا 
سراسيلية على منع ذله على مدى الزمن موضع نه  فمن المهم التشـديد علـى ا،سـتنتان الثـا ي كا ت القدرة اإ

 ســمح لهــ ص   فمحســور أن   ــرب لبنــان الثالثــة:ن لبنــان  حــو إســراسيل و رر ــا إلــى وهــو: إذا مــا فتحــت  ــار مــ
طـــا  ، ت   راا اضــر أحرب الطويلــة ســتلح   كمـــا أســلفنا  . فـــال2006مثلمـــا فــي عــا   يومــاا  33الحــرب أن تســتمر 

الســـبيل الو يـــد لضـــمان أن تكـــون الحـــرب  ن  أ بـــالبنى التحتيـــة العســـ رية والمد يـــة اإســـراسيلية. لـــ له يـــرى آيال ـــد
دولــة لبنــان  ولــيا فقــت ضــد  ــزب  . وإســراسيل ســراسيل  ضــد إبــل  الحــرب مــن ق   المقبلــة قصــيرة  يفتــر  نــن  

خـ  قـرار بهـ ص الـرو  ت  ر البنى التحتيـة للبنـان وكـ ا  يشـه فـي يضـون بضـعة أيـا . و، ي فـي أن ي  يم نها أن تدم  
فــي الــزمن الحقيقــي   ــين تنشــب الموا هــة  بــل علــى  إســراسيل  منــ  اليــو  أن تنقــل هــ ص الرســالة ولســببين: أو،  

ــ   إذا مــا ا ــدلعت فــي العــالم ، يريــد دمــار لبنــان. ثا يــاا  رد وربمــا  منــع الحــرب التاليــة  إذ أن أ ــداا   الــه ــ ا  حق 
بــأن  إســراسيل    ــرب بــالريم مــن ذلــه فمــن المهــم أن تفهــم الــدو  ال ربيــة  والو،يــات المتحــدة علــى اأقــل  مســبقاا 

ختا  المناورة الكبيـرة التـي  صـلت فـي الشـما  ه  في    أضي  آيال د ستراتيجية ، عدا  البديل. ي  اختارت ه ص اإ
وزيــر الــدفاع ليبرمــان وقــادة الجــيش رســالة بــأن  إســراسيل  يم نهــا أن تهــز   ــزب  . وهــ ا خطــأ. فحتــى لــو  بــ   

  سـي ون 2006الحرب اذا استمرت  حو خمسة أسابيع مثلما فـي  ف ناسيل تستطيع هزيمة  زب    كا ت إسر 
  تعايش مع الثمن الهاسل .أن  صعبا علينا  ميعاا 

  بـدا ايال ـد ييـر مطمـئن إلـى النتـاسج  ريـم المنـاورات 2006ن استنتان العبر من  رب العـا  أوبش خيراا أو 
بعــي اأمــور عولجــت  كالتــدريب بــأطر واســعة  العديــدة التــي أ راهــا الجــيش اإســراسيلي. فــريم إنــارته إلــى أن  



 
15/11/2017  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(51رقم )                  

    
       
 

19 
 

القــو  بثقــة إن بمقــدور المــواطنين والجــيش فــي الدولــة أن ي و ــوا  وبطريقــة تمنــع تكــرار اأخطــاء  لكــن  ، يم ــن
 يات المقبلة . مطمئنين وهادسين بالنسبة إلى التحد  

ر قدراته  لكن التطور التكتي ي لحزب   أهم ب ثير. فلديـه كميـة أكبـر فصحيح أن الجيش اإسراسيلي طو   
إذا  ـرى  . وقـا :  مـداها أبعـد  وأخفاهـا بطريقـة أفضـلة و من الق اس  مم ا كان لديه فـي السـاب   وهـي أكثـر دق ـ

م في الحرب المقبلة وف  المفاهيم عينها التي كا ت في الحرب السابقة  فقد ينجح الجيش في استهدام التصر  
أوسـع  لـ ا   زب   بطريقة أفضل مقار ة بالحرب السابقة  لكن  زب   سيقص  الجبهة الداخليـة علـى  حـو  

ه ، يعتقــد أن لــدى  القيــادة اإســراسيلية فــي الوقــت الــراهن الوضــو  الكــافي   ــأوقــا  يش ا تصــارا . لــن يحقــ  الجــ
 ا،عتقـــاد بـــأن   ن  أذلـــه    ـــو  كيفيـــة إدارة المعركـــة فـــي الشـــما  وكيفيـــة الوصـــو  بســـرعة إلـــى الهـــدم المطلـــوب

 هو اعتقاد خاطر .  التطور التكتي ي لدى إسراسيل بمقدورص تحقي   تاسج مختلفة عن الحرب السابقة

الخشــية مــن الحــرب ليسـت بســبب ا تمــا  و ــود  وأوضـح إيال ــد  فــي مقابلـة مــع القنــاة العانــرة العبريـة  أن  
ألــ   130ســال  دمــار نــامل فــي  ــوزة  ــزب    بــل بســبب ترســا ته الصــاروخية التقليديــة التــي تزيــد علــى 

،ســـتخبارية اإســراسيلية. وعلـــى هـــ ص الخلفيـــة  صــاروخ مـــن مختلـــ  اأ ــواع والمـــديات  بحســـب آخــر التقـــديرات ا
وص  إيال د الهجمات اإسراسيلية في سوريا بأ ها   رعة منخفضة  ويجري تفعيلها بطريقـة محسـوبة  ـداا  كـي 

ليبرمـــان بـــأن تلميحـــات وزيـــر اأمـــن اإســـراسيلي أفي ـــدور  لـــى أن  إمبانـــر ضـــد  إســـراسيل . ولفـــت  ب بـــرد   ، تتســـب  
لى  ـزب    هـو  ـوع مـن اإقـرار إبما في ذله أسلحة يير تقليدية   مرور أسلحة متطورة إسراسيل لن تسمح ب 

فه من عمليات تهريب أسلحة يير المبانر بأن قوة  زب   العس رية تتعايم  وأ نا  ها م فقت ما يم ن اكتشا
  فقـت بـاأمور زب   ، يتعل ـتعـايم قـوة  ـ ه  علينـا ا،فتـرا  أيضـاا بـأن    ـ لى لبنان . وبحسب إيال ـد فإ وعية 

المعروفة  كالترسا ة الصاروخية التي ت طي كل إسراسيل  بل أيضاا بأمور إضافية يير معروفـة . و ـ  ر إيال ـد 
لــى  ا ــب المنتصــرين فيهــا  إلتــي علــى مــا يبــدو ســي ون  ــزب   مــن أ ــه بنتيجــة  ا تهــاء الحــرب فــي ســوريا  ا

ســتحقا  وخيــارات صــعبة  ريــم أ ــه ، يم نهــا ولــيا عليهــا أن تقاتــل  ــزب ستتموضــع إســراسيل بنتيجتهــا أمــا  ا
ــ  . كمــا  ــ    ل  ــرب فــي موا هــة مقبلــة مــع  ــزب     تــى وإن كا ــت ر مــن أن  إســراسيل  ييــر  ــاهزة لتحم 

 ل تبعاتها ب ل أبعادها .   إذ  ، طاقة لها على تحم  2006ا كا ت عليه عشية  رب عا  أكثر  اهزية عم  
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ال  مــر تزويــد و داتــه بالســأر ي ا،ســراسيليين  كيــ  يتــدب  أ  بحســب ر مقابــل كــل ذلــه عــرم  ــزب  فــي 
الـــريم مـــن كـــل المعوقـــات  علـــى  اا و  تـــى بتصـــنيعه محلي ـــأيـــران عبـــر ســـوريا إالمتطـــور  ســـواء باســـتجالبه مـــن 

وذلـه بسـبب المزايـا د علـى  حـو خـاص  يهم  عن أمـر معق ـأ  بحسب ر ه ، يدور الحدي    أوالصعوبات. والواقع 
كـم   يـ  أن معسـم هـ ص المنطقـة  بليـة  300الحدود السورية ـ اللبنا ية هـي بطـو   ن  أالثالث التالية: اأولى  

 ــه بــين طهــران أ مئــات الشــا نات مــن ســورية إلــى لبنــانو والثالثــة  ــه فــي كــل يــو  تمــر  أهــي ومشــجرةو والثا يــة  
ن ا،ســتنتان بأ ــه بــريم مــ . وبالتــالي ، مفــر   ريــة المــرورلــى منــع ة أو قــادرة عوبيــروت ، تو ــد أيــة  هــة معني ــ

 بال عراقيل تقريبا.  بناء قوة  زب   سيستمر    با  اإسراسيلية المزعومة  ف ن  عمليات اإ

 تقديرات ليبرمان: –د 

أي موا هـة عسـ رية  ن  أسـل ي القاأييد الر تأن أبش  في دور ليبرمانأسراسيلي ع ست مواق  وزير الحرب اإ
م علــى علــى الجبهــة الشــمالية فــي المســتقبل ستشــمل الســا تين الســورية واللبنا يــة  الصــورة الســوداوية التــي تخــي  

  خيـرةآلت إليه التطورات اإقليميـة اأ سراسيلية إزاء ماالم سستين السياسية واأمنية اإ أ هزة التقدير والقرار في
ي ــن  اضــراا فــي  ســابات الم سســة اإســراسيلية  مــع بــدء اأ ــداث الســورية  وهــو تطــور ميــدا ي اســتراتيجي لــم 

لمقاومــة فــي ســوريا ولبنــان وبالتــالي يع ــا  جــم الخيبــة مــن مســار التطــورات اإقليميــة ا،خيــرة لصــالح محــور ا
زاء مبـادرة ة ردود فعل الطـرم المقابـل إ. واإقرار بو دة الجبهة يعني أن كال الطرفين يأخ  ب امل الجدي  والعرا 

ان فـــي مر لــة ا تقاليـــة  لــم تكـــن  اضـــرة ما أن الســا تين الســـورية واإقليميـــة تمــر  الحــرب  ،ســـي   أي منهمــا لشـــن  
ح فـــي و  ح أن تتـــوالى  ن   فـــ. وبالتـــالي عـــي اأ هـــزة المختصـــة اإســـراسيليةكســـيناريو مـــر و تـــل أبيـــب تخشـــى وتـــر   

ـالتطورات في اتجاهات أكثر خطورة علـى اأمـن القـومي ا ا يجعـل التجاذبـات الداخليـة فـي الكيـان إسـراسيلي  مم 
ة ها في مر لة ما قبل اكتما  القضاء على  داعـش   اأمـر الـ ي وضـع تـل أبيـب أمـا  محطـة مفصـلي  على أند  

ا ي ش  عن عم  القلـ  الـ ي يسـيطر علـى م سسـات صـناعة القـرار  أن تقـديرات لبلورة الخيارات البديلة. ومم  
ــة باتــت صــورة ملخ  ليبرمــان الســوداوي ا ي كــد صــة عــن التقــديرات الســاسدة فــي الم سســتين السياســية واأمنيــة. ومم 

هـــ ص النســـرة التشـــايمية  أيضـــاا  التقـــديرات التـــي أدلـــى بهـــا العديـــد مـــن القـــادة اأمنيـــين والسياســـيين  فـــي اأيـــا  
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أ ب ثيــر مــن الشــر  أوســت أســو نــرقاا  إســراسيل توا ــه  ث عــن أن  الماضــية  وبمــن فــيهم ليبرمــان  فســه الــ ي تحــد  
 . اأوست القديم

  ، يجسـد  تحو  فـوراا إلـى معركـة علـى  بهتـينسـت في  ا  ا د،ع المعركة المقبلـة  هتأكيد ليبرمان بأ    ن  إ
فقــت فشــل الرها ــات اإســراسيلية علــى القــوى التكفيريــة وداعميهــا فــي الســا ة الســورية  بــل ي شــ  أيضــاا عــن أن 

له الجبهــة ق فــي اتجاهــات تســاهم فــي رفــع مســتوى التهديــد الــ ي كا ــت تشــ   العمال يــة تتحــر  المســارات السياســية و 
 ـدي  وزيـر الحـرب اإسـراسيلي عـن  ـرب  الشمالية على اأمن القـومي اإسـراسيلي. وينب ـي التـ كير بحقيقـة أن  

لة من سوريا ولبنان معـاا  لـيا موقفـاا سياسـياا  سريـاا  و، تقـد يراا أكاديميـاا  بـل هـو مفهـو  على  بهة نمالية مش  
عمال ي له ا ع اساته على كافـة م سسـات القـرار والتنفيـ  فـي تـل أبيـب. فعلـى مسـتوى الجـيش  يعنـي ذلـه رفـع 
مســتوى الجاهزيـــة وا،ســـتعداد بمســـتويات لـــم يشـــهدها الكيـــان منــ  عقـــود. ويعنـــي  أيضـــاا  تقـــديرات م ـــايرة لكلفـــة 

لكل ذلـه  ضـورص ومفاعيلـه القويـة فـي  سـابات الم سسـة السياسـية  ها العدو. وسي ون و دوى أي  رب قد يشن  
 ز قدرة ردع  زب   ومحور المقاومة.لدى درس خيارات الحرب  وهو ما سيعز  

صـــه ليبرمـــان بمفهـــو  بـــات مـــن أدبيـــات الخطـــاب السياســـي أمـــا بخصـــوص الجبهـــة اللبنا يـــة تحديـــداا  فقـــد خص  
ه أتــى هــ ص المــرة وفــ  صــي ة اعتبــر فيهــا أن  الجــيش خيــرة. لكن ــات األوفــة فــي الســنو أالم واإعالمــي اإســراسيلي

اللبنــا ي بــات  ــزءاا مــن منسومــة  ــزب   . ويبــدو واضــحاا أن موقــ  ليبرمــان يع ــا مــدى الســخت اإســراسيلي 
عـن ز بهـا ة ا،سـتقرار التـي تمي ـعلى أداء الجيش اللبنا ي وموقعـه فـي المعادلـة الوطنيـة التـي وفـرت للبنـان مسل ـ

اع القــرار فــي تــل أبيــب إلــى قلــب أخــرى يهــدم صــن   الماضــية. ومــن  هــة   محيطــه طــوا  ســنوات عــد  ا،ســتقرار
الصورة بهدم تأليب الرأي العا  اللبنا ي على المقاومة التي برزت إلى  ا ب الجيش كقـوة تحريـر وردع ودفـاع 

م سسـات الدولـة اللبنا يـة ومـن ضـمنها  ة اسـتهدامعن لبنان فـي موا هـة كافـة التهديـدات  وإلـى التلـويح بشـرعي  
الجــيش لمحاولــة تعزيــز قــدرة الــردع اإســراسيلية. وهــو تر مــة لقــرار تبلــور  تيجــة اإقــرار بــالعجز عــن  ســم أي 

رت إلى موا هة عس رية مع  زب  . لكن مش لة اإسراسيليين تبقى هي  فسها  وهي أن قدرات  زب   تطو  
 ن العا  لحـزب   سـما ة السـيد  سـن  صـر    فـي خطـاب العانـر مـن محـر المستوى ال ي  صح فيه اأمي

الم ـادرة والعـودة إلـى البلـدان التـي  ـايوا منهـا... أن  تنيـاهو إذا نـن   ربـاا فـي    الجمهور اإسـراسيلي بــخيراأ
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فــي فلســطين م أي م ــان آمــن هــ ص المنطقــة قــد ، ي ــون لــدى هــ ،ء وقــت  تــى لم ــادرة فلســطين  ولــن ي ــون لهــ
 .  المحتلة

 سكان يوآف غاالنت:تقديرات وزير اإل –هـ 

تناو  وزير اإسـ ان اإسـراسيلي وعضـو المجلـا الـوزاري المصـ ر اللـواء  ا تيـا   يـوآم يا، ـت  خطـر 
  وهو  إسراسيل كبر المحد  بوتاريخية  ولجهة كو ه التهديد اأمن زاوية استراتيجية  الو ود اإيرا ي في سوريا

أن    بحســب تعبيــرص  . فــاعتبركمــا تبــي ن معنــا آ فــاا  يلتقــي بــه مــع كــل أو معســم القــادة السياســيين والعســ ريين مــا
يــران  فــي إنــارة إلــى إو العاصــفة الشــيعية التــي بــدأت فــي ســراسيل هــإر اأكبــر الــ ي يوا ــه اليــو  دولــة الخطــ 

را  عــا  ميركــي للعــمــا بعــد ا، ــتال  األــى مر لــة إ   فــي إنــارة     وا تا ــت العــرا 1979الثــورة عــا  ا تصــار 
يــران فــي العــرا  وا ســحاب قواتهــا بفعــل ت المتحــدة فــي بلــورة  ســا  معــاد  إلــى فشــل الو،يــاإى د  أالــ ي  2003

ضـام يا، ـت فـي أيضـاا. و أخـرى أيـران  وفصـاسل إ ها فصاسل المقاومة المدعومة مـن العمليات التي كا ت تنف  
تــدت الــى لبنــان  وهــي تحــاو  اآلن  ام  الشــيعيةالعاصــفة  اص مــا ســم   ا،ســراسيلية  أن  مقابلــة مــع إ ــدى اإذاعــات 

.  إسـراسيل بالنسـبة إلـى   يران في دمش  هو أمر خطيـر  ـداا إسيطرة  راا من أن   مح    فر  هيمنتها في سوريا 
ســا  الســوري  وعلــى عالميــة لموا هــة النبيــب فــي ســيا   ملتهــا السياســية واإأوهــو التعبيــر الــ ي تســتخدمه تــل 

. يسـراسيلا، ـتال  اإرأسه الرسيا بشار اأسد  ال ي رفي التناز  عن موقع سوريا ودورها في الموا هـة ضـد 
يضــاا  مــن زاويــة تــأثيرص علــى أا تصــار محــور المقاومــة فــي ســوريا  وتنــاو  يا، ــت مفاعيــل وتــداعيات تكــريا 

ردن... وهـو أمـر اأالضـ ت علـى  يـران فـي سـوريا سي سـهم فـي إ بقـاء لـى أن  إ  مشـيراا  سراسيلـ إالجبهة الشـرقية لـ
حـور الشـيعي هـو فعـل مبـارق مـن أ ـل تفكيـه الم ق يـتم  كـل تحـر   لـى أن إ. وخلص في ضـوء هـ ص الرييـة  يقلقنا

ســد  لكــون ذلــه ســقا  الــرسيا اأ صــل بلــى أكثــر مــن عنــوان منهــا مــا يت  إ. وهــو يشــير بــ له   ســراسيلإمــن  هــة 
ميركيــة مبانــرة صــل بالمســاعي اأطــرام محــور المقاومــة  ومنهــا مــا يت  أخــد  فــي تفكيــه قنــوات التواصــل بــين ي

وعبر  لفاسها من أ ل السيطرة على الحدود العراقية السورية  بهدم فصل دمش  عن ب داد  ومن خاللها عـن 
 طهران.
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يقــد  الســن ة  باســتثناء الفلســطينيين  ســراسيلي الــ ي يحــاو  أن اا مــع الخطــاب الرســمي والــدعاسي اإوا ســجام
  رأى  ســـراسيل إ عـــادي للمقاومـــة ضـــد  كمـــا لـــو أ هـــم  لفـــاء طبيعيـــون للو،يـــات المتحـــدة ونـــركاء فـــي الموقـــ  الم  

سـ ن أيلـبهم فـي السـن ة الـ ين ي دارة ترامـب  تـدرق أن  إ يضاا  أن الو،يات المتحدة باتت اليـو   فـي يـل  أيا، ت 
لــيا لهــا   داعــش ن لــى أإســالمي  مشــيراا خــرى هــم مركــز العــالم اإأمــاكن أوتركيــا و  ردنمصــر والســعودية واأ

 .  على  د   تعبيرصعم  وامتداد في الوست السني

يران  وهي دولة  إلى أن من يق  وراءص إحقيقي ال ي يمثله  زب   يعود لى أن الخطر الإولفت يا، ت 
مشـ لة  لـى ضـرورة التعامـل معهـا علـى أ هـا داا عشـد    م   عينـةية ينية ومتطورة فـي مجـا،ت مصناعية وتكنولو 

.  يخطـر خطــأا فاد ــاا  طــار التحـال  ضــد داعــش إدخالهــا فـي إ  وموضـحاا أن كــل مــن يعمـل علــى  وليسـت  ــالا 
عاصفة الشيعية هي مش لة الشـر  ال على أن   ركان الجيشأال ي كان في الساب  عضو هيئة   د يا، توند  
كلـم مـن هنـا...  1500يـران علـى بعـد إلـى إلـى القمقـم  أي إالشـيعي عـادة المـارد  إ لى ضـرورة إ  ودعا  وستاأ

 . ، يبقوا في لبنان و، في سوريا لى هناق  ويجب أنإويجب أن يعودوا 

ــة  ميركيــة ضــد القاعــدة ســراسيلية  الضــربة الصــاروخية اأذاعــة اإخــرى مــع اإأوتنــاو  يا، ــت  فــي مقابل
لى ملعب السـوريين والـروس إالقرار الصاسب... و قل المعضلة  خ ات   بالقو  إن الرسيا ترامب لسورية  الجوية ا
ه فـي أعقـاب الضـربة يضـاا أ  ـأضـام أه . لكن ـ سـراسيلإ ـه مـن هـ ص النا يـة اسـتفادت دولـة نة  واعتقـد أمعي   بمعان  

تعداد ومراقبـة ة ا،سـه  والبقـاء علـى أهب ـبـالتيق  ة والجـيش مني ـمر ـا قواتنـا اأ أو تيجة ذلـه   انتد التوتر ميركية اأ
علــى الطريــ  البــري مــن   كاســرة للتــوازن  ســلحة أمنــع  قــل  ستواصــل   ســراسيل إ . وأعلــن أن   التطــورات المحتملــة

 . يران هنا  فه ا ليا م ا هاإتكون  لى لبنان  وقبل أي نيء وهو أمر مفصلي: الحرص على أ،  إيران إ

 ارئيل:تقديرات عاموس ه -و 

ـــ  رأى عـــاموس هرسيـــل ـــوزراء اإســـراسيلي  أن    ســـراسيليةل العســـ ري فـــي صـــحيفة هـــآرتا اإالمحل  ـــيا ال رس
روسـية  ه  صـل علـى موافقـةنديدة  ويبدو أ  ـبنيامين  تنياهو أدار محادثاته مع الرسيا فالديمير بوتين بح مة  

وكاسـرة  مـةإيرا يـة متقد   الحصـو  علـى أسـلحةنـع  ـزب   مـن الجاريـة لم  إسراسيل ل في  ملة على عد  التدخ  
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م موسـ و علـى المـدى الطويـل فـي هـي كيـ  ستتصـر   واأصـعب فـي رأي هارسيـل لكن اأسـئلة اأكبـر .للتوازن 
و زب  .   إسراسيل محتمل بين  ل في صراع  وما إذا كا ت ستتدخ  في المنطقة موا هة تصاعد النفوذ اإيرا ي

فــي سيصـب فـي النهايـة  خلـص الــروس إلـى أن سـفه الـدماء المتبــاد يالمحتمـل أن رسيـل إلـى أ ــه مـن ايشـير هو 
  وهـو أ ـد أهـم  د التخصصـاتمركـز هرتسـليا متعـد   دكتور دمتري أدامس ي مـن الرسيل عن اقل هو  مصلحتهم.

 أن  فـــورين أفيـــرز الروســـي  مـــن مقـــا    شـــرص فـــي مجلـــة  الخبـــراء اإســـراسيليين فـــي نـــ ون التفكيـــر ا،ســـتراتيجي
قــ  او ــزب   لالســتمرار فــي تقويــة مو   إســراسيل الكــرملين ســوم يريــب فــي اســت ال  أي  ــرب  مســتقبلية بــين 

اأسـد  بمسـاعدة  روسـية  الـرسيا  سـا  أ ـرزصا،ستقرار الـ ي  حسب أدامس ي ف ن  وب روسيا في الشر  اأوست.
لفتــرة   اا العيش المنســجم معــصــعوبة بــ نجداســي اللــ ينوإيرا يــة  قــد زاد مــن المنافســة علــى النفــوذ بــين الــداعم ين 

لروسـيا   مشـ لة اا فشـيئ اا تصـبح نـيئ   فـي سـوريا بشـ ل خـاص طمو ـات إيـران أدامس ي أن   وفي اعتقادطويلة. 
 ه فـييشـير أدامسـ ي إلـى أ  ـو  .معهـا مبانـرة موا هـة الـدخو  فـي دون مـن تحجيمها ب بطبيعة الحا  التي تريب

 إيــران و ــزب   إضــعافهما ب طالــة أمــد اســتنزام الســما ب  ســوم تريــب روســيا قــد تنشــب ة ــرب  مســتقبلي   أي
إسراسيلي  ميدا ي هناق  صرتراءى أدامس ي أ ه إذا ومن هنا يتوق ع   لكن مع عد  إلحا  الهزيمة السا قة بهما

 هـامجـا   فوذمـن  اا حزب   بوصـفه  ـزءل  أ ها تحتان أيضا ل لمنعهروسيا سوم تتدخ   اأف  ف ن   فيسا   
ه تـوازن القـوى قد تفك    إسراسيلبو ه  سا قة لحزب    هزيمة أي   . ويتابع بأن  بش ل  خاص اإقليمي في سوريا
أن لمصلحتها أيضا  ب  تريب روسيا في  ين  سا  الرسيا اأسد علىر بصورة  سلبية  ث  مم ا يالقاسم في لبنان  

  تسهر لإلسراسيليين  دود قوتهم.

ـ ن  أدامس ي رأيـه أخيـراا بـالقو  أوينهي  قصـيرة فـي لبنـان   اا موسـ و سـوم تكـون  ربـ لـدى لةالنتيجـة المفض 
  كا ـت خـارن الصـورة 2006فـي  هايـة  ـرب لبنـان الثا يـة عـا     علمـاا بأ  هـال روسـيا فـي  هايتهـا كوسـيتتتدخ  
 ــل  مايــة  ــزب   مــن الهزيمــة  مــن أ  وبالتــالي اأمــر لألمــري يين والفر ســيين فــي المحادثــات  تاركــة تمامــاا 

  وهــو مــا عنهــا دون تــرق آثــار  واضــحة تشــير إلــى مســ وليتهامــن يبرا ية اســوم تــدرس روســيا القيــا  بحــرب  ســ
بالفعل تقنيات    علماا بأن  الروس سب  واستخدموا إسراسيل ومصافي النفت في  ءبسير العمل في الموا ي سيخل  
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ــ اا أيضــوبوســع الــروس  يــا ودو  البلطيــ  وتركيــا. نــبيهة فــي أوقــات التــوترات مــع أوكرا ة  ويــة  ــو   شــر مسل 
 هجو   إسراسيلي. أي المواقع اأساسية لحزب   وإيران  بل و تى استخدا  الحرب اإلكترو ية للتشويش على

 

 خطوات الرد االحتياطية لتشتيت الجهد: - 6

نهــا مــن خــو   ــرب قيــادة العــدو تبحــ  داسمــاا  رتفتــ ،  ا حــة ضــد  ــزب   بعــد سلســلة  عــن وســيلة تم  
 ها تعتقـد أن  ن. ويبدو أ   و تى اآل 1983سالمية عا  ت بها من  يهور المقاومة اإلم  أ باطات والفشل التي اإ

 ن مـن اسـتخدا  كامـل قـدراتها فـي  ـرب  اأفضل هو فـي السـعي إلـى تطويـ  هـ ص المقاومـة بحيـ  ، تـتم    الحل  
بلـــة بـــين الطـــرفين. ويـــرى العـــدو فـــي عـــد  تم ـــين  ـــزب   مـــن اســـتخدا  قدراتـــه القتاليـــة  وخصوصـــاا بنيتـــه مق

 لـ   ن إلـى خطـوات عمليـة. وهـا قـد بانـر الصاروخية  الوسيلة الو يـدة النا عـة. لكـن هـ ص ا،سـتراتيجية تحتـا
مــارات الخليجيــة  بالعمــل علــى ودية واإأميركيــة وإســراسيل والســعن مــن الو،يــات المتحــدة اوالعــدوان الم ــو    الشــر

 تنفي ها بأقصى سرعة مم نة. وضمن سيا  له خطواته التالية:

 أواًل، إخراج العراق من محور المقاومة: -

فقد بدأ العمل الحثي  على إخران العرا  من محور المقاومة عبر وساسل عـدة  أهمهـا العمـل علـى تقسـيم  
كثر عـن إيـران. ولهـ ا أكثـر فـأتتصارع ما بينها وتبتعـد  نية فيهإثكيا ات طاسفية وم هبية وقومية و  العرا  وإ شاء

 بادرت السعودية إلى ا، فتا  على بعي القوى الشيعية العراقية اأساسية لعزلها عن إيران  أو  علها في الحد   
اقيين  والشـيعة مـنهم بالتحديـد  يتعـاطون مـع اأد ى  في منطقة وسطية بينها وبين إيران  بريم معرفتها أن العر 

الريـا  مـع  أن   ذات المنشـأ السـعودي  إ،    داعـش أساسـي لهـم فـي  ـربهم ضـد  إيران ومحور المقاومة كشريه  
 ذله تحاو  اللعب على الوتر القومي المخادع والمزيف في ه ا المجا .

 سـن ة  العـرا  فـي قيـا  كيـان مسـتقل لهـم   مـواز   بـدأ الحـدي  فـي اإعـال  السـعودي عـن ريبـة وعلى خـت    
لمتمســ ين بو ــدة العــرا . مــن دون اأخــ  بعــين ا،عتبــار دور المر عيــة الشــيعية فــي النجــ  والوقــ  الســني  ا

علنـي  كمـا السـعودية   إسراسيل   قـد دعمـت اسـتفتاء كردسـتان بشـ ل   ن  أسباب وفي السيا   فسه   جد وله ص اأ
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 ــرن  فمــن  اأطــرام العراقيــة الشــيعية التــي ا فتحــت الســعودية عليهــا فــي موقــ   ضــمني. وهنــا أصــبحت  بشــ ل  
سـ وتها عـن  تـاسج ا،سـتفتاء  ن  أأخـرى  و ـدت  ة السـعودية  ومـن  هـة   هة هي ، ترى مصلحة لهـا فـي معـادا 

يعنـي إلهـاء    محور الشـر لعرا  وقيا  كيان كردي مدعو  من   دعماا لتقسيم العرا . بالتالي إن تقسيم اسيتحو  
ه بد  أن ي ون الجهد    أان المصطنع الجديد  والنتيجة هي مع ه ا الكي طويلة   ايران ومعها تركيا وسوريا بحرب  

ــداسم بو ــه الكيــان الكــردي الــ ي يلعــب اا ضــد  إســراسيل   ســي ون مضــطراا للتشــت  اإيرا ــي منصــب   ت وا،ســتنفار ال
و ـود كيـان طـاسفي فـي  فـي سـوريا. كـ له فـ ن   يضـاا أفـي إيـران و  ـزء كبيـر مـن اأكـراد  داخـل بيتـه   سـراا لو ـود

تــه فصــل   ومــة ب ــداد عــن ســوريا  مــا يجعــل يــرب العــرا   وتــديرص الســعودية  باســم أهــل الســنة  ســتكون مهم  
ا يش ل دمش  في مناونـات فرعيـة ويبعـدها الح ومة السورية في  الة  رب مفتو ة على  دودها الشرقية  مم  

 تشن ها  إسراسيل  ضد لبنان. النضالي في أي   رب   عن تأدية دورها

 يجابية على إيران:ثانيًا، إلغاء االتفاق النووي ومفاعيله اإل -

   ال كر هي السـعي إل ـاء ا،تفـا  النـووي مـع إيـران  اآل  محور الشر الخطوة الثا ية التي يعمل عليها  
ــــات ا،قتصــــادية القاســــية  ــــى الحصــــار والعقوب لعــــز  إيــــران ودفعهــــا لالهتمــــا  بمشــــاكلها ا،قتصــــادية والعــــودة إل

وا، تماعيــة  باإضــافة إلــى أعبــاء الجبهــة الكرديــة. ومــن الواضــح أن الــرسيا اأميركــي دو الــد ترامــب يســعى 
ر لسلسلة عقوبات على إيران  متجاوزاا كل اعتراضات الدو  الخما التي  اهداا إل اء ه ا ا،تفا   وهو يحض  

د   وستسـير معـه ولـو مريمـة. وكـ له هنـاق رأي أميركـي قـوي م ي ـر ـحالوقـوم بو هـه  علـى اأتسـتطيع  قد ،
ــإل ــاء ا،تفــا  النــووي ســيفج   لمشــروع ترامــب  بــأن   ا ر الخالفــات داخــل إيــران بــين المحــافسين واإصــال يين مم 

 رباق إيران داخليا.إسيزيد في 

 هاب:ثالثًا، إضعاف سوريا بعد انتصار حكومتها على اإلر  -

بعـــد فشـــل رهـــان وانـــنطن علـــى اإرهـــاب  تعمـــل فـــي ســـوريا لتحقيـــ  أمـــرين: اأو   يتعل ـــ  بتم ـــين اأكـــراد 
السوريين وتشجيعهم على ا، خرا  في الدولة الكردية وإبعادهم عن النسا  في سوريا ولو عنوة وتحريضهم ضد 

عند إتما  التسـوية  لي و ـوا أدواتهـا فـي منـع النسا  والح ومة  ثا ياا تعمل بقوة إدخا  المعارضين إلى السلطة  
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خــ ص  ســـواء فــي موا هــة اأكـــراد أو  إســراسيل . وســي ون الجا ـــب خــاذ أي قــرار يم ــن للح ومـــة الســورية أن تت  ات  
ا،قتصــادي هــو اأداة الرسيســة للضــ ت علــى الح ومــة الســورية العتيــدة  لكــون اإعمــار هــو هــدفها الــرسيا فــي 

ر ا زاا التـي أ تجـت اقتصـاداا تابعـاا وعـ 1992تجربـة الـرسيا رفيـ  الحريـري فـي لبنـان عـا   المستقبل. وهنـا تتكـر 
ومناقضاا لفكرة المقاومـة. وهـ ا مـا يريـدون تكـرارص  بجعـل سـوريا ت ـر  فـي موا هـة ملفـات اقتصـادية تمنعهـا مـن 

 التصد ي لدورها التحرري في محور المقاومة.

 : تحييد جبهة غزة:رابعاً  -

تحـت    مـاس قيادتها  مع السلطة الفلسـطينية والخطوة الرابعة بدأت طالسعها من مصر التي استطاعت 
ي السـلطة الفلسـطينية اإدارة فـي قطـاع يـزة  هـو الهدم اأساسي من تـول   أن   إ،    عنوان المصالحة الفلسطينية

ا  منسمـة نــبيهة بحــزب   فــي قيــلـن تســمح ب   ومتــه  ن  أر إليـه الــرسيا محمــود عبـاس بقولــه بالضـبت مــا أنــا
بتكــرار تجربــة لبنــان الهادفــة إلــى  فــه ســال  المقاومــة. وهــ ا يعنــي أن    مــاس وذلــه رداا علــى مطالبــة   يــزة

د عملها وتمنعها من مواصلة المقاومة في يزة سوم تكون عرضة لبر امج مضايقات سياسية ويير سياسية تقي  
  هادها ضد ا، تال .

المقاومــة الفلســطينية فــي أي  ــرب بــين المقاومــة اإســالمية اللبنا يــة و إســراسيل  قــد ،  مشــاركة صــحيح أن  
ر ه يـوف    ـأعزلهـا بالـ ات يـريح العـدو مـن  يـ  تكون ذات تأثير كبير على مـوازين الحـرب  لكـن تحييـد  مـاس و 

ـــة ســـني  إبعـــاد مقاومـــة تقودهـــا مجموعـــة إســـالمية ذات خلفي ـــ ي العربـــي شـــارع الســـن  ا ي ســـبه الطمأ ينـــة فـــي الة  مم 
  ربه هي مع  زب   لو دص وتستهدم الشعية فقت. المستنفر باعتبار أن  

 في الداخل:سياسيا خامسًا، حصار حزب هللا ماليًا و  -

ة ميركــي دو الـــد ترامــب إصــدار قـــا ون العقوبــات الجديــد علـــى  ــزب    مســتهدفاا مـــر  يســتعجل الــرسيا اأ
ى السـعودية ا،سـتثمار السياسـي فـي هـ ا المجـا  مـن خـال  الحاضـنة. وتتـول    ديدة الض ت على الحزب وبيئته

ما الــيمن. وهــي بــدأت باســتدعاء كــل اأطــرام إعــادة  مــع مــا فرقــه فــي لبنــان فشــل سياســاتها فــي المنطقــة و،ســي  
ل ضـــد  بهـــة العـــا  المقبـــرة اا وا ـــداا فـــي ا، تخابـــات النيابيـــة المقـــر  لتكـــون صـــف    آذار 14  ـــة ســـابقاا لقـــوى الم و  



 
15/11/2017  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(51رقم )                  

    
       
 

28 
 

بـرسيا الجمهوريــة العمـاد ميشـا  عـون و تـى آخــر مقـاو  فـي المنطقـة. وكـ له ،ســتعادة  كملهـا بـدءاا أالمقاومـة ب
  وذلـه بهـدم 128 اسباا من أصل  72ل فعالية ثقلها النيابي الحالي في  ا  عد  إ راء ا تخابات  كو ها تش   

مـا ي فـي أن تقي ـد  ـزب   مـن خـال  ة أن تكـون  اكمـة  إ   العودة إلى اأيلبية النيابية المريحة  ليا بالضـرور 
ا،لتفام الشعبي  ولهـا  وسـتدعم السـعودية هـ ص الحركـة بنشـا  إعالمـي كبيـر  مـع التركيـز علـى تشـويه سـمعة 

 ه هو مصدر الشرور على لبنان اقتصادياا وإ ماسياا وسياسياا.   أب هامه زوراا وصورة  زب   وات  

ل عناصر الصورة الكاملـة تحضـيراا للمعركـة تش     محور الشر الخطوات الخما التي يعمل عليها  إن ه ص
 المقبلة التي ، يم ن أن تنشب من دون إتمامها.

 

 خاتمة: -7

بو ه محور الشر الـ ي يضـم   محور المقاومةالتي  ق قها  الباهرة ت التطورات وا، تصارات اإقليميةد  ألقد 
إلى تش يل مشـهد  ديـد أ معـت الم سسـات السياسـية واأمنيـة  الصهيو ية وا،ستكبار العالمي والر عية العربية

  الموسـاد إسـراسيلي. وهـو مـا بـرز فـي تقـدير ه تهديـد لألمـن القـومي اوالعس رية في تل أبيب  على توصيفه بأ  ـ
ر   وفـي اليـو   فسـه  ـ    ر فـي ييـر مصـلحتناالمنطقـة تت ي ـ    مـن أن 13/8/2017سراسيلية  أما  الح ومة اإ

ــا  داعــش اهو أيضــاا مــن مفاعيــل القضــاء علــى  تنيــ فــي مصــلحة إيــران و لفاسهــا فــي المنطقــة. ورأى  صــب  ي مم 
 في مقابلته بمناسبة عيد رأس السنة العبريـة  أن الم سسـة العسـ رية  يادي ايز كوت  رسيا أركان  يش العدو

هـــا خطيـــرة  ثـــم أ مــل وزيـــر اأمـــن أفي ـــدور ليبرمـــان القـــراءة تنســر إلـــى التطـــورات فـــي الســـا ة الســورية علـــى أ   
لألس  الشديد  حن  عـيش واقعـاا  ديـداا فـي نـر  أوسـت  ديـد أسـوأ  لواقع اإقليمي الجديد  بالقو : اإسراسيلية ل

ــــد الرهب ثيــــر مــــن الشــــر  اأوســــت القــــديم. وفــــي هــــ ا الواقــــع الجد ــــا اختبــــارات صــــعبةي   هــــآرتا    يــــب تنتسر 
2/10/2017.  

ي بلورت تل أبيب  ومعها واننطن  خيارات بديلة على أكثر من مسار إقليمي  مـن في موا هة ه ا التحد  
ضـــمنها إعـــادة فـــتح ملـــ  ا،تفـــا  النـــووي. لكـــن المشـــ لة أن  إســـراسيل  تجـــد صـــعوبة فـــي التعـــايش مـــع الواقـــع 
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ي ت ييـر درامـاتي ي أ النووية والصاروخية والسياسـية  وتـدرق أيضـاا عجزهـا عـن إ ـداثة عناوينه اإيرا ي  ب اف  
 آمالها معقودة على السياسات اأميركية  وعلى تحالفاتها اإقليميـة العربيـة في كل ه ص المسارات. من هنا  ف ن  

 .الر عي ة

يرا ــي الــ ي النــووي اإ ،تفــا  إســراسيل  تــرى مصــلحتها الكبــرى فــي إســقا  ا مــن ييــر المم ــن التقــدير بــأن  
رص من مفاعيل وتداعيات تش  ل بديالا للواقع القاسم. وهو ما يـدفع إلـى ا تقد  يش  ل تهديداا أمنها القومي  بعيداا عم  

 هـا تـدرق أن  التساي  عن  قيقة ما تراهن عليه تل أبيب من وراء الدعوة إلى إل اء ا،تفا  أو تعديلـه  خاصـة أ   
 ة. راءاتها المضاد  إو  إيران لن تسل م بأي من الخيارين  وسي ون لها خطواتها

 ميـع الطــر  الدبلوماســية لــن تــ دي إلــى إ ــداث ت ييــر  تــل أبيــب تنطلــ  مــن رييــة مفادهــا أن   ن  أالحقيقـة  
وتعزيـز  هاوالدساسا والم امرات ضد   ة المخططاتنت من إفشا  كاف  كبير في السلوق اإقليمي إيران التي تم   

محور المقاومة وتعايم التهديد على الكيان ال اصب. وفي الوقت  فسه  ، تستطيع تل أبيب التكي   مع النهج 
الجيوســتراتيجي الخطيــر الــ ي تنتهجــه الجمهوريــة اإســالمية. ومــن هنــا تــأتي مســاعيها الحثيثــة فــي الــدفع  حــو 

متبادلــة  عســ رية ن يــ دي ذلــه إلــى التــد رن  حــو لكمــاتو،ا  لكــن علــى أمــل أأ إل ــاء ا،تفــا  النــووي أو تعديلــه
 بين إيران والو،يات المتحدة.

ومــا قـــد ينطــوي عليــه مـــن  لــي لــدى العـــدو هــو البر ــامج النـــووي اإيرا ــيو  اأ العنـــوان ضــح أن  مــن هنــا  يت  
ن ايران من اكتساب المزيد من المنعة والمناعة ومن القيا  ربما بق فزات وإبداعات فـي مفا آت علمية وتقنية تم  

إ ــداث تعــديالت فــي  مــن أ ــل ــو  الضــ ت  أيضــاا  لكــن الخلفيــات اإســراسيلية تتمحــور ــالي الســلم والحــرب  
بالــــ ات  ودعـــم  ـــزب   وقــــوى  يةفلســـطينالقضـــية الصـــلة بـــالموق  مــــن الخيـــارات ا،ســـتراتيجية اإيرا يــــة المت  

 محور الشر واإ را  الصهيو أميركي الر عي العربي    بحسبيرانإى عل ف ن     وإ،  على ه ا الصعيد المقاومة
 .في أقل تقدير أن تدفع اأثمان التي تعرقل مسيرتها العلمية والصاروخية وا،قتصادية

 


