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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

ــوم العل 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. الخيــاراتو 

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية
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 1"قرار ترامب باالنسحاب من سورية وما يعنيه إلسرائيل"

 INSSمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

2تقاعد اودي ديكيل وايلداد شابيطبقلم: العميد امل

 الّصادُر بالعبرّية، أنَّ "الواليات املّتحدة ما 
ُ

يبّيُن البحث

رق األوسط؛ لكن تزال 
َّ

ترى أنَّ هناك مصالح لها في الش

سيؤدي إلى إضعاف  –بنظرنا–انسحاب قواتها بهذا التسّرع 

 
ُ
تأثيرها في تطورات املنطقة، فبهذا االنسحاب وضعت اإلدارة

 حلفاءها إزاء عالمات استفهام حول قدرة الواليات 
ُ
األميركّية

                                                                    
1 http://www.inss.org.il/he/publication/the-united-states-decision-to-withdraw-forces-from-syria-significance-for-israel/  

 لقسم التخطيط في هيئة األركان اإلسرائيلية برتبة 2
ً
 في سالح الجو اإلسرائيلّي، ثم أصبح رئيسا

ً
ميد، ثم تقاعد ع العميد املتقاعد اودي ديكيل كان ضابطا

 ملدير معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 
ً
 .INSSوأصبح نائبا

 لرئيس قسم التحليل واألبحاث في املخابرات العسك
ً
 في سالح املخابرات العسكرية اإلسرائيلّي، ثم أصبح مساعدا

ً
ية، وتقاعد ر ايلداد شافيط كان ضابطا

دارة معهد إ إلى، وانضم بعد ذلك 1112إلى  1111وتسلم مهمة رئيس قسم األبحاث والتحليل في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية من  ،برتبة عقيد

 .INSSأبحاث األمن القومي اإلسرائيلّي 

ّتحدة على حماية سياساتهم، إضافة إلى أنَّ 
ُ
هذا اإلجراء  امل

سوف يؤدي إلى تعزيز دوافع إيران لترسيخ تمركزها وسيطرتها 

فقد أصبحت وحدها في  "سرائيل"إوتأثيرها في املنطقة. أما 

املعركة ضد الوجود اإليرانّي، وإن كانت ستحظى بدعم 

 وحماية سياسية أميركّية في إدارة هذه املعركة. 

http://www.inss.org.il/he/publication/the-united-states-decision-to-withdraw-forces-from-syria-significance-for-israel/


 

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

 

1 

ة األميركّية وفاَجأ ترامب بقراره هذا القمة القياديّ 

السياسّية والعسكرّية وحلفاء واشنطن في املنطقة، فقد كان 

ومنهم مستشار األمن القومّي –عدد من املسؤولين األميركيين 

قد أعلنوا قبل أشهر مضت، وحين تم تعيين  –جون بولتون 

مبعوث أميركّي خاّص لسورية، أنَّ القوات األميركية ستبقى 

من سورّية وتحقيق  إليرانيينافي سورية إلى أن يتم إخراج 

تسوية سياسية، وتناقضوا في تصريحهم هذا مع رغبة ترامب 

 الهادفة إلى سحب القوات األميركية. 

 وزير الّدفاع األميركّي جيمس 
ُ
وقد جاءت استقالة

 لهذا االنقسام الكبير بين ما يريده الرئيس 
ً
ماتيس تجسيدا

ذلك  صين. ومعترامب ومواقف املسؤولين األمريكيين املتخصّ 

لم تتضح بعد األسباب املباشرة التي دفعت ترامب إلى اتخاذ 

هذا القرار في هذا التوقيت، ومدى صلتها بعوامل داخلّية أو 

بصفقة يحاول وضعها الرئيس ترامب أمام الرئيس التركي 

أردوغان للربط بين بيعه منظومة الصواريخ الدفاعية 

الدفاع الروسية من باتريوت األميركية كبديل عن منظومة 

التي يهتم أردوغان بشرائها واملحافظة على  011نوع إس 

املعّدة منذ مّدة  52الصفقة األميركية لبيعه طائرات إف 

 أنَّ قرار ترامب بسحب قواته يهدف إلى منع 
ً
لتركيا. ويبدو أيضا

وقوع صدام بين الوحدات األميركية والقوات التركية 

ال يبدو أنَّ  ،. وعلى أّي حالاملوجودة في شمال شرق سورية

 في اتفاقات تشاركه فيها روسيا 
ً
قرار ترامب يشكل عنصرا

 بشكل أوسع من ذلك بخصوص سورية. 

هذا، وبمعزل عن أّي سبٍب مباشٍر أو طارئ يقف وراء 

جراءات والتصريحات قرار ترامب  الذي  سبقه عدد من اإل 

يه الرئاسة، إال أن هذا ا األخرى 
ّ
 منذ بداية تول

ً
لقرار رسم عددا

رامب في تحقيقها في الشرق من األهداف التي يرغب ت

مها فرض تغيير على سياسة إيران، كما أنه األوسط دَّ
َ
، وفي ُمق

ه يريد إرضاء جمهوره االنتخابّي( لتحّمل 
ّ
غير مستعّد )ربما ألن

األعباء واألخطار التي تترتب على وجود القوات األميركّية في 

ا ما تدّل عليه التقارير التي تتحدث عن الشرق األوسط، وهذ

تعليمات وصلت إلى الجيش األميركّي للبدء في تخفيض عدد 

 بعد أن تبين له عدم تقديم أّي 
ً
قواته في أفغانستان، تحديدا

امتنان للواليات املتحدة من ِقَبِل الدول املتحالفة معه في 

 أنه باستثناء الجهود األميركي
ً
 ةاملنطقة، كما يبدو أيضا

لتحديد وتصعيد العقوبات على إيران، فإنَّ ما يقوم به ترامب 

يجعل الواليات املتحدة تفتقر لسياسة متماسكة ومنسجمة 

 تجاه األهداف التي تهتم باملحافظة عليها وتحقيقها.

وعالوة على ذلك، بدأ حلفاء الواليات املتحدة في 

ي ف املنطقة ترتسم أمامهم على نحٍو متزايد صعوبات حقيقّية

 
ً
تعويلهم على انضمام اإلدارة األميركية إليهم بصفتها عنصرا

 في استراتيجية مواجهتهم لألخطار التي ُيِعّدون أنفسهم 
ً
مركزّيا

ملجابهتها. وهناك من يعّد قرار ترامب بسحب القوات األميركية 

جندّيٍ معظمهم من الوحدات  1111املوجودة في سورية )

 أخرى ترتكبها
ً
الواليات املتحدة تجاه حلفائها  الخاصة( خيانة

 اقوات سوري"ليكون أّول من يدفع ثمنها في هذه املّرة 

تعتمد على وجود قوات من أكراد  التي  SDF "قراطيةالديم

حتها لقيادة 
ّ
سورية كانت الواليات املتحدة قد أنشأتها وسل

 في سورية. "داعش"العمليات القتالية البرّية ضد مجموعات 

نَّ فقدان واشنطن لصدقيتها عند القوى وهناك شعور بأ

 بعد قرار 
ً
اإلقليمية في املنطقة أصبح بشكٍل فعلّيٍ واقعا

ترامب، وإلى جانب ذلك ال بد أن يؤثر قرار ترامب في مكانة 

، عن السياسة 
ً
كبار موظفي إدارته بصفتهم املعّبرين، عملّيا

 األميركية".
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"الرئيس ترامب علل قراره  ويضيف البحث أن:

همة م القاض ي بانسحاب القوات األميركية من سورية بانتهاء

هزيمة داعش بنجاح، وأنَّ الواليات املتحدة ال ترغب أن تكون 

 للمنطقة. وهكذا 
ً
َرطّيا

ُ
 العسكرّية التي قادتها تكون الجهودش

الواليات املتحدة وحلفاؤها قد سجلت نجاحات كثيرة في 

في سورية ؛ لكن قوات أخرى بقيت تعمل "داعش"ضرب 

في  مقاتل أميركّي  5111والعراق )تشير تقارير إلى بقاء نحو 

مناطق فيهما(، وبرغم تصريحات إدارة ترامب بعدم رغبتها 

بتكرار أخطاء ارتكبتها إدارة أوباما حين قررت االنسحاب من 

العراق، إال إنه ال توجد حتى اآلن  إلدارة ترامب استراتيجية 

في املنطقة، بشكل  "داعش" منتظمة ملا بعد تصفية وجود

يضمن عدم عودة خطره، وعدم ظهور ظروف تساعد على 

نشوء بنية تحتية  للمجموعات السلفية الجهادية في سورية 

سيشكل كّل من عدم االستقرار  ،وأماكن أخرى. وعلى أّي حال

 في  "داعش"الذي يساعد على انبعاث –املستمر 
ً
وتحديدا

والصعوبات الكبيرة في إيجاد  –سورية والعراق واليمن وليبيا

املصادر االقتصادية والبشرية الضرورية لتلبية حاجات 

السكان عقبات في ترجمة النجاحات العسكرّية إلى خطط 

 .عمل شاملة

إنَّ ما قام به ترامب يقّدم مصلحة إليران التي ُيعّد 

تخفيض الوجود األميركي في الشرق بعاّمة وفي سورية بخاّصة 

، إلى أنَّ أحد أهدافها ا
ً
الستراتيجية، وهذا يعود، أساسا

الوجوَد العسكريَّ األميركيَّ في شرق سورية وعلى طول الحدود 

مع العراق قّيَد حرّية العمل اإليرانّي في نقل مقاتلين ووسائط 

ان؛ سورية ولبن إلىقتالية عن طريق البّر من إيران عبر العراق 

 اإليرانيةالقوات لكن موقف كّلٍ من إيران وروسيا هو أنَّ 

السورّي، وهي قوات  "النظام"موجودة بموجب موافقة 

في حين أنَّ القوات األميركية فرضت وجودها على  ،شرعية

سورية دون موافقتها. وال شك في أن قرار ترامب باالنسحاب 

 في هذه املرحلة لتغيير 
ً
سيعزز تقدير إيران بأنها ال تجد سببا

 هدافها وطرق تحقيقها.تقييمها لألخطار أو لتغيير أ

وال بدَّ من التأكيد على أنه رغم لغة الخطابة الهجومّية 

األميركّية ضد إيران واإلجراءات املتخذة ضّدها في فرض 

العقوبات عليها، إال أنها لم تغير حتى اآلن سلوكها في املنطقة، 

 باالستمرار في تأسيس وجود لها في 
ً
وما تزال ترغب تحديدا

يم الّدعم لحزب هللا من أجل تعزيز قوته سورية، وفي تقد

تشكل األنباء التي تتحدث عن  ،العسكرية. وفي هذا السياق

امتناع واشنطن عن الربط بين سياستها ضد حزب هللا 

 إليران 
ً
 مشّجعا

ً
وسياستها تجاه الحكومة اللبنانية عامال

وسياستها. فإيران ترى أن تطورات املنطقة تعكس أجواًء 

 في التصميم لها،  إيجابية
ً
 فيما يمكن أن تعّده انعداما

ً
تحديدا

، بسبب أزمة مقتل الصحافّي 
ً
 سعودّيا

ً
األميركّي وضعفا

 لجهد روس ّي لتقييد حرية 
ً
 في "إسرائيل"خاشقجي، ووجودا

 لحماسة 
ً
في التصعيد  "إسرائيل"العمل في سورية، وانعداما

 ضد حماس في قطاع غزة وضد حزب هللا في لبنان".

 أنَّ املضاعفاتت عنوان: "هذا، وتح
ُ

" يبين البحث

إسراع األسد في  إلى"انسحاب القوات األميركية سيؤدي 

عملية سيطرته على مناطق شرق وشمال سورية التي لم 

تتحقق فيها سيطرته، وما تزال تحت سيطرة األكراد الذين 

يحصلون على الدعم واملساعدات األميركية، وعالوة على 

سحاب إلى تعزيز صورة انتصار األسد سيؤدي هذا االن ،ذلك

دو اإليرانّي. ويب–في الحرب األهلية بدعم من التحالف الروس يّ 

أن الهدف األول الذي سيتوجه هؤالء الشركاء نحو تحقيقه 

هو اإلسراع في بذل الجهود، من أجل السيطرة على املناطق 

املتاخمة لحدود سورية والعراق، بما في ذلك منطقة التنف 

حركة الطرق من الشرق إلى الغرب واملنطقة التي ومحاور 
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يسيطر عليها أكراد شمال شرق سورية وحقول النفط، وفي 

 أن تختار 
ً
 اقوات سوري"وضع كهذا من الواضح كثيرا

، وسوف تتوقف عن "النظام"التعاون مع  "قراطيةالديم

، بسبب شعورها بخيانة "داعش"القتال ضد جيوب 

بسبب خوفها من تنفيذ األتراك األميركيين لها، وكذلك 

للتهديدات بتوسيع املعركة  ضدها، بما يشمل منطقة شمال 

شرق سورية وإمكانية أن يستغل األتراك الوضع الجديد من 

 أجل االستيالء على مناطق في حدود تركيا مع سورّية.

ة جعل واشنطن ويبدو أنَّ قرار سحب القوات األميركيّ 

ه بأيدي روسيا؛ بينما تفقد تضع مسؤولية امللف السورّي 
ّ
كل

هي ورقة مساومة مركزّية في أي جهد تؤثر بواسطته في صيغة 

التسوية السياسية في سورية إذا جرى التوصل إليه من قبل 

األطراف املختلفة. وهذه التسوية بموجب ما يعلنه بعض 

من املقرر أن تتضمن التطرق إلى موضوع الوجود  ،األطراف

. وعالوة على ذلك يشك فيما إذا كانت اإليرانّي في سورية

 التي بقيت للواليات املتحدة 
ُ
 الوحيدة

ُ
كتها وهي مشار –الرافعة

املمكنة في إعادة إعمار سورية كجزء ضرورّي لتقّدم تسوية 

غّير 
ُ
خرج القوات اإليرانية "النظام"ت

ُ
 أن تتحقق –وت

ً
 حّقا

ً
 قابلة

تثمار لى اسحتى في ظّل االحتماالت الضئيلة ملوافقة ترامب ع

مصادر اقتصادية كبيرة في سورّية، ألن االهتمام بها ما يزال 

 في مجمل جدول العمل األميركّي. أما روسيا
ً
 فقد كانت ،قليال

 
ً
 بانسحاب القوات األميركية؛ لكنها طلبت مشاركة

ً
ترغب حّقا

أميركّية في عملية التسوية السياسّية في سورّية، لكي تحظى 

في إعمار سورية، وستحاول روسيا بدعم دولّي ومشاركة 

ي واشنطن عن الساحة بتمتين قوة تأثيرها الكبير 
ّ
ترجمة تخل

وهامش مناورتها في سورّية، ولكي تستخدم ذلك في استعراض 

أنَّ سياستها تعّبر عن التصميم واملسؤولية والديمومة 

واالستقرار، وأنَّ ما تعبر عنه هذه العملية األميركية هو ترسيخ 

موسكو كطرف مركزّي في الشرق األوسط. وحول هذا مكانة 

املوضوع من الصواب افتراض أن يحمَل الوجوُد اإليرانيُّ في 

ل ورقة مساومة 
ّ
سورية أهمية كبيرة حتى في إمكانية أن يشك

إيرانية للجهود التي تبذلها إيران إلقناع الواليات املتحدة 

 ط.بعرض تسوية معها في مواضيع أوسع من الشرق األوس

هذا، ومع استمرار وجود مصالح أميركّية في الشرق 

 وكذلك في ،يبدو أنَّ السلوك األميركّي في سورية ،األوسط

بدأ يؤدي إلى  ،خاشقجي في اآلونة األخيرةموضوع مقتل 

التسبب بضعف في  قدرة التأثير األميركّي، وفي هامش مناورة 

ها واشنطن أمام التحديات القائمة، وهذا ما وضع حلفاء

أمام عالمات استفهام حول مدى قدرتها على حماية 

سياساتهم في مواجهة تزايد دوافع األطراف التي تعمل على 

وقعت أن ت "إسرائيلـ "تمتين نفوذها وسيطرتها في املنطقة، ف

تتخذ واشنطن إجراءات أكثر صرامة إلبعاد إيران وأتباعها من 

ق في منطقة شر سورية وإلى إبقاء الوجود األميركّي العسكرّي 

سورية لكي تتمكن من إغالق الجسر البرّي اإليرانّي من شرق 

 ."سورية

 أنَّ "االستنتاج املركزّي الذي  ،وفي الختام
ُ

يبين البحث

من قرار ترامب باالنسحاب هو الخشية  "إسرائيل"تستمده 

من إمكانية أن يحّفز إيران على تمتين تمركزها امليدانّي في 

اآلن ضمن نفوذ القوات األميركية، كما مناطق ما زالت حتى 

ِتْح حتى من 
ُ
أنَّ العالقات املهتزة بين واشنطن وموسكو لم ت

ِقَبِل ذلك القرار االعتماد على اإلدارة األميركية كطرف وسيط 

في مواجهة ضغوط روسيا والقيود التي تفرضها على حرّية 

التحّرك الجوّي اإلسرائيلّي فوق سماء سورية. ومن ناحية 

وحدها في املعركة ضد تمركز إيران  "إسرائيل"عملية بقيت 

 في سورية، وفي كّل األحوال ستحظى بتغطيٍة ودعٍم سياس يٍّ 

 أميركّيٍ في إدارة هذا الصراع". 
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وفي التحليل واالستنتاج

 
ً
يثبت القراُر األميركيُّ الذي اتخذه الرئيس ترامب عددا

 من االفتراضات املوضوعّية والحقائق على أرض الواقع أهمها: 

1.  
َ
جاه سورية واملنطقة بدأت أنَّ سياسة

ُ
ترامب ت

، عن السياسة املألوفة التي اعتاد على 
ً
تخرج، نسبّيا

اتباعها رؤساء أميركيون مثل أوباما وبوش في 

العقدين املاضيين من النواحي التكتيكية وبطريقة 

تمّس بعض األهداف االستراتيجّية. فهو كما يراه 

معظم املحللين السياسيين األميركيين الذين 

بدأ يورط نفسه  ،يتابعون السياسة األميركية

بمخاطرات تكتيكية ال يرون ضرورة ملحة لها، على 

حساب شبكة األهداف االستراتيجية األميركية 

يه الرئاسة تتعرض لـ
ّ
 الشاملة التي أخذت منذ تول

متزايدة تلحق الضرر  و"اختراقات" "ثقوب"

 .بمصالحها اإلقليمية والعاملية االستراتيجّية

 ف
ً
 استراتيجّيا

ً
 الواليات املتحدة حددت لنفسها هدفا

و تسمح ألّي قوة كانت أ أال تي، هو يبعد انهيار االتحاد السوفي

حادّية القطب األكبر األميركّي إلى 
ُ
قوى كبرى باختراق جدار أ

األبد، أو زعزعة قواعد النظام العالمي التي فرضتها منذ 

لهدف آخذ بالتراجع التسعينيات. ويبدو من الواضح أنَّ هذا ا

 من فرض قواعد جديدة 
ً
بعد أن تمكنت روسيا والصين معا

على النظام العالمّي، وبدأت بتنفيذ جزء كبير منها في املسائل 

في مختلف مناطق العالم،  اإلقليميةالدولية والنزاعات 

 في الشرق األوسط.
ً
 وتحديدا

بدأت  ،هذا، وعلى أرض الواقع في الشرق األوسط

ل الهادفة إلى استكمال هيمنتها على ك ،جية األميركيةاالستراتي

، بعد أن نجحت  ،دوّل الشرق األوسط
ً
 مسدودا

ً
تواجه طريقا

ثالثة أطراف تشكلت منها قوة إقليمية ال يستهان بها 

وبمصالحها في إحباط املخطط األميركّي ضدها، وهي: سورية 

 وإيران وحزب هللا، وتزايدت قوة هذه األطراف وقدرتها على

، وشّل دورها 
ً
تحييد بعض الدول الحليفة لواشنطن نسبّيا

 ضد هذه األطراف الثالثة بدعم روس ّي وصينّي ودولّي. 

وهذا ما جعل واشنطن تعجز عن فرض كامل توجهاتها 

السياسية على الدول العربية املتحالفة معها برغم توظيفها 

ت على
ّ
ن

ُ
 لها ضد سورية طوال مّدة األزمة أو الحرب التي ش

فهذه الدول تجد اآلن أنَّ اإلدارة  ،1111سورية منذ عام 

األميركّية، كما يؤكد البحث اإلسرائيلّي نفسه قد تخلت عن 

حماية سياساتها وهي السياسات نفسها التي حّددتها الواليات 

 املتحدة لها في املنطقة.

 لجميع  .1
ً
أنَّ اإلدارة األميركية أدارت ظهرها أيضا

تي أنشأت واشنطن معظمها، املجموعات املسلحة ال

 قدراته
ً
 وعسكرّيا

ً
ا مثل مختلف ودعمت سياسّيا

" ةالديمقراطي ا"املعارضات السورية" و"قوات سوري

التي يقودها بعض قادة األكراد السوريين، وظهر 

لجميع املراهنين على واشنطن وأدواتها من دول 

املنطقة، أنَّ االستراتيجية األميركية ال تستند إال على 

وحدها كحليف وأداة رئيسة في فرض  "سرائيلإ"

وكّل ما عدا ذلك ليس له  ،سياساتها في املنطقة

في استراتيجية  "إسرائيلـ "سوى دور املساعد ل

 "إسرائيل"يائها سوى  إلىأميركية ال تخدم من ألفها 

 ما ذكره 
ً
واملصالح األميركية املرتبطة بها، وهذا تماما

بقيت وحدها في " "إسرائيل"البحث حين أكد أن 

 وفي كل األحوال ،املعركة ضد تمركز إيران في سورية
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بتغطية وبدعم سياس ّي  أميركّي في إدارة ستحظى 

 هذا الصراع".

 الرئيس ترامب
ً
 12/11/1112في  وهذا ما أكده أيضا

ئل في مؤتمر صحافّي عن مضاعفات انسحاب قواته حين ُس 

يات املتحدة حين قال: "إنَّ الوال  "إسرائيل"من سورية على 

 "إسرائيل"، و"إسرائيلـ "مليارات دوالر كّل سنة ل 0.2تقدم 

 .3"كيف تدافع عن نفسها بشكل ممتازتعرف 

كما يدّل قرار ترامب باالنسحاب من سورية، على  .5

كانت الخاسر األكبر منه، رغم  "إسرائيل"أنَّ 

محاولتها تحويل االنتباه عن هذه الخسارة 

 بالصواريخ من 
ً
االستراتيجية عن طريق شّنها هجوما

طائرات حلقت فوق أجواء لبنان، واستهدفت 

، وتبنت 1112 /ديسمبرول األ كانون  10سورية في 

، على لسان مسؤول  "إسرائيل"
ً
هذا الهجوم علنّيا

رفيع املستوى بعد ثالثة أيام من إسرائيلي عسكري 

 .4من الشهر نفسه 12الغارة في 

هذا، ومن املقّدر أن تتغير معظم قواعد اللعبة 

اإلسرائيلية تجاه سورية بعد قرار ترامب، بموجب ما يراه 

البحث نفسه حين يشير إلى اإلشكالية الكبيرة التي تواجهها 

 ،من وجود روسيا وتحالفها مع سورية وإيران "إسرائيل"

وإمكانية تدعيم هذا التحالف وزيادة قدراته بعد االنسحاب 

مع  نعدام ثقة دول املنطقة املتحالفةوأجواء ا ،األميركّي 

 واشنطن باإلدارة األميركية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
  html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.5434295,00، تصريح الرئيس ترامب 3
https://www.mako.co.il/news-. 10/11/1112شّن الغارة في  مسؤول إسرائيلّي رفيع املستوى يصّرح بمسؤولية إسرائيل عن 4

a911515ed4ee761004.htm?Partner=rss-q4_2018/Article-channel2/NewsFlash  

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5434295,00.html
https://www.mako.co.il/news-channel2/NewsFlash-q4_2018/Article-a911515ed4ee761004.htm?Partner=rss
https://www.mako.co.il/news-channel2/NewsFlash-q4_2018/Article-a911515ed4ee761004.htm?Partner=rss
https://www.mako.co.il/news-channel2/NewsFlash-q4_2018/Article-a911515ed4ee761004.htm?Partner=rss
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 5ائيل مع روسيا""بعد قرار ترامب: املطلوب معالجة عالقات إسر 

 مركز بيغين السادات للدراسات االستراتيجية

 9102كانون األول/ديسمبر  92

 

 6بقلم: روبرت جي رابيل

ووجود روسيا كظهير  "داعش"رابيل إنَّ "هزيمة يقول 

عن سحب قواته من  ثم إعالن الرئيس ترامب "األسد"لحكم 

 "إسرائيل"سورية أموٌر بدأت تؤثر في سياسات وتحالفات 

وإيران والواليات املتحدة وروسيا، على اختالفها، تجاه 

سورية، إذ توجد إمكانّية لنشوب حريٍق واسع في املنطقة. 

                                                                    
5 https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-russia-relationship/  

ن املنطقة ومواضيع اإلسالميين، صدر له عدد م فلوريدا متخصص في دراسات –. رابيل بروفيسور في العلوم السياسية في جامعة أتالنتيك روبرت جي 6

لبنان السلفية في ، وكتاب )1116( السوريين في لبنان: املأساة املزدوجة لالجئين أزمة الالجئينوكتاب ) 1110( سورية وإسرائيل ولبنانالكتب منها: )

 (.التسييس إلى الجهاد العابر للقوميات من

 "إسرائيل"وبهدف تقليص املخاطرة باندالع حرب يجب على 

 ول جنوب سورية".تعزيز تفاهمها األمنّي مع روسيا ح

مة يبين رابيل أنه "منذ التسعينيات  ،وبعد هذه املقدَّ

وروسيا بعالقة متزايدة الدفء، واشتهر  "إسرائيل"تمتعت 

 من روسيا في 
ً
قول للرئيس بوتين جاء فيه أنَّ "هناك جزءا

إسرائيل"، ومع ذلك أحدث التدخل الروس ّي العسكرّي في 

https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-russia-relationship/
https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-russia-relationship/
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 في ديناميكية الحرب الدائرة في سورية والعراق تغ
ً
ييرا

يق قلقة من تعم "إسرائيلـ "اإلسرائيلية، ف-العالقات الروسية

الوجود العسكرّي االستراتيجّي إليران في سورية والذي 

يتضمن قيام إيران ببناء قواعد عسكرية وبتزويد حزب هللا 

بصواريخ دقيقة بإصابة األهداف، وطيلة السنتين املاضيتين، 

 بعد هزيمة 
ً
حملة غارات  "إسرائيل"نفذت  "داعش"وتحديدا

 أن روسيا 
ً
جوية منتظمة ضد مواقع إيرانية في سورية، علما

لم تفعل إال القليل إليقاف هذه الغارات، رغم  سيطرتها على 

 األجواء السورية.

بربط استراتيجيتها العسكرّية  "إسرائيل"وحين بدأت 

 مأبدت روسيا عد ،في سورية مع االستراتيجية األميركية

اخترقت  ،1112 /فبرايررضائها على نحو واضح. وفي شباط

 "يلإسرائ"طائرة إيرانّية بال طيار األجواء اإلسرائيلية، فردت 

ع بإسقاط الطائرة، وبشّن غارات جوّية فوق 
ّ
كما هو متوق

سورية وضد املوقع الذي عادت إليه الطائرة اإليرانية، ونتج 

ّية بصواريخ سورية عن ذلك ألّول مرة إسقاط طائرة إسرائيل

، وتساءل املحللون فيما إذا كانت سورية 1821منذ عام 

تتوقع إسقاطها حين أطلقت نيرانها على الطائرات اإلسرائيلّية 

لوال وجود تخطيط روس ّيٍ إلى جانبها. وبرغم ذلك استمرت 

وروسيا في التنسيق بينهما، وتوّصال إلى اتفاقية في  "إسرائيل"

على انتشار القوات  1112نفسه  من العام /يوليو تموز 

 ،السورية عند حدود الجوالن، وبرغم بعض التحفظات

على تعهد روسيا ببقاء إيران وحزب هللا  "إسرائيل"وافقت 

 بمسافة 
ً
  21بعيدا

ْ
كم من حدود الجوالن. ومع ذلك لم توقف

عن شّن ضربات ضد مواقع إيرانية  "إسرائيل"هذه االتفاقية 

 /يوليوتموز  12د األمن اإلسرائيلّي، وفي وسورية بحجة أنها تهد

بشّن غارات جوية على مواقع إيرانية  "إسرائيل"قامت  ،1112

وسورية بالقرب من القاعدة الروسية في مطار حميميم  

،  "النظام"بالالذقية، فقامت قوات  السورّي برٍد نارّيٍ

فأسقطت عن غير قصد في هذه العملية طائرة استطالع 

 من طاقمها، وألقى بوتين روسية، فقتل خم
ً
سة عشر روسّيا

بالالئمة على "سلسلة ظروف مأساوية غير مقصودة"؛ بينما 

خلف الطائرة  16اتهم وزيرُ الدفاِع الروس ّي إخفاء طائرات إف 

واريخ الروسية لتحويلها إلى هدف قابل لإلصابة من الص

فرّدت روسيا على هذا الحادث  السورية املضادة للطائرات،

الصواريخ الدفاعية من نوع إس م سورية منظومة بتسلي

. وال شك في أنَّ هذه الواقعة تؤكد املخاوف الروسية من 511

وجود خطة إسرائيلية أميركية لتقويض وجودها في سورية، 

 منذ تزايد عدد القوات الخاصة األميركّية في سورية، 
ً
تحديدا

ة يإضافة إلى تزايد قواعدها العسكرّية في شمال شرق سور 

التي ظهر أنها ستتحول إلى قواعد ليست بعيدة عن الالذقية 

التي تشكل مرتكز القوة الروسية. وبما أنَّ روسيا لن تكف 

؛ بل وربما تزّوده هو وإيران "نظام األسدـ "عن استثمارها ل

بأسلحة متطورة إذا وجدت موسكو نفسها في زاوية 

اد ن إبعمحصورة، فإنَّ استراتيجية واشنطن املقابلة لضما

من سورية تنطوي على مخاطر وقوع مجابهة  اإليرانيةالقوات 

باهظة التكاليف. وهذا ما جعل الرئيس ترامب بشكل 

متناقض ومفاجئ لسياسته يأمر بانسحاب القوات األميركية 

 نهاية للحملة العسكرّية على 
ً
، "داعش"من سورية، واضعا

رانّي في رفع أّي حاجز أمام الوجود اإلي ،وبهذه الطريقة

 ة،اإليرانيللقوات  "إسرائيل"سورية، فازدادت عملية متابعة 

مة من حاول منع  "إسرائيل"في حين أن حكومة  كانت في مقدَّ

إيران من تعزيز قواتها في سورية، وجعلت التنسيق مع روسيا 

 من الناحية االستراتيجية من أجل تجّنب عمليات 
ً
مهّما

تصعيدية. وفي ظّل هذا املنعطف الحّساس هناك فرصة 

إسرائيلية ملنع حدوث حريق إقليمّي؛ بينما تحتاج روسيا 
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ن استقرار سورية. وهكذا ترتسم إليران وحزب هللا لتأمي

تحديات تتضمن إلحاق الهزيمة بآالف من املنتسبين إلى 

رغب ال ت ،مجموعات السلفيين الجهاديين في إربد. وباملقابل

 في السياسات 
ً
 مفرطا

ً
موسكو أن تحقق إيران وحزب هللا نفوذا

السورية، ويمكن القول ببساطة: إنَّ سورية أصبحت تحت 

ما نقل إليران، بما في ذلك مطالبتها  وصاية روسية وهذا

بالحّد من أعمالها العسكرية في املنطقة املمتدة من دمشق 

حتى حدود الجوالن في الجنوب، وذكرت تقارير أنَّ الهدف 

االستراتيجّي لحزب هللا في توسيع وجوده إلى حدود الجوالن 

قد جرى االعتراض عليه من روسيا. ونتج عن هذا االختالف 

لفاء توتٌر، وظهر ذلك في لبنان حيث أصبح الحليفان بين الح

حزب هللا وسورية نّدين متنافسين، وأعّد حزب هللا قدراته 

لحلبة السورّي من العودة إلى ا "النظام"السياسية ملنع 

 أحد أعضاء البرملان ،السياسية اللبنانية، وذكر باسم صعب

 بشكل الفت أن "لبنان هو البالد ال
ً
دة في وحياللبناني سابقا

 يأاملنطقة التي تهيمن إيران على ساحتها السياسية دون 

 معارضة معقولة حتى اآلن". 

ل 
ّ
فعودة النفوذ السورّي إلى لبنان يمكن أن تشك

 
ً
التهديد الوحيد املحتمل لهيمنة حزب هللا على لبنان، تحديدا

في هذا الوقت الذي بدأت تؤثر فيه العقوبات األميركية في 

 .إيران وحزب هللا

وكان حزب هللا على النقيض من سياسته السابقة قد 

رفض أّي تعاون مع املرشحين املؤيدين لسورية في العملية 

التي لم تتوقف لتشكيل الحكومة اللبنانية، وأشار صعب إلى 

عدم وجود جهود لضم حلفاء سورية، وبالتحديد من 

 مجموعة مراد وحزب البعث إلى الحكومة ألول مرة منذ ثالثين

سنة. فمجمل هذه التطورات تبشر بديناميكية جديدة في 

 أن تستند "إسرائيلـ "سورية، وفي ظّل هذه الظروف يمكن ل

إلى اتفاقيتها األخيرة مع موسكو حول جنوب سورية، وتضفي 

 لبروتوكول مع سورية والواليات املتحدة 
ً
 تأسيسّيا

ً
طابعا

ن من لألمواألردن، وتتولى روسيا دور الوسيط الرسمّي والضا

، إال أنه  في تلك املنطقة. وحتى لوكان هذا النموذج غير مثالّيٍ

 نحو املجابهة املفتوحة. كما يوجد 
ً
يمكن أن يمنع انجرافا

بين حزب هللا  1886 /أبريلاتفاق مماثل يعود إلى نيسان

أقام قواعد أساسية في جنوب لبنان تمنع مجابهة  "إسرائيل"و

ستطيع املحافظة على تعاونها ت "إسرائيل"مباشرة مفتوحة، و

ُحول دون أن تتطور أّي أعمال 
َ
االستراتيجّي مع موسكو، وت

 تصعيد عند حدودها إلى حرب إقليمية". 
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 وفي التحليل واالستنتاج 

يبدو من الواضح أنَّ عوامل قوة متزايدة على نحٍو 

رد بدأت تتراكم لدى سورية وحلفائها في املنطقة بعد 
ّ
مط

االنتصار املتواصل على املجموعات اإلرهابّية، وتفرض 

مقارباٍت ومشاريع عالقات تطبيعّية تجاه سورية على الّدول 

 ةواألطراف التي كانت تدعم املجموعات املسلحة واإلرهابيّ 

ضدها في السنوات الثماني املاضية، وقد ترّسخ عدد من 

 النتائج والحقائق امللموسة بفضل هذه العوامل أهمها:

قرار الرئيس األميركي ترامب بسحب قواته من شمال  .1

شرق سورية الذي اتخذه بسبب العجز األميركّي عن 

تغيير ميزان الُقوى املحلّي في سورية واملنطقة ملصلحة 

، "ماإسقاط النظ"ة التي تبنت مهمة ميركيّ السياسة األ 

وهذا السبب أكده عدد من املحللين األميركيين في 

إدارته، وأثار باملقابل خالفات وانقسامات علنّية داخل 

 
ً
إدارة ترامب وبينها وبين حلفائها في املنطقة، وتحديدا

 . "إسرائيل"

املنطقة التي شاركت بدعم  تسليم عدد من دول  .1

بعدم جدوى االستمرار في  "النظامط إسقا"سياسة 

السياسة نفسها حتى لو جرى تبني أي طرق جديدة 

 بعد عجزها عن خلق 
ً
تصاعدّية ضّد سورية، وتحديدا

غرة في جدار التحالف 
ُ
–السورّي  اإلقليميأي ث

، ودعم روسيا له، اإليراني
ً
، ودور حزب هللا فيه، محلّيا

 .
ً
 دولّيا

لتحالف الدولّي تزايد مظاهر التصّدع الذي أصاب ا .5

بقيادة الواليات املتحدة واتجاهاته السياسّية في ظّل 

تدهور القدرة األميركّية على إدارة سياسة توّحد 

دت السياسة 
ّ
املوقف األوروبي مع سياساتها، فقد ول

البريطانية للخروج من االتحاد األوروبي خالفات حاّدة 

 بينها وبين قيادة االتحاد ودوله على شروط الخروج

 في دور بريطانيا تجاه 
ً
دت شلال

ّ
واستحقاقاته، كما ول

املنطقة بعاّمة، واستهدافها لسورية بخاّصة، وتقّدم 

باملقابل الدور الروس ّي على الساحة األوروبية والدولية 

في قيادة السياسة الدبلوماسية إلخراج سورية من 

أزمة الحرب وما ولدته من نتائج وخالفات في الساحة 

 الدولّية. 

الذي أنشأته روسيا منها  اإلقليميتزايد دور اإلطار   .0

ومن إيران وتركيا وأدواته اإلقليمية في البحث عن 

املخارج الدبلوماسّية والعسكرّية املمكنة والداعمة 

عزيز املنصات ، وت"داعش"لسورّية في الحرب على 

إلى سوتش ي إلى القمم الثالثّية التي  الية من أستانالدو 

بمشاركة  إيران وتركيا والرباعيةروسيا و  تشمل

فرنسا، كممثل عن الدول األوروبية للبحث عن 

 املخارج الدبلوماسية والسياسية. 

 بعد يوم احتماالت والدة مشاريع سياسية 
ً
وتزداد يوما

تتعلق بمستقبل العالقات مع سورية من مختلف دول 

املنطقة، وقد تتجه مسارات هذه املشاريع بموجب ما يشير 

هذا البحث في ختام استنتاجاته إلى تزايد إمكانية إليه 

رد لعوامل القوة التي 
ّ
استغالل روسيا لهذا التراكم املط

لها محور سورية 
ّ
حزب هللا وتقارب العراق  –إيران  –يشك

 للشرق األوسط بهدف معه في لعب دور في الساحة اإلقليمّية

 نمنع االنجراف نحو املجابهة املفتوحة في املنطقة" بي"

 وسورية وحلفائها. "إسرائيل"

وهذا يعني أنَّ هذه التطورات املتالحقة التي تخدم 

مصالح قوى إطار محور املقاومة وروسيا أصبح من املحتمل 
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اآلن أو من املمكن توظيفها في موضوعين يمثالن إشكالية 

وى املقاومة تجاه 
ُ
كبيرة؛ بل جدول عمل بحّد ذاته ملحور ق

في  ياإلسرائيلشمال السورّي واملوضوع املوضوع التركّي في ال

الجنوب السورّي، فال يمكن ضمان األمن على مستوى 

املنطقة أو املستوى الدولّي، إذا لم تتم إزالة األسباب 

والعوامل التي تؤدي إلى "االنجراف نحو مجابهة مفتوحة"، في 

 حّل هذين املوضوعين.

تقوم  ،فعبر أجواء جنوب سورية وأجواء لبنان

باالشتباك مع الجيش السورّي بهدف منع استقرار  "ائيلإسر "

سورية، وإضعاف قدراتها العسكرية والسياسية، وبهدف 

ترسيخ احتاللها للجوالن السورّي، ومنع استعادته املشروعة 

بكل الوسائل القانونية املمكنة. هذا، وعبر الحدود التركية من 

 على سورية
ً
وسيادة  الشمال يجري عدوان تركّي واضح أيضا

 صاغية 
ً
أراضيها تحت حجج واهية لم تعد تجد لها آذانا

 
ً
 أو عراقّيا

ً
 سورّيا

ً
أميركية بعد قرار ترامب باالنسحاب وال صبرا

 من هذين الح
ً
 وروسّيا

ً
ليفين بعد تراكم قوة هذا أو إيرانّيا

 املحور.

من الواضح أن الزمن بدأ يعمل بسرعة  ،وبتقدير عام

ملاضيين من أجل وضع موضوع غير مسبوقة في العقدين ا

األراض ي السورية املحتلة في الجوالن السورّي، وموضوع إنهاء 

الوجود العسكرّي التركّي من شمال سورية، وإنهاء الوجود 

العسكرّي لبعض قوى التحالف األميركّي التي لم يعجبها قرار 

ترامب باالنسحاب من األراض ي السورية، وهذا ما سوف 

ُل جدول عمل س
ّ
 الجاري.  1118ورية وحلفائها في عام يشك
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