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 في هذا العدد:

دروس من لعبة الحرب: الساحة الشمالية احتمال لحرب ال 

  أحد يرغب بها من الالعبين

 INSSأبحاث األمن القومي اإلسرائيلي  معهد



 

 

 

 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

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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 لةسرايل سورية من منظور مراكز األبحاث الإ

إ8102أيار  07: لعاشراالعدد 

 

إ1"حرب ال أحد يرغب بها من الالعبينالساحة الشماللة احتمال ل :دروس من لعبة الحرب"

ون، وعناة بن حايلم، وتسفي ماغين، وأساف اوري 2ودي ديكللأ، INSSي سرايللمعهد أبحاث األمن القومي الإ

َّيبّين هؤالء الباحثون في ملخص دراستهم  ة الغارَّ" :أن 

َّ ِسب 
ُ
 نيسان، 92في ليلة  إسرائيل إلىتنفيذها  على سورية التي ن

. ففي ا وبين إيرانية إمكانية االشتباك املحتم بينهتوضح ثان

 أبحاث األمن القومّيَّ لها معهُدَّ التي أعد َّ ""لعبة الحرب

َّسيناريو  يَّّسرائيلالَّ
 
من  لحربجرت دراسة حدود هذه ا تمثيلّيا

والعبرة األساسية التي تصعيدية متعددة.  احتماالت منظورَّ

                                                                    
1http://www.inss.org.il/he/publication/the-potential-for-a-war-on-the-northern-front-that-none-of-the-parties-want-insights-from-a-

war-game/ 
َّ ،يةسرائيلاودي ديكيل العميد املتقاعد من سالح االستخبارات العسكرية الَّ يعد 2

 
م ثالث من أه ،عن قسم التخطيط في هيئة األركان واملسؤول سابقا

شاؤول وَّ ،في الوقت الراهن INSS–رئيس املخابرات العسكرية السابق ومدير معهد أبحاث األمن القومي  :عاموس يادلين ، معإسرائيلبحثية في شخصيات 

في بحث  كان ديكيل أول من تحدث. أبحاث هيرتسيليا في الوقت الراهنية العسكرية واملسؤول في مركز سرائيلالعميد املتقاعد من سالح املخابرات الَّ :شاي

وهي حلب واملوصل والرقة وصنعاء قبل انتصار الجيش السوري ، عارك يمكن للمنتصر فيها تحديد مستقبل سورية واملنطقةأربعة م مهم عن مستقبل أهم

ي نيسان موقعه ف علىقد ترجم بحثه هذا عن العبرية ونشره  (دمشق لألبحاث والدراسات )مداد زَّوكان مرك .بوقت كبير املوصل لعراقي فيالجيش في حلب وَّ

9112. 

هي أن جميع الالعبين املشتركين  ""لعبة الحرب هذهظهرت من 

وإيران وسورية وحزب هللا وروسيا  إسرائيل :وهم ،فيها

مصلحة مشتركة لالمتناع عن  تجمع بينهم ،والواليات املتحدة

من املتوقع وعلى ضوء ذلك  ،الحرب إلى أي تصعيد يقود

أن يفرضوا على أنفسهم كوابح )وضوابط( من لهؤالء الالعبين 

كما يمكن االعتقاد أن  أجل السيطرة على درجة أي تصعيد.

http://www.inss.org.il/he/publication/the-potential-for-a-war-on-the-northern-front-that-none-of-the-parties-want-insights-from-a-war-game/
http://www.inss.org.il/he/publication/the-potential-for-a-war-on-the-northern-front-that-none-of-the-parties-want-insights-from-a-war-game/
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َّ ،الوضع في سورية سيبقى ضمن الفوض ى لزمن طويل  وأن 

 من ال
 
التي  يستطيع أن يقد  املستلزمات العبين الَّأحدا

وقد آن األوان الذي  ،استقرار في سورية تحقيق يتطلبها

مساحة تحركها في بتنازل في  القيا   إسرائيليتطلب من 

سياسة الغموض إزاء سورية واملقصود بسياسة الغموض هو 

 عن عمليات تنفذها رس هاتجنب إعالن  إلى إسرائيللجوء 
 
ميا

وأن تتفهم أن نظا  األسد هو  ،وفوق أراضيهاضد سورية 

 بالنسبة لها البديل
 
 بين نسفيإ دّقَّ إلىوأن تسعى  ،األقل سوءا

وبين روسيا وإيران من جهة  ،األسد وإيران من جهة ]الرئيس[

تقو  في هذه املرحلة عاء بأن إيران على قاعدة االدَّّ ، ذلكأخرىَّ

ات املدعومة منها باللعب هلية هي واملجموعمن الحرب األَّ

األسد.  على حساب مصالح روسيا ونظا بشكل مستقل 

فاالعتراف بنظا  األسد إذا ما قا  بإبعاد القوات اليرانية من 

َّ."سورية يمكن أن يساعد بتحقيق هذا الهدف

َّ الجيش السوري " :وفي النص يرى أصحاب البحث أن 

َّ ،نيسان 92أعلن في ليل   من القواعد العسكرَّ أن 
 
ية في عددا

ووصف الهجو   ،لهجو  صاروخي منطقة حلب وحماة تعرض

بعدوان جديد يقو  به العدو ضد سورية. وكانت مصادر 

 قرب حلب 
 
 جويا

 
متنوعة قد ذكرت أن الهجو  استهدف مطارا

تستخدمها قوات الحرس وقاعدة عسكرية في منطقة حماة 

 ،الثوري اليراني واملجموعات الشيعية املدعومة من إيران

 كما ذكرت املصادر أن الهجو  استهد
 
َّف أيضا

 
ية يضم بن موقعا

وتخزين الصواريخ أعد بمساعدة من كوريا نتاج تحتية لَّ

هذا الهجو  قد . وكان الشمالية وبتمويل إيراني قرب حماة

 ذا املوقع وللسالح املخزونبضرر كبير لهتسبب على ما يبدو 

  ،عشرات الصواريخ داخله ودّمرَّ ،فيه
 
سقوط  إلىإضافة

ن. وقبل شهر كان إيرانيوَّقتلى ربما يكون بعضهم ال عشرات

َّد أبحاث األمن القومي قد أعد  "معه
 
لحرب مفترضة"  تمثيال

حرب( من أجل توضيح حدود املعركة تمثيلي ل)سيناريو 

املستمرة في الساحة الشمالية والتطورات املحتملة للتصعيد 

وإيران واملجموعات املدعومة منها. وتوصل  إسرائيلبين 

َّللتصعيد: سيناريوين إلىاملتابعون للعبة الحرب 

 إسرائيلتضمن احتمال تبادل ضربات بين  ،األولإ

ية إسرائيلعمليات  طارَّوإيران على األراض ي السورية في إ

ومنعها من امتحان وتحدي  ،يرانعسكري لَّلحباط تمركز 

أن خرج هذا السيناريو بوَّ ية.سرائيلالخطوط الحمراء الَّ

ه عن نجمت على نحو َّ تيجة املحتملة لهذه العملية كانتالن

 كما ،من إيران سلسلة ردود بين الدول واملجموعات املدعومة

َّ إلىأّدى  متنوع لروسيا والواليات املتحدة والنظا   تدخل 

َّالدولي.

 من الساحة  الثانيأما السيناريو 
 
فعرض تصعيدا

َّ
ُ
 يلسرائسب لَّاللبنانية في أعقاب االفتراض بوقوع هجو  ن

ب تابعة لحزَّاريخ ذات الدقة العالية العلى موقع تركيب الصوَّ

ذا االفتراض دراسة مسألة استراتيجية هللا. وكان الهدف من ه

 ستكون الساحة الشمالية وحدة واحدة 
 
أساسية هي: هل حقا

أو أنهما ساحتان منفردتان لكل  ،بجبهتين من سورية ولبنان

الح عن مصمنهما وتعبر كل واحدة  ،منهما منطق مختلف

َّ."مميزة عن األخرىَّواهتمامات 

ون يرى املعّدَِّ وتحت عنوان فرعي: "دروس مركزية":

َّ هذه كشفت عن سلسلة من  "لعبة الحرب" لهذا البحث أن 

 عن املصال
 
 حالتوترات بين الالعبين املتعددين ناجمة أيضا

َّأ الخاصة بكل العب. ومع ذلك ظهرَّ  من تفضيل  ن 
 
هناك نوعا

شكل باملدى الطويل  ما يتطلبه دى القصير علىامل ما يتطلبه

ظهر توهذه املتطلبات  .كل العب على وزنه حافظةممع  ترافق

وتدفع  ،على سطح اعتبارات استراتيجية باردةبصورها 
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العمل بشكل مناقض ملصالحهم  إلىالالعبين في أكثر من مرة 

 "ربلعبة الحة األساسية التي تظهر من "العبرَّ األساسية. ولعل َّ

 وإيران وسورية إسرائيللكل العب من الالعبين تكمن في أن 

سيا والواليات املتحدة مصلحة مشتركة وَّوحزب هللا ورَّ

لذلك وَّ ،الشاملةباالمتناع عن التصعيد الذي يتسبب بالحرب 

ع
ّ
أن يفرض هؤالء الالعبون على أنفسهم كوابح من أجل  ُيتوق

َّالسيطرة على درجة التصعيد.

-تكبح املحور اليرانيهناك عدد من العوامل التي ف

َّالسوري:

في  األسد]الرئيس[ ا املحور في تمكين سلطة رغبة هذ .1

ي سرائيلمن الردع الَّأرجاء سورية والخوف  كّلَّ

ني اليرا–لحاق الضرر باملشروع الروس يإ إلىالقابل 

 املشترك للمحافظة على نظا  األسد.

نية الرئيس ترامب سحب قواته من شرق سورية  .9

 بانتظار سحبوهذا ما يبرر صبر إيران  ،بشكل مبكر

 القوات األمريكية.

األخذ في الحسبان مصالح روسيا وسعيها  إلىالحاجة  .3

 عداد تسوية سياسية في سورية. إ إلى

َّ ويبدو رغم ذلك للتصعيد ديناميكية خاصة تعود  أن 

قواعد اللعبة التي تفرض على العبين كثيرين  إلىباألساس 

 ،خصم الذي استهدفهمضد عملية ال انتقامّيَّ ردَّّ إلىاللجوء 

 كيوهذه الدينامي
 
طورات ت فية تضم عناصر طارئة تؤثر كثيرا

األحداث قد تكون نتيجة غير مقصودة بسبب تقديرات 

َّ."مخطئة

وهناك نقطة أخرى " ون لهذا البحث:يضيف املعّدَّوَّ

الضرورة أما  ليست ب إسرائيلف ،ةذات صلة بحدود املعرك

، أي أنها "أما  "حرب شمالية أولى والَّ "لبنان ثالثة"حرب 

َُّمَّ أما  تحالف معاد َّ"ليست 
 
، "تحد في جبهة لبنان وسورية معا

َّ جميع الالعبين ليس من مصلحتهم توسيع حدود املعركة  ألن 

بموجب  ،أن املصالح املتنوعة لالعبين إلىإضافة  ،جبهتين إلى

سلوك مختلف ومميز في كل  إلىتدفعهم  للعبة سوف همفهم

ن أن تتصارعا في امللعب وإيران تفضالَّ إسرائيلساعة. ف

بوقوع "حرب أولى مع  ، وهذا من شأنه التسببالسوري

 يلإسرائتكون فيها سورية ساحة الحرب بين إيران وَّ ،"سورية

 ثانويَّّ
 
َّبينما يصبح النظا  السوري العبا

 
َّ.ا

مل بما يتناسب مع مفهو  فقد كانت تع إسرائيلأما 

 ،من أجل فرض خطوطها الحمراء، املعركة املستمرة القائمة

عمليات عسكرية مسبقة وفعالة بهدف ذلك بوساطة 

 ،الضغط على إيران وتخفيض درجة انتشار وجودها في سورية

لكن إيران حتى  بطاء عملية تمركزها في الساحة السورية.وإ

وفضلت االمتناع عن  ،اتخاذ سياسة ضبط إلىلو اتجهت 

إال أنها ال تستطيع االستمرار  ،إسرائيلاالصطدا  بحرب مع 

ال على عَّّالف وستفتش عن إمكانية للردَّّ ،باتباع سياسة التهدئة

 ،لإسرائيمفضلة العمليات السرية واملفاجئة ضد  إسرائيل

بة قا  هذه اللع فالهدف االستراتيجي اليراني الذي افترض في

 ،عن شن هجو  ضد منشآت إيران النووية إسرائيلعلى ردع 

لكي تنشغل على طول  إسرائيلمجال احتكاك مع  وخلِقَّ

في على أرض الواقع ضرار متراكمة بها. وَّوإلحاق أ ،حدودها

ضربة قاسية ضد أهداف إيرانية  إسرائيل اب توجيهأعق

فوق األراض ي " قوات القدس التابعة للحرس الثوري"

ر وظه ،إسرائيلد املجابهة مع اختارت إيران تصعي ،السورية

 حين ذلك جليَّّ
 
ليات من الصواريخ والقذائف على صطلقت أا

ا ورّوجت بأنه ،ية من األراض ي السوريةإسرائيلمواقع عسكرية 

 موقع ضربت
 
 خارج إسرائيلا

 
. كان االفتراض هو أن إسرائيليا



 

ِمداد –مركز دمشق لألبحاث والدراسات  8102 لعاشرالة | العدد سرايل سورية من منظور مراكز األبحاث الإ     

 

4 

ها مباشرة من أراضي ع إيران عن إطالق صواريخ باليستيةنتتم

تربط املعركة داخل سورية باملوضوع لكيال  إسرائيلعلى 

ر مطالبتها بتقييد تطوي إلىوتدفع املجتمع الدولي  ،النووّيَّ

الصواريخ الباليستية. وكانت الدول الكبرى قد لعبت في هذا 

َّ
 
 ثانويا

 
يقاف عملية ولم تستخد  قدراتها لَّ ،املوضوع دورا

تكمن في  ذلك أن  مصالح روسيا ؛تدهور التصعيد وتوسعه

 االمتناع عن املحافظة على ما أنجزته في سورية والعمل على

رى يالخروج منه. ولذلك  ال تستطيع الغوص العميق في وحل

ر بدورها كعنص توقع أن تتمسك روسيامن امل السيناريو أنه

على ثمن الوساطة من  وستحصل ،وسيط وشامل التأثير

ران وإي إسرائيلمختلف األطراف. ففي موضوع املجابهة بين 

تزيد أهمية وقيمة دور موسكو بسبب قدرتها على التحدث مع 

من أجل السعي ملنع  ؛ ذلكي واليرانيسرائيلالجانبين الَّ

فاالحتكاك املسيطر عليه  حرب واسعة. إلىتصعيد املجابهة 

سع يفيد روسيا بسبب املوقع تصعيد وا إلىدون انتقاله 

مخطط قواعد  إلىوإذا نظرنا  ،املركزي لروسيا بين األطراف

حافظة على نظا  األسد اللعبة نجد أن روسيا قادرة على امل

وتجهيزه بمنظومات دفاع جوي متقدمة. فروسيا ما تزال 

تقبل سم إلىلكننا إذا نظرنا  ،بحاجة ليران وقتالها على األرض

أنها تتباعد بسبب الصراع على  فسنجد ،يرانمصالح روسيا وإ

يات . أما الوالَّفيها التسوية املقبلة وشكلالنفوذ في سورية 

التي  استها الراهنةباع سينها لن تتوقف عن اتاملتحدة فيبدو أ

لبات استثمار أدنى املتط إلى فهي تلجأ ،"تشبه "الغائب الحاضر

عسكرية أخرى في الشرق األوسط.  في معركةودون أن تتورط 

ان عاد إيرَّإب إلىفعلى املستوى العالمي تسعى الواليات املتحدة 

 ترى أنه من  ،وتخفيض نفوذها فيها ،عن سورية
 
لكنها عمليا

 عالجة امللف السوري، وال ترغباملريح لها أن تتولى روسيا م

االنجرار نحو مجابهة عسكرية واسعة مع إيران، تعرض ب

لغاء أو تغيير االتفاق النووي مع إ وهوَّ لهدف املركزي:للخطر ا

 ةإيران، عن طريق تخفيض التدخل العسكري في البؤر املثيرَّ

حرية العمل؛  إسرائيلمنح للمشاكل. وتفضل إدارة ترامب 

تدخل عسكري واسع. الواليات املتحدة من  ذلك لعفاء

 هاكافت ليست، ان وكذلك الدول العربيةفالدولتان العظمي

عنية باستخدا  قوات ومصادر قوة أخرى من أجل إخراج م

أما بالنسبة لحزب  ،التي تدعمها من سورية إيران واملجموعات

 يلإسرائهللا فهناك ميزان قوة ردع بين الطرفين حزب هللا وَّ

على األراض ي اللبنانية. والجمهور اللبناني تعلم من معاناته 

مختلفة مراحل زمنية سنة من الحرب في  أربعين طوال

 ويخش ى كثيرَّ ،"لية وحرب لبنان األولى والثانيةلحرب األها"
 
ا

النقيض من سورية  كما أنه علىخرى. من حرب ألهذا السبب 

ة ما تزال التركيبفيها تأثير الرأي العا  الداخلي نعد  التي ي

 
 
بصفته  حزب هللا فياللبنانية الطائفية الدينية تشكل تأثيرا

َّ
 
 سياسيا

 
َّ ،كيانا

 
على  وعالوة في االنتخابات اللبنانية. تحديدا

 على الرد 
 
ذلك ورغم القيود املوجودة ما زال حزب هللا قادرا

تعلق ت ي على لبنان ألسبابإسرائيلبقوة ضد أي هجو  

ة على قوَّ محافظةوبرغبته لل بمكانته واحترا  الجمهور له

درع لبنان. وإيران ما تزال تواصل بصفته  إسرائيلالردع إزاء 

جي لليو  املوعود للعمل بناء حزب هللا كذراع استراتي عملية

تحقيق هذا الهدف بطريقة حذرة وبثمن وهي مصممة على 

َّوكلما  ،محدود
ُ
 ةملهاجم يةغلقت في وجه إيران خيارات عملياتأ

تفعيل منظومتها االستراتيجية عند  إلىلجأت  كلما إسرائيل

رض أو طائرات هجومية بال طيار. رض أاريخ أحزب هللا من صوَّ

ابهة مباشرة مع الرئيس األسد فال مصلحة له في مجأما 

ملسألة في الدفاع عن األجواء السورية من ا؛ بل حصر إسرائيل

ه من شركائ منعلكنه لن يحاول  ،يةيلسرائالعمليات الجوية الَّ

َّ."إسرائيلن العمل ضد حزب هللا ع إلىإيران 
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تحت عنوان: "الختا   مؤلفو البحثويضيف 

َّ إسرائيلإذا كانت بأنه "" والتوصيات
 
 عن املسؤولةهي  حقا

فإنها في هذه الحال تبعث  ،الهجو  األخير على شمال سورية

 ةمعركنها مصممة على استعدادها لدارة : إبرسالة تقول فيها

 نها ستعمل، وإجل منع تمركز إيران في الساحة الشماليةمن أ

اليراني بافتراض وجود املعلومات على إحباط الرد 

االستخباراتية املطلوبة بيدها والرد العملياتي الفوري. لكن 

جاز نية يكمن في كيفية إسرائيلياسة الَّالتحدي الها  أما  الس

أهدافها ضد إيران ملنعها من امتالك القدرة النووية وتخفيض 

 ،اريخها الباليستيةوإحباط تطوير صوَّ ،تمركزها في سورية

 وأن كل هذه املسائل تسير مع  ،تباعهاتزايد قدرات أوَّ
 
خصوصا

، وتتفاعلبعضها 
 
َّفيما بينها في املصادر واالهتمامات. بعضا

يولد على املدى البعيد تمركز إيران في سورية  وإذا كان 

ك بعض هنا إال أن  ،إسرائيلة كبيرة على مضاعفات سلبي

ن واجهة ضد إيرااملمن أشكال  سرائيللَّالفوائد التي تتحقق 

ة يمعلومات استخبارات إلىالوصول  :مثل ،حة السوريةفي السا

قوع وقدرة رد فوري عند وَّ وعملياتية ومدى في حرية العمل

على املحافظة على تصميمها مجبرة  إسرائيلأي حادث، لكن 

على صد التمركز اليراني ومنع تزايد قدراته في سورية 

التي سادت بعد حرب لبنان  للمرحلةوالتصرف بشكل مغاير 

التهدئة أما  استمرار  إلى( حين لجأت 9112الثانية )تموز 

 كذراع استراتيجية إيرانية  هللا لقدراتهعملية إعادة بناء حزب 

َّفي لبنان.

وينبغي  ،في ردع حزب هللا إسرائيلذلك نجحت  ورغم

ردع عن طريق تمسكها بسياسة املحافظة على هذا ال عليها

 الرد الفوري 
 
جنب مع العمل  إلىعلى أي حادث محدد جنبا

الدبلوماس ي لوضع حزب هللا في قائمة منظمات الرهاب )حتى 

في قائمة الرهاب الخاصة باالتحاد األوروبي( وتشجيع وجود 

َّكوابح داخلية لبنانية على حزب هللا.

ب مكستحقيق  سرائيللَّاألحوال يمكن  كافةوفي  هذا،

عمليات عسكرية أخرى تنفيذ بوساطة  ،عملياتي وسياس يَّّ

بصمة منخفضة إعالن املسؤولية عنها وب إلىوء دون اللج

بنية القوة اليرانية على تشويش الوطرق متنوعة من أجل 

َّة مجموعاتها في الساحة الشمالية.وقوَّ

 جرىَّالذي  روسيا نفسها أما  الهجو وباملقابل وجدت 

رر لضفي مواجهة اكبير  عن ردَّّ نيسان تبحث 92على سورية في 

شنته واشنطن ولندن  هجو الذي أصاب صورتها في أعقاب 

َّبسبب املوضوع الكيماوي في سورية. ،وباريس

وبدا أن روسيا فوجئت من هذا الهجو  األخير الذي 

دفع جود قواتها في شمال سورية، وهذا ما جرى قرب مناطق وَّ

على تزويد سورية بمنظومة صواريخ أرض  التصميم إلىروسيا 

َّ(.311جو حديثة من نوع اس )

ما استخدمت مثل هذه املنظومة على يد الروس  وإذا

َّضررَّبداية فسوف يلحق ذلك في ال
 
بحرية عمل سالح الجو  ا

أن تغير هذه  ويمكني فوق سماء سورية ولبنان، سرائيلالَّ

 وروسيا التي تطورت إسرائيلالنتيجة أشكال التنسيق بين 

يق تنس إلىمنع االحتكاك  إلىمن حالة التنسيق العملياتي 

ستصبح الخصم الذي يهدد املشروع  إسرائيلاستراتيجي، ف

الروس ي في سورية في أعقاب تصميمها على تصعيد املجابهة 

َّمع إيران ومجموعاتها في سورية.

الضرر بقوات األسد، ويزيد من وهذا ما سوف يلحق 

 وقواتية سرائيلوقوع مواجهة مباشرة بين القوات الَّ خطرَّ

. وعند ذلك ستضطر الروسية في سوريةالجو والدفاع 

مستوى ردها على محاوالت إسقاط  قياس إلى إسرائيل
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 ( املستخدمة من الطواقم311س اطائراتها بصواريخ )

 على العالقاتلهذه البطاريات الروسية ومضاعفات مهاجمتها 

َّالروسية.-يةسرائيلالَّ

 سيبقى فوَّ أنهوفي تقديرنا للوضع في سورية نرى 
 
ضويا

َّألن  ،طوال الزمن املقبل
 
 أو قادرا

 
 أي العب لن يكون مستعدا

َّتتطلبه عملية تحقيق االستقرار في سورية.يجاد ما على إ

 الوضع إلىحتى اآلن عن الشارة  إسرائيل ورغم امتناع

 نه يبدو لها أن بدائل نظا ، إال أهائي الذي تفضله لسوريةالن

... وترى 
 
ران باملقابل أن إي إسرائيلاألسد ستكون أقل استقرارا

حماس في غزة( من أجل تحدي بلتضحية بسورية )وَّمستعدة ل

 ،لإسرائيوربطها في صراع واحتكاك على طول حدود  إسرائيل

َّ لكنها أقل
 
الذي يشكل لها حزب هللا ب للتضحية استعدادا

 استراتيجية. وقد آن األَّ
 
عن  إسرائيلوان لكي تتخلى ذراعا

ة الغموض )في موضوع املدى املريح في استخدا  سياس

عسكرية ضد سورية( العالن عن مسؤوليتها عن عمليات 

ن وبي من جهة، لدق إسفين بين األسد وإيران وعليها السعي

 إيرانعاء بأن على قاعدة االدَّّمن جهة أخرى، روسيا وإيران 

الحرب األهلية وحرب الوكالء في من رحلة امل هذه بدأت في

 لى حساب مصالح روسياع"باللعب بشكل مستقل"  سورية

عتراف بنظا  األسد إذا قا  من املمكن لالَّوَّ. ونظا  األسد

في تحقيق  انية من سورية من املساعدةبإبعاد القوات اليرَّ

َّ دق السفين(.في )أي " هذه الغاية 

َّ

إإ
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إوفي التح لل واالستنتاج

سلط البحث الضوء على عدد من الحقائق في وصفه 

َّ، هن بعد انتصارات سورية وحلفائهاللوضع الرا
 
وجود ب مسلما

ية سرائيلالَّ يةجبهة الشمالالعلى  أخطار لهذا الوضع الجديد

 تعززها ،جنوب لبنان إلىملمتدة من حدود الجوالن السورية ا

 .وروسيا على مستوى أوسع ،داخل سورية وفي املنطقة إيران

يراني الروس ي ومشاركة حزب هللا وأقر أن التحالف السوري الَّ

فيه ولد زيادة في قدرات سورية العسكرية بشكل خاص وفي 

يد في جبهة قدرات هذا الحلف في املنطقة وجعل أي تصع

هم وَّ ،لالعبين "غير مفضل عند جميع اية "سرائيلالشمال الَّ

وروسيا والواليات املتحدة واستنتج  وإيران وسورية إسرائيل

َّ
 
في جبهة الشمال يخرج عن  بأن أي صدا  عسكريَّ احتماال

ويرى  .حدوده ويتصاعد يمكن أن يتسبب بحرب كبيرة

حة لهم فيها ومن ضمن جميع الالعبين ال مصل" الباحثون أن

َّ".إسرائيلذلك 

إ:ون تعنييسرائيلا الباحثون الَّاملحصلة التي توصل اليه

إ
ا
العسكرية  إسرائيليقل هامش وحدود عمليات : أوال

حرب شاملة أو كبيرة  إلىطاملا أن التصعيد بنظرها سيؤدي 

َّ
 
وهذا يعني أن العمل العسكري . وال مصلحة ألحد فيها نسبيا

بدأت تقل  ،الخارجي عبر الحدود ضد سوريةي سرائيلالَّ

   جدواه أو أن التصعيد فيهبسبب عد أهميته عندها

َّ وبالردود ضده
 
كبيرة ال تناسبها في هذه  قد يشعل حربا

َّ.الظروف

إ
ا
 ،تسلم بأن سورية ليست وحدها إسرائيل: أن ثانلا

ملا أن طا ،أو عزلهم عنها ،عزلها عن حلفائها وبأنها لن تستطيع

وتين من سورية واحدة بقالبحث يتحدث عن جبهة شمال 

َّ هللاوحزب 
 
إ .يرانيإقليمي إبدعم  معا

نفسها في هذه الظروف  إسرائيلتجد  ،املقابلفي 

ذا لم تقم االدارة األميركية بمشاركتها مباشرة بحرب إ ،وحدها

ساحة عاملية يشارك فيها  إلىاحتمال يحول الحرب  وهو .كهذه

إ.س املوجودين على األراض ي السوريةالروَّ

إ
ا
رب حال إلىد تصعيال إلىصدا  ال مننتقال االَّ: أن ثالثا

َّ ،شاملةال
 
أكثر من  ،إسرائيلعلى  بأخطارَّ سيظل محفوفا

حتى لو شاركت واشنطن  .أخطاره على أطراف جبهة الشمال

أو ضد  إيرانمباشرة في حرب كهذه ضد  إسرائيلجانب  إلى

 ة حربساح إلىنفسها ستتحول  إسرائيلبهة الشمال ألن ج

اقط ستتس الصواريخ التي كميةفي جبهتها الداخلية نتيجة 

َّنصفها.عليها حتى لو حيدت 

ية وما تعنيه في سرائيلوأما  هذه االستنتاجات الَّ

 ،أكثر من غيرها من الالعبين إسرائيلتفضل  ،ساحة املجابهة

اهنة أن تتجنب حرب كبيرة أو شاملة في هذه الظروف الرَّ

لكنها لن تتوقف عن العمل على ، واالفتراضات املستمدة منها

منع استمرار أو تزايد خطرها على هذه الظروف وَّمحاولة تغيير 

رة وبلغة مباش ولذلك يوص ي الباحثون بشكل علني .إسرائيل

 حالف الثالثي حينتتضعف جدار هذا الصريحة بفتح ثغرات 

سيا وبين روَّ وإيراناألسد  الرئيس بين إسفينبدق يطالبون "

َّد ية على استعدادسرائيلالقيادة الَّ األمر،في واقع . "وإيران
 
 وما

للبحث عن خطط وتنفيذها كلما تعرقل نجاح خطة سابقة 

فمع خطر التصعيد  .استخدمت ولم تجد في ظروف سابقة

يرى  لسرائيلياسكري العسكري وضيق هامش العمل الع

الظرف الحالي لسورية ستسوده الفوض ى لزمن الباحثون أن "

 ،في جدار هذا التحالف الثالثي" إسفينطويل وال بد من دق 

ية أما  سورَّ إسرائيلملصلحة ض توازن قوى تميل كفته لفرَّ

َّ .وحلفائها عن طريق تفكيك هذا التحالف نفسه
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ولذلك يصبح تمتين هذا التحالف بكل أهدافه 

وتاريخ عالقاته التي ترسخت بأشكال ومضامين  ة،املشترك

مة بما ولدته من انجازات ملموسة والقي ،بالغة التضحية

ي هو الرد الذ ،واملعارك املصيرية مشتركة في كافة املجاالت

.ضد سورية وحلفائها إسرائيليحبط محاوالت وأهداف 

 



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

سورية - دمشق - مزة فيات غربية - خلف االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحاق 85


	غلاف
	التقرير العاشر 15 أيار 2018
	أخيرة

