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وكانــت التفاهــات بــن موســكو وتــل أبيــب تقــوم عــى غض 
ــه  ــة بتوجي ــات اإلرسائيلي ــام املقات ــن قي ــرف ع ــكو الط موس
رضبــات يف ســوريا ضــد أهــداف إيرانيــة، وذلــك مقابــل عــدم 
اســتهداف إرسائيــل قــوات النظــام الســوري، أو حتــى القــوات 
ــوري يف  ــش الس ــارشاً للجي ــناداً مب ــدم إس ــي تق ــة، الت اإليراني
مواجهــة املعارضــة املســلحة. وعكــس املوقــف الــرويس رغبــة 
ــراين العســكري يف ســوريا،  ــاف الوجــود اإلي واضحــة يف إضع
ــى  ــران ع ــكو وطه ــن موس ــس ب ــد التناف ــع تصاع ــة م خاص

النفــوذ االقتصــادي والعســكري هنــاك. 

موقف روسي مغاير  
متتاليــة  بيانــات  ثاثــة  الروســية  الدفــاع  وزارة  أصــدرت 
ــات  ــن الرضب ــرويس م ــب ال ــدى الغض ــا م ــن خاله ــح م وض
اإلرسائيليــة األخــرة. فقــد تــم اإلعــان عــن إســقاط الصواريــخ 
اإلرسائيليــة عــر وزارة الدفــاع الروســية تــارة، ومركــز املصالحة 
ــرويس  ــام ال ــتعرض اإلع ــا اس ــرى، ك ــارة أخ ــم ت يف حميمي

األســلحة واملنظومــات التــي ســاهمت يف اعــراض الصواريــخ 
ــة. اإلرسائيلي

ــاه،  ــتدعي االنتب ــداً يس ــراً جدي ــر متغ ــذا األم ــر ه ويعت
ــاً  ــم مطلق ــيا مل تق ــار أن روس ــا يف االعتب ــا أخذن خاصــة إذا م
بالتعقيــب عــى أي هجــات إرسائيليــة ســابقة ضــد مواقــع 
يف ســوريا. وميكــن إرجــاع تغــر املوقــف الــرويس إىل مــا يــي:

1- عــدم التنســيق املســبق: تراجعت مســتويات التنســيق، أو 
اإلخطــار املســبق عــر قنــاة االتصــال املشــركة بــن موســكو 
وتــل أبيــب، وهــو مــا أغضــب موســكو، حيــث تخــى مــن 
تعــرض جنودهــا للخطــر، يف الدوائــر القريبــة مــن األهــداف 
ــل  ــا تســببت إرسائي ــا حــدث يف 2018 عندم ــة، ك اإلرسائيلي
يف إســقاط طائــرة روســية “متعمــدة” عــر الخــداع والتمويــه 
للدفــاع الجــوي الســوري، مــا أدى الســتهداف خاطــئ مــن 
ــاً  ــل 18 جندي ــية، ومقت ــرة الروس ــورية للطائ ــات الس الدفاع
روســياً. ولذلــك تــر موســكو عــى رضورة تنســيق إرسائيــل 
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قامــت إســرائيل بتنفيــذ ثــاث ضربــات بصواريــخ أرض – جــو ضــد ســوريا خــال أقــل مــن أســبوع، وذلــك أيــام 
19 و22 و25 يوليــو الجــاري، وتعتبــر هــذه الضربــات األولــى مــن نوعهــا فــي عهــد الحكومــة اإلســرائيلية 
ــدة، فــإن رد الفعــل الروســي  ــات ليســت جدي ــى الرغــم مــن أن هــذه الضرب ــد”، وعل ــدة “بينيــت- البي الجدي
عليهــا كان مختلفــًا هــذه المــرة عــن الســابق، حيــث دخلــت وزارة الدفــاع الروســية ألول مــرة علــى الخــط، 
ووجهــت رســائل غيــر مباشــرة إلســرائيل، وهــو مــا جعــل المحلليــن يتحدثــون عــن حــدوث تحــّول فــي قواعــد 

االشــتباك فــي ســوريا.

مركزية موسكو:
هل تغريت قواعد االشتباك يف سوريا بعد الضربات اإلسرائيلية األخرية؟

مركزيــة موســكو: هــل تغيــرت قواعــد االشــتباك فــي ســوريا بعــد الضربــات اإلســرائيلية األخيــرة؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1299، 
03 أغســطس 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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معهــا قبــل تنفيــذ أي عمليــات داخــل ســوريا. 

وياحــظ أنــه كان هنــاك خــط اتصــال ســاخن بــن روســيا 
وإرسائيــل، إذ كانــت األخــرة تبلــغ الجيــش الــرويس باتجاههــا 
لتنفيــذ عمليــات داخــل ســوريا قبــل تنفيذهــا بوقــت قصــر، 
وذلــك لتأمــن القــوات الروســية، ومنــع اســتهدافها بالخطــأ. 
وتشــر مصــادر إرسائيليــة إىل أنــه منــذ تــويل حكومــة نفتــايل 
ــط مل  ــذا الخ ــإن ه ــل، ف ــم يف إرسائي ــدة الحك ــت الجدي بيني

يعــد فاعــاً.

2- ضغــط موســكو للتوافــق عــى قواعــد جديــدة: ســبق أن 
ــة  ــرويس، ســرجي الفــروف، يف بداي ــة ال ــر الخارجي وجــه وزي
عــام 2021 رســالة لإلرسائيليــن بأهميــة االتفــاق عــى “قواعد 
ــظ عــى  ــاده تحاف ــال إن ب ــدة” للتحــرك يف ســوريا، وق جدي
“تنســيق وثيــق” مــع الجانــب اإلرسائيــي و”ترفــض اســتخدام 

األرايض الســورية ضــد إرسائيــل”.

ــة الســورية،  ــوات الحكومي ــم الق وتســعى روســيا إىل دع
وتقليــص النفــوذ اإليــراين يف ســوريا، خاصــة امليليشــيات 
ــران  ــى إي ــاً ع ــكو ضغوط ــارس موس ــن أن مت ــيعية. وميك الش
ــول  ــة ح ــكري، خاص ــا العس ــض وجوده ــى خف ــا ع إلجباره
املحاذيــة  الجنوبيــة  املناطــق  مــن  بالقــرب  أو  دمشــق، 

إلرسائيــل.

وتنتــر القــوات الروســية يف مناطــق محســوبة عــى 
الســيطرة اإليرانيــة، خاصــة يف ديــر الــزور، كــا توســع 
انتشــار “الفيلــق الخامــس” الســوري، الــذي أسســته روســيا 
يف جنــوب ســوريا، ويف املناطــق القريبــة مــن ســيطرة “حــزب 
ــات  ــول عملي ــن حص ــاً ع ــرة، فض ــران يف القنيط ــه” وإي الل
اغتيــال غامضــة لضبــاط ســورين كبــار مقربــن مــن إيــران، 
وهــي كلهــا مــؤرشات أقلقــت طهــران، وكشــفت عــن إمكانية 
وجــود مســاٍع روســية منظمــة إلضعــاف الوجــود العســكري 

ــراين.  اإلي

كــا اقرحــت روســيا عــى إرسائيــل إباغهــا بالتهديــدات 
ــة املرصــودة مــن تحــركات بعــض األطــراف يف ســوريا  األمني
)دول أو جاعــات(، عــى أن تتــوىل روســيا التعامــل مــع هذه 
ــددة،  ــات املح ــروس باملعلوم ــداد ال ــرط إم ــدات، ب التهدي
ــب  ــن الجان ــاً م ــد رداً إيجابي ــات مل تج ــذه املقرح ــن ه لك

ــي. اإلرسائي

3- الدفــاع عــن ســمعة األســلحة الروســية: تعمــدت بيانــات 
ــة  ــرة إىل دور منظوم ــارة ألول م ــية اإلش ــاع الروس وزارة الدف
ــخ  ــن الصواري ــدٍد م ــراض ع ــية يف اع ــوي الروس ــاع الج الدف
اإلرسائيليــة، التــي تــم إطاقهــا خــال الغــارات األخــرة، التــي 

وقعــت بشــكل متزامــن. وتســعى موســكو مــن خــال ذلــك 
إىل التأكيــد عــى قــدرة منظوماتهــا العســكرية عــى التصــدي 
للتهديــدات اإلرسائيليــة، حتــى ال يؤثــر ذلــك ســلباً عــى 

ــرويس يف أســواق الــرق األوســط. ســمعة الســاح ال

4- تعزيــز الــدور الســوري: تســعى موســكو إىل تقديــم 
ســوريا باعتبارهــا دولــة ذات ســيادة، خاصــة مــع تركيــز 
ــة عــى جهــود إعــادة اإلعــار،  موســكو خــال الفــرة املقبل
ومــن ثــم فــإن االســتهداف اإلرسائيــي املتكــرر لســوريا مــن 

ــورة.   ــذه الص ــى ه ــلباً ع ــر س دون رادع يؤث

كــا ترغــب موســكو يف لعــب دور الوســيط بــن ســوريا 
وإرسائيــل، وهــو الــدور الــذي كانــت تلعبــه من قبــل الواليات 
املتحــدة. وظهــر ذلــك يف قيــام روســيا برعايــة صفقــة لتبــادل 
أســرة إرسائيليــة بعــدد مــن األرسى الســورين لــدى إرسائيــل 

يف فرايــر 2021.

قراءة الموقف اإلسرائيلي 
تبنــت إرسائيــل عــدداً مــن املواقــف، والتــي ميكــن تفصيلهــا 

عــى النحــو التــايل: 

1- تجاهــل إصــدار بيــان رســمي: مل تقــم تــل أبيــب بإصــدار 
ــية،  ــى التريحــات الروس ــب ع أي تريحــات رســمية تعق
وفضلــت إرسائيــل الــرد بصــورة غــر رســمية، عــر نــر صــور 
يف وســائل اإلعــام الدوليــة تكشــف عــن حجــم الدمــار الــذي 
ــة  ــم التشــكيك يف الرواي ــن ث ــع املســتهدفة، وم لحــق باملواق

الروســية.

الحكومــة  ســعت  الــرويس:  املوقــف  فهــم  محاولــة   -2
الجديــدة،  الروســية  التريحــات  دراســة  إىل  اإلرسائيليــة 
والوقــوف عــى معناهــا، وعــا إذا كانــت تــؤرش عــى وجــود 
تراجــع مــن جانــب موســكو عــن التفاهــات الســابقة التــي 
كانــت قامئــة بــن رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي الســابق بنيامــن 

ــن.  ــرويس بوت ــس ال ــو والرئي نتانياه

3- نفــي اعــراض صواريــخ إرسائيليــة: نفــى مســؤولون 
إرسائيليــون الحديــث الــرويس عــن متكــن الدفاعــات الجويــة 
مــن اعــراض عــدد مــن الصواريــخ اإلرسائيليــة فــوق ســوريا، 
ــخ أصابــت أهدافهــا بدقــة بالغــة.   وأكــدوا أن كافــة الصواري

ــب  ــة الجان ــل اعــرف مســؤولون آخــرون برواي ويف املقاب
الــرويس، وتحديــداً روايــة نائــب رئيــس مركــز املصالحــة 
الــرويس يف ســوريا، اللــواء البحــري فاديــم كوليــت، الــذي أكــد 
ــورية  ــا الس ــرة، لنظرته ــية، ألول م ــوات الروس ــاعدة الق مس
ــة  ــن مقاتل ــل م ــا إرسائي ــخ أطلقته ــة صواري ــراض أربع باع
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هل تغيرت قواعد االشتباك في سوريا بعد الضربات اإلسرائيلية األخيرة؟

ــوك  ــة “ب ــر منظوم ــراز “إف – 16”. وتعت ــن ط ــة م إرسائيلي
إم 2 إي” هــي منظومــة صاروخيــة متوســطة املــدى متقدمــة 

ــرويس بشــكل أســايس.  ــش ال ــا مــن للجي ــم تصنيعه ت

خيارات تل أبيب
ــى  ــة أن تتبن ــة اإلرسائيلي ــى الحكوم ــاً ع ــون لزام ــوف يك س
الخيــارات التاليــة، إذا مــا أرادت االســتمرار يف اســتهداف 

الوجــود اإليــراين يف ســوريا:

1- التفاهــم مــع موســكو: يتمثــل أحــد الخيــارات الرئيســية 
أمــام تــل أبيــب هــو إقــدام رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي 
ــاء  ــة إحي ــايل عــى التواصــل مــع الرئيــس بوتــن، ومحاول نفت
جديــدة،  لتفاهــات  التواصــل  أو  القدميــة،  التفاهــات 
ــدات  ــاد التهدي ــى إبع ــل ع ــدام إرسائي ــتمرار إق ــن اس تتضم

ــا. ــن حدوده ــة ع اإليراني

2- تنفيــذ رضبــات عــن بعــد: ســوف يكــون لزامــاً عــى 

الطــران اإلرسائيــي تنفيــذ عملياتــه بعيــداً عــن املجــال 
خــال  مــن  بذلــك  يقــوم  أن  وميكــن  الســوري.  الجــوي 
األرايض اللبنانيــة، أو اســتخدام صواريــخ بعيــدة املــدى، مثــل 
الصواريــخ “رامبــاج” )Rampage(، والقــادرة عــى تدمــر 

البنيــة التحتيــة مثــل، مراكــز القيــادة والســيطرة. 

ويف التقديــر، فــإن حجــم التغــر يف املوقــف الــرويس مــن 
ــة املتكــررة عــى مواقــع ســورية، ميكــن  الهجــات اإلرسائيلي
أن يكــون تكتيكيــاً، ويدخــل ضمــن مســعى موســكو لضبــط 
ــرويس  ــدور ال ــة ال ــد عــى مركزي ــي، والتأكي الســلوك اإلرسائي
يف إدارة التفاعــات املتعلقــة باألزمــة الســورية، وهــو مــا 
يفــرض عــى إرسائيــل رضورة التفــاوض مــع موســكو، خاصــة 
أن الجيــش الــرويس ميتلــك خيــارات عــدة لعرقلــة قــدرة 
الطــران اإلرسائيــي عــى العمــل بحريــة يف األجــواء الســورية، 
أو األجــواء القريبــة منهــا، عــى غــرار إمــداد الجيــش الســوري 
عنــارص  وتدريــب   ،”400 – “إس  الجــوي  الدفــاع  بنظــام 

ــا.  الجيــش الســوري عليه

عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع 

القــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم 

القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحــوالت السياســية واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهات 

االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.
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