
 

 

 سورية

 من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية 

  

 الثانيالعدد 

9102 

9102 كانون الثاني 01  نشرة نصف شهرية | 

 

 في هذا العدد:

  وريةفي سالتكتيكية  العمليات أخطارتزايد ثقل نقطة األوج في النجاح أمام 

 INSSأبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  معهد

يجب أن نعزز قوة الحلفاء اإلقليميين، من أجل التخفيف من تداعيات 

  االنسحاب من سورية

 JINSA–املؤسسة اليهودية لألمن القومي األميركي جينسا



 

 

 

 تحسين الحلبيأ. 

 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

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 9102 الثاني كانون  01: الثانيالعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 1"نقطة األوج في النجاح أمام تزايد ثقل أخطار العمليات التكتيكية في سورية"

 INSSمعهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

2ايتان بارونبقلم: 

يبّين ايتان بارون في بحثه الصادر باللغة العبرّية، أنَّ 

 52"الغارة الجوية اإلسرائيلّية فوق األراض ي السورّية في 

كانون أول املاض ي، تدل على أنَّ إسرائيل تحاول التمسك 

باستراتيجية العمليات الهجومّية )أي شن معارك بين 

عام  ليةالحروب( التي جرى تنفيذها بنجاح في الجبهة الشما

                                                                    
1 http://www.inss.org.il/he/publication/the-culminating-point-of-success-risk-overload-in-the-campaign-between-wars-in-syria/  

ألبحاث في املخابرات العسكرية اإلسرائيلية، وهو الذي أعلن عن اتهام الجيش قسم ا 5112حتى  5111استلم في األعوام  ،بارون عميد متقاعد ايتان 2

ورية، س أميركية ضد مباشر بقواتباستخدام السالح الكيماوّي، واستندت إليه الواليات املتحدة لتبرير شن هجوم عسكري  5112نيسان  52 السورّي في

 ملركز 
ً
رب تشرين ار؛ مات بعد حدادو اسم رئيس أركان إسرائيلي سابق ديفيد اليعاز  (،متعدد املجاالت دادو للتفكير االستخباراتي)وكان قبل ذلك رئيسا

  5112عام ( لبارون ونشر )املعهد اإلسرائيلي ألبحاث االستخبارات والسياسات .1792
ً
االستخباراتي وتوضيح الواقع في عهد  )البحثبالعبرية بعنوان  كتابا

 .والتغيرات(البدائل 

 

. وهي التي أثبتت أّن عمليات الهجوم اإلسرائيلية 5112

حافظت على وجودها، وأنه من املمكن القيام بعمليات 

في ظّل  هجومية كهذه على نقاط محّددة في وقتنا الحاضر

مواجهة األخطار الفورّية للتصعيد. لكن بعد مرور ست 

 فيما إذا كانت هذه  ،سنوات
ً
من الجدير التدقيق أيضا

http://www.inss.org.il/he/publication/the-culminating-point-of-success-risk-overload-in-the-campaign-between-wars-in-syria/
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العملية بخاّصة من حيث ربطها بعوامل أخرى قد أدت إلى 

بلوغ هذا الشكل من العمليات بعاّمة نقطة األوج، ما يجعل 

 من األخطار، واقتربت من نفاد 
ً
 متزايدا

ً
إسرائيل تواجه ثقال

.
ً
 باهظة

ً
 قدرتها على تحقيق إنجازات ال تكلف أثمانا

 52وكانت الغارة التي نفذتها إسرائيل في سورية في 

هي الغارة العلنية األولى إلسرائيل منذ  5112كانون أول 

أيلول، وجرت في وقت  19في  IL-20سقوط الطائرة الروسية 

قريب من إعالن الرئيس ترامب عن سحب قواته من سورّية، 

جّو، –غارة أطلقت سورية عدة صواريخ أرضففي مجرى ال

أحد وجرى استخدام منظومة الدفاع الجوّي اإلسرائيلّي ضد 

الصواريخ أثناء اتجاه  سيره للسقوط فوق إسرائيل، ووصفت 

وزارة الدفاع الروسية هذه الغارة بالعملية االستفزازّية، 

ضت للخطر طائرتين مدنيتين هبطتا في دمشق عت أنها عرّ وادّ 

 أن منظومة الدفاع الجوي وبيروت، كما ادّ 
ً
عى الروس أيضا

واريخ التي السورية نجحت في إصابة قسم كبير من الص

أطلقت أثناء الغارة. ومع ذلك لم يكن ما جرى أثناء الغارة غير 

مألوف، فالدفاع الجوي السوري يتم تشغيله ضد غارات 

سالح الجو منذ أكثر من سنتين، وقد وقعت في هذه املّدة 

جرى فيها تشغيل املنظومة اإلسرائيلية املضادة  مناسبات

ما أنَّ التنديد جو، ك–أرض لصواريخ السوريةالعتراض ا

، وكان من الواضح وجود 
ً
الروس ي بإسرائيل كان مألوفا

تعرضت له طائرات  عن خطر تفاصيل معينة غير صحيحة 

 ،على أية حال ،اعتراض الصواريخ. ويبدو مدنية، وعنركاب 

 
ً
على املستوى العملياتّي أّنها ما تزال  أن إسرائيل بينت حقا

وأنه من املمكن  تحافظ على قدرتها على مهاجمة سورية،

، في ظل مواجهة 
ً
تنفيذ هجوم كهذا في الوقت الحاضر أيضا

أو عن طائرات ركاب مدنية  ،أي خطر ينجم عن تصعيد فورّي 

الغارة الهجومية أو نتيجة مواجهة لردود مباشرة في مجرى 

أعلن رئيس الحكومة بنيامين  ،. وبعد يوم من الغارةنفسها

لعمل ضد تمركز اإليرانيين نتنياهو أن إسرائيل مصممة على ا

برغم التغيرات التي جرت في املنطقة، كما يبدو –في سورية 

إعطاء دليل على هذا  إلىأن الغارة اإلسرائيلية هدفت 

التصميم؛ بل وربما المتحان القدرة على تنفيذه في الظروف 

يبدو أن التوقيت الحالي مناسب،  ،الراهنة للمنطقة. ومع ذلك

 في االستراتيجية التد إلىباإلضافة 
ً
قيق األكثر توّسعا

رب استراتيجية الحه الذي يحمل عنوان "اإلسرائيلّية. في كتاب

، يقول ادوارد لوتفاك إنه "في 5115والسالم" الصادر عام 

مجال االستراتيجية كلها ال يمكن أن تستمر طريقة عملية 

معينة إلى ما ال نهاية"، ولذلك هناك عدد من العناصر يلزم 

أوج  نقطة" اإلسرائيليةجعة احتمال بلوغ االستراتيجية بمرا

 ".النجاح

استراتيجية املعركة التي تشن بين وتحت عنوان: "

" يرى  بارون أنَّ "هذه الفكرة في الساحة الشمالّية الحروب

كانت مرتبطة من بدايتها بوضع ومجريات الفوض ى في سورية 

 5112بداية أثناء الحرب الداخلية التي جرت هناك، ففي 

الحظنا في إسرائيل أنَّ ظروف  الساحة الشمالية تقدم املزيد 

من حرية العمل العسكرّي  للجيش اإلسرائيلّي، وظهر تقدير 

مفاده أنَّ اإلدارة الصحيحة ألخطار التصعيد، يمكن أن تقّدم 

إلسرائيل استخدام  قوتها من أجل تقليص األخطار القائمة  

ل
ُّ
، لكن دون أن يؤدي استخدام القوة والتي تتجه نحو التشك

 .لى مدى واسع ال ترغب به إسرائيلالعسكرية إلى مجابهة ع

 أدى في السنوات املاضية إلى 
ً
 حقا

ً
وهذا التقدير كان مناسبا

عمليات مستمرة تعاظمت فيها الجرأة والتصور،  شّن 

وتضمنت مئات العمليات الهجومية ضد سلسلة أهداف في 

، ضد األراض ي السورية. وجر 
ً
ى توجيه هذه العمليات، أساسا

نقل معدات القتال املتطورة إلى حزب هللا، وفي السنة 
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املاضية ضد جهود اإليرانيين للتمركز في سورية. وفي هذا 

النشاط العسكرّي قدم الجيش اإلسرائيلي وأجهزة املخابرات 

قدرات استخباراتية وعمليات باهرة في كل ما يتعلق بتحديد 

ها. ومن جانب أوسع كان لهذه االستراتيجية األهداف وضرب

 إلى إخراج القوات 
ً
مكاسب كبيرة. فهي برغم أنها لم تؤِد حّقا

اإليرانية من سورية )من الواضح أّنها لم تتوجه منذ البداية 

نحو هدف طموح كهذا(، إال أن هناك ما يدل على أن وتيرة 

ت االتمركز اإليرانّي تحقق تخفيضها، وربما أثرت العملي

 بأشكال انتشار قواته. ومع ذلك لم تؤد 
ً
اإلسرائيلية أيضا

الجهود اإلسرائيلية ملنع نقل األسلحة إلى حزب هللا بشكل تام، 

لكنها خفضت على ما يبدو من وتيرة هذا النقل، وحالت دون 

 
ً
تجهيزه بشكل مكثف بعدد من املعدات التي تعد خرقا

 سيطرة باه
ً
رة على أخطار للتوازن. وأثبتت إسرائيل أيضا

، من دون رّد 
ً
حدوث تصعيد، وأدارت كل نشاطاتها، عملّيا

كبير من قبل األطراف التي استخدمت ضدها القوة العسكرية 

فسورية، لم ترد بشكل مباشر على العمليات اإلسرائيلية  التي 

نفذت في أراضيها، كما جرى إفشال املحاوالت اإليرانية لضرب 

ة، أما حزب هللا فبادر على ما إسرائيل من األراض ي السوري

يبدو بالرد؛ ذلك بشّن سلسلة عمليات من حدود مرتفعات 

، دون أن يتسبب 5112وعام  5112الجوالن ما بين عام 

آذار  11لبنان بعملية في  كما رد من أراض ي بمقتل أحد،

، دون أن تتسبب بمقتل أحد بعد الغارة اإلسرائيلية 5111

الحدودي بين سورية ولبنان.  على مخزن أسلحة قرب الجانب 

 عند حدود الجوالن، وقتلت 
ً
وبعد أن شنت إسرائيل هجوما

، رّد 
ً
 إيرانّيا

ً
فيه نشطاء رفيعي املستوى من حزب هللا وجنراال

عند مزارع  5112كانون ثاني عام  52حزب هللا بعملية في 

 شبعا تسببت بمقتل جنديين إسرائيليين".

ين الحروب في عام املعركة ب عمليات: "وتحت عنوان

: "أخطار العمليات التي تشّن بين  "9102 يرى بارون أنَّ

الحروب تراكمت مع مرور السنوات املاضية، وفرض الوجود 

سورية القيام بتطوير أنظمة في  5112الروس ّي منذ نهاية عام 

وبإعطاء انتباه كبير الستخدام القوة  فعالة، تنسيق

اع لتي نفذتها سياسة الدفاإلسرائيلية، كما فرضت التغيرات ا

الجوّي السورّية على إسرائيل أن تقوم بإجراء عملية تنظيم 

خاصة في شّن الغارات وباستعدادات الحتمال سقوط 

صواريخ فوق األراض ي اإلسرائيلية، كما فرض وجود التمركز 

اإليراني القيام بإدارة حساسة ألخطار التصعيد. وباإلضافة 

أثناء عمليات الغارة اإلسرائيلية  5112وقعت في عام  ،إلى ذلك

سلسلة أحداث جسدت مجموعة األخطار التي تواجهها 

 االستراتيجية اإلسرائيلية في الوقت الحاضر وهي:

األخطار األولى التي ارتبطت بخطر إصابة الطائرات   .1

اإلسرائيلية املغيرة، واحتمال التسبب بمجابهة مع 

سورية على غرار ما تجسد في حادثة إسقاط الطائرة 

في العاشر من شهر شباط  11اإلسرائيلية إف 

، فقد أسقطت  هذه الطائرة  فوق األراض ي 5112

طيارين منها  مها املؤلف منقفز طاق)اإلسرائيلية 

( بحادث بدأ بإسقاط طائرة إيرانية بال طيار بسالم

حاولت التسلل إلى األراض ي اإلسرائيلية، واستمر 

الهجوم اإلسرائيلي على عربة القيادة والسيطرة 

الخاصة بالطائرة بال طيار داخل األراض ي السورية 

ظومة إلى أن انتهى بعد إسقاط الطائرة بضرب من

طلقت أي جو السورية الت–ضبطارية الصواريخ أر 

صواريخها على سالح الجو اإلسرائيلّي وأسقطت 

 الطائرة. 
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أخطار من نوع ثان تتعلق باحتمال وقوع تصعيد في  .5

املجابهة املباشرة بين إسرائيل وإيران، بموجب ما 

ظهر من سلسلة األحداث السورية في شهر نيسان 

 من خالل سلسلة الغارات  5112وأيار عام 
ً
أوال

سرائيلية على أهداف إيرانية في نيسان، واستمر اإل 

هذا الخطر بعد محاولة إيران الفاشلة إلطالق 

عشرات القذائف على األراض ي اإلسرائيلية )سقط 

معظمها في األراض ي السورّية، وجرى إسقاط عدد 

آخر من قبل منظومة الدفاع الجوّي اإلسرائيلية(، 

حين ردت  كما وصل هذا النوع من األخطار إلى ذروته

إسرائيل بضربة كبيرة ليلة العاشر من أيار )عملية 

 على عشرات األهداف 
ً
بيت األوراق( تضمنت هجوما

 السورية واإليرانية.

ة محتمل بمجابهة شاملةأخطار من نوع ثالث تتعلق  .2

مع سورية، على غرار ما ظهر بعد إسقاط طائرة 

قه أطل بصاروخالنقل العسكرّية الروسّية 

  12وقتل ) 5112أيلول  19 السوريون في
ً
من  فردا

بدأ هذا الحادث بغارة إسرائيلية  .(طاقم الطائرة

على منطقة الساحل السورّي، فقامت منظومة 

الدفاع الجوي السورّية بإطالق عشرات الصواريخ 

جو، وجرى إسقاط الطائرة الروسية –من نوع أرض

بالخطأ فوق البحر األبيض املتوسط على بعد عدة 

أحد  أصابت من الساحل السورّي حين كيلومترا

الصواريخ السورية الطائرة، ورفض الروس الرواية 

زالوا يحّملون إسرائيل سرائيلية حول ما حدث ومااإل 

 مسؤولية إسقاط طائرتهم.

روسيا لسورية  أرسلت ،وفي أعقاب إسقاط الطائرة .1

 من نوع –منظومة صواريخ أرض
ً
جو متطورة نسبيا

اآلن لم يقم السوريون  ، لكنه يبدو حتى211إس 

بتشغيلها بأنفسهم )لكن السوريين بدأوا يتدربون، 

، على هذه املنظومة(، وال شك أن إرسال هذه 
ً
عملّيا

املنظومات إلى سورية من املقدر، أن يزيد الخطر 

على طائرات سالح الجو )وعلى الصواريخ التي 

، كما أن تشغيل هذه غاراتها(تطلقها أثناء 

بل السوريين والروس من املمكن املنظومات من ق

 أن يزيد من أخطار املواجهة مع روسيا".

مستقبل تكتيك املعركة التي تشن وتحت عنوان: "

بالرغم من أن الحديث ال يجري " يبين بارون أنه "بين الحروب

حول أخطار جديدة، إال أنه أصبح من الجدير بعد ست 

 بإمكانية أن يفرض تضافر ع
ً
 دد منسنوات التدقيق أيضا

 
ً
 التغيير الجاري في ظروف املنطقة، مراجعة

ً
العوامل، وتحديدا

جديدة حول مدى الفعالية النسبية الستراتيجية املعركة التي 

تشن بين الحروب ضد ساحتها السورية اللبنانية. ومن بين 

الوضع العام لسورية التي  إلىهذه العوامل  ال بدَّ من اإلشارة 

ي مقدورها تغيير سياسة عدم عادت كدولة ذات سيادة، وف

ردها على الغارات )بل سيكون من الصعب عليها تبرير غارات 

 عامل الوجود الروس ّي في 
ً
كهذه فوق أراضيها(، وهناك  أيضا

سورية والدروس التي استخلصها الروس من سقوط طائرة 

IL – 20  التي تعطي أهمية كبيرة للمحافظة على  وسياستهم

)ألن الغارات اإلسرائيلية تشكل  ،سيادة واستقرار سورية

 على استقرارها(، ويضاف إلى هذه العوامل عامل 
ً
خطرا

استخدام   وسياسة التطّور السورّي في الّدفاع الجوّي 

الصواريخ وإطالقها بكمية كبيرة دون انتظار األوامر، )وهذا 

ما يعّرض للخطر الطيران املدنّي(، وكذلك عامل الدروس التي 

طراف املختلفة من هذه العمليات اإلسرائيلية استخلصتها األ 

املستمرة. وال شك في أن انتقال مركز الثقل للعمليات التي 
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والتوجيه" من سورية إلى  اإلصابةتستخدم فيها "أسلحة دقة 

لبنان إلى صواريخ حزب هللا، يتحدد بموجبه بشكل دقيق 

 إلىالتحدي الذي تواجهه إسرائيل والذي يمكن أن يؤدي 

ة بين إسرائيل وحزب هللا، بعد أن أوضح الحزب طوال مجابه

كل تلك املّدة، أنه سيتبع سياسة رّد مختلفة إذا تعرض ألي 

غارات في لبنان. وهذا االحتمال يفرض على إسرائيل إجراء 

 حول الفائدة الشاملة التي تحققها من 
ً
نقاش أكثر تركيزا

ليدية التقالجهود التي تبذلها ملنع طرق تعاظم قوة  األسلحة 

ضد  تبذلها إسرائيل ي على خالف الجهود التيوه) للعدّو 

السالح النووي والتي يوجد  تعاظم القوة الساعية المتالك

إحباط هذا حولها اتفاق واسع يتيح استخدام القوة، بهدف 

(، وفيما السعي النووي بموجب عقيدة بيغين العسكرية

يجب على النقاش  ،يتعلق بأسلحة دقة اإلصابة والتوجيه

اتها إصاب سبب به دقةحولها مجابهة الضرر املحتمل الذي تت

في  وإمكانيات شّن العمليات الدفاعية والهجومية ضدها

موازاة  ثمن اإلجراءات املتخذة ملنع تعاظم قوة حزب هللا. وقد 

كانون أول  52أثبتت الغارة اإلسرائيلية التي شّنتها إسرائيل في 

مكن تنفيذ غارات ضد سورية بتخطيط ، أنه من امل5112

دقيق وصارم في مناطق معينة، ومع ذلك يبدو من مجمل 

 
ً
 يجعل الحاجة إلى املناورة واجبة

ً
العوامل، أنَّ هناك عامال

أمام ثقل زائد من األخطار يزداد وضوح وجودها، كلما أخذت 

خلصه وما نست االستمرار.العمليات العسكرية اإلسرائيلية في 

و أنه ربما لن نستطيع االستمرار في العمل ضد نقل من ذلك ه

في  اإليرانيمعدات قتالية إلى حزب هللا وال ضد الوجود 

سورية، من دون أن نتعرض لخطر التصعيد؛ بل لخطر 

مجابهة شاملة. ويبدو إذن أن استخدام  إلىتدهور الوضع 

القوة اإلسرائيلية في إطار استراتيجية "املعركة التي تشن بين 

حروب" تفرض علينا إجراء مناقشة استراتيجية وعمالنية ال

تركز في أهدافها حول مدى ضرورة وفعالية وكذلك مدى 

املعركة التي تشن بين ة "القدرة على تنفيذ استراتيجي

الحروب" في الظروف الراهنة للساحة. وإن تغيير رئيس األركان 

 
ً
من املمكن أن يشكل  ،الحالي برئيس أركان جديد قريبا

 لتوقيت املناسب ملناقشة كهذه".ا
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التحليل واالستنتاجوفي 

إنَّ طبيعة وحساسية املهام التي توالها صاحب هذا 

في عدد من أهم مراكز القرار  ،العميد املتقاعد بارون  ،البحث

 في السنوات الخمس 
ً
 ىاألولوالعمل االستخباراتّي، تحديدا

تدالن على دوره البارز في  5112-5111لألزمة في سورية 

ك لتحقيق األهداف املعّدة إعداد الخطط اإلسرائيلية، ذل

وهو في منصب رئيس قسم األبحاث  فهو الذي اتهم ضدها،

 5112نيسان عام  في في االستخبارات العسكرّية اإلسرائيلّية

الجيش السوري باستخدام السالح الكيماوّي في منطقة 

–اإلسرائيليوهو املبرر الذي استند إليه  املخطط  3الغوطة

الن الرئيس األميركي أوباما عن ساعة األميركّي الذي ظهر في إع

الصفر، وأن سورية "تجاوزت الخط األحمر األميركّي"، 

وستقوم الواليات املتحدة بشّن حرٍب أميركية مباشرة ضد 

 الجيش السورّي.

ثم تراجع عن هذا القرار بسبب حسابات أميركية كثيرة 

أمام احتماالت اتساع الحرب وتورط أميركا بحرب طويلة ال 

تتناسب مع ذلك التوقيت أمام البدائل األخرى الغربية 

، من 
ً
املتاحة لتحقيق األهداف األميركية بطرق أقل ثمنا

التورط العسكرّي املباشر ضد الجيش السوري وحلفائه، 

 بعد استعداد سورية للدفاع عن نفسها من أي 
ً
تحديدا

هجوم أميركّي مباشر، ورفض أي إمالءات أو ابتزازات 

 ادتها واستقاللها.تستهدف سي

                                                                    
3 https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/463/216.html  

ي ولده إعالن بارون بعد يوم من زيارة وزير الدفاع األميركي تشاغ هاغيل إلى تل أبيب واالرتباك الذ 5112-1- 51نشر موقع ماكور ريشون هذا الخبر في 

 ملدنيين سوريين على وسائل اإلعالم.
ً
 عن اتهام سورية، وعرضه صورا

 املرجع السابق. 4

 اإلعالمولذلك تدّل هذه الواقعة التي أصبحت وسائل 

حول  5112ومراكز األبحاث اإلسرائيلية تتداول فيها  منذ عام 

دور بارون واالستخبارات العسكرية اإلسرائيلية في جبهة 

الحرب ضد سورية على أهمية الدور اإلسرائيلي في  فبركة 

الواليات املتحدة لشّن وإعداد املبررات التي تحتاجها 

الحروب، فقد أشارت املصادر اإلسرائيلية نفسها إلى أنَّ دول 

التحالف األميركي استندت إلى ما أعلنه العميد  بارون رئيس 

قسم األبحاث في املخابرات العسكرية اإلسرائيلية، وأن 

إعالنه تصادف مع  زيارة وزير الدفاع األميركي تشاغ هاغيل  

 .4"سرائيلإ"لى في ذلك الوقت إ

وظهرت في أجواء املنطقة حمالت إعالمية وسياسية، 

 لسيناريو إسرائيلّي تسعى بواسطته 
ّ
إلى  "إسرائيل"تمهيدا

توريط الرئيس األميركّي أوباما لشّن حرب مباشرة ضد سورية 

 ضد العراق.  5112على غرار الحرب األميركية عام 

عة ين يعرض "مجمو يعترف ايتان ح ،وفي بحثه هذا

ه ينبغياألربعةاألخطار 
ّ
التوقف عن   "إسرائيل"على  "، أن

استخدام  ما يطلق عليه "املعركة التي تشّن بين الحروب"، 

ألن هذا التكتيك العسكرّي في شّن الغارات عن طريق سالح 

أو  "إسرائيل"الجّو اإلسرائيلّي أو بواسطة الصواريخ من داخل 

ه أصبح يؤدي إلى من أجواء لبنان لم يعد له جدوى، ألن

مال ال ترغب 
ّ

احتمال متزايد بوقوع حرب شاملة  مع جبهة الش

، وال تجد مصلحة لها منها في هذه الظروف التي "إسرائيل"بها 

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/463/216.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/463/216.html
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رُّ بأنها تغيرت لصالح الجيش السورّي وتحالفاته، ووجود 
َ
ُيق

روسيا في سورية، واستمرار تعزيزها للدفاعات الجوية 

 املتطورة.

 على عدم  اإلقرار مثل هذا  وال شك في أن
ً
يدّل أيضا

جدوى االستراتيجية اإلسرائيلّية العسكرّية واألمنّية التي كانت 

العسكرّية تستند إليها في تفتيت قدرة  "إسرائيل"عقيدة 

الجيوش العربية بواسطة توجيه "الضربة العسكرّية الوقائية 

 ااالستباقّية" الشاملة فوق أراض ي هذه الجيوش، ذلك لردعه

 ، وهو ما فعلته في"إسرائيل"ومنعها من زيادة قدراتها وتهديد 

ضد سورية ومصر وحرب اجتياح  1719حرب حزيران عام 

 ضد الجبهة الشمالية. 1725لبنان عام 

به من  "إسرائيل"واملالحظ أنَّ كلَّ ما كانت تقوم 

استراتيجية املعركة بين "في  ةضد سوريعمليات عسكرّية 

 The Battles" )هامعراخاة بين ميلحاموت" بالعبريةالحروب" 

Between wars بموجب ما يطلق عليها البحث لم تحقق )

ة االستراتيجيّ وجيشها، والتخلي عن هذه  ةسوري ضد أهدافها

املعركة بين الحروب(، في الوقت الحاضر، بموجب ما يراه )

استخدام ال لم يعْد لها، إ "إسرائيل"البحث يعني أنَّ 

 الضربة الوقائية االستباقية الشاملة". استراتيجية“

روف عن 
ّ
ولذلك يصبح كلُّ امتناٍع إسرائيلّيٍ في هذه الظ

ألّنها –" ضد سورّية ة شاملةشّن "حرب استباقّية وقائيّ 

ستؤدي إلى حرٍب شاملٍة على جبهتها الشمالّية ال ترغب بها 

 بتغّير ميزان القوى لصالح –"إسرائيل"
ً
 فائهاوحل ةسوري إقرارا

في الجبهة الشمالية وزيادة قدرة الردع التي حققتها أطراف 

 هذه الجبهة الشمالية.

وهذا ما يؤكده في مناسبات كثيرة بعض القادة 

اإلسرائيليين وبعض مراكز األبحاث اإلسرائيلية حين يشيرون 

من أن تؤدي عمليات عسكرية  "إسرائيل"إلى خشية 

 "يلإسرائـ "حة لإسرائيلية إلى التسبب بحرب شاملة ال مصل

 فيها بعد تأكد وجود عدد من الوقائع على األرض وأهمها: 

إعادة تعزيز قوة الجيش السورّي بأسلحة روسية  .1

 دفاعّية حديثة. 

اإلنجازات امليدانية التي حققها الجيش والدولة في  .5

 الجبهة الداخلية. 

 الوجود العسكري الروس ّي في سورية. .2

عم لسورية في مختلف استمرار الّدور اإليرانّي الدا .1

 املجاالت.

التراجع الواضح للنفوذ األميركي واحتراق األوراق التي  .2

 اعتمد عليها بين مجموعات املعارضة. 

تآكل قدرة الدول املتحالفة في املنطقة مع الواليات  .1

املتحدة على تهديد حدود سورية أو جبهتها الداخلية 

.واعتراف بعضها بالهزيمة
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 5"يجب أن نعزز قوة الحلفاء اإلقليميين، من أجل التخفيف من تداعيات االنسحاب من سورية"

 JINSA–جينساليهودية لألمن القومي األميركي املؤسسة ا

 

 6جوناثان روهيه وآري سيكوريلبقلم: 

 على 
ً
يرى الباحثان أنَّ "املسائل الكبيرة تأتي أحيانا

ففي إحدى  –إن شئنا الدقة–شكل متدرج وبأعداد متتابعة 

صّرَح ترامب على نحو متسّرع، أنَّ مهمة الوحدات تغريداته 

األميركية في سورية تم إنجازها، والحقيقة أنَّ قراره ال يعدو 

 يتيح مل
ً
 متهورا

ً
 أميركّيا

ً
نظمة داعش حبل نجاة، أن يكون قرارا

ويقدم في الوقت نفسه القلب االستراتيجي للشرق األوسط 

إليران. ولذلك يجب على الواليات املتحدة، أن تبدأ بشكل 

                                                                    
5 http://www.jinsa.org/jinsa-media/gemunder-centers-jonathan-ruhe-and-ari-cicurel-hill-us-syrian-withdrawal  

اع بع ملؤسسة الدفجوناثان روهيه يعمل في مركز أبحاث مؤسسة جينسا، وهو متخصص في شؤون الشرق األوسط وزميل في مجلس األمن القومي التا 6

 .gemunderواالستراتيجية قراطية وعضو في مركز جيموندر للدفاع عن الدول الديم

 كان يعمل في البرنامج العسكري واألمني التابع ملعهد واشنطن للسياسة في الشرق األدنى. AIPAC إدارة أيباكآري سيكوريل موظف في 

ملح بتعزيز قوة الحلفاء األساسيين لها، من أجل تخفيف 

 تداعيات هذا القرار.

 التي تتخلى فيها األولىوال شك في أنها ليست املرة 

الواليات املتحدة عن التزاماتها بهذه السرعة وبشكل مفاجئ، 

رغم أن الظروف التي تتزامن مع قيامها بهذا اإلجراء في سورية 

 مثالية، فاملسؤولون في إدارة ترامب يعترفون، أنه 
ً
ليست أبدا

األرض هناك من  لم يتم استئصال داعش. فشركاؤنا على

http://www.jinsa.org/jinsa-media/gemunder-centers-jonathan-ruhe-and-ari-cicurel-hill-us-syrian-withdrawal
http://www.jinsa.org/jinsa-media/gemunder-centers-jonathan-ruhe-and-ari-cicurel-hill-us-syrian-withdrawal
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طية التي يقودها األكراد يمتلكون قدرة قراقوات سورية الديم

قتالية، لكنهم يعتمدون على الدعم األميركّي في املعدات 

ذه يجب على هكما  الجو.دعم باملدفعية وسالح والتدريب وبال

التهديد املستمر من الهجوم التركي الذي  أن تراقبالقوات 

 أن يقترب منهم بعد االنسحاب األميركّي. سيصبح أكثر 
ً
 احتماال

 أيضكما كان القرار األميركّي باالنسحاب من سورية يشبه 
ً
 ا

د بعد االنسحاِب األميركي املتسّرع من العراق 
ّ
الخطر الذي تول

، وعلى غرار ترامب مع سورية، دفعت حملة 5111عام 

الوعود بتحقيق املزيد من مقاييس النجاح على األرض 

وباما بقرار الرئيس أوباما إلى قرار مغادرة العراق. وقد خلق أ

 سارعت إيران الشيعية 
ً
 سياسيا

ً
انسحابه قبل األوان فراغا

إلى تعبئته، وهذا ما عّمق شعور ُسّنة العراق بالعزلة، وأدى 

إلى تشجيع العنف املذهبّي على غرار ما فعله داعش الذي 

وما  ،تذّرعت إيران بظهوره لتبرير إحكام قبضتها على بغداد

يات املتحدة لسورية، ينذر اآلن هو أبعد منها، ومغادرة الوال 

دة عابتكرار ما نتج في العراق. ومع استمرار قدرة داعش على إ

 ،وغياب املراقبة األميركية للتوسع اإليراني ،تأسيس نفسه

نّي، سوف تتولد بين كل طرف وآخر  ووجود التطرف السُّ

بشكل أوسع دورة وحشية ال تصدق من عدم االستقرار، 

 اقوات سوري"ي الذي يشغل انتباه وهناك التدخل الترك

مضاعفة  إلىعن مقاتلة داعش، ويؤدي  "قراطيةالديم

 الفوض ى.

سوف يؤدي االنسحاب األميركّي إلى  ،وباإلضافة إلى هذا

إبعاد أكبر عقبة مادّية متبقية أمام طهران التي ستعزز قوتها 

بواسطة املمر الذي سيمتد لها دون عراقيل من العراق إلى 

حزب هللا والبحر األبيض املتوسط وحدود الجوالن  سورية إلى

واألردن، وعلى هذا الجسر البرّي املريح يمكن إليران، أن تهدد 

على نحو مباشر حلفاء الواليات املتحدة، عن طريق ترسيخ 

نشر صواريخها والقوات التابعة لها في سورية ولبنان. فحين 

ما  لم ينفذ، و 5111جرى االنسحاب األميركّي من العراق عام 

ضد استخدام األسد للسالح  يتطلبه الخط األحمر األميركي

 
ً
الكيماوّي، فسوف يقّوض االنسحاب األميركي املتسرع أيضا

الصدقّية األميركية تجاه التزامات أخرى، وبعد أن أعدت  

 الستخدام القوات األميركية كقّوة 
ً
إدارة ترامب نفسها علنا

رية، ها هي اآلن تقّوض داعمة لضمان انسحاب إيران من سو 

خطابها الصارم ضد إيران، فإن ذلك من شأنه زيادة شهيتها 

على  الفرص فيها في أوج مرحلة تتزايد على شّن عدوان إقليميّ 

سوف يجعل دعم كما أنَّ هذا االنسحاب  القيام بذلك،

أفضل بكثير باملقارنة مع ما تقدمه  طهران وموسكو لألسد

. ورغم التحديات التي يواجهها واشنطن من تأييد لشركائها

أصحاب القرار األميركي اآلن، إال أنه في مقدورهم اتخاذ 

إجراءات فورية ملعالجة هذا النواقص الجديدة التي تشوب 

ات قو "قدرتهم وصدقيتهم. ومع استعداد بعض الحلفاء مثل 

وإسرائيل للرّد على األعداء املشتركين  "قراطيةالديم اسوري

الضمانات اللفظية األميركية يجب على  وعلى تناقص قيمة

هذه اإلجراءات أن تركز على إعادة طمأنة وتقوية حلفائنا، 

وهذا يعني منحهم على نحو مباشر مكونات القوة املادية  

الستخدامها في الدفاع ضد التهديدات التي ستزداد فقط حين 

 "قراطيةلديما اقوات سوريـ "تنسحب القوات األميركية، ف

إلى  لكنها ستحتاج قتالية ذات إرادة وفعالية،تعد قوة 

مساعدة مستمرة الستنزاف داعش، وتحقيق األمن في املناطق 

 بالزراعة والنفط، وزيادة بما في ذلك األراض ي الثرية املحررة،

قدرتهم على العمل ضد ضراوة األسد وأردوغان، ولذلك ينبغي 

 معداتالسوريين بعلى الواليات املتحدة أن تزود حلفاءها 

للضغط على داعش، واملحافظة  تتيح على األقل لهم الفرصة

على أنفسهم ومكاسبهم التي حققوها من داعش، وباإلضافة 
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إلى ذلك يزيد االنسحاب األميركي من األخطار على إسرائيل، 

أي نزاع كبير مع ايران واملجموعات التابعة لها، وفي  اءجرّ 

املميتة، وعندما  حزب هللا وترسانته الصاروخية مهامقدَّ 

يحين وقت نزاع كهذا مع إيران، فسوف يفرض متطلبات 

عمليانية غير مسبوقة من قبل إسرائيل، بحيث تجعلها أكثر 

من أجل  ضمان أن يكون  أهمية حيوية للواليات املتحدة،

حليفها قدرات كافية للردع وهزيمة هذا التهديد عند  لدى

وكما أوصت  سم.الضرورة بأقص ى ما يمكن من السرعة والح

 JINSA جينسا–( )املؤسسة اليهودية لألمن القومي في أميركا

 أن تعطييجب على الواليات املتحدة،  ،في آخر تقاريرها

 22األولوية ملذكرة التفاهم التي تعهدت فيها بمنح إسرائيل 

سنوات كمساعدة عسكرّية، ودون  مّدة عشر مليار دوالر في 

إضافة فلس واحد عليها. كما يجب على الواليات املتحدة 

بشكل ملح سّد النقص، وتحديث كميات األسلحة املقترحة 

إلسرائيل، والتأكيد على تزويدها بالذخائر ذات اإلصابة 

الدقيقة، وبالصواريخ املضادة للصواريخ )وسوف تساعد هذه 

(.الصواريخ في حماية األ 
ً
 ردن أيضا

وهذه اإلجراءات يمكن تسريعها، بواسطة إعادة نقل 

هذه الكميات من األسلحة املقترحة من دول أخرى أقل 

عرضة للخطر، مما يحمله االنسحاب األميركّي من سورية من 

 نتائج.

 

 

 

 

 اإلجراءاتسوف تؤدي هذه  ،هذا، وبكافة األحوال

ضد  عن القتالبشكل تام إلى تعديل تداعيات القرار بالتخلي 

استراتيجّية  وكذلك بتداعيات التخلي عن أراض داعش،

مهمة في سورية. لكن زيادة مساوئ التوترات التي ستنشأ في 

ح يتعين أن تتي ،الشرق األوسط، نتيجة االنسحاب األميركّي 

لحلفائنا الحصول على املزيد من وسائل الدفاع عن أنفسهم، 

لموسة على أن أميركا وهذا ما سوف يبعث على األقل إشارة م

تزال تقف إلى جانب أصدقائها ومع قيم االستقرار ما

 ".اإلقليمي
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 وفي التحليل واالستنتاج 

 JINSAاملؤسسة اليهودية لألمن القومي في أميركا " " تعّد 

 
ً
  جناحا

ً
 مركزّيا

ً
 أمنّيا

ً
– AIPAC للوبي الصهيوني أيباك عسكرّيا

 الذي يشكل –اإلسرائيلية األميركيةلجنة العالقات العامة 

قوة الضغط السياسية على دوائر الحكم واتخاذ القرار في 

البيت األبيض والكونغرس ووزارة الدفاع والخارجّية، ولذلك 

جينسا( إلى قرار االنسحاب مؤسسة )من الطبيعي أن تنظر 

 يحمل  "إسرائيل"من وجهة نظر 
ً
 أميركّيا

ً
التي ترى فيه تراجعا

وتداعيات تلحق األضرار باملصالح اإلسرائيلية  مضاعفات

 اإلقليمية في املنطقة.

وكانت هذه املؤسسة تعمل إلى جانب منظمة أيباك 

منذ عقود كثيرة على توريط وتحريض الواليات املتحدة على 

نشر قواتها والقيام بتدخل عسكري مباشر في دول عربية وغير 

 الستراتيجية ت
ً
يف دعو إلى تكثعربية في املنطقة تطبيقا

 من 
ً
الوجود العسكرّي األميركّي في املنطقة، ألنه سيشكل مزيدا

ذ تنفي "إسرائيلـ "القوة البشرّية العسكرية التي تتيح ل

سياستها التوسعية االستيطانية العدوانّية وشروط هيمنتها 

 اإلقليمية.

ِل   "إسرائيل"إنَّ الجهود والضغوط والتحريض من ِقبَّ

ميركّية إلى املنطقة، كّل أولئك كان يصطدم  لجلب القوات األ 

بانسحاب هذه القوات وعدم تحملها البقاء في أجواء معادية، 

أهمها وجود مقاومة تتصدى لهذا الوجود  ،ذلك ألسباب كثيرة

 في  لبنان والعراق، 
ً
العسكرّي على أراٍض مثلما حدث، تحديدا

ان بناجتياحها لل عام على بعد مرور  "إسرائيل"فقد تمكنت 

، من ترتيب انتشار وحدات عسكرية 1725في حزيران عام 

 بنان،ألول مرة في تاريخ ل وإيطاليةأميركية وبريطانية وفرنسية 

احتلت القوات اإلسرائيلية مساحات كبيرة من األرض حين 

اللبنانية بعد مجابهات مع قوات الجيش اللبناني والسورّي 

بدأت و  سطينية،املنتشرة هناك مع الفصائل املسلحة الفل

االحتالل اإلسرائيلية تعيد انتشارها في لبنان، وتقوم   قوات

بنقل معظمها إلى جنوب لبنان في أعقاب انتشار القوات 

 لها على 
ً
األجنبية هذه في بيروت العاصمة، بحسبانها حليفا

األراض ي اللبنانّية، وفي النهاية تعرضت قوات املارينز وقوات 

لعمليتين  1722تشرين أول  الفرنسية في الكوماندوس

تفجيريتين أجبرتا الرئيس ريغان األميركي والرئيس الفرنس ي 

البريطانية  كما انسحبت الوحدات على االنسحاب،

جبر  لبنانمن  واإليطالية
ُ
في الوقت نفسه، وفي العراق أ

الرئيس أوباما بعد ضغوط من الحكومة والجمهور العراقي 

 111، وكان عددها 5111على سحب القوات األميركية عام 

 وبقي هناك خمسة آالف، ومازال العراق يطالب 
ً
ألفا

ت في كل هذه االنسحابا "إسرائيل"بانسحابها حتى اآلن، وترى 

 
ً
مثل لبنان والعراق  عن حدودها من دولتين ال تبعدان كثيرا

 لم 
ً
 مباشرا

ً
 أميركّيا

ً
 عسكرّيا

ً
خسارة كبرى تفقد بسببها دعما

 .وئهاتكن تحلم به منذ نش

قد أعدت نفسها ملكاسب كبيرة بنظر  "إسرائيل"وكانت 

قادتها العسكريين والسياسيين حين اندلعت نيران األزمة 

السورية، واستغلتها اإلدارة األميركية للقيام بتدخٍل خارجّيٍ 

عسكرّيٍ تحت حجة محاربة اإلرهاب في سورية والعراق، إلى 

ل العسكرّي  باإلعال 
ّ
 5111ن عن نشر أن تصاعد هذا التدخ

من وحدات املارينز األميركية في شمال سورية بشكل عدوانّي، 

وحماية  ،"داعش"وبناء قواعد لهذه الوحدات بحجة محاربة 

غير شرعية من أكراد سورية، دون أي  مجموعات مسلحة

رية وبشكل خرقت فيه كل موافقة من الحكومة السو 

 الدولية، وميثاق األمم املتحدة.القوانين 
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انتشرت وحدات عسكرية أميركية إضافية في  كما

بعد االنسحاب العسكرّي األميركي منه،  5111العراق عام 

ي ف ،"داعش"وكذلك في اململكة األردنية بحجة محاربة إرهاب 

حين أن هذه القوات كانت تشكل قوة تقدم الدعم لكل 

املجموعات املسلحة التي استهدفت سورية والعراق في ذلك 

أن تتمكن سورية والعراق  "إسرائيل"الوقت، ولم تتصور 

وحلفاؤهما من إجبار واشنطن على إعالن نيتها سحب هذه 

الوحدات بعد انتصار سورية وحلفائها على املجموعات 

 ابية املسلحة، وتطهير معظم أراض ي البالد من وجودها.اإلره

 أنَّ االنسحاب األميركّي  "إسرائيلـ "تبين ل ،وفي النهاية

 بانتظار التنفيذ العملّي، 
ً
 أميركّيا

ً
من سورية أصبح قرارا

فبدأت تعمل على عرقلته بواسطة مجموعات الضغط 

الصهيونية مثل أيباك ومنظمة جينسا، رغم أن ترامب منح 

ما لم يمنحه أي رئيس أميركي من قبل حين نقل  "إسرائيل"

السفارة اإلسرائيلية من تل أبيب إلى مدينة القدس، واعترف 

، وجمد كل املفاوضات "إسرائيلـ "بالقدس عاصمة موحدة ل

والسلطة الفلسطينية  "إسرائيل"حول الحّل السلمّي بين 

 ."إسرائيل"ملصلحة 

أو تسارعت إجراءاته وسواء تأخر االنسحاب األميركّي 

مازالت القيادة اإلسرائيلية تعمل على تغيير هذا القرار الذي 

جعل أنصارها مثل وزير الدفاع جيم ماتيس ورئيس هيئة 

أركان الجيوش األميركية وموظفين رفيعي املستوى في إدارة 

 على قرار ترامب 
ً
ترامب يقدمون استقاالتهم احتجاجا

 باالنسحاب السريع من سورية.

 من تفوقها "إسرائيل"لذلك تدرك و 
ً
، أنها ستفقد جزءا

العسكري على دول املنطقة حين تنسحب القوات األميركية 

كافة من سورية والعراق، إضافة إلى املستشارين العسكريين 

الذين اتخذوا ألنفسهم مكاتب تنسيق في األردن، ألنَّ ميزان 

في  يةوبعض القوى اإلقليم "إسرائيل"القوى اإلقليمي بين 

 إزاء سورية وإيران سترجح كفته إلى هذا 
ً
املنطقة، تحديدا

 الجانب وليس إلى الجانب اإلسرائيلّي.

تحاول تجنب اإلقرار بهذا الوقع  "إسرائيل"لكن 

الجديد، ألنه سيفرض عليها االنسحاب من الجوالن العربي 

 ،السورّي، مهما كانت الطريقة التي سيتحقق فيها هذا الهدف

جميع عناصر القوة الشرعية والدولية والقانونية طاملا أن 

واعتراف قرارات األمم املتحدة بأن الجوالن أرض سورية 

ستتعّزز أوراق سورية السياسية والعسكرية  لةمحت

 باستعادته.
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