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في هذا العدد:

ّ
ّ
الفصلي/نيسان 2019
االستراتيجي
تقديرالوضع

بشاراألسد وإسرائيل والعودة للماض ي؟

معهد أبحاث األمن القومي اإلسر ّ
ائيلي INSS

نشرة نصف شهرية |  15أيار2019

حول اإلصدار:

نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق لألبحاث
والدراسات-مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر فـي مراكـز
ً
ً
الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا ،اقتصاديا،
ً
ً
اجتماعيا وعســكريا.

ّ
مؤسسـة بحثيـة مسـتقلة تأسسـت عـام  ،2015مقرهـا مدينـة دمشـق ،تعنــى

بالسياســات العامــة والشــؤون اإلقليمية والدوليــة ،وقضايــا العلــوم

عن ِمداد:

السياســية واالجتماعية والثقافيــة واالقتصادية والقانونيــة والعســكرية
واألمنية ،وذلــك باملعنــى املعرفي الشـامل (نظــري ،وتطبيقــي) ،باإلضافة إلــى

عنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/االستشرافية ،وتركيزهـا علـى السياسـات
والقضايـا الراهنـة ،ومتابعـة فاعلــي السياســة املحليــة واإلقليمية والدوليــة،
علــى أســاس النقــد والتقييــم ،واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل
والخيــارات املمكنــة حيالهــا.

أ .تحسين الحلبي
وحدة الدراسات اإلسرائيلية
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ّ
ّ
الفصلي/نيسان 2019
االستراتيجي
تقديرالوضع
"بشاراألسد وإسرائيل والعودة للماض

ي؟"1

ّ
اإلسرائيلي INSS
معهد أبحاث األمن القومي
بقلم :البروفسورإيال زيسير2

تحت عنوان «مدخل موجز» ُي ّبين زيسير أن »إسرائيل

في الحرب ،إال أن هذا االنتصار هو قبل كل ش يء انتصار بشار

تميل أمام االنتهاء القريب للحرب في سورية إلى تجاهل بشار
ً
األسد والتركيز بدال من ذلك على النظر نحو روسيا وإيران

األسد الشخص ونظام حكمه ،بل وللدولة السورية التي
يرأسها ،ويمكن االفتراض أنه كلما تحول األسد مع مرور الوقت

صاحبتي الشأن في سورية،
الدولتين اللتين تعدهما إسرائيل ِ
لكن رغم اإلسهام الحاسم ّ
املقدم من ِق َب ِلهما لتحقيق االنتصار

إلى حاكم شرعي ومقبول في الساحة اإلقليمية والدولية،
ّ
بخاص ٍة القدرة على املماحكة
فسوف تزداد قوته وتتعزز لديه

1 https://www.inss.org.il/he/publication/bashar-al-assad-and-israel-back-to-the-past/

ً
 2البروفيسور إيال زيسير ال يعد رجل أبحاث عاديا في مراكز األبحاث اإلسرائيلية التابعة لعدد من الجامعات ومؤسسات اتخاذ القرار في "إسرائيل" ،فهو من
أكثر املتابعين للشؤون السورية وفي مواضيع سياسية وعسكرية وأصدر عدة كتب عن سورية بينها كتابان أحدهما عن الرئيس الراحل حافظ األسد والرئيس
بشار األسد ،وله مئات األبحاث والدراسات عن سورية واملنطقة ،وهو أستاذ في جامعة تل أبيب وفي مركز دايان للدراسات االستراتيجية وفي معهد أبحاث األمن
القومي اإلسرائيلي .INSS
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ً
واملناورة السياسية في وجه أعدائه؛ بل في وجه داعميه أيضا،
أي روسيا وإيران.
ً
ّ
ً
غير َّ
ّ
شخصية متوقعة
أن ثمة سؤاال مفترضا ُمفادهّ :أية
يمكن أن تكون ل ـ بشار بعد أن أوشكت الحرب في بالده على
ّ
االنتهاء؟ وستأتي اإلجابة بأننا سنجد أمامنا بشار األسد
ّ ً
ً
ً
متمسكا بالنهج نفسه الذي
املعروف لنا بكونه شريرا وحاكما
ً
ً
وملتزما بالسياسة التي ّ
قيد نفسه بها،
سار عليه سابقا،
ً
وحافظا وعيده إلسرائيل.
وفي نهاية املطاف ستكون النتيجة املركزية التي سيخرج
بها بشار من الحرب التي مرت عليه هي التمسك باألمر الواقع،
ً
وتجنب أي عمل؛ بل أي مبادرة أيضا ،وهذه األمور كلها تشكل
مفتاح بقائه ،وهذا ما يتضح من أن تجربته في السير نحو
طريق جديد من التغيرات والبدائل هي التي جلبت له الثورة
والحرب التي اندلعت في بالده ،ومن ناحيتها ستجد إسرائيل
ّ
متجدد للعودة إلى املاض ي ،أي
نفسها على ضوء ذلك أمام خط
إلى السنوات التي سبقت اندالع الحرب األهلية في سورية ،إذ
ّ
تمتن التعاون املشترك االستر ّ
اتيجي بين
طوال هذه السنوات
سورية وإيران وحزب هللا ،لكن بشار حاول املحافظة على
ً
الهدوء على طول حدود سورية مع إسرائيل ،وكان مستعدا
إلجراء مفاوضات سالم بهدف استعادة الجوالن.
املهم َّ
أن سورية ما بعد هذه الحرب هي دولة مختلفة عن
تلك التي عرفناها قبل اندالع املعارك فيها ،فهي دولة دمرت
وخربت دون وجود حاكم َّ
فعال على أجزاء واسعة من أرضها
َ
وغ ّير التركيب السكاني وجهه فيها عبر السنوات ،ذلك ورغم ما
يقال عن طبيعة العالقة بين إسرائيل وسورية ،يبدو أن
املستقبل ال يبشر بتغيير أو بجديد».
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وبعد هذا املوجز يرى زيسير تحت عنوان« :سورية بشار
مع انتهاء الحرب» ،أنه «بعد مرور ثماني سنوات على القتال
وصلت الحرب األهلية في سورية إلى نهايتها بانتصار بشار األسد
وداعميه ،أي روسيا وإيران وحزب هللا ،ففي صيف  2018تم
حسم الحرب في جنوب سورية عند حدودها مع إسرائيل ،وفي
ّ
السوري سلطته الكاملة في
 12تموز  2018استعاد النظام
مدينة درعا التي اندلعت منها الثورة السورية في آذار  ،2011وفي
ّ
السوري –علم نظام
 2018/7/26تم طوال أيام رفع العلم
ّ
العربي– على معبر الحدود مع إسرائيل قرب
حزب البعث
مدينة القنيطرة التي كان املتمردون قد سيطروا عليها في صيف
عام  .2014وفي  2018/10/15جرى فتح هذا املعبر من جديد
للمواطنين والتجارة تحت مراقبة قوات األندوف التابعة لألمم
املتحدة ،وعلى هذا األساس أعلنت إسرائيل في 2019/9/13
عن إلغاء برنامج "الجيرة الطيبة" اإلسرائيلي الذي قامت به
إلقامة اتصاالت مع ُّ
السكان املحليين ،وتقديم مساعدة لهم في
األراض ي التي كان املتمردون يسيطرون عليها عند الجانب
ّ
السوري لحدود الجوالن.
هذا ،وعند النهاية التي بلغتها هذه الحرب فقدت
إسرائيل أملها وتوقعها بأن تستمر هذه الحرب لسنوات كثيرة
في هذه الدولة املجاورة ،لكن إسرائيل وجدت َّ
أن َ
األمر الواقع
للمقياس االستراتيجي الذي ساد في ميادين القتال في سورية
ٌ َّ
ّ
ّ
ألي من
مقبول ،ألنه يشير إلى عدم توافر أي قوة أو قدرة ٍ
أطراف الصراع تتيح تغلب طرف على آخر ،وما يعنيه هذا
املقياس إلسرائيل هو أن نظام األسد سيستمر وجوده وبقوة
تكفي للمحافظة على الهدوء على طول الحدود مع إسرائيل،
لكنه أضعف قدرة سورية في الوقت نفسه على تحديها أو
مجابهتها ،ناهيك عن أنها لم يتح لها الرد على عمليات ،مثل:
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الغارات الجوية التي كانت إسرائيل تنفذها فوق أراض ي سورية
ضد إرساليات السالح اإليرانية لحزب هللا.
وهناك من يرى في إسرائيل َّ
أن استمرار سلطة بشار في
دمشق تتيح إمكانية مفضلة عن سيناريو سقوطه ،ألن سيناريو
من هذا القبيل تخش ى إسرائيل من أن يؤدي إلى انهيار الدولة
السورية وسيطرة املجموعات اإلسالمية املتطرفة على
السلطة ،ومع ذلك كان في إسرائيل من طالب بإسقاط بشار
األسد ،بسبب عالقاته املتينة مع إيران وحزب هللا الحليفين
الداعمين له اللذين ّ
عدهما اإلسرائيليون الخطر االستراتيجي
على إسرائيل وليس مجموعات داعش أو املجموعات اإلسالمية
املتطرفة األخرى ،لكن إسرائيل امتنعت عن اإلعالن الحاسم
عن املصالح طويلة األمد في موضوع سقوط بشار أو بقائه في
السلطة ،وبهذه الطريقة أتاحت لنفسها االنجرار وراء األحداث
على األرض ،ولذلك حملت سياستها شكل الرد التكتيكي تجاه
ً
الفوض ى التي سادت في سورية ،تحديدا تجاه منطقة هضبة
الجوالن التي انتقلت إليها األحداث أكثر من ّ
مرة ،وهذا ما فعلته
ً
ً
إسرائيل ،تمثيال ال حصرا ،حين حددت (منطقة جنوب
سورية) منطقة فاصلة (ودون أن تستخدم هذا االسم) على
ّ
طول الحدود اإلسر ّ
السورية.
ائيلية
وأقامت إسرائيل عالقات مع عدد من املجموعات
املسلحة التي كانت تعمل عند املعبر السوري للحدود قرب
الجوالن ،وقدمت لها املساعدات اللوجستية واملالية بموجب
التقارير اإلعالمية بل وزودتها باألسلحة ،وإلى جانب ذلك،

ومنذ اللحظة التي وصل فيها الروس ومعهم اإليرانيون
إلى سورية في أيلول  ،2015وبدأوا في املشاركة بالقتال إلى جانب
بشار األسد ،بدأ يسقط موضوع إمكانية التدخل اإلسر ّ
ائيلي
ّ
الفعال في الحرب في سورية حتى من ناحية نظرية ،ومع ذلك ال
بد من االعتراف بأن الحرب في سورية كانت قد بدأت تمض ي
وتقترب من نهايتها ،وهذا االعتراف ال يغير عند إسرائيل موقفها
من بشار األسد.
ففي نهاية األمر بدأت إسرائيل والغرب تريان أن
االنتصار العسكري في ميدان القتال في سورية تم إنجازه
بفضل تدخل روسيا وإيران العسكر ّي ،وأن هاتين الدولتين
ً
ستؤسسان في املستقبل تأثيرا ،بل وسلطة لسنوات كثيرة
مقبلة ،ولذلك اختارت إسرائيل تجاهل "بشار" كشخص
ونظام ،والقيام ّ
بشن عمليات عسكرية ضد إيران أو عمليات
سياسية أمام روسيا من أجل منع تموضع إيران على األراض ي
ّ
الثوري اإلير ّ
اني أو
السورية أو قوات القدس التابعة للحرس
اض سورية ،ورأت
مجموعات شيعية أنشأتها إيران ونقلتها إلى أر ٍ
إسرائيل أن لجوء بشار إلى ضبط النفس في كل مرة كانت
إسرائيل تهاجم أراضيه هو تعبير عن الضعف ،وبذلك عززت
إسرائيل شعورها بعدم وجود حاجة لوضع بشار في حساباتها.
لكن ذلك يفرض أن نعود ونؤكد أن االنتصار في الحرب
في سورية هو انتصار ل ـ بشار األسد قبل ّ
كل ش يء بشخصه
ً
وبنظام الحكم الذي يرأسه ،ثم بعد ذلك يصبح انتصارا ألولئك
الحلفاء الذين ّ
جندوا أنفسهم ملساعدته ومنع سقوطه ،وال

استغلت إسرائيل الوضع الضعيف لبشار ،وبدأت بالعمل على

شك في َّ
أن "بشار" أثبت قوة ذاتية شخصية ومهارة سياسية
ً
وكفاءة في املناورة ،وهو بهذا الشكل ،يجد بجانبه أيضا الطائفة

املتطورة من إيران أليدي حزب هللا؛ بل وإحباط محاولة إيران

العلوية التي تصطف معه ،وكذلك مؤسسات الحكم والدولة

القيام بتطوير عملية إنتاج سالح صاروخي دقيق اإلصابة في

وفي مقدمتها قوات الجيش واألمن ،كما يقف إلى جانبه تحالف

األراض ي السورية واللبنانية.

القوى االجتماعية نفسه التي اصطفت معه من قاعدة نظام

األراض ي السورية من أجل إحباط عمليات نقل األسلحة
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البعث في دمشق .وقد حافظ بشار على بقائه ليس من أجل
التحول إلى دمية أو أداة خدمة بيد اآلخرين ،ولذلك كلما مر
ً
ً
الوقت وبقي بشار شرعيا ومقبوال في الساحة الدولية
ّ
واإلقليمية ،كلما ستزداد قوته وقدرته على املناورة أمام
ً
خصومه ،مثل :تركيا والسعودية واألردن؛ بل وإسرائيل أيضا،
ً
كل ش يء أمام حلفائه الذين ّ
وكذلك قبل ّ
قدموا له عمليا
الرعاية وساعدوه على تحقيق االنتصار».
وتحت عنوان« :بشار األسد وإسرائيل ماذا بعد؟»
يبين زيسير َّ
أن «انتهاء الحرب في سورية بانتصار بشار األسد
ً
يثير تساؤال حول أي رئيس ستجد إسرائيل نفسها أمامه ،هل
سيكون بشار "املعروف والقديم والجيد" كما اعتادت عليه
َ
الحاكم الذي
إسرائيل في سنوات ما قبل اندالع الحرب في بالده

ً
تقوم عمليا بمهمة كهذه حتى لو جرى ذلك بشكل غير مباشر،
فإسرائيل قادرة على التأثير أو السماح بتقدم أو تخريب أو
إيقاف الجهد الذي يسعى إلى إنهاء الحرب في سورية وإعادة
إعمار الدولة.
وباملقابل تحاول موسكو تجنيد مساعدات اقتصادية
من أجل إعمار سورية بواسطة استغالل بعض الثغرات في
ّ
العربي
جدار املعارضة الدولية لبشار األسد ونظامه فالعالم
بدأ بقبول عودته إلى دمشق ،وكذلك في أوروبا هناك من
يستطلع الطريق إلى بشار على أمل أن يستوعب الالجئين الذين
خرجوا من سورية ،أما الواليات املتحدة ففي كانون أول من
عام  2018أعلن الرئيس ترامب أنه أصدر أوامره بانسحاب
القوات األمريكية من سورية بعد هزيمة داعش التي شكلت

يرتبط "بمحور املقاومة" (جميع األقواس للباحث في النص)

حجة لوجود األميركيين في سورية ،وأمام كل هؤالء الالعبين
ّ
وإمكانية التأثير في
تملك إسرائيل قدرة على املناورة واملساومة

إسرائيل والواليات املتحدة برغم أنه في الوقت نفسه يبدي
ً
ً
ً
ّ
للتوصل إلى
ضبطا ذاتيا على طول الحدود ،وكان مستعدا
ً
ً
تسوية سياسية مع إسرائيل أم أنه سيكون بشارا جديدا،

قراراتهم وتوجهاتهم حول املسألة السورية ،ويبدو أن مفتاح
معرفة طريق بشار في املستقبل يكمن في طبيعة ّرده على مسألة

الذي تقوده إيران وحزب هللا ،ويجرؤ على الوقوف أمام

ويفكر بطريقة أخرى ،ويستعد لتبني طرق عمل أخرى أكثر
جرأة مما سبق في كل ما يتعلق بسياسة سورية الداخلية
ً
تحديدا في ما يرتبط بإسرائيلَّ .
إن هذه التساؤالت
والخارجية،
تحمل أهمية كبيرة لكل املواضيع التي تهم إسرائيل حول
مستقبل الساحة السورية وفي مقدمة ذلك حول املعركة
املتوقعة إلسرائيل ضد إيران من أجل منعها من التموضع في
األراض ي السورية؛ بل وفي كل ما يتعلق بمسألة الوجود
اإلسرائيلي في الجوالن ،وهي املسألة التي تطلب فيها الحكومة
الحالية اإلسرائيلية من الشرعية الدولية االعتراف بوجودها في
الجوالن ،والجدير بالذكر أنه رغم إحجام إسرائيل عن
الكشف عن تدخلها في عملية تشكيل مستقبل سورية ،إال أنها
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الدروس التي استخلصها الرئيس السوري من الحرب التي
نشبت ّ
ضده وحافظ فيها على بقائه بصعوبة ،وكذلك من تأثير
هذه الحرب على طريقة سلوكه.
واإلجابة على هذه املسألة معقدة ،ويبدو أن ما يمكن
قوله عن بشار في "نموذجه لعام  "2019هو اآلتي:
ً
أوال :أمامنا حاكم يملك العزم والثقة بنفسه ،وواجه
ُ
القليل من
االمتحان الشخص ّي الصعب بنجاح ،ولم يتوقع إال
الناس َّ
أن باستطاعته النجاح فيه ،وباإلضافة إلى ذلك نجد
ً
حاكما ال يتوقف عن الطموح ،يصفونه ّ
بأنه بارد،
أمامنا
ويتهمونه ّ
بأنه ُ
قاتل شعبه وبعدم التردد في استخدام السالح
الكيماوي ضده ،إضافة إلى أنه تسبب بإبعاد مئات اآلالف بل
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املاليين من بيوتهم ،لكنه في الوقت نفسه حاكم واع حكيم
ً
يدرك حدود القوة واللعبة ،ويعرف أيضا كيف يتوقف عند

ً
ً
أمواال كثيرة وكلفتنا الحرب ً
دماء وعرقا ،لكننا
كبير ،وأنفقنا
ً
ً
ً
باملقابل كسبنا مجتمعا صحيا وأكثر انسجاما في املفهوم

حافة الهاوية.

الحقيقي والجذري ملصطلح االنسجام" .وال يمكن استبعاد

ً
ثانياّ :
يتبين في ضوء ما سبق أننا إزاء حاكم لم يعد لديه
ما يخسره ،ويقود دولة وقع فيها خراب في البنية التحتية
وتنقصها املوارد ،وموضوع وجود البنى التحتية ساملة كانت
إسرائيل تستغله في املاض ي لكي تهدد بتدمير هذه البنى.
ّ
يجب من هنا ّ
إمكانية
تفهم خوف إسرائيليين كثيرين من
ً
أن يتبنى بشار تكتيك مجابهة محدودة مع إسرائيل ،يقوم مثال
على استئناف ّ
شن عمليات إرهابية وإتاحة إمكانية شنها بشكل
ً
ال يظهر فيه رسميا على طول الحدود بين سورية وإسرائيل.
ويبدو أن مثل هذه األجواء سادت بين إسرائيل وسورية في
صيف عام  2006بعد حرب لبنان الثانية ،ففي ذلك الوقت
اعتقد األسد أنه انتصر فهدد إسرائيل بعمليات مقاومة على
طول حدود الجوالن ،لكنه في الواقع امتنع عن الرد حين شنت
إسرائيل غارة ودمرت في أيلول عام  2007مشروع املفاعل
َ
ُ
إنشاءه في شمال سورية؛ بل
الرئيس السوري
النووي الذي أراد
ً
وأصبح مستعدا للدخول في مفاوضات من أجل السالم.
هذا ،وعلى أي حال يبدو أن بشار سيركز على بقائه
ّ
وبخاصة على ترميم وبناء جيشه ،وليس ترميم اقتصاد بالده أو
استيعاب الالجئين السوريين الذين خرجوا وال يرغب بعودتهم
وهو يرى في لجوئهم بركةَّ ،
ألن لجوءهم ساعده على تجنب عبء
اقتصادي نتج عن تزايد التكاثر السكاني الذي يعد من أعلى
النسب في العالم ،وكان أحد أسباب اندالع حركة التمرد
السورية ،وفي هذا املوضوع من الجدير العودة لالستشهاد بما
قاله في خطابه في آب " 2017لقد فقدنا في هذه الحرب أفضل
أبنائنا ودمرت البنية التحتية االقتصادية في الدولة بشكل
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إمكانية أن يركز بشار األسد جهوده على تحقيق حصانة نهائية
له ولنظامه ،أي حصانة حصوله على السالح النووي وإلى
جانب ذلك سيعمل على ترميم قدراته في مجال أنظمة
الصواريخ والسالح الكيماوي الذي دمر أو أبيد أثناء الحرب،
ففي النهاية تم إسقاط صدام حسين بأيدي األميركيين وهو
الذي حاول امتالك سالح كهذا وطلب إقامة مفاعل ّ
نووي ،ثم
ً
قامت إسرائيل بتدميره في حزيران  ،1981وهذا ما جرى أيضا
لنظام معمر القذافي حين تنازل في بداية عام  ،2000عن
الخيار النووي في إطار صفقة عقدها مع الغرب ومع ذلك تم
إسقاط نظام حكمه بأيدي املتمردين الذين استعانوا بدول
الغرب ،وهو الغرب نفسه الذي توصل معه القذافي إلى اتفاق
دام عشر سنوات ،وفي موازاة ذلك بقي النظام في كوريا
الشمالية صاحب القدرة النووية يتمتع بالحصانة ،وفي هذا
اإلطار من الجدير أن نذكر أن بشار أتاح لنفسه االحتفاظ
بسالح كيماو ّي ،برغم أنه تعهد بالتخلص من هذا السالح؛ بل
ولم يتردد باستخدامه أكثر من مرة ،وهو ما زال يحافظ على
صالته وتعاونه العسكر ّي مع كوريا الشمالية.
ّ
ستظل شكوك بشار األسد تزداد في الغرب،
وفي النهاية
وبخاصة في الواليات املتحدة وإسرائيل ،لكنه سيتجنب
املجابهة أمامهما ،كما أنه لن يضطر إلى السماح إلسرائيل
االستمرار بالعمل كما يحلو لها فوق أراض ي سورية ،وسوف
يعرب على أية حال عن ثقته والتزامه مع حليفه فالديمير بوتين
ً
وبتحالف استراتيجي طويل أيضا ولسنوات كثيرة مع إيران
ً
أيضا ،ورغم ذلك سيسعى بشار إلى استعادة القدرة على املناورة
ً
وحرية العمل أمام هذين الحليفين ،ومن الجدير ذكره أيضا
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ّ
أنه ال شك في أن عالقة النظام السوري مع إيران وحزب هللا

من الصعب االفتراض بأن بشار سيحرك أي إشارة باتجاه

تعمدت بالدم طوال سنوات الحرب ،وبشار مازال بحاجة

العملية السلمية مع إسرائيل ،ناهيك عن أنه لن يكون
ً
ً
مستعدا؛ بل سيكون حذرا أمام القبول بمفاوضات سلمية مع

األعداء في الداخل والخارج ،والوجود العسكري اإليراني في
ً
سورية ال يشكل له قلقا ،لكنه في الوقت نفسه يواصل العمل

إسرائيل حتى عن طريق الوسطاء ،وهذا باملناسبة ما قام به
طوال العقد املاض ي من حكمه .وفي الختام ال بد من القولَّ :
إن

من أجل منع إيران من تأسيس نفوذ ديني وثقافي لها وبالتأكيد

نهاية الحرب في سورية بانتصار بشار األسد يضع إسرائيل من

ليس في أوساط أبناء طائفته العلوية ،فرغم الجهود التي تبذلها

جديد أمام حاكم حافظ على بقائه في حرب اشتعلت في بالده،

إيران من أجل تشجيع عملية "التشييع" بالصيغة اإليرانية ،إال

وخرج منها ويده هي العليا ،وكذلك بفضل اصطفاف روسيا

أنه ال توجد دالئل على تحقيقها النجاح في هذه الجهود.

وإيران إلى جانبه ،وهما الدولتان اللتان تحولتا حتى اآلن إلى

ً
وال بد من اإلشارة أيضا إلى أن بشار على غرار والده من
ً
ً
قبله لم َير نفسه مطلقا في جيب إيران ،أو ملزما بالسير وراءها
ُ
نحو مجابهة مع إسرائيل يهرق فيها دماء السوريين من أجلها،

صاحبتي نفوذ؛ بل وسيطرة في سورية.

لإلسناد العسكري الذي تقدمه له ايران من أجل مواجهة وردع

بل إنه قام إزاء احتمال اندالع مجابهة إسرائيلية-إيرانية فوق

إن السنوات الثماني التي مرت منذ اندالع الحرب في
ً
سورية ّ
غيرت حقا وجه هذه الدولة بشكل كبير ،لكنها لم تغير
ً
في بشار األسد سوى القليل جدا؛ بل يبدو أنها عززت عنده

األراض ي السورية بالعمل على إبعاد إيران عن حدود الجوالن

االلتزام باألمر الواقع والتمسك بالقديم املعروف ناهيك عن

بمساعدة موسكو».

تجنبه للقفز نحو املجهول ،واآلن ومع انتهاء الحرب في بالده

وتحت عنوان« :مسألة الجوالن» يبين زيسير َّ
أن «انتهاء
الحرب بانتصار بشار وما يبذله من جهود للتوصل إلى تسوية
السوري ،وبخاصة إيجاد ّ
ّ
حل ألزمة مسألة الالجئين
للواقع
الذين خرجوا من سورية سوف تؤدي إلى فتح "ملف الجوالن"
الذي عده الكثيرون من اإلسرائيليين أثناء سنوات الحرب
ً
ً
الطويلة في سورية "مغلقا ومختوما" ،وهذا سوف يترافق مع
محاولة املجتمع الدولي للتوصل إلى صفقة عنوانها تسوية
تفصل سورية عن إيران ،وتفرض استعدادها الستعادة
استيعاب الالجئين الذين خرجوا منها.

سيعمل بشار على تمتين األسس نفسها في نظام حكمه وفي
ّ
السوري ،وهي التي ضمنت بقاءه ،وسوف يعمل قبل
املجتمع
ّ
أي ش يء آخر على تمتين قوة الجيش وقوات األمن ،وكذلك أبناء
الطائفة العلوية وإلى جانبها بقية الفئات االجتماعية املتحالفة
معه التي تشكل قاعدة لحكمه ،وفي الوقت نفسه سيحافظ
ً
بشار أيضا على صالته مع روسيا ومع إيران ،كما ال يمكن
االفتراض بأنه سيقبل أن يكون "دمية" بيد هذين الحليفين،
وفي ّ
كل ما يخص إسرائيل سيحاول بشار إعادة التوازن في
عالقات الدولتين ،لكنه سيتجنب في الوقت نفسه الوصول إلى
ً
املواجهة معها تحديدا اآلن بعد انتهاء الحرب في بالده ،وسوف

لكن املخاوف اإلسرائيلية تجاه موضوع الجوالن وصلت

يؤدي ذلك إلى إعادة إسرائيل إلى نقطة البداية التي وقفت فيها

االعتراف األميركي بوجود إسرائيل في الجوالن ،وهذا ما يجعل

أمام بشار قبل اندالع الحرب في سورية في ربيع عام  2011يوم
َ
متحد يعمل لتمتين العالقات مع إيران وحزب هللا،
ظ َه َر كحاكم
ٍ

قبل وقتها ومن املؤكد في وقت أعلن فيه الرئيس ترامب عن
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لكنه في الوقت نفسه كان يحافظ على ضبط النفس والهدوء
على طول الحدود؛ بل استعد إلجراء مفاوضات سلمية مع
إسرائيل ،ولذلك من املمكن أن نشهد أن ما كان بين إسرائيل
وسورية هو الذي سيكون ويبقى».
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في التحليل واالستنتاج
إن أكثر ما يبدو من عنوان هذا البحث «بشار األسد
وإسرائيل والعودة للماض ي» هو أن البروفيسور إيال زيسير
الذي يعد من أكثر املتابعين لشؤون سورية في مراكز األبحاث
اإلسرائيلية والدولية وبخاصة لدى أصحاب القرار اإلسرائيلي
طوال العقدين املاضيين ،يضع في بحثه هذا تقدير وضع
لسورية ورئيسها في ثالثة مواضيع ذات أهمية وتأثير في مستقبل
"إسرائيل" وأهدافها في املنطقة ،األول موضوع ما بعد –انتصار
الرئيس األسد– كم يعترف هو به ،والثاني موضوع الجوالن،
والثالث موضوع دور سورية ومستقبلها في محور املقاومة.

هذا ،وحين يعرض زيسير هذا املوضوع ،وبهذا الشكل
واملوضوعية ،يكون كمن يوص ي أصحاب القرار اإلسرائيلي
بمنع سورية عن تحقيق هذه التطلعات املستمدة من ثقتها
بتحالفاتها وما تتيحه لها من قدرة وحصانة تؤدي إلى عرقلة
"إسرائيل" في تحقيق أهدافها ضد سورية ،ولذلك ستجد
"إسرائيل" مصلحة استراتيجية في تفكيك هذا التحالف
وتفتيت من تستطيع عزله عنه واالستفراد فيه ،وهذا ما يقوله
زيسير بلغة واضحة حين يدعو في عنوان موضوع الجوالن في
ّ
الدولي إيجاد صفقة تسوية مع
البحث إلى "محاولة املجتمع
سورية لفصلها عن إيران" ،فاملجتمع الدولي هنا هو الغرب
والواليات املتحدة و"إسرائيل" وكأنه تحت عنوان "مسألة

هذا ،وحول املوضوع األول "الرئيس األسد" ،يعترف

الجوالن " يسعى إلى طرح شرط ألي تسوية سياسية تستعيد

زيسير بأنه إذا كانت سورية قد طرأ على أراضيها تغيير بسبب

سورية بواسطتها الجوالن ،وهو أن تتخلى سورية عن تحالفها
مع إيران لكي يسهل االستفراد بها على غرار ما قام به ّ
السادات

الدمار والظروف على األرض ،فإن الرئيس لم يطرأ على مواقفه
تغيير؛ بل بقي يتمسك بالتحالفات واألهداف نفسها التي يتطلع
إليها؛ بل إن زيسير يرى أن الرئيس سيسعى إلى العودة إلى بناء

حين عقد اتفاقية كامب ديفيد مع "إسرائيل" ،واشترطت عليه
التخلي عن سورية شريكه في حرب تشرين ،وكذلك عن كل دولة

مشروع نووي المتالك حصانة نووية استراتيجية ،والعمل على

عربية تعادي "إسرائيل" مقابل استعادته لسيناء منزوعة
السالح ،ورغم دعوته هذه يعود زيسير ويبين بنفسه أن الرئيس

وهذا يعني َّ
أن القيادة اإلسرائيلية ستضع في حساباتها

بشار األسد لن تصدر عنه أي إشارة باتجاه العملية السلمية
ً
مع "إسرائيل" ،وسوف يبدي حذرا تجاه أي عملية تفاوض

زيادة تمتين القوات العسكرية وقدراتها.
تصميم سورية على تحصين استقاللها الوطني وتمتين
ّ
الدولي مع
تحالفاتها اإلقليمية مع إيران وحزب هللا وتحالفها

حولها مع أي وسطاء.
ً
دولة لم تتعاف ُ
والحقيقة الواضحة َّ
بعد من تأثيرات
أن

روسيا في الوقت نفسه ،وعلى قاعدة هذه السياسة سيظل
الرئيس يحمل كل الشكوك من نوايا القوى الغربية وفي مقدمها

الحرب ،وتسعى إلى تحصين قرارها ال يمكن أن تتجه في هذه

الواليات املتحدة ،ويعزز باملقابل تمتين "تحالف سورية

الظروف ،إال نحو االنشغال بأولويات زيادة قدراتها املختلفة

االستراتيجي طويل األمد مع روسيا وكذلك مع إيران".
ً
ويبدو َّ
أن زيسير يدرك أن تحالفا كهذا حققت بوساطته
ً
سورية انتصارا في ميدان الحرب سيشكل ضمانة للمزيد من
املكاسب الوطنية في ميادين أخرى اقتصادية وتكنولوجية

العسكرية واالقتصادية واالجتماعية لكي تشكل قاعدة لقدرتها
على استعادة حقوقها في الجوالن دون أي تنازالت يريد املحتل

متصاعدة.

اإلسرائيلي فرضها عليها.
وفي موضوع «بشار األسد وإسرائيل ماذا بعد؟» يحاول
زيسير تسليط الضوء على ورقة ّ
قوة فقدتها "إسرائيل" في
ميزان الردع الذي اعتادت على التلويح به ملنع سورية من
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املبادرة بحرب ضدها ،أو القيام برد واسع على اعتداءاتها،

نحو غير مباشر ضد قوات االحتالل
نحو مباشر ،أم ٍ
ذلك على ٍ

وهذه الورقة هي التهديد اإلسرائيلي لسورية بتدمير هائل لبنيتها
التحتية بسبب تفوق "إسرائيل" الجو ّي وخشية القيادة

في الجوالن.

السورية من دمار هذه البنية ،فاآلن يقول زيسير بلغة واضحة:
«أمامنا رئيس لم يعد لديه ما يخسره يقود دولة وقع بها خراب
في البنى التحتية ونقص في املوارد ،وهذه البنية ومواردها كانت
إسرائيل تستغل وجودها السليم وخشية القيادة السورية من
تدميرها فتهدد بتدميرها» لردع سورية عن املبادرة إلى الهجوم
أو الرد الواسع ضد "إسرائيل" .وال شك في أن هذا العامل الذي
فقدت "إسرائيل" قيمته بدأت بوضعه في حساباتها؛ ذلك ألن
جبهة حدود الجوالن وإمكانية مشاركة جبهة جنوب لبنان معها
ّ
شكلتا أحد أهم األخطار االستراتيجية ،إلى ّ
حد
ضد "إسرائيل"
ٍ
ً
ً
جعل القيادة اإلسرائيلية تستخدم له اصطالحا خطرا هو جبهة

ّ
العسكرية والسياسية
ولذلك تعتقد القيادة
اإلسرائيلية َّ
أن َّ
كل زيادة في استقرار سورية وقدراتها العسكرية
ستشكل زيادة في ميزان قدرة ردعها لـ "إسرائيل" وزيادة في
حصانة سورية ملنع "إسرائيل" من تحقيق أهدافها ،سواء أكان
ذلك باستمرار االحتفاظ في الجوالن ،أم في توظيف املجموعات
اإلرهابية ضدها.
ً
تماما َّ
أن ميزان القوى الثنائي بينها
فـ "إسرائيل" تالحظ
وبين سورية واإلقليمي بينها وبين محور املقاومة بدأت ترجح
كفته على املستويين ضد مصلحة "إسرائيل" وأهدافها
التوسعية.

الشمال املمتدة من حدود الجوالن إلى حدود جنوب لبنان،
عالوة على وجود قدرات حزب هللا فيها .وال شك في أن جبهة
الشمال هذه تشكل قدرة عسكرية استراتيجية وقدرة سياسية
أمام "إسرائيل" في أي موضوع يرتبط باستعادة الجوالن ،سواء
ً
ً
أكان ذلك سلما أم حربا ،وهذا ما يشير إليه زيسير نفسه حين
يقول في بحثه:
«ومن هنا يجب إدراك خوف الكثيرين من اإلسرائيليين
أن ّ
إمكانية َّ
ّ
يتبنى بشار تكتيك مجابهة محدودة مع إسرائيل
من
وعلى سبيل املثال استئناف شن عمليات إرهابية أو إتاحة
ً
إمكانية شنها بشكل ال يظهر فيه رسميا على طول الحدود بين
سورية وإسرائيل».
فال يوجد أحد يمكن أن يستبعد أن تركز القيادة
ً
اإلسرائيلية على متابعة الوضع السوري بأبعاده كافة وتطوراته
طاملا أنها تدرك َّ
أن القيادة السورية لن تكف عن زيادة قدراتها
العسكرية وعن استخدام أي ورقة قوة ضد االحتالل
اإلسرائيلي للجوالن ،وتحويلها إلى نشاط مقاوم ،سواء أكان
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