
التقييمات اإلسرائيلية األخيرة إزاء تطورات األوضاع السياسية والميدانية 
 في سوريا

ن الجانب اإلسرائيلي، نظرًا القتراب الصراع م ًا من قبلأثارت التطورات التي لحقت بالمشهد السوري اهتمام

 يي قبل حزب هللا مناطق جنوب سوريا، وقدرة المعارضة على إلحاق هزائم عسكرية بقوات النظام المدعومة من

 أكثر من منطقة.

 على المستوى السياسي واألمني:

، ة من النقاطنية يي سوريا إلى جملخلصت التقييمات االسرائيلية األخيرة ازاء تطورات األوضاع السياسية والميدا

التأكيد على أن الجيش اإلسرائيلي يي قمة استعداده لضرب التنظيمات تم  يعلى المستوى السياسي واألمني،

الجهادية العاملة يي سوريا بعد سقوط النظام، وأن الجيش يعمل حاليا على إعداد بنك أهداف خاص بالتنظيمات 

  أن هذه التنظيمات ستوجه سالحها ضد إسرائيل بعد سقوط النظام السوري.الجهادية لضربها، على ايتراض 

تؤكد كل الدالئل يشل الهجوم الذي نفذته قوات حزب هللا وجيش النظام يي جنوب سوريا، خاصة يي منطقة كما 

لتحول االجوالن ودرعا وأن قوات النظام وحزب هللا تحولت إلى أهداف سهلة لقوات المعارضة التي أجبرتها على 

التقدير االستراتيجي العام السائد يي أجهزة االستخبارات العسكرية ويؤكد  من وضع الهجوم إلى وضع الدياع.

يران على الحفاظ على نظام األسد ،اإلسرائيلية ال أهمية  وأنه ،تؤول إلى الصفر تقريبا يؤكد أن قدرة حزب هللا وا 

مائة ألف قذيفة وصاروخ واعتبار قصف الحايلة ال يعني  لعملية قصف حايالت األسلحة طالما يملك حزب هللا

 شيء لدى حزب هللا.

جاء تعاظم يرص سقوط النظام السوري بعد أن نجحت االستراتيجية العسكرية التي اتبعتها المعارضة وقد 

ن تغير ، ييما لشكل قلص قدرته على مواصلة الصمودالمسلحة يي إنهاك قوات النظام واستنزاف طاقته ب



يئا، شالواضع الراهن من ركة اآلالف من عناصر "حزب هللا" والميليشيات الشيعية إلى جانب نظام األسد مشا

 .أن الواقع األمني الراهن حتم على اسرائيل العمل بمسئولية حسب مبدأ العمل ينتهي بعد التفكير اوالً وبالتالي، ي

 لميداني:على المستوى ا

احتمال سقوط القنيطرة يي الجوالن، يي ايدي ائتالف القوى المعارضة، ومن خالل  خلصت التقييمات إلى أن

جبهة النصرة، والجيش السوري الحر، خلق مسارين مهمين من جانب النظام السوري وحلفائه: األول تعزيز 

زئية ج اإليراني وحزب هللا، الحتالل المدينة من جديد، وحتى اآلن نجحوا بصورة-العمل المشترك، السوري 

يهو استغالل التهديد الذي تقوم به جبهة النصرة، كذراع طويلة لـ القاعدة، تجاه األقليات  الثانييقط، أما المسار 

 التي تعيش يي مناطق نائية ويي جنوب سورية، بصورة عامة، لتجنيدهم لمصلحة النظام السوري.

 مسارات التصعيد:

ل يكمن باألساس يي المواجهات بين اسرائيل وحزب هللا ياذا التأثير األساسي لهذه الخطوات على اسرائي إن

نجح باالستقرار يي المنطقة، وتحقيق هديه واحتالل ممر القنيطرة، والسيطرة عليها يي مواجهة المتمردين، يإّن 

 ثالثة مسارات: درجة التهديد سترتفع تجاه إسرائيل يي 

ي عن الجيش وعن المناطق االسرائيلية يسيقوم حزب هللا بتعزيز قدرته على التزود بمعلومات  (1

 منطقة استراتيجية يي الجوالن.

لمس قدرته على ا وسيحاول توسيع التهديد من خالل إطالق صواريخه لهذه المنطقة، وتحسين  (2

 باإلسرائيليين.

، عمومًا، والدروز يي 84سيحاول تجنيد مقاتلين من األقليات التي تعيش يي إسرائيل، يلسطينيي  (3

 إسرائيل.يذ عمليات ضد أهداف داخل ليكونوا ذراعًا اضايية لتنف شكل خاص،



 تهديدات أبعد من "حزب هللا":

أن تهديد اسرائيل ال يأتي يقط من قبل حزب هللا، بل من الواقع المتفجر حاليًا بوجود القوات ومن الواضح 

سرائيل مستعدة لضر ، و هدف إسرائيل يي المرحلة المقبلةالمعارضة يي هضبة الجوالن، والتي تست ب حزب هللا ا 

سواء ألن وجوده يي الجوالن أصبح يشكل خطرًا أكبر أو ألن إسرائيل تتصور أن حزب هللا قد تمدد كثيرا من 

 خالل عملياته يي سوريا والعراق وهو غير قادر على المخاطرة يي دخول صراع آخر معها.

ورية هي مسألة حياة أو موت للنظام السوري ولحزب هللا معركة القلمون على الحدود اللبنانية السييما يبدو أن 

وأن المعركة تدور بين يريقين من المتنايسين يدخالن يي سباق للفوز بحسم المصير االستراتيجي لمنطقة 

القلمون على الحدود السورية اللبنانية وهما: الجيش السوري وحزب هللا الذين يقاتالن بضراوة ضد جيش الفتح 

ذي انفصل عن جبهة النصرة، وهي يرع تنظيم القاعدة يي سوريا وأن هذه المعركة سوف تحقق المعارض، ال

مكاسب إقليمية للطرف الذي سيفوز بها بسبب الطبيعة الحرجة للمعركة، التي تقودها تحالف ثالثي من سوريا 

يران.  وحزب هللا، وا 

 مالحظات ختامية:

دها الجوالن، التي تمكنه من استغاللها لفتح جبهة جديدة ضلن تسمح إسرائيل لحزب هللا بترسيخ مواقعه يي 

واعتبرته خطا احمر لن تسمح به يمثل هذا الوضع سيحتم على الجيش االسرائيلي إجراء تغيير استراتيجي يي 

نجاح قوات حزب هللا وقوات النظام ييما يعد  خطط العمل، وستترتب على ذلك آثار إقليمية بعيدة المدى.

آلن باستعادة السيطرة على عدة بلدات وقرى، خاصة على عدة تالل استراتيجية تشرف على السوري حتى ا

الحدود اإلسرائيلية ـ السورية، وعلى طريق دمشق ـ درعا سيمثل خطرا علي االمن القومي اإلسرائيلي يي المدي 



ية، ن االطراف المعنالمنظور لكن هذا النجاح ال يعني حدوث تغييرا أساسيا يي الحرب السورية، يال أحد م

 سواء كان النظام السوري أو القوات المعارضة المسلحة، يمكنه حسم المواجهة. 

تنطوي الحرب على الجوالن على أهمية بالغة بالنسبة للقوات المعارضة المسلحة وللنظام السوري وحلفائه يي 

 الذي يفسر قلقها من تطور األحداث يي هذه الجبهة بان القوات حزب هللا، وأيضا بالنسبة إلسرائيل وهو األمر

ضا ضد يعملون أي -الذين يرتبط غالبيتهم مع الحركات اإلسالمية مثل جبهة النصرة  -المعارضة المسلحة 

 االمن القومي االسرائيلي.


