
 

1 
 

بعدَُعْقدُمنُالحربُفيُسورية...ُُُسوُرترجماتُجُ مُ 

ُيجبُعلىُإسرائيلُتغييرُسياستهُا

 
  



 

2 
 

بعدَُعْقدُمنُالحربُفيُسورية...ُُُسوُرترجماتُجُ مُ 

ُيجبُعلىُإسرائيلُتغييرُسياستهُا

 
  



 

3 
 

بعدَُعْقدُمنُالحربُفيُسورية...ُُُسوُرترجماتُجُ مُ 

ُيجبُعلىُإسرائيلُتغييرُسياستهُا

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نة هذا المحتوى والحفاظ عليه وتوسيع نطاق  م  ق  لر   JSTORتعاون مع يمعهد دراسات األمن القومي 

 الوصول إليه.  

 

 

https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep30654.pdf


 

4 
 

بعدَُعْقدُمنُالحربُفيُسورية...ُُُسوُرترجماتُجُ مُ 

ُيجبُعلىُإسرائيلُتغييرُسياستهُا

 

INSS  

   2021بريل إ 7 ،1451رقم نسايت إ

  "كارميت فالينسي"و "أودي ديكيل" يجب على إسرائيل تغيير سياستها ،سوريةد من الحرب في ق  بعد ع  

 

تمك   وإيران،  روسيا  من  عسكرية  نظام  بمساعدة  األسد"ن  من    "بشار 

في   منها  عانى  التي  العسكرية  النكسات  على  والتغلب  الصمود 

ع   وبعد  ذلك،  ومع  األهلية.  الحرب  من  األولى  الحرب،  ق  السنوات  من  د 

ق  غير  النظام  تزال فإن  ال  والتي  بأكملها،  الدولة  على  السيطرة  على  ادر 

منقسمة وغير قادرة على العمل بفعالية. طالما أن األسد يسيطر على 

ومع    ،سورية التعافي.  أو  لالستقرار  وقابلية  احتمااًل  هناك  أن  يبدو  فال 

ت   التمسك  واص  ذلك،  إسرائيل  في  والعسكرية  السياسية  العناصر  ل 

في   هللا  وحزب  إليران  الباب  فتح  الذي  األسد  أن    سوريةبفكرة 

والمسؤول عن مقتل مئات اآلالف من أبناء وطنه، وهو أفضل من أي 

 . سورية خيار آخر في 

تغيرت   أيض  سوريةمثلما  يجب  الماضي،  العقد  تفضيل   اً في  تغيير 

 السوري. للرئيس جي ستراتيإسرائيل اإل

الدراسة  ت   هذه  ت  وصي  تجاه  غي  بأن  سياستها  إسرائيل  من  ،  سوريةر 

الجلوس على السياج إلى زيادة المشاركة في ثالث مناطق إستراتيجية  

  سورية   ي، شمال شرقسورية  ي: جنوب ، هيذات أهمية حاسمة إلسرائيل

 )الحدود مع العراق(، والحدود السورية اللبنانية. 

ع   في  ق  بعد  األهلية  الحرب  من  أن  سوريةد  الواضح  من  كما   سورية، 

في   قمعه   2011-1963كانت  الذي  المدني،  التمرد  موجودة.  تعد  لم 

بقسوة نظام ديكتاتوري بدعم عسكري ودبلوماسي من روسيا وإيران، 
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مة إلى مناطق نفوذ وسيطرة بدعم من دول أجنبية.  مقس    سوريةترك  

الواقع يجعل شعار   الدولة السورية"،  هذا  "الحفاظ على وحدة وسالمة 

بال معنى على    ،الذي ردده المسؤولون السوريون وبعض الدول الغربية

 اإلطالق. 

أن   منقسمًا   سوريةيبدو  مسرحًا  المنظور  المستقبل  في  ستبقى 

 ق األوصال.  وممز  

السيطرة: منمقس    سورية  خريطة  عدد  إلى  الواقع  األمر  بحكم   مة 

يسيط ظاهري الجيوب.  األسد  بشار  روسيا اً ر  من  عسكرية  بمساعدة   ،

ثلث   على  ووكالئها،  يربط  وإيران  الذي  الفقري  العمود  وخاصة  البالد،  ي 

الجنوب.   أقل  وبدرجة  ودمشق،  وحمص  حلب  في  الرئيسية  المدن 

للثوار برعاية تركية. على   اً جيب  سوريةل منطقة إدلب شمال غربي  شك  وت  

التركية السورية  الحدود  أراض    طول  التركية.    توجد  للسيطرة  خاضعة 

غالبية الموارد    الذي يحتوي على-  سورية  يويخضع معظم شمال شرق

المتحدة. تنشط    -الطبيعية للبالد الكردية بدعم من الواليات  للسيطرة 

وشرق   وسط  في  )داعش(  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  . سوريةخاليا 

( 1)  "سيادة فارغة":مؤشر على    اً هي أيض  سوريةالسيطرة على حدود  

٪  15يسيطر الجيش السوري، الخاضع لنظام األسد، على ما يقرب من  

 ( للبالد.  الدولية  البرية  الحدود  تحت  2من  اللبنانية  السورية  الحدود   )

( هللا.  حزب  من  3سيطرة  عليها  تسيطر  السورية  العراقية  الحدود   )

( إليران.  تابعة  ميليشيات شيعية  السو4الجانبين  الحدود  التركية  (  رية 

 تسيطر عليها عناصر ال تشمل نظام األسد وداعمته إيران. 
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اإلنساني: من    الوضع  خالل    500.000أكثر  حياتهم  فقدوا  شخص 

سنوات الحرب العشر )في مرحلة معينة، توقفت وكاالت األمم المتحدة 

من   يقرب  ما  الضحايا(.  إحصاء  منازلهم    12عن  فقدوا  مليون شخص 

ويعيش  وأصبحوا   الجئين،  أو  نازحين  خط   %90اآلن  تحت  السكان  من 

ر عددهم بـ المقد    سوريةمن سكان    اً مليون   12الفقر. يسيطر األسد على  

حاف  اً مليون   17 على  والبالد  جوع،  أزمة  السلع    ،ة  في  النقص  ويتزايد 

أن    ،األساسية إلى  التقديرات  تشير  والوقود.  الخبز  مليون    11وخاصة 

 سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية. 
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الب    ة:ة تحتي  ي  ن  ب ة للدولة للدمار أو ألضرار ة التحتي  ي  ن  تعرض أكثر من ثلث 

ضد   حربهم  في  وحلفاؤه   بالغة.  النظام  هاجم  المسلحة،    ، المعارضة 

وإيران الحضرية  ،روسيا  الكيماوية بما    ،المراكز  باألسلحة  ذلك  في 

ستراتيجية التدمير للقضاء على المناطق  إوالبراميل المتفجرة، في إطار  

في   اإلعمار  إعادة  تكلفة  تقدر  المتمردون.  عليها  يسيطر  بـ    سوريةالتي 

تمويل   250-350 يوجد طرف قادر على  المرحلة ال  مليار دوالر، وفي هذه 

 إعادة اإلعمار أو راغب في ذلك.  

والدولي: اإلقليمي  الغرب  قاط    الوضع  األسد.  ع  إدارة ونظام  أن  يبدو 

ذلك  بما في  األسد،  تجاه  المتشددة  األمريكية  السياسة  تواصل  بايدن 

المقر   وشركائه  ضده  كحاكم العقوبات  باألسد  اإلدارة  تعترف  ال  بين. 

 ح  ل  شرعي. وبالمثل، سيتم استبعاد نتائج االنتخابات الرئاسية طالما لم ت  

وإعادة   االستقرار  على  مؤشرات  أو  سياسية  إصالحات  أي  األفق  في 

قرار مجلس األمن التي وضعها  لخارطة طريق    اً قف  و    سورية اإلعمار في  

2254 . 

األوسط  الشرق  في  األصدقاء  من  قليل  عدد  عدد  لألسد  الدول  .  من 

ظاهري  واإلمارات،   اً قامت  والبحرين  عمان  مثل  معه،  عالقاتها  بتطبيع 

إلى تخفيف    اً ودعوا مؤخر   ،ا قبلت مصر واألردن استمرار حكم األسدبينم

خارج جامعة    سوريةت ركت    ،العقوبات على الشعب السوري. ومع ذلك

 الدول العربية.  

في   واالقتصادية  الحكومية  اإلصالحات  أن  تدرك  التي  روسيا،  تنجح  لم 

به كسيادة شرعية   سورية االعتراف  على  النظام  يحصل  لكي    ، ضرورية 

 في تعزيز تسوية سياسية. 
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األسد   حكومة  إنهاء  فإن  لروسيا،  سياسية  يحمل  بالنسبة  تكلفة 

أي    موسكو  ألن  ؛باهظة ترى  في  فاعل  ال  استبداله.  على  قادر  مستقر 

ظل هذه الخلفية، تحاول موسكو تسويق نظام األسد القاتل للمجتمع 

 الدولي كحكومة شرعية.  

 الشيطان الذي نعرفه: لماذا يجب أن يتغير هذا الموقف؟  

الحرب في   روسيا مشاركتها في  بدأت  أن  عام    سوريةمنذ  ، 2015أواخر 

إسرائي األقبلت  نظام  حكم  استمرار  تماشيل  لـ    اً سد،  تفضيلها  مع 

 "الشيطان الذي نعرفه".  

على   اإليرانية  الحرب"  "آلة  بناء  لتعطيل  المستمرة  الجهود  بخالف 

وتجن   السياج  على  الجلوس  إسرائيل  اختارت  السورية،  ب  األراضي 

الوضع   لكن  المتناحرة.  السورية  الفصائل  بين  الصراع  في  المشاركة 

تقييم   إعادة  يتطلب  اإلسرائيلية،الحالي  أن    للسياسة  إدراك  وخاصة 

 صالحة لألسباب التالية:   د  ع  سياسة عدم التدخل لم ت  

  سوريةمنح بشار األسد إيران فرصة لتوسيع وترسيخ نفوذها في    أواًل،

  اً كبير   اً أمني  اً ل تحدي على مستويات مختلفة على المدى الطويل، مما شك  

 للغاية إلسرائيل على حدودها الشمالية. 

بشكل رئيسي من خالل حزب هللا، وكيلها اللبناني،   األسد    دعمت طهران  

كان الشيعة في العراق  والميليشيات المقاتلة التي تم تجنيدها بين الس  

إيران على تجنيد ن  الماضيي    ن  وأفغانستان وباكستان. في العامي   زت  ، رك 

السوريي التي  المقاتلين  المحلية  الدفاع  ميليشيات  في  ودمجهم  ن 

 تدربها وتسل حها.  
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تدريب   السوري من خالل  الجيش  نفوذها في  تعميق  إيران على  تعمل 

 كبار القادة والمساعدة في تعزيز القوة.  

هللا" ي سيطر   اللبنانية  "حزب  السورية  الحدود  خالياً ويؤس  ،  على   س 

و الجوالن،  هضبة  في  في شمال  إيرانتستعد  إرهابية   سورية   يلقواعد 

ي   مما  الثوري،  للحرس  التابع  القدس  السريع  سه  لفيلق  االنتشار  ل 

والصواريخ  القذائف  إطالق  ومنشآت  للقوات  بدون  الو  الطارئ  طائرات 

 تستهدف إسرائيل.  التي طيار 

ال تمنع الهجمات الجوية اإلسرائيلية تنامي التوطيد والنفوذ اإليراني في  

ت عرقل  سورية ولكنها  جبهة  ،  لبناء  طفيف  بشكل  اإليرانية  الخطط 

 إسرائيل في األراضي السورية.   هجومية ضد  

ه إسرائيل  واج  ما دام األسد في السلطة، فإن هذا التحدي األمني الذي ي  

 د.  سيستمر في التصاع  

توق    ،اً ثاني يمكن  لألزمة في    ع حل  ال  األسد    سوريةسياسي  بقي  طالما 

يعتبره حاكمًا شرعيًا.  السوري ال  الشعب  كبير من  السلطة. فجزء  في 

في حتى  بالفعل،  واضحة  االحتجاج  الذي    وعالمات  العلوي،  المجتمع 

من النقص والجوع. وبالتالي، فإن احتفاظ األسد بالسلطة    اً يعاني أيض

من س  سيضمن   ويزيد  االستقرار  عدم  من سنوات  الظروف  المزيد  وء 

 التي أدت إلى اندالع الحرب في المقام األول.  

والتناز   الحكومية  لإلصالحات  الشديدة  األسد  السياسية  معارضة  الت 

تقد  شك  ت   لتحقيق  جهد  أي  أمام  عقبة  األمم  ل  بوساطة  تسوية  نحو  م 

 المتحدة أو بقيادة روسيا.  
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على الرغم من امتناع الواليات المتحدة عن دعوة صريحة لتغيير النظام، 

 إال أن مطالبها تشير إلى أن هذا هو هدفها.  

إدارة   إدارة    "بايدن"تواصل  إليه  دعت  الذي  أي    "ترامب"الخط  بعرقلة 

في   اإلعمار  إلعادة  اقتصادية  التنازالت   سوريةمساعدة  غياب  في 

ع   المتحدة.  األمم  خارطة طريق  إلى  والعودة  ذلك،  السياسية  الوة على 

إلى   الالجئين  معظم  عودة  عدم  يضمن  بالسلطة  األسد  احتفاظ  فإن 

القوات سورية في  اإلجباري  التجنيد  أو  االعتقال  يخشون  ألنهم   ،

في  رقت  س  بلد  إلى  العودة  يخشون  أنهم  كما  للنظام.  ه  المسلحة 

فرص   فيه  توجد  وال  خراب  حالة  في  االقتصاد  وحيث  ممتلكاتهم، 

 للتوظيف. 

فاعل  عندما يكون نظام األسد متورطًا، فإن الحجة القائلة بوجود    ،اً ثالث

فقدت  قد  اللعبة  قواعد  معه وضع  يمكن  القيادة  رأس  على  مسؤول 

التي  المناطق  على  فعلية  سيطرة  حتى  األسد  يمارس  ال  قيمتها. 

 سيطرة العسكرية عليها. استعاد ال 

حالة اختبار مهمة. فعندما استعادت قوات    سورية  يتعتبر منطقة جنوب 

  ، ، سادت الفوضى هناك2018النظام السيطرة على المنطقة في صيف  

ل حشد مختلط من الفصائل المسلحة فيما بينها ولم يتمكن  قات  حيث ت  

ج   كبح  من  المعارضة، النظام  الجماعات  هذه  وتشمل  ماحها. 

والميليشيات الخاضعة للنفوذ اإليراني أو الروسي، والجماعات المحلية 

 التي تتمتع بدرجة معينة من االستقاللية عن الحكومة المركزية.  
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اإل  اً وبعيد  ،اً أخير  التقييمات  للوضععن  في    ، ستراتيجية  النظر  ينبغي 

بل صانعي القرار في إسرائيل والمجتمع الدولي. الجانب األخالقي من ق  

و لسنوات  حرب  جرائم  ارتكب  زعيم  بشرعية  االعتراف  إن  في إذ  استمر 

المدنيين   إلى  ع-اإلساءة  الكشف  للعالم تم  الحاالت  هذه  بعض  ن 

أولئك    -مؤخراً  جبين  على  أخالقية  وفضيحة  عار  وصمة  من  أقل  ليس 

 ن لقبوله في النظام اإلقليمي والدولي. و  الذين يسع  

 التوصيات  

ثالث  دحض  إسرائيلية:    ةتم  ستمنع  األولافتراضات  الهجمات  أن   ،

ن   اإليراني في  التمك  أن روسيا ستساعد في الثاني.  سوريةالعسكري   ،

من   إيران  وكالء  لطرد  المبذولة  طهران    سوريةالجهود  نفوذ  وتقليل 

 ،حتى تحت قيادة األسد  ،دأن الحكومة المركزية في بلد موح    ،اً ثالث.  يها ف

 هي األفضل من تقسيم السلطة. 

ستبقى منقسمة، وأنه طالما  سوريةمن األفضل إلسرائيل أن تدرك أن 

ال يمكن إخراج إيران ووكالئها من البالد. لذلك    ، بقي األسد في السلطة

يجب على إسرائيل أن تشجع مبادرة واسعة النطاق إلزاحة األسد من  

في   اإلعمار  إلعادة  دولي  جهد  مقابل  دول    سورية السلطة  بمشاركة 

 الخليج العربي.  

تشكيل   إعادة  يتم  أن  على  سوريةإلى  تخاطر  أن  إسرائيل  على  يجب   ،

إيران ووكالئها من السيطرة على   القصير من أجل منع  .  سورية المدى 

ستراتيجية ذات أهمية  إمجاالت    ةعلى إسرائيل تكثيف نشاطها في ثالث 

 حاسمة:  
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جنوب  إلنشاء    :سورية  يفي  وكالئها  استخدام  من  إيران  منع  أجل  من 

هابية عالية االحتكاك في مرتفعات الجوالن، يجب على إسرائيل حدود إر

إيران وروسيا  النفوذ بين  استغالل ضعف نظام األسد والتنافس على 

لتبن   موسكو، كفرصة  مع  بالتنسيق  منطقة.  في  استباقية  سياسة  ي 

يجب على إسرائيل مهاجمة الوكالء اإليرانيين، بما في ذلك قوات حزب 

رزية. يمكن تكوين روابط مع  وات المحلية السنية والد  هللا، مع تعزيز الق

م   محلية  سكانية  للنعار  مجموعات  مساعدات ضة  منحها  مع  ظام، 

من شأنها أن تساعد في توليد   -وخدمات صحية  اً قودوو    غذاءً -إنسانية  

وجودها  لتعزيز  اإليرانية  الخطة  إحباط  وبالتالي  اإلسرائيلي"،  النفوذ  "جزر 

 في المنطقة. 

السورية،    :سورية  يفي شمال شرق  العراقية  الحدود  التركيز على  مع 

المتحدة.  الواليات  لقوات  محتمل  النسحاب  االستعداد  إسرائيل  على 

راغ الناتج للسيطرة على المنطقة من أجل  تستعد إيران الستغالل الف

إلى   العراق  من  بري  جسر  ي    سوريةإنشاء  تقوم  وص  ولبنان.  بأن  ى 

تعاو   قنوات  بتطوير  الكردية  إسرائيل  القوات  مع  ملحوظة  غير  ن 

وتزويدها بالمساعدات العسكرية واالقتصادية، وفي الوقت نفسه بناء  

العمليات من أجل منع    ة للنشاط العملياتي المستمر في مسرحص  ن  م  

اإل المنطقة  هذه  على  إيران  بالطاقة سيطرة  غنية  وهي  ستراتيجية، 

 والموارد الزراعية. 

ل بين حزب هللا وإسرائيل تباد  امتد الردع الم    -الحدود السورية اللبنانية

إلى   اللبنانية  اإلسرائيلية  الحدود  على  التصعيد  من  القلق  عن  الناجم 

في   السورية  المنطقة،  األراضي  هذه  اللبنانية.  السورية  الحدود  محيط 

ن التنظيم، بمساعدة إيرانية، من نقل  مك  التي يسيطر عليها حزب هللا، ت  
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حاسمة  أهمية  ذات  تهريب  صناعة  على  والحفاظ  لبنان،  إلى  األسلحة 

 ونشر األسلحة الستخدامها ضد إسرائيل عندما يحين الوقت.  ،للتنظيم

  سورية إن سيطرة حزب هللا على الحدود المفتوحة على مصراعيها بين  

اإلولبنان،   إسرائيل  لضعف  انعكاس  تمستراتيجي،  هو  كنت فقد 

المنظمة من بناء قواتها في أعقاب حرب لبنان الثانية )في انتهاك لقرار 

 (.  1701قم مجلس األمن الدولي ر

في  ونوصي   العملياتي  نشاطها  إسرائيل  تكثف  في  هذه  بأن  المنطقة 

الدولي   التدخل  تشجيع  نفسه  الوقت  وفي  الحروب"،  بين  "الحملة  إطار 

بين   الحدود  اإلجراء    سوريةلعرقلة  هذا  بأن  التقدير  على  بناًء  ولبنان، 

للجماعات   إضعاف  وأي  لبنان  في  اإلعمار  إعادة  أجل  من  ضروري. 

  ديكالية في المنطقة بأسرها. الرا


