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 وحدة الدراسات اإلسرائيلية

 

لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر فـي مراكـز -والدراسات

 ،
ً
، اقتصاديا

ً
الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا

.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
  مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015عـام  ة تأسسـتبحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

ية والعســكر  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

إلــى  فةباإلضا، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

ـات ، وتركيزهـا علـى السياساالستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

وليــة، والد واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

داد  :عن م 
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 9102 آذار 3: الخامسالعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 1"م الواقع الراهن في الشرق األوسطخيارات متنوعة لفه :سنوات الثمانية ز  ِه "

 INSSمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

2وسارة فولير وايتي حيمينيس يتان بارونإ :بقلم

سنوات على  ثمانيجاء في موجز البحث: "بعد مرور 

َّ يبدو أن  هناك ،األوسطة في الشرق الهز َّ
 
ديٍر تقبين  اختالفا

 بدأ يتأسس ُمفاده وجود
 
َّأى يرَّ وتقديرٍَّ ،وضع مستقر نسبيا  ن 

في  ةوأن املوجات التي انبعثت من الهز َّ ،الوضع لم يستقر بعد

                                                                    
1http://www.inss.org.il/he/publication/eight-years-after-the-upheaval-alternative-approaches-to-understanding-the-current-middle-

east/  
 .INSS اإلسرائيلي ثم انضم إلى معهد أبحاث األمن القومي ،املخابرات العسكرية اإلسرائيلية رئيس قسم األبحاث فيوَّ ،تقاعديتان بارون، عميد مإ 2

َّ.INSSوباحثة في معهد  ،في معهد واشنطن للسياسة في الشرق األوسطباحثة ، د. سارة فوير

َّالن.بشؤون الشرق األوسط من جامعة باراي متخصص ،ايتي حيمينيسبروفيسور ال

َّ ،بروفيسور نير بومسال
 
َّ كان سكرتيرا

 
وله موقع ألبحاثه  ،ومن الباحثين في مركز دايان للدراسات االستراتيجية ،في واشنطن في السفارة اإلسرائيلية سابقا

َّ
 
َّ .أيضا

 
 اواملنسق اإلسرائيلي مع م ،الجوار الطيب( إليواء املسلحين في جنوب سورية عند حدود الجوالن املحتلعن خطة ما يسمى بمشروع ) كان مسؤوال

َّيسمى الجبهة الجنوبية للمسلحين.
 

كل ا على املنطقة بشهالسنوات املاضية ستواصل فرض طابع

حول مقاربات ترتبط  األساسالخالف تركز مؤقت أو مزمن. وي

 ،ةة املنطقوي َّساسية اقتصادية وصراعات على ُهَّأشاكل مبها 

  وهي التي يتفق الكثيرون على أنها لم تجد َّ
 
ام منذ علها حال

http://www.inss.org.il/he/publication/eight-years-after-the-upheaval-alternative-approaches-to-understanding-the-current-middle-east/
http://www.inss.org.il/he/publication/eight-years-after-the-upheaval-alternative-approaches-to-understanding-the-current-middle-east/
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وهذا يعني . ة في خطورتهابل يبدو أنها تزداد حد َّ ؛2111

بالنسبة ألصحاب القرار في إسرائيل بأن التخطيط 

فقط على استمرار األهداف  ال يمكن أن يستند االستراتيجي َّ

 الراهنة في املنطقة. ولذلك يبدو أنه من املنظور اإلسرائيلي َّ

 االستمرار في اتخاذ استراتيجية 
 
هي  حذرةمن الصواب كثيرا

ولكن مع استغالل  ،ةالتي اتخذتها في سنوات الهز َّ نفسها

َّالفرص".

ِّ هؤالء الباحثونَّ
سنوات  ثمانيأنه: "بعد مرور  ويؤكد 

دراسة عدد  ملفضلمن ا ،ة في الشرق األوسطع الهز َّعلى وقوَّ

من األسئلة املركزية املرتبطة بمواصفات الطابع الراهن 

ة ماتزال مستمرة؟ وما ومن هذه األسئلة: هل الهز َّ ،للمنطقة

باملفهوم الذي يتعلق بطبيعة بنية املنظومة  النظام اإلقليمي َّ

وكيف  ة وليس بمدى أو مستوى استقرارها؟الشرق أوسطي َّ

و أة وجه املنطقة؟ وما مضاعفات وجود استقرار غيرت الهز َّ

َّعدم وجوده في املنطقة على إسرائيل؟

 لثالثة احتماالت مختلفة 
 
وهذا البحث يعرض تحليال

َّلفهم الواقع الحالي في الشرق األوسط.

وهناك عدد من االحتماالت التي يمكن أن تجيب عن 

َّأيرى هذه األسئلة، فثمة احتماٌل  الشرق األوسط مازال  ن 

وفي سنوات  ،ة مستمرة ويواصل تكوين شكلهيتعرض لهز َّ

في إطار و ،سوف يبقى ضمن طابع عدم االستقرار ،مقبلة

َّأترى بقية االحتماالت ، املجهولَّ الشرق األوسط بالذات بدأ  ن 

قديم وأن هذا املسار سيستمر أو سواء بنظام جديد  ،يستقر

َّعلى املدى القريب.

 نقاش ليس إجراء ملقصود هنا اوَّ
 
َّنظري َّيحمل تحديدا

 
 ا

َّتأثرت سرائيل فإ ،فقط
 
ا منية وسياسية ممأمن ناحية  كثيرا

التي مرت منذ عام  في السنوات الثمانيوارها ججرى في 

تعرضت ملضاعفات  ،استقرار املنطقة ما يخصوفي ،2111

عملية مرتبطة بصياغة السياسة وبالتخطيط للعمليات 

َّببناء القوة العسكرية.املشتركة وَّ

ل نظام جديداالحتمال األول 
ّ
َّ: تشك

ر أ  .جديدن يتشكل في الشرق األوسط نظام يتصو 

َّأاالعتقاد بمن الواضح يصبح  ،هذا االحتمال إلىباالستناد وَّ  ن 

يشتمل على ميزان قوى  جديٍدَّ لى تأسيس نظاٍمَّإت ة أد َّالهز َّ

ا سبق ونماذج إقليمي متغيرَّ  وعالقات ،عة من الحكممتنو َّ عم 

َّ
 
إذا كان من وَّ .بين الدولَّ مختلفة عما كانت عليه سابقا

منتظم في ن تبقى الدول والحدود ضمن تقسيم أاملتوقع 

 كثيرة اضطرت إال أن   ،املنطقة
 
ير غلى التسليم بسيادة إدوال

َّ ،تامة
 
ودها دحن مل مناطق غير مستقرة تجد تعبيرها في تشك

 ن إضافيين. وفي الوقتتقسيم سيادتها مع العبيبضرورة أو 

تولدت في املنطقة عمليات تدخل لقوى عظمى  ،نفسه

.
 
َّتختلف عن الطابع الذي ساد سابقا

ع وهذا الوضع الذي يعبر عنه النظام الجديد 
 
ُيتوق

ى حافظت عل ،العراقية على سبيل املثال ةفالدول استمراره،

 بعد االحتالل األميركي وبعد الحرب الداخلية
 
لكن  ،بقائها حقا

السلطة املركزية فيها بقيت ضعيفة أمام الالعبين اآلخرين من 

ثير بينما هي تتعرض لتأ ؛غير الدول والذين يعملون في أراضيها

 لم تؤد  ،. أما في مصرمهيمن من الجانب اإليراني َّ
 
فالهزة حقا

َّ إلى الذي يسيطر على الدولة منذ عام  تغيير النظام العسكري 

يجد صعوبة  2111ازال منذ عام لكن هذا النظام م ،1592

 ،ذلك ىإلوباإلضافة  ،على شبه جزيرة سيناء تهفي فرض سلط

تقليص التأثير اإلقليمي ملصر ولسورية  إلىأدت الهزة 

باملقارنة مع الالعبين الذين استغلوا الهزة  ،وللسعودية

لتوسيع نفوذهم وفي مقدمهم إسرائيل وإيران. فإيران تتمتع 
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كبير في سورية أكثر من أي وقت  وسياس ي َّ اآلن بوجود عسكري َّ

عت وس ،مض ى وكذلك في اليمن ولبنان والعراق، وفي املقابل

َّ "إسرائيل"
 
 تأثيرها اإلقليمي عن طريق التعاون األمني َّ أيضا

َّ  وكذلك مع ،مع األردن بشكل زاد عن املاض ي واالستخباراتي 

َّ ،مصر وبعض دول الخليج
 
ل مقابل وهذا التعاون تشك

مركزية املوضوع الفلسطيني في جدول عمل هذه انخفاض 

َّالدول.

 ،في سورية في السنوات املاضية أما الوجود الروس ي َّ

القوة الكبرى يمثل  فقد جعل روسيا تحتل دور العب

في  ،لى جانب الواليات املتحدة في الشرق األوسطإاإلضافية 

َّ لو  حتىالواليات املتحدة بدأت تنسحب من املنطقة وَّ حين أن 

مع وجود الصين بهذا ذلك بالتصريحات على األقل  كان

َل الشكل وذاك. وَّ
 
بين الواليات املتحدة وروسيا نوع من تشك

ع  جاالتمالتقسيم في  يجعل املسؤولية الجغرافية توز 

دية على هيمنتها التقلياملتحدة تحافظ في هذا اإلطار الواليات 

ل بينما تجدد روسيا نفوذها في ساحة الهال ؛في الخليج

َّبنسبة محددة. أفريقياالخصيب وفي شمال 

َّ ،وهكذا
 

رق األوسط من منظومة إقليمية انتقل الش

العب وحيد من القوى الكبرى )أي الواليات  فيهيهيمن كان 

طارها تنافس ونزاع بين عدد إاملتحدة( إلى منظومة يجري في 

 –ا روسي –من الالعبين من القوى الكبرى )الواليات املتحدة 

َّ.الصين(

االحتمال الثاني: أن يجد الشرق األوسط نفسه 

َّداخل هزة مستمرة 

رق األوسط لم يتشكل 
 

ُيفهم من هذا االحتمال أن  الش

ـــما قبل  فيه  نظام جديد بعد انهيار النظام القديم الخاص بــ

،  وهذا يعني أن  املنطقة ماتزال ضمن املرحلة 2111عام  

ة طويلة، ولذلك مازالت االنتقالية التي يمكن أن تستمر ملد َّ

املنطقة تتشكل في وضع ينقصه االستقرار  والثبات  تجاه 

التطورات على املدى القصير وطابعها في املستقبل ... فالتقدير 

ة ما تزال مستمرة يستند إلى وجود مشاكل  القائم على  أن الهز 

)البطالة بين الشباب،  مثل أساسية اقتصادية للمنطقة

مع انعدام املساواة االجتماعية  الظل َّ الفساد واقتصاد

َّ ة(، كما أن   االقتصادية واالرتهان للنفط وللعوامل الخارجي 

، الطائفية والقبلية( لم يتم حله الصراع على الهوية )الدينية

ة. فوجود مثل هذه املشاكل 2111منذ عام  ، بل ازداد حد 

دون أي حل من شأنه أن يؤدي إلى فجوات في التوقعات 

عة للجمهور، وقد يدفعهم إلى مواجهات احتجاجية في الواس

 على  ،املستقبل، وباإلضافة إلى ذلك
 
راع قائما مازال الص 

طبيعة الوجه السياس ي  للمنطقة بين الدول وبين املعسكرات 

راعات  ،املختلفة، ففي سورية واليمن وليبيا مازالت الص 

 املسلحة قائمة دون أن تحسم على السيادة على األراض ي

زال ما ،رغم انتصاره الظاهر ،وعلى مقاليد الحكم. وفي سورية

بشار األسد يواجه مراكز املسلحين في أرجاء البالد، ويشاركه 

في هذا الدور العبون من الخارج، وبخاصة دول من قبيل 

في  على النفوذما بينها إذ تتنافس في روسيا وإيران وتركيا،

 لسيادتها. وفي اليمن ،سورية
 
ل تحديا

 
 هناك تدخل ،ما يشك

َّ
 
ي القتال وعدم خارجي  من جانب إيران والسعودية يغذ

استعداد الجانبين لالتفاق على الحلول الحيوية إليقاف 

 
 
راع على األراض ي والسلطة عنيفا النار، وفي ليبيا مازال الص 

 تبين عدد من الالعبين )هناك حكومتان وعشرات امليليشيا

َّوبقايا داعش( ودون آفاق حقيقية لعملية التسوية.

راعات املسلحة تحول أو تعرقل  وال شك في أن  هذه الص 

على األقل بلورة سلطة مركزية قوية تتمكن في هذه الدول 

من العمل على ترميم سيادة كل  منها وعلى بناء مؤسسات 



 

ِمداد –مركز دمشق لألبحاث والدراسات  9102 الخامسسورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية | العدد      

 

4 

ِّ هذه الظروف
ستظل  هذه  ،السلطة واالقتصاد. وفي ظل 

 للتسبب بظهور الكثير من الالجئين وبمظاهر الدوَّ
 
ل مصدرا

الجريمة واإلرهاب على نحوٍ سينتقُل فيه هذا الخطر إلى الدول 

املجاورة وإلى دول أوروبا، وفي الدول التي تجاوزت موجات 

، ولم يتدهور الوضع فيها 2111االحتجاجات التي ظهرت عام 

ران( ما تزال إلى حرب داخلية )مثل األردن ومصر ولبنان وإي

موجات االحتجاج السابقة من جانب الجمهور تنطوي على 

عالمات استفهام حول الحصانة والوحدة الداخلية، كما أن  

انعدام وجود حل  لهذه املشاكل وتعاظم الصراعات املستمرة 

 يعيد هذه التجربة في السنوات املقبلة، 
 
يمكن أن يخلقا وضعا

قرار تتيح وقوع تغييرات فتظهر موجات أخرى من عدم االست

َّمفاجئة على غرار ما وقع في السنوات املاضية.

االحتمال الثالث: أن يكون الشرق األوسط قد عاد 

َّلى شكله قبل الهزةإ

سيجعل هذا االحتمال منطقة الشرق األوسط برغم 

ة قابلة للعودة إلى مواصفاتها التي سادت قبل عام   2111الهز 

 القلق واندفاُع النظام القديم(، ه إلى)أي 
ُ
كذا تصبح عودة

رات قادرين على تعزيز التوقعات بحدوث تغيرات.  َّالتغي 

ول يشكلون سكان هذه  ما يزاُل مواطنو هذه الد 

املنطقة، وبقيت تونس خارج أطر هذا التغيير الكبير في مقاليد 

الحكم الذي طرأ على أنظمة عديدة. وهناك أنظمة تكيفت 

 تي فرضتها املرحلة السابقة بشكلوأعدت نفسها للتحديات ال

َّيجعلها تتوقع أن تحافظ على استمرار وجودها.

، من 2111أما الدعوات التي أطلقها املحتجون في عام 

فلم تتم ترجمتها إلى  ،أجل حقوق الفرد والعدالة االجتماعية

ثقافة سياسية مختلفة في أرجاء املنطقة، فما تزال دول 

 والطموح ،لسلطوي  نفسهالشرق األوسط تمارس السلوك ا

للثروة عبر السلطة، وبقيت أجهزة الدولة البيروقراطية 

واسعة القدرة، إضافة إلى التدخل العميق للجيش وأجهزة 

ين  ِّ
األمن في السياسة واالقتصاد وتولي مهمة مركزية في الد 

عاد الجمهور  ،وفي حياة املجتمع والفرد. وفي ظل هذا الوضع

 ، إلى2111في أحداث االحتجاج عام الذي نفذ مهمة مركزية 

االنشغال بمشاكله اليومية والتخلي عن الدعوة لخلق نظام 

بعد الدروس التي استخلصها الجمهور من الفوض ى )جديد 

َّ.(2111التي وقعت في عدد من دول املنطقة بعد هزة 

لكن املشاكل األساسية ماتزال قائمة اآلن، وقادة 

من املاض ي بالخطر املحتمل  املنطقة أصبحوا على دراية أكثرَّ

الذي تواجهه سلطتهم من مرارة الجمهور، ويقدر هؤالء القادة 

ويعتقدون أنهم  أن سياستهم نجحت في مجابهة التحدي،

َّسينجحون في املستقبل".

 "املستقبل إلىاالستنتاجات والنظرة وتحت عنوان: "

: نقطة الخالف األساسية التي " يرى هؤالء الباحثون أن 

  تستمد
 
من هذه الدراسة تكمن بين التقدير القائل: إن  نظاما

 بدأ ينشأ في الشرق األوسط 
 
ا  نسبي 

 
 سواء أكان نظ)مستقرا

 
اما

( وبين القول: إن  الوضع بقي في حالة غير 
 
 أم جديدا

 
قديما

ة التي ظهرت في السنوات املاضية  مستقرة، وإن  موجات الهز 

بشكل مؤقت أو مزمن  ستستمر بفرض طابعها على املنطقة

)وملدى طويل(. ونقطة االنقسام األساسية في هذه املقاربات 

لها صلة بمشاكل اقتصادية وصراعات على هوية املنطقة، 

؛ 2111وهذه املشاكل يتفق الكثيرون بأنها لم تحل منذ عام 

لة املقاربة القائ إلىبل ازدادت حدتها وباملقابل يرى من يميل 

مستقر أن  األنظمة الراهنة ستنجح  وسطاألَّإن  نظام الشرق 

في مواجهة هذا الوضع؛ بينما يبين الرأي القائل إن  الهزة ما 

تزال مستمرة، أن  وجود هذه املشكالت نفسها سيقود 
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ة أخرى على غرار ما حصل في السنوات  املنطقة إلى هز 

َّاملاضية. إذن، ما الشكل الراهن للشرق األوسط؟

احتماالت تظهر، وينجم عنها نتائج  يبدو أن هناك ثالثة

.
 
َّمختلفة تماما

يبدو أن املنطقة بدأت تظهر فيها في الوقت  ،ومع ذلك

الحاضر عوامل تنطوي على آفاق تعبر عن مجموع هذه 

هناك قوى في املنطقة تعزز  ،ذلك إلىاالحتماالت، وباإلضافة 

َّ:كل احتمال من هذه االحتماالت الثالثة وهي

 على النظام القديم.قوة املحافظين  .1

 قوة الداعمين لنظام جديد. .2

َّقوة تزعزع كل  نظام. .3

عند التطلع إلى الشرق  ،يبدو أنه من الصواب ،ولذلك

تأسيس إطار للمفهوم الذي يربط في داخله جميع  ،األوسط

ن أن يقوم على فهم  هذه االحتماالت الثالثة، وهذا اإلطار يتعي 

 ظاهر )وفي مقدمتها عدمما تتصف به املرحلة االنتقالية من م

فة واملعرَّلالنفجار(، االستقرار، وعدم الطمأنينة، والقابلية 

 ،العميقة للمظاهر التقليدية التي تتصف بها املنطقة وتاريخها

وفهم حديث لكل املظاهر الراهنة للمنطقة، وبحسب ما 

َّتشكلت في السنوات املاضية.

لوب املطأما بالنسبة ألصحاب القرار في إسرائيل، فإن  

هو إدراك أن  التخطيط االستراتيجي  لم يعد  في مقدوره 

االعتماد على استمرار األهداف الراهنة في املنطقة، ولذلك 

يبدو أنه بالنسبة إلسرائيل من الصواب أن تستمر في تبني 

استراتيجية حذره )لكن ضمن استغالل الفرص( وهي 

ة، وَّاالستراتيجية نفسها التي اتخذتها في سنوات ال هذه هز 

 في خلق االتفاقات 
 
 كبيرا

 
االستراتيجية تتطلب حذرا

والتحالفات وأشكال التعاون، وتفرض مرونة منهجية 

مستمرة، من أجل استغالل الفرص ومواجهة األخطار، وفي 

، على 
 
ظل  ظروف من هذا القبيل من الصواب التركيز، أساسا

تقدم والعمل على تحقيق  ،تفعيل قوة محددة ضد األخطار

في التسويات املحلية على نحٍو تكون فيه مرنة وقصيرة املدى 

وبرغم وجود احتمال  ،حتى مع الخصوم، وباإلضافة إلى ذلك

أن يستمر  الشرق األوسط بالتحوالت، إال أن  هذا الوقت 

ة األولى( يتيح وضع تخطيط دقيق  )وبشكل مختلف عن الهز 

 قوم على حساباتأمام املنطقة وبالحذر املطلوب وبسياسة ت

َّ .املدى املتوسط واملدى الطويل"

 

 

 

 

 

 

  



 

ِمداد –مركز دمشق لألبحاث والدراسات  9102 الخامسسورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية | العدد      

 

6 

وفي التحليل واالستنتاج

 "إسرائيل"يبدو أن  هذا البحث يدعو أصحاب القرار في 

إلى التفكير في هذا الوقت بالذات، بما يمكن أن تفعله القيادة 

اإلسرائيلية لتشكيل الشرق األوسط على طريقتها، وعدم 

إعطاء الفرصة لسورية والدول األخرى للقيام بتشكيله،  

َّ ،وتحديد هويته
 

رق طاملا أن  كافة الالعبين من دول الش

زالوا في مرحلة انتقالية تحمل في طياتها مواصفات األوسط ما

 إليها مشاكل ولدتها 2111ومشكالت ما قبل عام 
 
، مضافا

أي أن  االنتصار امليداني في  "الهزة التي دامت ثماني سنوات"،

َّ
ُ

َّالحرب التي ش
 
سب كثيرة لها؛ لكنها ق مكات على سورية حق َّن

تزال تواجه مشكالت اقتصادية وثقافية ذات صلة بجبهتها ما

الداخلية وحصانتها وحصانة هويتها الوطنية، ولذلك يطالب 

البحث القيادة اإلسرائيلية باستغالل هذه املرحلة عن طريق 

وضع  تخطيط استراتيجي جديد يستغل ما تتيحه هذه 

بوساطتها ما عجزت  "إسرائيل"املرحلة من فرص تحقق 

َّ.ي شاركت فيها ضد سورية عن تحقيقهالحرب الت

مة: ما الذي يمكن ل ـ ويمكن طرح سؤال إزاء هذه املقد 

التفكير فيه بعد هذا التشخيص للوضع الراهن في  "إسرائيل"

ة تجاه سورية واالحتماالت الثالثة  ،الشرق األوسط وبخاص 

كل ة بشالتي يتصورها البحث ملستقبل الوضع في سوري

من طرق ووسائل  "إسرائيل"خاص؟ وما الذي لم تستخدمه 

ة أو عالقات تزيد من قدراتها إلضعافها من  أي إليقاف عملي 

 بعد هزة الثماني سنوات؟ 
 
َّالنواحي كافة

ما تزال القيادة اإلسرائيلية تمنح نفسها الحق   .1

بتوجيه عمليات عسكرية فوق األراض ي السورية 

                                                                    
3  https://www.jns.org/new-idf-chief-to-hold-victory-seminar-to-discuss-military-leadership-strategy-technology/  

دها وهي: "منع أي وجود بحجة حددتها لنفسها وح

عسكري إيراني  في سورية"، وليس في منطقة جنوب 

سورية القريبة من الحدود عند الجوالن املحتل 

 على عن هدف كهذا يَُّ اإلعالنبرغم أن 
 
عد  عدوانا

دولة مستقلة وعلى سيادتها الوطنية، ويعطي الحق  

الكامل لسورية بالتصدي ألي  عمل من هذا القبيل 

ة.بكل الوسائ  ل الدفاعي 

فإسرائيل تسعى إلى تحقيق هدف هو منع تراكم 

ة السورية وتطورها إلى مستوى القدرة على  القدرات العسكري 

الردع؛ بل ومستوى الرد  عليها، وهذا الهدف لم تستطع 

بكافة حروبها تحقيقه حتى في الحرب التي شنتها  "إسرائيل"

َّ.1561عام 

رئيس األركان العسكرية  وكان الفريق أفيف كوخافي

 من أهم  19اإلسرائيلية قد جمع في 
 
كانون الثاني املاض ي عددا

املتخصصين في شؤون التخطيط  العسكريينالقادة 

، وطلب منهم إيجاد تعريف "لالنتصار" ومعاييره  العسكري 

، وتقديم تقرير حول املسائل  األساسية في الحسم النهائي 

حلول لها لتحقيق مثل هذا والتحديات التي يجب إيجاد ال

َّ.3االنتصار

يالحظ الخبراء العسكريون أن  كل  حرب  ،ومع ذلك

نفسها منتصرة فيها كانت في  توعد َّ "إسرائيل"خاضتها 

ُد معها حروٌب أخرى مع عدوها نفسه الذي 
َ
الحقيقة تول

ت نفسها منتصرة عليه، فحرب عام  حققت فيها  1561عد 

 
 
ا  كبي "إسرائيل"حق 

 
؛ لكنها استمرت على شكل حرب إنجازا

 
را

ت نفسها منتصرة في  أشهر شنتهااستنزاف بعد  مصر، ثم عد 

https://www.jns.org/new-idf-chief-to-hold-victory-seminar-to-discuss-military-leadership-strategy-technology/
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ها لم تتمكن  ، حين1592حرب عام  احتلت لبنان ثم وجدت أن 

ة،  ة والفلسطيني  من هزيمة الجيش السوري  واملقاومة اللبناني 

رغمت على االنسحاب دون قيد أو شرط. 
ُ
َّفأ

"انتصار" ال يمكن أن يوجد ويبدو من الواضح أن  أي  

 لشروط املنتصر، وهذا ما ينتج "إال حين 
 
" مستسلما

 
مهزوما

، وبالتالي لن يكون "إسرائيل"لم يحدث في تاريخ كل حروب 

أن تمنع سورية من ممارسة حريتها  "إسرائيل"بمقدور 

الكاملة في إقامة العالقات مع أي دولة أخرى تعقد معها 

لجانبين، وسورية في الوقت نفسه اتفاقات ثنائية ملصلحة ا

لن تتوقف عن زيادة قدراتها في كل املجاالت فهذه سياسة 

َّتفرضها معايير استقاللها وحماية مصالحها الوطنية العليا. 

ة عن الجبهة  .2 تختلف الجبهة الداخلية السوري 

ة في الكثير من العوامل، فالجبهة  الداخلية اإلسرائيلي 

َّ
 

ة ال يتحمل الجمهور اإلسرائيلية ذات طبيعة هش

البقاء فيها عندما تسقط الصواريخ فوق املدن 

، 2116مثلما حدث في حرب تموز  ،واملستوطنات

وغادر مئات اآلالف من اإلسرائيليين بيوتهم بعد 

منتقلين إلى  ،األسبوع األول من سقوط الصواريخ

 ،أوروبا، أي إلى أوطانهم األصلية التي جاءوا منها

َّ
 
أن  مليونين ونصف املليون من حين نجد  وتحديدا

اإلسرائيليين بموجب إحصاءات أوروبية يحملون 

جنسية مواطنة أجنبية في أوروبا أو غيرها من الدول 

 الغربية الغنية.

، بَمنََّ ،وباملقابل
 
ا ، تاريخي  ة عيتمتع الشعب السوري 

ة تدفعه إلى تحمل أعباء الحرب أمام عدو يحتل  وطنية وقومي 

 من أرضه. 
 
َّجزءا

واملراهنة اإلسرائيلية على استغالل املشكالت الداخلية 

 ،واستهداف الهوية الوطنية إلضعاف سورية ،االقتصادية

 قصير النظر وضيق األفق، وقد مرت أشكال عدوان 
 
َعد  رأيا

ُ
ت

حتى اآلن لم تؤثر في هذه  1561إسرائيلية كثيرة منذ عام 

 .
 
َّالوحدة الوطنية؛ بل زادتها منعة وتماسكا

ََّّ
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 4"فصل جديد مفتوح في مرتفعات الجوالن – حروب سورية"

 بومس للدراسات اإلسرائيلية نير مركز

 

دوي حول الجوالن في تأصوات الحرب بدأت أصداء "

فمنذ  بدلت دورتها، الحرب برغم أن طبولَّ ،هذه األوقات

كان بوسعنا أن نسمع ونشهد بوضوح  ،الصيف املاض ي

الطائرات الروسية تقصف مواقع معها الحرب السورية وَّ

 طائشةقذائف هاون كانت  وفي مناسبات أخرىَّ ،املتمردين

سرائيلية قيل في هذا إلكن دبابات  ؛تضرب منطقة الجوالن

َّإسبوع األَّ
ُ
 .عبر خط )ألفا(القنيطرة قذائف طلقت على نها أ

هي وَّ أرض إيرانية،-أرضى زئير صواريخ دو َّ ،وفي الشهر املاض ي

السماء حين رأوا بشكل  اإلسرائيليين فيتحلق فوق رؤوس 

 الحديدية أثناء مالحقتهاالقبة  كيف واجهتها صواريخمفاجئ 

َّ.لها

وكانت أصوات الطائرات اإلسرائيلية الحربية التي 

يرانية ومخازن الذخيرة وشحنات تعمل لضرب املواقع اإلَّ

ة،   قد حلت محل َّالسالح لحزب هللا الطائرات الحربية السوري 

 .فاق الشمال اإلسرائيلي َّآطبول أخرى للحرب في لتزيد من 

                                                                    
4  http://nirboms.com/archives/the-syrian-wars-a-new-chapter-opens-in-the-golan-heights/  

الحرب السورية يمكن أن تكون قد دخلت إلى فصلها  فمرحلة

َّهي تفت ة هالكن املجابهة اإلسرائيلية اإليراني َّ ؛الختامي َّ
 
 ح فصال

َّ
 
َّ ،2119ففي صيف  .جديدا

 
 يستأسن نظام األسد من تمك

َّ السيطرة على الجانب السوري َّ
 
 ملرتفعات الجوالن مستعيدا

َّ
 
 هامواقعفي  عناصر الجيش السوري َّ السيادة السورية وناشرا

َّالتي كانت قبل الحرب.

لتطور الجاري عبر الحدود نظرة أعمق إلى الكن 

مختلف  الواقع الجديدكشف أن ت ،اإلسرائيلية–السورية

فالقواعد سورية، عما كان عليه قبل الحرب الداخلية في 

َّ
 
 الجدد من الالعبينمن  العسكرية السورية تستضيف عددا

ا تدعمها إيران وشرطة عسكرية روسية يبينهم ميليش

أما قيادة املجموعات  ؛ووحدات سورية ذات تكوين جديد

بل قاملحلية التابعة للمعارضة التي كانت تحكم هذه املناطق 

ت أو قتلت. وفي مكانها فقد فر َّ ،عودة سيطرة األسد عليها

 
 
 العبينمن انتشر جهاز أمني جديد تأسس وجرى دعمه جزئيا

http://nirboms.com/archives/the-syrian-wars-a-new-chapter-opens-in-the-golan-heights/
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سنوات من الحرب التي غيرت بشكل  ثمانيت أجانب. لقد مر َّ

 املاض ي لم تعد موجودة ةفسوري ،درامي وجه الدولة السورية

جتماعية ترتيب فقد أعادت التغيرات الديمغرافية االَّاآلن، 

. وفي يومنا  23البالد التي بلغ عدد سكانها قبل الحرب 
 
مليونا

من الالجئين السوريين  ماليين 9.6هذا هناك أكثر من 

يعيشون خارج البالد معظمهم من املسلمين السنة. وبلغ عدد 

 على األقل 911تقارير بعض ال من قتل بموجب
 
أما  ؛ألفا

من  ألف 211د أفراده الجيش السوري الذي كان يبلغ عد

وبقي األسد في  ،فقد تدهور وضعه ،الجنود قبل الحرب

َّتدعمه ميليشيا متأهبة مألت صفوف جيشه. ، الحكم

  91وفي مرحلة الذروة انضم إلى صفوف الجيش 
 
ألفا

 عن طريق دعمها 
 
 مهما

 
 من امليليشيا، ولعبت إيران دورا

 
تقريبا

َّ
 
ن نتصار النظام بدعم مد اواستخباراتها وتدريباتها. وهكذا ول

إيران وحزب هللا تغييرات متعددة في جنوب غرب سورية. 

فالجيش السوري  لم يعد هو السلطة الوحيدة على األرض 

بعد أن انتشرت الشرطة العسكرية الروسية على خط 

)برافو( بهدف تعزيز سلسلة املصالحات إلعادة االستقرار إلى 

غير السورية من حدود الجوالن عن طريق إبعاد القوات 

َّ.أستاناهناك، بموجب اتفاق 

كما لم يعد الجيش العربي  السوري  هو نفسه، ففي 

، بعد 51، وعادت قوات اللواء 61الجنوب انتهى وجود اللواء 

أن جرى تعزيزها بقوات من امليليشيا املتنوعة مثل قوات 

، وتم انتشار اللواء  في جنوب مرتفعات  112الدفاع الوطني 

كيلو متر من الحدود اإلسرائيلية، لكي  11على بعد الجوالن 

. ومن املحتمل أن تكون 61يمأل الفراغ الذي خلفه اللواء 

َّقوات حزب هللا املحلية قد تمركزت تحت إمرته.

كبر أ ،هناك تقرير يذكر أن  مصطفى مغنية ،وباملقابل

حاول إعادة إحياء وجود خلية تدعمها  ،أبناء عماد مغنية

ية حضر، وكان رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي إيران في قرَّ

السابق غادي آيزنكوت قد ذكر على نحٍو تفصيلي  في مقابلة 

ر استراتيجية مع صحيفة نيويورك تايمز، أن  حزب هللا طو َّ

َّثالثية ملجابهة إسرائيل: 

بناء مصانع في لبنان لصناعة صواريخ ذات دقة في  .1

 صابة الهدف.إ

ة تحت  .2  .الحدود اإلسرائيليةحفر أنفاق هجومي 

 إنشاء جبهة ثانية عند حدود الجوالن.  .3

 هكان الجيش اإلسرائيلي  قد وج َّ ،وباإلضافة إلى ذلك

ضربة عسكرية منذ وقت ليس ببعيد ملوقع استخباراتي لحزب 

تزال وما كيلومتر عن حدود إسرائيل، 2هللا ال يبعد أكثر من 

تواصل تحديها ملبادئ التفاهم التي توصلت إليها روسيا  إيران

زيادة وجودها في جنوب سورية. فقد  حولَّوإسرائيل واألردن 

تحدثت مصادر كثيرة من املعارضة السورية بالتفصيل عن 

نشاطات عسكرية تقوم بها مجموعات مدعومة من إيران على 

 أبياألرض، ومن بينها من مجموعات اإلمام الحسين، وألوية 

الفضل العباس، ووحدات من مجموعة نخبة الرضوان 

هللا، وتقوم هذه املجموعات باستخدام قواعد  لحزبالتابعة 

، من أجل التغطية على نشاطاتها، وبعض  للجيش السوري 

مرتبط بقوات النظام. ويقال: إن  أفرادها هذه املجموعات 

، ويحملون بطاقات يرتدون بز َّ ات عسكرية للجيش السوري 

َّه
 
يدرك حتى الذين  ،سورية. وفي يومنا هذا وية سورية وأعالما

َّيشكون أن إيران وصلت قرب حدود الجوالن،  الصاروخ  أن 

الذي سقط في منطقة جبل الشيخ قد أطلق على يد قوات 

كانت إسرائيل قد  ،إيرانية من منطقة قريبة من دمشق

 . حصلت على تأكيد أنها منطقة لن يكون فيها وجود إيراني 
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فإيران تستغل صفة املكانة الشيعية كوسيلة لشراء الوالء 

بين السوريين في املناطق الفقيرة، وتكثفت هذه النشاطات 

، وأصبحت العبارات الشعبية للسردية 2111بعد مرحلة 

الشيعية التي كانت محدودة في زمن األسد شائعة حتى في 

َّاملسجد األموي في دمشق.

ا نظام األسد الستعادة ويبدو أن  الوعود التي أعلنه

االستقرار قبل الحرب مجرد وهم، فقد نتج عن هذه الحرب 

سكان منهكون ضعفاء، وافتقار في القيادة والخدمات 

األساسية، وفقدان إسرائيل للشركاء من مجموعات 

املتمردين الذين كانوا يعملون من أجل استقرار املنطقة في 

.السنوات القليلة املاضية، وأصبح املجتم
 
َّع محطما

تم إغالق عملية "الجوار الطيب" اإلسرائيلية  ،وهكذا

 من التأييد والدعم اإلسرائيلي  في 
 
 كبيرا

 
 وراءها فراغا

 
مخلفة

زال في تلك املنطقة توتٌر كبيٌر بين . وماجنوب سورية

ة التي وافقت على املصالحة مع  مجموعات املعارضة السوري 

 درعا والقنيطرة. وبقيت النظام وبين قوات األمن السورية في

عمليات االغتيال والتفجيرات شائعة في املناطق التي تسيطر 

ة. فالحاجة إلى قوات تعمل على االستقرار  عليها الدولة السوري 

احة مفتوحة أمام قوات تعمل على زعزعة  يجعل الس 

تزال تجري في جنوب غرب ما االستقرار مثل إيران. واملظاهرات

شعرون باإلحباط من النظام، ومن سورية، فاملحتجون ي

الروس الذين ال يراقبون شروط صفقة املصالحة، ويستمر 

املحتجون بالتجمع في مسجد العمري ملطالبة النظام بتطبيق 

مازال السكان املحليون يحتجون ضد  ،التزاماته. إلى ذلك

من باإلحباط النظام في داعل الكرك، ويتواصل الشعور 

قة ويزداد، فقد احتج الكثيرون على العقوبات في تلك املنط

ة، وند َّ ة اإللزامي  دوا بوصول املخابرات الخدمة العسكري 

ة إلى منازلهم، ويطالبون النظام بااللتزام بشروط  السوري 

املصالحة التي جرى التوقيع عليها في الصيف املاض ي والتي 

سلمت، بموجبها قوات املعارضة املنطقة التي كانت تسيطر 

ل استعادة املواطنين الذين يعيشون فيها للسالمة عليها مقاب

 ،واألمن. وفي أعقاب عملية قامت بها املخابرات اإلسرائيلية

جرى الكشف عن موقع عسكري  إيراني  شمال إسرائيل قبل 

زمن غير بعيد، وكان املوقع قد بني تحت أكوام من الرمل 

 عبر الحدود لحزب هللا 
 
 جديدا

 
وال والركام، وهذا ليس نفقا

م بني قبل  ع متقد 
 
؛ بل هو موق

 
ا  2911موقع مخابرات إيراني 

سنة على يد جنود امللك الفارس ي قمبيز الثاني في منطقة تل 

 إلى 
 
كيسان، حين بعث برسل لغزو الهالل الخصيب وصوال

الحبشة. وكان امللك الحبش ي في ذلك الوقت قد أدرك النوايا 

 رر رفض استقبال هذهاإلمبريالية واملخادعة مللك الفرس، وق

سنة وفي ظل التمركز  2911البعثة الدبلوماسية. واآلن بعد 

اإليراني  في الهالل الخصيب، ربما تجد إسرائيل نفسها مجبرة 

َّعلى القيام بنفس ما فعله ملك الحبشة".

ََّّ
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 وفي التحليل واالستنتاج 

وقيع على اتفاقية كامب ديفيد وبعد الت ،1515في عام 

بين مناحيم بغين رئيس الحكومة اإلسرائيلية والرئيس 

السياسيين  "إسرائيل"أجمع كل  قادة  ،السادات

لن تشهد أي حرب ضدها من أي  "إسرائيل"والعسكريين، أن  

دولة في املنطقة بعد أن أصبحت جبهة الجنوب اإلسرائيلية 

جبهة –خارج أي حرب، وأن  سورية في الجبهة الشمالية 

في ذلك الوقت لن يكون بمقدورها أن  –الجوالن وحدها

 على 
 
 الذهبي من "إسرائيل"، وأن  عصر "إسرائيل"تشكل خطرا

لطريق املعبد، وأن  ميزان القوى ناحية أمنها أصبح على ا

َّام.بشكل ت "إسرائيل"اإلقليمي  في املنطقة أصبح ملصلحة 

قرر الرئيس حافظ األسد  ،وأمام هذا التطور اإلقليمي َّ

قدرات ومصادر قدرات سورية العسكرية  إلىاالستناد 

والبشرية واملعنوية لتعديل ميزان القوى بقدرات سورية وكل 

عها للتصدي لالحتالل اإلسرائيلي  من يمكن أن يتحالف م

َّومشاريعه التوسعية.

غطرستها هذه بعد ثالث سنوات  "إسرائيل"وامتحنت 

 شاملة على لبنان عام 
 
على هذه االتفاقية حين شنت حربا

، ذلك لفرض اتفاقية سالم على لبنان ومحاصرة 1592

سورية في خاصرتها وضرب مشروع محاوالتها لزيادة قدراتها 

ة ، وصمدت سورية بجيشها املنتشر في لبنان، العسكري 

وتصدت  هي واملقاومة الفلسطينية واللبنانية للعدوان طوال 

19 َّ
 
جبارها على وإ "إسرائيل"إلى أن تم إحباط أهداف  ،عاما

مهزومة دون قيد أو شرط من كل  ،2111في عام  االنسحاب

األراض ي التي احتلتها في لبنان، ودون أن تتوقف املقاومة 

دعم لقتالية ببنانية عن زيادة مصادر قدراتها العسكرية واالل

َّإيراني  مشترك.  -سوري 

تعيد حساباتها،  "إسرائيل" ، أصبحتومنذ ذلك الوقت

وتضع في أولوية جدول عملها جبهة  تطلق عليها جبهة الشمال، 

ها ممتدة من حدود الجوالن إلى حدود جنوب لبنان  وتعد 

بنانية، وعززت بفضل الدعم الذي بقيت فيه املقاومة الل

السوري  واإليراني  قدراتها العسكرية سنة بعد أخرى دون 

بعد خروج الجيش السوري من  ،2116توقف،  وفي عام 

جميع األراض ي اللبنانية ووجود القوات األميركية املحتلة في 

المتحان قدراتها العسكرية  ةاإلسرائيليعادت القيادة  ،العراق

نان، بهدف التخلص من أسلحة حزب في حرب ضد جنوب لب

 لعزل سورية والعودة ملحاولة 
 
هللا وصواريخه؛ ذلك تمهيدا

بعد أن أصبحت القوات األميركية  ،محاصرتها من لبنان

، فشنت حكومة   أوملرت إيهودتحاصرها من الشمال الشرقي 

 على 
 
 أسلحة الجيش اإلسرائيلي  كافة

 
 مستخدمة

 
 شامال

 
عدوانا

وردت على العدوان  مدت قوات حزب هللا،جنوب لبنان، وص

 على جبهة  31تساقطت طوال بصواريخ 
 
 "إسرائيل"يوما

ت أن أنهك إلى ،الداخلية فوق مدنها، بما في ذلك مدينة حيفا

فسحبت للمرة الثانية قواتها من مداخل الجنوب  "،إسرائيل"

ى أقوى جيش  ، وانتهى العدوان بهزيمة ثانية ملا يسم  اللبناني 

َّفي املنطقة.

وبعد انتصار سورية على املجموعات  ،وفي يومنا هذا

اإلرهابية في أطول حرب يخوضها الجيش السوري  وحلفاؤه 

زيمة ا تلقت هوجدت القيادة اإلسرائيلية أنه ،في تاريخ سورية

وسع تها للتكبيرة بانتصار سورية، ولم تعد الخطط التي أعد َّ

للبقاء بعد أن أصبح الجيش د الجوالن قابلة عند حدوَّ

، باعتراف البروفيسور نير كيلومترات 11السوري  على بعد 

املسؤول عن تنفيذ تحويل منطقة واسعة على شكل  بومس،

 إلى منطقة قريبة كيان منعزل يمتد من حدود الجوالن املحتل
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كي ل ،من القنيطرة؛ بل وباتجاه منطقة قريبة من السويداء

بموجب ما ذكره بومس في أكثر من  "،إسرائيل"تجمع فيه 

 من  ،دراسة في مركز دايان للدراسات االستراتيجية
 
مليونا

على  جموعات اإلرهابية التي كان يشرفالسكان مع امل

 ،"إسرائيل"بدعم  إعدادها وتسليحها إلنشاء كيان يتمتع

 
 
ا  وسياسي 

 
ا  عن سورية، اقتصادي 

 
ويصبح منفصال

 .
 
ا َّوديموغرافي 

أصبحت القيادة اإلسرائيلية تعد   ،ومع انتصار سورية

 بعد أن تعززت قدرات 
 
ا  وجودي 

 
خطر جبهة الشمال خطرا

دفاعية وهجومية حديثة من روسيا الجيش السوري  بأسلحة 

 لصالح سورية في ميزان القوى 
 
وإيران، ما فرض تحوال

َّاإلقليمي على جبهة الشمال وحدها. 

ويبدو أن بومس مازال يتولى مسؤولية متابعة موضوع 

لى تزال تصر  عوكممثل للقيادة السورية التي ما حدود الجوالن

بعد أن فشلت  ،محاولة فرض أهدافها بطرق أخرى هذه املرة

دعم املجموعات اإلرهابية املسلحة التي  في تحقيقها عن طريق

تزداد احتماالت أن  ،كانت ترعاها في جنوب سورية. ولذلك

تواصل القيادة اإلسرائيلية جمع املعلومات عن تلك املنطقة، 

وأن تعمل على استغالل أي  ظرف  ،بموجب ما يعرضه بومس

يتيح لها في منطقة الجنوب خلق الفوض ى وعدم الثقة 

و ما يشير إليه بومس بين أسطر دراسته باملستقبل، وه

َّوعرضه. 
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