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 سوریا في الروسي التدخل انعكاسات"  

  "إسرائیل أمن على

   عد�� أحمد

األول حمل عنوان "مشاركة روسيا تقر�ر�ن،  ٩صدر عن مع�د دراسات األمن القومي اإلسرائي��

لل�اتبان عاموس يادل�ن (مدير مع�د دراسات األمن القومي  ��١٠ سور�ا: فرصة اس��اتيجية إلسرائيل"

والثا�ي حمل عنوان و�ارميت فال���� (باحثة مشاركة بمع�د دراسات األمن القومي)، اإلسرائي��) 

لل�اتبان أودي دي�ل  ١١ما الذي �غ��، واأل�مية بال�سبة إ�� إسرائيل" :"املشاركة الروسية �� سور�ا

  .ارك بمع�د دراسات األمن القومي)(عضو منتدب ملع�د دراسات األمن القومي) وز�� ماجن (باحث مش

 �� 
ً
 جديدا

ً
 اس��اتيجيا

ً
أكد التقر�ران ع�� أن االنخراط الرو��� �� األزمة السور�ة �ش�ل نموذجا

خضم الديناميات املعقدة �� الشرق األوسط، حيث سي�ون لذلك ا�ع�اسات كب��ة ع�� مواز�ن القوى 

ائيل س�تأثر أن إسر والتنافس �� ا��رب األ�لية السور�ة والصراع ب�ن القوى الك��ى ع�� النفوذ العال�� و 

 ��ذه اآلثار �� ضوء انتقال تداعيات األزمة السور�ة إ�� جنوب سور�ا ومرتفعات ا��والن،
ً
�و ما و  أيضا

  سي�� تفصيلھ.

  أوالً: األھداف االستراتیجیة للتدخل الروسي في األزمة السوریة: 

�� منطقة  أكد التقر�ران ع�� أن روسيا �دفت �ش�ل أسا��� إ�� الدفاع عن معاقل األسد

الساحل، حيث ت��كز الطائفة العلو�ة وتقديم إسناد جوى إ�� قوات النظام و�سليح وتدر�ب �ذه القوات، 

                                                           

 القومي لدراسات الشرق األوسط.باحث باملركز  
مؤسسة بحثية متخصصة تقدم تحليالت ودراسات عسكر�ة واس��اتيجية لصناع القرار �� إسرائيل، مقره تل أب�ب،  ٩
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وأنھ ع�� الرغم من استخدام موس�و س�ب ظا�ري بإعال��ا أ��ا تقوم بضرب معاقل تنظيم داعش، إال 

 ا��ماعات املعارضة للنظام، وأن روسيا �ستخدم ستا
ً
 ر ا��رب ع�� اإلر�اب إلنقاذأ��ا اس��دفت أيضا

نظام األسد و�عز�ز دور�ا �� الساحة الدولية، و�التا�� فإن الدعم الرو��� ال�شط لألسد سيضعف من 

  فرص اإلطاحة بھ.

 ��  الرو��� وأن الرئ�س
ً
 حيو�ا

ً
فالديم�� بوت�ن ال يزال ينظر إ�� نظام األسد ع�� اعتبار أنھ عنصرا

حل أزمة اإلسالم املتطرف و��اية ا��رب األ�لية �� سور�ا، و�رى أن العالم ال يف�م أ�مية دور الرئ�س 

  األسد �� م�افحة اإلر�اب ا���ادي.

، واستغلت إيران �ذه الفرصة وقامت وأن روسيا قد أعدت لتدخل�ا �� سور�ا بالت�سيق مع إيران

بإرسال املز�د من ا��نود اإليراني�ن لالنضمام إ�� قوا��ا �ناك تحت قيادة قائد ا��رس الثوري اإليرا�ي 

  قاس�� سليما�ي. 

وأنھ ل�س من الوا�� �ش�ل �ا�� األساس املنطقي للتحرك الرو��� و�دفھ االس��اتي�� ونطاقھ 

 بال�سبة للواليات املتحدة وسياسة الرئ�س  ومدتھ، إال أن الوا�� أن �ذه
ً
 كب��ا

ً
ا��طوة خلقت تحديا

أو�اما �� الشرق األوسط، ووضعت إسرائيل �� واقع جديد يتطلب إعادة النظر �� سبل مواج�ة تحدياتھ 

  والفرص الناجمة عنھ.

ووفق التقر�ران، يوجد �ش�ل عام أر�عة س�نار�و�ات رئ�سية محتملة بخصوص ال�دف 

  اتي�� للتدخل الرو��� �� سور�ا، و�ذه الس�نار�و�ات ��: االس�� 

١- :
ً
وال�� ��دف من خالل�ا موس�و إ�� ضمان وجود الدولة العلو�ة تحت  سور�ا الصغ��ة جدا

سيطرة األسد �� غرب سور�ا، مع ا��فاظ ع�� ا��د األد�ى من املصا�� الروسية أي موا�ئ البحر 

 ال�ساع نطاق القوات ال
ً
روسية ع�� األرا��� السور�ة �� األيام األخ��ة، يبدو أن املتوسط، ونظرا

 الروس لد��م أ�داف أك�� بكث�� من �ذا الس�نار�و. 

وال�� ��دف روسيا من خالل�ا إ�� ا��فاظ ع�� نظام األسد �� دمشق وحمص  سور�ا الصغ��ة: -٢

ة ات خاصوحلب وحماة. ور�ما ي�ون دليل ع�� �ذه النية التقار�ر ال�� �ش�� إ�� انضمام قو 

 ومتطوع�ن روس إ�� القوة ا��و�ة الروسية. 
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وال�� ��دف إ�� تمك�ن النظام من استعادة السيطرة ع�� �امل حدود الدولة : ٢٠١١سور�ا  -٣

 بما �شمل املعارضة املعتدلة واملتطرفة وتنظيم داعش
ً
و�عد  .السور�ة و�ز�مة املعارضة تماما

 إ�� سور�ا، 
ً
 ألنھ س�تطلب من روسيا إرسال قوات كب��ة جدا

ً
�ذا ال�دف صعب التحقق عمليا

 وُ�ضاف إ�� ذلك �عدد كيانات املعارضة ال�� س�تع�ن مواج���ا �� سور�ا. 

: من الوارد أن تقبل روسيا ب�سو�ة سياسية يتم من خالل�ا اس�بدال سور�ا خالية من األسد -٤

أخرى من داخل نظامھ، بما يضمن ل�ا استمرار التعاون مع العلو��ن  �شار األسد ���صية

 ومصا���ا �ش�ل عام �� سور�ا املستقبلية. 

و�ال�سبة للس�نار�و املر��، رأى التقر�ران أنھ ع�� الرغم من أنھ من السابق ألوانھ تحديد 

د �� حصر نفوذ األسالس�نار�و الذي س�تحقق مع وجود احتمالية كب��ة للس�نار�و الثا�ي والذي ي

دمشق وحمص وحلب وحماة، إال أن جميع الس�نار�و�ات األر�عة ستضمن بقاء النفوذ اإليرا�ي �� 

سور�ا بما ��دد أمن إسرائيل و�عد أفضل الس�نار�و�ات ال�� تحقق املص��ة إلسرائيل ��، الس�نار�و 

ھ ع الذي سيكون للسنة نفوذ فياألول الذي س�بقى إيران �عيدة عن حدود إسرائيل، والس�نار�و الرا�

. و�� حالة الس�نار�و�ات الثالث 
ً
بما ال ���ع ع�� التعاون مع إيران وحزب هللا �� سور�ا مستقبال

األو��، فإن إسرائيل ستضرر ب�سب متفاوتة، حيث سيعطى تحقق أي س�نار�و م��ا شرعية ل�شاط 

  إيران وحزب هللا �� سور�ا للسنوات القادمة. 

  وقف اإلسرائیلي من األزمة السوریة:ثانیاً: الم

يرى التقر�ران أنھ ع�� الرغم من ��ديدات بقاء النظام السوري ع�� إسرائيل، فإن تل أب�ب 

امتنعت ح�� اآلن من اتخاذ أي خطوات ضمن ا���ود الرامية إ�� إسقاطھ، كما تجن�ت إسرائيل منذ بداية 

والدولية األخرى، التورط ف��ا ولم �عرب عن أي موقف األزمة السور�ة ع�� خالف األطراف اإلقليمية 

متعلق بال��ت�بات املستقبلية �� سور�ا، حيث اختارت ا���ومة اإلسرائيلية سياسة البقاء �� ال�امش 

واكتفت تل أب�ب �� �عامل�ا مع تطورات األزمة فقط بالتدخل إلحباط أعمال إر�ابية واتخاذ إجراءات ملنع 

  رة إ�� حزب هللا.وصول األس��ة املتطو 

�� منع ان�شار تداعيات األزمة السور�ة إ�� أراض��ا، وقد س��  -ح�� اآلن-كما ن��ت إسرائيل 

رئ�س الوزراء اإلسرائي�� نت�يا�و من خالل ز�ارتھ إ�� موس�و برفقة رئ�س األر�ان آيزن�وف �� أعقاب 

ت�سيق العمليا�ي مع روسيا ومنع التدخل الرو��� �� سور�ا إ�� تحقيق �ذا ال�دف، من خالل �عز�ز ال
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حدوث احت�ا�ات مع�ا وكذلك ا��صول ع�� ال��ام رو��� بمنع نقل أس��ة متطورة إ�� ا���ش السوري 

وقوات حزب هللا �� لبنان وسور�ا. وأنھ حصل بالفعل ع�� تطمينات من موس�و بأنھ لدى روسيا مص��ة 

  عسكري. وا��ة لتجنب الصدام مع إسرائيل خاصة ع�� املستوى ال

  ثالثاً: تھدیدات األزمة السوریة لألمن القومي اإلسرائیلي: 

أشار التقر�ران إ�� أن التحديات األك�� خطورة ع�� إسرائيل من األزمة السور�ة تأ�ي من جانب 

إيران وحزب هللا، �� ح�ن أن ال��ديد عل��ا من جانب النظام السوري وتنظيم داعش وا��ماعات ا���ادية 

د أقل خطورة، وذلك ع�� الرغم من أن النظام السوري �و املصدر املباشر ل�ل �ذه السلفية �ع

التحديات ألن األسد �و الذي مكن إيران وحزب هللا من ز�ادة تواجد�م �� سور�ا و�التا�� فإن اإلطاحة بھ 

   و�رتبط بذلك ما ي��:�عد الوسيلة األساسية إلضعاف محور املما�عة �� سور�ا، 

ام السوري ح�� اآلن سمح بوجود حزب هللا وإيران �� سور�ا �ش�ل عام و�القرب أن بقاء النظ -١

  من مرتفعات ا��والن �ش�ل خاص.

٢-  
ً
 مباشرا

ً
 عن ا��دود اإلسرائيلية، فإنھ ال يمثل ��ديدا

ً
أنھ بالنظر إ�� تنظيم داعش ال يزال �عيدا

 �شغيلية متقدمة �� الوقت ا��ا��. وع�� النقيض من ذلك فإن حزب هللا (املس�� بقدرات

وقاذفات وصوار�خ �عيدة املدى يمكن أن تصل إ�� إسرائيل) س�تم تقو�تھ من خالل التدخل 

  الرو���، حيث من املتوقع وصول األس��ة الروسية إليھ سواء �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر. 

ة، عتأكيد زعيم حزب هللا ع�� أن استقرار نظام األسد �و الشرط األسا��� لبقاء محور املما� -٣

كما تبذل إيران ج�ود كب��ة ل��فاظ ع�� بقاء �ذا النظام، ع�� اعتبار أن وجوده �عزز م�ان��ا �� 

مواج�ة العالم العر�ي الس�� وإسرائيل، وأن إ��ياره سيؤثر بالسلب ع�� ا��ور الشي�� وخاصة 

 حزب هللا.

 إلسرائيل،  -٤
ً
 مباشرا

ً
ا���ود و�ق��ن �ذا ال��ديد بأن مشروع ال�يمنة اإليرانية �� سور�ا �عد ��ديدا

  اإليرانية املستمرة ل�سليح نفس�ا بالقنابل النوو�ة وتطو�ر برنامج�ا الصارو��. 

  رابعاً: فرص التدخل الروسي في سوریا إلسرائیل:

عز�ز إم�انية � األو��يرى التقر�ران أن التدخل الرو��� �� سور�ا خلق فرصت�ن إلسرائيل، 

املنطقة وع�� رأس�ا اململكة العر�ية السعودية وتركيا بت�سيق من الواليات  التعاون مع الدول الس�ية ��
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املتحدة، حيث أن غضب �ذه الدول من التدخل الرو��� �� سور�ا، س�سا�م �� دفع�م لقبول إسرائيل 

أنھ بإم�ان إسرائيل أن �س�� لدفع روسيا للتوصل إ�� حل سيا���  والثانيةكشر�ك �� محور املما�عة، 

  وج األسد من السلطة.يضمن خر 

  خامساً: توصیات حول كیفیة تعامل الحكومة اإلسرائیلیة مع األزمة السوریة: 

دعا التقر�ران ا���ومة اإلسرائيلية إ�� البحث بجدية �� كيفية تقليل النفوذ اإليرا�ي امل��ايد �� 

 �� سور�ا ووضع سور�ا ولبنان ع�� أن ي�ون ذلك من خالل روسيا ع�� اعتبار أ��ا الفاعل األول 
ً
حاليا

خطط ملنع ال�يمنة اإليرانية ع�� مقر�ة من ا��دود اإلسرائيلية بمساعدة حزب هللا، والعمل ع�� دفع 

روسيا إ�� االع��اف باملصا�� اإلسرائيلية وأ�م�ا منع أي تواجد ل��ماعات ا���ادية السلفية �� منطقة 

  ا��والن ا��دودية.

 �� سور�ا، ع�� كما دعا إ�� التحسب وا��رص الشد
ً
يد من التدخل العسكري الرو��� أيضا

اعتبار أن �ذا التدخل س��يد من مساندة نظام األسد وإيران وحزب هللا و�جعل�م يمتل�ون الوسائل ال�� 

من شأ��ا ��ديد إسرائيل، وأنھ �� �ذا اإلطار، يجب ع�� إسرائيل أن �ستعد لبذل ج�ود �شطة إلسقاط 

 من إيران وحزب هللا.     األسد، ألن إسقاطھ سيوجھ
ً
  ضر�ة قو�ة لكال

 

 

 

 

 

 

 


