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  ، 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

ــتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل والتقييــم، واس علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد
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  وقصته –وب سورية جن"
 
 1"املعروفة سلفا

 8102 موز ت INSS، 5مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 

2اودي ديكيل :بقلم

ز 
ّ
: " ُيرك الهجوَم الذي ديكيل في ملخص بحثه على أنَّ

يقوم به الجيش السوري للسيطرة على جنوب سورية، 

واتجاَهه نحو حدود هضبة الجوالن سيشكل مرحلة جديدة 

املتمردين في البالد. ذلك إلى  تضاف إلى سيطرته على مواقع

أنَّ موافقة إسرائيلية على انتشار قوات األسد في جنوب 

سورية، بما في ذلك حدود مرتفعات الجوالن السورية، 

سيعني أن إسرائيل مستعدة لقبول إعادة سيطرة األسد على 

 من 
ً
املنطقة الحدودية مع إدراك أن قواته تتلقى دعما

يتلقى توجيهاته من ضباط مليشيات شيعية، وأن جيشه 

                                                                    
1 http://www.inss.org.il/he/publication/southern-syria-familiar-story-familiar-ending/  

2  
ً
 INSSونائب مدير عام مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  اودي ديكيل عميد متقاعد في قسم التخطيط في هيئة األركان اإلسرائيلية سابقا

إيرانيين. وهنا تعلق إسرائيل أملها على روسيا وتتوقع منها أن 

تبعد القوات اإليرانية واملليشيات الشيعية من منطقة 

تقوم إسرائيل بضرب القوات  أال الحدود معها مقابل 

السورية. فقد كان إلسرائيل تجربة إيجابية بحدود هادئة 

حرب الداخلية في سورية حين ومستقرة مع سورية قبل ال

كان األسد هو الذي يسيطر هناك، وتقع على عاتقه مسؤولية 

ما يجري عبر الحدود. وإذا كان الوضع على هذا النحو من 

الصواب أن تقوم إسرائيل بالبدء بإدارة حوار مع نظام األسد 

عن طريق روسيا، من أجل تحقيق االستقرار والهدوء عند 

http://www.inss.org.il/he/publication/southern-syria-familiar-story-familiar-ending/
http://www.inss.org.il/he/publication/southern-syria-familiar-story-familiar-ending/
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وتحديد قواعد اللعبة هناك، حدود هضبة الجوالن، 

ومناقشة القيود حول وجود إيران ومجموعاتها من ناحية 

جغرافية، ومن ناحية أخرى تتعلق بوسائط القتال. وإسرائيل 

مطالبة إلى جانب ذلك باالستمرار في منع إعداد بنية تحتية 

عسكرية إيرانية في سورية، واالمساك بورقة إلحاق الضرر 

به لسورية إذا خرقت التفاهمات الذي تستطيع التسبب 

 وقواعد اللعبة التي سيجري تحديدها".

وُيبّين ديكيل في نّص بحثه أنه : ))في األسبوعين املاضيين 

كان األسد يدير بمساعدة روسية ومع حلفائه اآلخرين عملية 

عسكرية للسيطرة على منطقة درعا جنوب سورية ووجهته 

قة القنيطرة"، وكان نحو حدود الجوالن السوري "منط

أسلوب عملياته يشبه األسلوب الذي اتخذه في مناطق أخرى 

داخل سورية والقائم على سحق مواقع املتمردين بنيران 

املدفعية الثقيلة، وشن الغارات من الجو، بما في ذلك 

استخدام الطائرات الحربية الروسية، ثم مواكبة هذه 

مردين تؤدي إلى العمليات بدعوة روسية ملفاوضات مع املت

تسليم أسلحتهم أي استسالمهم دون قيد أو شرط. فقد 

انهارت خطوط قتال املتمردين في أماكن كثيرة في سورية في 

أعقاب الضغوط العسكرية الثقيلة واستسلم من فيها دون 

قتال. ومع ذلك كان الهجوم يستمر على هذه املواقع كلما 

في  صاعد متزايدرفض املتمردون الدعوة لتسليم سالحهم وبت

سيا على املتمردين ظل الشروط القاسية التي تعرضها رو 

 إليقاف القتال؛

ذلك أنَّ جنوب سورية هو واحد من آخر مواقع 

املتمردين، وهو عبارة عن منطقة تمتعت باالستقرار النسبي 

منذ انضمامها ملناطق تخفيض التصعيد الذي جرى االتفاق 

 دة بمشاركة األردن وإسرائيلعليه بين روسيا والواليات املتح

 .2112في تموز 

ه لم يكن هناك أدنى شك في أنَّ الهدوء الذي 
ّ
غير أن

 فمعركة السيطرة على درعا تحمل 
ً
سيسود سيبقى مؤقتا

 لحكومة األسد، ألنها املنطقة التي اندلعت منها 
ً
معنى رمزيا

، كما تحمل دوافُع 2111حالة التمرد املدنية ضدها في آذار 

ق وقف النار والبدء بالهجوم بهدف السيطرة على هذه خر 

 من املبررات:
ً
 املنطقة عددا

: هو أن هذه املنطقة تشكل ثغرة تتسلل عبرها األول 

مجموعات إرهابية تنتمي لداعش، ولذلك بقيت منطقة 

جنوب هضبة الجوالن وحوض اليرموك تحت سيطرة اتباع 

 داعش، وجيش خالد بن الوليد.

صادر املعارضة أن الهدف من عمليات : تزعم مالثاني

الجيش السوري هو تغيير ميزان القوى عن طريق تحسين إطار 

التواصل السياس ي من أجل بلورة تسوية الستقرار سورية، 

وترسيخ حقيقة أن األسد يسيطر في معظم املناطق اآلهلة 

بالسكان في سورية. فمحافظة درعا تعد الجزء الجنوبي 

ري الحيوي فحلب شماله ومن طريق للَعمود الفقري السو 

 حمص دمشق إلى درعا جنوبه.

: أصبحت منطقة جنوب سورية من السهل لثالثا

السيطرة عليها بعد السيطرة على محيط ريف دمشق من 

قبل الجيش السوري وحلفائه باملقارنة مع املنطقتين األخريين 

اللتين بقيتا تحت سيطرة املتمردين، وهما: إدلب في الشمال 

يتجمع املتمردون السلفيون اإلسالمويون، وكذلك  حيث

منطقة شمال شرق سورية املوجودة تحت سيطرة األكراد 

 ."ية املدعومة من الواليات املتحدةوقوات سورية الديمقراط

وبغض النظر عن الصراع الداخلي " ويضيف ديكيل:

 صراع قوى إقليمية 
ً
السوري وعن مصالح األسد هناك أيضا

. وهناك من يفسر العملية  ودولية من
ً
منظور أكثر بعدا
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 من "صفقة" تريد روسيا تحقيقها أمام الواليات 
ً
بصفتها جزءا

املتحدة وإسرائيل على أساس إبعاد القوات اإليرانية من 

جنوب سورية مقابل تسليم أمريكا وإسرائيل بسلطة األسد 

في كل سورية وفي إطار كهذا تصبح املوافقة اإلسرائيلية على 

انتشار قوات األسد في الجنوب بما في ذلك عند حدود الجوالن 

بمثابة قبول باملطلب الروس ي بأن ال تلحق إسرائيل الضرر 

بنظام األسد كأمر واقع؛ ذلك مقابل ابتعاد القوات اإليرانية 

 ومجموعاتها عن املناطق القريبة من إسرائيل واألردن.

مطالبة  هذا، وبموجب هذا املنطق تصبح إسرائيل

باالمتناع عن التدخل )ملصلحة املسلحين( حين تبدأ قوات 

األسد بسحق قوات املتمردين، وإنهاء سيطرتهم من املنطقة 

 املتاخمة لحدود الجوالن.

وفي الوقت نفسه تدير اآلن روسيا اتصاالت مع 

واشنطن من أجل إعداد قمة ترامب وبوتين املرتقبة في 

ي ظل استغالل نية ترامب منتصف تموز في هيلسنكي، ف

بتنفيذ التزامه بإخراج القوات األمريكية من سورية. فروسيا 

معنية بأن تسحب واشنطن قاعدتها العسكرية في التنف 

املوجودة في شمال شرق سورية وهي منطقة فقدت أهميتها 

كساحة لتدريب املجموعات املتمردة، وأصبحت مع مرور 

إيران عن سورية عبر الوقت بمثابة سد بري مباشر يفصل 

العراق. وهناك دالئل على أن واشنطن تدرس اآلن مدى 

 بعد أن بعثت للمسلحين 
ً
حاجتها لهذه القاعدة، تحديدا

 في الحرب في جنوب 
ً
رسالة تقول فيها إنها لن تقدم لهم دعما

سورية. وباإلضافة إلى ذلك سيصبح من املريح لروسيا أن 

بموضوع ابتعاد تعرض على واشنطن مقترحات ذات صلة 

القوات اإليرانية من سورية مقابل موافقة إدارة ترامب على 

بقاء األسد في الحكم بعد أن تعود إليه السلطة على كامل 

 البالد.

وهنا في منطقة القتال في جنوب سورية ثمة تعارض 

فروسيا تقترح على إيران فتح جسر بري تريده إيران؛ بيد أنَّ 

مقابل ذلك أن تقوم بإبعاد قواتها روسيا تريد منها في 

ومجموعاتها عن جنوب سورية. ويذكر أن العالقات بين 

روسيا وإيران ذات طبيعة ديناميكية تقوم على االحترام 

، فروسيا تحاول امتصاص األحداث األخيرة )في 
ً
والشك معا

الجنوب(، بما في ذلك مخاوف األسد من أن تجّره   إيران نحو 

إسرائيل، بهدف تأسيس واقع تحقق فيه مجابهة عسكرية مع 

مصلحة من هذه املجابهة، بينما ال تنوي إيران باملقابل التنازل 

عن نفوذها وتمركزها في سورية، بل تقوم بزرع قادة من 

الحرس الثوري ومن مقاتلين من مجموعات شيعية تدعمها 

في صفوف الجيش السوري الذي يقاتل املتمردين في الجنوب. 

 بنفوذ روسيا في سورية وفي اإلطار نفسه فترامب يسل
ً
م عمليا

بمساعدة روسيا لألسد في سيطرته على املناطق املتاخمة 

ي  لحدود األردن وإسرائيل مقابل ضمانات روسية بأن ال يصّفِّ

الجيش السوري املسلحين الذين تدعمهم أمريكيا بل يتيح 

 لهم االنسحاب من املناطق التي يوجدون فيها باإلضافة إلى

 منع دخول املجموعات التي تدعمها إيران إلى املنطقة.

وحين تطرق الناطق باسم البنتاغون إلى املوضوع أكد 

أن واشنطن ما تزال تركز على الحاق الهزيمة بداعش، وأنها 

تقترح على جميع الالعبين في املنطقة عدم مهاجمة الوحدات 

 األمريكية وحلفائها الذين يستهدفون داعش.

وفي واقع األمر يجد املعارضون واملتمردون في سورية 

أنفسهم أمام السيناريو املعروف بسياسة التخلي عن دعمهم 

عند االمتحان واملقصود هذه املرة تخلي دول من قبيل أمريكا 

واألردن وإسرائيل عن دعمها للمتمردين املسلحين وجيش 

لألسد  سورية الحر، وإعطاء الفرصة اآلن للتحالف الداعم

بتوجيه ضربات لهم وللسوريين الذين يقيمون بينهم. وكان 
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رئيس الدائرة العليا للمفاوضات من قبل املعارضة السورية 

ناصر الحريري قد استنكر ما وصفه بالصمت األمريكي على 

الهجوم السوري رغم أن هناك صفقة تدل على عدم الرد 

 األمريكي على ما يجري".

تطورات العمليات العسكرية في ويؤكد ديكيل أن" 

 
ً
درعا تدل على خسارة املجموعات املسلحة املعارضة تدريجيا

ملناطقها األساسية في جنوب البالد التي كانت أول مناطق 

التمرد، بينما يستعيد النظام سيطرته ونفوذه فيها. وبدا أن 

املتمردين أصبحوا وحدهم. وتشير صورة الوضع الراهن إلى 

أمريكا تعلقان آمالهما على روسيا، وتتوقعان أن إسرائيل و 

( إلى 01منها إبعاد القوات واملجموعات اإليرانية إلى مدى )

( كم عن منطقة حدود األردن وإسرائيل؛ بل وتتطلعان 21)

إلى إبعاد هذه القوات من كل مناطق سورية مقابل 

استعدادهما للتسليم ببقاء بشار األسد في منصب رئيس 

ر سلطته وباإلضافة إلى ذلك يبدو أن أمريكا سورية واستمرا

وإسرائيل لن تمنعا القوات املؤيدة لألسد من تحرير بقية 

 في شمال 
ً
املناطق املوجودة تحت سيطرة املتمردين، تحديدا

وشمال شرق سورية. وإذا كانت إدارة ترامب تفتش عن 

 للوحدات األمريكية من األراض ي 
ً
 سريعا

ً
تسوية تتيح انسحابا

ية، فإن إسرائيل اختارت التسليم مع صيغة أن األسد السور 

هو املنتصر في هذه الحرب وتأمل أن يزيد النفوذ الروس ي أكثر 

 من النفوذ اإليراني في سورية.

وقد اختارت إسرائيل أن تغمض أعينها أمام حقيقة 

أن القوات التابعة للميلشيات املدعومة من إيران انزرعت في 

تلت في منطقة درعا ولذلك من الخطأ قوات األسد، وقا

االفتراض بأن يستجيب األسد في نهاية القتال إلى روسيا 

إلبعاد القوات اإليرانية ومجموعاتها، فسيطرة األسد على 

جنوب سورية وحدود الجوالن ستؤدي إلى بقاء وجود شيعي 

أجنبي في الجنوب حتى لو كان يستخدم الجيش السوري 

 ه بصفة محلية موجهة من إيران.ومجموعاته كغطاء لوجود

 سجلته لنفسها 
ً
 هاما

ً
فإسرائيل تعرض للخطر إنجازا

أثناء الحرب في سورية حتى اآلن وهو العمل على إعداد نظام 

حدودي مستقر هادئ عند حدود الجوالن على قاعدة تحقيق 

تفاهمات مع املجموعات املحلية في الجانب السوري من 

ملجموعات عن طريق إسرائيل على الحدود، وحصلت هذه ا

مساعدات إنسانية ومدنية مقابل قيامها بمنع اإلرهاب ضد 

 يل من مناطقها عبر حدود الجوالن.اسرائ

كما أنَّ إسرائيل في وقتنا هذا مستعدة للتسليم بعودة 

سلطة األسد الى هذا الجوار الحدودي وهي تعرف أن قواته 

 من املجموعات الشيعية و 
ً
أن الضباط االيرانيين تتلقى دعما

يوجهون جيشه، وتتوقع إسرائيل بشكل مواز أن تقوم روسيا 

 االيرانية ومجموعاتها من سورية. بإبعاد القوات

ومع ذلك يوجد إلسرائيل تجربة إيجابية سادت على 

حدود هادئة ومستقرة قبل الحرب األهلية حين كانت سلطة 

ع على أساسها األسد موجودة عند حدود الجوالن، ويضطل

بمسؤولية يجري عبرها. ويبدو أن إسرائيل تقدر اليوم أن 

الوضع الجديد سيقدم لألسد مصلحة للمحافظة على 

 تالهدوء على الحدود معها، ألن مصالحه ليست متطابقة ب
ً
اتا

 مع مصالح إيران وحزب هللا.

وإذا كان الوضع على هذا النحو فمن الصواب أن تبدأ 

رة حوار مع نظام األسد عن طريق روسيا في هذه إسرائيل بإدا

املرحلة، من أجل ترسيخ االستقرار عند حدود الجوالن، 

وتحديد قواعد اللعبة ومناقشة القيود على وجود إيران 

ومجموعاتها )من الناحية الجغرافية ووسائط القتال (، وإلى 

جانب ذلك على إسرائيل االستمرار في إبراز تصميمها على منع 
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امة بنية تحتية عسكرية ايرانية في سورية، ألنها ستشكل إق

 بالتمسك 
ً
قدرات تهددها وعلى إسرائيل  االستمرار أيضا

بورقة ما يمكن أن  تلحقه من ضرر على نظام األسد إذا خرق 

د".  هذه التفاهمات وقواعد اللعبة التي تتجه نحو التحدُّ
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 3"الجنوباف تقدم الجيش السوري نحو يقإسرائيل إعلى "

 8102تموز  5 ،بيغين السادات للدراسات االستراتيجية مركز 

 4هيليل فريش :بقلم البروفيسور 

 
ّ
ص بحثه على تبيانيرك

ّ
جب يتو " أنه: ز فريش في ملخ

 ،النظام السوري تماسك على إسرائيل أن توقف عملّية دعم

 
ً
ألسد ا بتعزيز قدرةفروسيا تقوم  ،في الريف الجنوبّي  تحديدا

عن طريق قوتها الجوية وعلى إسرائيل الرد على تزايد هذا 

الحها الجوي للدفاع عن طالق قوة سالخطر عن طريق إ

 ."املتمردين

يلية سرائويبين "فريش" في نص البحث أن: " القيادة اإل 

 أنى لبنان كذبة التي شنتها عل 1892كررت منذ حرب عام 

عدم التدخل في ميادين املعركة على األرض أفضل من 

ياسات في السوهذه املعادلة ما تزال تؤثر  ،التورط املباشر فيها

رغم الضربات الجوية التي تشنها  ،سرائيلية تجاه سوريةاإل 

                                                                    
3 https://besacenter.org/perspectives-papers/south-syria-offensive/ 

 .في تل أبيب عن الشؤون السورية واإلقليمية هيليل فريش من املختصين في الجامعة العبرية 4

فال  ،يرانيةوقت وآخر ضد املنشآت والقوات السورية واإل بين 

سرائيل اليوم ، وإوجود لقاعدة تنطبق على جميع األوضاع

تجد نفسها أمام مسألة التورط املباشر في وضع أصبح فيه 

 
ً
  أدنى شكل للتورط خطرا

ً
 .واضحا

ه على
ّ
التي سعت  1892خالف وضع حرب عام  ذلك أن

ود وصد الوج سرائيل لتدعيم الحكومة اللبنانيةبوساطتها إ

يل سرائب اآلن على إيتوج ،من لبنانري الفلسطيني والسو 

في الشؤون السورية من أجل ايقاف أن تشارك في التدخل 

دماًء الذي أراق عادة وحدة وتماسك النظام السوري إ

مر في هذا العمل تحت تبعية وسيست ،طويلة إسرائيلّية ملّدة

  ،املتماسكاستعاد األسد موقعه القوي و ذا إيران. وإ
ً
 تحديدا

https://besacenter.org/perspectives-papers/south-syria-offensive/
https://besacenter.org/perspectives-papers/south-syria-offensive/
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هران تتوقع فإن ط ،وأصبح على حدود الجوالن ،في الجنوب

منه تكثيف نزاعه مع إسرائيل. والسؤال اآلن هو: ما الذي 

 ؟ إن الجيشتفعله لكي تمنع ذلك سرائيل أنيتوجب على إ

السوري يتقدم نحو الجنوب باتجاه آخر مواقع املتمردين 

لذلك ينبغي على سالح الجو  ،املسلحين في منطقة درعا

 ضد تحركات الجيشبدء بتوجيه ضربات جوية سرائيلي الاإل 

يقاع خسائر يجب إ كما ،تقدمه إليقاف السوري ومواقعه

الهدف ضمن قائمة أهداف  ووضع هذا ،بشرية بأفراده

. فهذه املهمة ذات أهمية حاسمة الجيش اإلسرائيلي ضده

 :موه ،سرائيلفة الديموغرافية املميزة ألعداء إبسبب الص

 ،(ون والشيعةالعلويواإليرانيون )النظام السوري وحزب هللا 

رية سرائيلي في شؤون سو ل زيسير الخبير اإل افالبروفيسور اي

كان قد قام بتحليل للطبيعة الديموغرافية للتزايد البشري في 

فوجد أن املناطق   ،2114عام  إحصاءاتبموجب  ،سورية

بر لنظام وتشكل أكالتي يعيش فيها العلويون الذين يدعمون ا

بشري  للمقاتلين في صفوفه لديهم أقل معدالت  احتياطّي  

لعلوية ا أن الطائفةويقدر زيسير  ،التكاثر البشري  في البالد

وليس نسبة  من السكان  %2لى إ %0كانت تشكل من  نسبة 

والخسارة  البشرية  ،ليها عادةكما ينسب إ %12أو  11%

الديموغرافية يمكن  للنظام السوري من هذه الخاصية

قياس ما سببته من انخفاض عدد هذه الطائفة منذ عام 

2111،  
ً
رؤيته من معطيات ميدان  وهذا ما يمكن تحديدا

كان النظام السوري يقاتل  ، إذحركة التمردطيلة املعارك 

أة طوالبطريقة  كان معظم و   ،2115حتى  2111سنوات  مجزَّ

بهة ما يعني خسارة التقدم الذي يحققه في منطقة ما  أو ج

ام قد النظفعلى سبيل املثال ف ،منطقة أخرى  أو جبهة أخرى 

ألنه افتقد للقوة  ،دلب حين انشغل في هجومه على حمصإ

البشرية التي يمكن استخدامها في هجمات على جبهتين  حتى 

ي وبق ،بمساعدة حزب هللا واملجموعات الشعبية التابعة له

الذي بدأ فيه سالح  2115على هذا النحو حتى خريف عام 

 ،الجو الروس ي  يغير ميزان القوى ملصلحة الجيش السورّي 

ه عين عليورغم ذلك كان على الجيش تحديد الجبهة التي يت

قدم فيها هل هي شرق حلب أو التحرك نحوها وتحقيق الت

 ؟حمص أو ضواحي دمشق

بدا يطور محطات هدنة وحين أصبح النظام أكثر قوة 

 ووضع  ،املنطقة أو تلكفي هذه 
ً
جديدة معدة يحقق  خططا

  بوساطتها
ً
ئالتهم املجموعات املتمردين املسلحين وع انسحابا

 ."من منطقة غرب وشرق دمشق إلى إدلب

نة ومن سوء حظ طائفة السُّ ويضيف فريش: "

 ، ولسوء حظ إواملجموعات املسلحة املتمردة
ً
ن أ سرائيل أيضا

األسماء بدأت  ي ظهرت بمئاتذه املجموعات املنقسمة الته

جيش ال بحدة قتالها نفسها ضد تتقاتل ضد بعضها البعض

 بينها الى فيماوقد أدى هذا القتال الداخلي املزمن  ،السورّي 

لى ع ولذلك ينبغي ،تعزيز تماسك قبضة النظام على الجميع

وفي الحديث عن  العملية.سرائيل اآلن منع استمرار هذه إ

ة خسائرها البشريّ لوية الديموغرافي نتيجة مأزق الطائفة الع

 ة التيالبشريالتي تعد بحيرة القوة  الشيعية وكذلك الطائفة

رية ر بشخسائالطائفتان  لبنان تحملتينهل منها حزب هللا في 

وتبين لزيسير أن  ،حملت مضاعفات على نسبة عددها

اها في نر  حينمااملعلومات الديموغرافية اللبنانية غير دقيقة 

، ألن العدد موضوع عدد أفراد الطائفة الشيعية في لبنان

وقد اكتشفت مجموعة  .لى مليونينيتراوح بين مليون إ

وعن  2110معلومات تفصيلية عن املدارس اللبنانية عام 

هذه  الدقيق للتالميذ في كل مدرسة وتبين من العدد

املعلومات بشكل واضح وجود نقص حاد في عدد املدارس 

 .التالميذ التابعين لألحياء ذات األغلبية الشيعية في لبنانو 

 إلى استقراء
ً
ديموغرافي بسيط يمكن  كما أنه استنادا

يقدر على أنه أقل  استنتاج أن عدد الشيعة في لبنانبثقة 

فهذه الطائفة الصغيرة كانت تضحي بأبنائها  ،مما يذكر عادة
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صراعها ضد ء سنة أثنا 30منذ تأسيس حزب هللا قبل 

ثم جاءت ميادين املعركة في  ،في البدايةإسرائيل وحلفائها 

ايا في هذا النزف البشري لتضيف املزيد من الضحسورية 

 ."الدموّي 

هناك دراسات تزعم أن : "ويختتم فريش بحثه بأن

، 2114عة في لبنان انخفض منذ عام التكاثر البشري للشي

 %1,2 وروبي البالغةاأل  صبحت نسبته تشبه نسبة التكاثر وأ

ولئك الذين ينتظرهم حزب هللا ، وهذا يعني أن ألكل امرأة

 غيرةصللحلول محل املقاتلين املسنين سيأتون من عائالت 

 
ً
  وسيكون موتهم ،جدا

ً
 .ذا كلفة كبيرة تحديدا

سرائيل أن تستخلص الدروس من ينبغي على إوهنا 

  دور يجرده منوتقوم ب ،التدخل الروس ي الناجح في سورية

تماسك ووحدة النظام عن  فقد ساعد الروس على ،النجاح

 املسلحين باالستخدامطريق سحق مجموعات املتمردين 

ودفعهم الى املوافقة على  ،االستراتيجي لسالح الجو الروس يّ 

ويجب على إسرائيل اآلن إطالق قدرة  .الهدنة واالنسحاب

لنظام والقيام استمرار تماسك ا إليقاف سالح الجو الروس ي

بتوحيد وتسليح املجموعات املتمردة في جنوب سورية بالقدر 

ة يجب ابتكار الطريقبل  وحده؛ الرادةفال يكفي وجود  ،املمكن

 لزيادة خسائر العدو 
ً
خسارة فكلما ازدادت  ،البشرية أيضا

البشرية للجيش السوري وحزب هللا كلما ازداد  القوة

ر في مقاتلة اسرائيل في مراامتناعهما أكثر فأكثر عن االست

."املستقبل
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 وفي التحليل واالستنتاج 

يبدو أننا إزاء استخالصات مختلفة بين ما يراه ويتوقعه 

يراه  ومامركز أبحاث األمن القومي في بحث اودي ديكيل 

ويوص ي به مركز بيغين السادات للدراسات االستراتيجية في 

استخالصات تتعلق ، وهي بحث البروفيسور هيليل فريش

بالطريقة التي يوص ي كل منهما فيها بلغته الخاصة القيادة 

لوضع الراهن على الساحة ملواجهة ا اإلسرائيلية باتباعها

وحلفائه على كل من الجيش السوري  بعيد انتصارالسورية 

 .أو شارك فيها بأي شكل كانشن هذه الحرب 

 ما يعبر عنهكسرائيلي أبحاث األمن القومي اإل  فمركز 

 اآلتي:يستخلص يل وهو نائب مديره العام اودي ديك

أن القيادة االسرائيلية لم تستطع تحقيق مصالح  .1

 انيالثماستراتيجية في سورية بعد هذه السنوات 

 
ً
 .في الجنوب السورّي  على الحرب وتحديدا

ن بعد هذه السنوات أن وضع القيادة السورية اآل  .2

أكثر أقوى من نواح عديدة أصبح  ونتائج الحرب

البشرية في  الدمار والخسارةرغم  ،سبق مما

ك وأن هذه القوة تزداد بوجود التماس ،قواتها

ران ياملستمر بين سورية وحلفائها اإلقليميين: إ

 .والصين لدوليين: روسياوا ،وحزب هللا

سرائيلية في أن التعويل على استمرار الخطة اإل  .3

 املباشر للمجموعات تقديم الدعم العسكري 

أصبح بال جدوى في منطقة  ،املسلحة املعارضة

الجنوب بعد تراجع واشنطن عن دورها في 

عطاء معظم املبادرة في تهدئة تلك ، وإالجنوب

  .املنطقة لروسيا بموافقة أردنية

أن روسيا تشكل عقبة ال يمكن تجاوزها بسهولة  .4

 سوريضع الأمام أي محاولة ابتزاز اسرائيلية للو 

  .سرائيلية فيهوتحقيق بعض املصالح اإل 

 ،2119أمام هذا التقدير االسرائيلي للوضع في تموز 

يبدو  أن القيادة االسرائيلية ستضطر الى تغيير جزء من 

قواعد اللعبة التي اتبعتها أو حاولت فرضها بهدف تحقيق 

فهي تبدي موافقتها على  ،مصالحها على حساب سورية

مرار وجود الرئيس األسد وعودة دور الجيش التسليم باست

السوري على غرار ما كان عليه الوضع في الجنوب ومنطقة 

، مقابل عدم وجود قوات من 2111فصل القوات قبل آذار 

ي طريقة يران أو حزب هللا كما يقول ديكيل نفسه وهإ

ألن  -ذا جاز التعبيرإ-يلية الختيار أهون الشرين عليها سرائإ

تحالف في تلك املنطقة سيشكل بنظر اسرائيل وجود قوى ال

 
ً
  خطرا

ً
  أكبر وتحديا

ً
 سرائيل وأطرافيقود لحرب بين إ عسكريا

 .التحالف

رائيل أن روسيا تميل الى تفضيل إعادة كما تدرك اس

 وهو األمر  2111لى ما كان عليه قبل آذار الوضع في الجنوب إ

هذا ، ولحربدرجت على تبنيه سورية قبل هذه ال نفسه الذي

سرائيل نفسها مجبرة اآلن على التسليم السبب تجد إ

بمرجعية الرئيس األسد في كل هذا املوضوع لكي تحافظ على 

ا ت بها وبحلفائهأقل قدر من ماء وجهها بعد الهزيمة التي لحق

رهابية والداعمين لها على يد سورية من املجموعات اإل 

 .وحلفائها

د هي التي تحدققت االنتصار ادة السورية التي حوالقي

 لوضع في سورية واملنطقة ولن يكون مع شعبها مستقبل ا

لذين وقفوا ضد سورية فرض غيرها من ا بمقدور اسرائيل أو

 .بعد أن فقدوا كل أوراقهم مصالحهم

ائيلية في الوقت نفسه أن سر وتدرك القيادة اإل 

د حدو في منطقة خسائرها لن تقتصر على فقدان مصالحها 

إنها ستمتد لتشمل الجوالن بل  ؛الجوالن املحتل فحسب

، وإعادة موضوع االنسحاب اإلسرائيلي 1802منذ عام  املحتل
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قليمي ودولي منه إلى جدول العمل اإلقليمي والدولي وبدعم إ

 .الساحة الدولية والصين فيمن روسيا 

كانت تريد حماية ما احتلته من الجوالن منذ  فإسرائيل

أي امكانية لالنسحاب منه حين كانت تريد  ومنع 1802م عا

جيب عسكري أو كانتون عند قرى حدود  إلنشاءفرض خطتها 

ولهذه  2111الجوالن منذ بداية أحداث الحرب في عام 

بحاث األمن القومي اإلسرائيلي القيادة يوص ي مركز أ األسباب

 دالرئيس األسحوار مع  بإدارةسرائيل االسرائيلية " أن تبدأ إ

عن طريق روسيا في هذه املرحلة من أجل ترسيخ االستقرار 

غيير تواملقصود هنا . "اللعبة د الجوالن وتغيير قواعدعند حدو 

بقواعد جديدة فرضها  لإسرائيقواعد اللعبة التي وضعتها 

 .املنتصر السوري

ن السادات للدراسات مركز بيغيوباملقابل يوص ي "

بحث البروفيسور هيليل فريش  بوساطة" االستراتيجية

 
ً
 القيادة االسرائيلية بعدم القبول بهذه الشروط واللجوء فورا

طالق سالح الجو االسرائيلي اآلن لضرب الجيش السوري الى "إ

ن املعارضين واستمرار وحلفائه من أجل حماية املسلحي

  ،"وجودهم
ً
بل إن فريش يطالب  ،سرائيليةللخطة اإل  تنفيذا

أكبر خسائر بشرية في صفوف الجيش السوري  بإيقاععلنا 

وحلفائه كجزء من سياسة تطهير مذهبي لجزء من مكونات 

 .الشعب السوري والشعب اللبناني

فما يكشفه فريش في بحثه حول الدراسة االحصائية 

عة بمتاب املتخصصالتي قام بها البروفيسور ايال زيسير 

موشيه دايان عة تل أبيب ومركز شؤون سورية في جام

 وصريح طبيعةسرائيلي  للدراسات يثبت بشكل صارخ اإل 

 ،سرائيلي في التعامل مع سورية وجوارهاالتفكير الصهيوني اإل 

 
ُ
ل يتابعون كاإلسرائيليون األبحاث  ورجاُل  فقد كانت القيادة

بشرية عدد الخسائر ال ، يرصدون جزء من األحداث في سورية

ن نقص القوة د القول إالتي تكبدها الجيش السوري إلى ح

البشرية في الجيش في األعوام االولى بعد فرار ولجوء 

لى املعارضات ين  بأعداد ليست قليلة من الجيش إعسكري

املسلحة والدول الداعمة لها في تركيا واألردن جعل الجيش 

بل  ؛السوري يقاتل بقوة بشرية غير القوة البشرية الغالبة

ا جعل خسارته ماالطوائف األخرى بقوة بشرية زاد فيها  أبناء 

وأراد فريش توظيف أفكاره   ،مجمل أفرادها فيالبشرية تؤثر 

 في التطهير املذهبي  للدعوة الى زيادة التصفية البشرية لهذه

بة لها على إراقة وعد ذلك معاقاملكونات وامتدادها لحزب هللا 

وهو نفس ما كانت تقوم به املجموعات  سرائيلييندماء اإل 

 .رهابيةاإل 

داف هذه الدعوة للتصفية بعض أه ويحدد فريش

البشرية بشكل واضح حين يكتب أنه "كلما ازدادت خسارة 

 ( وحزب هللافي وضعه الراهنالقوة البشرية للجيش السوري )

ر فأكثر عن االستمرار في مقاتلة كلما ازداد امتناعهما أكث

 ."بلسرائيل في املستقإ

من  الدعوة يعدليه فريش من هذه إ ولعل ما يهدف

سورية مواجهتها في املرحلة  يتوجب علىأهم التحديات التي 

املقبلة ألن محاوالت تفتيت قدرة سورية الوطنية العسكرية 

بالطريقة نفسها على جدول عمل القيادة والسياسية ستظل 

   .سرائيلية ومخططها في تجزئة وتقسيم سوريةاإل 
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