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"إسرائيل ومستقبل النظام
السوري"
د .طارق فهمي



عرض مركز أبحاث األمن القومي في اسرائيل فرص وتهديدات التدخل الروس ي في سوريا
وانعكاساتها على إسرائيل ،وسيناريوهات التدخل ونتائجه ومحاذيره ،ورؤية اسرائيل ملستقبل النظام
السوري في املرحلة املقبلة ،وقد صاغ التقرير الرئيس الحالي ملركز أبحاث األمن القومي والرئيس السابق
لشعبة االستخبا ات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي اللواء عاموس يدلين ،الذي ّ
يعد من أبرز الباحثين في
ر
الشأن العسكري واالستراتيجي في إسرائيل.
مابعد التدخل الروسي:
ً
ً
أثارت مشاركة روسيا في سوريا جداال بين الباحثين والسياسيين في اسرائيل ،وتحديدا ما يتعلق
ً
بأهدافها االستراتيجية واألسباب التي دفعت موسكو إلى التورط عسكريا ،بل وإلى التورط بشكل علني
وواضح وفظ ،على نقيض من سياستها املتبعة في املاض ي تجاه سوريا .ولم تكتف روسيا بدعم األسد من
خالل تزويده بالسالح واملستشارين واملظلة الدبلوماسية حيث تفسر الدراسة االسرائيلية املوقف الروس ي
من سوريا من خالل مقاربتين على النحو التالي:
املقاربة األولى ،ترى أن إنقاذ النظام السوري ليس إال ذريعة لهدف استراتيجي أكبر ،يقوم على
ً
أساس سعي روس ي للتركز كدولة عظمى عاملية ،ووفقا لهذه الرؤية ،فعن موسكو معنية بالتحول إلى العب
ً
أساس ي في الشرق األوسط ،انطالقا من فرضية الضعف املتواصل للواليات املتحدة.
املقاربة الثانية ،ترى أن التدخل الروس ي يهدف إلى إعادة االستقرار إلى سوريا عبر املحافظة
ً
على نظام األسد ،واإلضرار بصورة كبيرة بتنظيم داعش ،وأيضا تقليص تهديد الجهاديين على روسيا.
واملقاربتان تنطلقان على حد سواء ،من اعتبارات تتعلق باألزمة االقتصادية في روسيا والجمود
في أوكرانيا ،ورغبة موسكو في كسر العزلة الدولية ورفع العقوبات عنها.

 رئيس وحدة الدراسات اإلسرائيلية ،باملركز القومي لدراسات الشرق األوسط.
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سيناريوهات محتملة
توجد أربعة سيناريوهات محتملة كهدف استراتيجي للعمليات الروسية في سوريا:
ا
السيناريو األول ،سوريا الصغيرة جدا :أي ضمان سيطرة األسد على «الدولة العلوية» في غرب
سوريا ،مع الحفاظ على مصالح الحد األدنى لروسيا – املوانئ على البحر املتوسط .إال أن حجم القوة
الروسية على األراض ي السورية ،يشير إلى أن الروس يتطلعون الى نطاق اوسع من ذلك.
ً
السيناريو الثاني ،سوريا الصغيرة :حفظ نظام األسد بما يشمل أيضا دمشق وحمص وحلب
وحماه ،مع تركيز الجهد القتالي املشترك ضد قوى املعارضة في شمال وشرق سوريا خاصة وأن التقارير
الواردة عن قوة سالح الجو الروس ي والقوات الخاصة قد ّ
ترجح هذا السيناريو.
السيناريو الثالث ،سوريا عام  :2100عودة نظام األسد للسيطرة على كل الجغرافيا السورية
كما كانت عليه عام  .1422بمعنى تحقيق نصر حاسم على املعارضة وإلحاق الهزيمة العسكرية بتنظيم
«داعش» باالضافة للميليشيات املتعددة املعارضة لالسد.
اال ان هذا الهدف يتطلب من روسيا ارسال مزيد من القوات الى سوريا ،بما يشمل قوات برية،
وتفعيل مستوى عال من التنسيق مع شركائهم على االرض.
السيناريو الرابع ،سوريا من دون االسد :رغم ان موسكو تعمل على املحافظة على نظام االسد

ً
وفقا للسيناريوهات الثالث السابقة إال أنه ال يمكن ان نستبعد امكانية ان تقبل باتفاق يدعو الى إستبعاد
االسد كرئيس لسوريا (قد يتبلور ذلك في مؤتمر جنيف  .)0اال ان هذا السيناريو يتضمن املحافظة على
ً
اجزاء واسعة من نظام االسد .وفي هذا اإلطار ،يتم املحافظة ايضا على اجهزة الدولة بمشاركة من الطائفة
العلوية التي بدورها ستحظى بحماية من قبل جهات في «املحور الراديكالي» .وهذا كله مع ضمان املصالح
ً
الروسية في سوريا ،وايضا التأكيد ملكانتها كالعب مركزي في بلورة سوريا املستقبلية.
ً
ً
ومن ثم فما زال الوقت مبكرا كي تحدد اسرائيل مرحلة ما بعد التحرك العسكري الروس ي علما
ان حجم القوة العسكرية الروسية العاملة حتى اآلن في سوريا ،تشير الى السيناريو الثاني (سوريا
ً
الصغيرة) .ويمكن في مرحلة الحقة ،ان يسعى الروس ايضا الى تنفيذ السيناريو الرابع ،اي سوريا من دون
االسد ،اال ان السيناريوهات االربعة مقلقة إلسرائيل ،ألنها جميعها تتضمن املحافظة على الوجود والنفوذ
ً
االيرانيين في سوريا .مع ذلك ،السيناريو االول (سوريا الصغيرة جدا) ،يعني ان إيران ستكون بعيدة عن
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حدود إسرائيل ،اما السيناريو الرابع (سوريا من دون االسد) فعن النظام الجديد بقيادة سنية ،لن يشجع
التعاون مع إيران وحزب هللا.
امتنعت اسرائيل عن التدخل في الحرب السورية منذ بداياتها ،وعملت فقط ضد نقل أسلحة
متطورة إلى حزب هللا .هذه السياسة كانت اشكالية ،ومن الناحية االمنية ،بقاء نظام االسد ادى الى تعزيز
وجود حزب هللا وإيران في سوريا ،وعلى وجه الخصوص في الجوالن .وإذا كان من املأمول في السابق ان
يسقط النظام نتيجة استمرار املواجهات من دون تدخل اسرائيلي ،اال ان التدخل الروس ي الى جانب
االسد ،ازال هذه الفرصة.
ً
ووفقا للتصور اإلسرائيليُ ،ي ّ
عد تنظيم «داعش» في هذه املرحلة بعيدا عن حدود اسرائيل
ً
ً
وقدراته العسكرية محدودة ،وفي الوقت الحالي ال يشكل تهديدا استراتيجيا .في مقابل ذلك ،حزب هللا الذي
بات يملك قدرات متطورة تسمح له باصابة كل نقطة في اسرائيل بصواريخ بعيدة املدى ،قد يستفيد من
الخطوة الروسية في سوريا عبر انزالق السالح الى ترسانته ،او عبر تزويده بها ،عن قصد.
فيما يتعلق بايران واالسد ،التدخل الروس ي يعزز مرحلة جديدة ضرورة دراسة القضية على
مستوى املنظومة ،وليس على مستوى الالعب الوحيد اي على مستوى املحور الراديكالي الذي يضم إيران
ُ
وسوريا وحزب هللا ،في حين ان روسيا تعد على االقل في هذه املرحلة ،الجهة التي تؤمن الرعاية لهذا املحور.
ّ
وإذا تحقق أحد السيناريوهات الثالثة السابقة ،فهذا يعني ان نظام االسد باق ،وستجد
اسرائيل نفسها في وضع استراتيجي متدن ،كما ان املشاركة الروسية يمكن ان توفر إليران وسوريا
مشروعية في السنوات املقبلة ،اضافة الى وجود قوات حزب هللا املجهزة باالسلحة الروسية املتطورة في
سوريا.
إال أن التدخل الروس ي أوجد إلسرائيل فرصتين .تتمثل االولى في تعزيز الشراكة االسرائيلية مع
الدول السنية في املنطقة ،وعلى رأسها السعودية وتركيا ،بشراكة وقيادة اميركية .فالغضب واالحباط لدى
ً
هذه الدول يمكن ان ُي ّ
ظهر إسرائيل كثروة استراتيجية لديها .وثانيا ،في حال عدم نجاح االئتالف الغربي
ضد االسد و«داعش» ،على إسرائيل أن تسعى الى تنفيذ السيناريو الرابع ،بعيجاد سوريا من دون االسد،
مع اتفاق شراكة مع روسيا.
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في كل االحوال ،يوص ي التقريربأنه على إسرائيل أن تنخرط في الجهود الفعالة السقاط نظام
االسد ،ذلك ان اسقاطه يدفع املكانة االستراتيجية إليران وحزب هللا إلى الهاوية ،وإلى مستوى متدن
ا
جدا.
إن أخطر التحديات في الساحة السورية يتمثل في حزب هللا وإيران ،فيما التحديات الكامنة من
جهة نظام األسد وتنظيم داعش ،في مستوى أقل ،مع ذلك ،يجب أن ينظر إلى تهديد األسد دون االقتصار
على حجم التهديد املباشر الذي يشكله على إسرائيل ،بل إلى كونه النظام السوري الذي يسمح لحزب هللا
وإليران بالتعاظم في سوريا ،وانهاء هذا النظام هو املفتاح إلضعاف املحور الراديكالي في املنطقة.
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