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 قدمةم

زيادة يدة في الأخطار المرحلة الجدز تبر الح ترتيبات أمنية وسياسية جديدة،لص اوزارهسوريا أ في حربال تضعبينما 

 ها من جهةئوحلفا انإيرن اعتبار المواجهات بين كيمو. وعلی أطرافها السوريةواجهات اإلقليمية داخل الحدود مللطردة مال

نة ت في اآلود ازدادقفنتباه الحتماالت اتساعها. لال اثرها لفت  كالمواجهات وأ كإسرائيل وداعميها من جهة أخری أهم تلو

وعلی  ،الرد جری ماك. علی األرض السوريةولحزب هللا والسورية  يةيرانهداف اإلية لألسرائيلستهدافات اإلاال األخيرة

ي إيران نقاشدور ي ك،حتماالت التصعيد. ولذلأمام ا االباب مفتوح   . ويبقیالهجماتك علی بعض تل ،بوقةمس مستويات غير

ال ؤلسايدور  والمنطقة إسرائيلمشابه في  ن رصد نقاشكاحتماالت اتساعها. ويموالمواجهة  كأسباب تلحول  همم

 . ل عامكبش "محور المقاومة"و إيران وعلی أسباب التصعيد وإسقاطاته علی المنطقةحول  هفي المحوري

 

 مواجهات متصاعدة

القرب من دمشق قيل بعلی موقع بغارة  2013 كانون الثاني/يناير ية علی األراضي السورية فيسرائيلإلبدأت الضربات ا

أنها استهدفت في الهجوم مركبة  االحق   إسرائيلعت . واد  له اا محاذي  ا عسكري  جو ومجمع  -صواريخ أرضموقع  استهدفتا نهإ

ية علی سرائيلاإل الهجماتبعدها . وتزايدت ز السوري لألبحاث العلميةككانت تحمل أسلحة مضادة للطائرات في المر

زت علی مناطق بالقرب من دمشق كتر بهجماتقامت و سوريا. في إيرانوحزب هللا نقاط تموضع  كذلكالسورية و المواقع

فقد  .يةإيرانسلحة متجهة إلی األراضي اللبنانية أو قواعد/قوات أحموالت  إنها استهدفت، قيل إسرائيلوالحدود السورية مع 

هللا والحرس الثوري ضمت عناصر من حزب في القنيطرة مجموعة  ،2015 كانون الثاني/في يناير ،إسرائيلاستهدفت 

ثرة مع كو ات اتساع  وازدادية سرائيلواستمرت الهجمات الجوية اإلجهاد مغنية.  ،منهم القيادي في حزب هللا ي،يراناإل

 قصف إسرائيلي لمواق في دمشق )رويترز(
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ية في أقل إيرانأهداف هجمة صاروخية وجوية ضد  ی بمئتيسرائيلالجيش اإل قام ياتها. فقدنها إلی اقتراب الحرب السورية

 .(1)يةسرائيلحسب المصادر اإل من عامين

نقاش  وبرزلرد. اها عن ئاوعجز سوريا وحلف يةركالعس بقدراتها تهاما زاد من ثق في البداية ركبردود تُذ إسرائيله ولم تواج  

ف األطرا كتل ، انشغالما يبدوك ،السبب الرئيسيان كوحول أسباب عدم الرد.  "محور المقاومة"وبين أطراف  إيرانفي 

ول روسيا حتی دخفإقليمي. علی مستوی جبهة أخری  وترجيحها عدم إشعال كفي الحرب المحتدمة آنذابأولويات أخری 

لسوري للنظام ا لنسبةراج بابوادر انف ح  لُ لم ت  ز جل اهتمام هؤالء علی مواجهة األعداء في الداخل. وكاألزمة السورية تر

إلی تراجع سي( )الدخول الرو 2015 أيلول/سبتمبر فيقد أدی التطور الحاصل . ف2015حتی نهايات  اإلقليميين وحلفائه

لقوات هم من امجزء يد  كوأطلق ذلفي محافظة إدلب وبعض الجيوب المعزولة.  حصورةا حتی باتت مفشيئ   االمعارضة شيئ  

 .يةسرائيلاإلالهجمات منها اإلقليمية وز علی التهديدات يكلترها لالسورية وحلفائ

 ين منذمسبوقت ضربتين غير إسرائيلتلقت حيث  2018ية في سرائيللهجمات اإلبدأت ردود "محور المقاومة" علی ا

سورية لمقاتلة عندما تصدت الدفاعات الجوية ال 2018 شباط/في فبرايراألولی نزلت الضربة . 1982 عاماحتالل لبنان 

ية وتصدي سرائيلعن الضربات الجوية اإل ال يبدو منعزال   الحادث. ورغم أن سقطتهاوأ 16-ية من طراز إفإسرائيل

 ار األراضيون طيمن دية إيراناستطالع فقد دخلت طائرة  ؛في التخطيطظهر الدفاعات السورية لها، إال أن الفارق 

علی  يةسرائيلإلا الجوية القواتية، أقدمت سرائيلالدفاعات اإلمن قبل ها اطسقوبعد إ ية.إسرائيل مصادرحسب  ،المحتلة

 .(2)يةئيلسرااتلة اإلالمقط اسقإقامت بوالسورية بانتظارها انت الدفاعات الجوية كوعندها سورية ية وإيرانداف مواقع استه

ع/قوات دعت أنها مواقا نتقامية علی مواقع مختلفة في األراضي السوريةبموجة من الضربات اال إسرائيلوردت 

 ،مين العام لحزب هللااأل ق عليهاعل   ، رسم مرحلة جديدة1982مسبوق منذ  تطور غيركإال أن إسقاط المقاتلة،  .(3)يةإيران

  .(4)بعده"كية بسوريا ليس سرائيل"ما قبل إسقاط الطائرة اإل نإ :بالقول ،هللا السيد حسن نصر

 ءاتها علیواعتدا سرائيللتصدي إلبا "المقاومةمحور "حلف علی مستوی  اد أن ثمة قرار  كوجاء التطور الثاني ليؤ

 ،نويإيرانبعة منهم س 14وقتلت  نيسان/في التاسع من أبريل T-4قاعدة  إسرائيلفبعد أن استهدفت األراضي السورية. 

وقتلت  ،دمشق ،سوة جنوب العاصمةكاستهدفت ال 2018 أيار/وقامت بضربة أخری في الثامن من مايو ،حسب التقارير

في الجوالن ووقعت  يةسرائيلعلی المواقع اإل اصاروخ   55ن، قام محور المقاومة بإطالق ويإيرانن ثمانية منهم إ :قيل 15

 :لقولالقرار با كلذ ،هللا نصرحسن  ،األمين العام لحزب هللاد كوأ ومحور المقاومة. إسرائيلبين األربعة ساعات الحرب 

ى، فال والن انتهتد للجوالتهديد بقطع اليد التي تم ،يةسرائيلوما حصل كسر الهيبة اإل ،أمام مرحلة جديدة في سورياننا "إ

 .(5)سوريا وال حلفاؤها يسمحون أن تبقى سوريا مستباحة"

 ا لم توقعين وأنهأن عدد الصواريخ لم يتعد العشر إسرائيل. وبينما أعلنت ية مرحلة جديدةدخلت المعادلة السور ،كبذل

 جوم غيرهية وسورية عن إيران أخریب هللا وحزمن عن مصادر الصادرة التفاصيل  شفتكابات ولم تصل أهدافها، إص

ذا ما ه الحرب. فاطلبت من أطراف ثالثة التوسط إليق إسرائيلن إ :له، قيلك كهم من ذل. وأي عليهإسرائيلق وتستر مسبو

 أو إيرانم تؤيدها لونُشرت بعدها تقارير عن وساطة روسية للحد من التوتر  .(6)هممي إيرانمصدر وهللا  ده السيد نصركأ

  دة. رات محدويضع تباين األهداف الجانبين أمام خياإذ  ؛كالمناوشات بعد ذل ولم تتوقفها حتی اآلن. حلفائ أي من
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 قوات االحتالل اإلسرائيلي في الجوالن السوري المحتل)رويترز(

 متجابهة أهداف

 ااتخذت أهداف  أنها ال إ (7)كهناهلية األحرب الب مة السورية وأن ال عالقة لهاأنها محايدة في األز امرار   إسرائيلأعلنت 

 بتعاد عنلها لال افقد هدفت في البدء إلی إضعاف سوريا دفع   .تطورت مع تطور األزمة السوريةوسياسة بعيدة عن الحياد 

 يةسرائيلاإل يةستراتيجالهدف يوجه اال كفاء للداخل السوري. وظل ذلكنها علی االئأو لحملها وحلفا "محور المقاومة"

 ية.ئيلسراإلهداف اتطورت األ وتزايد حضور حلفاء سوريا وتقدمها أمام قوات المعارضة، ومع تطور األحداث لسنوات.

 عن ،نابرمغدور ليأفي ،يتها تجاه سوريا، أعلن وزير الخارجيةاستراتيجحول  امنقسم   إسرائيلم في كورغم بقاء طاقم الح

مقاومة للة منع إقامة قاعد في مرحلة تزايد حضور حلفاء سوريا علیزت كرو .2012في  ضرورة إسقاط النظام السوري

تالحم د ازدياب لتمث اجديد   اواقع   ت تطورات سوريابرزأأن  علی طراز حزب هللا في لبنان. وبعدعلی األراضي السورية 

لقول ي وايرانوقف النفوذ اإلعلی  إسرائيلزت كر ه،بدل انعزال سوريا عن وزيادة قوته العملياتية "محور المقاومة"

 المحوري في سوريا.  إسرائيلهدف  اليوم كل ذلكويشمن سوريا.  إيرانبضرورة خروج 

إلی  األولويةي يرانالحضور اإل مواجهة هاؤفمن جهة يؤدي إيال ؛معضلة في المرحلة الجديدةأهدافها ب إسرائيل وتواجه

 ستعادةا- قبول بالبديلومن جهة أخری ال يبدو ساستها علی استعداد لل ،وحزب هللا من سوريا إيرانسياسة تهدف إلخراج 

ضرباتها الجوية  ؤديالتناقض إذ ت كية عن ذلسرائيلر السياسة اإلوتُعب   . امل التراب السوريكعلی سلطتها رية الدولة السو

 والواقعبالتالي.  الفراغ الحادث ءومل الضربات كلفاء سوريا لمواجهة تلفتح الباب أمام حستقرار ياعدم إلی  والصاروخية

عودة و سلطتها عادة الدولةستامع ف ا.جوهري   اختالف  اأي من البديلين إذ ال تری فيهما مع  تعايشال إسرائيلليس بمقدور  أنه

سيبقی حضور جبهة المقاومة  المقاومة كلتلجبهة المقاومة علی ترابها ووالء سوريا  ظل حضور في إلی سوريا ستقراراال

)إضعاف سوريا  األول يسرائيلاإل نتقال من الهدفالية االكتظهر إش ،كوبذل .مباشر ل مباشر أو غيركبش امحسوس  

. إذ أدی هدف إضعاف سوريا ومحور المقاومة إلی زيادة (من سوريا والميليشيات إيران)إخراج  إلی الثاني والمقاومة(

ن المصلحة ، ال يؤم   اي  إسرائيلمن سوريا، رغم القول به وحزب هللا  إيرانأصبح خروج  كوبذل بدل افتراقهم تالحم الحلفاء

ية عصية علی الحل حتی في الداخل سرائيلتبدو المعضلة اإل ،كية بإحداث شرخ داخل محور المقاومة. لذلسرائيلاإل

 . األولية والجديدةإذ تُبرز خطابات مختلفة نتيجة تباين األهداف  يسرائيلاإل
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 ،(8)2011 آب/في أغسطس ،في دمشق عدة أشهر، ومع إغالق السفارة السعودية بعد تذبذب أولي استمرو ،اي  إيرانأما 

 يالذي بقي يرانإلبرز الهدف ا ،(9)علی الرئيس األسد الرحيلوإعالن الرئيس أوباما أنه  ،ها دمشقيا مقاطعتكوإعالن تر

ئيسي هران الريتجذر هدف ط دعم دمشق. عبر "محور المقاومة"طيلة األزمة السورية: الحفاظ علی سوريا ضمن  امحوري  

ي جاستراتيق يا عموسور إيرانه الرئيس السوري في طهران: "ئالمرشد األعلی لدی لقا ار عنهي عب  تمن رؤيتها لسوريا ال

زمة السورية أزمة األ اعتُبرتف .(10)ية"ستراتيجالمستمرة واال ة المقاومة بهذه العالقةكلبعضهما وترتبط هوية وقوة حر

حفاظ علی هدف ال ية حوليرانية اإلستراتيجتمحورت اال ،كلذلو ها.ئوحلفا ضد طهران امتنامي   اوخطر   في اإلقليم إيران

 .يرانإلباقي األهداف المرحلية عليه  ونُسجت بناء  سوريا ضمن محور المقاومة 

 ريا ومحورإضعاف سوعلى  إسرائيلدأب  أمامف ؛يةسرائيلية وتطوراتها مجابهة لألولويات اإليرانأتت األهداف اإل

 ورتوتط .كهنا نشر نموذج الحشد ومأسسته عبر اري  كعسها يتقوتري لسوريا وكالدعم العسإلی  إيرانالمقاومة، هدفت 

ن قبل معليها  الحفاظ علی المناطق المسيطرالردع ومحاولة  هداف طهران المرحلية مع تطور األزمة. فقد انتقلت منأ

زنة موا هو ار اتساع  ثكهدف أ ما انتقلت في المرحلة الجديدة إلیكعلی باقي التراب السوري.  سلطة الدولةدمشق إلی إعادة 

وريا سمن لخروج لعجالة  في طهرانال تبدو علی هدف الموازنة  وبناء   القوات األجنبية المتواجدة علی األرض السورية.

ا يةميركية واألكالقوات التر دودام وج ما ي فالبقاء  نملتوسعية ا تهااطهران حول رغبلل اتهام كوثمة نقاش يأخذ ش .مستمر 

 :التفنيد كثمة ثالثة أسباب لذلطهران. و كتفند ذلو ،سوريا

. عداءة األمواجهمباشر لبدل الحضور الة الحلفاء كشو يةقوتة يقول بي في المنطقيراني اإلستراتيجالتقليد اال أن :األول -

 له. ابينما ال تجد نقيض   لبنان والعراقل من كفي  إيرانثيرة منها سياسة كالتقليد أمثلة  كولذل

 اجةحران أي هم. وستفقد طهية في سوريا جاء تلبية لحاجة سورية أمام خطر دايرانأن حضور القوات اإل :الثاني -

 .لامكبال إيرانحيث انسحبت  تنظيم الدولةما حدث في العراق بعد هزيمة كالخطر  كذل انتهاءللبقاء ب

ع طهران  يُشجی للواليات المتحدة السياسة الضغط األقسقتصادي المتمثل بتزايد الضغوط والحصار اال أن :الثالث -

 به لتقليص األعباء. كعلی تغيير التقليد السائد في سياستها اإلقليمية بل يدفعها للتمس

  

ية رانياإل-يةيلسرائت اإلتأتي المواجهال عام، كوبش ثمة حاجة سورية تدعوها للبقاء. تدام تقول طهران بأنها باقية ما ،كلذل

رة لقول بضرون جهة والتذبذبها بين اإلضعاف م اك  ية أقل تماسسرائيل. وتبدو األهداف اإلأهدافهما في سوريانتيجة تعارض 

 ،اي  يرانإا. أما ي  ئيلإسرامطلوبة ال نتائجالببالضرورة تأتي ال  يةاستراتيج فإنها توجه ،كولذلمن جهة أخری.  إيرانخروج 

ؤثرين في المبين تحقيق هدف إبقاء سوريا ضمن محور المقاومة، انتقلت األهداف المرحلية إلی موازنة باقي الالعوبعد 

 يا والواليات المتحدة.كوأهمهم ترسوريا 

 

 يات متجابهةاستراتيج

ا مع هدف إضعاف دمشق ومحور ية مع تطور األزمة السورية. ففي المرحلة األولی وتماشي  سرائيلية اإلستراتيجتطورت اال

استضافة جرحی من التنظيمات المناوئة  دعم المعارضة عبر تل أبيب بمجموعة من اإلجراءات تضمنت المقاومة، قامت

وعلی خالف الدول العربية الباحثة عن  .(11)اشرت مؤخر  وفق تقارير نُ  ،الجماعات كتلبتسليح بعض والقيام  لدمشق
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لسقوط بينما يبقی البديل سبب رئيسي. ف كولذلية علی اإلضعاف بدل اإلسقاط. سرائيلية اإلستراتيجزت االكإسقاط دمشق، ر

 . اعملياتي   سرائيلعلی قوة الجبهة المعادية إل ار دمشق الضعيفة سلب  تؤث   متعددة، يأتي بسيناريوهات  امطروح   سؤاال  دمشق 

 جبهة فتح وتراجع لةتنظيم الدوهزيمة وتراجع الجماعات المعارضة عد المرحلة الثانية ب يةسرائيلية اإلستراتيجاالودخلت 

وقامت  هئوضرورة إنها ييراناإل الحضورعلی يز كبالترفي هذه المرحلة تل أبيب إلی إدلب. بدأت  "جفش"الشام 

قامت  سوريا، ي فييرانوبعد إعالنها عدم تهاونها مع الحضور اإل ،أوال  ف الهدف. كتحقيق ذلبمجموعة إجراءات بغية 

ضد قواعد  يةميركرحبت بالضربات األما ك. ةمستهدفال نفسهاباعتبار  هذا الحضوربتجييش إعالمي وسياسي واسع ضد 

ل ا بين قتيمنه اية علی األرض السورية وأوقعت عدد  يرانف القوات اإلااستهدب اسورية داعية إلی المزيد. وقامت ثاني  

 .2018 رأيا/سوة في مايوكأو ال 2018 نيسان/في أبريل T4 الهجوم الذي استهدف قاعدةكرشح بعضها للعلن  وجريح

 زيكيزداد التر هدافها،أ ية عنسرائيلوبينما تتزايد الروايات اإل ثرة مع اقتراب سوريا من نهاية األزمة.كوازدادت ضرباتها 

للبناني ازب هللا لة حكامنع إقامة نموذج وقاعدة للمقاومة علی ش علیاإلعالمي والسياسي وضرباتها الجوية  هاتجييشفي 

 .السورية علی األرض

 ناافتراضة وثم .اهئوحلفا إيرانية والردود المحتملة من قبل سرائيلتتصاعد احتماالت المواجهة باستمرار الضربات اإلو

ول، اض األفترففي اال ؛من التناقض يءي في سوريا يتسمان بشيراني إزاء الحضور اإلسرائيليخرجان من الخطاب اإل

ه. وتردع ازنهتوقوة به ا يترامی من حدودها إلی البحر األبيض يُغطي سوريا وال يواج  قوة صاعدة تبني نفوذ   إيرانتُعتبر 

ية في سرائيلإضربات تلقت نها من الرد إن كتممقومات  كال تمتل منفعلةقوة  إيرانفتراض الثاني، تبدو أما في اال

خاصة  اهمول بأيفتراضين. وثمة أخطار واضحة في القمن اال علی أي ان بناء سياستين مختلفتين تمام  كويم .(12)سوريا

 .يةسرائيلفي الرد علی الهجمات اإل هائوحلفا إيرانقوة ب استخفتإن 

 

ذ نهايات السوري من دعمها النظام إيرانبدأت  .علی مدی سنوات األزمة السورية يةستراتيجاال، فقد تطورت اي  إيرانأما 

لی علسورية افسرت األزمة و ،"جزء رئيسي من محور المقاومةكإبقاء سوريا موحدة " علی هدفها المحوري بناء   2011

ي في سوريا المنسوجة لتحقيق هدفها الرئيسية يراناإلية ستراتيجمرت االو .(13)هائوحلفاأنها مؤامرة ضد طهران 

 :2011 آب/منذ أغسطس ةبمراحل أربع

  ليكتشفي ة السوري بدعم القوات إيران، قامت هائالمدعومة من أعدا أمام تصاعد قوة الميليشيات :مرحلة الحشد أواًل 

 ياتميليشلل ظالملحو القوة المتصاعدة والتقدمية بغية ردع يرانرار قوات البسيج اإلميليشيات مبنية علی الحشد علی ق

 نذم دمشقلإيقاف زخم تقدم القوات المناوئة  في دة وظهر تأثيرهافي مناطق ع القوات كتأسست تل. والمعارضة

ة ت مشابهاكتيكانت مؤثرة في حرب الشوارع أمام تكقلية حشدية وععلی أسباب أهمها أنها بُنيت  كولذل .2012

  الميليشيات المعارضة.استخدمت من قبل 

  ًأبعد منفي مسار األزمة  اي  استراتيج اتغير  مع اتضاح أن الميليشيات الداخلية لن تُحدث  :امرحلة أقلمة الحشد ثاني 

 ميليشيات غير ها إلی أقلمة الحشد بإدخالوحلفائ سوريا ل منكفي الحد من تقدم المعارضة، لجأت  الردعي تأثيرها

مقاتلين  من دولنة للقوات واستقطابها الحادث علی مستوی المعارضة علی غرار أو إحداثها سورية إلی ساحة الصراع

في مسار األزمة بعد أول  امهم   اوأحدث تغيير   2012دخل حزب هللا اللبناني في نهايات وقد . من أقصی بقاع األرض

وجری ر مسار األزمة إلی حين. غي  ي استراتيجواعتبر أول انتصار انتصار حققه علی قوات المعارضة في القصير 

 العراقي.الشعبي في مراحل الحقة أجزاء من الحشد  تودخل "،نوالزينبي"و "نوالفاطميـ"كاستحداث ميليشيات أخری 



 7 

 د بعد صعوة خاص هائادة تقدمها وطأة علی سوريا وحلفامع تزايد الدعم الخارجي للمعارضة وزي :اثالثً  مرحلة الدولنة

م تزايد أما (14))روسيا( محاولة إدخال طرف دولي، لجأت طهران للدولنة ة السعوديةكسلمان في الممل كالمل

دولنة . هدفت الردية وباقي مناطق سيطرة المعارضةكعبر البوابة ال واإلقليمي للمعارضة والدعم الدولينخراط اال

ألزمة ي في اداث توازن علی المستوی الدولإلحي للمعارضة وكي والترميركلإلتيان بغطاء جوي يوازن الغطاء األ

ناطق غلب المرجعة تقدم المعارضة في أ ية بتغييرات مهمة أنهت إلی غيرستراتيجاال كالسورية. وبالفعل أتت تل

 السورية. 

 دخلت  ،(15)انيعلی لسان الجنرال قاسم سليم تنظيم الدولةمع إعالن إنتهاء الحرب علی  :ارابعً  مرحلة الموازنة

ية سرائيلاإلية وكميرالمرحلة األخيرة من األزمة السورية. تعنی هذه المرحلة بموازنة القوات الخارجية، األ إيران

 ،لة الجنرالعلی رسا للثورة اإلسالميةفقد أجاب المرشد األعلی  ؛ية ذات الحضور والتأثير في المرحلة الجديدةكوالتر

وهو أمر  .(16)يز علی أخطار المرحلة الجديدةكورة الترنهاية داعش، علی ضر التي أعلن من خاللها ،سليماني

سيأتي  المقاومة غضب الواليات المتحدة من انتصار"ن إ :بالقولفي طهران  ،بشار األسد ،ه الرئيسئره لدی لقار  ك

قوف ضها والوالمؤامرات التي يجب رف كنموذج لتلك إحداث منطقة عازلةإلی دأب واشنطن  ابمؤامرات جديدة مشير  

ر الحضو يدتهدي في سوريا بغية الموازنة حتی إزالة يرانن توقع استمرار الحضور اإلكيم ،كبذل .(17)"أمامها

 ي في الشمال السوري. كي والترميركاأل

مستمرة  تی مواجهاالرابعة إللت في المرحلة ية في سوريا ووصسرائيلولويات اإلل المراحل السابقة األكفي  إيرانجابهت 

ات لسيناريوهة من اية بمجموعيرانهنات حول مستقبلها إذ تأتي الخيارات اإلكالمواجهة باب الت كوتفتح تلومباشرة معها. 

 ؟رجحها األوأي ؟السيناريوهات كل منها تأثيرات إقليمية وتداعيات علی مستقبل المواجهة. فما تلكإلی الواجهة ل

 

 وسيناريوهات مستقبلية حقائق جديدة

 ي فيرائيلساإل-ينيراعلی مستقبل الصراع اإلمحورية تؤثر  ان اعتبارها نقاط  كيم جديدة حقائق حدثت األزمة السوريةاست

وجب  ،ك. لذلعام لكفي سوريا والمنطقة بشوسيناريوهاتها المرحلة المقبلة  رسم مالمحما تؤثر في كوراءها،  سوريا وما

 :رصدها قبل الخوض في السيناريوهات المستقبلية

ية غوط الخارجالضايد ومحور المقاومة المتدرج إلی مواجهات إقليمية جديدة في مرحلة تز إيرانهي انتقال  :النقطة األولى

 ، تزداد"فشج"لشام اجبهة فتح ل قوة ؤوتضا تنظيم الدولةها بعد اقتراب الحرب إلی نهاياتها. فبانتهاء ئعلی سوريا وحلفا

ي مقاومة. أحور المان الالعب الداخلي لدی كيز علی الالعب اإلقليمي مكيحل التر كموازنة الالعب الخارجي أهمية. وبذل

تخطيط سورية والدلة ال( يخرج من اللعبة ليدخل الخارج الداعم له مباشرة إلی المعاان الالعب الداخلي )المدعوم خارجي  إ

 ي لمحور المقاومة. ستراتيجاال

الف علی خج. فمحور المقاومة وفق أولوياٍت تتحدد بين أعضائه وال تُفرض عليه من الخار كتحرهي  :الثانيةالنقطة 

وفق  كتحرمن الها وحلفاءاألخيرة  ال يمنع إيرانوسيا وي القائم بين رستراتيجالتعاون االاتضح أن ، االرائج إعالمي  

 ومة أمامحور المقاويات مال يغطي أول اي سقف  سرائيلاإل-أن للتنسيق الروسي كي. ويعني ذلسرائيلأمام التصعيد اإل مأولوياته

 في ترسيخ موازنة التهديد بغية الردع.  يةسرائيلاإل الهجمات
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ن ممنظور. بل روسيا في المدی البأولويات ها ئوحلفا إيران بالضرورة اصطدام ال يعني كأن ذل هي :النقطة الثالثة

موازنة ي فقاومة و فرصة مهمة تضيف لمحور المكية تری في التعاون القائم بينها وبين موسيرانن القيادة اإلأالواضح 

هائي رار النجعل استقالل القورغم صعوبة المهمة، يجري العمل علی  ية علی وجه الخصوص.ميركضغوط الغربية واألال

رغم  سيااون مع رواستقالل القرار بالتع ع  تقاط   فإن   مع روسيا. تصاعدةغير متعارض مع العالقات الملمحور المقاومة 

 الخيار األمثل واألرجح لدی محور المقاومة.   ونكسيستقالل ، يبدو أن االكذل

ادتها ة دمشق سيمحور المقاومة ستبقی في سوريا حتی استعاد ضمنوية ضالمنية يرانأن القوات اإلهي  :النقطة الرابعة

مع  اءها منسقوأن بق نسحاب، تعلن طهران أنها باقيةية وبدل االسرائيلالتراب السوري. فمع ازدياد الضربات اإل املكعلی 

رئيس  اخاطب  م ا إذ أعلن رئيس جمهوريتهامع روسيا أيض   اويبدو القرار منسق   .(18)دمشق باعتبارها صاحبة القرار

لی التراب عي ميركي واألكن اعتبار موازنة الحضور التركويم .(19)في سوريا ستبقی إيراني أن سرائيلالوزراء اإل

 .   ي والتأييد السوري والروسي لهيراناإل السوري هي الحاجة الداعية الستمرار الحضور

مستقبلية ريوهات الن بناء السيناكيم ناعنصراألزمة السورية، ثمة من  راهنفي ظل الظرف العلی هذه المستجدات و بناء  و

 :ا. وثاني  يةيراناإلولسورية علی األهداف ا يةسرائيلشدة الضربات اإل زيادة أو انحدار :أوال  : أو نزوال   اصعود   همااتجاه علي

ن رسم ك. ويمملةالمواجهات المحتحد من اتساع لدولي )روسيا والواليات المتحدة( في االالعب ال دور تراجعتصاعد أو 

  متوفرة.وفق المعطيات ال ارجحان  ثر إلی األقل كتجاهات نردفها من األاال كعلی تل ربعة سيناريوهات بناء  أ

 ذاه اعتبارن كويم المواجهة.اتساع من  األطراف الدولية للحد    تصاعد دورمع  :شدة يةسرائيلالضربات اإل تزايد: أواًل 

بطرق  المقاومة د محورية، تزداد احتماالت رسرائيلوأمام تزايد الضربات اإل لواقع الحالي للصراع.ل االسيناريو استمرار  

محور رد وب هللا ية وحزيرانمواقع القوات السورية واإلضد  سرائيلازدادت الهجمات الجوية والصاروخية إلفقد  مختلفة.

ل دون احدور  تينيروسال والوساطة تدخلان للكنظيرها في السابق. وفي الحالتين  بعمليات قلالهجمات  كعلی تلالمقاومة 

ي تلتها لمناوشات التية واسرائيلإسقاط المقاتلة اإلكسيناريو الهذا مثل في مواجهات حادة توقع ن كيمو تفاقم المواجهات.

 .في الجوالنية سرائيلاإل علی المواقعوالهجمة الصاروخية 

ذا نحدر في هجهة. ويللحد من اتساع الموا ية وتصاعد دور واهتمام األطراف الدوليةسرائيلشدة الضربات اإل: تقلص اثانيً 

اجع ب. فمع ترو الحرسيناريو مستوی عدم اليقين ويزداد فيه دور الالعب الدولي لصالح إيقاف الهرولة غير المدروسة نحال

ی سوريا عل ئيسية فيحتی اإلنتهاء من األولويات الر- إسرائيلداف ية، يتراجع محور المقاومة عن استهسرائيلالهجمات اإل

هما علی ة وحلفائيكية والترميركالقوات األها علی موازنة وحلفائ إيرانيز كاريو سيزيد من ترن هذا السينإاألقل. أي 

تهدئة لروسية لا. وتنسجم التقارير المنشورة حول الوساطة إسرائيلمع  جديدةاألرض في الشمال السوري بدل فتح جبهة 

 واجهة.ص من احتماالت المقل   العب دولي وسيط وتُ كجبهة الجوالن مع هذا السيناريو إذ تزيد من دور روسيا 

زداد هذا يلمواجهة. افي الحد من اتساع لية األطراف الدو دور واهتمامية مع تقلص سرائيلالضربات اإل تزايد شدة: اثالثً 

قاومة محور الم يق بينية في اآلونة األخيرة والتراجع الملحوظ في التنسسرائيلمع تزايد الضربات اإل السيناريو احتماال  

تی حيده كدم تأرغم ع- من سوريانسحاب الواليات المتحدة لال نزوعما أن واقع ك. إسرائيلوروسيا فيما يخص الرد علی 

 مل واشنطنجماتها لحمن ه ييرانسحاب اإلنالباحثة عن اال إسرائيلتزيد ف. اتجاه التصعيدي ع جانبي الصراع فقد يدف -اآلن

 يرانإترد ، ومةمحور المقاوالمتنامي لخطر الأمام  إسرائيلعن  اودفاع   حتماالت الحرب الشاملةال منع ا علی البقاء

يو إلی سينارالا ذدة في همواجهة محدو ةقد تنتقل أي ،كبذلوالردع وموازنة التهديد.  ي بغيةسرائيلها علی التصعيد اإلؤوحلفا

 حرب شاملة. 
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تتراجع في  .لمحتملةاالحد من اتساع المواجهات ب دوليةية وتقلص اهتمام األطراف السرائيلتقلص شدة الضربات اإل: ارابعً 

ين يبقی دم اليقعإال أن عنصر  رية بينهما.كلتراجع المناوشات العس سيناريو احتماالت الحرب بين طرفي الصراعالهذا 

 ود. ر مقصل غيكخاصة في ظل غياب دور الالعب الدولي للحد من اتساع الصراعات التي قد تنشب بش اومؤثر   اقائم  

 .يإيرانباحث وأستاذ جامعي ، *د. حسن أحمديان
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