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قامــت إســرائيل بتنفيــذ ثــاث ضربــات بصواريــخ أرض – جــو ضــد ســوريا خــال أقــل مــن أســبوع ،وذلــك أيــام
 19و 22و 25يوليــو الجــاري ،وتعتبــر هــذه الضربــات األولــى مــن نوعهــا فــي عهــد الحكومــة اإلســرائيلية
الجديــدة “بينيــت -البيــد” ،وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الضربــات ليســت جديــدة ،فــإن رد الفعــل الروســي
عليهــا كان مختلفــاً 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 تحـ ّـول فــي قواعــد
االشــتباك فــي ســوريا.

وكانــت التفاهــات بــن موســكو وتــل أبيــب تقــوم عــى غض
موســكو الطــرف عــن قيــام املقاتــات اإلرسائيليــة بتوجيــه
رضبــات يف ســوريا ضــد أهــداف إيرانيــة ،وذلــك مقابــل عــدم
اســتهداف إرسائيــل قــوات النظــام الســوري ،أو حتــى القــوات
اإليرانيــة ،التــي تقــدم إســنادا ً مبــارشا ً للجيــش الســوري يف
مواجهــة املعارضــة املســلحة .وعكــس املوقــف الــرويس رغبــة
واضحــة يف إضعــاف الوجــود اإلي ـراين العســكري يف ســوريا،
خاصــة مــع تصاعــد التنافــس بــن موســكو وطهــران عــى
النفــوذ االقتصــادي والعســكري هنــاك.
موقف روسي مغاير
أصــدرت وزارة الدفــاع الروســية ثالثــة بيانــات متتاليــة
وضــح مــن خاللهــا مــدى الغضــب الــرويس مــن الرضبــات
اإلرسائيليــة األخــرة .فقــد تــم اإلعــان عــن إســقاط الصواريــخ
اإلرسائيليــة عــر وزارة الدفــاع الروســية تــارة ،ومركــز املصالحة
يف حميميــم تــارة أخــرى ،كــا اســتعرض اإلعــام الــرويس

األســلحة واملنظومــات التــي ســاهمت يف اع ـراض الصواريــخ
اإلرسائيليــة.
ويعتــر هــذا األمــر متغــرا ً جديــدا ً يســتدعي االنتبــاه،
خاصــة إذا مــا أخذنــا يف االعتبــار أن روســيا مل تقــم مطلق ـاً
بالتعقيــب عــى أي هجــات إرسائيليــة ســابقة ضــد مواقــع
يف ســوريا .وميكــن إرجــاع تغــر املوقــف الــرويس إىل مــا يــي:
 -1عــدم 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
اإلرسائيليــة ،كــا حــدث يف  2018عندمــا تســببت إرسائيــل
يف إســقاط طائــرة روســية “متعمــدة” عــر الخــداع والتمويــه
للدفــاع الجــوي الســوري ،مــا أدى الســتهداف خاطــئ مــن
الدفاعــات الســورية للطائــرة الروســية ،ومقتــل  18جنديــاً
روســياً .ولذلــك تــر موســكو عــى رضورة تنســيق إرسائيــل
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معهــا قبــل تنفيــذ أي عمليــات داخــل ســوريا.
ويالحــظ 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
بينيــت الجديــدة الحكــم يف إرسائيــل ،فــإن هــذا الخــط مل
يعــد فاعـاً.
 -2ضغــط موســكو للتوافــق عــى قواعــد جديــدة :ســبق أن
وجــه وزيــر الخارجيــة الــرويس ،ســرجي الفــروف ،يف بدايــة
عــام  2021رســالة لإلرسائيليــن بأهميــة االتفــاق عــى “قواعد
جديــدة” للتحــرك يف ســوريا ،وقــال إن بــاده تحافــظ عــى
“تنســيق وثيــق” مــع الجانــب اإلرسائيــي و”ترفــض اســتخدام
األرايض الســورية ضــد إرسائيــل”.
وتســعى روســيا إىل دعــم القــوات الحكوميــة الســورية،
وتقليــص النفــوذ اإليــراين يف ســوريا ،خاصــة امليليشــيات
الشــيعية .وميكــن أن متــارس موســكو ضغوطــاً عــى إيــران
إلجبارهــا عــى خفــض وجودهــا العســكري ،خاصــة حــول
دمشــق ،أو بالقــرب مــن املناطــق الجنوبيــة املحاذيــة
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
اللــه” وإيــران يف القنيطــرة ،فضــاً عــن حصــول عمليــات
اغتيــال غامضــة لضبــاط ســوريني كبــار مقربــن مــن إي ـران،
وهــي كلهــا مــؤرشات أقلقــت طهـران ،وكشــفت عــن إمكانية
وجــود مســا ٍع روســية منظمــة إلضعــاف الوجــود العســكري
اإلي ـراين.
كــا اقرتحــت روســيا عــى إرسائيــل إبالغهــا بالتهديــدات
األمنيــة املرصــودة مــن تحــركات بعــض األط ـراف يف ســوريا
(دول أو جامعــات) ،عــى أن تتــوىل روســيا التعامــل مــع هذه
التهديــدات ،بــرط إمــداد الــروس باملعلومــات املحــددة،
لكــن هــذه املقرتحــات مل تجــد ردا ً إيجابيــاً مــن الجانــب
اإلرسائيــي.
 -3الدفــاع عــن ســمعة األســلحة الروســية :تعمــدت بيانــات
وزارة الدفــاع الروســية اإلشــارة ألول مــرة إىل دور منظومــة
الدفــاع الجــوي الروســية يف اعــراض عــد ٍد مــن الصواريــخ
اإلرسائيليــة ،التــي تــم إطالقهــا خــال الغــارات األخــرة ،التــي
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وقعــت بشــكل متزامــن .وتســعى موســكو مــن خــال ذلــك
إىل التأكيــد عــى قــدرة منظوماتهــا العســكرية عــى التصــدي
للتهديــدات اإلرسائيليــة ،حتــى ال يؤثــر ذلــك ســلباً عــى
ســمعة الســاح الــرويس يف أســواق الــرق األوســط.
 -4تعزيــز الــدور الســوري :تســعى موســكو إىل تقديــم
ســوريا باعتبارهــا دولــة ذات ســيادة ،خاصــة مــع تركيــز
موســكو خــال الفــرة املقبلــة عــى جهــود إعــادة اإلعــار،
ومــن ثــم فــإن االســتهداف اإلرسائيــي املتكــرر لســوريا مــن
دون رادع يؤثــر ســلباً عــى هــذه الصــورة.
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 فربايــر .2021
قراءة الموقف اإلسرائيلي
تبنــت إرسائيــل عــددا ً مــن املواقــف ،والتــي ميكــن تفصيلهــا
عــى النحــو التــايل:
 -1تجاهــل إصــدار بيــان رســمي :مل تقــم تــل أبيــب بإصــدار
أي ترصيحــات رســمية تعقــب عــى الترصيحــات الروســية،
وفضلــت إرسائيــل الــرد بصــورة غــر رســمية ،عــر نــر صــور
يف وســائل اإلعــام الدوليــة تكشــف عــن حجــم الدمــار الــذي
لحــق باملواقــع املســتهدفة ،ومــن ثــم التشــكيك يف الروايــة
الروســية.
 -2محاولــة فهــم املوقــف الــرويس :ســعت الحكومــة
اإلرسائيليــة إىل دراســة الترصيحــات الروســية الجديــدة،
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
نتانياهــو والرئيــس الــرويس بوتــن.
 -3نفــي اعــراض صواريــخ إرسائيليــة :نفــى مســؤولون
إرسائيليــون الحديــث الــرويس عــن متكــن الدفاعــات الجويــة
مــن اعـراض عــدد مــن الصواريــخ اإلرسائيليــة فــوق ســوريا،
وأكــدوا أن كافــة الصواريــخ أصابــت أهدافهــا بدقــة بالغــة.
ويف املقابــل اعــرف مســؤولون آخــرون بروايــة الجانــب
الــرويس ،وتحديــدا ً روايــة نائــب رئيــس مركــز املصالحــة
الــرويس يف ســوريا ،اللــواء البحــري فاديــم كوليــت ،الــذي أكــد
مســاعدة القــوات الروســية ،ألول مــرة ،لنظريتهــا الســورية
باعــراض أربعــة صواريــخ أطلقتهــا إرسائيــل مــن مقاتلــة

هل تغيرت قواعد االشتباك في سوريا بعد الضربات اإلسرائيلية األخيرة؟

إرسائيليــة مــن طــراز “إف –  .”16وتعتــر منظومــة “بــوك
إم  2إي” هــي منظومــة صاروخيــة متوســطة املــدى متقدمــة
تــم تصنيعهــا مــن للجيــش الــرويس بشــكل أســايس.

خيارات تل أبيب

ســوف يكــون لزامــاً عــى الحكومــة اإلرسائيليــة أن تتبنــى
الخيــارات التاليــة ،إذا مــا أرادت االســتمرار يف اســتهداف
الوجــود اإليــراين يف ســوريا:
 -1التفاهــم مــع موســكو :يتمثــل أحــد الخيــارات الرئيســية
أمــام تــل أبيــب هــو إقــدام رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي
نفتــايل عــى التواصــل مــع الرئيــس بوتــن ،ومحاولــة إحيــاء
التفاهــات القدميــة ،أو التواصــل لتفاهــات جديــدة،
تتضمــن اســتمرار إقــدام إرسائيــل عــى إبعــاد التهديــدات
اإليرانيــة عــن حدودهــا.
 -2تنفيــذ رضبــات عــن بعــد :ســوف يكــون لزامــاً عــى

الطــران اإلرسائيــي تنفيــذ عملياتــه بعيــدا ً عــن املجــال
الجــوي الســوري .وميكــن أن يقــوم بذلــك مــن خــال
األرايض اللبنانيــة ،أو اســتخدام صواريــخ بعيــدة املــدى ،مثــل
الصواريــخ “رامبــاج” ( ،)Rampageوالقــادرة عــى تدمــر
البنيــة التحتيــة مثــل ،مراكــز القيــادة والســيطرة.
ويف التقديــر ،فــإن حجــم التغــر يف املوقــف الــرويس مــن
الهجــات اإلرسائيليــة املتكــررة عــى مواقــع ســورية ،ميكــن
أن يكــون تكتيكي ـاً ،ويدخــل ضمــن مســعى موســكو لضبــط
الســلوك اإلرسائيــي ،والتأكيــد عــى مركزيــة الــدور الــرويس
يف إدارة التفاعــات املتعلقــة باألزمــة الســورية ،وهــو مــا
يفــرض عــى إرسائيــل رضورة التفــاوض مــع موســكو ،خاصــة
أن الجيــش الــرويس ميتلــك خيــارات عــدة لعرقلــة قــدرة
الطـران اإلرسائيــي عــى العمــل بحريــة يف األجــواء الســورية،
أو األجــواء القريبــة منهــا ،عــى غـرار إمــداد الجيــش الســوري
بنظــام الدفــاع الجــوي “إس –  ،”400وتدريــب عنــارص
الجيــش الســوري عليهــا.
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