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السياق المحيط بالزيارة
ميكــن اإلشــارة إىل أن زيــارة البيــد تــأيت يف ســياقات محــددة 
ــك  ــة، وذل ــية الراهن ــة – الروس ــات اإلرسائيلي ــط بالعالق ترتب

ــايل:  عــى النحــو الت

1- زيــارة ســابقة غــر ناجحــة: تعــد زيــارة وزيــر الخارجيــة 
اإلرسائيــي يائــر البيــد ملوســكو هــي الثانيــة ملســؤول رســمي 
إرسائيــي، فقــد زار رئيــس مجلــس األمــن القومــي الســابق، 
ــال  ــس، اي ــد للمجل ــس الجدي ــع الرئي ــابات، م ــن ش ــر ب مائ
ــالل  ــا خ ــايض، واجتمع ــطس امل ــكو يف 22 أغس ــا، موس حولت
الزيــارة مــع رئيــس مجلــس األمــن القومــي الــرويس نيكــوالي 

ــا الوضــع يف ســوريا. بيرتشــوف وناقشــوا خالله

وكشــف مســؤول رويس أنــه مل يكــن هنــاك توافــق يف 
املواقــف بــن الجانبــن، وأرجــع ذلــك إىل غيــاب التعــاون مــن 
الجانــب اإلرسائيــي. ولذلــك، فــإن زيــارة البيــد كانــت تســعى 
ــاح  ــق بالس ــا يتعل ــن في ــن الجانب ــات ب ــاوز الخالف إىل تج

إلرسائيــل بتنفيــذ رضبــات ضــد الوجــود اإليــراين يف ســوريا. 

ــارة  ــت زي ــوريا: تزامن ــى س ــات ع ــكو الهج ــض موس 2- رف
وزيــر الخارجيــة اإلرسائيــي، يائــر البيــد، إىل روســيا مــع رفض 
األخــرة إقــدام إرسائيــل عــى تنفيــذ رضبــات داخــل ســوريا. 
وقــد وضــح ذلــك يف كشــف البيانــات الروســية الرســمية 
ــد  ــوريا والتأكي ــى س ــة ع ــات اإلرسائيلي ــل الهج ــن تفاصي ع
ــك  ــن ذل ــا، وم ــية بالتصــدي له ــات الروس ــام الدفاع ــى قي ع
إعــالن الجيــش الــرويس مؤخــراً تصــدي الدفاعــات الروســية 
يف ســوريا إىل 21 قذيفــة مــن أصــل 24 قذيفــة أطلقتهــا 
ــع يف  ــذي وق ــي ال ــة يف الهجــوم اإلرسائي ــرات اإلرسائيلي الطائ

ــاري. ــبتمرب الج 3 س

ــارة  ــأيت زي ــي: ت ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــارة رئي ــد لزي 3- التمهي
وزيــر الخارجيــة يائــر البيــد مقدمــة لزيــارة رئيــس الــوزراء 
بينيــت، املقــررة إىل موســكو الشــهر  اإلرسائيــي، نفتــايل 
ــرويس  القــادم، حيــث ســيعقد اجتــاع قمــة مــع الرئيــس ال
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قــام وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي يائيــر البيــد بزيــارة إلــى روســيا فــي 9 ســبتمبر الجاري، والتقى نظيره الروســي 
ســيرجي الفــروف. ويعــد هــذا اللقــاء هــو األول بينهمــا منــذ تســلم البيــد منصبــه وزيــرًا للخارجيــة، حيــث تــم 
بحــث عــدد مــن القضايــا ذات االهتمــام المشــترك، مــن بينهــا التموضــع اإليرانــي فــي ســوريا، والملــف 
ــر أن التنســيق العســكري بيــن الجانبيــن  ــة، غي ــا الثنائي النــووي اإليرانــي والتطــورات الفلســطينية، والقضاي

فــي ســوريا كان أهــم هــذه الملفــات علــى اإلطــاق.

تباينات حقيقية:
استمرار الرفض الروسي للضربات اإلسرائيلية على سوريا 

ــدد 1337، 14 ســبتمبر  ــرات المســتقبل, الع ــى ســوريا، تقدي ــات اإلســرائيلية عل ــة: اســتمرار الرفــض الروســي للضرب ــات حقيقي تباين
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــاء استكشــافياً ملســارات  ــرب لق ــه يعت ــن، كــا أن فالدميــر بوت
ــة تجــاوز  العالقــات الروســية – اإلرسائيليــة الراهنــة، ومحاول

ــات حــول ســوريا.  الخالف

أهداف إسرائيلية ملحة
اســتهدف وزيــر الخارجيــة يائــر البيــد مــن زيارتــه ملوســكو 
تحقيــق عــدد مــن األهــداف، والتــي ميكــن توضيحهــا عــى 

النحــو التــايل:

1- حصــار إيــران يف ســوريا: ســعى البيــد إىل تحقيــق توافــق 
ــة يف  ــل، خاص ــراين إلرسائي ــد اإلي ــول التهدي ــكو ح ــع موس م
ســوريا، يف ظــل تأكيــد إرسائيــل أنهــا لــن تســمح بــأن يكــون 
إليــران والجاعــات املســلحة التــي تدعمهــا وجــود عســكري 
عــى حدودهــا، مــا ســيجعل حــزب اللــه ميثــل تهديــداً كبــراً 
ــرق  ــأن ال ــده ب ــى تأكي ــد ع ــرص البي ــا ح ــو م ــا، وه ألمنه
األوســط لــن ينعــم باســتقرار أو أمــن مــا دامــت إيــران 

ــة لإلرهــاب. ــتها الداعم تواصــل سياس

2- الســاح باخــراق األجــواء الســورية: تبــدي إرسائيــل 
قلقــاً متزايــداً مــن تزويــد ســوريا بنســخ محدثــة مــن 
أنظمــة الدفــاع الروســية، خاصــة منظومــة بــوك الصاروخيــة، 
ــروس ملســاعدة  ــا بالخــرباء العســكرين ال ــة إىل مّده باإلضاف
القــوات الســورية عــى تشــغيلها لصــد الهجــات اإلرسائيليــة. 

ويــؤرش موقــف موســكو إىل رغبتهــا يف تحجيــم الهجــات 
اإلرسائيليــة، وبصــورة مســتمرة، إذ إن اعرتاض هــذه الصواريخ 
ــو  ــوري، وه ــل الس ــرويس، ب ــش ال ــالل الجي ــن خ ــم م مل يت
ــات  ــي إرصار موســكو عــى إمــداد دمشــق باإلمكاني ــا يعن م

والخــربة الالزمــة لتأمــن أجوائهــا. 

ولذلــك، فــإن مــن أهــداف زيــارة البيــد محاولــة العــودة 
للتوافقــات القدميــة التــي كانــت ســائدة زمــن حكومــة رئيــس 
الــوزراء اإلرسائيــي الســابق بنيامــن نتانياهــو، والتنســيق مــع 

موســكو لتنفيــذ رضبــات ضــد القــوات اإليرانيــة يف ســوريا. 

ــا بالخطــأ: أكــد  3- تطمــن موســكو بعــدم اســتهداف قواته
ــة  ــرار كارث ــع تك ــى من ــب ع ــل أبي ــرص ت ــكو ح ــد ملوس البي
ــت  ــي أصيب ــية، الت ــن – 20” الروس ــرة “إيليوش ــم طائ تحط
بالخطــأ بصــاروخ ســوري خــالل غــارات إرسائيليــة يف ســبتمرب 
ــا  ــبة لن ــداً بالنس ــم ج ــن امله ــه: “م ــد أن ــاف البي 2018، وأض
التأكــد مــن أن العســكرين الــروس لــن يتــرروا مهــا جــرى 
يف ســوريا. ولذلــك نعمــل مــع األصدقــاء الــروس يك ال يحــدث 
يشء مــن هــذا القبيــل مــن جديــد”، كــا أكــد البيــد يف 
ــن  ــالده ل ــة الروســية يف 10 ســبتمرب أن ب ترصيحــات للصحاف

ــران عســكرياً يف ســوريا.  تتســامح مــع وجــود إي

ويــؤرش املوقــف الســابق إىل ســعي تــل أبيــب إىل تأكيــد 
أنــه حتــى يف حالــة عــدم التوافــق بــن الجانبــن عــى تنســيق 
الربــات اإلرسائيليــة يف ســوريا، فــإن تــل أيبــب ســوف 
تواصــل هجاتهــا، ولكنهــا ســوف تكــون حريصــة عــى 
تفــادي اســتهداف املواقــع الســورية، التــي تضــم عســكرين 

ــاً لغضــب موســكو.  ــاً تفادي روس

ردود روسية محبطة
جــاء رد الفعــل الــرويس محبطــاً بالنســبة إلرسائيــل، إذ مل 
توافــق موســكو عــى طلــب إرسائيــل بالســاح لهــا بتنفيــذ 
هجــات يف ســوريا، وميكــن تفصيــل رد الفعــل الــرويس عــى 

ــايل:  النحــو الت

1- التــزام موســكو بأمــن إرسائيــل: تتفهــم موســكو املصالــح 
مــن  نفســها  حايــة  يف  ورغبتهــا  اإلرسائيليــة،  األمنيــة 
ــان  ــى لس ــيا ع ــدت روس ــك أك ــة، ولذل ــدات اإليراني التهدي
وزيــر خارجيتهــا، ســرجي الفــروف، أن “ضــان أمــن إرسائيــل 
ــدت  ــا أب ــوريا”. ك ــكو يف س ــية ملوس ــة أساس ــكل أولوي يش
روســيا تجاوبــاً مــع املطلــب اإلرسائيــي بعــدم ســاح موســكو 
بتمركــز قواعــد إيرانيــة عــى مقربــة مــن الحــدود الســورية 

– اإلرسائيليــة.

ــتخدم  ــأن تس ــرىض ب ــيا ال ت ــروف أن روس ــد الف ــا أك ك
األرايض الســورية كمنصــة لتهديــد أمــن إرسائيــل، ومــع ذلــك، 
ــذ هــذا  ــة تنفي ــه مــن الواضــح وجــود تبايــن حــول كيفي فإن
األمــر، إذ تــرص إرسائيــل عــى تنفيــذ رضبــات مبــارشة، وهــو 
مــا تعارضــه موســكو، حيــث أكــدت عــى لســان الفــروف أن 
موســكو ترفــض تحــول ســوريا إىل ســاحة لتصفيــة الحســابات 

بــن الــدول الثالثــة، أي بــن إيــران وإرسائيــل.

2- رفــض الرضبــات اإلرسائيليــة: أعلــن الفــروف والبيــد 
التوصــل إىل اتفــاق لتعزيــز التنســيق يف مختلــف الجوانــب، 
غــر أن موســكو مل توجــه أي إشــارات إىل تراجعهــا عن موقف 
ــيا  ــدو أن روس ــا يب ــة، ك ــارات اإلرسائيلي ــارض الغ ــابق يع س
التــزال تــرص عــى قبــول إرسائيــل “قواعــد جديــدة” للتحــرك 
يف ســوريا تقــوم عــى إبــالغ موســكو باملخاطــر والتهديــدات 
ــرويس  ــش ال ــل الجي ــى أن يتعام ــل ع ــا إرسائي ــي ترصده الت
مــع مصــادر الخطــر مــن دون الحاجــة إىل تدخــل عســكري 

مــن جانــب تــل أبيــب.

ــن توســيع  ــدي امتعاضــاً م ــن الواضــح أن موســكو تب وم
إرسائيــل دائرة أهدافها االســرتاتيجية يف ســوريا لتشــمل مواقع 
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للســيطرة والتحكــم تابعــة للجيــش الســوري، وهــو مــا ميثــل 
إخــالالً بالتوافقــات الســابقة التــي كانــت قامئــة بــن الرئيــس 
الــرويس فالدميــر بوتــن، ورئيــس الــوزراء اإلرسائيــي الســابق 
بنيامــن نتانياهــو، والتــي كانــت تقــرص هــذه الربــات عــى 
إيــران وميليشــياتها، فضــالً عــن تجاهــل الجانــب اإلرسائيــي 
يف عــدد مــن املــرات الســابقة قواعــد التنســيق املســبق 
التــي تــم االتفــاق عليهــا، والتــزم بهــا الجانــب اإلرسائيــي يف 

الســنوات الســابقة.

3- تأكيــد الســيادة الســورية: تســعى موســكو إىل نقل رســالة 
للحكومــة اإلرسائيليــة بــأن ســوريا أصبحــت بلــداً ذا ســيادة، 
ــة املتكــررة تــر بجهــود الحكومــة  وأن الهجــات اإلرسائيلي
الســورية الراميــة إىل البــدء يف عمليــة إعــادة األعــار. وتراهن 
ــن  ــة والص ــة والغربي ــدول العربي ــجيع ال ــى تش ــكو ع موس
عــى االســتثار يف ســوريا. وال شــك أن الربــات اإلرسائيليــة 

املتكــررة تثبــط هــذه الجهــود.

وكان وزيــر الخارجيــة الــرويس قــد أكــد يف جلســات 
مغلقــة مــع مســؤولن أوروبيــن مطلــع ســبتمرب عــى رضورة 

املســاهمة يف إعــار ســوريا والتحــدث لألســد باعتبــاره رئيســاً 
وأمــراً واقعــاً، ثــم ميكــن التحــرك الســيايس بعــد ذلــك، وهــو 

ــا ترفــض التجــاوب معــه حتــى اآلن. ــزال أوروب مــا الت

4- تنشــيط قنــوات التنســيق: أكــد الفــروف أن العســكرين 
ــي  ــم ويوم ــاس دائ ــى أس ــون ع ــن يبحث ــروس واإلرسائيلي ال
املســائل الفنيــة املتعلقــة بتنســيق االتصــاالت بــن الجانبــن، 
وهــو مــا يــؤرش إىل اســتعادة الجانبــن قنــوات التنســيق 
العســكري، والتــي كانــت قــد توقفــت منــذ تــويل الحكومــة 

ــم. ــدة الحك ــة الجدي اإلرسائيلي

ويف الختــام، ميكــن التأكيــد أن زيــارة وزيــر الخارجيــة 
ــر  ــد ملوســكو مل تنجــح يف إحــداث تغي ــر البي ــي يائ اإلرسائي
كبــر يف املوقــف الــرويس مــن الربــات اإلرسائيليــة، والتــي 
التــزال تبــدي اعرتاضــاً عليهــا، وإن كان مــن املتوقــع أن 
ــراين يف  ــود اإلي ــد الوج ــات ض ــه رضب ــل توجي ــل إرسائي تواص
ســوريا، مــع تحــايش اســتهداف القــوات الروســية، أو القــوات 
ــران وميليشــياتها،  ــرص عــى اســتهداف إي الســورية، وأن تقت

ــكو. ــب موس ــى ال تغض حت
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