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وري  "  1"إليران وروسيا؟ هل انتهى شهر العسل السُّ

 INSS معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  

2وكارميت فاالنس ي يكيلالعميد املتقاعد أودي د :بقلم

 »: يرى الباحثان أن  
ُ
املكاسَب التي حّققها التحالف

 ،
ً
اعُم لألسد حتى اآلن في الحرب في سورية تحّققت عمليا الد 

منذ عام  ابتدأبسبب التعاون الفّعال في مقاتلة املتمردين الذي 

بين إيران وروسيا، واآلن مع انتهاء املعارك ومع استمرار  2015

د املصالح املشتركة لتدعيم نظام األسد بدأت تظهر وتحت

توترات متأصلة بين روسيا وإيران حول النفوذ في سورية، ومع 

                                                                    
1 https://www.inss.org.il/he/publication/russia-and-iran-is-the-syrian-honeymoon-over/  

، وأصبح بعد أعوام 2012لى إدارة املعهد عام  إودي ديكيل مدير معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلّي، وهو عميد متقاعد من الجيش اإلسرائيلّي، انضّم أ 2

، وكان آخر منصب تواله ديكيل هو
ً
 للجنرال عاموس يادلين رئيس املخابرات العسكرية سابقا

ً
 خلفا

ً
 عاّما

ً
في إدارة التخطيط في  استراتيجيا مسؤول قسم مديرا

 هيئة األركان.

من إدارة  2010 – 2008السورية، وتعد من خبيرات الشرق األوسط البارزات، وكانت في عام  د. كارميت فاالنس ي باحثة رئيسة في املعهد متخّصصة في الشؤون

 مركز دادو لألبحاث العسكرية اإلسرائيلي ومحاضرة في جامعة ييل األميركية. 

ال بد  من التأكيد على أن   بينهما ذلك وبرغم اختالف الرأي

فكلتا الدولتين  املسألة ال تتعلق بلعبة "صفر في املحصلة"،

 د من املواضيع في الساحة السوريةمستمرتان في التعاون بعد

تزال تعدُّ تموضعها في سورية فإيران من جانبها ما  ،وخارجها

، وحتى إذا  ظهرت صعوبات في تحقيقه يبدو 
ً
 استراتيجيا

ً
هدفا

أن  القيادة اإليرانية ستظل عازمة على االستمرار في تحقيقه،  

https://www.inss.org.il/he/publication/russia-and-iran-is-the-syrian-honeymoon-over/
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ولو كان ذلك بمعدالت أقل من الخطة األساسية.  وفي أعقاب 

نجاح اإلجراءات اإلسرائيلية العسكرية لصّد التموضع 

اإليرانّي في سورية يمكن إلسرائيل أن تستنفد العمل العسكرّي 

السياس ّي واملصلحة املشتركة لروسيا وللواليات املتحدة 

 لتحقيق االستقرار في سورية، ولتخفيض النفوذ اإليرانّي 

 .«وقدراته في سورية

إنقاذ نظام الرئيس األسد على يد » ويوّضح الباحثان أن  

اعم له الذي يضم   من روسيا وإيران التحالف الد 
ً ّ
كال

ومجموعاتها أدى إلى انتصار النظام على املتمردين باستثناء 

في شمال شرق البالد  األولى ،منطقتين ليستا تحت سيطرته

ِع املتمّردين  والثانيةالتي يسيطر عليها األكراد؛  في منطقة تجمُّ

نة في إدلب، وتجّسدت املكاسب التي حققها التحالف  السُّ

د  في التعاون الفّعال لهذا التحالف في القتال ضد الداعم لألس

بين إيران وروسيا، وفي الوقت الحاضر  2015املتمردين منذ 

ومع انتهاء املعارك وإلى جانب املصالح املشتركة لتدعيم نظام 

 بين روسيا 
ً
األسد بدأت تظهر وتحتد توترات موجودة أصال

 وإيران حول النفوذ في سورية، فروسيا تقّدر أن  
َ
 النشاط

اإليراني  للحصول على مواقع ثابتة عسكرّية ومدنّية في سورية 

يزعزُع االستقرار الهّش في الدولة، وُيلحُق الضرر بالقدرة على 

تجنيد االستثمارات الخارجية الحيوية إلعمار سورية. هذا، وفي 

 تشكل من 
ً
املقابل تعمل إيران بشعور تتصور فيه أن  تحالفا

والسعودية وإسرائيل يهدف إلى إخراج إيران من  روسيا وأميركا

عور سلسلة من إجراءات اتخذها 
ُّ
سورية، وترافقت مع هذا الش

الرئيس األسد في أعقاب الضغط الروس ّي عليه لتقييد التدخل 

العسكرّي واالقتصادّي اإليرانّي في سورية، ولذلك ظهرت في 

 إيران ومصالحاآلونة األخيرة مزاعم عن تزايد الثغرة بين مصالح 

 .«روسيا في سورية

على »يضيف الباحثان:  «محاور التوتر» وتحت عنوان

املستوى الدولّي: تحاول روسيا التي تهتم بترجمة استثمارها في 

سورية إلى مكاسب على الساحة الدولّية، أن تبرز أمام الواليات 

املتحدة دورها الحيوّي في الجهود الهادفة إلى ترسيخ االستقرار 

 سورية، وأنها تملك مفتاح إبعاد النفوذ اإليرانّي من سورية. في

 أساٌس روس يٌّ هو قيادة عملية اإلعمار في 
ٌ
وهناك هدف

سورية، والتأكيد على استغالل مصادر الطاقة فيها، ولهذا 

نية الغنّية في   من الدول العربية السُّ
ً
السبب تحاول تجنيد عددا

لكن هذه الدول  هذه العملية، وبخاصة من دول الخليج،

تشترط إجراء تضييق على إجراءات إيران في سورية، وتتطلع 

موسكو مقابل إخراج جزء من القدرات العسكرية اإليرانية من 

أرض( إلى -أرض–رية )وبخاصة منظوماتها الصاروخيةسو 

الحصول على تخفيض العقوبات الغربية املفروضة عليها، ومع 

مل مؤثرة كافية إلخالء ذلك تدرك روسيا أنها ال تمتلك عوا

ات القدرات اإليرانية، وتربط هذه الخطوة بتخفيف العقوب

. أما إيران فتقوم من جانبها األميركية املفروضة على إيران

بمحاولة التوسط بين سورية وتركيا بهدف إقامة حلف ثالثي 

إقليمي جديد تحت رعايتها وربما ملنافسة روسيا من أجل قيام 

 ثي بجهود وساطتها اإليرانية داخل سورية.هذا التحالف الثال

ها قادرة على إعادة  فطهران تحاول إقناع دمشق بأن 

االستقرار إلى حدود سورّية؛ ذلك عن طريق إقامة عالقات 

مناسبة مع الّدول املجاورة لها، وهي: العراق وتركيا ولبنان، فمن 

وجهة نظر إيران تعّد العالقات مع تركيا فرصة حيوّية قبل 

ة، ولذلك انسحاب القوات األميركية من شمال شرق سوري

أعلن األسد في اآلونة األخيرة أنه على استعداد تام للحوار أمام 

تركيا؛ وبينما تحاول إيران تأخير القرارات الدولية التي تتعلق 

بمستقبل سورية، لكي تتيح استمرار العمل على تموضعها في 

سورية، إال أن روسيا تعمل باملقابل على تنفيذ قرار مجلس 
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لذي جرت املوافقة عليه باإلجماع في كانون ا 2254األمن الدولي 

، وحدد خارطة طريق لحّلٍّ سياس ّيٍّ للحرب في 2015األول 

سورية يربط النظام وأطراف املعارضة في بلورة دستور للبالد . 

وترى روسيا أن هذه اإلجراءات ستعزز نفوذها في سورية، وتتيح 

 بين سورية والدول العربية، وتشق الطريق نحو 
ً
عودة تقاربا

سورية إلى الجامعة العربية، وإنهاء العقوبات االقتصادية 

عليها من االتحاد األوروبي املفروضة عليها التي جرت املصادقة 

 –أيار، فإيران تخش ى من احتمال حدوث تنسيق روس ّيٍّ  17في 

أميركّيٍّ في هذا املوضوع بهدف إجبار نظام األسد على االشتراك 

األمم املتحدة. وكان هذا املوضوع  بعميلة السالم التي تدعمها

قد ظهر في االجتماع الذي عقد بين وزير الخارجية األميركي 

 14سيرجي الفروف في  مايك بومبيو ووزير الخارجية الروس يّ 

، مازال  2254أيار. لكن التوقع بأن يخضع نظام األسد للقرار 

ن يثير مشكلة، ألن  القرار يشتمل على إنشاء حكومة انتقالية م

جميع الطوائف وعلى إجراء انتخابات رئاسية وااللتزام 

بالقوانين واملعايير الدولية، وكذلك إعادة الالجئين السوريين 

بشكل طوعي، ويبدو بوضوح أّن روسيا تشكل الطرف الوحيد 

القادر على التأثير في طبيعة تنفيذ القرار، ولذلك فإن  إدراك 

املساعدة االقتصادية  األسد أن  بقاء نظامه وقنوات تقديم

 تستطيع روسيا بروسيا،  للبنية التحتية السورية مرتبط
ً
فمثال

ضمان سلطة األسد عن طريق تسبيق موعد االنتخابات 

؛ ذلك على قاعدة عدم وجود بديل 2020الرئاسية لعام 

يتنافس أمامه )ألن األسد من املتوقع على   خلفية  هذه املسألة 

ريين الذين يعيشون في األراض ي أن يفرض انتخابه على السو 

إيران تقديم بمقدور  التي يسيطر عليها(، وفي املقابل لن يكون 

أن أصبح وبخاصة بعد  الدعم الدولّي واالقتصادّي املطلوب،

 للمشاكل في الساحة الدولية وفي ظل العقوبات 
ً
مركزها مثيرا

املفروضة عليها، ولذلك تحاول إقناع األسد أنه من املمكن 

تجربتها لسورية املحافظة على بقائها في ظل عقوبات  بموجب

اقتصادية، ولهذا فاألفضل له عدم تقديم أي تنازالت تؤدي إلى 

 .«إضعاف مكانته

على املستوى »حت عنوان ت ف الباحثانويضي

:  «العسكري   التغيرات التي تم تنفيذها بتشجيع روس ّي في »أن 

رية السورية، ومن بداية نيسان املاض ي في قمة القيادة العسك

 لألركان، كان 
ً
ضمنها تعيين سليم حربا املؤيد لروسيا رئيسا

هدفها إضعاف قوة القادة املقربين من إيران وقوات القدس 

التابعة للحرس الثوري اإليرانّي، فإيران كانت تسعى منذ زمن 

إلى ربط بعض امليليشيات التي أسستها وتضم قادة إيرانيين 

إلى أجهزة الجيش السورّي. وهناك ومتطوعين من الشيعة 

 من املقاتلين من هذه امليليشيات الشيعية  30تقدير بأن  
ً
ألفا

تحت رعاية إيران موجودون في سورية. وكان التنافس بين إيران 

ق بالنفوذ على أجهزة 
ّ
وروسيا الذي عّبر عن نفسه بكّل ما يتعل

ة عليها االمن السورية والقوات التي تقاتل على األرض والسيطر 

قد تسبب في أكثر من مرة بمجابهات )آخرها كان في نيسان في 

منطقة حلب( بين ميليشيات كّل طرف ضد اآلخر ونتج عنها 

 قتلى من الجانبين.

كما تحّدثت تقاريُر عن اعتقاالت تنفذها أجهزة األمن 

السورية بأوامر روسّية، وفي بعض األحيان بمشاركة الشرطة 

تحتجز فيها نشطاء سوريين من املؤيدين العسكرّية الروسّية و 

 أن روسيا تتيح إلسرائيل شّن غاراتها 
ً
إليران، وتزعم إيران أيضا

 على سورية لضرب أهداف إيرانية.

هذا، وعلى املستوى االقتصادّي تعكس الزيارات 

املتكّررة للشخصيات الروسية واإليرانية رفيعة املستوى إلى 

ذ، باإلضافة إلى أّنها تعبر دمشق وجود تسابق على موقع النفو 

عن الرغبة في بذل الجهود للتسوية السياسية؛ ذلك عن طريق 
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تقديم مشاريع لالقتصاد السوري وبنيته التحتية. وهذا 

التنافس نرى ترجمته في عدد من االتفاقات الثنائية التي جرى 

التوقيع عليها في اآلونة األخيرة بين روسيا وسورية، وكذلك بين 

ورية في موضوع االستثمار في مشاريع اقتصادية وفي إيران وس

 2019البنى التحتية والتكنولوجيا، ففي كانون الثاني عام 

أعرب وفد إيراني برملاني أمام األسد عن عدم الرض ى، ألن  إيران 

ال تحظى بالحصول على عقود مهمة في إطار خطة إعادة 

 إلن
ً
 إيرانّيا

ً
شاء قاعدة بحرية االعمار، وكان األسد قد رفض طلبا

إيرانية في سورية، لكنه سمح إليران باستخدام املوانئ 

 للتوقيع على اتفاق استراتيجي يضمن 
ً
السورية، كما رفض طلبا

 على غرار االتفاق الذي وقعته 
ً
 ملدة خمسين عاما

ً
إليران وجودا

 مع روسيا.

وفي نيسان املاض ي أعلن النظام السوري عن رغبته 

لروسيا ألغراض اقتصادية وتجارية؛ بتأجير ميناء طرطوس 

الرد السوري  2019بينما كانت إيران تنتظر منذ شهر شباط 

على طلبها باستئجار ميناء الالذقية، كما ظهرت بؤرة توتر 

اقتصادي أخرى بين الدولتين ارتبط بأزمة النفط الراهنة في 

سورية، فبعد أن قدمت إيران في السنوات املاضية خطوط 

لشراء النفط ودعم اقتصادها، عادت إيران  ائتمان لدمشق

وتعرضت لعقوبات اقتصادية أميركية، وأصبحت تواجه 

إيقاف االستثناءات التي تسمح لبعض الدول شراء النفط 

اإليرانّي، وعلى هذا األساس الحظت روسيا وجود فرصة 

للتحول إلى املصدر املركزي في تزويد النفط لسورية على حساب 

لن تتنازل إيران بسهولة عن ملف النفط وفي ومع ذلك  إيران.

أيار املاض ي نقلت الى سورية مليون برميل من النفط الخام، 

كما كانت إيران قد وقعت على اتفاقات مع النظام السوري 

تحدد فيها مهام إيران في إعادة إعمار البنية التحتية للكهرباء، 

هي وفي مناجم الفوسفات وشركات االتصاالت الخليوّية، و 

 .«تسعى لتوسيع هذه العقود

برغم »يبين الباحثان أنه  «دالالت»وتحت عنوان 

اختالف اآلراء بين روسيا وإيران، إال أن ما يجري ال يعد لعبة 

خاسرة  بالشكل التام،  فما زال الجانبان يتعاونان في  عدد من 

املواضيع على الساحة السورية وخارجها،  فإيران ما تزال ترى 

 حتى بوجود بعض في 
ً
 استراتيجّيا

ً
تموضعها في سورية هدفا

الصعوبات في تحقيقه، ويبدو أن القيادة اإليرانية مصرة على 

االستمرار في التمسك بهذا الهدف حتى لو كان ذلك بدرجات 

أقل مما تتطلع إليه في الخطة األساسية، وهذا يعود للغارات 

يا ونظام األسد، اإلسرائيلية والقيود املفروضة عليها من روس

 إلى الصعوبات املالية التي تواجهها في أعقاب العقوبات 
ً
إضافة

األميركية عليها،  والدليل على ذلك أن إيران تخلت عن موقعها 

قرب املطار الجوّي الدولّي في دمشق، بسبب التوتر الذي جرى 

جّراء الغارات وسورية من الجهة األخرى  بينها وبين روسيا

لى القاعدة العسكرية فقامت إيران بنقل نشاطها إ ،اإلسرائيلية

( السورية  في وسط البالد . أما حول مهمة الواليات )تي فور 

قرار الرئيس األميركي بتخفيض مّدة بقاء وجود فرغم املتحدة 

القوات األميركية والتمهيد إلنهاء الوجود األميركي العسكري من 

دارته شمال شرق سورية تحاول شخصيات مسؤولة في إ

بإقناعه بتأجيل هذا اإلجراء على قاعدة تقدر أن سحب 

وزيادة النفوذ قوة نظام األسد القوات سيؤدي إلى تعزيز 

اإليراني في سورية؛ بل إلى سيطرة تركيا على منطقة أمنية تمتدُّ 

 من هذا  على طول الحدود املشتركة مع سورية.
ً
كما أن  تطورا

كي في خلق االستقرار األمير  القبيل سينتج عنه انهيار النموذج

قراطية وقوات سوريا الديم يستند إلى الحلفاء األكرادالذي 

)قسد( في تلك األراض ي قبل خروج القوات األميركية، فهذه 

القوات ستتعرض لضغط عسكري كبير ومضاعف من 
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اإليرانّي. ومن املتوقع أن -الجانب التركي ومن الجانب السورّي 

بين جانبي الحدود زز نفوذها تستغل إيران ذلك لكي تع

العراقية، وبخاصة أن هناك دالئل على إعداد بنى -السورية

ليشيات في تلك املنطقة. ووضع من هذا يتحتية إيرانية لنشر م

 
ً
القبيل يعد لعنة حتى من قبل روسيا التي ستخسر نقاطا

حيوّية في نشاطها لتحقيق نفوذ في سورية؛ بل إنها ستجبر على 

رة إيران على حقول الطاقة في شرق البالد. التسليم بسيط

ولذلك على النقيض من الدعوات الروسية لخروج القوات 

األميركية، ربما تفضل روسيا أن تجري مثل هذه اإلجراءات بهذا 

االتجاه بالتنسيق الكامل بينها وبين واشنطن، من أجل 

تخفيض األضرار وتضييق الخطوات اإليرانية. أما بالنسبة 

ل فقد خفضت في األسابيع املاضية معدل الغارات ضد إلسرائي

على  الروسية(تستنفد )الورقة  املواقع اإليرانية في سورية لكي

وفي الوقت سورية. الوجود اإليراني في  يبدو وتخفضما 

 ديناميكيةالحاضر تولدت فرصة تتيح إلسرائيل محاولة تنفيذ 

حقيق وت تحت نظر روسيا والواليات املتحدة بهدف بلورة

مها مصالح مشتركة إلسرائيل  وللدولتين الكبريين، وفي مقد 

إعادة االستقرار إلى سورية، وتشكيل إصالحات في السلطة 

السورية، باإلضافة إلى تقليص النفوذ اإليراني في سورية. وتملك 

 إسرائيل هنا اثنتين من املنظومات االستراتيجية: 

في ما يتعلق ، هي منظومة التنسيق أمام روسيا األولى

بانتشار وخروج القوات األجنبية من سورية، بموجب ما اتفق 

 عليه بين الرئيس الروس ي بوتين ورئيس الحكومة نتنياهو. 

الواليات املتحدة -، هي استخدام قناة إسرائيلوالثانية

التي تركز على مواجهة التحدي اإليراني بمفهومه الواسع، 

ن على محاولة تسخير دول فالواليات املتحدة وإسرائيل قادرتا

الخليج للمساعدة في إعمار سورية مقابل إبعاد إيران من 

سورية. وهذه الطريقة إذا تحققت إمكانيتها، فسوف تحتاج إلى 

أوروبّي، وكذلك -أميركي رّد على شكل مكافأة ما لروسيا باتفاق

مراعاة روسيا بتخفيض العقوبات املفروضة عليها؛ بل 

فروضة على نظام األسد. ومن الصواب وبتخفيض العقوبات امل

محاولة تحقيق تقدم في عملية كهذه حتى لو كانت احتماالت 

 بعد نجاح اإلجراءات 
ً
النجاح ضئيلة. كما أنه من الصواب أيضا

العسكرّية اإلسرائيلّية لصّد التموضع اإليراني العسكري في 

سورية، أن تتيح إسرائيل استنفاد العمل السياس ي واملصلحة 

شتركة لروسيا وللواليات املتحدة في إعادة االستقرار للوضع امل

السورّي، وتخفيض النفوذ اإليراني وقدرات إيران في سورية. 

وإلى جانب استمرارها في منع نقل وسائط القتال املتطورة 

 إنهاء الضغط العسكرّي ضد 
ً
لحزب هللا تستطيع إسرائيل أيضا

تحتية في سورية، وإتاحة املواقع العسكرية اإليرانية وبناها ال

العمل للقوتين الكبريين بتقييد إجراءات إيران في األراض ي 

 تستطيُع إسرائيل استئناف الغارات 
ً
السورّية. وفي األحوال كافة

 .«إذا لم تؤد العملية السياسية إلى نتائج إيجابية
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 3"سيناريوهات ودالئل :ملتحدة وإيران"املجابهة بين الواليات ا

 4إيلداد شابيط وسيما شاينالعقيد املتقاعد بقلم: 

الواليات املتحدة وإيران تديران » أن  يرى الباحثان 

املجابهة بينهما في ميدانين: تمسك اإلدارة األميركية باستخدام 

سياسة أقص ى الضغوط على النظام اإليرانّي، مقابل تبني إيران 

ذي عبرت عنه حتى اآلن، لسياسة جديدة بديلة عن الصبر ال

 للدول األخرى املوقعة على 
ً
لكي تبّين للواليات املتحدة وتحديدا

االتفاق النووّي، وبخاصة األوروبية منها الثمن املتوقع 

الستمرار العقوبات، وفي املحاوالت التي تجري ملنع تدهور 

بذل 
ُ
الوضع بعد التوتر  الذي تطور في اآلونة األخيرة في الخليج ت

لتحديد قنوات حوار بين واشنطن وطهران، وفي الوقت  جهود

الراهن وبافتراض أن  إيران ليست معنية بتصعيد األوضاع من 

 من السيناريوهات الثالثة الرئيسة  
ً
املمكن أن نشهد واحدا

 اآلتية:

استمرار التآكل التدريجي والحذر في عملية االلتزامات 

اإليرانّية التي يفرضها االتفاق النووي )مع مرور الوقت( أو قيام 

 
ً
إيران بانسحاب سريع من هذه االلتزامات؛ بل وانسحابها أيضا

من تنفيذ البروتوكول اإلضافي للوكالة الدولية للطاقة النووية، 

عاون مع الوكالة، أو فتح والقيام بتخفيض كبير في الت

فرغم التوتر السائد، إال أن  . مفاوضات جديدة مع إدارة ترامب

يين بتدهور االنطباع هو أن  الطرفين األميركي واإليراني غير معن

                                                                    
3 https://www.inss.org.il/he/publication/the-dispute-between-the-united-states-and-iran-scenarios-and-implications/ 

كباحث رئيس بعد خدمة طويلة في قسم املخابرات  2017عقيد متقاعد من الجيش اإلسرائيلّي، انضم إلى معهد األبحاث القومّي في بداية عام  يلداد شابيطإ 4

ستوى مسؤول قسم األبحاث وفي مهامه هذه تولى مسؤولية وضع تقديرٍّ استخباراتّيٍّ على امل 2015-2011العسكرية في مكتب رئيس الحكومة، وكان منذ عام 

 اإلقليمّي والدولّي، وحاز على املاجستير في الدراسات حول شرق آسيا وبكالوريوس في الدراسات حول الشرق األوسط.

، ولها اتصاالت دبلوماسية 2015-2009القومي متخّصصة في الشؤون اإليرانّية في الدراسات االستراتيجية ئيسة في معهد أبحاث األمن باحثة ر  سيما شاين،

 – 2003عملت سنوات كثيرة في املوساد، وفي املخابرات العسكرية، وكانت مسؤولة عن قسم األبحاث في استخبارات املوساد من عام  .صاص نفسهفي االخت

 وكانت تقدم تقديَر وضعٍّ استخباراتّيٍّ حول إيران والشرق األوسط، وهي خريجة معهد األمن القومّي اإلسرائيلّي. ،2007

ن وجود ثغرات وينبغي على إسرائيل أن تأخذ بالحسباالوضع، 

واملصلحة األميركية، وكذلك ألن مساحة محتملة بين مصلحتها 

 من مساحة املناورة اإلسرائيلّية، امل
ً
ناورة األميركية أكثر اتساعا

وألن األهداف التي يريد الرئيس ترامب تحقيقها في كل سيناريو 

 إذا جرى فتح مفاوضات 
ً
من السيناريوهات الثالثة، وخصوصا

 ستكون مختلفة عن األهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها.

الواليات املتحدة وإيران  ويبين الباحثان أن  املجابهة بين

 في ميدانين متقابلين:
ً
 تجري عملّيا

استعراض القوة ومحاولة الردع، فقد استمرت  األول:

اإلدارة األميركية بالتمسك بسياسة استخدام أقص ى درجات 

الضغط على إيران، ومازالت إدارة ترامب تتخذ املزيد من 

اويات(، كما العقوبات )شملت باآلونة األخيرة صناعة البتروكيم

تواصل ممارسة الضغوط على عدد من الدول لفرض هذه 

العقوبات الجديدة، وباملقابل بعثت إدارة ترامب رسائل تحذير 

إليران، بواسطة تعزيز القوات البحرية والجوية األميركية في 

منطقة الخليج ورّدت إيران من جانبها باالستعداد إلى تخفيض 

لنووي بحيث تقوم في املرحلة األولى درجة التزاماتها في االتفاق ا

https://www.inss.org.il/he/publication/the-dispute-between-the-united-states-and-iran-scenarios-and-implications/
https://www.inss.org.il/he/publication/the-dispute-between-the-united-states-and-iran-scenarios-and-implications/
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% ثم بتقليص درجة 20بزيادة التخصيب إلى درجة أعلى بنسبة 

 التعاون في عملية تحويل املاء الثقيل في مفاعل "آراك".

كما أشارت إيران بشكل مباشر باملقابل ودون تحمل 

مسؤولية علنية وبمساعدة حلفائها بالتأكيد إلى قدرتها على شّنِ 

اف بواسطة عملية تخريب ناقالت النفط في ميناء حرب استنز 

الفجيرة، وضرب البنية التحتية الستخراج النفط التابعة 

لشركة أرامكو داخل أراض ي اململكة العربية السعودية، وكان 

جون بولتون مستشار األمن القومي األميركي قد وعد بأن يقدم 

إيران في ملجلس األمن الدولي البراهين التي تدل على مسؤولية 

عمليات التخريب هذه، لكن اإلمارات املتحدة والسعودية 

والنرويج وهي الدول التي تضررت ناقالتها اكتفت باإلشارة إلى 

 إيران دون ذكرها ودون التطرق للبراهين.

 هو بذل الجهود لتحديد قنوات الحوار: والثاني:

كان الهدف املعلن للرئيس ترامب منذ بداية إجراءاته 

ن وما يزال هو إجبار طهران على املوافقة على ضد إيرا

املفاوضات، من أجل التوصل التفاق أفضل، وكانت إمكانية 

ظهور قنوات اتصال سرية مع إيران أو تبادل رسائل بينها وبين 

واشنطن قد عادت وتعززت في اآلونة األخيرة، وازداد التطرق 

راف التي إليها في وسائل اإلعالم العاملية، وظهر من بين األط

يمكن أن تقوم بدور وساطة محتملة سويسرا وأملانيا )كان وزير 

( وعمان )وكان وزير خارجية 
ً
الخارجية األملاني قد زار إيران أيضا

 عمان قد زار واشنطن وطهران( وكذلك العراق.

 
ً
ومن الجدير ذكره أن  رئيس حكومة اليابان سيزور قريبا

رات السنين(، وعلم أنه طهران )وهي أول زيارة إليران منذ عش

سيلتقي مع علي خامنئي زعيم إيران بعد اجتماعه بطوكيو مع 

الرئيس ترامب الذي طلب منه إيصال رسائل لطهران، وإلى 

جانب جهود هذه األطراف املختلفة إليجاد قنوات اتصال بين 

طهران وواشنطن مازال الرئيس ترامب يواصل دوره في جهد 

: طريق توضيحضه؛ ذلك عن علني لتهدئة التوتر وتخفي  أن 

"الواليات املتحدة ال تنوي تغيير النظام في إيران، وإذا رغب 

اإليرانيون بالحوار فنحن نرغب بذلك، وال أحد يريد أن تقع 

لون أمة عظيمة 
ّ
أشياء مروعة، وبخاصة منا، فاإليرانيون يمث

ولجمهورية إيران فرصة بأن تكون دولة عظيمة في ظل قيادتها 

 نة".الراه

 
ّ
د بشكل متشدد والحقيقة أن  الزعيم اإليراني عاد وأك

أن إيران لن تتفاوض مع الواليات املتحدة، لكنه أضاف في 

، وقال: إن  إيران على 
ً
الوقت نفسه بإشارة تصالحية نسبيا

استعداد للتفاوض مع أي طرف آخر بما في ذلك مع األوروبيين، 

إلى أن  إيران توافق ومن جانب آخر أشار الرئيس حسن روحاني 

على املحادثات مع الواليات املتحدة إذا احترمت االتفاق 

جواد النووّي وأنهت العقوبات، وكان وزير الخارجية محمد 

ظريف قد أعلن قبل بضعة أسابيع أن الحوار يمكن أن يحدث 

 فقط عندما يتعامل األميركيون مع إيران باحترام.

 أن  الس
ً
ياسة الجديدة التي تتبناها ويبدو في األحوال كافة

 
ً
بر الذي عانت منه حتى اآلن تهدف أساسا  من الص 

ً
إيران بدال

 مثل واشنطن وبريطانيا وفرنسا وأملانيا التي 
ً
إلى توضيح أن  دوال

 أكثر من استمرار 
ً
وقعت على االتفاقية النووية ستدفع ثمنا

العقوبات على إيران، أو من زيادة الضغوط عليها حين تبدأ 

املفاوضات بين هذه الدول وإيران. ولهذا السبب تتخذ إيران 

إجراءات تدريجّية مع مرور الوقت من أجل تقوية رسالتها بأن  

ول إذا خرقت االتفاق النووّي، فسوف تتسبب بانهياره  هذه الدُّ

برغم أن إيران لم تتخذ حتى اآلن إجراءات واسعة مثل تقييد 

  .مراقبة مشروعها النووّي 

يرى الباحثان  «سيناريوهات محتملة»عنوان وتحت 

في الوقت الراهن وباالستناد إلى التقدير بأن إيران غير »أنه: 
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معنية بتخريب الوضع، من املحتمل أن يحدث واحد من 

وبشكل يمكن لكل سيناريو أن  اآلتيةالسيناريوهات الثالثة 

 يؤدي إلى تصعيد التوتر في املنطقة والخليج:

: وقوع تآكل تدريجي وحذر مع مرور السيناريو األول 

الوقت في االلتزامات اإليرانية التي يفرضها االتفاق، واحتمال 

% 20أن تقوم إيران بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم إلى درجة 

يقابله إصرار أميركي على تنفيذ العقوبات، مع ترجيح زيادة 

س إلى تفاقمها على أمل أن يجبر ذلك في النهاية إيران على الجلو 

 طاولة املفاوضات مع أميركا.

ومن الواضح أن الشركاء األوروبيين سيجدون أنفسهم 

مضطرين إلى إبالغ إيران، بأنهم سيجبرون على االنضمام إلى 

 ممارسة الضغوط عليها.

: احتمال أن  تنسحب إيران من السيناريو الثاني

اإلضافي التزاماتها، بما في ذلك انسحابها من تنفيذ البروتوكول 

الخاص بالوكالة الدولّية للطاقة النووّية، والقيام بتخفيض 

واسع في التعاون اإليراني مع الوكالة )حتى لو استمرت إيران في 

تنفيذ التزامها باتفاقّية عدم انتشار الّسالح النووّي، بموجب 

، ففي ظّلِ سيناريو من هذا القبيل من (ميثاق الوكالة النووية

ع أن  ي
ّ
قوم املجتمع الدولي برد غير موحد، ومن املمكن املتوق

، وال 
ً
االفتراض أن ترى دول أوروبا هذا الوضع الجديد خطرا

تجد أمامها سوى االنضمام على ما يبدو إلى الواليات املتحدة 

واالشتراك معها في فرض العقوبات على إيران، وباملقابل من 

اإليرانية وفي املمكن لكل األطراف التي ستبدي تفهمها للدوافع 

مها روسيا والصين أن تفضل االستمرار في عالقاتها مع  مقد 

إيران، طاملا أن إيران تبقى في إطار عضوية الوكالة الدولية 

 للطاقة النووية.

: العودة إلى مفاوضات جديدة مع السيناريو الثالث

إدارة ترامب، فهذا السيناريو من املمكن أن يحدث نتيجة 

ريوهين السابقين األول والثاني، وهذا ما لتطور أحد السينا

يشكل املسار املفضل للواليات املتحدة؛ بل ويمكن االفتراض 

رسائلها السرية وفي  تكشف واشنطن في هذه املفاوضات أال

 تفاصيل أهدافها النهائية.إليران 

كما أن  تصريح وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو بأن  

 مسبقة الستئناف املفاوضات اإلدارة األميركية ال ت
ً
ضع شروطا

 على الطلبات االثني عشر التي عددها كشرط 
ً
لن تزيد شيئا

إللغاء العقوبات، رغم ذلك هذا ال يعني أن  اإلدارة األميركية 

ستتمسك بها لتحقيق اتفاق متجدد، فالرئيس ترامب من 

جانبه شدد في تصريحاته العلنية على ضرورة ضمان أال تتمكن 

 .«من الحصول على سالح نووي إيران

أنه على »يستنتج الباحثان  «الدالالت» وتحت عنوان:

الرغم من التوتر بين الجانبين، إال أنه يبدو أن الواليات املتحدة 

وإيران غير معنيتين بتدهور الوضع، وأن الخوف من سوء 

التقدير يلزمهما باتخاذ املزيد من الحذر وبذل الجهود لضمان 

جراءات التي اتخذها الجانبان نحو الصدام الواسع أال تتجه اإل 

 الرئيس ترامب يعبر اليوم 
ً
بينهما، فاإلدارة األميركية وتحديدا

عن درجة معينة من اإلحباط، بسبب عدم نجاحه في نقل 

العقوبات إلى مسار دبلوماس ي يحقق نتائج جيدة. وقرار إيران 

كية أمام بالعودة إلى نشاطها النووي سيضع اإلدارة األمير 

معضلة اتجاه ردودها، وعلى أّي حال لم يتضمن املنطق الذي 

عملت بموجبه اإلدارة األميركية حتى اآلن على ما يبدو الحاجة 

إلى اللجوء إلى ردود عسكرية، وبرغم أن هذه الردود يجري 

ذكرها بين وقت وآخر، إال أنه يبدو أن املقصود على األقل من 

بما يكفي مما يجب، ألنه غير  ناحية الرئيس ترامب الخروج

 معني بالرد العسكري.
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ستبدأ العملّية األميركّية لعام  2019وفي نهاية عام 

االنتخابات الرئاسية، ويشك في أن تتيح اإلدارة األميركية 

اللجوء إلى خيار متطرف كهذا ومثير للخالف، ولذلك يتولد 

الضغوط  االنطباع بأنه باإلضافة إلى لجوء الجانبين إلى توجيه

املتبادلة تجري عملية تبادل رسائل بينهما حول شروط 

املفاوضات، كما يمكن مالحظة وجود تلميحات بسيطة 

إلمكانية أن تقبل إيران بمفاوضات أولية إذا أتاحت الواليات 

املتحدة لها بيع النفط، وفتح املفاوضات بالذات سيتيح إليران 

 لوالية تر باملقابل كسب الوقت على أمل أال يصبح 
ً
امب رئيسا

حدث ذلك فسوف يتقلص الضغط على إيران، ثانية، وإذا 

وسوف يسر هذا األمر جميع األطراف الدولية املعارضة 

للعقوبات األميركية، فتعود إلى وضع إجراء الصفقات العادية 

مع إيران بينما ستتعزز مصلحة إدارة ترامب من النجاح في 

رئيس أوباما،  وللبرهنة تحقيق اتفاق أفضل من الذي حققه ال

على أن االتفاق الجديد يؤكد أن  االتهامات التي وجهت ألوباما 

وينبغي على إسرائيل أن  حول مساوئ اتفاقه كانت صحيحة،

تضع في حسابها الثغرات املحتملة بين مصالحها وبين مصالح 

الواليات املتحدة، وكذلك واقع أن مساحة املناورة األميركية 

من مساحة مناورة إسرائيل، وأن  األهداف التي أوسع بكثير 

  في 
ً
سيحددها ترامب في كل من السيناريوهات الثالثة، وتحديدا

السيناريو الذي يفترض إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن 

ستكون مختلفة عن األهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها، 

شترك وعلى هذا األساس هناك أهمية إلجراء حوار استراتيجي م

، وبحيث يكون 
ً
مع الواليات املتحدة على املستويات كافة

املطلب املركزي إلسرائيل هو ضمان أن تتحدث إدارة ترامب 

بصوت واحد، وأن تقدم السياسة التي ستتبلور وتعرض على 

 .«إيران، بما يلبي مصالح كل من الواليات املتحدة وإسرائيل
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وري  "ملوضوع  وفي التحليل واالستنتاج :"إليران وروسيا؟ هل انتهى شهر العسل السُّ

من الطبيعّي للقيادة السياسّية والعسكرّية 

باط أهدافها أن تبحث بعد إح ستخباراتّية اإلسرائيلّية،واال 

الثماني املاضية واستمرار "إسرائيل" ضد سورية في السنوات 

 البحث بالوسائل المجابهة سورية في 
ً
عسكرّية والسياسّية كافة

عن كل وسيلة أو طريقة تؤدي إلى إضعاف سورية ومحاولة 

 تحقيقها.في  التي فشلتاالستفراد بها لفرض أهدافها نفسها 

اإليراني   –الروس ي  –تعد  التحالف السوري  "إسرائيل"وألن 

االستراتيجية لسورية في تصديها للحرب  أحد مصادر القوة

اإلرهابية،  وما زال يشكل مصدر قوة متصاعدة لسورية بعد 

هزيمة اإلرهاب وحلفائه، فال بّد لها من البحث عن أي ثغرة 

تدخل منها إلى جدار هذا التحالف لهدمه أو تفتيت بنيانه، 

هذه األبحاث على زعزعة ولذلك  تحاول تسليط الضوء في مثل 

واملبالغة في تصوير بعض االختالفات الواردة بين قة به الث

أطرافه حتى قبل ظهور استحقاقات مصالحه املشتركة لكل 

مراكز أبحاثها وفي   أطرافه، ولهذا السبب تعرض في مختلف

وجهات نظر  والصحافّيةمختلف خطاباتها ورسائلها اإلعالمية 

التي  واألهداف املشتركة بحقيقة املصالح العريضة تشكك

استند إليها في السياسة العسكرية والدبلوماسية للمواجهة 

 وتحقيق األهداف.

ستمد بشكل بدهي يؤكدها 
ُ
فهناك مسلمات وحقائق ت

املنسجمة بما يسهم في استمرار عالقاته التحالف، مسار هذا 

 الطويل وأهمها:املدى  على

اخل واملنطقة  .1 إن املواجهة التي تخوضها سورية في الد 

ر سورية فيها تشكل مصلحة مشتركة لروسيا وانتصا

وإيران ضد اإلرهاب التكفيري وأهدافه وأهداف 

اإلقليمّي  ى حلفائه الذين يتربصون على املستو 

 والدولي بسورية وحلفائها. 

إن  كل  انجاز يحققه كّل طرف في هذه املواجهة،  .2

 ألطرافه الثالثة، 
ً
وبحسب دوره وموقعه، يشكل إنجازا

ي قوة الجيش السورّي أو الدور الداعم وكل زيادة ف

العسكرّي الروس ّي واإليرانّي يشكل زيادة في قوة 

 األطراف الثالثة؛ بل وفي قوة كّلِ طرف. 

إن ساحة هذا التحالف املحلية واإلقليمية ال  .3

لى بل هي تمتد إ تنحصر في جبهة سورية وحدها؛

إليران واالتفاقات املشتركة واملتنوعة  ساحة املواقف

وروسيا في منطقة آسيا الوسطى وفي أفغانستان وفي 

الساحة الدولية للطرفين مع الصين؛ بل ومع بعض 

يصبح تركيز البحث على ما يسمى   ولذلك حلفائها،

"انتهاء شهر و "اإليراني على سورية–التنافس الروس ي"

غير قابل للصمود أمام واقع االرتباطات العسل فيها" 

ومتطلباتها على يران وروسيا والصالت املشتركة بين إ

مستوى الساحات االقليمية والدولّية، وتعزيز 

املصالح املشتركة في هذه الساحات، فروسيا تدرك 

يعد  مصلحة يران في دعم سورية أن  استمرار دور إ

  يفرض التخلص منه كما تريد 
ً
مشتركة، وليس عبئا

 القيادة اإلسرائيلية واألميركّية. 

االنتصار امليداني على الحرب  هذا، ومثلما تحقق

بمشاركة أطراف هذا التحالف، فإن   سوريةاإلرهابية على 

سورية من املحافظة على مكاسب هذا االنتصار امليداني في 

ويجري  ناحية سياسية واقتصادية من الطبيعي أن تتم

وبخاصة أمام  استكمالها باستمرار وجوده وتعزيز مواثيقه،

التي يتعرض لها األطراف لعقوبات تزايد أشكال الحصار وا
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التي شنها األعداء مستمرة فاملعركة  الثالثة لهذا التحالف،

وتسخيرها بموجب ما يؤكده بتصعيد الحصار والعقوبات؛ بل 

رية وحلفائها  عجز هؤالء األعداء شروط على سو البحث لفرض 

 عن تحقيقها بالعمل العدوانّي اإلرهابّي العسكرّي.

رف من أطراف هذا التحالف، أن  ولذلك سيجد كل ط

املحافظة على مكاسب انتصار سورية وحلفائها يتطلب 

بالضرورة جهود التحالف املشتركة وسياسته املشتركة لحماية 

واختالف أحد  املصالح املشتركة التي تحققت لكل أطرافه،

، طاملا أن االتفاق 
ً
 أو تكتيكّيا

ً
األطراف مع اآلخر يظّل هامشّيا

 ي للمصالح واألهداف املشتركة هو البوصلة.  االستراتيج

والشك في أن  املوقع الجيوستراتيجي إليران  قرب وعلى 

 الع
ً
راق   يتيح لكل من حدود الّدول املجاورة لسورية، وخصوصا

قد يصعب تحقيقها دون الدور  روسيا وسورية مصالح مشتركة

ثمار في اإليراني وصالت إيران بالعراق،  وروسيا لها عالقات است

وعالقة إيران بروسيا   5قيمتها األربعين مليار دوالرإيران تفوق 

 تلو آخر عوامل االرتباط االسترات
ً
يجية أكثر من تزداد فيها يوما

سواء أكان ذلك تجاه حليفتهما سورية، أم  6العوامل التكتيكية

التي تسعى الواليات املتحدة هات تجاه املنطقة ومستقبل املواج

ح وجدول عمل ُمِل  ،يران وحلفائهماضد سورية وإ إلى إشعالها

طراف يمكن تجاهل استحقاقاته في تعزيز القدرة  أل كهذا ال 

يتها  على املدى املنظور أمام أولياته وأهم التحالف الثالثة

 والبعيد.

 

                                                                    
5 https://www.presstv.com/Detail/2019/01/15/585867/Iran-Russia-loan-oil-refinery-gasoline-US-sanctions 
6 https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/05/04/irans-relations-with-russia-from-tactical-to-strategic/ 
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":"املجابهة بين الواليات املتحدة وإيران سيناريوهات ودالئل ملوضوعوفي التحليل واالستنتاج 

في الستينيات والثمانينيات من القرن املاض ي كانت 

 بقوّ 
ً
 بالتنسيق  السياس ّي والعسكرّي  اتها"إسرائيل" تشنُّ حروبا

وبهذه الحروب  وحلف األطلس ّي بالطبع،مع الواليات املتحدة 

لسورية ومصر والضفة أراض َي عربية  1967احتلت في حزيران 

الواليات املتحدة هذه  ثم استخدمت الغربية وقطاع غزة،

دون أن تفلح في  مصر وسورية الستسالم علىفرض االنتائج  ل

عادت "إسرائيل" واجتاحت لبنان على  ثم تحقيق هذا الهدف،

واعتمدت التنسيق  بقوتها العسكرية، 1982عام  نحوٍّ شامل

ود وانتشار الجيش السوري فيه، أثناء وج مع حلفائهانفسه 

استدعت  راض ي اللبنانيةمناطق واسعة من األ  اوبعد احتالله

ميركا وبريطانيا وفرنسا "إسرائيل" أربع قوى غربية كبرى هي: أ

 العاصمةفيه ، وبخاصة في   1983لنشر قواتها عام  وإيطاليا

بيروت وبعد من  بيروت. بعد إعادة انتشار الجيش السورّي 

ملقاومة اللبنانية ودعم الجيش السوري لها على عمليات ا

األراض ي اللبنانية أجبرت هذه القوى األربع على سحب قواتها 

 في  250دون قيد أو شرط بعد أن تكبد املارينز األميركي 
ً
قتيال

 إلى  1983عام 
ً
 من قوات الكوماندو الفرنسّية،  50إضافة

ً
قتيال

ان إلى أن أجبرت وحدها في جنوب لبن "إسرائيل"وبقيت قوات 

على  "إسرائيل" ،ودعم الجيش السوري لها ،املقاومة اللبنانية

دون قيد أو شرط. وعلى جبهة الشمال  2000االنسحاب عام 

شنت القوات اإلسرائيلية عدوان تموز  ،اإلسرائيلية نفسها

، ولم تتمكن من تحقيق أهدافها االستراتيجية أو 2006

ي الوقت نفسه، وأجبرت التكتيكية ضد املقاومة وسورية ف

على إيقاف النار واالنسحاب من املناطق التي  "إسرائيل"

أنها لم يعد في مقدورها بعد  "إسرائيل"اخترقتها. وهكذا أدركت 

 بقواتها وحدها 
ً
حربين في لبنان  على جبهة الشمال أن تشّن حربا

 انشغالطوال  "إسرائيل"تجنبت  وتحقق أهدافها؛ ولذلك

ها في السنوات الثماني بالحرب التي جرت ضدرية وحلفائها سو 

املاضية، أن تغامر بحرب  مباشرة عبر الجوالن املحتل الجتياح 

وضعها من هذه الناحية  ووجدت أنسورية أو الجتياح لبنان، 

أصبح يتطلب بالضرورة مشاركة أميركية عسكرية مباشرة على 

حليفها  قررت  بموافقةإذا  اإلسرائيلية األرض إلى جانب قواتها

تحقيق خطتها التوسعية للتخلص من قوة جبهة  األميركي

 بالنسبة ل
ً
 " بعد تزايدإسرائيلـ "الشمال التي أصبحت كابوسا

اإليرانّي  –القدرة العسكرية التي تشكلت من التحالف السورّي 

الروس ّي  ومعه املقاومة اللبنانية في أعقاب االنتصار على  –

 .2018اإلرهاب وحلفائه في عام 

لذي تشنُّ فيه تل أبيب وواشنطن وفي الوضع الراهن ا

 اقتصادية وسياسية ضّد إيران، وتكثفان اتهاماتهما لها 
ً
حربا

 لشّنِ حرب أميركية  باإلرهاب في املنطقة والخليج،
ً
تمهيدا

  أن   "إسرائيل"تجد  ،امباشرة عليه
ً
ستشكل أهم كهذه حربا

منعطف استراتيجي يشعل املنطقة، ويؤدي إلى تفتيت قدرات  

  لسورية وحزب هللا في الجبهة 
ً
 مباشرا

ً
إيران التي تشكل داعما

 أميركية مباشرة كهذه  ستحول املنطقة إ
ً
لى الشمالّية، وأن حربا

سورية، وال  يها وفيبحيرة أميركية يتقلص النفوذ الروس ي ودوره ف

 " كقوة إقليمية كبرى بعد التدهور إسرائيل"تبقى سوى 

تفترضه واشنطن وتل أبيب للقوة اإليرانية؛  الذي  والتفتت

الحروب التي  أن آخرولذلك يعتقد قادة الجيش اإلسرائيلي 

 عنها القوات  "إسرائيل"ستشنها 
ً
يجب بالضرورة أن تشنها بدال

ملباشرة بعد أن تغير ميزان القوى األميركية أو بمشاركتها ا

ضد  بسبب القدرات املتزايدة ملحور املقاومة اإلقليمّي،

، وكان الجنرال يائير غوالن قائد جبهة الجوالن "إسرائيل"

 ونائب رئيس 
ً
األركان السابق  غادي آيزنكوت اإلسرائيلية سابقا

 صرّ  قد
ً
عقدها معهد واشنطن  في ندوة 2017أيلول  10في  ح علنا
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سياسة في الشرق األوسط بأن  "إسرائيل بحاجة لقوات لل

أميركية في أي حرب مقبلة ضد إيران، ونحن ليس بمقدورنا 

  محاربة إيران وحدنا وكل ما يجري اآلن هو حرب استنزاف،

وهذا ما يدل على أن  7ويجب االعتراف بحدود قدراتنا"

 من قدراتها على شّن حرب وحدها  "إسرائيل"
ً
 مهما

ً
فقدت جزءا

بعد الهزائم النسبية املتعاقبة عليها في بداية القرن الحادي 

 والعشرين.

ولذلك يرى معظم املحللين األميركيين املناهضين 

للحروب األميركية، أن التهديدات والسيناريوهات املعدة لضرب 

 إيران تؤكد أن الجيش األميركي يراد له خو 
ً
من  ض الحرب بدال

 (.2019-6- 14أن تخوضها "إسرائيل" )قناة ترو نيوز األميركية 

ومع ذلك يبدو أن التطورات املتسارعة في املنطقة وزيادة 

التهديدات األميركية بشّن حربٍّ أميركية أو أميركية بريطانية 

العمل دون إشعال رجح أن تبقى على جدول مشتركة من امل

الصفر لتنفيذها؛ ذلك لالحتماالت  فتيلها، والبدء بساعة

  اآلتية:

إدارة ترامب ستحاول استنفاد كل الطرق لتجنب  .1

حرب كهذه وحدها، أو دون دعم أوروبي واضح 

 للمشاركة فيها. 

إن ميزان القوى املوجود على الواقع اآلن بين أميركا  .2

وروسيا وحلفائها من إيران إلى الصين في املنطقة يميل 

ن الحرج ملصلحة إيران وروسيا إن إلى نوع من التواز 

لم يكن شبه متساوٍّ في مجمل القدرات العسكرية 

 والنووية. 

إن  شّن حربٍّ أميركية مباشرة على إيران يعني أن   .3

اإلدارة األميركية تخلت عن استراتيجية توظيف 

الدول األخرى بحروب كهذه واالستفادة منها في بيع 

تي تتسبب بها األسلحة وفي النتائج التدميرية ال

للجانبين، وربما يصح طرح سؤال في هذا الشأن: ملاذا 

ال تقوم واشنطن بحسم الحرب في اليمن بقواتها 

 املباشرة حتى اآلن؟! 

 

                                                                    
7 https://www.timesofisrael.com/israel-needs-us-military-to-confront-iran-ex-deputy-idf-chief-says/ 

https://www.timesofisrael.com/israel-needs-us-military-to-confront-iran-ex-deputy-idf-chief-says/
https://www.timesofisrael.com/israel-needs-us-military-to-confront-iran-ex-deputy-idf-chief-says/


سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق85

D a m a s c u s  -  s y r i a
Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6
F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y

i n f o @ d c r s . s y


	غلاف العدد 12
	العدد 12مخرج
	غلاف اخير جديد

