
البحوث والدراسات 

الخميس 4 أكتوبر 2018

 هل تشعل إستراتيجية
“إضعاف إيران في سوريا” حربًا إقليمية؟ 



الخطة  تحولت  كيف  العسكري؛  التصعيد  إلــى  السلبي”  “الحياد  من 
اإلستراتيجية لتل أبيب؟

بين  ما  الممتدة  الفترة  السورية طوال  األزمة  إزاء  السلبي”  اإلسرائيلية سياسة”الحياد  الحكومة  تبنت 
مارس 2011 إلى أغسطس 2017، والتي كانت تهدف إلى تجنب التورط المباشر في الصراع الدائر عبر 
بناء حواجز دفاعية متينة في المناطق الحدودية، وتعزيز قدراتها الدفاعية، وتقوية العالقات مع سكان 
القرى المجاورة، األمر الذي أضعف تأثير تل أبيب خارج األسوار الدفاعية التي أحاطت نفسها بها، وذلك 
في مقابل تعزيز طهران سياستها التوسعية بحيث أصبحت قواتها العسكرية والميلشيات التابعة 

لها على خط المواجهة معها في القنيطرة.
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وفي النصف الثاني من عام 2017 انخرطت الدوائر األمنية والعسكرية في مناقشة جدوى السياسة 
نتنياهو على حوارات  بنيامين  الــوزراء  رئيس  أشرف  اإليراني في سوريا، حيث  التوسع  إزاء  اإلسرائيلية 
إصالح  ضــرورة  حول  آيزنكوت  غــادي  الجيش  أركــان  ورئيس  ليبرمان  أفيغدور  الدفاع  وزيــر  مع  موسعة 
المؤسسة األمنية، وذلك عقب توصل القيادة إلى نتيجة مفادها أن أداء جهاز االستخبارات العسكري 
“أمان” قد أخفق في مهمة التقييم اإلستراتيجي لألزمة السورية وتداعياتها، حيث توقع الجهاز عودة 
إيران  “حزب اهلل” إلى لبنان مكسورًا ومثقاًل جراء خوض الحرب إلى جانب األسد، ولم يتنبه إلى خطط 
الثوري  الحرس  المتوسط، خاصة وأن  البحر  إلى  واللبنانية  العراقية والسورية  األراضي  إلنشاء ممر عبر 
عبرت  حين  في  الشعبي،  الحشد  ميلشيا  عبر  كركوك  نقط  على  آنــذك  سيطرته  بسط  قد  اإليراني 

الميلشيات الشيعية الموالية إليران مدينة القائم بالعراق وانتشرت في سوريا.

وتزامن ذلك التقييم السلبي ألداء أجهزة األمن اإلسرائيلية مع تسرب تقارير تؤكد توسيع إيران دائرة 
نفوذها العسكري، عبر إنشاء مشروع صاروخي يهدف إلى تشييد أربعة مصانع صواريخ بالستية في 
سوريا ولبنان ذات منظومات إصابة دقيقة، وعبر تشغيل أجزاء من الجسر البري الذي مدته مرورًا بالعراق 
وسوريا تجاه لبنان والبحر المتوسط، وشروع القوات اإليرانية في إصالح طريق )M20( الذي يربط دير 
العابر  البري  الممر  استكمال  إلى  إيراني يهدف  األولــى من مشروع  الخطوة  يمثل  والــذي  بتدمر،  الــزور 

للحدود من طهران إلى البحر األبيض المتوسط عبر العراق وسوريا.

وفي منتصف أغسطس 2017؛ توصلت الحكومة اإلسرائيلية إلى قرار تاريخي بالتخلي عن سياستها 
في  عسكرية  صناعية  مجمعات  إنشاء  من  إيران  تمنع  عسكرية  إستراتيجية  وتبني  السابقة،  األمنية 
سوريا، وتم تعيين اللواء عميكام نوركين قائدًا لسالح الجو، وتكليفه بتعزيز قدرات إسرائيل على شن 

عمليات واسعة النطاق ووضع بنك أهداف “سري” يشمل سائر المواقع العسكرية اإليرانية في سوريا.

2017(؛ تحدث اللواء نوركين عن:  وفي حفل تنصيبه قائدًا لسالح الجو “اإلسرائيلي” )مطلع سبتمبر 
“ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي ومواجهة األخطار المتجددة”، مؤكدًا أن سالح الجو: “يملك تقنيات 
عسكرية ستفاجئ سائر الخصوم باإلمكانيات التي تمتلكها تل أبيب لضرب مختلف األهداف على بعد 

آالف الكيلومترات”.

وتحدث وزير التعليم “اإلسرائيلي” وزعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بنيت، عن إستراتيجية جديدة 
“كل  المنطقة، مؤكدًا:  االقتصار على محاربة وكالئها في  من  بدالً  إيران  بمواجهة مباشرة مع  تقضي 
صاروخ يطلق من لبنان سيعتبر صاروخًا إيرانيًا، وال نعتزم صرف مواردنا وطاقتنا على حرب في المدن 

اللبنانية وطهران تتابع متفرجة”.

وتزامنت تلك التصريحات النارية مع إجراء الجيش اإلسرائيلي أضخم مناورات من نوعها منذ قرابة 20 
عامًا بالقرب من الحدود السورية )سبتمبر 2017(، بهدف الوقوف على الجاهزية العسكرية لمواجهة 
حرب واسعة قد تندلع في الشمال، وذلك بمشاركة قوات كبيرة في الخدمة النظامية واالحتياط، ونحو 
20 لواًء، إلى جانب كتائب تجميع حربي، وقوات خاصة، ووحدات هندسة، يدعمها سالح الجو والبحرية 

واالستخبارات وقوات الجبهة الداخلية. 
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ومن جهتها؛ قامت االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية بصياغة خطة شاملة لتوسيع خارطة مصالح 
إسرائيل اإلستراتيجية في سوريا، تضمنت استهداف المنشآت التي ُتستخدم من قبل إيران في تصنيع 
الوسائل القتالية والصواريخ، وعدم االكتفاء باستهداف قوافل السالح التي تتجه من سوريا إلى مخازن 
“حزب اهلل” في لبنان، كما خصص وزير الدفاع أفغيدور ليبرمان مبلغ 500 مليون شيكل إلنشاء شبكة 

من الصواريخ الهجومية في مواقع متقدمة بدالً من االقتصار على نصب المنظومات الدفاعية.

ودشن قائد سالح الجو توليه منصبه الجديد باستهداف مركز الدراسات والبحوث العلمية )7 سبتمبر 
المنشأة  تدمير  تم  الكيماوية، حيث  األسلحة  النظام من  وتخزين مخزون  يتولى تطوير  الذي   ،)2017

بقنابل من طراز “GBU-28” المضادة للتحصينات تحت األرض. 

وتصاعدت وتيرة العمليات اإلسرائيلية في شهري أكتوبر ونوفمبر 2017 ضد المواقع اإليرانية في سوريا، 
حيث شن سالح الجو “اإلسرائيلي” غارات مكثفة على مخازن أسلحة تابعة للنظام في محافظة حمص، 
وكذلك في جرود رأس بعلبك والفاكهة والعين، شمالي بعلبك )على الحدود اللبنانية السورية(، وتم 
تدمير معمل لصهر المعادن بالفرن العالي )فلزات( وصناعة مختلف أنواع الخالئط المعدنية المعالجة، 
ُيعتقد أنه يمثل الرافد األساسي للنظام و”حزب اهلل” في تأمين الصفائح األولية الالزمة لصناعة أجسام 
القذائف وحاويات المتفجرات المختلفة وسبطانات قواعد اإلطالق المحلية من طراز  الصواريخ ورؤوس 

“فيل” و”بركان”.

اللواء  رأسها؛  وعلى  السوري،  الجنوب  في  الجوية  الدفاعات  معظم  اإلسرائيلي  الجو  سالح  دّمــر  كما 
الرابعة  الفرقة  منطقة  في  دمشق  وغربي  شمال  المنتشرين  بانسير”   50 و”الفوج   ”94 “كــفــادرات 
والحرس الجمهوري، باإلضافة إلى “اللواء 75” و”اللواء 77” في منطقة “الكسوة” و”جبل المانع” جنوبي 
دمشق، والفوجين “16 و150” طراز”S-200”. وشن غارات في عمق األراضي السوري دمرت مخزونًا كاماًل 
من صواريخ “خرمنشهر”  البالستية  التي تنشرها طهران للمرة األولى خارج حدودها، كما أوقع إصابات 
جسيمة في منظومات الدفاع الجوي عبر تدمير ثالث مقار سرية هي: مقر القيادة اإليراني في “جاسم” 
التي تقع على بعد 41 كم شمال مدينة درعا، ومقر الحرس الثوري في إزرع شمال مدينة درعا، والمقر 
اإليراني في مدينة سلمية التي تقع على بعد 33 كم عن جنوب شرق مدينة حماة. وخسرت إيران من 

خالل تلك العمليات عناصر رئيسية من بنيتها العملياتية  والقيادية.
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العريضة لشن عمليات واسعة تهدف إلى تكثيف 
في  اإليرانية  المواقع  ضد  الجوي  القصف  عمليات 
ســوريــا، لقطع طــريــق طــهــران-بــغــداد-دمــشــق-

بيروت، ومنع الميلشيات التابعة إليران من التمركز 
في النقاط الحدودية بين العراق وسوريا واألردن. 

البنود  األمريكية-اإلسرائيلية  الخطة  وتضمنت 
التالية: 

تشكيل قوة مهام مشتركة مع تل أبيب،   -
القوات  وقيادة  بالتخطيط  إسرائيل  فيها  تقوم 
البرية والبحرية القابلة للتشغيل المتبادل، وإجراء 
ُمشتركة،  اشتباك  وقــواعــد  للغة  وفقًا  تدريبات 
حيث أكد العقيد في سالح الجو األميركي، جاستن 
المشتركة  المهام  قــوة  أركـــان  رئيس  هيكمان، 
تكتيكات  بتطوير  قاما  البلدين  أن  إسرائيل،  مع 
وأساليب وإجراءات إلى درجة أن جميع القوات لديها 
قابلية التشغيل البيني الُمتبادل السريع للغاية. 

ــا  أوروبـ مــن  أمــريــكــي  جــنــدي   2500 جلب   -
للقيادة  التابعة  الــقــوات  مركز  عبر  إسرائيل  إلــى 
 European U.S.“ العسكرية األميركية-األوروبية
الــدفــاع  أنظمة  وتعزيز  بألمانيا،   ”Command
،)Arrow( طــــراز  مـــن  أبــيــب  ــتــل  ل  الــصــاروخــيــة 
.)Iron  Dome(و  ،)David’s  Sling(و 

.)Aegis(و ،)THAAD(و ،)Patriot(و

إعداد التحضيرات الالزمة لشن رد أمريكي-  -
صاروخي  هجوم  وقــوع  حــال  مشترك  إسرائيلي 
أمريكية من  قـــوات  ــال  إرسـ ــك  ذل فــي  بما  ــرانــي،  إي
قواعدها في أوروبا إلى إسرائيل، حيث أكد الجنرال 
ريتشارد كالرك، قائد سالح الجو الثالث، أنه سيكون 
في  تتحرك  قتالية  قــوات  األمريكية  الــقــوات  لــدى 

غضون 72 ساعة. 

إصدار أوامر لقيادة القوات الجوية األمريكية   -
طلعاتهم  بمضاعفة  العربي  والخليج  العراق  في 
االستطالعية على طول الحدود السورية-العراقية، 
واإليعاز لقاعدة “العديد” بقطر، وحاملة الطائرات “يو 

األمريكية-اإلسرائيلية  الخطة  محاور 
سوريا  في  إيران  إلضعاف  المشتركة 

)يناير-أبريل 2018(

انهمك  2017؛  عـــام  مــن  األخـــيـــرة  األســابــيــع  فــي 
خططهم  مناقشة  في  اإلسرائيلي  الجيش  قادة 
كانوا  الــذيــن  البنتاغون  جــنــراالت  مــع  العسكرية 
نفوذ  من  للحد  مماثلة  إستراتيجية  على  يعملون 

إيران. 

التي  العسكرية  العمليات  تقييم  ضــوء  وعــلــى 
نــفــذهــا ســـالح الــجــو اإلســرائــيــلــي فــي ســوريــا؛ تم 

التوصل إلى ثالث نتائج رئيسة هي: 

1- ضرورة االستفادة من قدرة إسرائيل على التحرك 
المنشآت  الــســوريــة، واســتــهــداف  األراضــــي  داخـــل 

اإليرانية.

التخبط  ــارة  ــ إث فــي  الموضعية  الــضــربــات  أثـــر   -2
واالضطراب داخل القيادة اإليرانية، وضرورة ممارسة 
للتخلي  الضغوط على نظام طهران   المزيد من 

عن برامجه الصاروخية وسياساته التوسعية.

3- استغالل رغبة إيران في عدم الرد أو االستجابة 
لالستفزازات اإلسرائيلية، لتصفية قادة الميلشيات 
األراضي  من  طردها  على  والعمل  إليــران،  الموالية 

السورية.

دونالد  األمريكي  الرئيس  كلف  ذلــك؛  إثــر  وعلى 
الخيارات  تتضمن  خطة  بإعداد  البنتاغون  ترامب 
األمريكية لتنسيق ضربات مشتركة مع سالح الجو 

اإلسرائيلي.

أبيب  وتــل  واشنطن  كانت  مــارس  شهر  وبحلول 
العمليات  بشأن  مشتركة  خطة  إلــى  توصلتا  قد 
العسكرية واالستخباراتية ضد إيران، وتم تدشين 
واشنطن  إلــى  نتنياهو  ــارة   زيـ أثــنــاء  الخطة  هــذه 
الخطوط  على  االتفاق  تم  حيث   )2018 مارس   5(
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إس إس ثيودور روزفلت” ببحر العرب، والمروحيات 
المقاتلة الرابضة في مناطق السيطرة الكردية في 
شمال سوريا بضرب األهداف دون الرجوع لواشنطن 
إليران  الموالية  الميلشيات  في حال رصد محاوالت 
عبور نهر الفرات من الجهة الغربية أو عبور الحدود 

السورية من العراق.

إسرائيل  بسيادة  الدولي  االعتراف  تحقيق    -
على الجوالن المحتل، وذلك من خالل مبادرة تتضمن 
واالنخراط  االستيطان،  تكثيف  هي:  مسارات  ثالث 
ذلك،  لتحقيق  العالمية  الدبلوماسية  الساحة  في 
والتأثير في الوضع القائم بسوريا عبر دعم مطالب 
أو  كــردي  سياسي  كيان  إلقامة  السوريين  األكــراد 
حكم ذاتي، ال يرتبط أهله بصراعات دينية أو قومية 
الكردية  القوات  سالح  وتحديث  اليهود،  دولــة  مع 
بأسلحة مضادة  وتــزويــدهــا  شــرق وشــمــال ســوريــا 

للطائرات والدروع.

إقناع القوات السعودية واألردنية باالنخراط   -
نطاق  توسع  حــال  في  العسكرية  العمليات  في 
من  مقاتل  آالف  عشرة  تجنيد  في  والبدء  الصراع، 
قبائل العرب السنة باألنبار، بحيث تتركز مهمتهم 

على إغالق الحدود من الجانب العراقي.

رفع عدد عناصر القوات األمريكية المتواجدة   -
مــقــاتــل مجهزين  ألـــف   11 نــحــو  إلـــى  الـــعـــراق  فــي 
إعالن  مع  بالتزامن  إستراتيجية،  وأسلحة  بمقاتالت 
أن  رايــان،  شــون  الدولي  التحالف  باسم  المتحدث 

القوات األمريكية ستبقى في العراق.

شمال  فــي  جندي  ألفي  نحو  على  اإلبــقــاء   -
شرق سوريا إلى ما بعد القضاء على الجيب األخير 
الفرات، وإعــادة نشر  “داعــش” في حوض  لتنظيم 
في  العسكرية  قدراتها  وتعزيز  األمريكية  القوات 
عشر مواقع تقع في المناطق التابعة لقوات سوريا 
رميالن  إلى  غربًا  دادا  عين  من  تمتد  الديمقراطية 

شرقًا.

بمدينة  أمــريــكــيــة  جــويــة  قـــاعـــدة  إنـــشـــاء   -
الـــشـــدادي فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة هـــي األكــبــر 
جوية  ضــربــات  لتوجيه  واستخدامها  ســوريــا،  فــي 

وصاروخية على مواقع إيرانية في سوريا.

القادم من طهران من  الجوي  الممر  إيقاف   -
اإليــرانــيــة،  وإنشاء  خــالل إســقــاط طــائــرات الشحن 

مناطق حظر طيران شرقي الفرات. 

زيادة الضغط االقتصادي على إيران بهدف   -
إلى  الثوري  الحرس  لدفع  الشعبي  السخط  إذكاء 
االنسحاب من سوريا، واستفزاز إيران للقيام بأعمال 
في  اإلسرائيلية  الجوية  العمليات  ضد  انتقامية 
واشنطن  يمنح  أن  شأنه  مــن  الــذي  األمــر  ســوريــا، 

ذريعة لشن المزيد من الهجمات النوعية.

تفكيك التحالف اإليراني-الروسي-التركي؛   -
عبر كسب تركيا لصالح الخطة الجديدة من خالل 
اتفاق في منبج، وإقامة عالقة  إلى  التوصل معها 
تعاون جديدة مع موسكو للحد من نفوذ إيران في 

سوريا.

وســـادت أجـــواء االرتــيــاح فــي تــل أبيب نتيجة قــرار 
ترامب بإبعاد المترددين من إدارته، وعلى رأسهم 
 )2018 )أبــريــل  تيلرسون  السابق  الخارجية  ــر  وزي
الذي كان ُينظر إليه على أنه شديد التحفظ وبعيد 
عن دوائر القرار في إسرائيل، بينما ُينظر إلى وزير 
الخارجية الجديد مايك بومبيو على أنه مؤيد حميم 
لتل أبيب، ومنسجم بصورة كبيرة مع نتنياهو في 

موقفه المتشدد من إيران.

وتل  واشنطن  شكلت  التعيين؛  ذلــك  إثــر  وعلى 
الخطة  تــلــك  لتنفيذ  الــصــقــور  مــن  فــريــقــًا  أبــيــب 
مايك  الجديد  الخارجية  ــر  وزي يتزعمه  المشتركة 
القومي  األمــن  مستشار  من:  كاًل  ويضم  بومبيو، 
لشؤون  الخارجية  وزيـــر  ومساعد  بــولــتــون،  جــون 
العراق وإيران أندرو بيك، يضاف إليهم وزير الدفاع 
تنفيذ  في  وشرع  السابقة،  اعتراضاته  ابتلع  الذي 
بدقة صياغتها  تمت  التي  الجديدة  الخطة   بنود 
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إسترتيجية  خط  على  روسيا  دخول 
)مايو- ســوريــا”  في  ــران  إي “إضــعــاف 

يوليو 2018(

على إثر تصاعد العمليات اإلسرائيلية ضد المواقع 
الــروســي إلى  الرئيس  بـــادر  اإليــرانــيــة فــي ســوريــا؛ 
األمن  رئيس  برئاسة  المستوى  رفيع  وفــد  إرســال 
القومي الروسي نيكوالي باتروشيف إلى تل أبيب 
وتفادي  العمليات  تلك  مستقبل  بشأن  للتباحث 

وقوع حوادث بين الطرفين.  

فــي إضعاف  يــرغــب  بوتين  أن  الــواضــح  مــن  وكـــان 
الــنــفــوذ اإليـــرانـــي الــمــنــافــس لــقــواتــه فــي األراضـــي 
األمريكية- بالخطة  االصطدام  وتفادي  السورية، 

اإلسرائيلية في سوريا، حيث نأت موسكو بنفسها 
ــقـــوات األمــريــكــيــة  ــتــي نــفــذتــهــا الـ ــة ال عـــن الــضــرب
دمشق  ضد  والفرنسية  والبريطانية  واإلسرائيلية 
في منتصف أبريل، وأكدت تسلم قائمة باألهداف 
التي تم قصفها قبل تنفيذ العملية، وأثنت على 

التزام واشنطن بتعهداتها عقب الضربة.

الروسية  الــقــوات  إخــالء  لالنتباه  المثير  من  وكــان 
للنظام،  التابعة  الجوية  القواعد  فــي  مواقعها 
 )S-300( الـــصـــاروخـــيـــة  ــمــنــصــات  ال وســحــبــهــا 
ومغادرة  البالد،  غربي  قواعدها  إلــى   )S-400(و
طرطوس  ميناء  عشرة  االثنتا  البحرية  قطعها 
متجهة نحو المياه اإلقليمية في البحر المتوسط، 
المقاتالت  لمنح  أبريل   14 ليلة  ــرادارات  ــ ال وإطــفــاء 
تنفيذ  حرية  واإلسرائيلية  والفرنسية  البريطانية 

عملياتها الجوية.

ــي لــصــالــح الــقــوات  ــجــاب بـــل إنــهــا قــامــت بــــدور إي
التي  الجوية  المهاجمة من خالل تحديد المسارات 
يمكن للمقاتالت الغربية أن تسلكها لضرب مواقع 
النظام وإيران، وذلك فق اتفاق سابق بين الواليات 

المتحدة وروسيا حول تنسيق العمليات الجوية.

مـــحـــاور الــخــطــة األمــريــكــيــة-
إلضعاف  المشتركة  اإلسرائيلية 
)يناير-أبريل  سوريا  في  إيــران 

2018( )تتمة(

أبيب  تــل  تــم تشكيله فــي  رديــف  مــع فريق 
رئيس  مــن:  كــاًل  ويتضمن  نتنياهو  بقيادة 
األمن  ومستشار  كوهين،  يوسيه  الموساد 
الجيش  أركان  القومي مئير شبات، ورئيس 

اإلسرائيلي الجنرال غادي إيشكنوت.

ضربة  بتوجيه  عمله  الصقور  فريق  ودشــن 
نظام  ضــد   )2018 أبــريــل   14( مــشــتــركــة 
القتلى  من  عــددًا  الهجوم  وخلف  دمشق، 
العقيد  اإليراني، منهم  القدس”  “فيلق  في 
مهدي دهقان، الذي قاد وحدة الطائرات من 

دون طيار بقاعدة )T4( شرق حمص.

سلسلة  اإلســرائــيــلــي  الــجــو  ســالح  نفذ  كما 
والمنظومات  الجوية  الدفاعات  ضد  هجمات 
اآللية  بالطائرات  التحكم  وغــرف  الصاروخية 
التحتية  الــبــنــى  لــتــدمــيــر  ــــك  وذل اإليـــرانـــيـــة، 
اإلستراتيجية التي أنشأتها إيران في سوريا، 
تم  الــتــي  ــرادارات  ــ الـ شبكات  منها  وخــاصــة 
أرض-جـــو وأرض- نصبها ومــخــازن صــواريــخ 
مطار  على  الغارات  إحدى  دمرت  حيث  أرض، 
حماة العسكري أكثر من 100 صاروخ إيراني. 
وتعرضت أكاديمية عسكرية تابعة للحرس 
الثوري بالقرب من دمشق لهجوم صاروخي، 
الذي كان يستخدم من  الموقع  تدمير  وتم 
ــزب اهلل”  ــي و”حـ ــران قبل الــحــرس الــثــوري اإلي

لدعم غرفة عملياتهم في دمشق. 
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ومهدت تلك اإلجراءات لكسب موسكو في خطة 
“احتواء النفوذ اإليراني في سوريا”، حيث بادر بوتين 
إلى إقصاء القوات اإليرانية عن مسرح العمليات في 
الغوطة الشرقية، واستبعاد مشاركة الميليشيات 

اإليرانية والعراقية عن غرفة العمليات.

ــلــي غير  ــي ــى الـــرغـــم مـــن الــتــصــعــيــد اإلســرائ وعــل
خالل  سوريا  في  اإليرانية  المواقع  ضد  المسبوق 
مقرًا  خمسين  نحو  استهدف  ــذي  وال مايو،  شهر 
الضباط  كــبــار  مــن  عــدد  وقــتــل  إيــرانــيــًا،  عسكريًا 
الروسية-اإلسرائيلية  العالقات  أن  إال  اإليرانيين؛ 
بنتنياهو  بوتين  لقاء  إثــر  كبيرًا  تــطــورًا  شهدت 
تفاهمات  إبرام  أسفر عن  والذي   ،)2018 مايو   12(
تل  منح  تضمنت  السورية،  الساحة  حــول  عميقة 
العمليات  من  المزيد  لشن  األخضر  الضوء  أبيب 
إحــداث ضرر  إلــى  يــؤدي ذلــك  ال  أن  الجوية شريطة 
التوافق على  الروسي، وتم  الجانب  أو إصابات في 
الخطوط العريضة للدور الروسي في تلك العملية، 

والذي يتضمن:  

بالهجمات  التدخل  عدم  استمرار موسكو في   -1
في  اإليرانية  األهــداف  على  إسرائيل  تشنها  التي 

سوريا.

في  اإلسرائيلية  الخطط  على  االعتراض  عدم   -2
حرية  أبــيــب  لتل  ــتــرك  ُي بحيث  الــســوري،  الــجــنــوب 
الحركة في مواجهة المد اإليراني في المحافظات 

الجنوبية بالقرب من الحدود األردنية واإلسرائيلية.

بصواريخ  محملة  روســيــة  حربية  سفن  نشر   -3
وإسرائيل،  ولبنان  ســوريــا  ســواحــل  قبالة  كاليبر 
الصراع  احتدام  الروسية في حال  المصالح  لحماية 
من  وميلشياتها  وإيــران،  جهة  من  أبيب  تل  بين 

جهة أخرى. 

وقيادة  حميميم  بين  الساخن  الخط  تعزيز   -4
األركان اإلسرائيلية بخطي طوارئ إضافيين أحدهما 
الـــوزراء  رئيس  بمكتب  مباشرة  الكرملين  يربط 
طرطوس  قاعدة  قيادة  بين  والثاني  اإلسرائيلي، 

البحرية وقيادة البحرية اإلسرائيلية في حيفا، وذلك 
بهدف إبقاء الوضع تحت السيطرة والحيلولة دون 

وقوع حوادث قد تنتج عن سوء الفهم.

انتهاء  إثــر  أوجــه  القيادتين  بين  التنسيق  وبلغ 
وبدء  الشرقية،  الغوطة  العسكرية في  العمليات 
التحضيرات لعملية مشابهة في الجنوب السوري، 
النفوذ  تعزيز  على  حرصها  أبيب  تل  أبــدت  حيث 
و”حــزب  ــران  إي لكبح جماح  أمــان  الــروســي كصمام 
الحدود.  عبر  الصراع  امتداد  ومنع  والنظام،  اهلل” 
شويغو،  سيرغي  الروسي،  الدفاع  وزير  إيفاد  وتم 
إلى تل أبيب لالجتماع بنظيره اإلسرائيلي أفيغدور 
تامير  العسكرية،  االستخبارات  ورئيس  ليبرمان 
هايمان، ورئيس القسم السياسي في وزارة الدفاع 
زوهر بالتي، حيث تمت مناقشة مستقبل الوجود 
اإليراني في سوريا، ثم توجه بعدها مستشار األمن 
للقاء نظيره  اإلسرائيلي، مئير بن شبات،  القومي 
جون بولتون لنقل رسالة تتضمن التزام موسكو 
إيراني  وجــود  أي  مــن  الــحــدوديــة  المناطق  بــإخــالء 
مــقــابــل قــبــول واشــنــطــن بــعــودة جــيــش النظام 

للسيطرة عليها. 

وأسفرت المفاوضات المكثفة في شهر يوليو عن 
اللمسات  ووضعت  الروسي،  لالنتشار  خطة  إقــرار 
األخيرة على خارطة االنتشار تلك أثناء لقاء نتنياهو 
حيث   ،)2018 يوليو   11( موسكو  في  بوتين  مع 
النظام  لــقــوات  الــتــعــرض  بــعــدم  نتنياهو  تعهد 
السوري لدى انتشارها في درعا والقنيطرة وبسط 
وإســرائــيــل،  األردن  مــع  ــحــدود  ال عــلــى  سيطرتها 
في   )1974( االشــتــبــاك  فــض  باتفاقية  وااللـــتـــزام 
المحتل،  السوري  الجوالن  في  الحدودية  المناطق 
الجانب اإلسرائيلي ثالث مناطق عازلة  والتي تمنح 
على الحد البالغ طوله 80 كم من الجانب السوري.

روسية  بإرسال وحدات  المقابل  بوتين في  والتزم 
وتضمن  الــنــظــام  انــتــشــار  عمليات  قــيــادة  تتولى 
ــكــي- ــروســي-األمــري ال االتـــفـــاق  بتنفيذ  ــتــزامــه  ال

اإلسرائيلي، وأن يرسل قوات إضافية تتموضع في 
التي  العازلة  المنطقة  داخل  المواقع  من  سلسلة 
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تراقبها قوات األندوف القريبة من الحدود اإلسرائيلية بحيث تشرف على التزام النظام وعدم السماح 
بانتشار عناصر ميلشيات تابعة إليران في المنطقة.

يمثل  والــذي  بدرعا،  الحارة”  “تل  على  سيطرتها  بإقرار  العملية  تلك  على  موسكو  واشنطن  وكافأت 
األوسط.  الشرق  المميز نقطة رصد استخباراتية فريدة تغطي مساحات شاسعة من منطقة  موقعه 
التل، ونصبوا فيها  “النكسة” محطة استخباراتية كبيرة على قمة  وكان السوفييت قد شيدوا قبل 
ولبنان  األردن  العسكرية في كل من  التحركات  ترصد  إشارة  بمنظومات  مزودة  المبكر  لإلنذار  رادارات 
استولت   1967 عام  وفي  وتركيا.  قبرص  ذلك  في  بما  المتوسط  األبيض  البحر  وشرقي  وفلسطين 
القوات اإلسرائيلية على قمة هذا التل االستراتيجي وفككت المعدات الروسية وأرسلتها بطائرة خاصة 
لالستخبارات األمريكية مما منح الواليات المتحدة كنزًا كبيرًا في فترة الحرب الباردة في مواجهة الروس، 
لكن واشنطن سلمت تلك المنطقة اإلستراتيجية لالستخبارات العسكرية الروسية في يوليو 2018، 

وسمحت لهم بنشر أحدث األنظمة االستطالعية وأجهزة التشويش. 

وعلى إثر انعقاد قمة هلسنكي )16 يوليو 2018( سربت مصادر أمريكية معلومات حول وجود توافق 
أمريكي-روسي صامت على طرد إيران من سوريا مقابل الموافقة على بقاء األسد وتمكين موسكو 
من بسط سيطرتها العسكرية لملء الفراغ الناتج عن مغادرة إيران، واستحواذ الشركات الروسية فيما 
بعد على مشاريع إعادة اإلعمار، وتأمين تمويل خليجي سخي لعقود إعادة األعمار في حال تمكنها من 

دفع إيران لسحب ميلشياتها من سوريا.
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البعد اإلقليمي للخطة األمريكية-اإلسرائيلية )أغسطس-سبتمبر 2018(

في تلك األثناء؛ تركزت جهود أجهزة االستخبارات األمريكية واإلسرائيلية على التعاون مع بعض الدول 
العربية في إستراتيجية “إضعاف إيران في سوريا”، وذلك ضمن خطة أمنية مثلت تل أبيب رأس حربتها، 
حيث تم االتفاق على تعيين الجنرال نيتزال ألون القائد السابق لفرع العمليات في الجيش اإلسرائيلي 
دول  بعض  قبل  من  استخباراتي-مالي  بدعم  تتمتع  إنها  قيل  والتي  إيــران”،  مواجهة  “هيئة  ليرأس 

مجلس التعاون، لتنفيذ خطة تهدف إلى إضعاف إيران، وتتضمن ستة بنود رئيسة هي: 

1- إنهاء النفوذ اإليراني في بغداد.

2- القضاء على الوجود العسكري إليران و”حزب اهلل” في سوريا.

3-  مالحقة الحركات الشيعية المتطرفة التي أنشأتها إيران في بعض دول مجلس التعاون.

4- تحريض العرب األحوازيين للتمرد على النظام اإليراني.

وكرمانشاه  وكردستان  أذربيجان  )غرب  الكردي  التواجد  ذات  المحافظات  في  االضطرابات  تأجيج   -5
وحمدان  وشمال خورستان( والتي يقطنها أكثر من 15 مليون كردي.

6- تكليف استخبارات هذه الدول بتعقب العمليات السرية إليران و”حزب اهلل” في الخارج، والعمل على 
كشفها. 

إلى  ألون  نيتزال  الجنرال  آيزنكوت  غادي  اإلسرائيلي  الجيش  أركان  رئيس  اصطحب  تعيينه؛  إثر  وعلى 
واشنطن حيث التقيا بكبار القادة العسكريين األمريكيين في واشنطن، بمن فيهم الجنرال جوزيف 
“سينتكوم”،  المركزية  القوات  قائد  فوتيل  جوزيف  والجنرال  المشتركة  األركــان  هيئة  رئيس  دنفورد 
لمناقشة خطة أعدها ألون لتشكيل قوة قتالية تقوم بمهاجمة القواعد العسكرية اإليرانية في الشرق 

األوسط، مؤكدًا لمضيفيه أن المشروع اإلسرائيلي يحظى بدعم بعض دول مجلس التعاون.

مهام   لتنفيذ  مشتركة  قيادة  مجموعات  أربــع  واشنطن  تشكيل  على  اللقاء  ذلــك  في  االتفاق  وتــم 
عسكرية حال نشوب حرب مع إيران، هي: 

1- المجموعة النووية، التي تستهدف المواقع النووية الرئيسية في إيران، واألسلحة النووية، ومفاعالت 
البلوتونيوم، ومحطات تخصيب اليورانيوم ومواقع إنتاج أجهزة الطرد المركزي.

ومواقع  اإليرانية  البالستية  الصواريخ  مخزونات  مع  تتعامل  التي  البالستية،  الصواريخ  مجموعة   -2
إطالقها، سواء من مواقع فوق األرض أو مخابئ تحت األرض، وتدمير مصانعها ومراكز البحث والتطوير 

الخاصة بها.
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3- مجموعة مكافحة التخريب، التي تدير عمليات علنية وسرية ضد المراكز العسكرية واالستخباراتية 
تولي مسؤولية  واليمن، فضاًل عن  ولبنان  األوســط، وخاصة في سوريا  الشرق  المنتشرة في  اإليرانية 

الحرب السيبرانية.

4- المجموعة  االقتصادية التي تضطلع بتنفيذ العقوبات األمريكية ضد إيران بحيث تسهم إسرائيل 
في جمع المعلومات االستخبارية حول الحيل اإليرانية لاللتفاف على هذه العقوبات إقليميًا ودوليًا.

اللمسات األخيرة  2018(، وضع جون بولتون مع نتنياهو  )24-20 أغسطس  وفي لقائه مع نتنياهو 
على خطة استهداف العمود الفقري للقدرات العسكرية اإليرانية في سوريا، وتوجيه ضربات موضعية 
شيعية  ميليشيا   21 ونحو  و”الباسيج”،  القدس”  “فيلق  رأسها:  وعلى  الثوري  للحرس  الخارجية  لألذرع 
عراقية وأفغانية وباكستانية، بما في ذلك “حزب اهلل” اللبناني الذي سارع إلى سحب نصف قواته من 

سوريا تحسبًا لتلك الهجمات المرتقبة. 

وجاءت تلك الخطة كحصيلة ألربعة أشهر عمل من قبل فرق أمريكية-إسرائيلية مشتركة، حيث بدأ 
العمل عليها في شهر مايو الماضي عقب إعالن الرئيس ترامب انسحاب بالده من االتفاق النووي اإليراني، 
وتضمنت تدمير البنية التحتية التي شيدها الحرس الثوري والمليشيات الشيعية في سوريا، وُيتوقع 

أن تمتد هذه العمليات حتى ربيع عام 2019.

كما تضمنت الخطة تعهد الطرف األمريكي بتوفير مظلة دفاع جوي للغارات اإلسرائيلية على األراضي 
السورية، وخاصة تلك التي تتم بالقرب من الحدود العراقية والتركية أو المهام التي يتم تنفيذها ضد 
األهداف الموالية لطهران في العراق، كما تعهدت الواليات المتحدة بوضع  قواتها البرية في المنطقة 

على أهبة االستعداد تحسبًا ألي تصعيد يمكن أن ينتج عن عمليات القصف الجوي.

القوى  الجديد عمليات تصفية جسدية ضمن سياسة: “حرمان  الجهاز  الخطة عبر تنفيذ  وتم تدشين 
المعادية من تطوير أسلحة متقدمة”، تضمنت اغتيال مسؤولين ومتخصصين في األسلحة الكيميائة 
والتقنيات الصاروخية، وعلى رأسهم عزيز أسبر الذي يعتبر الرجل الثالث في البنية العسكرية الصناعية 
السورية، نظرًا لدوره في تطوير المشاريع الصاروخية لجيش النظام، وتقديم مساعدات كبيرة لإليرانيين 
نديم  طيار  والعميد  واللبنانية،  السورية  األراضــي  على  دقيقة  صواريخ  لصناعة  تحتية  بنية  لتأسيس 
أسعد في االستخبارات الجوية، وقائد مفرزة أمن السوق في منطقة الضمير، الرائد سليمان إسماعيل 

والرائد عاصم الذي يشغل قائد أمن قاعدة الضمير. 

أما بالنسبة للدور العربي فقد تمثلت الخطوة األولى في العراق، حيث تم ضخ مبالغ ضخمة الستبعاد 
مرشح إيران، رئيس ائتالف “الفتح” هادي العامري من السباق لرئاسة الحكومة، والعمل على إقناع مقتدى 

الصدر بتشكيل ائتالف يضم رئيس الوزراء حيدر العبادي وعمار الحكيم.

تتضمن  مصالحة  اتفاقات  بإبرام  عربية  لعواصم  تتبع  المعارضة  من  بعناصر  الدفع  تم  سوريا؛  وفي 
االنضمام للفيلق الخامس والعمل تحت كنف النظام، وعلى رأسها أحمد الجربا رئيس االئتالف المعارض 
السابق ورئيس تيار “الغد السوري”، وعبد السالم النجيب أحد عرابي اتفاق المصالحة في منطقة ريف 

حمص الشمالي بين المعارضة والجانب الروسي، وخالد المحاميد نائب رئيس هيئة التفاوض.
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وفي إيران؛ تم بذل جهود كبيرة لدعم حركات التمرد في إقليم خوزستان، وفي األحواز التي شهدت 
عملية نوعية، وكذلك في األقاليم الكردية حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين جماعات من المقاتلين 

األكراد مع قوى األمن اإليرانية.

في هذه األثناء؛ تتوجت جهود مبعوث الرئيس األمريكي الجنرال أنتوني زيني بالنجاح في سعيه إلتمام 
East  Strategic  Alliance( اإلستراتيجي”  األوســط  الشرق  “تحالف  بإنشاء  المرتبطة   التفاصيل 

Middle(، الذي ُيتداول اختصارًا باسم )MESA(، تمهيدًا لإلعالن عنه في األسابيع القليلة المقبلة.

والكويت،  المتحدة،  الواليات  يضم:  الــذي  سبتمبر(   28( التحالف  ذلك  ألعضاء  اجتماع  أول  عقد  وتم 
والسعودية، واإلمارات، وقطر، وُعمان، والبحرين، ومصر، واألردن، ويغطي عمله مناطق الخليج وبحر العرب 
والبحر األحمر والبحر األبيض المتوسط، بما في ذلك المعابر المائية الثالثة التي تربط هذه الكتل المائية، 
وهي: مضيق هرمز، وباب المندب، وقناة السويس، ويتولى مراقبة المالحة في هذه المناطق ومكافحة 
اإليرانيون،  يستخدمها  التي  العسكرية  اإلمداد  خطوط  ومراقبة  الشرعية،  غير  األسلحة  نقل  عمليات 

ويدعم جهود مراقبة شحنات األسلحة اإليرانية إلى الميليشيات الموالية لها في سورية ولبنان.

كما يتضمن مشروع التحالف إعداد قوة برية يمكن االستعانة بها في سوريا، بهدف االنتشار إلى جانب 
“اإلرهــاب” وضمان عدم عودة تنظيم  الفرات، باعتباره جزءًا من مهمة مكافحة  القوات األمريكية شرق 
“داعش”، باإلضافة إلى إنشاء صيغة “تعاون استخباري بين دول التحالف لمكافحة اإلرهاب بأنواعه، سواء 

في الشق المرتبط بإيران أو في الشق المرتبط بالتنظيمات المتطرفة”.
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الطائرة  إسقاط  أزمة  رغم  ماضية  سوريا”  في  إيران  “إضعاف  إستراتيجية 
الروسية

بلغ التوتر بين القوات المحتشدة شرقي المتوسط ذروته ليلة 18 سبتمبر عندما أعلنت وزارة الدفاع 
 15 االتصال مع طائرة استطالع روسية تحمل  الجوية في سوريا فقدت  أن قاعدة “حميميم”  الروسية، 
عسكريًا، وذلك بالتزامن مع مهاجمة أربع طائرات “إف 16” موقعًا بمدينة الالذقية، وإعالن القوات الروسية 

أن التصرفات االستفزازية “إلسرائيل” عمل عدواني، وتأكيدها على االحتفاظ بحق الرد.

وبدا أن كثافة الحشد البحري الروسي في منطقة محدودة على الشاطئ السوري أمر خطير للغاية، 
خاصة وأن الهدف منه هو تشكيل حاجز أمام السفن األمريكية واإلسرائيلية والبريطانية والفرنسية 
الروسية  الدفاع  وزارة  تسريب  ظل  في  وذلك  السورية،  السواحل  قبالة  هجومية  مواقع  اتخذت  التي 
البنتاغون بتطوير سيناريوهات عسكرية في سوريا، لكن ترامب لم يقرر بعد  معلومات حول: “قيام 
القوات  المتحدة ستهاجم  الواليات  إذا كانت  العسكري، وما  الرد  وراء  بالضبط سيكون سببًا  الذي  ما 

العسكرية الروسية أو اإليرانية التي تساعد األسد في سوريا”.

الكرملين ووزارة  التي أطلقها كل من  القاسية  التصريحات  تأِت بحجم  لم  أفعال موسكو  ردود  أن  إال 
الدفاع، فقد جاء الحديث عن تزويد النظام بمنظومات دفاع جوي من طراز )S-300( ضمن خطة يتم 
العمل عليها منذ عام 2013، حين أعلنت موسكو نيتها تزويد سوريا بهذه المنظومة، وبدأت بتدريب 
الوقت بات مناسبًا  أن  رأت  العملية، ثم  السوري على استخدامها، لكنها أجلت تلك  الجيش  فرق من 
2018 لنصب تلك المنظومات الدفاعية بهدف منع الطيران اإلسرائيلي من التحليق فوق  في نهاية 

قواعدها غربي البالد. 

وكذلك الحال بالنسبة ألجهزة التشويش التي تم نصبها مؤخرًا، والتي تأتي ضمن خطة تعمل عليها 
وقواعدها  مقراتها  لحماية  طيران  حظر  منطقة  إنشاء  وتتضمن  الجاري  العام  مطلع  منذ  موسكو 
العسكرية على الساحل السوري، وقد شرعت القوات الروسية، منذ شهر مارس الماضي، في تحضير 
التقنيات الالزمة إلنشاء محطة “رايشاغ-أيه في” للرصد والتشويش على منظومات القيادة والتحكم 
االلكترونية وعلى رادارات صواريخ جو-جو، وذلك بهدف تأمين الحماية للطائرات المروحية، والطائرات 
التي تعمل ضمن نصف قطر مداه  المدرعة، والسفن  آليًا، والعربات  المسيرة  الجناح، والطائرات  ثابتة 
400 كم، وتتمتع بإمكانية التشويش على  المنظومات الصاروخية األمريكية لمسافة تمتد من شمال 

العراق حتى شرق البحر المتوسط.

ولم يكن التصعيد بين تل أبيب وموسكو على خلفية العمليات اإلسرائيلية األول من نوعه؛ ففي شهر 
نوفمبر 2017؛ أطقت قوات النظام أحد عشر صاروخ )S-200( ما أدى إلى إسقاط مقاتلة إسرئيلية من 
طراز )F-16( كانت قد استهدفت قاعدة )T-4( الجوية، حيث أرادت موسكو حينها إبالغ تل أبيب أنها 
لن تتسامح مع تعريض جنودها ومستشاريها العسكريين للخطر لدى تنفيذ أية عملية قصف جوي. 
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تؤكد  بل  سوريا،  في  إستراتيجيتهما  تغيير  تنويان  أبيب  وتل  واشنطن  أن  يبدو  ال  األثناء؛  هذه  في 
شهر  شهد  حيث  المقبلة،  الفترة  في  العسكرية  حملتهما  تصعيد  الحليفين  نية  األخيرة  التطوارت 
سبتمبر عمليات قصف مكثفة لعدة مواقع إيرانية، في حين انضم إلى فريق “إضعاف إيران في سوريا” 
بالجيش اإلسرائيلي مجموعة من الصقور هم: قائد “جبهة العمق” الميجر جنرال موني كاتز، والمدير 
الجديد لشعبة االستخبارات العسكرية تامير هيمن. وتم تعزيز الفريق األمريكي بالممثل الخاص الجديد 
القوي  ودعمه  اإليراني،  للنظام  المطلق  بعدائه  والمعروف  جيفري،  لسوريا جيمس  المتحدة   للواليات 
إلسرائيل، حيث ُيعتبر جيفري من أبرز المؤيدين للخطة األمريكية المشتركة مع تل أبيب إلضعاف إيران 
العقيد  لسوريا  الجديد  األمريكي  بالمبعوث  وكذلك  سوريا،  في  أذرعها  وقطع  العربية  المنطقة  في 
المتقاعد جويل رايبورن الذي ُكّلف بالتعاون مع جيفري لوضع خطة تهدف إلى إضعاف النفوذ اإليراني في 
سوريا. وُيتوقع أن يكون على رأس أجندة الفريق األمريكي )مايك بومبيو-جون بولتون-جينا هاسبل-
نيكي هيلي-جيمس جيفري-جويل رايبورن(  في الفترة المقبلة؛ استعادة الواليات المتحدة المبادرة 
السياسية الدولية في الشأن السوري، وإخراج سائر القوات العسكرية اإليرانية والميلشيات التابعة لها، 

وتعزيز التعاون مع موسكو لطرد القوات اإليرانية من سوريا.

وتؤكد المؤشرات أن موسكو لن تمانع من استمرار العمليات األمريكية-اإلسرائيلية إلضعاف إيران في 
سوريا، شريطة التزامهما بعد التعرض لمحيط القواعد العسكرية الروسية في الالذقية وطرطوس، 

وحمايتها من أية حوادث يمكن أن تقع جراء تلك الهجمات.

ويسود االعتقاد لدى جهات رفيعة المستوى في تل أبيب أن التصعيد الروسي األخير ما هو إال مناورة 
و”الخطوط  الساخن”  “الخط  لسياسات  والعودة  السورية  األجواء  على  السيطرة  استعادة  إلى  تهدف 
شرق  معركة  شن  دون  خطتها  في  المضي  الممكن  غير  من  أنه  واشنطن  ترى  حين  في  الحمراء”، 
أوسطية في غضون األسابيع المقبلة، خاصة وأن موسكو ال تبدو قادرة على كبح جماح طهران ودفعها 

لسحب قواتها من الجنوب السوري.

وتم تعزيز تلك القناعة من خالل الرسالة التي أرسلها رئيس هيئة األركان األمريكية المشتركة الجنرال 
جوزيف دنفورد إلى نظيره اإلسرائيلي الجنرال آيزنكوت، والتي أكد فيها دعم الواليات المتحدة لعمل 
عسكري إسرائيلي واسع النطاق ضد إيران، والتزم دنفورد بإرسال بطاريات دفاع جوي إلى المنطقة في 

حال طلبت تل أبيب ذلك. 

وريثما يتم اتخاذ المزيد من القرارات اإلستراتيجية؛ يبدو أن تل أبيب ستكرر تجربتها السابقة في نوفمبر 
2017، عبر التوقف عن شن المزيد من الهجمات في سوريا لفترة بسيطة بهدف تهدئة الغضب الروسي 

والتوصل إلى ترتيبات تضمن حماية القواعد الروسية غربي البالد. 

تمضي  حين  في  األمريكية،  العقوبات  وطــأة  تحت  تراجعه  اإليراني  االقتصاد  يواصل  األثناء؛  هذه  في 
إسرائيل والواليات المتحدة وحلفاؤهما ُقُدمًا في تطبيق إستراتيجية “إضعاف إيران” والتعاون مع روسيا 
إيران، حيث يذهب معظم  انخفاض صادرات  النفط في األشهر األخيرة بسبب  إنتاجها من  ارتفع  التي 
النفط الروسي اإلضافي لزبائن طهران الذين خّفضوا مشترياتهم من النفط اإليراني خوفًا من الوقوع 

في عقوبات أمريكية.
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وينوي ترامب في الفترة المقبلة المزج بين زيادة العقوبات االقتصادية وتكثيف الضربات الجوية على 
المواقع اإليرانية في سوريا، حيث جاء قصف المزة في 2و13 سبتمبر، ومطار خلخلة في 3 سبتمبر، ومن 
ثم قصف الالذقية في 18 سبتمبر، ضمن الخطة التي أقرها بولتون في تل أبيب والتي تهدف إلى منع 
إيران من التعافي من أزماتها السياسية والعسكرية خاصة وأن انتظار مفعول العقوبات االقتصادية قد 

يستغرق وقتًا طوياًل، مما يعزز احتماالت التوجه نحو المزيد من التصعيد في األسابيع المقبلة.
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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أبحاث ودراسات متخصصة تستند إلى الرصد العلمي 
والميداني ألهم التطورات السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية وتحديات الهوية وإدارة العالقات البينية في 
المنطقة العربية.
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