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باحث للدراسات
للدراسات
باحث
اتيجية
الفلسطينية واالستر

الفلسطينية واالستراتيجية

للتطورات السياسية واألمنية في «إسرائيل»
تحليل نصف شهري
ّ

أهداف المركز الرئيسية:
 1ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة.
 2ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين.
 3ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية.
 4ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.
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العالقات االسرائيلية الروسية في الساحة السورية
 - 1مدخل:
تحضــر عالقــات روســيا بــ"إسراميا" فــي معــادست الشــر اكوســئ الصــع ة بشـ ا دامــم ومنـ عــا 1947

اتخـ استحــاد الســوفياتي قـ ار ار بــدعم ةطــة تقســيم فلســطين بهــدل موااهــة الخطــة ال ريطاليــة .واعتمــدت القيــادة
الســوفياتية نين ـ اى علــى عالقــات الصــداقة التــي تر"طهــا بقيــادة "إس ـراميا" التــي كــا

تزعمهــا قــادة اكــت ار يو .

واعت ــرل استح ــاد الس ــوفياتي ل "إسـ ـراميا" م اكـ ـرة بع ــد إعالله ــا دول ــة وأق ــا معه ــا عالق ــات دبلوماس ــية .إس أ

"إسراميا" لم تنتهج سياسة موالية لالتحاد السـوفياتي و"ـدأت بالتواـل إلـى تمتـين عالقاتهـا مـع النـرل ومـن ـم
مع الوسيات المتحدة اكميركية وعندمٍ صار استحاد السوفياتي دعم الـدو العر"يـة المعاديـة "إسـراميا .وفـي

عــا  1967وفــي أعقــال نــرل اكيــا الســتة قطــع استحــاد الســوفياتي عالقاتــل بالبيــا الناصــب .واســتعيدت
العالقات عا .1991

بعــد الهيــار استحــاد السوفياتيشــهدت العالقــات الروســية اوسـراميلية لهو ــا وا ــحا بعــد الحق ــة الســوفياتية
ٍ
بنقاط عدة:
وتلخص صعود ه ه العالقات

 -تق ــديم أو ار اعتم ــاد الس ــفيرين ف ــي  25ــالو اكو  1991بع ــد أسـ ـ وعين فق ــئ م ــن الهي ــار استح ــاد

السوفياتي .وافتتاح سفارة روسية في تا أبيب وقنصلية في مد نة نيفا وسفارة إسراميلية في موس و.
 -بعد الهيار استحاد السوفياتي اعترفـ

عالقــات دبلوماســية معهــا .وكالـ

"إسـراميا" بالـدو التـي كالـ

روســيا استحاديــة أ ــر الــدو أهميــة ونلـ

ـمن استحـاد السـوفياتي وأقامـ

محــا استحــاد الســوفياتي عضــوا

دامما في مجلس اكمن.
 -كال

"إسراميا" لسنوات طويلة مقصدا للمهاارين اليهود مـن روسـيا وريرهـا مـن الـدو مـا بعـد استحـاد

الســوفياتي .ومن ـ ال مالينيــات تش ـ ل

فيهــا أقليــة هوديــة ك ي ـرة مــن أصــو روســية .ويعــير فــي "إس ـراميا" ناليــا

نوالى مليو مواطن سوفياتي سابق من الروس معظمهم.

 -في عا  2005زار الرميس فالديمير بوتين القدس زيارة رسمية وقـد فـي زيارتـل تم ـاس لـ كره اليهـود

ال ن قضوا في الهولوكوس .

 -في تشرين اكو  2006انتفا بمرور  15عاما على إقامة العالقات الروسية -اوسراميلية .وفي عا

 2008وقع ال لدا اتفاقا ألني بموا ل لظا التأكيرة (الفيزا) بينهما.
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 -عا  2012نضر الرميس الروسي بوتين إلى "إسراميا" بمناسـ ة افتتـاح لصـب لجنـود الجـير اكنمـر

في مد نة لاتاليا .وأقيم النصب من اكموا التي امعها راا اكعما اليهود الروس.

 -عــا  2014بــادرت الح ومــة الروســية إلــى عقــد مفاو ــات لــتج منهــا مـ كرة تفــاهم وقامــة ةــئ م اكــر

"مشفر" بين فالديمير بوتين ورميس الوزراء اوسراميلي بنيامين لتنياهو.

 -بــين عــامي  2001و 2016زار رؤســاء الــوزراء اوس ـراميليو موس ـ و زيــارات متبــررة مــا يشــير إلــى

مستوه العالقات بين الجال ين من ةال تبرار زيارات مسؤولين إسراميليين إلى روسـيا .فقـد زار رؤسـاء الـوزراء

اوسراميليو روسيا  13مرة من عا  2000وكا لصيب بنيامين لتنياهو  7زيارات منها .وكا المو وعا

الس ــورا واو ارل ــي مح ــورا تل ــو اللق ــاءات .وكالـ ـ

م ان ــات رميس ــي ال ــوزراء اكسـ ـ قين أريي ــا ك ــارو

أولمرت تتمحور نو نا الصراع اوسراميلي -الفلسطيني وال رلامج النووا او رالي.

وا ه ــود

 -بعــد تفب ـو استحــاد الســوفياتي بــادرت موس ـ و إلــى تعزيــز مواقعهــا ولفوذهــا فــي الســانة العالميــة ومــن

ــمنها منطق ــة الش ــر اكوس ــئ .ولتحقي ــق هـ ـ ا اله ــدل ك ــا علقيه ــا أ تأةـ ـ موقف ــا مو ــوعيا م ــن الصـ ـراع

الفلســطيني -اوسـراميلي وأ تص ـ ي كـري ا اســتراتيجيا للوسيــات المتحــدة فــي ال حــل عــن نــا لتســوية الص ـراع.
وفي ه ا اوطار عا  2001تألف

ر"اعية الشر اكوسئ – بم ادرة من رميس الوزراء اوس الي ةوسيل ماريا

أزلار -من أر"عة أطرال هي :استحاد اكورو"ي والوسيات المتحـدة وروسـيا واكمـم المتحـدة وسـمي طـولي بليـر
مفو ا عاما لها .

 -أبــدت روســيا اهتمامهــا بالتجر"ــة اوس ـراميلية المت ار مــة فــي نر"هــا

ــد التنظيمــات اوســالمية اورهابيــة

واعتمــدت قــوه اكمــن الشيشــالية التجر"ــة اوســراميلية فــي نر"هــا علــى اورهــال .وفــي عــا  2000زار عضــو

البنيســي
الشيشــا

المجا .

لاتــا كارالس ـ ي روســيا وع ــر عــن دعــم المنظمــات الح وميــة اوس ـراميلية لروســيا

و" ـ لو فــا "إس ـراميا" كال ـ

ــد المتط ـرفين

وانــدة مــن دو النــرل القليلــة التــي ع ــرت عــن دعمهــا لروســيا فــي ه ـ ا

 -في  6أ لو عا  2010وأ ناء زيارة وزير الدفاع اوسراميلي اكس ق إ هود باراى إلى روسيا؛ تـم توقيـع

أو اتفا تعاو عس را بين الجال ين وأ د وزير الدفاع الروسي نينـ اى أ روسـيا اكـترت  12طـامرة مسـيرة

مـن كـركة  Israel Aerospace Industriesاوسـراميلية بقيمـة  53مليـو دوسر .ووقـع سنقـا اتفـا لشـراء
 36طــامرة مــن دو طيــار بقيمــة  100مليــو دوسر .فــي  2010ووقــع اتفــا ولشــاء مصــنع لتجميــع طــامرات

مـن دو طيـار مـن طـراز  Mk IIو Bird-Eye 400فـي مد نـة كـاترين بيـرف .وفـي  2011تلقـى المصـنع
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طل ــات مــن و ازرة الــدفاع الروســية بقيمــة  1.3مليــار رو"ــا .وفــي  2016صــرح وزيــر الــدفاع الروســي ــورا
بوريسول بخطئ لشراء  3مصالع تجميع بين  5أعوا و 10أعوا .
 -في عا  2010وقعـ

روسـيا ورسـراميا اتفاقـا للتعـاو فـي مجـا الفضـاء واسـتخدا المجـا الفضـامي

لألرـ ـرال الس ــلمية .وة ــال الم ــدة م ــن  1995إل ــى  2014و ــع
إسراميلية على المدار اكر ي.

ـار ص ــناعية
الصـ ـواريي الروس ــية  9أقم ـ ا

 -تعد"إس ـراميا" واهــة ســيانية مهمــة للســياح الــروس .وفــي  2014قصــد ن ـوالى  1.829مليــو ســامي

روسي إسراميا لالستجما .

 - 2لماذا تتعاون روسيا وإسرائيل في سورية؟
تح ـ

هـ ـ ا العنـ ـوا فــي الواك ــنطن بوسـ ـ

تطــر الص ــحافي ص ــموميا ارمــالي المتخص ــص ف ــي السياس ــة

الروسية إلى اكس ال البامنة في رأيل للتقارل الروسي -اوسـراميلي فـي سـورية .ويتوصـا إلـى أسـ ال ال ـة
رميسة تدفع بال لد ن إلى التعاو في المسألة السورية:

ره لتنياهو أ في مقدور روسيا تخفيف التهد د ال ا يم لـل الـرميس اكسـد ونلفـاؤه او راليـو ونـزل

.

وتتوافق "إسراميا" وروسيا في مسألة الحااة إلى اكسـد للمحافظـة علـى اسسـتقرار فـي سـورية .فعلـى الـررم مـن

أ "إس ـراميا" لــم تع ــر علنــا عــن دعمهــا لألســد فــا تواهاتهــا السياســية اكةي ـرة تظهــر مخــاول إس ـراميلية مــن
تعقيــدات وصــو اسرهــابيين المعار ــين إلــى الســلطة فــي ســورية .وكــا التقــارل الروســي -اوس ـراميلي نــو

المسـالة السـورية عمليـة تدريجيـة؛ ففـي ال دايـة رأه صـناع القـرار اوسـراميليو أ سـقوط اكسـد أمـر محتـو ؛ لـ ا

لــأووا بألفســهم بعيــدا عــن النـزاع تجخن ــا للــدةو فــي صـراع مفتــوح مــع ســورية مــا بعــد اكســد .ومــن لانيــة أةــره

قدم "إسـراميا" العـو لـ عل الفصــاما المعار ـة فـي صـراعها مـع داعـر والنصـرة منعــا لوصـو اكةيـرة إلــى
ندودها و"هدل نماية اكقلية الدرزية من العنف الطامفي .وعلى رير المتوقع بقـي الـرميس اكسـد فـي السـلطة

وت از د واود داعر ما دفع لتنياهو في السنتين اكةيرتين إلى تنيير مقار"تل فـي المو ـوع السـورا فـي اتجـاه

تحالف أقوه مع روسيا .وعلى الررم من استمرار "إسراميا" في استهدال قوافا اكسلحة المتجهة إلى نـزل

فــي ل نــا

فالهــا اتفق ـ

مــع الــروس علــى الخطــوط التــي يم نهــا أ تتــدةا عنــدها .استر ــاء ل ــوتين؛ رفض ـ

تعاولهــا العسـ را مـع اورايــا الـ ا بدأتـل بعــد النـزو الروســي

"إسـراميا" اسعتـرال باســتقال كوسـوفو وقلصـ
م روسيا ك ل ازيرة القر عا .2014
كوسيتيا الجنو"ية عا  2008ولم تِد
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فــي المقابــا كــافئ بــوتين "إسـراميا" بتعميــق التعــاو اسقتصــادا واكمنــي فــي وقـ

"إسراميا" بس ب انتاللها اك ار ي الفلسطينية وفي وق

ال ضامع اوسراميلية.

تضــا ق الــدو النر"يــة

تقو فيل منظمات المجتمع المـدلي النر"يـة بمقاطعـة

ريد لتنياهو أ ي و الواود العس را الروسي في سورية محـدودا كطـو مـدة مم نـة .ففـي بدايـة اكمـر

لم ي ن ك ٌير من القادة اوسراميليين متيقنين في ما إذا كا التدةا الروسي العس را بناء لحا الصراع وما إذا
ـا سيحسـن العالقـات الروسـية -اوسـراميلية .ولبـن القــادة ألفسـهم ارنـوا تسـاءلو عـن النتـامج السـل ية لســحب

القوات الروسية.

دعا الرميس اوسراميلي رؤوفن ريفلين إلـى الحـوار مـع موسـ و سنتـواء التهد ـد او ارلـي الـ ا عـده ممـا ال

لتهد د داعر ما يع س المخاول اوسراميلية ويظهر أ "إسراميا" تنظر إلى الواـود الروسـي بوصـفل
كم ــن المنطق ــة .وردا عل ــى الن ــداء اوسـ ـراميلي أبلنـ ـ

ـرورة

موسـ ـ و رم ــيس اكرك ــا اوسـ ـراميلي أ موسـ ـ و س ــت ني

قاعدتين بحريتين عس ريتين في سورية لضما عد نصو تـدةا إ ارلـي قاتـا فيهـا .وتوافقـ
الروسـية مـع اعتقـاد موسـ و ال ارسـي بـأ اسلسـحال التــا مـن الشـر اكوسـئ كمــا فعلـ

هـ ه التأ يـدات

إدارة أو"امـا سيتسـ ب

في ا طرال فـي المنطقـة وسيسـاعد فـي تعزيـز التطـرل اوسـالمي .و"اةتصـار فـا التعـاو اكمنـي المت از ـد
بين "إسـراميا" وروسـيا تحر ـل رر ـة مشـتركة فـي تجميـد الصـراع ومحار"ـة اوسـال المتطـرل واسـت ا عدواليـة

إ ار ونلفامها .وتتجلى أهم مظاهر التنسيق في سورية بين روسيا و"إسراميا" -في رأا الخ راء -بنجانهما في
تجنـ ـ ــب الح ـ ـ ـوادث فـ ـ ــي المجـ ـ ــا الجـ ـ ــوا السـ ـ ــورا.يقو أنـ ـ ــد الخ ـ ـ ـراء " :تواصـ ـ ــا ة ـ ـ ـراء ال لـ ـ ــد ن العس ـ ـ ـ ريين

واسستخ اريين في صورة متواصلة في ما بينهم لتجنب وقوع نوادث على ررار ما ندث بين تركيـا وروسـيا".

ويضــيف" :الطي ـ ار اوس ـراميلي يجــرا طلعــات مســتمرة فــي اكا ـواء الســورية بهــدل الحيلولــة دو لقــا اكســلحة
الحد ة من إ ار إلـى نـزل

ـدر للخطـر الحقيقـي عليهمـا.
الل نـالي الـ ا يعـد  -مـا تعـد إ ـ ار  -إسـراميا مص ا

ومــن االــب إةــر فــا الطــامرات الروســية المشــاركة فــي العمليــة الســورية رال ــا مــا تجــد لفســها فــي اكا ـواء

اوسـراميلية .ويجـرا كـا ذلــو بتنسـيق مشـترى علـى المســتويات كافـة بمـا فيهـا علــى أعلـى المسـتويات" بحســب

الخ يرة لوسينبو ويضيف الخ ير ساتالوفس ي بدوره" :عندما تختر طامراتنا اـزءا مـن المجـا اوسـراميلي فالـل

س يخطر في با أند إسقاطها".
ٍ
لانيةأةره تره الصـحافية "إلـا بوركتيفسـ ايا" مـن معهـد واكـنطن ألـل علـى الـررم مـن تصـريي بـوتين
من
"لحن ار و عن ك ار تنا ال ناءة مـع إسـراميا .وأ العالقـات بـين الـدولتين قـد وصـل إلـى مسـتوه عـا ٍ " .فالـل

في الواقع سعى إلى تحسين العالقات مع "إسـراميا" منـ ت ومـل السـلطة فـي إذارعـا .2000وتقـو إ تعقيـدات
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ـدو سع ـا أساسـيا فـي ألحـاء الشـر اكوسـئ اميعهـا بينمـا تريـد "إسـراميا"

اس طالع بـدور مهـم فـي المنطقـة .ريـر أ سياسـة بـوتين اوقليميـة تنطلـق أساسـا مـن معـاداة النـرل فـي لع ـة
محصـلتها (صــفر) لتجعــا مــن روســيا قــال مضــادا للنــرل فــي المنطقــة ولتقســيم المؤسســات النر"يــة ور ــعافها
على لطا أوسع .أما "إسراميا" -بخـالل روسـيا -فهـي كمـا تـزعم ديمقراطيـة مؤيـدة للنـرل .وتجـدر اوكـارة

إلى أ عدوالية موس و المتنامية في ما كا يعرل سابقا باستحاد السوفياتي وةصوصا في أوكراليا ولفوذهـا
المتعاظم في الشر اكوسئ في سيا اسلسحال النر"ي من المنطقة يعقدا العالقات الروسية -اوسراميلية.
ـارز إلــى الشــر اكوســئ
عنــد اســتالمل زمــا الســلطة فــي إذار 2000ســعى بــوتين وعــادة روســيا سع ــا بـ ا

وعمـا مـع اكطـرال اميعهـا فـي المنطقـة سـواء أ ـالوا أصـدقاء أ ةصـوما تقليـد ين .وقـد اعـا سياسـتل ترتبــز
على تعريفل الخاص للمصالي الروسية الطالقـا مـن واهـة لظـر واقعيـة بحتـة .وتضـمن

هـ ه السياسـة تحسـين

العالقـات مــع "إسـراميا" فــي إ ـر تــدهورها فـي أواةــر التسـعينيات فــي عهـد وزيــر الخارايـة ورمــيس الـوزراء إلـ اى

يفنيني بريما ول .وكتب ال روفسور مارى كاتز في دورية "الشر اكوسئ الفصلية" في كتاء عا " :2005س
يسعى بوتين ور اء واكنطن وس لتل ية أا

رورات سياسية محلية با إ سياسة موس و الجد دة في الشر

ـر ف ــي
اكوس ــئ تن ــتج ع ــن نس ــابات ب ــوتين الشخص ــية للمص ــالي الروس ــية وه ــي نس ــابات س تلق ــى تأ ي ــدا ك ي ـ ا
ن ومتل".

مة عواما عدة دفع

سياسة بوتين باتجاه "إسراميا" ةصوصا في سنوات ن مل اكولـى ومـن بـين هـ ه

العواما الصـراع مـع امهوريـة الشيشـا المنشـقة كـمالي القوقـاز وهـو صـراع بـدأ فـي أوامـا التسـعينيات وكالـ
نركة الفصالية علمالية أص ح

ذات ط يعة إسالمية متطرفـة فـي صـورة مت از ـدة ويعـزه ذلـو بق ٍ
ـدر ك ي ٍـر إلـى

سياسات موسـ و الصـارمة والتها اتهـا الفا ـحة لحقـو اولسـا  .وقـد كـ ل بـوتين صـراع روسـيا
بصـ ـراع "إسـ ـراميا"

ـد اورهـال

ــده سس .و"م ــر الس ــنين أا ــره هـ ـ ه المقارل ــة ذاته ــا ف ــي ااتماعات ــل بع ــدد م ــن المس ــؤولين

اوسراميليين رفيعي المستوه .ووفقا لوكالة «تي أس اي إلتـا بريـ

 »TSG Intel Briefففـي تشـرين ال ـالي

 2003وص ــف رم ــيس ال ــوزراء اوسـ ـراميلي الس ــابق أريي ــا ك ــارو الـ ـ ا يجيـ ـد اللن ــة الروس ــية وأس ــس عالق ــة

كخصــية وطيــدة مــع بــوتين الـرميس الروســي ب ـ «الصــد ق الفعلــي وسـراميا» .وكالـ

القليلة التي لم تنتقد بوتين بعد اواراءات التي اتخ ها في الشيشا .

"إسـراميا" مــن بــين الــدو

مــة محــرى إةــر لسياســة بــوتين تجــاه "إس ـراميا" وهــو تشــد ده علــى تحســين عالقــات اقتصــادية مــع دو

الشــر اكوســئ .مــن هنــا ســعى إلــى إقامــة عالقــات تجاريــة مــع "إسـراميا" بم ــا تجــارة التبنولوايــا العاليــة فــي
مجاست تتضمن تقنية النالو.
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ـر ســعى بــوتين إلــى إك ـراى روســيا فــي عمليــة الســال فــي الشــر اكوســئ علــى أمــا أ تحــا محــا
وأةيـ ا

النرل وت دو ب ساطة سع ا مهما .وفي الواقع في عهد بوتين أص ح

بصماتها في عملية السال من الضمامها إلى «اللجنة الر"اعية الدولية».

وسـع
روسيا أ ـر نزمـا ت

إلـى ط ـع

ـؤةر فــي س ــورية ف ــي عق ــب استفــا او ارل ــي عق ــد ف ــي اكراــي الو ــع بالنسـ ـ ة إل ــى
إ الخ ـراط روس ــيا م ـ ا

"إسراميا" ففي عا  2010وفي إ ر

نوط من النـرل و"إسـراميا" امـدت موسـ و عقـدا بقيمـة  800مليـو

دوسر مــع إ ـ ار ل يــع لظــا ال ــدفاع الجــوا (إس )300-ال ـ ا يم ــن أ يس ــاعد فــي إســقاط الطــامرات الحر"ي ــة
اكميركيــة أو اوسـراميلية فــي نــا تعــرل المنشـ ت النوويــة او راليــة لضـر"ة اويــة ولبنهــا لــم تلـ ِ هـ ا العقــد.
وفي المقابا امتنع

أبقـ

"إسراميا" عـن التقـاد تصـرفات موسـ و فـي الـدو القري ـة مـن روسـيا .علـى سـ يا الم ـا

"إسـراميا" علنــا علــى موقفهــا المحا ــد مــن اكزمــة اكوكراليــة ولــم ت ــع أســلحة لبييــف .وةالصــة القــو

"إسراميا" ما زال
ِ
ةطرة .وفي ه ا السيا

إ

تعد روسيا سع ا مهما في الشر اكوسئ وس ررب أا من الطرفين في إنداث أزمة ناميـة
يطرح اسلسحال النر"ي من الشر اكوسئ مش لة بارزة

"إسراميا" إذ إلل يقلا من

ةياراته ــا .وف ــي الواق ــع وف ــي س ــيا عالق ــات لتني ــاهو المت ــوترة ب ــالرميس أو"ام ــا رأه رم ــيس ال ــوزراء اوسـ ـراميلي

ص انتما وقوع اكت ا ات عسـ رية عر ـية فـي سـورية
رورة ك ره بتهيئة تفاهم أفضا مع بوتين لبي يقل ت
وتحسين التفاهم المشترى على لطا أوسع من أاا المحافظة على العالقات المتوازلة .وعلـى الـررم مـن ذلـو

فــا مقار"ــة الجــال ين للمو ــوع الســورا مت ا نــة بينهمــا :فـ ـ «لــد نا مقار"ــات مت ا نــة نــو ســورية» بحســب مــا
يفتــرل الخ يــر ساتالوفسـ ي ويضــيف« :بالنسـ ة إلينــا ســورية هــي كـريو بعيــد عــن أ ار ــينا وعالقاتنــا معهــا

ليس ـ

بالســهلة ولبــن روســيا كال ـ

علــى مــده عقــود تــدعمها واليــو تــؤمن لهــا المحافظــة علــى مــا ت قــى مــن

الدولـة .أمــا بالنسـ ة إلــى "إسـراميا"؛ فســورية دولـة اــارة ةا ـ

ــدها نرو"ـا عــدة وانتلـ

نظر إليها اوسراميليو بصفتها منصة وطال الصواريي من أ ار ي الجوس التي
ويقو الخ ير « :لما زاد ارت اط سورية با ار

أر ٍ
ال تابعــة لهــا

متها إسراميا إليها».

زاد التهد د ال ا يم ن أ تتعـرل لـل إسـراميا الطالقـا مـن

سورية» .تابع« :س تمالع إسراميا مـن بقـاء لظـا اكسـد فهـ ا أم ٌـر س يخصـها فـي النهايـة وس تتـدةا إسـراميا
فــي الحــرل اكهليــة الســورية» .أمــا بالنس ـ ة إلــى الدولــة اوســالمية -المحظــورة فــي روســيا -فــال ت ــدو مش ـ لة
ـر
ـر عسـ ريا م اك ا
"إسراميا" كلها لم تتعرل كا هجو من اال ها نتى اآل  .و"إسراميا" س تعـد داعـر ةط ا

ير من الجيوش النظامية في الدو المجاورة.
فداعر -بالنس ة إليها -عدو أ عف ك ا
تعــد "إس ـراميا" التــدةا مــن االــب «نــزل

» وقتالــل إلــى االــب ال ـرميس اكســد فــي ســورية مســألة بالنــة

اكهمية بحسب مارياسيس .ويهدل تدةا "إسراميا" في سورية إلى تـدمير قوافـا اكسـلحة المتواهـة إلـى نـزل
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 .و"حســب الــدسما كلهــا فــا روســيا س تتــدةا فــي هـ ا اكمــر .يضــيف الخ يــر توســينبو« :تم نـ

ةال العقود الما ية أ تحقق مع اكسـد -إ لـم ي ـن السـلم فارسـاء اتفـا

إس ـراميا

ـمني علـى عـد ةـر الو ـع

الناكئ علـى الحـدود بينهمـا  .وفـي مـا تعلـق بمصـير سـورية المق ـا يعـد اوسـراميليو ألـل لـيس مـن الضـرورا
سـورية تحـ

التدةا في مخططات ترتيب ه ه المنطقة سـواء بقيـ

ن ـم اكسـد أ تـم تقسـيمها -و"النسـ ة إلـى

إسـ ـراميا س ــي قى هـ ـ ا اكم ــر الوي ــا» .وكت ــب «ا ــو ك ــوهين» معل ــق وكال ــة رويت ــرز ع ــن العالق ــات الروس ــية
اوسراميلية« :مع صعود بوتين واـدت إسـراميا صـديقا مقر"ـا فـي موسـ و لـم تحـ ت بـل علـى اوطـال مـن ق ـا

وواــد الت تلــدا مصــالي مشــتركة فــي محار"ــة اورهــال .وفــي  2014كــا بــوتين وانــدا مــن بضــعة زعمــاء وقفـوا
داعمين وسراميا في موااهتها مع نركة نماس الفلسـطينية نيـل قـا بـوتين" :ألـا أدعـم إسـراميا فـي معركتهـا

للمحافظة على نيـاة مواطنيهـا" .وفـي  2005كـا بـوتين الـرميس الروسـي اكو الـ ا ـزور "إسـراميا" ويقـف

دقيقــة صــم

ـز للهولوكوس ـ .
عنــد الجــدار الش ـرقي – أ ــر اكمــا ن المقدســة عنــد اوس ـراميليين -ال ـ ا يعــد رمـ ا

في 2012

يف كرل ونياء ذكره الجنود السوفياتيين اليهود ال ن قهروا هتلر في الحرل العالمية ال الية.

ويقا إلل اكتره منزس في تا أبيب لمعلمـل اكلمـالي اليهـودا ذا ال ـ  84سـنة .عـاد بـوتين إلـى "إسـراميا" اليـة
على الررم من أ "إسراميا" أعلن

ألها س تتدةا في الحـرل السـورية إس ألهـا رسـم

لمنع لقا السـالح المتقـد مـن إ ـ ار إلـى عـدوها «نـزل

«ةطوطـا نمـ ارء»

» الل نـالي .ومـن ـم فـا لشـر روسـيا ألظمـة الـدفاع

الجوا المتقدمة فـي سـورية يشـ ا مصـدر قلـق لهـا .إذ لـ قطـر فاعليـة صـواريي إس  400نـوالى  250مـيال

قــادرة علــى اســتهدال  36طــامرة فــي اآل ذاتــل .ه ـ ه الص ـواريي قــد تســهم فــي قلــب قواعــد اللع ــة فــي المنطقــة.

وذهب اكمر بأند المسؤولين اوسراميليين الب ار إلى القو بألل « ابوس» .وفي نا تردا العالقـات الروسـية

– اوس ـراميلية اــديا فــا ص ـواريي إس  400قــد تعقــد اكمــر فــي واــل إس ـراميا بصــورة ملموســة فــي مســاعيها
للتصدا لشحنات اكسلحة او رالية إلى نزل

 .ولهـ ا -تحد ـدا -تريـد "إسـراميا" مـن روسـيا

ـمالات مؤكـدة

بأ ه ه الصواريي لن تعيق نرية الطامرات اوسـراميلية فـي المجـا الجـوا السـورا .و"نتيجـة القلـق اوسـراميلي

والرر ــة المشــتركة فــي تجنـب وقــوع نـوادث ريــر مررو"ــة مــع القـوات الروســية تواــل لتنيــاهو بزيــارات عــدة إلــى

موسـ و للقــاء بــوتين بعــد أ اتضــي اليــا عمــق اسلتـ از الروســي تجــاه ســورية .وفــي عقــب اللقــاء صــرح لتنيــاهو
بألل ؤمن بتفهم بوتين للخطوط اوسراميلية الحمراء تجاه نزل

 .تعلق القلق اوسراميلي اآلةر بـ  200ألـف

هودا روسي ظلوا فـي روسـيا .و"ـالط ع س تخفـى مشـاعر بـوتين تجـاه اليهـود الـروس؛ فعلـى الصـعيد الـداةلي

ير من راا اكعما والمسؤولين اليهود أصدقاء لل ويقـر بالتـأ ير اويجـابي لليهـود فيـل فـي أ نـاء
يعد بوتين ك ا
طفولتــل .ويســالد بــوتين إلشــاء المتحــف اليهــودا فــي مركــز مد نــة موس ـ و نتــى إلــل ت ــرع بمالــل الخــاص له ـ ا
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النرل معر"ا عن «معار ِتل الشرسة كا مظاهر مناهضة للسامية» ويعمـا علـى إصـدار قـالو للمحاسـ ة
علــى التحـريل
بوتين .و"عد

ــد الســامية .وعلــى صــعيد اكزمــة اكوكراليــة تحــرص تــا أبيــب علــى تجنـب اسصــطفال مــع

م روسـيا كـ ل ازيـرة القـر امتنعـ

إسـراميا عـن التصـوي

علـى قـرار اكمـم المتحـدة الـ ا ـد ن
ـد القـرار .و"تعزيـز واـود الـدل

ةطوة موسـ و وفسـره المتحـدث الرسـمي لألمـم المتحـدة بألـل يعنـي التصـوي

الروسي في الحدود الشمالية وسراميا توقع من القادة اوسراميليين اسستمرار في إظهـار اسهتمـا الب يـر براـا

البرملين.

فــي نقيقــة اكمــر إ ال ـرميس بــوتين ورمــيس الــوزراء اوس ـراميلي يســي ار علــى ن ــا مشــدود مــن المصــالي

المشــتركة والمتضــار"ة فــي المنطقــة وتج ــاه الوسيــات المتحــدة واستحــاد اكورو" ــي؛ ففــي ســورية يــأتي التح ــالف
الروســي مــع إ ـ ار ونــزل

متعار ــا مــع مصــالي "إس ـراميا" .وفــي وق ـ

يســها فيــل تمييــز اسةتالفــات بــين

المصالي الروسـية واو راليـة علـى هـ ه السـانة فـا أهـدافهما المشـتركة اكساسـية ت قـى متطابقـة؛ إذ ت حـل كـا

من الدولتين في تعزيز تأ يرها في سورية ول نا

فـي نـين تنبـ ار علـى الوسيـات المتحـدة ونلفامهـا أا دور فـي

ســورية مــا بعــد الص ـراع .ومــن واهــة النظــر اوس ـراميلية فــا دور إ ـ ار الحــالي فــي ســورية يش ـ ا مصــدر قلــق

إسـراميلي نـاد بينمـا تــره أ الـدور الروسـي سـي و مفيــدا .ـره أ روسـيا سـي و لهــا تـأ ير أ ـر فـي سع ــين
إقليميين -إ ار ونزل

و"عل الالع ين ال ن ليس لهم دولة -أ ـر مـن دور الوسيـات المتحـدة ونلفامهـا أو

أا سعب ةاراي إةر .ويره بعل المراق ين في "إسراميا" أ روسيا هي عاما معتد في ه ا المعنى.

مــن الواهــة العملياتيــة تــره "إسـراميا" أ الواــود العسـ را الروســي يعــد عــامال معقــدا فــي الو ــع المعقــد

لظر للقدرات الروسية في امع المعلومات اسستخ ارية وعد ا ت ار ها بقواعد اسكت اى وت ـين ذلـو بعـد
ا
أصال

نــادث الطــامرة علــى الحــدود التركيــة -الســورية فــي تش ـرين ال ــالي  2015وك ـ لو إم ــا قيــا روســيا بــاةت ار
المجــا الجــوا اوس ـراميلي .إ ــافة إلــى ذلــو فالــل مــن الوا ــي ألــل ســي و فــي إم ــا نــزل

القتــا فــي ســورية أ

بعــد التهــاء

واـل الت اهــل إلــى الحــدود الل ناليــة -اوسـراميلية مــا ــدعو إلــى توقــع ارتفــاع التــوتر عل ـى

نــدود إسـراميا فــي الشــما  .ومــن الط يعــي أ ي ــو لنــوع العالقــات التــي أ ِ
رسـي

بــين روســيا ونــزل

منـ 5

دور ف ــي موق ــف روس ــيا م ــن أا اك ــت اى يحص ــا مس ــتق ال ب ــين إسـ ـراميا والح ــزل .ويع ــد ا ــير ال ــدفاع
س ــنوات ا

اوسراميلي نـزل

المـزود بأنـدث ألـواع الصـواريي الروسـية الـ ا تمتـع ب ميـة مـن المعلومـات اسسـتخ اراتية

المهمــة؛ العــدو اكو وسـراميا .وفــي "إسـراميا" بعــد مــرور  10ســنوات علــى الحــرل اكةيـرة ــرو أ الحــرل
ال ال ة قادمة بالتأ يد .وأ القوة الخاراية الونيدة التي تستطيع منع ه ه الحرل هي روسيا.
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بالتــالي إذا لظرلــا إلــى المصــالي الروســية -اوسـراميلية فــي المنطقــة -بصــورة أبعــد و"منظــور أكــما -ــدو

الم ا اوسراميلي القديم «أنترمل ولبنني أن ر منـل» الـ ا كـا فـي أسـاس الموقـف اوسـراميلي مـن روسـيا؛ مـا

از صالحا وسي قى في المسـتق ا دليـا "إسـراميا" فـي عالقتهـا مـع روسـيا .وهـ ا يشـ ل مقولـة رينـا التـي عمـا
بها بـاراى أو"امـا وتقـو «س ت ـق بـا تأ ـد» .والفـر فـي الحـالين -ط عـا -أ اكمـر تعلـق بدولـة إقليميـة هـي
إسراميا ودولة عظمى هي روسيا .لده إسراميا قـدرة ك يـرة علـى عـد ال قـة ولبـن إم الاتهـا لالةت ـار محـدودة

ادا.
 - 3سياسة روسيا السورية في نظر االسرائيليين:

يقـو العد ــد مــن المعلقــين اوسـراميليين إ روســيا تــدلا مـرة بعــد أةــره علــى نرصــها علــى تــأمين ةارطــة

المصالي اسستراتيجية اوسـراميلية فـي سـوريا .وتعليقـا علـى النـارات التـي اسـتهدف

ســالح تتجــل مــن دمشــق إلــى ل نــا
صحيفة "معاري " إ صـم

ولس ـ

وســي ميلم ـا

لـ ـ "إس ـراميا" قــا

روسـيا علـى كـن النـارات التـي طالـ

مـ ار ار قوافـا تحمـا إرسـاليات

معلــق الشــؤو اسســتخ ارية فــي

أهـدافا لــ"نزل

" تـدلا علـى أ الـروس

"لــن يحر ـوا ســا نا مــن أاــا الحيلولــة دو مــس إس ـراميا بحلفــاء النظــا الســورا وعلــى أرســهم نــزل

ميلما في مقا لشره موقع "معاري " إ ر الحاد ة إلى أ "الحرج ال ا أصال النظا السورا ونزل

" .ولــوه

من اسهتما اوعالمي السورا والل نالي بتنطية النارات ولتامجها" .وكدد ميلما على أ "إسراميا" هدف

قلص
مـن

كن النارة إلى التأ يد على أ تعزيز التوااد العسـ را الروسـي فـي سـوريا لـن ـؤ ر علـى تمتعهـا بهـامر نريـة
مفتــوح والقيــا ب ــا مــا ت ـراه مناس ـ ا فــي ســوريا .وفــي الســيا

كشــف

قنــاة التلف ـزة اوس ـراميلية ال اليــة عــن أ

منظومــات الــدفاع الجــوا وأاه ـزة اول ـ ار الم ــر التــي تحــتف بهــا روســيا فــي ســوريا تجعلهــا قــادرة علــى رصــد
تحركات الطي ار اوسراميلي في كا بقعة من "إسراميا" وتت ع تحركات الطـامرات اوسـراميلية نتـى ق ـا إقالعهـا.
ولفت ـ

القنــاة إلــى أ الــروس كــا بام ــالهم منــع النــارات اوس ـراميلية مــن ةــال لقــا أل ــاء تحر ــات الطــامرات

اوسراميلية لحزل

والنظا السورا إس ألها لم تفعا ذلو.

مــن لانيــة أةــره اعت ــر أميــر بون ــوط المعلــق العس ـ را فــي موقــع "والــال" اسســتخ ارا أ الصــم

الروســي علــى ــرل أهــدال نــزل يم ــا "موافقــة ــمنية" روســية علــى اســتهدال الحــزل فــي ســوريا علــى
الررم من دوره في الجهـود الهادفـة لضـما بقـاء النظـا السـورا .وفـي تحليـا لشـره الموقـع فـي وقـ ٍ سـابق لـوه
بون ــوط إلــى أ إتانــة موس ـ و المجــا أمــا "إس ـراميا" لمواصــلة
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وألهــا ريــر مســتعدة لتهد ــد عالقاتهــا مــع تــا أبيــب مــن أاــا تــأمين بقــاء ه ـ ا

بون وط اكلظار إلى ألل لو توفرت لده بوتين النية "لتنيير أصو اللع ة أمـا إسـراميا فـي سـوريا

لسارع البرملين إلى إصدار بيا نو ذلو كما فعا عدة مرات بعد تأز العالقات الروسية التركيـة فـي أعقـال
إسقاط الطامرة الروسية" .وفي السيا

استجاهات" إ إسراميا أو ح

قا الدكتور كاؤو كاا رميس قسم اكبحاث في "مركز هرتسليا متعدد

لروسيا مجددا ألها لـن تت اراـع عـن "الخطـوط الحمـر" التـي تضـمن مصـالحها

في سوريا .وفي مقا لشرتل صحيفة "يسراميا هيو " رأه كاا أ اسستراتيجية التي تت عها "إسراميا" في سوريا

"تقو على م ار مة الـردع فـي موااهـة كـا اكطـرال مـن ةـال توايـل
وفي الوق

ذاتل تجنب اسلجرار للموااهات الدامرة بين اكطرال".

ـر"ات قويـة لبـا مـن هـدد مصـالحها

أما الخ ير العس را في صحيفة " ديعوت انرولوت" إلبيس فيشما

فبشف معلومة أةـره بـالقو "فـي

أناد ـل ريــر رســمية مــع اهــات تـرت ئ بجهــاز اكمــن الروســي يســألو  :مــا الـ ا تتوقعولــل فــي واقــع اكمــر كــرد

روسي علني وم اكر؟ إذا قلنـا إ إسـراميا لسـق
نــزل

الهجـو معنـا سـيتعين علينـا أ لقـد الشـرونات لحلفامنـا فـي

؛ ورذا قلنــا إلبــم لــم تنســقوا فســتبو لــد نا مش ـ لة فــي أ لشــرح كيــف تعمــا إس ـراميا علــى اك ار ــي

الســورية دو أ تطلعنــا" .ولشــرت صــحيفة "ه ـ رتس" اوسـراميلية مقــاس لم ارســلها إلشــيا فيفيــر تحــدث فيــل عمــا

أسماه معضلة الرميس الروسي فالديمير بوتين السورية والحيرة نو الدعم و ار أ "إسراميا"؟ ولف

الباتـب

الى أ بوتين يعتقد ألل بام الل النجاح في سوريا نيل فشا الرميس اكميركي السابق باراى أو"اما.

وظــن بألــل قــادر علــى إنــال الســال فــي ســوريا ورلقــاذ النظــا الســورا وعلــى أرســل ال ـرميس بشــار اكســد

وتحقيق التواز بين مصالي إ ار و"إسراميا" في سوريا التي أله تهـا الحـرل .وأ ـال" :إ كـا اكهـدال التـي
نققها بوتين في سوريا ترافق

مع لشر عدد من المقاتالت من سالح الجو الروسي ونوالى ألفين من قواتل في

ســوريا .وفــي نملــة مما لــة كال ـ

الوسيــات المتحــدة ستســتخد قــوة مضــاعفة بـ ـ 10مــرات ع ــر إرســا مئــات

المقاتالت وريرها من اكسلحة المتقدمة الى سوريا ةصوصا وألها لم تبن تنوا إرسا قوات على اكرل".
ورأه الباتــب أ ال ـرميس الروســي اســتطاع تحقي ـق ه ـ ه اكهــدال بفضــا الــدعم مــن إ ـ ار

عشرات إسل المقاتلين ومعظمهم من الالائين اكفنا في سوريا إ افة الى مقاتلي "نـزل
مــن ل نــا الــى ســوريا لتنفي ـ عمليــات صــع ة ومــن اال هــا اســتخدم

الــروس قــاموا باســت مار

نيــل وزع ـ

" الـ ن قـدموا

روســيا ق ـوات ةاصــة .وقــا الباتــب إ

ــئيا لس ـ يا فــي ســوريا ولــم يســقئ لهــم الب يــر مــن الضــحايا كمــا كــا متوقعــا من ـ

عامين إذ أراع ال عل ما يحدث الى ألل يش ل نق ة اونتال السوفياتي كفنالستا  .وفي التوقي
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ومسـتفيدا مــن الفو ــى التــي ةلفهــا أو"امـا لتيحــة قـ ارره عــد اولخـراط الم اكـر فــي الحـرل الســورية أعــاد بــوتين

روسيا الى الخارطة الجيوسياسية كما قا بزيارة مفاائة فـي كـالو اكو مـن العـا الما ـي لسـوريا ل عـال
عن أ "المهمة الته ".

وذكر الباتب بمؤتمر الحـوار الـوطني الـ ا عقـد فـي سوتشـي والـ ا لـم يصـا إلـى لتيجـة علـى الـررم مـن

محـاوست الوصــو إلــى اتفــا علــى عمليــة سياســية لحــا اكزمــة الســورية تحـ

ن ــم الـرميس بشــار اكســد .ومــن

أبــرز مــا يقلــق موسـ و هــو أ تســيطر قــوة كرديــة فــي كــر ســوريا علــى منــاطق كالـ

بق ضــة تنظــيم "داعــر".

فقوات سوريا الديمقراطية تعد الالعب الونيد في سوريا بدعم عس را أميركـي وةـال اكـت اى الـدلع بـين هـ ه
القوات وقوات الجير السورا العاملة مع الروس أقدم

الوسيات المتحدة على كن رارة مدمرة على الـروس

أدت الى مقتـا  200مـنهم وفقـا لتقـد رات تقـارير ريـر رسـمية ومـن بعـدها وقعـ
إ ار و"إسراميا".

أو موااهـة م اكـرة مـا بـين

ير للج هة التركية كلها س تهدد المصالي الروسية بش ا م اكـر أمـا
وأ د الباتب أ بوتين س ي ترث ك ا

اوكت ا ات في الج هة الشمالية فتش ا مش لة ك يرة لل فيما يجرا إرسا الروس في لعـوش الـى روسـيا وهـو
اكمر ال ا س ريده بوتين أ يحصا .

وعن الج هة او رالية – اوسراميلية لف

ةطر على القوات الروسية وهي تهدد
ا
الباتب إلى ألها س تش ا

النظا السورا .وأ ال ألل ةال العامين الما يين كا اوتفا بين تا أبيب وموس و متم ال بأ "إسراميا"
تسمي لروسيا بدعم الجير السورا ع ر

ر"ات اوية من أاا استعادة بعل المنـاطق .فـي المقابـا تنـل

روسيا الطرل عن الضر"ات اوسـراميلية المتبـررة علـى موا ـب ومخـاز أسـلحة إ راليـة مواهـة إلـى "نـزل

".

مــن اهــة أةــره تنســق روســيا مــع إ ـ ار وعــادة إنيــاء النظــا الســورا .و"ـرأا الباتــب إ إرســا إ ـ ار لطــامرة

مسيرة فو الجوس كا دليال على أ روسيا لم تعـد قـادرة علـى انتـواء مصـالي اكطـرال المختلفـة فـي سـوريا.
ولف

الباتب إلى أ هناى أر ين داةـا اوسـتخ ارات اوسـراميلية إذ واـد مـن يفبـر بـأ بـوتين لـن تخلـى عـن

القوات الموالية س ار المقاتلة على اكرل في سوريا وسيحد من نرية "إسـراميا" فـي العمـا بـاكاواء السـورية

فيما يظن إةرو أ إسراميا قد تهدد النظا السورا وو ع ند ل راليين .وأفاد تقرير للقناة ال الية اوسـراميلية
عن توصا كا من إسراميا وروسيا ستفا يقضي بابقاء إ ار بعيدة عنالشـريئ الحـدودا الفاصـا بـين إسـراميا
وس ــوريا وذل ــو وفق ــا لم ــا لقلت ــل ص ــحيفة "اي ــروزاليم بوسـ ـ " عل ــى موقعه ــا اولبترول ــي .ووفق ــا للتقري ــر اتفقـ ـ

"إسراميا" وروسيا على السماح للقوات التابعـة لنظـا الـرميس اكسـد باعـادة السـيطرة علـى انـول سـوريا وصـوس
إل ــى الشـ ـريئ الح ــدودا م ــع كي ــا اسن ــتال كـ ـريطة أس يس ــمي و ـ ـ ار وس ل ـ ـ "ن ــزل
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العس رية التي من المتوقع أ يشنها النظا في الجنول .على أ تضمن روسيا ابتعاد قوات إ ار و"نزل

"

عــن المنطقــة القري ــة مــن الحــدود بمــا فيهــا مرتفعــات الجــوس  .وفــي مقابــا تمــدد قـوات لظــا الـرميس اسســد لحــو

الجنول دع

روسيا اميع القـوه اكان يـة لمنـادرة سـوريا وهـو أمـر قـا بـل وزيـر الخارايـة الروسـي (سـيرري

سفرول) نيل قا في مؤتمر صحفي "بالط ع يجب سحب اميع القوات رير السورية على أسـاس المعاملـة

بالم ــا" وأ ــال " ن نــي أ تبــو عمليــة ذات اتجــاهين ..عنــدما ــتم لشــر مم لــين فقــئ عــن الق ـوات المســلحة
السورية مع الحدود مع إسراميا يجب أ ي و هناى لتيجة له ا العما".
 - 4تحديات العالقة الروسية اإلسرائيلية:
 -1تســعى روســيا عمومــا إلــى إ ــعال الوسيــات المتحــدة واومســاى بالشــر اكوســئ بوصــفل اــزءا مــن
اســتراتيجيتها العالميــة وقر"ــل مــن نــدودها .وفــي المقابــا تعت ــر و ازرتــا الــدفاع والخاراي ـة اوس ـراميليتا الوسيــات

المتحــدة اكميركيــة نليفة"إس ـراميا" وناميتهــا اكولــى .وقــد لجح ـ
مرلة واعل

روســيا مــن لانيتهــا فــي إلتــاج دبلوماســية

لنفسها «ماركة مسجلة» باعت ارها الالعب الونيد ال ا في مقدوره التعاما مع الجميع .

 -2اتضي أ أميركا -ما بعد اسلتخابات اسةيرة -تنحاز بنس ة ك يرة إلى "إسراميا" و"التالي فـا روسـيا

ستواال مش لة محدودية قوتها وتأ يرها عليها .فهي س تستطيع اسـتال زمـا القيـادة التقليديـة م ـا أميركـا وعنـد
ندوث أا صراع تبو "إسراميا" فيل طرفا سواء كا مع رزة أ الضفة النر"ية أ مع ل نا وسورية أ معأا
تدةا إ رالي م اكر فا مشاننة ادية ستنشب بينهما .

 -3تعارل تصد ر السالح والمعدات العس ريةإلى المنطقة وال ا هو منأهم عواما النفـوذ الروسـي فـي

الشــر اكوســئ مــع المصــالي اوسـراميلية سـواء فــي الما ــي أ فــي الحا ــر .فقــد كـ ل

اكســلحة والمعــدات

الروســية العمــود الفقــرا لترســالة اكســلحة المعاديــة لـ ـ "إس ـراميا" .وعلــى ه ـ ا الصــعيد بــرزت القــدرة اوس ـراميلية
المحدودة في منع بيع ه ه اكسلحة إلـى أطـرال معاديـة ةاصـة محـور المقاومـة امتـدادا مـن طهـ ار الـى دمشـق

الى بيروت وقطاع رزة.

 -4على صعيد الطاقة فشل

محاوست كركة النفئ الروسية «راز بـرو » علـى مـر السـنين مـن الـدةو

إلى نول كر ال حر المتوسئ وه ا يعود بنس ة ك يـرة إلـى الممالعـة اوسـراميلية .وقـد وقعـ

ألقـرة وتـا أبيـب

اتفاقا على مشروع عمال لتصد ر الناز من "إسراميا" إلى تركيـا وأورو"ـا ممـا ـؤدا إلـى ةفـل ارت ـاط تركيـا
وأورو"ا بالناز الروسي وه ا يش ا واها إةر لتضارل المصالي اوسراميلية -الروسية.
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 -5في السانة الدولية؛ تحاو "إسراميا" أ تتـوةى أقصـى دراـات الحـ ر فـي مـا يخـص القضـايا المهمـة
على قرار د ن التدةا الروسي فـي

لروسيا .ففي الجلسة التي عقدت منتصف  2014والمخصصة للتصوي
ِ
منض ا اودارة اكميركية ولـم تحـ ت الهجمـات التـي
أمر بالخروج من القاعة
أوكراليا تلقى المندول اوسراميلي ا
يشــنها الق ارصــنة الــروس علــى ك ـ ات اولترل ـ

واستضــافة روســيا إدوارد ســنويد بــأا ردات فعــا مــن االــب

"إسراميا" .م إ سياسة بوتين الداةلية القمعية لـم تحـ ت مـن الح ومـة اوسـراميلية بـأا اهتمـا  .وعلـى الـررم مـن
ســجا روســيا فــي مــا يخــص التصــوي
"إسراميا" وكال

فــي مجلــس اكمــن وفــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة علــى قضــايا تهــم

في معظمها سل ية فا "إسراميا" تعامل

مع اكمر بوصفل «في ن م الط يعة».

 -6مــة صــفة ممي ـزة أةــره فــي العالقــات اوس ـراميلية -الروســية تتعلــق بواــود أ ــر مــن مليــو

هــودا-

روسي من إامالي س ا "إسراميا" ال ال عـددهم  8مال ـين .وقـد وصـا المهـاارو اليهـود -الـروس بمعظمهـم

إلى "إسراميا" في التسعينيات من القر الما ي .و"حسب الدبلوماسيين اوسـراميليين فـا الـرميس بـوتين وفـي
اساتماعات كلها مع لظيره اوسراميلي كا يقو

ما يم ن أ

تس ب لهم باكذه.

إ لروسيا مليو كخص فـي "إسـراميا" ورلـل لـن يفعـا أبـدا

 -7دو أ مسار العالقات الروسية -اوسراميلية المستق لي سي و مشابها للسيناريو اآلتي:

أ -مة اهتما من الطرفين مستمر بالمحافظة على مظهر الصـداقة والفامـدة المت ادلـة التـي يجنيالهـا مـن

اسرت اط بينهما.

ل -إذا اس ــتمرت الصـ ـراعات ف ــي الش ــر اكوس ــئ ف ــي ةل ــق اكزم ــات ف ــا روس ــيا و"إسـ ـراميا" س ــتجدا

لفســيهما فــي لحظــة مــا علــى طرفــي لقــيل وســتبو مقــدرتهما علــى «انتـواء» المصــالي المتضــار"ة ومعالجتهــا

محا اةت ار دامم.

ج  -سيفاقم ازدياد التوتر في العالقات الروسية -اكميركية والعالقات الروسـية -اكورو"يـة الضـنوطات

على "إسـراميا" التـي سـتجد لفسـها فـي مـ ز سياسـية مـا يج رهـا علـى تصـويب سياسـتها بصـورة داممـة وعلـى
إعادة النظر في عالقاتها بنظا بوتين ال ا رفع راية التحدا الدامم.
 - 5تحديات المصالح المتضاربة في سوريا:
س كــو بــأ المصــالي الروســية فــي ســوريا فــي اوهرهــا هــي ذات ط يعــة سياســية اســتراتيجية وعس ـ رية
واقتصادية وأمنية .ومن أهم ه ه المصالي كما يجمع المراق و

اسنتفاظ بالقاعدة العس رية في ميناء طرطوس

والت ــي تعت ــر مرفق ــا روس ــيا اس ــتراتيجيا طوي ــا اكم ــد .ف موا ــب اتفاقي ــة موقع ــة ب ــين ال ل ــد ن ف ــي الع ــا 1971
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يستضيف ه ا الميناء قاعدة روسية ل مداد والصيالة تم تشييدها في الحق ة السوفياتية في أ ناء الحرل ال اردة

لــدعم اكســطو الســوفياتي فــي ال حــر اكبــيل المتوســئ .وتســعى روســيا من ـ ســنوات عد ــدة إلــى توســيع ه ـ ه
القاع ــدة وتطويره ــا لتع ــزز نض ــورها ف ــي ال ح ــر المتوس ــئ ف ــي الوقـ ـ

الـ ـ ا تخط ــئ في ــل واك ــنطن لنش ــر درع

صــاروةية فــي بولنــدا للتضــييق علــى روســيا ومصــالحها فــي المنطقــة .وفــي ه ـ ا الســيا ك ـ ا التشــار الق ـوات

الروسية في ك ل ازيرة القر تأ يدا عمليا لجدية موس و في الت از عقيدتها العس رية الجد دة التي وقعها الرميس
مؤكر على تنير ا را في سياسات روسيا تجاه توسـع نلـف اكطلسـي الـ ا نتشـر
ا
بوتين في ةطوة اعت رت

على ندودها من أورو"ا إلى إسيا الوسطى مهددا أمنها القومي.
لقد وافق

سوريا في العا  2008على تحويا ميناء طرطوس إلى قاعدة ابتة للسفن النووية الروسـية فـي

الشر اكوسئ .ومن  2009تقو روسيا بتحد ل القاعـدة وتوسـيع المينـاء كـي يسـتطيع اسـتق ا سـفن عسـ رية
أ ــر نجمــا .ومــن االــب إةــر تعمــا روســيا مــن ةــال ةطواتهــا اسســتراتيجية اكةيـرة فــي ســوريا علــى ت يـ

لفوذها وتأ يرها في الشر اكوسئ كدولة عظمى مما يساعدها على استعادة م التها الدولية التي تأ رت سل ا

مـن اـراء اكزمـة اكوكراليـة .وهـ ا اكمـر أو ـحل تيـودور لوكيـالول رمـيس مجلـس السياسـات الخارايـة والــدفاع

الروسي بقولل « :سوريا والشر اكوسئ عموما من المش الت التي تجت ل اسهتما العالمي و"التالي لحاو
العودة إلى هناى لبي لبو سع ين لاكطين».

في المقابا تشـدد "إسـراميا" مـن لانيتهـا علـى أ لهـا هـي أيضـا مصـالي نيويـة واسـتراتيجية بعيـدة المـده

في سوريا .وفي ه ا السيا

لقل

صحيفة ه رتس الع رية عـن وزيـر الـدفاع السـابق موكـيل يعـالو

تأ يـده أ

"إسراميا لد ها هي اكةره مصالي في سوريا وستتحرى للدفاع عن تلو المصالي من دو الحصو على إذ

مسـ ـ ق م ــن أن ــد م لم ــا تحركـ ـ

روس ــيا وم ــن ق له ــا أميرك ــا ونت ــى فرلس ــا و"ريطالي ــا ولفـ ـ ت اميعه ــا عملي ــات

عس رية في سوريا من دو استئ ا أند نتى النظا السورا لفسل".

ويضــيف يعــالو " :لــد نا مصــالحنا فــي ســوريا وعنــدما تص ـ ي مهــددة ســول لعمــا ولواصــا العمــا للحفــاظ

عليها وقد لقلنا ه ه الرسالة بو وح إلى الرميس الروسي فالديمير بوتين".

ـر بـرأا الوسيـات المتحـدة ورسـراميا فـي العمليـات التـي
وفي نين اعت رت الصحيفة أ "موسـ و لـم تهـتم ك ي ا

تشنها

د اورهابيين في سوريا" أ د وزير دفاع العدو أ بالده "لـن تعتـرل علـى التـدةا العسـ را الروسـي

لبنهــا تض ــع ةطوطــا نمـ ـ ار لمصــالحها ف ــي ســوريا ول ــن تســمي كن ــد بتجاوزهــا أي ــا كال ـ

قوت ــل وأ نص ــو

تنظيمات متطرفة وررهابية على اكسلحة يعد ةطا أنمر لبن إقامة قواعد عس رية إ راليـة تهـدد إسـراميا تم ـا

ةطا أنمر أيضا».
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من اهة اةره رأه يعقول عميدرور الرميس السابق لمجلس اكمن القومي أ التدةا العس را الروسـي

فــي ســوريا هــو نصــيلة ال ــة أس ـ ال:

ــعف المجتمــع الــدولي وفشــا أورو"ــا فــي موااهــة مش ـ لة الالائــين

والت ـد الب يـر فـي موقـف الوسيـات المتحـدة وق ولهـا الضـمني بالـدور او ارلـي -الروسـي فـي المنطقـة .وفـي هـ ا

السيا طرح المحللو اوسراميليو اسئلة نساسة هي:

 -1ها سينير الواود العس را الروسي قواعد اللع ة السامدة علـى الحـدود مـع سـوريا ول نـا

من نرية التحرى اوسراميلي في اكاواء السورية؟

 -2ها سيؤدا الواود الروسي إلى تقليص لفوذ إ ار في سوريا ول نا

بين ال لد ن؟

وهـا سـيحد

على الررم مـن التحـالف الو يـق

 -3ها إ اكوا كـي تقـو "إسـراميا" بتوسـيع لفوذهـا فـي انـول سـوريا وهضـ ة الجـوس لمنـع تعـاظم قـوة

التنظيمات الجهادية المتطرفة؟

 -4ما الدور ال ا يم ن أ تؤديل "إسراميا" في التحالف ال ا تقيمل روسيا لمحار"ة داعر؟

أما ه ه اوك اليات والتداعيات ره المحللو اوسراميليو أ لبا من روسيا و"إسراميا" أهـدافا مشـتركة

في منطقة كو"ـالي (عـين العـرل) .ل "إسـراميا" تريـد المحافظـة علـى منـاطق اك ـراد المتعـاطفين معهـا وربقامهـا
تحـ

ســيطرة القــوه البرديــة لفســها و"التــالي فمحار"ــة روســيا لتنظــيم الدولــة ومنــع لشــول معــارى بــين اكطـرال

هناى يصب في مصـلحة اوسـراميليين الـ ن ريـدو أيضـا اسـتقطال اكقليـة الدرزيـة فـي منطقـة ا ـا الـدروز
القريب من الجوس المحتا.
 - 6التحدي االيراني في سوريا:

تواال "إسـراميا" عـددا مـن العوامـق فـي اسـتمرارها بسياسـة اسـتهدال الواـود العسـ را او ارلـي فـي سـورية.

وس تتم ــا هـ ه العوامــق بالخشــية مــن ردة الفعــا او ارلــي بقــدر مــا تتم ــا بــالواود الروســي العسـ را فــي ســورية

و"موقف روسيا من ه ه الضر"ات .فالى االب التداةا بين القوات او رالية والروسية في ك ير مـن المواقـع فـي

سورية وهو ما زيد من صعو"ة الهجمات اوسـراميلية مـن دو اسـتفزاز القـوات الروسـية هنـاى تنـاقل وا ـي
بين ما تسعى "إسراميا" لتحقيقل وهو وقف تعزيـز قـوة إ ـ ار العسـ رية فـي سـورية تمهيـدا وةرااهـا منهـا و"ـين

المصلحة الروسية في الحفاظ على القوات العس رية او رالية التي تعدها روسيا نليفـا "بريـا" وتعـد واودهـا فـي
ســورية كــرعيا و ــروريا سســتبما بســئ لفــوذ النظــا الســورا بالوســاما العسـ رية أساســا علــى مختلــف ألحــاء

ســورية .والواقــع أ روســيا تمتلــو أو ار قــوة عد ــدة فــي ه ـ ا الملــف م ــا التهد ــد بتفعيــا منظومــة ص ـواريخها
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ــد الطــامرات اوس ـراميلية والتــي س تنطــي ســورية فحســب بــا معظــم أا ـواء

فلســطين المحتلــة أيضــا أو تزويــد النظــا الســورا بمنظومــات ص ـواريي أس  300التــي كال ـ

السابق تزويده بها م ترااع

عن ه ا القرار تح

قــد قــررت فــي

نئ "إسراميا" والوسيات المتحـدة .وعلـى الـررم مـن ذلـو

ـدو أ روســيا لــن تلجــأ إلــى ذلـو فــي المــده المنظــور .ومــن المـراي أ

توصــا الطرفــا إلــى تفاهمــات بشــأ

الخطــوط الحمــر اوسـراميلية التــي تحفـ مــاء واــل روســيا مــن دو ا تتوقــف "إسـراميا" عــن اســتهدال القــوات

او رالية في سورية بين الفينة واكةره عند ةر الخطوط الحمر اوسراميلية.

من لانية أةره يعت ر أمير بون وط محلا الشؤو العس رية فـي موقـع «والـال» اسسـتخ ارا اوسـراميلي

أ التــدةا الروســي فــي ســوريا مــن كــألل أ ينيــر مـوازين القــوه فــي منطقــة الشــر اكوســئ كلهــا .ويضـيف أ
العالقــة بــين ســوريا وروســيا تعــود لعشـرات الســنين ومنـ الــدسع اكنــداث الدمويــة فــي ســوريا ( )2011رفضـ

روســيا التخلــي عــن نليفتهــا .وقــد تطــور الموقــف الروســي مــن تقــديم اسستشــارات العس ـ رية النظريــة إلــى تقــديم
أةير توفير قوات اوية واستخ اراتية روسية داةا اك ار ـي السـورية.
ا
إمدادات اكسلحة والخ راء العس ريين م
ولف

المحلا إلى أ الموقف الروسـي بالتـدةا اـاء بسـ ب الخـول مـن فقـدا مـوطئ قـد مهـم وأةيـر لروسـيا

في المياه الدافئة في الشر اكوسئ والتقالل بالتـالي إلـى النفـوذ اكميركـي الم اكـر باو ـافة إلـى الخـول مـن
تهد ــدات فصــاما إرهابيــة كيشــالية مواليــة لــداعر بشــن عمليــات تســتهدل المصــالي الروســية الحيويــة .ورأه
بون ــوط أ التوااــد الروســي فــي ســوريا ســول يحــد مــن قــدرة الجــير اوسـراميلي علــى تنفي ـ أا عمليــات داةــا

ســوريا فــي ظــا واــود الطــامرات واكســلحة الروســية وأيضــا رادارات وأاهـزة الرصــد والتعقــب المتطــورة للنايــة
والتي يم ن أ ترصد وتردع أا عملية عس رية للطامرات اوسراميلية داةا سوريا.

ويؤكــد بون ــوط أ "إسـراميا" بمفردهــا لــن تــتم ن مــن مجابهــة الواــود الروســي فــي ســوريا وألهــا لــن تســعى

لالنتبـاى بــل إس إذا سقـ

دعمــا مســتميتا مــن االــب اودارة اكميركيــة فــي نــين أ زيــادة التــدةا الروســي فــي

سوريا هي دليا على توتر العالقة بين اودارة اكميركية و"إسراميا" بش ا رير مس و
م ا مصر مفادها أ روسيا س تترى نلفاءها م لما تفعا الوسيات المتحدة.
على ه ه الخلفية أره وسي ميلما المعلق اكمني في صحيفة معاري

«أ

وهي أيضا إكارة لـدو

مة تخوفا إسراميليا مـن أ

يقل ــص اس ــتمرار الوا ــود الروس ــي ف ــي س ــوريا ه ــامر المن ــاورة أم ــا الج ــير اوسـ ـراميلي عموم ــا وس ــالح الج ــو
ةصوصا في الشما » .ويضيف« :إ اسراميا س تريد التدةا في الحـرل اكهليـة فـي سـوريا ومـع ذلـو فهـي
ال

تتدةا فيهـا بـين نـين وإةـر كلمـا اعتقـدت أ مصـالحها اكمنيـة تتطلـب هـ ا التـدةا» .و"حسـب المعلـق

فــا ه ـ ه المصــالي كمــا اــاءت علــى لســا وزيــر الحــرل موكــيل يعلــو ورمــيس اكركــا ا زلبــوت هــي "منــع
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وصو السالح الحد ل والمتطور إلى نزل

وراهال تنفي عمليات

عد إلحا الضرر بالطامفة الدرزية في سوريا» على ند زعمل.
وي كر ميلما أ "سالح الجو اوسراميلي كا

د اسـراميا و"ـ

الجهـود مـن أاـا

تحرى كلما توافرت معلومات اسـتخ ارية ومـن دو الحااـة

إلـى التنســيق مــع أا اهــة لبــن مـن اآل فصــاعدا ستضــطر اسـراميا إلــى تنسـيق ةطواتهــا مــع روســيا» .ـ لو

رأه أ «اسـراميا قلقــة مــن إرســا الســالح إلــى ا ـ ار ومنهــا إلــى ســوريا ونــزل
إلى أ دا نزل

والتقــد رات هــي ألــل وصــل

فـي السـنوات اكةيـرة صـواريي بـر – بحـر مـن صـنع روسـيا» .وهـو ـره أيضـا أ

إةــر لــده "اس ـراميا" تركــز نــو اهــود ا ـ ار التــي تســتمر من ـ ســنة بمســاعدة نــزل

مـة قلقـا

علــى إقامــة "ك ـ ات

مقاومــة" فــي الجــوس الســورا .ومــع ذلــو ــره ميلمـا أ تب يــف التــدةا الروســي فــي ســوريا إلمــا يحقــق هــدفا
استراتيجيا إسراميليا مـن الطـراز اكو

تم ـا فـي "إطالـة أمـد الحـرل اكمـر الـ ا يعنـي إرهـا اميـع اكطـرال

بش ا يخد في النهاية المصالي اوسراميلية" .ويضيف أ إطالة أمد الموااهة الـدامرة فـي سـوريا سيفضـي إلـى

تقلـيص فــرص تــورط "إس ـراميا" بش ـ ا م اك ــر فــي ســوريا مــا يم ــن تــا أبيــب مــن تحقيـ ــق مصالحهـ ــا بصم ـ ـ
ومــن دو دفــع أ مــا سياسيــة وأمنيــة ك ي ـرة.

 - 7تقديرات متضاربة في قراءة المشهد:
يقــو فيليــب ســميل ال انــل فــي "معهــد واكــنطن لسياســة الشــر اكدلــى" أ مســألة ســحب القـوات او راليــة

من انـول سـوريا " تطلـب مزيـدا مـن التعريـ " وأ ـال فـي تصـريحل للصـحيفة "هنالـو العد ـد مـن القـوات بمـا
فــي ذلــو قـوات محليــة مقرهــا فــي انــول ســوريا وتخضــع لســيطرة طهـ ار ونــزل

الل نــالي" وقــا (ســميل) أ

لديل "صعو"ة في التصد ق أ إ ار ستلتز بأا إاراءات من كألها أ تؤدا إلى السحابها من المنطقة".

مــن االــب إةــر قــا (أيمــن التميمــي) فــي "منتــده الشــر اكوســئ" إلــل "مــن المســت عد اــدا" أ يقــو لظــا

الرميس اكسد ب سر تحالفل مع طه ار مؤكدا أ "إ ار ألفق

الب ير من الموارد لضما بقاء اكسد" .من اهـة

أةــره قــا (تشــاري تســورييا) المــد ر العــا لــو ازرة اسســتخ ارات اوسـراميلية لصــحيفة "التلنـرال" إلــل يعتقــد أ
روسيا تشعر باون اط من الواود او رالي في سـوريا و"ألهـا تخشـى مـن أ

ـؤدا القتـا بـين "إسـراميا" ور ـ ار

إلى تهد د مصالحها.وأ ال "تقييمي هو أ الروس مهتمو باستقرار إلجازاتهم في سوريا وأعتقد ألهم يفهمو

ألل إذا استمر او راليو وفق المسار الحالي فا ذلو سيؤدا إلى التصعيد مما سيس ب بتدمير ةططهم".

وأكار (تسورييا) إلى ألل يعتقد أ الضر"ات اوسراميلية  -مقترلة بالسـحال الوسيـات المتحـدة مـن استفـا

النــووا او ارلــي واسســتياء اسقتصــادا داةــا إ ـ ار  -تــؤاج التــوترات بــين إ ـ ار ونلفامهــا الــروس والســوريين
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الموالين للنظا ".وأكار إلى اعتقاده بأ اللحظة الحالية "مليئة بالفرص ك الو ـع الحـالي الـ ا لحـن فيـل هـو

لحظة مناس ة لمحاولة تنيير الو ع اسستراتيجي بش ا ا را".

بــدوره قــا (ماي ــا هــوروفتس) المحلــا ال ــارز ف ـي "لــو بيــو" المختصــة باسستشــارات الجيوسياســية "إ

إسـراميا كالـ

تحــاو منـ فتـرة طويلــة تحـ ر روســيا مــن مخــاطر واــود إ ـ ار فــي ســوريا إس أ تحـ راتها لــم

تؤة على محما الجد إس مؤة ار".ون ر من أ التحو اكةير س يعنـي بالضـرورة أ "إسـراميا" سـتحقق هـدفها
باا ــار إ ـ ار علــى الخــروج مــن ســوريا قــامال "هـ ا س يعنــي أ إسـراميا فــازت .لبــن ه ـ ا يعنــي أ الــد نامي يات
تتنير كو مرة ".

ولقا الباتب اسسراميلي بن كاس ي

عن ان ار إسراميلي قولل إ "ما يعزز من قدرة إسراميا علـى تحقيـق

مصــالحها هــو نقيقــة أ الــروس يقــدرو القــوة ويحترمــو القــوا" مشــي ار إلــى أ "إس ـراميا س تتــردد فــي لف ـ
ألظار الروس إلى عد ترددها في القيا ب ا ما تراه مناس ا لضما تحقيق مصالحها" .و"حسب الجنـ ار
"إسـراميا تلفـ

فـا

القيـادة الروسـية إلـى ةطوطهــا الحمـراء" مشـي ار إلـى ألـل بعـد ســاعات علـى منـادرة كـا مـن وزيــر

الخارايـة الروسـي سـيرري سفـرول ورمـيس هيئـة اكركـا الروسـي فـاليرا ري ارسـيمول تـا أبيـب أقـد ســالح
الجو اوسراميلي على إسقاط الطامرة السورية من طـراز (سـوةوا) التـي اةترقـ

اكاـواء فـو الجـوس المحتـا

على الررم من أ طاقم الطامرة أقد على ذلو بطريق الخطأ.
ولف

إلى أ "إسراميا وعلى الـررم مـن ألهـا تتمتـع بهـامر نريـة كـ ل مطلـق فـي سـورية إس أ التنسـيق

والتعاو اوستراتيجي بينها و"ـين روسـيا لـم ي ـن فـي ـو مـن اكيـا أقـوه ممـا هـو عليـل اآل ".وأكـار الجنـ ار
اوسـراميلي إلــى أ رمـيس الــوزراء اوسـراميلي بنيــامين لتنيـاهو لتقــي الـرميس الروســي فالديميـر بــوتين بمعــد

م ـرة كــا كــهر فــي نــين تحــدث وزيــر اكمــن اوس ـراميلي أفينــدور لي رمــا هاتفيــا م ـرة كــا أس ـ وع إلــى لظي ـره
الروسي سيرري كوينو إلـى االـب أ رمـيس هيئـة أركـا الجـير اوسـراميلي رـادا إ زلبـوت تواصـا بشـ ا
م ف مع الجن ار ريراسيمول.

وأكار مصدر عس را إسراميلي إةـر بحسـب مـا لقـا الباتـب بـن كاسـ ي

إلـى أ مـا يفـتي المجـا أمـا

"إسراميا" لتحقيق مصالحها في سورية هو نقيقة أ التحالف او رالي الروسي في سورية تحو

مـؤة ار إلـى

تنافس على اعت ار أ بوتين معني بأ تستأ ر روسيا بتنفي كا مشاريع إعـادة اوعمـار فـي سـورية ويـره أ

لموس و وندها الحق في أ تبو الطرل صانب التأ ير الرميس فـي ال الد.وأ ـال المصـدر" :بـوتين لـم يعـد

فقــئ معنيـا بــأ تواصــا إسـراميا

ــرل إ ـ ار فــي ســورية واســتنزافها بــا معنــي بــأ تــنجي تــا أبيــب فــي تحقيــق

هدفها اوستراتيجي المتم ا في إبعاد او راليين من هناى على اعت ار أ ه ا نسجم مع مصالي روسيا".
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و"حســب المصــدر فــا "التحــوست الداةليــة فــي إ ـ ار

تلعــب دو ار مركزيــا فــي تحســين قــدرة تــا أبيــب علــى

تحقيــق هــدفها المتم ــا بطــرد الق ـوات او راليــة مــن ســورية سفتــا إلــى أ ال ـرميس او ارلــي نســن رونــالي يعــد

من اكطرال او رالية الداةلية التي تعارل الواـود العسـ را فـي سـورية كلـل معنـي بتعزيـز اسسـت مار فـي

اسقتصاد او رالي".

ورأه المصــدر أ "مؤسســة الرماســة بزعامــة رونــالي والمؤسســات الرســمية اكةــره فــي الدولــة او راليــة

تش ا طرفا في نين يش ا الحرس ال ورا وتحد دا (فيلق القدس) بقيادة قاسم سليمالي طرفا مضادا".

و"حســب التقــد رات اسســتخ ارية اوس ـراميلية التــي ع ـر عنهــا المصــدر فــا إةــر مــا يعنــي رونــالي هــو

مواصــلة اســت مار مليــارات الــدوسرات فــي التــدةا بســورية معت ـ ار أ قــرل الجنـ ار ســليمالي مــن المركــد اكعلــى
او رالي السيد علي ةامنئي يصنع الفر لصالحل.

عــن مصــدر أمنــي إسـراميلي إةــر قولــل إ اسنتجااــات التــي تتعــاظم فــي طهـ ار علــى

مــا لقــا كاسـ ي

ةلفي ــة ت ــدهور اكو ــاع اسقتص ــادية تقل ــص ه ــامر المن ــاورة المت ــاح أم ــا الح ــرس ال ــورا معت ـ ـ ار أ هـ ـ ه

اسنتجااــات "تم ــا رافع ــة

سورية".

إلى ذلو قـا

ــنئ

ــد ك ــا اكطـ ـرال الت ــي تص ــمم عل ــى مواص ــلة اسس ــت مار ف ــي الت ــدةا ف ــي

وسـي ميلمـا معلـق الشـؤو اسسـتخ ارية فـي صـحيفة معـاري

إ اسفتـرال الـ ا يسـتند

إليــل أولئــو الـ ن يحـ رو مــن الفجــار الج هــة الشــمالية فــي "إسـراميا" بسـ ب ســيطرة لظــا الـرميس اكســد علــى
انول سورية "رير واقعي".
واعت ــر ميلمــا

فــي تحليــا لش ـرتل معاريفــأ "إةــر مــا يعنــي اكســد فــي الوق ـ

الحــالي هــو التس ـ ب فــي

اس ــتفزاز إسـ ـراميا عل ــى اعت ــار أله ــا ق ــادرة عل ــى تهد ــد اولج ــازات الت ــي نققها".وأ ــال أ “التفاهم ــات الت ــي
توصــل

إليهــا إسـراميا وروســيا ةــال اللقــاءات التــي امعـ

لي رمــا وكــوينو أســهم

لتنيــاهو و"ــوتين وع ــر استصــاست الم اكـرة بــين

بش ـ ا ك يــر فــي تقلــيص فــرص وقــوع نــدث يم ــن أ يفضــي إلــى تفجيــر الج هــة

الشمالية في إسراميا".

ورأه محللــو إس ـراميليو إةرولألــل علــى الــررم مــن الهجــو ال ال ــي ال ـ ا لف تــل أميركــا و"ريطاليــا وفرلســا

علــى ســورية فــي كــهر ليســا الما ــي والض ـر"ات التــي لس ـ

إلــى ســالح الجــو اوس ـراميلي وطال ـ

مق ـرات

عس رية لنظا الـرميس بشـار اكسـد بيـد أ "الخـئ السـاةن" بـين موسـ و وتـا أبيـب لـم تضـرر نيـل تواصـا

العمــا والتنســيق مــن وراء الب ـواليس بــررم التــوتر ال ـ ا ع ســتل وســاما اوعــال بــين روســيا و"إس ـراميا".وقلل

الم ارســلة السياســية لصــحيفة ه ـ رتس لــوعى سلــداو منأهميــة التــوتر فــي العالقــات بــين روســيا و"إس ـراميا" علــى
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أ العالقات بين موس و وتا أبيب و"ررم ت ا ن المواقف منها فالها لم

ةلفية الضر"ات على سورية وراح
تتضــرر بــررم ِ
السـجا الدبلوماســي ع ــر وســاما اوعــال  .وقــدرت أ مــا يســمى بــ"الخئ الســاةن" بــين البــرملين
وو ازرة اكمن في تا أبيب نيا اكو اع في سورية ما از يعما من دو أا توقف.

الـ ا تخـيم الضـ ابية علـى مسـتق ا العالقــات الدبلوماسـية بــين موسـ و وتـا أبيــب فقـد قطعـ

وفـي الوقـ

المراسلة سلداوالشو باليقين باست عاد تأز العالقات بين الجال ين ولفت

إلى المصالي المشتركة الم تس ة ع ـر

العالقة المستق لية بينهما في المنطقة نيا كا ما تعلق بتعزيـز الواـود او ارلـي فـي سـوريا وتحد ـدا علـى ةـئ
وقف إطال النار بالجوس المحتا.وأو ح

المراسلة ألل في العلن وعقب قصف القاعدة العس رية الــ"تيفور"

في نمص وهو الهجو الـ ا لسـب إلـى الطيـ ار الحر"ـي اوسـراميلي عمـدت روسـيا علـى بـل مؤكـرات كزمـة
دبلوماسية مع تا أبيب تعدت الشجب واسستنبار من ق ا البرملين بدعوة السفير اوسراميلي في موس و لجلسة

استماع.

وقــد اعتــرل

ــابئ ك يــر فــي الجــير اوس ـراميلي أ ســالح الجــو اسس ـراميلي قصــف القاعــدة العس ـ رية

ال ــ"تيفور" بســورية نيــل اســتهدل القصــف عناصــر مــن الحــرس ال ــورا او ارلــي .واعت ــر ه ـ ا التص ـريي أو

اعترال رسمي إسراميلي بالمسؤولية عن قصف القاعدة العس رية التي لس تها إليها روسـيا.بيد أ الضـابئ راـي
أ الح ــد ل ــدور ع ــن إاـ ـراءات رمزي ــة س تحم ــا بمض ــمولها أا ا ــوهر م ــن ك ــألل أ يش ــوش عل ــى مس ــتق ا

العالقات ال نامية م ينا أ ه ا اواراء الدبلوماسي هدل إلى بل مؤكرات تجاه الخارج والمجتمـع الـدولي بـأ

روســيا ممتعضــة مــن العمليــات اوس ـراميلية فــي ســوريا التــي تعت رهــا موس ـ و اــزءا مــن "ســيادتها".لبن مــن وراء

البواليس واعتمادا على مصادر مطلعة وعلى دراية بجوهر العالقات الدبلوماسية بين الجال ين تشير الم ارسـلة
السياســية إلــى تواصــا التنســيق الدبلوماســي واكمنــي بــين موسـ و وتــا أبيــب ع ــر مــا وصــفتل بــ"الخئ الســاةن"

وهــو اوا ـراء ال ـ ا أده لت ــدد التــوتر ورعــادة اسســتقرار والهــدوء للعالقــات بينهمــا من ـ قصــف القاعــدة العس ـ رية
الـ"تيفور".وتجز المحللة أ القصف و رل سوريا لم ولن تس ب بأزمة دبلوماسية بين ال لد ن على الررم من

ألل تم وصف الو ع بـ"الحساس والمتوتر" أ ر من أا وق
في وق

م ر من كهر نزيـ ار مـن هـ ا العـا وصـل

مضى.

المعركـة الطويلـة بـين "إسـراميا" ور ـ ار فـي سـوريا

إل ــى منعط ــف تص ــعيدا ري ــر مسـ ـ و  .وم ــا يعتق ــد ه ــو أ الهج ــو الص ــاروةي او ارل ــي

ــد مواق ــع للج ــير

اوس ـراميلي فــي هض ـ ة الجــوس المحتلــة (ال ـ ا كــا لفســل ردا علــى رــارات اويــة إس ـراميلية ســابقة
إ راليـة فــي ســوريا) دفــع تــا أبيـب إلــى كــن هجــو أوســع .فقــد كـن

ــد قاعــدة

الطــامرات اوسـراميلية رــارات علــى لحــو 50

هــدفا إ راليــا فــي ســوريا أا تقري ــا كــا قاعــدة أو منشــأة إ راليــة معروفــة هنــاى مــا أده بحســب محللــين إلــى
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ترااع قوتها العس رية في سوريا .في المقابا نرص الـرميس السـورا بشـار اكسـد علـى طردأ ـر عـدد مم ـن

مــن المليشــيات العس ـ رية اورهابيــة علــى اكقــا تلــو المليشــيات التــي أعلن ـ

وسءهــا لتنظــيم الدولــة اوســالمية.

اكمــر ال ـ ا ف ــتي بوتقــة صـ ـراعات اد ــدة أدت إلــى إ ــارة التــوترات ب ــين اكط ـرال الخارايــة الـ ـ الث التــي له ــا
مصالحها اسستراتيجية اك ر أهمية في ال الد وهي إ ار ورسراميا وروسيا .ذلو أ العالقة بين الدو ال الث
وهـ ا أقـا مـا يقـا فيهـا .فـا ار و"إسـراميا" عـدوا لـدودا ل عضـهما بعضـا

عالقة رير عاديـة علـى اوطـال

وسوريا في طريقها ك تص ي أةطر ا هـة فـي صـراعهما المريـر .أمـا روسـيا ور ـ ار فهمـا الـداعما العسـ ريا

الرميسيا للرميس اكسد في سوريا .و"ـدولهما ر"مـا كـا ن ـم اكسـد كـهد مخـاطر هاملـة أ ـر ممـا نصـا .لبـن

موس و من لانية أةره لـد ها عالقـات و يقـة ل"إسـراميا" فـرميس الـوزراء اوسـراميلي بنيـامين لتنيـاهو كـا

مــدعوا مــؤة ار كضــيف كــرل فــي اســتعرال عسـ را

ــخم فــي موسـ و انتفــاس بـ كره اسلتصــار فــي الحــرل

العالمية ال الية .ل لو كيف تواز روسيا عالقتهـا مـع إ ـ ار و"إسـراميا" علـى نـد سـواء؟ وهـا تت ـا ن مصـالحها
اسستراتيجية مع كليهما في سوريا؟

إ ع ــد إدال ــة روس ــيا وه ــي أ ــر نلي ــف لس ــوريا للضـ ـر"ات اوسـ ـراميلية بشـ ـ ا وا ــي ترام ــل الـ ـ عل

باعت ــاره موافقــة بشـ ا مــا علــى مــا نــدث .واــاء تصـريي لي رمــا فــي مــؤتمر أمنــي عقــد بــالقرل مــن تــا أبيــب

وقا فيل إلل يأما أ تبو رسالة "إسراميا" قد وصل إلى الجميع مضيفا ألل يأما أ تبو أندث اولة من
العنف مع إ ار على الحدود السورية قد الته على ِ
ند تع يره ةاتما بأ "إس ارميا س تريد تصعيد الو ع".
وعن موقف روسيا مما نـدث ةـرج مـن و ازرة الخارايـة الروسـية بيـا بـارد ع ـرت فيـل موسـ و "عـن قلقهـا

إزاء تصــاعد الت ــوتر ب ــين طهـ ـ ار وتــا أبي ــب" داعي ــة امي ــع اكطـ ـرال "إلــى

ـ ـ ئ النفس".وا تف ــى لام ــب وزي ــر

الخاراية الروسي ميخاميا بوردالول بالقو إ مـا نـدث "أمـر مقلـق للنايـة ويجـب العمـا علـى إ ازلـة التـوتر".

مضــيفا "لحــن علــى اتصــا مســتمر مــع كافــة اكطرال" .مــا نــل البــرملن الطـرفين علــى
التوترات بالوساما الدبلوماسية فقئ".

ـ ئ الــنفس و"تهدمــة

تمتلــو روســيا الحليــف المفتــرل و ـ ار فــي ســوريا قاعــدة اويــة بهــا أاه ـزة رادار وص ـواريي أرل اــو

يم نها ب ا قوة التصدا كا

ر"ات اوية إسراميلية إذا أرادت .لبنها نتى اآل لم تفعـا كـيئا.وترك

فعليـا

السـماء فــو سـوريا ول نــا مفتونـة أمــا اسعتـداءات الجويــة اوسـراميلية.علما بـأ هنـاى ةطـا سـاةنا داممــا بــين
القـوات اوسـراميلية والروســية فــي ســوريا لضــما عــد تعــارل

ـر"ات "إسـراميا" الجويــة مــع التحركــات الجويــة

الروســية.بالتالي مــا هــي النتيجــة التــي يم ــن استخالصــها مــن الســلوى الروســي؟ وهــا هنــاى أمــر لــم تعــد تتفــق

عليل موس و وطه ار ؟ وماذا يم ن أ يعني ذلو بالنس ة للحرل رير المعلنة بين "إسراميا" ور ار ؟
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في ال داية كا اكمـر أبسـئ ب يـر فعنـدما بـدا اكسـد علـى وكـو اسلهيـار فـي إل  2016كـعر نلفـاؤه

بألهم مج رو على مساعدتل.ووفرت روسيا دعما اويـا قويـا بينمـا سـاعدت إ ـ ار بقـوه المقاومـة المختلفـة مـن
بينهــا نــزل

فــي ل نــا

وق ـوات اكســد فــي الميــدا .ومن ه ـ ا المنطلــق كال ـ

أهــدال روســيا ور ـ ار متوافقــة

سـواء لتعزيـز الموقـف العسـ را أو إذا أم ـن تم ـين النظـا مـن مواصـلة الهجـو سسـتعادة اك ار ـي التـي فقـد

السيطرة عليها.

بالنس ـ ة لروســيا كــا ه ـ ا كلــل تعل ـق بتــوفير الــدعم لحليــف قــديم نليــف تعــود العالقــة معــل إلــى ســنوات

الحرل ال اردة.وقد كعرت روسيا بالقلق من زعزعة الو ع المت از دة فـي المنطقـة والخـول مـن أ
داعر في لهاية المطال إلـى إ ـارة المشـاعر بـالقرل مـن نـدود روسـيا.وكال

هنـاى اعت ـارات ايـو-اسـتراتيجية

سوريا وقاعدة روسيا ال حرية الصنيرة (التـي يجـرا توسـيعها اآل ) ق ضـة صـنيرة لموسـ و فـي

أيضا إذ ك ل

الشر اك وسئ وهي المنطقة التي كال
إ ـ ار

ـؤدا زنـف

نريصة على تجد د لفوذها فيها لترااع لفوذ واكـنطن بها .مـا هـدف

أيض ــا إل ــى مس ــاعدة نلي ــف مه ــم وق ــديم لب ــن كالـ ـ

اكةره.فســوريا الضــعيفة والمقس ـمة لــن تش ـ ا تهد ــدا ك ي ـ ار

له ــا نس ــابات اي ــو-اس ــتراتيجية ف ــي سياس ــتها ه ــي
"إس ـراميا" فــي نــين تنظــر "إس ـراميا" إلــى إ ـ ار

وسعيها المفتر والمزعو للحصو على قن لة ذرية تهد دا واوديا كما أ إ ار لفسها تره أ القوة العس رية

اوسراميلية بعيدة المده تش ا تهد دا ك ي ار وعق ة أما تحقيق أهدافها اوقليمية.
ولهـ ا إذا تم ـن لظــا اكســد مــن اسسـتقرار ورســخ

قـوات إ راليــة أو قـوات بالوكالــة واودهــا فــي ســوريا

عندمـ ـ يم ــن موااه ــة "إسـ ـراميا" ب ــالقرل م ــن ن ــدودها.وفي الواق ــع ف ــا النف ــوذ او ارل ــي المتن ــامي ف ــي العـ ـ ار

واستمرار واود الرميس اكسد يم ن أ

وفر لها فرصة ولشـاء ممـر بـرا يمتـد ع ـر سـوريا إلـى ل نـا

قد يسمي في و من اكيا بوصو اكسلحة واومدادات العس رية إلى نزل

.

وهـو مـا

لقد كهدت التصارات اكسد المتنامية ترسيي مجموعة من القوات الموالية و ار واودها فـي سـوريا بدايـة

من وندات من قوات الحرس ال ورا نتى مجموعة متنوعـة مـن فصـاما وقـوه المقاومـة المتنوعـة اولتمـاءات .
فــي المقابـا أطلقـ

"إسـراميا" نملــة دعاميــة ك ــره وقنــاع العــالم بــأ إ ـ ار تســعى إلــى واــود عسـ را دامــم فــي

سوريا وتؤكد أ ه ا أمر لن تسمي بل.
لقــد دفع ـ

التــوترات المتصــاعدة إلــى واــود لشــاط دبلوماســي ك يــر بــين "إس ـراميا" وروســيا فزاروزير الــدفاع

اوسراميلي أفيندور لي رما

إلى أ روسيا كال

موس و وا ارء محاد ات مع لظيره الروسي سيرري كوينو.وتشير كا المؤكرات

منزعجة من

راوة الضر"ات اوسراميلية على المنش ت او راليـة ةوفـا مـن ألـل إذا اسـتمر
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ؤدا إلى موااهة قد تهدد سيطرة الرميس اكسد على السلطة .والظاهر أ روسيا كالـ

مستعدة لدعم ةطة تحظر اقترال أا قوات موالية و ار من ندود اس ار ي السورية التي تحتلها "إسراميا".

لبن ه ا راي أ ي و بم ابةوسيلة مؤقتة ل "إسراميا" تعارل واود إ ار العس را فـي سـوريا برمتـل

وكالـ

معظــم راراتهــا الجويــة بعيــدة كــا ال عــد عــن الجــوس  .وقــد دعــا ال ـرميس الروســي فالديميــر بــوتين إلــى

السحال اميع القوات اكان ية من سوريا وهي الدعوة التي كررها وزير ةارايتل سـيرري سفـرول وقـا إلـل
تعين على القوات السورية فقئ اسلتشار انو"ي ال الد.

وتقــدر كخصــيات إس ـراميلية أ الــدافع وراء رد الفعــا الروســي الصــار وريــر المعهــود هــو نالــة التأه ـب

القصـوه والطـواري فــي البـرملين عشــية الهجــو النر"ـي علــى ســورية الـ ا قادتــل أميركــا وذلـو فــي الوقـ

الـ ا

تؤسس روسيا لمو ع قد وتعزز من لفوذها وم التها في الشر اكوسئ ق الة دو عظمى أةره.

وك روســيا تســعى لمواصــلة اهودهــا لتعزيــز م التهــا ولفوذهــا فــي الشــر اكوســئ اةتــارات عــد التقــاد

ومهاامة دو النرل وأميركا و"المقابا اةتارت توايل اـا رضـ ها وسـخطها والتقاداتهـا إلـى "إسـراميا" نيـل
ن ــددت اسعت ــارات المختلف ــة لهج ــة الخط ــال الروس ــي ف ــي اسلتق ــاد أو نت ــى ف ــي اواـ ـراءات الدبلوماس ــية ق ال ــة

"إسراميا" ع ر اةتيار وساما دبلوماسية تع يرية وكالمية فقئ فيما دأب

موس و الحفـاظ علـى سياسـة الو ـع

القامم مع أميركا في منطقة الشر اكوسئ.
وفي الوق

ال ا تشهد العالقات العلنية بـين ال لـد ن نالـة مـن المـد والجـزر علـى ةلفيـة تطـورات اكنـداث

الميدالية بسورية لبن مة من راي أ العالقات بين ال لد ن متينة ووطيدة كولها تحظى بعناية فامقـة وعاليـة
م اكرة من ق ـا رمـيس الح ومـة بنيـامين لتنيـاهو الـ ا تـولى أيضـا و ازرة الخارايـة نيـل أكـاد فـي ك يـر مـن

المناس ـ ات بالعالقــات الشخصــية الوطيــدة التــي تجمعــل بــالرميس الروســي فالديميــر بــوتين وهــي العالقــة التــي
وظفها من أاا لتحصين العالقات الدبلوماسية بين ال لد ن.
مساء و الخمـيس  2018.5.31قالـ

للتوصا إلى اتفا

وسـاما إعـال إسـراميلية وروسـية إ موسـ و وتـا أبيـب تعمـال

يضمن إةراج إ ار من سوريا وذلو ةال لقاء يجمع بين وفد إسراميلي يضم وزير اكمـن

اوسـراميلي أفنيـدور لي رمــا

الـ ا وصـا إلـى موسـ و ق ــا ذلـو بيــو وانـد

رافقـل رمــيس كـع ة اسســتخ ارات

العسـ رية (امــا ) فــي الجــير اوسـراميلي تــامير هــايمن فــي زيــارة قصــيرة يجتمــع ةاللهــا مــع لظيـره الروســي

سيرري كويجو ومستشار الرميس الروسي لشؤو اسمن القـومي لي ـوسا باتروكـيف .وقـد كـارى مـن الجالـب

اوسراميلي في المحاد ات مع الوفد الروسي أيضا كا من سفير "إسراميا" في موسـ و رـارا كـور ومسـؤولو
في و ازرة الخاراية اسسراميلية ومم لو عن و ازرة اكمن والجير اوسراميلي والموساد .و"حسـب المصـادر فـا
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معــدة لو ــع اللمســات اكةي ـرة علــى اتفــا روســي  -إس ـراميلي رســم

بنــوده ســابقا ةــال

محاد ات الرميس الروسي فالديمير بوتين مع رميس الوزراء اوسراميلي بنيـامين لتنيـاهو فـي موسـ و ق ـا عـدة

أسابيع على هامر أعياد النصر وذلـو هـدل إةـراج إ ـ ار مـن سـوريا .وكشـف

مصـادر مقر"ـة مـن البـرملين

أ استفــا المـ كور تضــمن  3بنــود أساســية تشـما الســحال اميــع القـوات اكان يــة مــن انــول ســوريا وتســليم
ه ـ ه المنطق ــة إلــى قـ ـوات لظــا الـ ـرميس بشــار اكس ــد وال ـ ا ب ــدأت موس ـ و بالفع ــا التمهيــد لتنفيـ ـ ه مــن ة ــال

تص ـريحات وزيــر الخارايــة الروســي ســيرري سفــرول بشــا الســحال كافــة الق ـوات ريــر الســورية مــن المنطقــة

الجنو"ية ورةالء المنطقة من الواود او رالي والقوه الموالية لـل لتبـو علـى بعـد زيـد عـن  25كيلـومترا .ومـن
م توفير

مالات روسـية بعـد تعـرل" إسـراميا" لضـر"ات مـن اك ار ـي السـورية والحفـاظ علـى عـد تصـعيد

التوتر وه ا ما

منتل موس و من دةو قواتها إلى سوريا عـا  2015فـي وعـود قـدمتها لح ومـة تـا أبيـب

نيل أعلن بوتين إل اى عقب محاد ات أاراها مع لتنياهو أ سوريا لن تشن نر"ا

د "إسراميا".

فــي الســيا ذاتــل أ ــدت صــحيفة "ه ـ رتس" اوس ـراميلية أ لي رمــا يعتــز مناقشــة اكنــداث االجاريــة فــي

الشر اكوسئ وعلى رأسها التوتر بين "إسراميا" ور ار بس ب اسلتشار العس را او رالي في سـورية .وأبـرزت
الصحيفة تصريحات وزير الخاراية الروسـي سـيرري سفـرول التـي أدلـى بهـا فـي وقـ

سـابق وأ ـد فيهـا "أ

قوات النظا السورا فقئ هي التي يجـب أ تتوااـد فـي انـول سـوريا" وهـ ا كـا بم ابـة تلمـيي إلـى أ روسـيا
تميا إلى ق و المطلب اوسراميلي بشا إبعاد عناصر الحرس ال ورا او رالي عن المنطقة الحدودية الفاصلة
بــين "إس ـراميا" وســوريا .وةتم ـ

الصــحيفة بــأ ه ـ ا استفــا يــأتي علــى ةلفيــة الهجــو اوس ـراميلي الواســع

ــد

عشرات المواقع او رالية على اك ار ي السورية في العاكر من أيار المنصر ردا على إطال صواريي ا رالية

باتجاه الجوس السورا المحتا إ افة إلى قلق موس و من أ اسـتمرار العمليـات اوسـراميلية سـيعرل للخطـر
اس ــتقرار النظ ــا ف ــي س ــوريا .ولقلـ ـ

الص ــحيفة ع ــن مص ــادر دبلوماس ــية أ س ــوريا بع ـ

برس ــاما ع ــن طري ــق

وس ــطاء إل ــى "ال ــدو المج ــاورة" مفاده ــا أله ــا عل ــى اس ــتعداد لض ــما السـ ـحال قـ ـوات ن ــزل
اس رالية إلى مسافة  25كيلومت ار من الحدود معقوات اسنتال اوسراميلي في الجوس .

ون ــرس ال ــورة

وذكرت "ه رتس" لقال عن مصدر دبلوماسي رر"ي قولل إ الرميس الروسي فالديمير بوتين

نئ على

الـرميس بشــار اكســد لخفــل النشــاط العسـ را او ارلــي فــي ســورية لتجنـب موااهــة عسـ رية واســعة بينهــا و"ــين
يـا اسنـتال  .وكـا رمـيس الــوزراء اوسـراميلي بنيـامين لتينـاهو صـرح فــي وقـ

سـابق ألـل "س مجــا كا

توااد إ رالي عس را في أا ازء من سوريا" .و"حسب تقد رات اسستخ ارات اوسـراميلية فالـل واـد اليـو فـي

سورية ما يقارل من ألفين من الض اط والمستشارين او راليين وعناصر نرس ال ورة إ افة إلى لحو  9إسل
26

التقدير نصف الشهري (ملف «إسرائيل»)
رقم ()72

2018/09/30

مــن "المليشــيات الشــيعية" مــن أفنالســتا و"ا ســتا والع ـ ار

ولحــو  7إسل مقاتــا مــن نــزل

وزير الخاراية وم عوث الرميس الروسي للشر اكوسئ ميخاميا بوردالول قد أعلـن فـي وقـ

 .وكــا لامــب

سـابق أ لقـاء

على مستوه وزارا سينعقد بين مم لي روسيا واكرد والوسيات المتحدة لو ع ةطة تضمن تهدمـة التـوتر فـي

انول سوريا وريقال إطال النار .وراي مراق و في نينـل أ لقـاء بـوتين  -اكسـد الـ ا عقـد فـي سوتشـي قـد
تركز على إليات تنفيـ هـ ه الخطـة نيـل لشـرت اريـدة "ليزافيسـميا" الروسـية معلومـات تفيـد بـأ الـرميس بشـار

اكسد قد أصدر تعليمات بتقليص الواود العس را او رالي في المطارات السورية.

على ه ه الخلفية وفي مجا التحليالت أو ي بنحاس عن ارا من مركز القدس للشـؤو العامـة بألـل

يعتقــد بــأ "إس ـراميا" لــن تســمي و ـ ار بت ي ـ

منصــات لصــواريخها علــى مســافة قري ــة مــن نــدودها مضــيفا:

"أعتقد أ أورو"ا والدو العر"ية أيضا س يم ن أ تق ا ب لو ك الصواريي او رالية في تلـو القواعـد قـد تواـل
ب ـا سـهولة لحـو أهـدال عر"يــة وأورو"يـةس وقـرار إ ـ ار اسمتــداد إلـى سـوريا لـن تق ـا بــل إسـراميا ولـن تسـمي لهــا

ب لو" .وا ال عن ارا ا المصالي الروسية في سوريا "ما ت از مضمولة طالما اسـتمرت إسـراميا فـي تنسـيق
ر"اتها العس رية مع موس و .وعندما س يحصا م ا ه ا التنسيق أنيالـا  -م ـا الضـر"ة التـي نصـل

ـد

القاعــدة او راليــة والتــي أ ــارت رضــب روســيا وكــا مــن الوا ــي ألهــا لــم تبــن بالتنســيق معهــا – فــا روســيا
ع رت عن عد ر اها في هـ ه الحالـة بينمـا بقيـ

من لانية اةره لن تق ا بأ ي و

من ت ي

صـامتة ولـم تتحـرى فـي بقيـة الضـر"ات" .كمـا أ موسـ و

ن م الرميس اكسد في سوريا دةو كا مـن صـديقتيها -إ ـ ار

ورسراميا  -في صراع مفتوح و"التالي فهي ت قى نريصة على أ تحقق الضر"ات اوسراميلية مصالي تا أبيب

فــي المنطقــة الحدوديــة بــدو أ يشـ ا ذلــو ةطـ ار علــى قــدرات النظــا الســورا العسـ رية و"ــدو أ
إ ـ ار إلــى لقطــة الالعــودة فــي الموااهــة مــع تــا أبيــب .وه ـ ا الت ـواز ب ـ ل

روســيا وســت

مستق ال على ما دو .ففي عا  2014ومع اقترال لظا الرميس اكسد من لقطة الخطرتح

ــدفع ذلــو

مــن أالــل الب يــر

وطأة تقد قـوه

المعار ة واورهال السورية المسلحةلحو العاصمة دمشق تدفق اآلسل من عناصر راا المقاومة المدعومة
من إ ـ ار علـى سـوريا لحما تهـا لتنييـر قواعـد اللع ـة اكميركيـة اوسـراميلية الراعيـة العر"يـة السـاعية وسـقاط كـا

ـز إتنيـا وم ه يالصـالي أمـن
أك ا المقاومة لمشروع كولدوليسا رايس نو الشـر اسوسـئ الجد ـد المقسـم والمج أ
اسنتال اوسراميلي وسامر المصالي اكميركية في الهيمنة اسستراتيجيةعلى الطاقة والممرات المامية .وفـي هـ ا

المجا أو ـي ال روفسـور رـولتر مـا ر أسـتاذ الجنرافيـا فـي اامعـة مـا نز اكلماليـة والخ يـر فـي كـؤو الشـر

اكوسئ أ الحد ل بات دور عما يسمى "الهال الخصيب اكمري ي وال ا يشما كما كر سوريا بأ ملل
ويمتد نتى اكرد

وال ا هدل إلى إقامة مظلة نماية بوال إ ار ".
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ونــو إة ــر التطــورات الميدالي ــة تقــو وس ــاما إعــال إســراميلية إ لقــاءات دبلوماس ــية ب ــين

"إس ـراميا" وروســيا أســفرت عــن اتفــا بــين الجــال ين يقضــي بالســماح للجــير الســورا باســتعادة الســيطرة علــى
ندوده الجنو"ية مع اك ار ي التي تحتلها "إسراميا كريطة عد اصطحال أا قوات إ رالية أو تابعـة لحـزل

أوقوه المقاومة اسةره مضيفة أ "إسراميا ستحاف على نرية تصرفها داةا سوريا".
وقال ـ

القنــاة العاك ـرة اسس ـراميلية إ النظــا الســورا وافــق علــى ه ـ ا استفــا ال ـ ا توصــل

إليــل إس ـراميا

وروسيا وذلو بعـد التصـعيد العسـ را بـين "إسـراميا" ور ـ ار فـي سـوريا .إسأ د ـوا رماسـة الـوزراء اوسـراميلية
من اهتـل لفـى مـا كـاع نـو اتفـا روسـي إسـراميلي يمنـع قـوات نـزل

إطال النار في الجوس  .وقال

ور ـ ار مـن اسقتـرال مـن ةـئ وقـف

رماسة الوزراء اوسراميلية إ تا أبيب رير معنية بأا اتفاقات ازمية وموقفها

وا ي برفل أا واود إ رالي عس را فو اك ار ي السورية وألها ستوصـا تحر اتهـا علـى كافـة المسـتويات
واكدوات لتحقيق ه ا الهدل.

"إسراميا" من لانيتها تأمـا بـأ

ـؤدا التشـار الجـير السـورا النظـامي علـى ةـئ وقـف إطـال النـار إلـى

عــودة الهــدوء للمنطقــة وتقليــا نــدة التــوتر .ومــن هنــا اــاء العــرل اوس ـراميلي بالموافقــة بعــد إكــارات سســتعداد

الجــير الســورا وعــادة الســيطرة علــى المنطقــة الجنو"يــة مــن ال ـ الد بعــد أ ألهــى ســيطرتل علــى ري ـ
وت ــداول

وس ــاما إع ــال إسـ ـراميلية أل ــاء ع ــن أ روس ــيا طل ـ ـ

دمشــق.

م ــن إ ـ ـ ار س ــحب قواته ــا م ــن الح ــدود الس ــورية

اوسراميلية .وقا وزير الخاراية الروسي سيرري سفرول إ قوات النظا السورا "هـي الونيـدة التـي يجـب أ
تتوااد على ندود سوريا مع إسراميا" .وأعلن

المتح ــدث باس ــم و ازرة الخاراي ــة او رالي ــة بهـ ـ ار قاس ــمي أ ب ــالده باقي ــة ف ــي س ــوريا طالم ــا اس ــتمر ةط ــر

اورهال وطالما بقي

الح ومة السورية تطلب المساعدة من إ ار .

 – 8المواجهة بين نتنياهو وبوتين:
أعلن

و ازرة الدفاع الروسية أ طامرتين إسراميليتين من لوع " "F-15لف تا رارة اوية على مطـار "تيفـور"

مــن اكا ـواء الل ناليــة .وتحــد

تقــارير إعالميــة عــن تحليــق الطي ـ ار الحر"ــي اوس ـراميلي فــي أا ـواء ل نــا أ نــاء

تعرل المطار السورا للقصف.

في السنوات اكةيرة التقى لتنياهو و"وتين  7مرات إلى االب ت اد الزيارات الرسمية لل لد ن فيما تعززت

استصاست الهاتفية والتواصا والتنسيق بالمواقف بينهما بالشأ السورا نتى بعـد الضـر"ات علـى سـورية والتـي
ل ِس إلى "إسـراميا".وع از لتنيـاهو تطـوير وتعزيـز العالقـات مـع بـوتين إلـى ةلـق إليـات وقنـاة اتصـاست تو ـي
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وتحــدد المواقــف اوس ـراميلية ورؤيتهــا المســتق لية وك ـ لو تنســيق وتحد ــد التوقعــات وو ــع إســتراتيجيات مشــتركة

تضــمن نريــة العمــا والنشــاط والمصــالي اوسـراميلية فــي المنطقــة.واسراي أ هـ ه السياســات والعالقــات الســامدة

بين ال لد ن و"ـررم التـوتر تشـير إلـى التقـاء المصـالي بـين موسـ و وتـا أبيـب فـي سـورية والمنطقـة وهـو اكمـر
ال ا يعززه التنسيق الم ف والمتواصا وتتساء

لوس ه ه العالقات وه ا التنسيق كيف كال

ستطور اكمـور

الميدالية في ظا تصاعد التوتر على ةئ وقف إطال النار؟.وهو السؤا ال ا يطرنل رال ا من لد هم إطالع
واةتصاص بجوهر العالقات بين الجال ين إذ تأتي ه ه "العالقات الساةنة" نتى عنـدما تواـل روسـيا التقـادات

علنية

"إسراميا" أو نتى عندما تسمي موس و بالتمو ع او رالي وتعزيز لفوذ طه ار بسورية.

المستوه ال الي ال ا يشرل على العالقات بين ال لد ن ركزه مستشار اكمـن القـومي مـامير بـن كـابات

ال ـ ا ــدأل علــى تحصــين وتــدعيم ه ـ ه العالقــات ولــيس صــدفة أ يقــو بــااراء اتصــاست ومفاو ــات مــع
مس ــؤولين م ــن الوسي ــات المتح ــدة و"ريطالي ــا وفرلس ــا والتنس ــيق ق ي ــا ك ــن الهج ــو ال ال ــي عل ــى س ــورية.ولتعزيز
عالقاتـل بروسـيا يسـتعين لتنيـاهو بـالوزير زميـف إلـي ن الـ ا رال ـا مـا رافقـل فـي الزيـارات التـي تجمعـل ب ـوتين
مــا أ وزيــر اكمــن اوس ـراميلي أفينــدور لي رمــا

هــو اآلةــر وظــف عالقاتــل فــي البــرملين لتــدعيم العالقــات

اوسـراميلية الروســية فيمــا ت قــى و ازرة الخارايــة اوسـراميلية علــى هــامر هـ ه العالقــات واستصــاست علــى الــررم
م ــن أ م ــد ر ع ــا ال ــو ازرة وف ــا روت ــم يعت ــر الم ــؤتمن عل ــى إسـ ـرار لتني ــاهو الـ ـ ا ــتم اطالع ــل كم ــا الس ــفير

اوس ـراميلي فــي موس ـ و علــى ك ـواليس العالقــات وتقــاطع المصــالي مــع موس ـ و بســورية .وتــره قيــادات عس ـ رية
وأمنية في تا أبيب "أ التقاء المصـالي بـين إسـراميا وكـا مـن روسـيا ولظـا الـرميس بشـار اكسـد ـوفر بيئـة

تسمي بطرد إ ار من سورية".

من الوا ي أ موس و تررب في تحقيق اسستقرار في سوريا بمـا يم ـن لظـا الـرميس اكسـد مـن "إعـال

النصـر".وتعد إ ـ ار نليفـا رميســا علـى اكرل لتحقيــق هـ ا الهــدل .لبـن الصـراع اوقليمـي بــين "إسـراميا" ور ـ ار

تفاعا في اكفق بقوة .و"عدما قـررت موسـ و مـني "إسـراميا" علـى مـا ـدو نريـة الحركـة فـي اكاـواء السـورية

فالها قد تجد محفزات أقا لدعم طه ار .

إ ع ــد إدال ــة روس ــيا وه ــي أ ــر نلي ــف لس ــوريا للضـ ـر"ات اوسـ ـراميلية بشـ ـ ا وا ــي ترام ــل الـ ـ عل

باعت ــاره موافقــة بشـ ا مــا علــى مــا نــدث .واــاء تصـريي لي رمــا فــي مــؤتمر أمنــي عقــد بــالقرل مــن تــا أبيــب

وقا فيل إلل يأما أ تبو رسالة "إسراميا" قد وصل إلى الجميع مضيفا ألل يأما أ تبو أندث اولة من
العنف مع إ ار على الحدود السورية قد الته على ِ
ند تع يره ةاتما بأ "إسراميا س تريد تصعيد الو ع".
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وعن موقف روسيا مما نـدث ةـرج مـن و ازرة الخارايـة الروسـية بيـا بـارد ع ـرت فيـل موسـ و "عـن قلقهـا

إزاء تصــاعد الت ــوتر ب ــين طهـ ـ ار وتــا أبي ــب" داعي ــة امي ــع اكطـ ـرال "إلــى

ـ ـ ئ النفس".وا تف ــى لام ــب وزي ــر

الخاراية الروسي ميخاميا بوردالول بالقو إ مـا نـدث "أمـر مقلـق للنايـة ويجـب العمـا علـى إ ازلـة التـوتر".

مضــيفا "لحــن علــى اتصــا مســتمر مــع كافــة اكطرال" .مــا نــل البــرملن الطـرفين علــى
التوترات بالوساما الدبلوماسية فقئ".

ـ ئ الــنفس و"تهدمــة

- 9خاتمة:
يش ـ ا الموقــع الجيوســتراتيجي لســوريا ميــدالا نساســا لعالقــات دوليــة ورقليميــة متضــار"ة ةاصــة مــع واــود

البيــا الصــهيولي والمخزول ــات الهاملــة م ــن النــاز وال ــنفئ فــي ال ــر وال حــر وم ــع واــود أطم ــاع ستنتهــي ف ــي
الجنرافيـا والسياســات واسســتراتيجيات العدواليــة التـي تت ناهــا اميركــا بزعامــة ت ارمـب النوراميــة الهواــاء والطامحــة

إلــى بســئ الســيطرة اكميركيــة الباملــة علــى العــالم وسياســات لتنيــاهو العنصـرية المتشــر"ة بأوهــا الــد ن والــرؤه
التوراتية المزيفة الممتدة من الفرات إلى النيا.

ف ــي هـ ـ ا ال ح ــل تناولن ــا أب ــرز اوكـ ـ اليات المرت ط ــة باكـ ـ اليات العالق ــات الروس ــية اوسـ ـراميلية المت ادل ــة

وامتداداتها اكميركية والدولية على أما أ ي و قد كـ ا ذلـو فامـدة لل ـان ين والمهتمـين مـن أبنـاء اكمـة الـ ن
يشعرو بالمسؤولية واكمالة أما

عز واا واكمة والتاريي.
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