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ــات  ــن الســتعادة العالق ــرى الثالث ــع الذك ــت القمــة م وتزامن
الدبلوماســية مــع إرسائيــل. ورافــق بينيــت يف هــذه الزيــارة 
ــر اإلســكان زئيــف إلكــن كمرتجــم عــن الروســية، وهــو  وزي
مــا يعكــس حــرص الحكومــة اإلرسائيليــة عــى التكتــم عــى 
التفاهــات الروســية – اإلرسائيليــة، كــا تضمــن الوفــد 
اإلرسائيــي مستشــار األمــن القومــي إيــال هوالتــا، واملستشــار 
الدبلومــايس شــمريت مئــر، واملستشــار العســكري آيف جيــل 
وإلكــن، وهــو األمــر الطبيعــي بالنظــر إىل القضايــا العســكرية 

التــي تناولهــا الجانبــان.

سياق ودالالت التوقيت
جــاءت القمــة الروســية – اإلرسائيليــة لتعكــس تحــوالت 
ــو  ــى النح ــه ع ــن توضيح ــا ميك ــو م ــي، وه ــهد اإلقليم املش

ــايل:  الت

1-تداعيــات االنســحاب األمريــي: جــاء انعقــاد القمــة بعــد 
االنســحاب األمريــي مــن أفغانســتان، واملخــاوف مــن أن 
تتجــه واشــنطن لالنســحاب مــن ســوريا والعــراق يف أعقــاب 
ــران يف ســوريا والعــراق  ــك. فقــد هاجمــت ميليشــيات إي ذل
ــورية  ــدود الس ــن الح ــرب م ــة بالق ــف األمريكي ــدة التن قاع
والعراقيــة يف 20 أكتوبــر، بخمــس طائــرات مســرة، وهــو 
الهجــوم الــذي ميثــل تصعيــداً إيرانيــاً واضحــاً ضــد الواليــات 
ــوم،  ــذا الهج ــى ه ــنطن ع ــدم رد واش ــوء ع ــدة. ويف ض املتح
ــن أن تتجــه واشــنطن، يف  ــة م ــاك مخــاوف إرسائيلي ــإن هن ف
ــة  ــه إتاح ــب علي ــا يرتت ــوريا، مب ــن س ــحاب م ــة، لالنس النهاي
ــز  ــرك وتعزي ــياتها للتح ــران وميليش ــر إلي ــة أك ــاحة حري مس
نفوذهــا عــى الحــدود العراقيــة – الســورية وتوظيفهــا كمعر 
لتهريــب األســلحة إىل حــزب اللــه اللبنــاين، فضــالً عــن تهديــد 

ــي.   ــن اإلرسائي األم
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ــات فــي 22  ــي بنيــت، محادث ــوزراء اإلســرائيلي، نفتال ــر بوتيــن، ورئيــس ال أجــرى الرئيــس الروســي، فالديمي
أكتوبــر الماضــي فــي منتجــع سوتشــي، وقــد امتــدت القمــة لنحــو 5 ســاعات بعدمــا كان مقــررًا أن تســتغرق 
ســاعتين فقــط، األمــر الــذي يعكــس حــرص الطرفيــن علــى تحســين التنســيق المتبــادل بشــأن العديــد مــن 
القضايــا المشــتركة، وتجــاوز حالــة الفتــور التــي شــابت العالقــات الثنائيــة منــذ تولــي بينيــت، وٌعقــدت القمــة 

بنــاء علــى دعــوة مــن بوتيــن.

اســتعادة التفاهمــات: أبعــاد التوافــق الروســي - اإلســرائيلي حــول الملــف الســوري، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1382، 1 نوفمبــر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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2- محوريــة الــدور الــرويس: نجحت روســيا يف دعم الحكومة 
ــا أدى إىل  ــة املعارضــة املســلحة، وهــو م الســورية يف مواجه
تراجــع التأثــر األمريــي عــى الحكومــة الســورية، باســتثناء 
ــإن  ــل، ف ــون قيــر. ويف املقاب ــة يف قان ــات متمثل أداة العقوب
موســكو باتــت هــي الالعــب األبــرز عــى الســاحة الســورية، 
وهــو مــا وضــح يف توجــه أغلــب القــوى اإلقليميــة املنخرطــة 
ــذا،  ــران. ول ــا وإي ــل تركي يف األزمــة الســورية إىل موســكو، مث
ــر عــى سياســات  ــل تســعى هــي األخــرى للتأث ــإن إرسائي ف

موســكو يف ســوريا مبــا يصــب يف النهايــة يف صالحهــا. 

ــل انزعاجــاً  ــدي إرسائي ــة: تب ــدات اإليراني 3- تصاعــد التهدي
واضحــاً مــن املحــاوالت اإليرانيــة للتمــدد يف ســوريا بالقــرب 
مــن حدودهــا، ولذلــك تســعى لضبــط هــذه التحــركات، عــر 
روســيا، ســواء مــن خــالل التواصــل لتفاهــات مــع موســكو، 
متكنهــا مــن توجيــه رضبــات يف ســوريا ضــد الوجــود اإليــراين 
بحريــة أكــر، كــا كان الوضــع عليــه يف الســابق، أو لتحجيــم 
ــة  ــن إقام ــا م ــة منعه ــوريا، خاص ــة يف س ــركات اإليراني التح
ــب  ــف ســوريا كســاحة لتهري ــاك، أو توظي ــد دامئــة هن قواع
األســلحة املتقدمــة إىل حــزب اللــه اللبنــاين، خاصــة الصواريــخ 

دقيقــة التوجيــه.  

ــي  ــش اإلرسائي ــادة الجي ــب قي ــن ترسي ــم م ــى الرغ وع
ــو  ــالح الج ــايف لس ــف كوخ ــة األركان أفي ــس هيئ ــر رئي أوام
بـــاالستعداد الجيــد لــرب أهــداف يف إيــران والحديــث عــن 
وضــع خطــة لبــدء التدريبــات عــى ذلــك، فــإن هــذه املواقف 
ــل ضــد  ــي تشــّنها إرسائي ــأيت يف إطــار الحــرب النفســية الت ت
إيــران، ولذلــك، فــإن تــل أبيــب تعــول عــى موســكو لكبــح 

ــة يف ســوريا.  ــدات اإليراني التهدي

توافقات ثنائية مهمة 
كشــفت اللقطــات الوديــة بــن الزعيمــن، فضــالً عــن إشــادة 
بوتــن باملحادثــات ووصفهــا باملثمــرة، وتأكيد بينيــت أن بالده 
تــرى الرئيــس الــرويس صديقــاً حقيقيــاً للشــعب اليهــودي أن 
هــذه القمــة نجحــت يف تجــاوز الخالفــات الســابقة، وإبــرام 

تفاهــات جديــدة، والتــي ميكــن توضيحهــا يف التــايل: 

1- إحيــاء التفاهــات الســابقة: توصــل رئيــس الــوزراء 
اإلرسائيــي الســابق بنيامــن نتنياهــو إىل تفاهــات مــع 
ــوريا  ــول س ــذ 2015 ح ــن، من ــر بوت ــرويس فالدمي ــس ال الرئي
ــل،  ــد إلرسائي ــع تحــّول ســوريا إىل مصــدر تهدي ــل يف من تتمث
املناطــق  قــرب  قــوى معاديــة إلرسائيــل  وإعاقــة متركــز 
الحدوديــة، فضــالً عــن الســاح لتــل أبيــب بتوجيــه رضبــات 
ــت  ــا وافق ــو م ــدات، وه ــا التهدي ــق منه ــع تنطل ــد مواق ض
عليــه موســكو، ولكــن برشطــن، وهــا تنســيق تــل أبيــب مــع 

موســكو قبــل تنفيــذ الهجــات، فضــالً عــن اقتصــار الهجــات 
ــوات الجيــش  ــران وميليشــياتها، وعــدم اســتهداف ق عــى إي

ــوري.  الس

ومــع تــويل بينيــت رئاســة الــوزراء خلفــاً لنتانياهــو، 
ــن  ــل ش ــكو قب ــع موس ــيق م ــن التنس ــل ع ــت إرسائي تراجع
الهجــات ضــد إرسائيــل، وهــو مــا دفــع موســكو للــرد عــر 
ــا  ــو م ــوري، وه ــش الس ــوي للجي ــاع الج ــدرات الدف ــم ق دع
مكّنــه مــن إضعــاف فاعليــة الهجــات اإلرسائيليــة، كــا 
قامــت موســكو بتفعيــل منظومــة الدفــاع الجــوي “إس 300”، 
التــي ســلمتها لدمشــق، وذلــك بعــد أن كانــت جمــدت أثنــاء 
حكــم رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي نتانياهــو، وذلــك إىل جانــب 
ــن  ــة م ــاع جــوي حديث ــة دف ــداد موســكو دمشــق بأنظم إم

ــر”. ــوك” و”بانتس ــرازي “ب ط

ــارة بينيــت إىل اســتعادة التفاهــات  ــك هدفــت زي ولذل
الســابقة، واالســتفادة مــن املصالــح املشــرتكة يف ســوريا، 
ــاك.  ــراين هن ــود اإلي ــم الوج ــا يف تحجي ــل أبرزه ــي تتمث والت
وقــد أكــدت موســكو هــذا املعنــى، حــن رّصح بوتــن بُعيــد 
تســلم بينيــت الســلطة أن التعــاون الــرويس – اإلرسائيــي مــن 
ــتقرار يف  ــن واالس ــالم واألم ــز الس ــاعد يف تعزي ــأنه أن يس ش

ــرشق األوســط. ال

وتوصــل الجانبــان إىل تفاهــم بــأن تواصل إرسائيــل غاراتها 
يف ســوريا، مقابــل تفــادى الغــارات اإلرسائيليــة البنــى التحتيــة 
الســورية، العســكرية أو املدنيــة، أو الحكومــة الســورية. كــا 
ــان عــى إقامــة طاقــم مشــرتك ملواجهــة خطــر  اتفــق الجانب
الطائــرات املســرة اإليرانيــة، باإلضافــة إىل إعــادة تفعيــل 
تفاهــم خفــض التصعيــد يف جنــوب ســوريا بإبعــاد التواجــد 

اإليــراين 80 كيلومــرتاً شــاالً عــن الجــوالن.

2- الضغــط عــى واشــنطن: تســعى موســكو لتوظيــف 
ــول  ــدة ح ــات املتح ــى الوالي ــط ع ــيلة ضغ ــب كوس ــل أبي ت
امللــف  ويتمثــل  تحديــداً.  مبلفــن  يتعلــق  فيــا  ســوريا 
ــف  ــنطن لتخفي ــى واش ــط ع ــل للضغ ــع إرسائي األول يف دف
ــن  ــى تتمك ــك حت ــق، وذل ــن دمش ــة ع ــات االقتصادي العقوب
موســكو مــن دفــع جهــود إعــادة اإلعــار قدمــاً، خاصــة أن 
العقوبــات األمريكيــة تعرقــل االنفتــاح العــريب عــى دمشــق، 
ــراين االقتصــادي  ــز النفــوذ اإلي ــك مــن تعزي مبــا يســتتبعه ذل
ــرويس  ــن ال ــح الطرف ــدم مصال ــا ال يخ ــو م ــوريا، وه ــى س ع

واإلرسائيــي.

أمــا النقطــة الثانيــة، فتتمثــل يف مســتقبل قاعــدة التنــف، 
ــكو أن  ــدرك موس ــة، إذ ت ــوات أمريكي ــا ق ــد به ــي توج والت
واشــنطن قــد تتجــه يف النهايــة لالنســحاب مــن هنــاك. 
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وترغــب موســكو يف التحســب ملثــل هــذا الســيناريو، وذلــك 
عــر التأكيــد عــى قدرتهــا ورغبتهــا يف االنتشــار هنــاك 
لتعويــض االنســحاب األمريــي، ودعــم أكــراد ســوريا، يف 
مواجهــة التهديــدات الرتكيــة، ومبــا يكفــل يف النهايــة ملوســكو 
العمــل كقنــاة تواصــل بــن دمشــق واألكــراد بصــورة تضمــن 

ــورية.  ــيادة الس ــيطرتهم للس ــق س ــودة مناط ــة ع يف النهاي

3- بحــث امللــف النــووي اإليــراين: تعد موســكو أحــد أطراف 
االتفــاق النــووي اإليــراين، وهو االتفــاق الذي تعــارض إرسائيل 
إعــادة إحيائــه، األمــر الــذي يُعــد أحــد مجــاالت الخــالف بــن 
ــع موســكو  ــل للتوصــل لتفاهــم م ــن. وتســعى إرسائي الطرف

حــول رضورة وقــف برنامــج إيــران النــووي العســكري.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن موســكو تتبنــى أحيانــاً وجهــة 
نظــر إيــران، فيــا يتعلــق بــأن واشــنطن هــي املســؤولة عــن 
ــووي  ــران الن ــج إي ــول برنام ــة ح ــة الحالي ــول إىل األزم الوص
بانســحابها منــه، فضــالً عــن تقبلهــا للعــودة إىل االتفــاق 
النــووي يف شــكله القديــم، وهــو أمــر ترفضــه إرسائيــل، والتــي 
تعــارض إحيــاء االتفــاق النــووي، ســواء يف شــكله القديــم أو 

املعــدل. 

4- التعــاون العســكري الــرويس – اإليــراين: تبــدي إرسائيــل 
ــذي  ــراين ال ــرويس – اإلي ــكري ال ــاون العس ــن التع ــاً م تخوف
تزايــد زخمــه مؤخــراً، والــذي تجــى يف زيــارة رئيــس األركان 
ــري  ــة الجــرال محمــد باق ــوات املســلحة اإليراني ــة للق العام
إىل روســيا. وكذلــك املوافقــة الروســية عــى التعــاون عســكرياً 

وتصديــر أنــواع مختلفــة مــن األســلحة الروســية إليــران. 

ــن  ــات م ــى تطمين ــول ع ــل للحص ــعت إرسائي ــا س ورمب
موســكو بــأال تقــدم روســيا أســلحة متقدمــة إىل إيــران، خاصة 
ــران  ــز قــدرة إي ــة ميكــن أن تســاهم يف تعزي أقــار اصطناعي
عــى التجســس عــى املناطــق االســرتاتيجية والعســكرية 

ــة.  اإلرسائيلي

ــن منــو  ــد بوت ــة: أك ــة والثقافي ــات التجاري ــز العالق 5- تعزي
ــن عــى الرغــم  ــن البلدي ــة ب ــة واالقتصادي ــات التجاري العالق
مــن جائحــة كورونــا، حيــث زادت معــدالت التجــارة الثنائيــة 
ــم  بنســبة 50% يف األشــهر الســبعة األوىل مــن 2021، كــا ت
الســاح للســائحن الــروس بزيــارة إرسائيــل، وذلــك حتــى من 
دون اعتــاد وزارة الصحــة اإلرسائيليــة لقــاح “ســبوتنيك يف” 
ــب  ــات مــع الجان ــز العالق ــة لتعزي ــك يف محاول ــرويس، وذل ال

الــرويس. 

ــت يف  ــد نجح ــل ق ــول إن إرسائي ــن الق ــام، ميك ويف الخت
اســتعادة قــدر كبــر مــن التفاهــات مــع روســيا حــول امللف 
ــراين  ــق باســتهداف الوجــود اإلي ــا يتعل الســوري، خاصــة في
ــف  ــت إىل توظي ــكو هدف ــإن موس ــل، ف ــوريا. ويف املقاب يف س
إرسائيــل يف الضغــط عــى واشــنطن لتخفيــف العقوبــات 
عــن دمشــق، مبــا يســاهم يف النهايــة يف دفــع جهــود إعــادة 
اإلعــار، وتعزيــز املشــاركة العربيــة والدوليــة فيهــا، مبــا يحــد 
ــق،  ــى دمش ــراين ع ــادي اإلي ــوذ االقتص ــن النف ــة م يف النهاي

ــح الطرفــن.  وهــو مــا يخــدم مصال
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