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نشــرة نصــف شــهرية تصــدر عــن مركــز دمشــق 
بالعــرض  تتنــاول  »مــداد«  والدراســات  لألبحــاث 
أهــم ماينشــر فــي مراكــز الدراســات اإلســرائيلية 
اجتماعيــً  اقتصاديــً،  سياســيً،  ســورية  حــول 

وعســكريً.

حول
 اإلصدار

عن
مداد

مؤسســٌة بحثيــٌة مســتقّلة تأّسســت عــام 2015، مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
وقضايــا  والدوليــة،  اإلقليميــة  والشــؤون  العاّمــة  بالسياســات  ُتعنــى 
العلــوم السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والقانونيــة 
)نظــرّي،  الّشــامل  المعرفــّي  بالمعنــى  وذلــك  واألمنيــة،  والعســكرية 
المســتقبلية/ بالدراســات  عنايتهــا  إلــى  باإلضافــة  وتطبيقــّي(، 
االستشــرافية، وتركيزهــا علــى السياســات والقضايــا الّراهنــة، ومتابعــة 
فاعلــي السياســة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، علــى أســاس الّنقــد 
والخيــارات  والبدائــل  المحتملــة  التداعيــات  واســتقصاء  والتقييــم، 

حيالهــا. الممكنــة 

تحسين الحلبي
وحدة الدراسات اإلسرائيلية
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كتــب الربوفســور إيــال زيســر  املختــص بالشــؤون الســورية ضمــن 

التقريــر االســراتيجي االرسائيــي نصــف الســنوي الصــادر عــن معهــد 

ــة  ــة العربي ــًة باللغ ــي INSS دراس ــي اإلرسائي ــن القوم ــاث األم أبح

بعنوان:»الحــرب يف ســورية: مــاذا بعــد؟«2  جــاء فيهــا: »مــازال 

طريــق انتهــاء الحــرب الدمويــة يف ســورية بعــد مــرور ســت ســنوات 

طويــاً،  وإذا كان ســقوط حلــب املدينــة الثانيــة يف حجمهــا يف 

ــس[ بشــار األســد يشــكل انتصــاراً  ــدي ]الرئي ــون األول 2016 بأي كان

كبــراً يف الحــرب التــي يديرهــا ضــد خصومــه بدعــم رويس وإيــراين، 

ــرد  ــرات التم ــد، فجم ــه بع ــا مل يحقق ــرب كله ــار يف الح ــإن االنتص ف

ــح أن تعــود وتشــتعل إىل حــد  ــزال موجــودة،  ويُرّج واالحتجــاج مات

يهــدد وجــود النظــام يف دمشــق،  ذلــك إذا قــررت اإلدارة األمريكيــة 

تعميــق تدخلهــا يف األزمــة يف ســورية،  وبــذا يكــون بََدهيّــاً أن تبــذل 

ــا  ــارك فيه ــية، تش ــوية سياس ــة تس ــق عملي ــا لتحقي ــيا جهوده روس

إيــران وتركيــا،  ويُحتمــل أن تدخلهــا واشــنطن يف املســتقبل! وأن 

يجــري يف هــذا اإلطــار تشــكيل مناطــق تهدئــة، ورمبــا يجــري توزيــع 

التأثــر فيهــا عــى الاعبــن اإلقليميــن والدوليــن. إذ إنَّ الــروس 

ــن  ــروج م ــن الخ ــوا م ــة، أن يتمكن ــذه العمليّ ــاطة ه ــون بوس يأمل

ــم كاملحافظــة عــى  ــق نصــف أهدافه ــد تحقي الورطــة الســورية بع

ســلطة األســد، أو عــى ســلطة بديــل تقبلــه روســيا، وعــى جــزء مــن 

ــة الســورية. الدول

      فرغــم املكاســب التــي حققهــا ]الرئيــس[ األســد يف األشــهر 

ــدة يف  ــات املتح ــق للوالي ــل العمي ــام 2016، إال أن التدخ ــرة لع األخ

األزمــة، وخصوصــاً إذا اســتمر وتعمــق أكــر، فــإن ذلــك ســيعزز 

االنطبــاع باســتمرار الحــرب عــى املــدى املنظــور يف األشــهر أو 

الســنوات املقبلــة وإن كان بدرجــة متدنيــة،  تحديــداً يف مناطــق 

االحتــكاك املوجــودة تحــت ســيطرة النظــام وتلــك التــي يســيطر فيهــا 

ــاد. ــرب الب ــردون يف غ املتم

     ومــع ذلــك رمبــا ميكــن تحقيــق تســوية غــر صلبــة عــى قاعــدة 

ــب  ــيمها مبوج ــة، أي تقس ــة للدول ــة الراهن ــم للخريط ــع القائ الوض

ــة أن يخــرج  ــع أيضــاً إمكاني ــك ال مين ــع الحــايل، لكــن ذل األمــر الواق

ــن  ــول م ــل املقب ــس[ األســد أو البدي ــادة ]الرئي النظــام الســوري بقي

هــذه الحــرب بصفتــه األقــوى ويعــود ويســيطر عــى ســورية، وهنــا 

ــه«. يكمــن الحســم والنــر بالنســبة ل

ــة  ــل عملي ــة لتحلي ــته: »إن كل محاول ــر يف دراس ــف زيس      ويضي

الحــرب يف ســورية واســترشاف ســيناريو مســتقبلها، يتوجــب أن تأخــذ 

بالحســبان حقيقتــن أساســيتن تقابــل كل منهــا األخــرى:

األوىل، هــي صمــود منظومــة القيــادة الســورية برئاســة األســد 

ــات  ــف األقلي ــوري، أي طوائ ــع الس ــرى يف املجتم ــات األخ واملؤسس

ــنية، إضافــة إىل  والنخــب والطبقــة الوســطى مــن أبنــاء الطائفــة السُّ

ــة  ــزة الحكوم ــش وأجه ــداً الجي ــة الســورية ومؤسســاتها، تحدي الدول

واألمــن، فقــد أثبــت هــؤالء قــوة مفاجئــة وقــدرة صمــود تســتحق أن 

تؤخــذ بالحســبان، فهــذه املؤسســات كلهــا مل تصــب بانهيــار داخــي 

عــى غــرار مــا حــدث يف ليبيــا واليمــن، بــل اســتمرت يف أداء وظائفهــا 

ــران  ــتعانة بإي ــاطة االس ــك بشــكل محــدود، وبوس ــو كان ذل ــى ل حت

وروســيا.

     بــل إن األهــم مــن ذلــك هــو أنهــم شــكلوا باســتمرار مــن دورهــم 

نــواة حيويــة، بــل  ثــورًة متجــددة للدولــة الســورية بانتظــار انتهــاء 

 vital »الحــرب. وأصبــح النظــام يســيطر عــى »ســورية الحيويــة

Syria أو »ســورية الفاعلــة« املفيــدة التــي تضــم أجــزاء هامــة متتــد 

مــن مناطــق قريبــة مــن درعــا يف الجنــوب إىل دمشــق العاصمــة عــرب 

مــدن، مثــل: حــاة وحمــص وســط ســورية، وصــوالً إىل مدينــة حلــب 

يف الشــال وإىل منطقــة الســاحل. ففــي هــذا القطــاع اإلقليمــي يقيــم 
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ــن  ــن املتابع ــم  األكادميي ــن أه ــر م ــال زيس ــور اي ــدُّ الربوفيس   يَُع

واملســؤولن يف مراكــز األبحــاث  اإلرسائيليــة للموضــوع الســوري 

ــظ  ــل حاف ــس الراح ــن الرئي ــا ع ــن أحده ــرش كتاب ــذي ن ــو ال وه

ــور بشــار األســد عــام  األســد عــام 2000 واآلخــر عــن الرئيــس الدكت

ــك  ــد«، وال ش ــار األس ــة بش ــنوات االوىل لرئاس ــوان: »الس 2005 بعن

ــر نصــف الســنوي-  ــار دراســته هــذه ونرشهــا يف  التقري يف أن اختي

ــر الوضــع االرسائيــي االســراتيجي للنصــف اآلخــر مــن العــام  لتقدي

 INSS  2017 الصــادر عــن معهــد أبحــاث األمــن القومــي اإلرسائيــي

يــدل عــى مــدى صلــة أبحاثــه  بأصحــاب القــرار والقيــادة السياســية 

ــة. اإلرسائيلي
  http://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/Adkan20-2-HEB.pdf
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ــون  ــورية، أي )13( ملي ــكان س ــن س ــاِس م ــِف األس ــن النِّص ــر م أك

نســمة مــن )25( مليونــاً ضمــن إدارة مؤسســات الدولــة الســورية... 

ــا أن مجموعــات داعــش بــدأت تنهــار وتتحــول إىل  وباملقابــل وجدن

ــع يف شــال العــراق  ــوة هامشــية بعــد أن فقــدت مناطــق ومواق ق

ويف رشقــي ســورية، ورمبــا مل يعــد ملجموعــات داعــش ســوى التحــول 

إىل مــا يشــبه منظمــة حــرب عصابــات تنشــط يف قلــب صحــراء 

ســورية والعــراق التــي انطلقــت منهــا عــى غــرار مجموعاتــه يف شــبه 

جزيــرة ســيناء؛ لكــن محاولتــه لتشــكيل كيــان ســيايس فاعــل فشــلت 

متامــاً. ومــع ذلــك  الســؤال اآلن هــو: هــل ستســقط نهائيــاً مملكــة  

ــزور والصحــراء الســورية  ــر ال ــة ودي داعــش  يف ســورية وحــول الرق

ــنية املتمــردة التــي تدعمهــا تركيــا،  بأيــدي املجموعــات العربيــة السُّ

أو ستســقط بأيــدي الجيــش الســوري وحلفائــه؟.. ال شــك أن طهــران 

تتطلــع إىل إقامــة ممــر بــري مــن إيــران إىل بغــداد إىل رشقــي ســورية 

ودمشــق وبــروت؛ لكــن واشــنطن قامــت  يف شــهر حزيــران املــايض 

بشــن هجــوم عســكري عــى املجموعــات التــي تدعمهــا إيــران، بــل 

وعــى وحــدات مــن الجيــش الســوري حــن حاولــت الســيطرة عــى 

أجــزاء مــن صحــراء ســورية املتاخمــة لحــدود العــراق قــرب املنطقــة 

التــي تســيطر عليهــا مجموعــات الحشــد الشــعبي العراقيــة.

ــك رمبــا يحظــى األكــراد مــن حــزب االتحــاد الكــردي         ومــع ذل

الدميقراطــي  املدعومــون مــن واشــنطن ولهــم صــات مبوســكو 

ــة. ــك املنطق ــش يف تل ــات داع ــة مجموع ــق بوراث ودمش

ــذي اتســع  ــة، هــي حجــم االحتجــاج والتمــرد ال     والحقيقــة الثاني

ــن  ــع م ــد واس ــتند إىل تأيي ــن اس ــكر املتمردي ــق، فمعس ــكل عمي بش

فئــات الطائفــة الســنية، وكان هــذا التأييــد نابعــاً عــن مشــاعر كراهية 

للفئــة الحاكمــة يف الدولــة ومــن الرغبــة باالنتقــام مــن النظــام؛ 

بســبب محاولتــه قمــع التمــرد بالقــوة، إضافــة إىل مشــاعر التطــرف 

ــنية. فاملتمــردون مــن  الدينــي التــي حملتهــا فئــات مــن الطائفــة السُّ

ــاً يف أرجــاء ســورية وياحقــون  ــن تقريب ــوا فاعل ــا زال ــوع م هــذا الن

النظــام، فهــم ينشــطون يف املناطــق املحيطــة بدمشــق ويف مناطــق 

جنــوب ســورية ووســطها حــول مدينــة حــاة وحمــص، بــل شــال 

حلــب، وتشــكل مدينــة إدلــب مركــز ســيطرة املتمرديــن، إضافــة إىل 

منطقــة الجزيــرة، ويتمتعــون بدعــم تــريك يف شــال ســورية.

     ورمبــا يتمتــع املوجــودون يف جنــوب ســورية بدعــم أردين. كــا أن 

التحــول يف سياســة ترامــب ســيقدم لهــم للمــرة األوىل أمــاً لاســتمرار 

يف هــذه الحــرب، ورمبــا الحصــول عــى مســاعدة عســكرية أمريكيــة 

حقيقيــة للعمــل ضــد النظــام؛ لكــن نقطــة ضعفهــم املســتمرة هــي 

عــدم توحدهــم وعــدم متكنهــم مــن إفــراز قيــادة سياســية وعســكرية 

ــة  ــاعدة الخارجي ــى املس ــم ع ــة إىل اعتاده ــة، إضاف ــة وفعال مقبول

بشــكل دائــم وعميــق«.

: »عــدد القــوى البرشيــة يف  ويقــدر الربوفيســور إيــال زيســر أنَّ

الحــرب داخــل ســورية بـــ )300( ألــف جنــدي مــع الرئيــس األســد 

ــف  ــة إىل )100( أل ــي، إضاف ــش النظام ــن الجي ــاً م ــم )125( ألف منه

مــن القــوات الوطنيــة املحليــة و )50( ألفــاً مــن املقاتلــن غــر 

ــران.  ــا إي ــلحة تدعمه ــات مس ــه ومجموع ــزب الل ــن ح ــورين م الس

ويوجــد باملقابــل مــا يقــرب مــن )150( ألفــاً موزعــن عــى عــرشات 

ــاً  ــم )90( ألف ــن ومنه ــن املتمردي ــلحة م ــات املس ــات املجموع أو مئ

مــن املتشــددين  اإلســاموين، مثــل: فتــح الشــام وغرهــا، ويضــاف 

ــش  ــة داع ــم دول ــاً ث ــم )30( ألف ــوريون وعدده ــراد الس ــم األك إليه

ــوف«. ــرشات األل ــم ع ــي تض الت

ــددة  ــاالت متع ــرض »احت ــع ويع ــذا الوض ــل ه ــل إىل تحلي  وينتق

ــرى يف: ــة ف ــتقبل الدول ــورية ومس ــرب يف س ــة الح لنهاي

 االحتامل األول: سيناريو حسم الحرب واالنتصار فيها 

» يفــرض هــذا الســيناريو أن يحافــظ النظــام الســوري عــى وجــوده 

ــيتمتع  ــا، وس ــد العلي ــب الي ــو صاح ــيكون ه ــرب، وس ــذه الح يف ه

ــورية  ــة الس ــة للدول ــواة الصلب ــى الن ــة ع ــتقرة وقوي ــيطرة مس بس

املمتــدة مــن دمشــق شــاالً إىل حلــب ومنهــا إىل الســاحل الســوري. 

أمــا معســكر املتمرديــن  ســيصبُح هامشــياً وســيفقد الدعــم الخارجي 

ثــم ســينهار، وســيكف عــن الوجــود كقــوة ذات تأثــر ووزن ســيايس، 

تحديــداً مــن الناحيــة العســكرية«. 

ــس[ األســد –يف ظــلِّ  ــه » مــن املرجــح أن يحقــق ]الرئي ــف أن ويضي

هــذا الســيناريو- مكســباً كبــراً يســاعده عــى الســيطرة مــن جديــد 

عــى كل أرايض الدولــة؛ لكــن هــذه العمليــة ســتتطلب عدة ســنوات، 

ألن النظــام مــازال بحاجــة  إىل تجميــعِ عنــارص القــّوة عامــًة، وخاصــًة 

تجنيــد قــوة برشيــة مقاتلــة كبــرة يف املســتقبل يفتقــد لهــا يف هــذه 

األوقــات،  ويُفــرض أنَّ الجئــن ســورين كــراً ممــن فــروا مــن ســورية 

لــن يعــودوا إليهــا، وهــذا يُســهِّل إدارة الحجــم املتبقــي مــن الســكان 

ملصلحــة الرئيــس األســد، ســواء أكان ذلــك مــن ناحيــة الركيبــة 

الدميغرافيــة وطبيعتهــا، أم مــن الناحيــة االجتاعيــة واالقتصاديــة.

  يســتند هــذا الســيناريو طبعــاً  إىل افــراض أن روســيا وإيــران 

ستســتمران يف إلقــاء ثقلهــا يف دعــم الرئيــس األســد إذا  بقيــت 

واشــنطن تواصــل تريحاتهــا الهجوميــة ضــده دون أن ترجــم هــذه 

التريحــات إىل أعــال«.

االحتامل الثاين: سيناريو استمرار الحرب

      تظــّل الحــرب يف هــذه الحــال دون حســم! وتســتمر يف التســبب 

بدمــار كل جــزء مل يدمــر يف الدولــة يف حــن يبقــى ]الرئيــس[ األســد 

يف الحكــم بدعــم رويس وإيــراين يف أجــزاء مــن النــواة الصلبــة لســورية 
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التــي تضــم معظــم املواطنــن الســورين؛ ويفــرض هــذا الســيناريو أن 

تظــل  ســيطرة األســد  هشــة ومفككــة، تهددهــا هجــات متقطعة يف 

أوقــات مختلفــة دون توقــف مــن قبــل املتمرديــن الذين سيســتمرون 

ــد أو  ــا األس ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــراف املناط ــول أط ــل ح يف العم

التمركــز يف مناطــق الجــوار البعيــدة عــن يــد النظــام! وهكــذا يســتمر 

التمــرد واالحتجــاج كجمــرة ال تنطفــئ تهــدد مــن جديــد باالنتشــار 

واالشــتعال لهبــاً يف كل ســورية. ويبــدو  أنــه ميكــن اســتخدام التســوية  

التــي يحــاول الــروس تحقيقهــا  مــن خــال مناطــق التهدئــة لتوليــد 

ســيناريو مــن هــذا القبيــل، ألن املناطــق املحصنــة نفســها التــي يركــز 

فيهــا وجــود املتمرديــن، يُرّجــح تحويلهــا  إىل بــؤر تقــاوم النظــام.

االحتــامل الثالــث: ســيناريو تقســيم الدولــة مبوجــب األمــر الواقــع 

القائــم

      يفــرض هــذا الســيناريو، أنَّ جــزءاً مــن عمليــة ترتيبــات التســوية 

التــي يدعمهــا جميــع الاعبــن اإلقليميــن، بــل الدوليــن، ســيؤدي إىل 

تقســيم ســورية إىل مناطــق نفــوذ يفــرض فيهــا الاعبــون وجودهــم 

ــرشق عــى ســبيل  ــوذ أو ســيطرة يف مناطــق ال ــا عــى شــكل نف فيه

املثــال فتصبــح )الجزيــرة والصحــراء الســورية( -منطقــة كرديــة/

ــنية  ــة س ــة عربي ــال منطق ــي. ويف الش ــوذ أمري ــنية بنف ــة س عربي

بنفــوذ تــريك، ويف غــرب البــاد منطقــة يســيطر فيهــا النظــام بنفــوذ 

ــوذ  ــنية بنف ــة س ــة عربي ــوب منطق ــراين، ويف الجن ــود إي رويس ووج

ــي....(.  أردين-أمري

ويــرى زيســر أن »هــذا الســيناريو يفــرض وجــود امكانيــة  لتوليــد 

تقســيم كهــذا   يــؤدي إىل تحويــل ســورية إىل دولــة فيدراليــة هشــة 

مــن مناطــق حكــم ذايت...وهــذه املناطــق يســتمر وجودهــا ِبَقــْدِر مــا 

ــُع بدعــم خارجــي،  ــي فيهــا وبقــدر مــا تتمت يســتمر الوجــود األجنب

ومــع ذلــك يصعــُب تقســيم ســورية إىل كيانــات سياســية ذات طابــع 

طائفــي ففــي معظــم مناطــق البــاد يســكن مواطنــون مختلطــون، 

ــاة  ــص وح ــق وحم ــل: دمش ــة، مث ــدن الهام ــز امل ــداً يف مراك تحدي

ــف،  ــن الطوائ ــدد م ــرى لع ــة األخ ــق الحيوي ــا أن املناط ــب. ك وحل

ــود  ــة للوج ــت قابل ــوي ليس ــاحل العل ــدروز أو الس ــل ال ــل: جب مث

ــة.«  ــة االقتصادي ــد ليــس مــن الناحي املســتقل وبالتأكي

االحتامل الرابع: سيناريو دمار نظام الدولة

     يفــرض زيســر هنــا أن :»تنجــح مجموعــات املتمرديــن املختلفــة 

ــة.  يف تدمــر النظــام الســيايس الســوري، وتســيطر عــى أرايض الدول

ــه ميكــن أن  ــاً، إال أن ــوم واقعيّ ــدو الي ورغــم أن هــذا الســيناريو ال يب

يحــدث إذا مــا قامــت الواليــات املتحــدة بتعميــق تدخلهــا يف ســورية 

يف ظــل اســتمرار النــزف الدمــوي الــذي يتعــرض لــه النظــام والوضــع 

ــة  ــة املطلوب ــه والنقــص يف القــوى البرشي ــذي يعــاين من ــف ال الضعي

لحســم املعركــة مــع خصومــه. 

       ذلــك إىل أنَّ دمــار الدولــة الســوريّة، ســيولِّد رصاعــاً بــن 

مجموعــات متمــردة مختلفــة، ويُرّجــح أن يُســيطر فيــه عــى املــدى 

القريــب اإلســامويون املتشــّددون؛ لكــن يؤّمل-رغــم صعوبــة التأكــد 

ــّني الــذي متثلــه الطبقــة  -أن يتمّكــن مــن جديــد التيــار املَِدينّي-السُّ

الوســطى والنُّخــب يف املــدن الكــربى، مــن خلــق كيــاٍن ســوريٍّ ســيايٍس 

يف املــدى البعيــد، بوســاطة ضــمِّ عــدٍد مــن املجموعــات املتمــردة إىل 

جانبــه، إذ إنَّ هــذا التيــار نفســه، كان قــد قــام يف املــايض بــدوٍر هــام 

يف تاريــخ ســورية.

ــن  ــورية ع ــزاع يف س ــل الن ــه إىل أنَّ ح ــن التنبي ــّد م ــن ال ب         لك

ــول  ــن الحل ــرق ب ــع الف ــاً م ــاالً واقعيّ ــدو احت ــام ال يب ــق الس طري

ــام  ــرض االستس ــدف ف ــا به ــروس وضعه ــيحاول ال ــي س ــط الت الوس

ــن.  ــى املتمردي ــاً ع ــم تقريب الحاس

ــس[  ــراض أن يرفــض املتمــردون الخضــوع ل ]الرئي         وميكــن اف

ــل  ــه الســيايس، كــا ســرفض هــو باملقاب األســد واالنخــراط يف نظام

ــه للخطــر، فاألســد مل  أي إجــراء يعــرُِّض اســتمرار ســلطته مــع رشكائ

ــمح  ــي يس ــنوات ل ــت س ــوال س ــة ط ــرب الدموي ــذه الح ــه ه يواج

ــة«. ــات دميوقراطي ــقوط يف انتخاب ــه للس ــض نفس بتعري



        يُاحــظ أنــه يف االحتــاالت األربعــة التــي يتصــور فيهــا 

ســيناريوهات الوضــع املقبــل لســورية، بــدأ زيســر بعــرض أول 

ســيناريو مفرضــاً حســم القيــادة الســورية للحــرب واالنتصــار فيهــا؛ 

ــق  ــن تحقي ــة ع ــع اإلدارة االمركي ــة براج ــذه النتيج ــط ه ــه رب لكن

أهدافهــا املعــدة ضــد ســورية أي للعامــل الخارجــي املعــادي الــذي 

يتحكــم مبــدى قــوة وضعــف الــوكاء املحليــن داخــل ســورية 

واإلقليميــن يف املنطقــة، ومبــدى قدرتهــم عــى االســتمرار باســتنزاف 

ــراتيجية  ــداف االس ــة األه ــا ملصلح ــم عليه ــرض إرادته ــورية أو ف س

البديلــة  األمركيــة واإلرسائيليــة، ولذلــك ناحــظ أن االحتــاالت 

ــرب » إىل  ــتمرار الح ــاين » اس ــيناري الث ــن الس ــة م ــرى املفرض األخ

البقيــة يتصــور فيهــا أن يقــوم مــا تبقــى مــن مجموعــات مســلحة يف 

أطــراف املــدن الســورية بعمليــات كــر وفــر، عــى أســاس أن يقــدم 

الــوكاء الاعبــون مــن دول املنطقــة الدعــم لهــا، مــن أجــل إشــغال 

ــة  ــادة فرص ــاء القي ــدم إعط ــا وع ــاتها به ــورية ومؤسس ــادة الس القي

ــة  ــة واالجتاعي ــذ برامجهــا عــى املســتويات األمني االنتقــال إىل تنفي

ــاء. ــادة البن ــتوى إع ــة إىل مس ــة، باإلضاف واالقتصادي

     ويــرى زيســر أن هــذه الحالــة ســتمهد الطريــق إذا مــا اســتمرت 

نحــو تقســيم ســورية بحســب »مناطــق النفــوذ األجنبــي الــذي 

ــراد  ــم الدعــم« ملــا ميكــن حســبانه حــرب اســتنزاف ي ســيتوىل تقدي

ــول يف  ــه يق ــرب، وكأن ــم الح ــن حس ــورية م ــادة الس ــع القي ــا من له

ســيناريوهاته لــكل أعــداء ســورية باختصــار: إذا أردتــم منــع القيــادة 

ــال إىل  ــذا يفــرض عليكــم االنتق ــق االنتصــار الحاســم  فه ــن تحقي م

شــن عمليــات حــرب اســتنزاف تطــول، وتنقلكــم إىل تقســيم واقتســام 

ــي تتبناكــم« ســورية بحســب نفــوذ ودعــم األطــراف الت

      كــا أنــه يكــرر يف هــذا االفــراض أن تحقيــق هــذه الغايــة يتوقف 

عــى اســتمرار التدخــل والدعــم الخارجــي مــن الجــوار وغــر الجــوار 

ــدي  ــرة عــى أي ــم كث ــدت هزائ ــي تكب ملهمــة هــذه املجموعــات الت

الجيــش الســوري وحلفائــه، وعجــزت عــن حســم الحــر ب لصالحهــا، 

ولذلــك يصبــح البديــل عــن حســم الحــرب هــو إطالــة أمدهــا 

باللجــوء إىل معــارك اســتنزاف ضــد الجيــش الســوري وحلفائــه، 

وتشــتيت قدراتــه لتحقيــق مكاســب تكتيكيــة قــد يــؤدي تراكمهــا إىل 

مشــاركة بعــض األعــداء يف اقتســام ســورية وهــو الهــدف املطلــوب 

لتفتيــت قوتهــا.

      ومــن خــال مــا يعرضــه زيســر مــن املســتلزمات التــي يتطلبهــا 

نجــاح هــذا الســيناريو املفــرض أو ذاك، ميكــن  اســتنتاج أنَّ بعضــاً 

ــو  ــه وه ــان تحقيق ــاده أو ض ــب إيج ــن هــذه املســتلزمات يصع م

مبوجــب مــا جــاء يف الدراســة، عــى النحــو اآليت:

ــدة«،  ــادة واح ــت قي ــلحة تح ــات  املس ــد املجموع » توحي  -1

ــا  ــن مجموعاته ــدد م ــكك ع ــاماتها وتف ــو أن انقس ــر ه ــع األم فواق

وقياداتهــا مــا زال يــزداد بعــد كل هزميــة تتكبدهــا عــى يــد الجيــش 

الســوري وحلفائــه يف امليــدان؛

ياحــظ الجميــع أن الــوكاء اإلقليميــن لهــذه املجموعــات   -2

مــن تركيــا إىل الســعودية إىل قطــر بشــكل خــاص قــد دب االنقســام 

بينهــم، وولــد االرتبــاك وتبــادل االتهامــات بــن بعضهــم بعضــاً وهــذا 

ــات  ــن املجموع ــدد م ــد ع ــأس عن ــة الي ــبه حال ــاً يش ــد وضع ــا ول م

املســلحة التــي كانــوا يتبنونهــا، كــا ازداد ضعــف وانقســام وتفتــت 

املجموعــات التــي كانــوا يقدمــون لهــا كل أشــكال الدعم يف الســنوات 

ــة؛  الســت املاضي

وعــى املســتوى الــدويل ال يخفــي الربوفيســور زيســر    -3

ــدى اســتمرار اإلدارة  ــف عــى م ــأن كل يشء يتوق رشطــه االســايس ب

ــي تســتهدف ســورية يف  ــم الدعــم للمجموعــات الت ــة بتقدي األمركي

ــؤدي  ــنطن ي ــع واش ــرى أن تراج ــه وي ــي عن ــرب، أو التخ ــذه الح ه

ــار  ــرب بانتص ــم الح ــو حس ــيناريو األول وه ــم للس ــح محت اىل ترجي

ســورية، ورمبــا يخفــي اســتنتاجه هــذا شــعوراً بالشــك يف أن تســتمر 

واشــنطن بدورهــا نفســه مــع كل وكاء الحــرب ضــد ســورية، وقــد 

ــنطن يف  ــه واش ــذي تاحظ ــر ال ــي للتغ ــك اإلرسائي ــذا الش ــود ه يع

ميــزان القــوى عــى مســتوى الحــرب داخــل ســورية وعــى مســتوى 

ضعــف الحلفــاء اإلقليميــن لواشــنطن، وتراجــع قدراتهــم عــى 

االســتمرار  بالزخــم نفســه الــذي أبــدوه منــذ بدايــة الحــرب، وال شــك 

يف أن الجهــود الضخمــة التــي بذلتهــا القيــادة الســورية يف التصــدي 

لــكل هــذا العــدد مــن األعــداء مــع حلفائهــا، والنتائــج التــي حققتهــا 

ــات  ــاع التحالف ــن واتس ــية ومت ــود العســكرية والسياس ــذه الجه ه

التــي ولدتهــا، كّل هــذا وضــع عــدداً هامــاً مــن هــؤالء األعــداء أمــام 

ــدأوا  ــي ب ــِة نفســها الت ــا بالطريق ــات يصعــب عليهــم مجابهته تحدي

بهــا الحــرب عــى ســورية، وهــذا مــا فــرض عليهــم اللجــوء إىل إعــادة 

التكيــف واالنتقــال إىل مــا ميكــن تســميته بالخطــة بــاء التــي وضعوها 

ــا« . ــورية وحلفائه ــار س ــة انتص ــاً ملواجه حديث

     وبالتدقيــق يف مــا يعرضه زيســر من الســيناريوهات واملســتلزمات 

التحليل واالستنتاج:
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التــي تتطلــب ترجيــح كلٍّ منهــا، أصبــح مــن الطبيعي التفكــر مبوجب 

ــتخاصها  ــن اس ــي ميك ــاالت الت ــخيص االحت ــات بتش ــذه االفراض ه

ــرض  ــق ف ــن طري ــة هــذه ع ــول املســتلزمات اإلرسائيلي إلبطــال مفع

ــع  ــي ملن ــتوى الداخ ــى املس ــا ع ــادة له ــورية املض ــتلزمات الس املس

ــد هــذه الحــرب،أو توســيع  ــة أم أي معــارك اســتنزاف تهــدف إلطال

ميادينهــا وهــذا مــا يفــرض مهامــاً ذات نوعيــة اجتاعيــة واقتصاديــة 

وتصالحيــة وسياســية مســتمرة إىل جانــب التأكيــد عــى قــدرة 

الــردع ومتطلباتهــا العســكرية واألمنيــة التــي ازدادت خــربة الجيــش 

ومؤسســات األمــن يف تحقيقهــا بعــد مــرور ســت ســنوات عــى أكــرب 

الحــروب التــي تشــهدها دولــة مثــل ســورية وبشــكل غــر مســبوق 

يف تاريــخ الحــروب املعــارصة. 

       ويف ختــام هــذا التحليــل ال بــّد مــن اإلشــارة إىل أنــه حــن يعــرض 

البحــث رؤيتــه لنقــاط ضعــف وقــوة كل جانــب يف هــذه املجابهــة 

يف امليــدان العســكري أو الســيايس ويف الســاحة اإلقليميــة والدوليــة، 

فإنــه يعــرف ضمنــاً أن عوامــل ضعــف األعــداء بــدأت تــزداد، بينــا 

تــزداد يف املقابــل قــدرات ســورية وحلفائهــا يومــاً تلــو آخــر وشــهراً 

تلــو آخــر، وبــذا يصبــح اســتمرار هــذا الزخــم املكثــف واملتســارع يف 

ــل ملصلحــة ســورية  ــن يعم ــت أن الزم ــاً يثب ــاً  هام ــازات عام االنج

وحلفائهــا وليــس لصالــح االعــداء.

التــي يعرضهــا زيســر ونســبة  وبالنظــر اىل هــذه  االحتــاالت 

املصالــح أو األرضار التــي يحملهــا كل ســيناريو فيهــا الرسائيــل فإنــه 

مــن املتوقــع أن تقــوم ارسائيــل باســتخدام أي أوراق أو ثغــرات تتولــد 

عــن تطــورات الحــرب عــى ســورية يف امليدان العســكري أو الســيايس 

املحــي الناتــج عــن اتفاقــات تســوية أو مصالحــات مرحليــة  لتحقيــق 

املهــام التاليــة :

الركيــز عــى اســتمرار النــزف الدمــوي الســوري يف الجبهــة   -1

ــة  ــن جبه ــزءاً م ــة ج ــادة االرسائيلي ــا القي ــرى فيه ــي ت ــة الت الجنوبي

ــه  ــزب الل ــوات ح ــان وق ــوب لبن ــة جن ــدة اىل منطق ــال املمت الش

ــيمة  ــار جس ــن أخط ــة م ــذه الجبه ــكله ه ــا تش ــا وم ــودة فيه املوج

ــوع  ــداً ألن موض ــد وتحدي ــب والبعي ــدى القري ــل يف امل ــى ارسائي ع

هــذه الجبهــة يحتــل أولويــة يف جــدول العمــل االرسائيــي منــذ بدايــة 

ــورية. ــى س ــرب ع الح

ــي  ــة الت ــزاز عــى اململكــة األردني مارســة الضغــوط واالبت  -2

متتــد الجبهــة الجنوبيــة اىل حدودهــا مــن أجــل توريطهــا يف أعــال 

مشــركة تهــدف اىل منــع اســتقرار تلــك املنطقــة وابقــاء » جمــرات 

ــة  ــة الجنوبي ــتعلة يف الجبه ــورية مش ــادة الس ــد القي ــرب » ض الح

ــة وتصعيدهــا  ــأزم العاقــات األمركي ــادة ت العمــل عــى زي  -3

ضــد روســيا  لــي تضمــن ارسائيــل اســتمرار تعميــق التدخــل 

األمــريك يف ســورية وهــذا مــا يســتخلص مــا قالــه زيســر يف بحثــه 

ــة أن ال تخفــض واشــنطن مــن درجــة تدخلهــا ودعمهــا  حــول أهمي

للمســلحن يف ســورية.
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