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 العالقات االسرائيلية الروسية في الساحة السورية

 
 مدخل: - 1

 1947تحضــر عالقــات روســيا بـــ"إسراميا" فــي معــادست الشــر  اكوســئ الصــع ة بشــ ا دامــم  ومنــ  عــا   
بــدعم ةطــة تقســيم فلســطين  بهــدل موااهــة الخطــة ال ريطاليــة. واعتمــدت القيــادة  خــ  استحــاد الســوفياتي قــرارا  ات  

مهــا قــادة اكــترا يو . الســوفياتية نينــ اى علــى عالقــات الصــداقة التــي تر"طهــا بقيــادة "إســراميا" التــي كــا   تزع  
 أ    اســـية. إس  واعتـــرل است حـــاد الســـوفياتي ل "إســـراميا" م اكـــرة بعـــد إعاللهـــا دولـــة  وأقـــا  معهـــا عالقـــات دبلوم

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

الســتة  قطــع استحــاد الســوفياتي عالقاتــل بالبيــا  الناصــب. واســت عيدت  عقــال نــرل اكي ــا أ   وفــي 1967عــا  
 .1991العالقات عا  

ا بعــد الحق ــة الســوفياتية   ــا وا ــح  بعــد الهيــار استحــاد السوفياتيشــهدت العالقــات الروســية اوســراميلية لهو  
ة:وتلخ    ص صعود ه ه العالقات بنقاٍط عد 

ـــديم أورا  اعتمـــاد الســـفيرين فـــي  - ـــار استحـــاد 1991 ـــالو  اكو   25تق   بعـــد أســـ وعين فقـــئ مـــن الهي
 السوفياتي. وافتتاح سفارة روسية في تا أبيب  وقنصلية في مد نة نيفا  وسفارة إسراميلية في موس و.

بعد الهيار استحاد السوفياتي  اعترفـ  "إسـراميا" بالـدو  التـي كالـ   ـمن استحـاد السـوفياتي  وأقامـ   -
ة معهــا. وكالــ  روســيا استحاديــة أ  ــر الــدو  أهميــة  ونلــ  محــا استحــاد الســوفياتي عضــو ا عالقــات دبلوماســي

 دامم ا في مجلس اكمن.
ا للمهاارين اليهود مـن روسـيا وريرهـا مـن الـدو  مـا بعـد استحـاد  - كال  "إسراميا" لسنوات طويلة  مقصد 

مــن أصــو  روســية. ويعــير فــي "إســراميا" نالي ــا الســوفياتي. ومنــ  ال مالينيــات تشــ ل  فيهــا أقليــة  هوديــة ك يــرة 
 نوالى مليو  مواطن سوفياتي سابق  من الروس معظمهم.

  زار الرميس فالديمير بوتين القدس زيارة رسمية  وقـد  فـي زيارتـل تم ـاس  لـ كره اليهـود 2005في عا   -
 ال  ن قضوا في الهولوكوس .

اوسراميلية. وفي عا   -على إقامة العالقات الروسية عام ا 15  انت فا بمرور 2006في تشرين اكو   -
   وقع ال لدا  اتفاق ا ألني بموا ل لظا  التأكيرة )الفيزا( بينهما.2008
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  نضر الرميس الروسي بوتين إلى "إسراميا" بمناسـ ة افتتـاح لصـب لجنـود الجـير اكنمـر 2012عا   -
 ها راا  اكعما  اليهود الروس.في مد نة لاتاليا. وأقيم النصب من اكموا  التي امع

  بــادرت الح ومــة الروســية إلــى عقــد مفاو ــات لــتج منهــا مــ كرة تفــاهم وقامــة ةــئ م اكــر 2014عــا   -
 بين فالديمير بوتين  ورميس الوزراء اوسراميلي بنيامين لتنياهو. "مشف ر"

بــررة   مــا يشــير إلــى   زار رؤســاء الــوزراء اوســراميليو  موســ و زيــارات مت2016و 2001بــين عــامي  -
مستوه العالقات بين الجال ين من ةال  تبرار زيارات مسؤولين إسراميليين إلى روسـيا. فقـد زار رؤسـاء الـوزراء 

زيارات منها. وكا  المو وعا   7  وكا  لصيب بنيامين لتنياهو 2000مر ة من  عا   13اوسراميليو  روسيا 
الـــ  م ان ـــات رميســـي الـــوزراء اكســـ قين أرييـــا كـــارو   وا هـــود الســـورا واو رالـــي محـــورا تلـــو اللقـــاءات. وك
 الفلسطيني  وال رلامج النووا او رالي. -أولمرت تتمحور نو  نا الصراع اوسراميلي

ــ - و استحــاد الســوفياتي بــادرت موســ و إلــى تعزيــز مواقعهــا ولفوذهــا فــي الســانة العالميــة  ومــن بعــد تفب 
ـــا مو ــــوعي ا مــــن الصــــراع  ـــمنها منطقــــة الشــــر  اكوســـئ. ولتحق يــــق هــــ ا الهــــدل كـــا  علقيهــــا أ  تأةــــ  موقف 

ا اســتراتيجي ا للوسيــات المتحــدة فــي ال حــل عــن نــا لتســوية الصــراع.  -الفلســطيني اوســراميلي  وأ  تصــ ي كــري  
بم ادرة من رميس الوزراء اوس الي ةوسيل ماريا  –  تألف  ر"اعية الشر  اكوسئ 2001وفي ه ا اوطار عا  

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

بــدت روســيا اهتمامهــا بالتجر"ــة اوســراميلية المترا مــة فــي نر"هــا  ــد التنظيمــات اوســالمية اورهابيــة  أ -
زار عضـــو  2000اميلية فـــي نر"هـــا علـــى اورهـــال. وفـــي عـــا  واعتمـــدت قـــوه اكمـــن الشيشـــالية التجر"ـــة اوســـر 

البنيســي  لاتــا  كارالســـ ي روســيا  وع  ــر عـــن دعــم المنظمـــات الح وميــة اوســراميلية لروســـيا  ــد المتطـــرفين 
الشيشــا   و"ــ لو فــا  "إســراميا" كالــ  وانــدة مــن دو  النــرل القليلــة التــي ع  ــرت عــن دعمهــا لروســيا فــي هــ ا 

  المجا . 
س ق إ هود باراى إلى روسيا؛ تـم توقيـع  ناء زيارة وزير الدفاع اوسراميلي اكأ  و 2010أ لو  عا   6في  -

طـامرة مسـي رة  12أو  اتفا  تعاو  عس را بين الجال ين  وأ د وزير الدفاع الروسي نينـ اى أ   روسـيا اكـترت 
ـا اتفـا  لشـراء مليـو  دوس 53اوسـراميلية بقيمـة  Israel Aerospace Industriesمـن كـركة  ر. ووقـع سنق 

  ووقــع اتفــا  ولشــاء مصــنع لتجميــع طــامرات 2010مليــو  دوسر. فــي  100طــامرة مــن دو  طيــار بقيمــة  36
  تلقـى المصـنع 2011فـي مد نـة كـاترين بيـرف. وفـي  Bird-Eye 400و Mk IIمـن دو  طيـار مـن طـراز   
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  صـــر ح وزيـــر الـــدفاع الروســـي  ـــورا 2016وفـــي مليـــار رو"ـــا.  1.3طل ـــات مـــن وزارة الـــدفاع الروســـية بقيمـــة 
 أعوا . 10أعوا  و 5مصالع تجميع بين  3بوريسول  بخطئ لشراء 

  وق عـ  روسـيا ورسـراميا اتفاق ـا للتعـاو  فـي مجـا  الفضـاء  واسـتخدا  المجـا  الفضـامي 2010في عا   -
أقمـــار ا صــــناعية  9   و ــــع  الصـــواريي الروســــية2014إلـــى  1995لألرـــرال الســـلمية. وةــــال  المـــدة مــــن 

 إسراميلية على المدار اكر ي. 
مليـــو  ســـامي  1.829  قصـــد نـــوالى 2014تعد"إســـراميا" واهـــة ســـيانية مهمـــة للســـياح الـــروس. وفـــي  -

 روسي إسراميا لالستجما .
 

 لماذا تتعاون روسيا وإسرائيل في سورية؟  - 2
ـــص فـــي السياســـة   الصـــحافي صـــموميا راتحـــ  هـــ ا العنـــوا  فـــي الواكـــنطن بوســـ   تطـــر   مـــالي المتخص 

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

 راليـو  ونـزل  .  ره لتنياهو أ  في مقدور روسيا تخفيف التهد د ال ا يم لـل الـرميس اكسـد ونلفـاؤه او
وتتوافق "إسراميا" وروسيا في مسألة الحااة إلى اكسـد  للمحافظـة علـى اسسـتقرار فـي سـورية. فعلـى الـررم مـن 
ــا عــن دعمهــا لألســد  فــا  تواهاتهــا السياســي ة اكةيــرة ت ظهــر مخــاول إســراميلية مــن  أ  "إســراميا" لــم تع  ــر علن 

اوســـراميلي نـــو   -الســـلطة فـــي ســـورية. وكـــا  التقـــارل الروســـيتعقيـــدات وصـــو  اسرهـــابيين المعار ـــين إلـــى 
المسـالة السـورية عمليـة تدريجيـة؛ ففـي ال دايـة رأه صـن اع القـرار اوسـراميليو  أ   سـقوط اكسـد أمـر محتـو ؛ لــ ا 

ا عــن النــزاع  تجنخ  ــا للــدةو  فــي صــراع مفتــوح مــع ســورية مــا بعــد اكســد. ومــن لانيــة أةــره و لــأ  وا بألفســهم بعيــد 
ــا لوصـو  اكةيـرة إلــى  قدم "إسـراميا" العـو  لـ عل الفصــاما المعار ـة فـي صــراعها مـع داعـر والنصـرة  منع 
ندودها  و"هدل نماية اكقلية الدرزية من العنف الطامفي. وعلى رير المتوقع بقـي الـرميس اكسـد فـي السـلطة 

مقار"تل فـي المو ـوع السـورا فـي اتجـاه  وتزا د واود داعر  ما دفع لتنياهو في السنتين اكةيرتين  إلى تنيير
جهة إلى نـزل   تحالف أقوه مع روسيا. وعلى الررم من استمرار "إسراميا" في استهدال قوافا اكسلحة المت  

ا عنــدها. استر ــاء  ل ــوتين؛ رفضــ  فقــ  مــع الــروس علــى الخطــوط التــي يم نهــا أ  تتــدة  فــي ل نــا   فالهــا ات  
  كوسـوفو  وقل صـ  تعاولهــا العسـ را مـع اورايــا الـ ا بدأتـل بعــد النـزو الروســي "إسـراميا" اسعتـرال باســتقال

 .2014  ولم ت ِد   م  روسيا ك ل ازيرة القر  عا  2008كوسيتيا الجنو"ية عا  
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بــوتين "إســراميا" بتعميــق التعــاو  اسقتصــادا واكمنــي فــي وقــ  تضــا ق الــدو  النر"يــة  ئفــي المقابــا  كــاف
تاللها اكرا ي الفلسطينية  وفي وق  تقو  فيل منظمات المجتمع المـدلي النر"يـة بمقاطعـة "إسراميا"  بس ب ان
 ال ضامع اوسراميلية.

ا  كطـو  مـدة مم نـة. ففـي بدايـة اكمـر   ريد لتنياهو أ  ي و  الواود العس را الروسي في سورية محـدود 
التدةا الروسي العس را بن اء  لحا الصراع  وما إذا  نين في ما إذا كا لم ي ن ك يٌر من القادة اوسراميلي ين متيق  

ـ اوسـراميلية. ولبـن القــادة ألفسـهم رانـوا  تسـاءلو  عـن النتـامج السـل ية لســحب  -ن العالقـات الروسـية ـا  سيحس 
 القوات الروسية.

ه ممـا ال   دعا الرميس اوسراميلي رؤوفن ريفلين إلـى الحـوار مـع موسـ و  سنتـواء التهد ـد او رالـي الـ ا عـد 
لتهد د داعر  ما يع س المخاول اوسراميلية  وي ظهر أ  "إسراميا" تنظر إلى الواـود الروسـي بوصـفل  ـرورة 
ا علــــى النــــداء اوســـراميلي  أبلنــــ  موســــ و رمــــيس اكركـــا  اوســــراميلي أ  موســــ و ســــت ني  كمـــن المنطقــــة. ورد 

إ رالـي قاتـا فيهـا. وتوافقـ  هـ ه التأ يـدات  قاعدتين بحري تين عس ريتين في سورية  لضما  عد  نصو  تـدةا
ب الروسـية مـع اعتقـاد موســ و الراسـي بـأ  اسلسـحال التــا   مـن الشـر  اكوسـئ  كمــا فعلـ  إدارة أو"امـا  سيتســ   

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

بنجانهما في  -في رأا الخ راء-إ را  ونلفامها. وتتجل ى أهم مظاهر التنسيق في سورية بين روسيا و"إسراميا" 
ــــــد ن "تجنــــــب الحــــــوادث فــــــي المجــــــا  الجــــــوا الســــــورا.يقو  أنــــــد الخ ــــــراء:  العســــــ ريين  تواصــــــا ة ــــــراء ال ل

. "ب وقوع نوادث على ررار ما ندث بين تركيـا وروسـياواسستخ اريين  في صورة متواصلة في ما بينهم  لتجن  
الطيــرا  اوســراميلي يجــرا طلعــات مســتمر ة فــي اكاــواء الســورية بهــدل الحيلولــة دو  لقــا اكســلحة "ويضــيف: 

إسـراميا مصـدر ا للخطـر الحقيقـي عليهمـا.  -تعـد  إ ـرا   مـا-الحد  ة من إ را  إلـى نـزل   الل  نـالي الـ ا يعـد  
ومـــن االـــب إةـــر  فـــا  الطـــامرات الروســـية المشـــاركة فـــي العمليـــة الســـورية  رال ـــا مـــا تجـــد لفســـها فـــي اكاـــواء 

  بحســب "اوسـراميلية. ويجـرا كـا ذلــو بتنسـيق مشـترى علـى المســتويات كاف ـة  بمـا فيهـا علــى أعلـى المسـتويات
ا مـن المجـا  اوسـراميلي فالـل "ويضيف الخ ير ساتالوفس ي بدوره: الخ يرة لوسينبو   عندما تختر  طامراتنا اـزء 

 ."س يخطر في با  أند إسقاطها
مـن معهـد واكـنطن  ألـل علـى الـررم مـن تصـريي بـوتين  "إل ـا بوركتيفسـ ايا"ةره تره الصـحافي ة أمن لانيةٍ 

. فالـل "عالقـات بـين الـدولتين قـد وصـل  إلـى مسـتوه عـا ٍ لحن را و  عن كرا تنا ال ن اءة مـع إسـراميا. وأ  ال"
مـل السـلطة فـي إذارعـا   .وتقـو  إ   تعقيـدات 2000في الواقع  سعى إلى تحسين العالقات مع "إسـراميا" منـ  ت و 
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ا فـي ألحـاء الشـر  اكوسـئ اميعهـا  بينمـا تريـد "إسـراميا" ي  قاممة بين ال لـد ن. ف ـوتين  ريـد أ    ـدو سع  ـا أساسـ
ـا مـن معـاداة النـرل فـي لع ـة اس  طالع بـدور مهـم  فـي المنطقـة. ريـر أ  سياسـة بـوتين اوقليميـة تنطلـق أساس 

ــ ســات النر"يــة ور ــعافها محص  ا للنــرل فــي المنطقــة  ولتقســيم المؤس  لتها )صــفر( لتجعــا مــن روســيا  قــال  مضــاد 
اطيـة مؤيـدة للنـرل. وتجـدر اوكـارة فهـي   كمـا تـزعم  ديمقر  -بخـالل روسـيا-على لطا  أوسع. أم ا "إسراميا" 

ا في أوكراليا  ولفوذهـا  إلى أ  عدوالية موس و المتنامية في ما كا  ي عرل سابق ا باستحاد السوفياتي  وةصوص 
 اوسراميلية. -المتعاظم في الشر  اكوسئ في سيا  اسلسحال النر"ي من المنطقة  يعق دا  العالقات الروسية

  ســعى بــوتين وعــادة روســيا سع  ــا بــارز ا إلــى الشــر  اكوســئ  2000طة فــي إذارعنــد اســتالمل زمــا  الســل
ا تقليـد ين. وقـد اعـا سياسـتل ترتبــز  وعمـا مـع اكطـرال اميعهـا فـي المنطقـة  سـواء أ ـالوا أصـدقاء أ  ةصـوم 

سـين على تعريفل الخاص للمصالي الروسية  الطالق ـا مـن واهـة لظـر واقعيـة بحتـة. وتضـم ن  هـ ه السياسـة تح
العالقـات مــع "إسـراميا" فــي إ ـر تــدهورها فـي أواةــر التسـعينيات فــي عهـد وزيــر الخارايـة ورمــيس الـوزراء إلــ اى 

س ": 2005في كتاء عا   "الشر  اكوسئ الفصلية"يفنيني بريما ول. وكتب ال روفسور مارى كاتز في دوري ة 
ة  با إ  سياسة موس و الجد دة في الشر  يسعى بوتين ور اء واكنطن وس لتل ية أا  رورات سياسية محلي

ا ك يــــر ا فــــي  اكوســـئ تنــــتج عــــن نســــابات بـــوتين الشخصــــية للمصــــالي الروســــية  وهــــي نســـابات س تلقــــى تأ يــــد 
 ."ن ومتل

ا في سنوات ن مل اكولـى  ومـن بـين هـ ه  ة دفع  سياسة بوتين باتجاه "إسراميا"  ةصوص   مة عواما عد 
شيشـا  المنشـقة كـمالي القوقـاز  وهـو صـراع بـدأ فـي أوامـا التسـعينيات  وكالـ  العواما الصـراع مـع امهوريـة ال

إلـى  ك يـرٍ  نركة الفصالية علمالية أص ح  ذات ط يعة إسالمية متطرفـة فـي صـورة متزا ـدة  وي عـزه ذلـو بقـدرٍ 
هـال سياسات موسـ و الصـارمة  والتها اتهـا الفا ـحة لحقـو  اولسـا . وقـد كـ  ل بـوتين صـراع روسـيا  ـد اور 

ه سس. و"مــــر  الســــنين  أاــــره هــــ ه المقارلــــة ذاتهــــا فــــي ااتماعاتــــل بعــــدد مــــن المســــؤولين  بصــــراع "إســــراميا"  ــــد 
  ففـي تشـرين ال ـالي «TSG Intel Briefتي أس اي إلتـا بريـ  »اوسراميليين رفيعي المستوه. ووفق ا لوكالة 

ـــ ا يجيـــ2003 ـــوزراء اوســـراميلي الســـابق أرييـــا كـــارو  ال ـــس عالقـــة   وصـــف رمـــيس ال د اللنـــة الروســـية  وأس 
وكالــ  "إســراميا" مــن بــين الــدو  «. الصــد ق الفعلــي وســراميا»كخصــية وطيــدة مــع بــوتين  الــرميس الروســي بـــ 
 خ ها في الشيشا .القليلة التي لم تنتقد بوتين بعد اواراءات التي ات  

ه علــى تحســين ع القــات اقتصــادية مــع دو   مــة محــر ى إةــر لسياســة بــوتين تجــاه "إســراميا"  وهــو تشــد د 
الشــر  اكوســئ. مــن هنــا  ســعى إلــى إقامــة عالقــات تجاريــة مــع "إســراميا"  بم ــا تجــارة التبنولوايــا العاليــة فــي 

 مجاست تتضمن تقنية النالو.
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وأةيــر ا  ســعى بــوتين إلــى إكــراى روســيا فــي عمليــة الســال  فــي الشــر  اكوســئ  علــى أمــا أ  تحــا  محــا  
ـع  إلـى ط ـع  ـا  وست النرل  وت دو ب ساطة سع  ا مهم ا. وفي الواقع  في عهد بوتين  أص ح  روسيا أ  ـر نزم 

 «. اللجنة الر"اعية الدولية»بصماتها في عملية السال  من  الضمامها إلى 
ـــد فـــي اكراـــي الو ـــع بالنســـ ة إلـــى  إ  الخـــراط روســـيا مـــؤةر ا فـــي ســـورية فـــي عقـــب استفـــا  او رالـــي عق 

ا بقيمـة 2010"إسراميا"  ففي عا   مليـو   800  وفي إ ر  نوط من النـرل و"إسـراميا"  ام ـدت موسـ و عقـد 
ط الطـــامرات الحر"يـــة ( الـــ ا يم ـــن أ  يســـاعد فـــي إســـقا300-دوسر مـــع إ ـــرا  ل يـــع لظـــا  الـــدفاع الجـــوا )إس

هــ ا العقــد.  ل المنشــ ت النوويــة او راليــة لضــر"ة اويــة  ولبنهــا لــم تلــ ِ اكميركيــة أو اوســراميلية  فــي نــا  تعــر  
وفي المقابا  امتنع  "إسراميا" عـن التقـاد تصـرفات موسـ و فـي الـدو  القري ـة مـن روسـيا. علـى سـ يا الم ـا   

 ــد مــن اكزمــة اكوكراليــة  ولــم ت ــع أســلحة لبييــف. وةالصــة القــو   إ  أبقــ  "إســراميا" علن ــا علــى موقفهــا المحا
"إسراميا" ما زال  تعد  روسيا سع  ا مهم ا في الشر  اكوسئ  وس  ررب أا من الطرفين في إنداث أزمة  ناميـة 

ل يقل ا من ةِطرة. وفي ه ا السيا   يطرح اسلسحال النر"ي من الشر  اكوسئ مش لة بارزة   "إسراميا"  إذ إل
ةياراتهـــا. وفـــي الواقـــع  وفـــي ســـيا  عالقـــات لتنيـــاهو المتـــوترة بـــالرميس أو"امـــا  رأه رمـــيس الـــوزراء اوســـراميلي 
 رورة ك ره بتهيئة تفاهم أفضا مع بوتين  لبي ي قل صت انتما  وقوع اكت ا ات عسـ رية عر ـية فـي سـورية  

ة على العالقات المتوازلة. وعلـى الـررم مـن ذلـو  وتحسين التفاهم المشترى على لطا  أوسع من أاا المحافظ
  بحســب مــا «لــد نا مقار"ــات مت ا نــة نــو  ســورية»فــا   مقار"ــة الجــال ين للمو ــوع الســورا مت ا نــة بينهمــا: فـــ 

بالنســ ة إلينــا  ســورية هــي كــريو بعيــد عــن أرا ــينا  وعالقاتنــا معهــا »يفتــرل الخ يــر ساتالوفســ ي  ويضــيف: 
ــى مــن  ليســ  بالســهلة  ولبــن   روســيا كالــ  علــى مــده عقــود تــدعمها  واليــو  تــؤم ن لهــا المحافظــة علــى مــا ت ق 

ة  وانتلـ  أرالٍ  تابعــة لهــا   الدولـة. أمــا بالنسـ ة إلــى "إسـراميا"؛ فســورية دولـة اــارة  ةا ـ   ــدها نرو" ـا عــد 
 «.إسراميا إليها ليها اوسراميليو  بصفتها منصة  وطال  الصواريي من أرا ي الجوس  التي  م تهاإ نظر 

 لما زاد ارت اط سورية با را   زاد التهد د ال ا يم ن أ  تتعـرل لـل إسـراميا الطالق ـا مـن »ويقو  الخ ير: 
ـها فـي النهايـة  وس تتـدةا إسـراميا » تابع: «. سورية س تمالع إسراميا مـن بقـاء لظـا  اكسـد  فهـ ا أمـٌر س يخص 

فــال ت ــدو مشــ لة    -المحظــورة فــي روســيا-ســالمية ة إلــى الدولــة اوأمــا بالنســ «. فــي الحــرل اكهليــة الســورية
"إسراميا"  كلها لم تتعر ل كا  هجو  من اال ها نتى اآل . و"إسراميا" س تعـد  داعـر ةطـر ا عسـ ري ا م اكـر ا  

 عدو  أ عف ك ير ا من الجيوش النظامية في الدو  المجاورة. -بالنس ة إليها-فداعر 
ــل إلــى االــب الــرميس اكســد فــي ســورية مســألة بالنــة « نــزل  »التــدة ا مــن االــب  تعــد  "إســراميا" وقتال

هـة إلـى نـزل  ا "إسراميا" في سورية إلى تـدمير قوافـا اكسـلحة المتوا  اكهمية  بحسب مارياسيس. ويهدل تدة 
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نــ  إســراميا »  . و"حســب الــدسما كل هــا  فــا   روســيا س تتــدةا فــي هــ ا اكمــر. يضــيف الخ يــر توســينبو: تم  
إ  لـم ي ـن السـلم  فارسـاء اتفـا   ـمني  علـى عـد  ةـر  الو ـع -ةال  العقود الما ية أ  تحقق مع اكسـد  

الناكئ علـى الحـدود بينهمـا . وفـي مـا  تعلـق بمصـير سـورية المق ـا  يعـد  اوسـراميليو  ألـل لـيس مـن الضـرورا 
و"النسـ ة إلـى  -رية تحـ  ن ـم اكسـد أ  تـم تقسـيمهاالتدة ا في مخططات ترتيب ه ه المنطقة  سـواء بقيـ  سـو 

معل ــــق وكالــــة رويتــــرز عــــن العالقــــات الروســــية « اــــو  كــــوهين»وكتــــب «. إســــراميا ســــي قى هــــ ا اكمــــر  الوي ــــا
بـل علـى اوطـال  مـن ق ـا   مع صعود بوتين  واـدت إسـراميا صـديق ا مقر" ـا فـي موسـ و لـم تحـ ت »اوسراميلية: 

ا مــن بضــعة زعمــاء وقفــوا 2014وواــد ال تلتــدا  مصــالي مشــتركة فــي محار"ــة اورهــال. وفــي    كــا  بــوتين وانــد 
ألـا أدعـم إسـراميا فـي معركتهـا "داعمين وسراميا في موااهتها مع نركة نماس الفلسـطينية  نيـل قـا  بـوتين: 

  بـوتين الـرميس الروسـي اكو  الـ ا  ـزور "إسـراميا"  ويقـف   كـا2005. وفـي "للمحافظة على نيـاة مواطنيهـا
الــ ا يعــد  رمــز ا للهولوكوســ .  -أ  ــر اكمــا ن المقدســة عنــد اوســراميليين –دقيقــة صــم  عنــد الجــدار الشــرقي 

سـنة. عـاد بـوتين إلـى "إسـراميا"  اليـة  84ويقا  إل ل اكتره منزس  في تا أبيب لمعلمـل اكلمـالي اليهـودا ذا الــ 
  يف كرل ونياء ذكره الجنود السوفياتيين اليهود ال  ن قهروا هتلر في الحرل العالمية ال الية. 2012ي ف

« ءةطوط ـا نمـرا»على الررم من أ  "إسراميا" أعلن  أل ها س تتدةا في الحـرل السـورية  إس  أل هـا رسـم  
. ومـن  ـم   فـا   لشـر روسـيا ألظمـة الـدفاع الل نـالي« نـزل  »لمنع لقا السـالح المتقـد   مـن إ ـرا  إلـى عـدوها 

مـيال   250نـوالى  400الجوا المتقدمة فـي سـورية يشـ ا مصـدر قلـق لهـا. إذ   لـ  قطـر فاعليـة صـواريي إس 
طــامرة فــي اآل  ذاتــل. هــ ه الصــواريي قــد تســهم فــي قلــب قواعــد اللع ــة فــي المنطقــة.  36قــادرة علــى اســتهدال 

وفي نا  ترد ا العالقـات الروسـية «.  ابوس»اميليين الب ار إلى القو  بألل وذهب اكمر بأند المسؤولين اوسر 
ي ا  فــا   صــواريي إس  – ــد اكمــر فــي واــل إســراميا بصــورة ملموســة  فــي مســاعيها  400اوســراميلية اــد  قــد تعق 

ا-ا لشحنات اكسلحة او رالية إلى نزل  . ولهـ ا للتصد   لات مؤكـدة تريـد "إسـراميا" مـن روسـيا  ـما -تحد ـد 
بأ  ه ه الصواريي لن تعيق نرية الطامرات اوسـراميلية فـي المجـا  الجـوا  السـورا. و"نتيجـة القلـق اوسـراميلي  

ة إلــى والرر ــة المشــتركة فــي تجن ــ ــل لتنيــاهو بزيــارات عــد  ب وقــوع نــوادث ريــر مررو"ــة مــع القــوات الروســية  توا 
لتــزا  الروســي تجــاه ســورية. وفــي عقــب اللقــاء صــر ح لتنيــاهو موســ و للقــاء بــوتين  بعــد أ  ات ضــي الي ــا عمــق  اس

ألـف  200بألل  ؤمن بتفهم بوتين للخطوط اوسراميلية الحمراء تجاه نزل  .  تعل ق القلق اوسراميلي اآلةر بـ 
 هودا روسي ظل وا فـي روسـيا. و"ـالط ع  س تخفـى مشـاعر بـوتين تجـاه اليهـود الـروس؛ فعلـى الصـعيد الـداةلي 

بوتين ك ير ا من راا  اكعما  والمسؤولين اليهود أصدقاء لل  ويقـر بالتـأ ير اويجـابي لليهـود فيـل فـي أ نـاء  يعد  
طفولتــل. ويســالد بــوتين إلشــاء المتحــف اليهــودا فــي مركــز مد نــة موســ و  نتــى إل ــل ت ــر ع بمالــل الخــاص لهــ ا 
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  ويعمـا علـى إصـدار قـالو  للمحاسـ ة «معار ِتل الشرسة كا مظاهر مناهضة للسامية»النرل  معر" ا عن 
ب اسصــطفال مــع علــى التحــريل  ــد الســامية. وعلــى صــعيد اكزمــة اكوكراليــة  تحــرص تــا أبيــب علــى تجن ــ

بوتين. و"عد  م  روسـيا كـ ل ازيـرة القـر  امتنعـ  إسـراميا عـن التصـوي  علـى قـرار اكمـم المتحـدة الـ ا  ـد ن 
ـ مـم المتحـدة بألـل يعنـي التصـوي   ـد القـرار. و"تعزيـز واـود الـدل ره المتحـدث الرسـمي لألةطوة موسـ و  وفس 

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

صــالي فــي نقيقــة اكمــر  إ  الــرميس بــوتين ورمــيس الــوزراء اوســراميلي يســيرا  علــى ن ــا مشــدود مــن الم
المشـــتركة والمتضـــار"ة فـــي المنطقـــة وتجـــاه الوسيـــات المتحـــدة واستحـــاد اكورو"ـــي؛ ففـــي ســـورية  يـــأتي التحـــالف 
ــا مــع مصــالي "إســراميا". وفــي وقــ  يســها فيــل تمييــز اسةتالفــات بــين  الروســي مــع إ ــرا  ونــزل   متعار  

ركة اكساسـية ت قـى متطابقـة؛ إذ ت حـل كـا  المصالي الروسـية واو راليـة علـى هـ ه السـانة  فـا  أهـدافهما المشـت
من الدولتين في تعزيز تأ يرها في سورية ول نا   فـي نـين تنبـرا  علـى الوسيـات المتحـدة ونلفامهـا أا  دور فـي 

ا مصــدر قلــق ســورية مــا بعــد الصــراع. ومــن واهــة النظــر اوســراميلية فــا  دور إ ــرا  الحــالي فــي ســورية  يشــ   
ا.  ـره أ  روسـيا سـي و  لهــا تـأ ير أ  ـر فـي سع ــين إسـراميلي نـاد   بينمـا  تــره أ  الـدور الروسـي سـي و  مفيــد 

أ  ـر مـن دور الوسيـات المتحـدة ونلفامهـا أو  -إ را  ونزل   و"عل الالع ين ال  ن ليس لهم دولة-إقليميين 
 ه ا المعنى. أا سعب ةاراي  إةر. ويره بعل المراق ين في "إسراميا" أ  روسيا هي عاما معتد  في

ــد  ا فــي الو ــع المعق  ــد  مــن الواهــة العملياتيــة  تــره "إســراميا" أ  الواــود العســ را الروســي يعــد عــامال  معق 
بعـد  ذلـو نأصال   لظر ا للقدرات الروسية في امع المعلومات اسستخ اري ة  وعد  ا ترا ها بقواعد اسكت اى  وت ـي  

  وكــ لو إم ــا  قيــا  روســيا بــاةترا  2015فــي تشــرين ال ــالي  الســورية -نــادث الطــامرة علــى الحــدود التركيــة
المجــا  الجــوا  اوســراميلي. إ ــافة إلــى ذلــو  فال ــل مــن الوا ــي أل ــل ســي و  فــي إم ــا  نــزل    بعــد التهــاء 

ــ ى اوســراميلية  مــا  ــدعو إلــى توقــع ارتفــاع التــوت ر علــ -ل الت اهــل إلــى الحــدود الل ناليــةالقتــا  فــي ســوري ة أ    وا 
 5ي  بــين روســيا ونــزل   منــ  رِســنــدود إســراميا فــي الشــما . ومــن الط يعــي أ  ي ــو  لنــوع العالقــات التــي أ  

ـــدفاع  ســـنوات دور ا فـــي موقـــف روســـيا مـــن أا اكـــت اى يحصـــا مســـتق ال  بـــين إســـراميا والحـــزل. ويعـــد  اـــير ال
ع ب ميـة مـن المعلومـات اسسـتخ اراتي ة د بأنـدث ألـواع الصـواريي الروسـية الـ ا  تمتـاوسراميلي نـزل    المـزو  

ــة؛ العــدو  اكو  وســراميا. وفــي "إســراميا"  بعــد مــرور  ســنوات علــى الحــرل اكةيــرة  ــرو  أ  الحــرل  10المهم 
 ال ال ة قادمة بالتأ يد. وأ   القوة الخاراية الونيدة التي تستطيع منع ه ه الحرل هي روسيا. 
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  ــدو  -بصــورة أبعــد و"منظــور أكــما-اوســراميلية فــي المنطقــة  -ســيةبالتــالي إذا لظرلــا إلــى المصــالي الرو 
الـ ا كـا  فـي أسـاس الموقـف اوسـراميلي مـن روسـيا؛ مـا « أنترمل  ولبنني أن ر منـل»الم ا اوسراميلي القديم 

ا  وسي قى في المسـتق ا دليـا "إسـراميا" فـي عالقتهـا مـع روسـيا. وهـ ا يشـ ل مقولـة رينـا  التـي عمـا  زا  صالح 
ـا-والفـر  فـي الحـالين «. س ت ـق  بـا تأ  ـد»ها بـاراى أو"امـا  وتقـو  ب أ  اكمـر  تعلـق بدولـة إقليميـة هـي  -ط ع 

إسراميا  ودولة عظمى هي روسيا. لده إسراميا قـدرة ك يـرة علـى عـد  ال قـة  ولبـن إم الاتهـا لالةت ـار محـدودة 
ا.  اد 

 
 سياسة روسيا السورية في نظر االسرائيليين: - 3

ةــره علــى نرصــها علــى تــأمين ةارطــة أا مــرة بعــد   العد ــد مــن المعلقــين اوســراميليين  إ  روســيا تــدل  يقـو 
علـى النـارات التـي اسـتهدف  مـرارا قوافـا تحمـا إرسـاليات  المصالي اسستراتيجية اوسـراميلية فـي سـوريا. وتعليقـا  

ـــ "إســراميا"  قــا   وســي ميلمــســالح تت   ا   معلــق الشــؤو  اسســتخ ارية فــي جــل مــن دمشــق إلــى ل نــا   ول ســ   ل
ا علـى أ  الـروس صحيفة "معاري "  إ  صـم  روسـيا علـى كـن النـارات التـي طالـ  أهـدافا لــ"نزل  "  تـدل  

ه إســراميا بحلفــاء النظــا  الســورا وعلــى رأســهم نــزل  ". ولــو    ــوا ســا نا مــن أاــا الحيلولــة دو  مــس  "لــن يحر  
ص  ر الحاد ة إلى أ  "الحرج ال ا أصال النظا  السورا ونزل   قل  إميلما  في مقا  لشره موقع "معاري " 

د ميلما  على أ  "إسراميا" هدف  مـن من اسهتما  اوعالمي السورا والل نالي بتنطية النارات ولتامجها". وكد  
عهـا بهـامر نريـة روسـي فـي سـوريا لـن  ـؤ ر علـى تمت  كن النارة إلى التأ يد على أ  تعزيز التوااد العسـ را ال

مفتـــوح  والقيـــا  ب ـــا مـــا تـــراه مناســـ ا فـــي ســـوريا. وفـــي الســـيا   كشـــف  قنـــاة التلفـــزة اوســـراميلية ال اليـــة  عـــن أ  
منظومــات الــدفاع الجــوا وأاهــزة اولــ ار الم  ــر التــي تحــتف  بهــا روســيا فــي ســوريا تجعلهــا قــادرة علــى رصــد 

وسراميلي في كا بقعة من "إسراميا" وتت ع تحركات الطـامرات اوسـراميلية نتـى ق ـا إقالعهـا. تحركات الطيرا  ا
 ــات الطــامرات ولفتــ  القنــاة إلــى أ  الــروس كــا  بام ــالهم منــع النــارات اوســراميلية  مــن ةــال  لقــا أل ــاء تحر  

 ها لم تفعا ذلو.اوسراميلية لحزل   والنظا  السورا  إس أل  
ةـــره  اعت ـــر أميـــر بون ـــوط  المعلـــق العســـ را فـــي موقـــع "والـــال" اسســـتخ ارا  أ  الصـــم  أمـــن لانيـــة  

ة" روســية علــى اســتهدال الحــزل فــي ســوريا  علــى الروســي علــى  ــرل أهــدال نــزل   يم ــا "موافقــة  ــمني  
ه ق  لـو  سـاب الررم من دوره في الجهـود الهادفـة لضـما  بقـاء النظـا  السـورا. وفـي تحليـا لشـره الموقـع فـي وقـ ٍ 

ا علــى أ  هنــاى بون ــوط إلــى أ  إتانــة موســ و المجــا  أمــا  "إســراميا" لمواصــلة  ــرل أهــدال نــزل    ــدل  
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بيـــب مـــن أاـــا تـــأمين بقـــاء هـــ ا أة لتهد ـــد عالقاتهـــا مـــع تـــا د تحالفهـــا مـــع إ ـــرا   وألهـــا ريـــر مســـتعد  نـــدودا تقي ـــ
 التحالف.

ة "لتنيير أصو  اللع ة أمـا  إسـراميا فـي سـوريا  لني  ولف  بون وط اكلظار إلى ألل لو توفرت لده بوتين ا 
  العالقات الروسية التركيـة فـي أعقـال لسارع البرملين إلى إصدار بيا  نو  ذلو  كما فعا عدة مرات بعد تأز  

إسقاط الطامرة الروسية". وفي السيا   قا  الدكتور كاؤو  كاا  رميس قسم اكبحاث في "مركز هرتسليا متعدد 
ت"  إ  إسراميا أو ح  لروسيا مجددا ألها لـن تترااـع عـن "الخطـوط الحمـر" التـي تضـمن مصـالحها استجاها

في سوريا. وفي مقا  لشرتل صحيفة "يسراميا هيو " رأه كاا أ  اسستراتيجية التي تت عها "إسراميا" في سوريا 
لبـا مـن  هـدد مصـالحها  "تقو  على مرا مة الـردع فـي موااهـة كـا اكطـرال  مـن ةـال  توايـل  ـر"ات قويـة 

 وفي الوق  ذاتل تجنب اسلجرار للموااهات الدامرة بين اكطرال".
أما الخ ير العس را في صحيفة " ديعوت انرولوت"  إلبيس فيشما   فبشف معلومة أةـره بـالقو  "فـي  

 مــر كــرد  أناد ـل ريــر رســمية مــع اهــات تــرت ئ بجهــاز اكمــن الروســي يســألو : مــا الــ ا تتوقعولــل فــي واقــع اك
ـ ق  الهجـو  معنـا  سـيتعين علينـا أ  لقـد  الشـرونات لحلفامنـا فـي روسي علني وم اكر؟ إذا قلنـا إ  إسـراميا لس 

نــزل  ؛ ورذا قلنــا إلبــم لــم تنســقوا  فســتبو  لــد نا مشــ لة فــي أ  لشــرح كيــف تعمــا إســراميا علــى اكرا ــي 
ية مقــاس  لمراســلها إلشــيا فيفيــر  تحــد ث فيــل عمــا الســورية دو  أ  تطلعنــا". ولشــرت صــحيفة "هــ رتس" اوســراميل

سماه م عضلة الرميس الروسي فالديمير بوتين السوري ة  والحيرة نو  الدعم  و را  أ  "إسراميا"؟ ولف  الباتـب أ
 الى أ   بوتين يعتقد أل ل بام الل النجاح في سوريا  نيل  فشا الرميس اكميركي السابق باراى أو"اما.

قــادر علــى إنــال  الســال  فــي ســوريا  ورلقــاذ النظــا  الســورا وعلــى رأســل الــرميس بشــار اكســد   وظــن  بأل ــل
   كـا  اكهـدال التـي "إوتحقيق التواز  بين مصالي إ را  و"إسراميا" في سوريا التي أله تهـا الحـرل. وأ ـال: 

ونوالى ألفين من قواتل في نق قها بوتين في سوريا ترافق  مع لشر عدد من المقاتالت من سالح الجو الروسي 
مـــر ات  ع ــر إرســـا  مئـــات  10ســوريا. وفـــي نملــة مما لـــة  كالــ  الوسيـــات المتحــدة ستســـتخد  قــوة مضـــاعفة بـــ

ا وأل ها لم تبن تنوا إرسا  قوات على اكرل مة الى سوريا  ةصوص   ."المقاتالت وريرها من اكسلحة المتقد 
ق هـــ ه اكهـــدال بفضـــا الـــدعم مـــن إ ـــرا   نيـــل  وز عـــ  ورأه الباتـــب أ   الـــرميس الروســـي اســـتطاع تحقيـــ

عشرات إسل المقاتلين  ومعظمهم من الالائين اكفنا  في سوريا  إ افة  الى مقاتلي "نـزل  " الـ  ن قـدموا 
ــة. وقــا  الباتــب إ    مــن ل نــا  الــى ســوريا لتنفيــ  عمليــات صــع ة  ومــن اال هــا اســتخدم  روســيا قــوات ةاص 

ــا منـــ  الــروس قــاموا باســت  مار  ــئيا لســـ ي ا فــي ســوريا  ولــم يســـقئ لهــم الب يــر مــن الضـــحايا  كمــا كــا  متوقع 
عامين  إذ أراع ال عل ما يحدث الى أل ل يش ل نق ة اونتال  السوفياتي كفنالستا . وفي التوقي  المناسب  



 
30/09/2018  

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

    
       
 

13 
 

ا مــن الفو ــى التــي ةل فهــا أو"امـا لتيحــة قــراره عــد  اولخــراط الم اكـر فــي الحــ رل الســورية  أعــاد بــوتين ومسـتفيد 
روسيا الى الخارطة الجيوسياسية  كما قا  بزيارة مفاائة فـي كـالو  اكو  مـن العـا  الما ـي لسـوريا  ل عـال  

 عن أ   "المهم ة الته ". 
ر الباتب بمؤتمر الحـوار الـوطني الـ ا ع قـد فـي سوتشـي والـ ا لـم يصـا  لـى لتيجـة  علـى الـررم مـن إوذك 

اتفــا  علــى عملي ــة سياســية لحــا  اكزمــة الســورية تحــ  ن ــم الــرميس بشــار اكســد. ومــن  لــىإمحـاوست الوصــو  
أبــرز مــا يقلــق موســ و هــو أ  تســيطر قــوة كردي ــة فــي كــر  ســوريا علــى منــاطق كالــ  بق ضــة تنظــيم "داعــر". 

ع بـين هـ ه فقوات سوريا الديمقراطي ة تعد  الالعب الونيد في سوريا  بدعم عس را أميركـي  وةـال  اكـت اى الـدل
القوات  وقوات الجير السورا العاملة مع الروس  أقدم  الوسيات المتحدة على كن  رارة مدم رة على الـروس  

ـا لتقـد رات تقـارير ريـر رسـمي ة  ومـن بعـدها وقعـ  أو   موااهـة م اكـرة مـا بـين  200أد ت الى مقتـا  مـنهم  وفق 
 إ را  و"إسراميا".

د المصالي الروسية بش ا م اكـر   أم ـا وأ  د الباتب أ   بوتين س ي تر  ث ك ير ا للج هة التركي ة  كل ها س تهد 
اوكت ا ات في الج هة الشمالي ة فتش  ا مش لة ك يرة لل  فيما يجرا إرسا  الروس في لعـوش الـى روسـيا  وهـو 

 اكمر ال ا س  ريده بوتين أ  يحصا .
د إب اوسراميلية  لف  البات –وعن الج هة او رالية  لى أل ها س تش  ا ةطر ا على القوات الروسية  وهي تهد 

النظا  السورا. وأ ال أل ل ةال  العامين الما يين  كا  اوتفا  بين تا أبيب وموس و متم ال  بأ   "إسراميا" 
تسمي لروسيا بدعم الجير السورا  ع ر  ر"ات اوي ة  من أاا استعادة بعل المنـاطق. فـي المقابـا تنـل 

هـة  روسيا رة علـى موا ـب ومخـاز  أسـلحة إ راليـة موا  لـى "نـزل  ". إالطرل عن الضر"ات اوسـراميلية المتبـر 
ــق روســيا مــع إ ــرا  وعــادة    إرســا  إ ــرا  لطــامرة إنيــاء النظــا  الســورا. و"ــرأا الباتــب إمــن اهــة أةــره  تنس 

اء مصـالي اكطـرال المختلفـة فـي سـوريا. مسي رة فو  الجوس  كا  دليال  على أ   روسيا لم تعـد قـادرة علـى انتـو 
لى أ   هناى رأ ين داةـا اوسـتخ ارات اوسـراميلية  إذ  واـد مـن يفب ـر بـأ   بـوتين لـن  تخل ـى عـن إولف  الباتب 

القوات الموالية س را  المقاتلة على اكرل في سوريا وسيحد  من نرية "إسـراميا" فـي العمـا بـاكاواء السـورية  
د النظا  السورا وو ع ند  ل  راليين. وأفاد تقرير للقناة ال الية اوسـراميلية  فيما يظن  إةرو   أ   إسراميا قد تهد 

ا كا من إسراميا وروسيا ستفا  يقضي بابقاء إ را  بعيدة عنالشـريئ الحـدودا الفاصـا بـين إسـراميا عن توص  
ـــا   ـــو وفق ـــر  اتفقـــ   وســـوريا  وذل ـــا  للتقري ـــى موقعهـــا اولبترولـــي. ووفق لمـــا لقلتـــل صـــحيفة "ايـــروزاليم بوســـ " عل

"إسراميا" وروسيا على السماح للقوات التابعـة لنظـا  الـرميس اكسـد  باعـادة السـيطرة علـى انـول سـوريا وصـوس  
لمشـــاركة فـــي العمليـــة إلـــى الشـــريئ الحـــدودا مـــع كيـــا  اسنـــتال  كـــريطة أس يســـمي و ـــرا  وس لــــ "نـــزل  " ا
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ها النظا  في الجنول. على أ  تضمن روسيا ابتعاد قوات إ را  و"نزل  " العس رية التي من المتوقع أ  يشن  
عــن المنطقــة القري ــة مــن الحــدود بمــا فيهــا مرتفعــات الجــوس . وفــي مقابــا تمــدد قــوات لظــا  الــرميس اسســد لحــو 

منـادرة سـوريا  وهـو أمـر قـا  بـل وزيـر الخارايـة الروسـي )سـيرري الجنول  دع  روسيا اميع القـوه اكان يـة ل
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 القــوات المســلحة 

 مع إسراميا  يجب أ  ي و  هناى لتيجة له ا العما". السورية مع الحدود
 

 سرائيلية:تحديات العالقة الروسية اإل - 4
ا مــن  -1 تســعى روســيا عمومــا إلــى إ ــعال الوسيــات المتحــدة  واومســاى بالشــر  اكوســئ  بوصــفل اــزء 

ة اوســراميلي تا  الوسيــات اســتراتيجيتها العالميــة وقر"ــل مــن نــدودها. وفــي المقابــا تعت ــر وزارتــا الــدفاع والخارايــ
لتــاج  دبلوماســـية إســـراميا" وناميتهــا اكولــى. وقـــد لجحــ  روســـيا  مــن لانيتهــا  فـــي إالمتحــدة اكميركيــة نليفة"

 باعت ارها الالعب الونيد ال ا في مقدوره التعاما مع الجميع .« ماركة مسجلة»مرلة  واعل  لنفسها 
سراميا"  و"التالي فـا  روسـيا إلى "إتنحاز بنس ة ك يرة  -ةيرةما بعد اسلتخابات اس-ضي أ  أميركا ات   -2

ة قوتها وتأ يرها عليها. فهي س تستطيع اسـتال  زمـا  القيـادة التقليديـة م ـا أميركـا  وعنـد ستواال مش لة محدودي  
ا أأ  مع  مع ل نا  وسورية أندوث أا صراع تبو  "إسراميا" فيل طرف ا  سواء كا  مع رزة أ  الضفة النر"ية  

 ة ستنشب بينهما .ي  تدةا إ رالي م اكر  فا   مشاننة اد  
هم عواما النفـوذ الروسـي فـي ألى المنطقة  وال ا هو منإ تعارل تصد ر السالح والمعدات العس رية -3

ل  اكســلحة والمعــدات أالشــر  اكوســئ  مــع المصــالي اوســراميلية  ســواء فــي الما ــي    فــي الحا ــر. فقــد كــ  
عمـــود الفقـــرا لترســـالة اكســـلحة المعاديـــة لــــ "إســـراميا". وعلـــى هـــ ا الصـــعيد بـــرزت القـــدرة اوســـراميلية الروســـية ال

عاديـة ةاصـة محـور المقاومـة امتـدادا مـن طهـرا  الـى دمشـق طـرال م  ألـى إالمحدودة في منع بيع ه ه اكسلحة 
 الى بيروت وقطاع رزة.

علـى مـر السـنين مـن الـدةو  « راز بـرو »على صعيد الطاقة  فشل  محاوست كركة النفئ الروسية  -4
عـ  ألقـرة وتـا أبيـب لـى الممالعـة اوسـراميلية. وقـد وق  إلى نول كر  ال حر المتوسئ  وه ا يعود بنس ة ك يـرة إ

لـى ةفـل ارت ـاط تركيـا إممـا  ـؤدا اتفاق ا على مشروع عمال  لتصد ر الناز من "إسراميا" إلى تركيـا وأورو"ـا  
 الروسية. -وأورو"ا بالناز الروسي  وه ا يش ا واها إةر لتضارل المصالي اوسراميلية
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ى أقصـى دراـات الحـ ر فـي مـا يخـص  القضـايا المهمـة في السانة الدولية؛ تحاو  "إسراميا" أ  تتـوة   -5
صة 2014لروسيا. ففي الجلسة التي عقدت منتصف  للتصوي  على قرار  د ن التدةا الروسي فـي   والمخص 

الهجمـات التـي  أوكراليا  تلقى المندول اوسراميلي أمر ا بالخروج من القاعة  منِض  ا اودارة اكميركية  ولـم تحـ ت 
ات فعــا مــن االــب يشــن   وس علــى كــ  ات اولترلــ   واستضــافة روســيا إدوارد ســنويد  بــأا  رد  ها القراصــنة الــر 

مـن الح ومـة اوسـراميلية بـأا  اهتمـا . وعلـى الـررم مـن  ة لـم تحـ ت إ  سياسة بوتين الداةلية القمعي  "إسراميا".  م 
ســجا روســيا فــي مــا يخــص  التصــوي  فــي مجلــس اكمــن وفــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة علــى قضــايا تهــم  

 «.ن م الط يعةفي »سراميا" تعامل  مع اكمر بوصفل إ"إسراميا"  وكال  في معظمها سل ية  فا  "
 -الروســية تتعلــق بواــود أ  ــر مــن مليــو   هــودا - مــة صــفة مميــزة أةــره فــي العالقــات اوســراميلية -6

الـروس بمعظمهـم  -مال ـين. وقـد وصـا المهـاارو  اليهـود 8روسي من إامالي س ا  "إسراميا" ال ال  عـددهم 
ين اوسـراميليين  فـا   الـرميس بـوتين  وفـي إلى "إسراميا" في التسعينيات من القر  الما ي. و"حسب الدبلوماسي

ا  اساتماعات كل ها مع لظيره اوسراميلي  كا  يقو   إ  لروسيا مليو  كخص فـي "إسـراميا"  ورلـل لـن يفعـا أبـد 
 ما يم ن أ   تس  ب لهم باكذه. 

ا للسيناريو اآلت -  دو أ  مسار العالقات الروسية -7  ي:اوسراميلية المستق لي سي و  مشابه 
 مة اهتما  من الطرفين  مستمر  بالمحافظة على مظهر الصـداقة  والفامـدة المت ادلـة التـي يجنيالهـا مـن  -أ

 اسرت اط بينهما.
إذا اســـتمرت الصـــراعات فـــي الشـــر  اكوســـئ فــــي ةلـــق اكزمـــات  فـــا   روســـيا و"إســـراميا" ســــتجدا   -ل

المصــالي المتضــار"ة ومعالجتهــا « نتــواءا»لفســيهما فــي لحظــة مــا علــى طرفــي لقــيل وســتبو  مقــدرتهما علــى 
 محا اةت ار دامم.

اكورو" يـة  الضـنوطات  -اكميركية  والعالقات الروسـية -سيفاقم ازدياد التوتر في العالقات الروسية -ج 
على "إسـراميا"  التـي سـتجد لفسـها فـي مـ ز  سياسـية  مـا يج  رهـا علـى تصـويب سياسـتها بصـورة داممـة  وعلـى 

 ي عالقاتها بنظا  بوتين ال ا  رفع راية التحدا الدامم.إعادة النظر ف
 

 تحديات المصالح المتضاربة في سوريا: - 5
س كــو بــأ   المصــالي الروســية فــي ســوريا  فــي اوهرهــا  هــي ذات ط يعــة سياســية اســتراتيجية وعســـ رية 

العس رية في ميناء طرطوس واقتصادية وأمنية. ومن أهم ه ه المصالي كما يجمع المراق و   اسنتفاظ بالقاعدة 
ـــا روســـي ا اســـتراتيجي ا طويـــا اكمـــد. ف مواـــب اتفاقيـــة موق عـــة بـــين ال لـــد ن فـــي العـــا     1971والتـــي ت عت ـــر مرفق 
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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  
 حــر اكبــيل المتوســئ. وتســعى روســيا منــ  ســنوات عد ــدة  إلــى توســيع هــ ه لــدعم اكســطو  الســوفياتي فــي ال

ز نضـــورها فــــي ال حـــر المتوســــئ  فـــي الوقـــ  الــــ ا تخطـــئ فيــــل واكـــنطن لنشــــر درع  القاعـــدة وتطويرهـــا لتعــــز 
ا التشــار القــوات  صــاروةية فــي بولنــدا للتضــييق علــى روســيا ومصــالحها فــي المنطقــة. وفــي هــ ا الســيا  كــ  

ا عملي ا لجدية موس و في التزا  عقيدتها العس رية الجد دة التي وق عها الرميس  الروسية في ك ل ازيرة القر  تأ يد 
ـع نلـف اكطلسـي  الـ ا  نتشـر  بوتين في ةطوة اعت رت مؤكر ا على تني ر ا را في سياسات روسيا تجاه توس 

ا أمنها القومي. د   على ندودها من أورو"ا إلى إسيا الوسطى  مهد 
على تحويا ميناء طرطوس إلى قاعدة  ابتة للسفن النووية الروسـية فـي  2008  سوريا في العا  لقد وافق

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

لفوذها وتأ يرها في الشر  اكوسئ كدولة عظمى  مما يساعدها على استعادة م التها الدولية  التي تأ رت سل  ا 
مـن اـر اء اكزمـة اكوكراليـة. وهـ ا اكمـر أو ـحل تيـودور لوكيـالول رمـيس مجلـس السياسـات الخارايـة والــدفاع 

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

د " ـا مصـالي نيويـة واسـتراتيجية بعيـدة المـده إفي المقابا  تشـد  سـراميا" مـن لانيتهـا علـى أ   لهـا هـي أيض 
لـدفاع السـابق موكـيل يعـالو   تأ يـده أ  في سوريا. وفي ه ا السيا   لقل  صحيفة ه رتس الع رية عـن وزيـر ا

"إسراميا لد ها هي اكةره مصالي في سوريا  وستتحرى للدفاع عن تلو المصالي من دو  الحصو  على إذ  
ـــ ت اميعهـــا عمليـــات  مســـ ق مـــن أنـــد  م لمـــا تحركـــ  روســـيا ومـــن ق لهـــا أميركـــا ونتـــى فرلســـا و"ريطاليـــا  ولف 

 نتى النظا  السورا لفسل". عس رية في سوريا من دو  استئ ا  أند 
ويضــيف يعــالو : "لــد نا مصــالحنا فــي ســوريا وعنــدما تصــ ي مهــددة ســول لعمــا ولواصــا العمــا للحفــاظ 

 عليها  وقد لقلنا ه ه الرسالة بو وح إلى الرميس الروسي فالديمير بوتين".
ورسـراميا فـي العمليـات التـي وفي نين اعت رت الصحيفة أ  "موسـ و لـم تهـتم ك يـر ا بـرأا الوسيـات المتحـدة 

تشن ها  د اورهابيين في سوريا"  أ  د وزير دفاع العدو أ   بالده "لـن تعتـرل علـى التـدةا العسـ را الروسـي  
ـــا كالـــ  قوتـــل  وأ   نصـــو   ـــا نمـــرا  لمصـــالحها فـــي ســـوريا  ولـــن تســـمي كنـــد بتجاوزهـــا أي  لبن هـــا تضـــع ةطوط 

د إسـراميا  تم ـا تنظيمات متطر فة وررهابية على اكسلحة ي عد ةط ا أنمر  لبن  إقامة قواعد عس رية إ راليـة تهـد 
ا  «.ةط ا أنمر أيض 
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من اهة اةره  رأه يعقول عميدرور الرميس السابق لمجلس اكمن القومي أ   التدةا العس را الروسـي 
ــا فــي موااهــة مشــ لة الال ائــين  فــي ســوريا هــو نصــيلة  ال ــة أســ ال:  ــعف المجتمــع الــدولي  وفشــا أورو"

الروسـي فـي المنطقـة. وفـي هـ ا  -والت ـد  الب يـر فـي موقـف الوسيـات المتحـدة وق ولهـا الضـمني بالـدور او رالـي
 السيا  طرح المحللو  اوسراميليو  اسئلة نساسة هي:

ها سيني ر الواود العس را الروسي قواعد اللع ة السامدة علـى الحـدود مـع سـوريا ول نـا   وهـا سـيحد   -1
 التحرى اوسراميلي في اكاواء السورية؟ من نرية

ها سيؤدا الواود الروسي إلى تقليص لفوذ إ را  في سوريا ول نا   على الررم مـن التحـالف الو يـق  -2
 بين ال لد ن؟

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

 ما الدور ال ا يم ن أ  تؤديل "إسراميا" في التحالف ال ا تقيمل روسيا لمحار"ة داعر؟ -4
أما  ه ه اوك اليات والتداعيات   ره المحللو  اوسراميليو  أ  لبا  من روسيا و"إسراميا" أهـداف ا مشـتركة 

اك ـراد المتعـاطفين معهـا وربقامهـا  في منطقة كو"ـالي )عـين العـرل(. ل "إسـراميا" تريـد المحافظـة علـى منـاطق
تحــ  ســيطرة القــوه البرديــة لفســها  و"التــالي فمحار"ــة روســيا لتنظــيم الدولــة ومنــع لشــول معــارى بــين اكطــرال 
ـا اسـتقطال اكقليـة الدرزيـة فـي منطقـة ا ـا الـدروز  هناى  يصب  في مصـلحة اوسـراميليين  الـ  ن  ريـدو  أيض 

 القريب من الجوس  المحتا.
 

 التحدي االيراني في سوريا: - 6
ا مـن العوامـق فـي اسـتمرارها بسياسـة اسـتهدال الواـود العسـ را او رالـي فـي سـورية.  تواال "إسـراميا" عـدد 
وس تتم ــا هــ ه العوامــق بالخشــية مــن ردة الفعــا او رالــي بقــدر مــا تتم ــا بــالواود الروســي العســ را فــي ســورية  

االب التداةا بين القوات او رالية والروسية في ك ير مـن المواقـع فـي و"موقف روسيا من ه ه الضر"ات. فالى 
سورية  وهو ما  زيد من صعو"ة الهجمات اوسـراميلية مـن دو  اسـتفزاز القـوات الروسـية  هنـاى تنـاقل وا ـي 

ا وةرااهـا منهـا   و"ـين بين ما تسعى "إسراميا" لتحقيقل  وهو وقف تعزيـز قـوة إ ـرا  العسـ رية فـي سـورية تمهيـد 
ـا "بري ـا"  وتعـد واودهـا فـي  ها روسيا نليف  المصلحة الروسية في الحفاظ على القوات العس رية او رالية التي تعد 
ــا  علــى مختلــف ألحــاء  ســورية كــرعي ا و ــروري ا سســتبما  بســئ لفــوذ النظــا  الســورا بالوســاما العســ رية  أساس 

هـــ ا الملـــف  م ـــا التهد ـــد بتفعيـــا منظومـــة صـــواريخها   روســـيا تمتلـــو أورا  قـــوة عد ـــدة فـــي أســـورية. والواقـــع 
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المتطـــورة المواـــودة فـــي ســـورية  ـــد الطـــامرات اوســـراميلية  والتـــي س تنطـــي ســـورية فحســـب  بـــا معظـــم أاـــواء 
ــا  أو تزويــد النظــا  الســورا بمنظومـــات صــواريي أس    التــي كالــ  قــد قــررت فـــي 300فلســطين المحتلــة أيض 

  عن ه ا القرار تح   نئ "إسراميا" والوسيات المتحـدة. وعلـى الـررم مـن ذلـو  السابق تزويده بها   م  ترااع
  ـدو أ  روســيا لــن تلجــأ إلــى ذلـو فــي المــده المنظــور. ومــن المـراي أ   توصــا الطرفــا  إلــى تفاهمــات بشــأ  

ات الخطــوط الحمــر اوســراميلية التــي تحفــ  مــاء واــل روســيا  مــن دو  ا  تتوقــف "إســراميا" عــن اســتهدال القــو 
 او رالية في سورية بين الفينة واكةره عند ةر  الخطوط الحمر اوسراميلية.

اسسـتخ ارا اوسـراميلي  « والـال»ةره يعت ر أمير بون وط  محلا الشؤو  العس رية فـي موقـع أمن لانية 
يف أ  أ   التــدةا الروســي فــي ســوريا مــن كــألل أ  يني ــر مــوازين القــوه فــي منطقــة الشــر  اكوســئ كلهــا. ويضــ

( رفضــ  2011العالقــة بــين ســوريا وروســيا تعــود لعشــرات الســنين  ومنــ  الــدسع اكنــداث الدمويــة فــي ســوريا )
ر الموقــف الروســي مــن تقــديم اسستشــارات العســ رية النظريــة إلــى تقــديم  روســيا التخلــي عــن نليفتهــا. وقــد تطــو 

ة واستخ اراتية روسية داةا اكرا ـي السـورية. إمدادات اكسلحة والخ راء العس ريين   م أةير ا توفير قوات اوي
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 

بيـــة كيشـــالية مواليـــة لـــداعر  بشـــن  عمليـــات تســـتهدل المصـــالي الروســـية الحيويـــة. ورأه تهد ـــدات فصـــاما إرها
بون ــوط أ  التوااــد الروســي فــي ســوريا ســول يحــد  مــن قــدرة الجــير اوســراميلي علــى تنفيــ  أا عمليــات داةــا 

ــا رادارات وأاهــزة الرصــد والتعقــب  المتطــو  رة للنايــة  ســوريا  فــي ظــا واــود الطــامرات واكســلحة الروســية  وأيض 
 والتي يم ن أ  ترصد وتردع أا عملية عس رية للطامرات اوسراميلية داةا سوريا.

ن مــن مجابهــة الواــود الروســي فــي ســوريا  وألهــا لــن تســعى ويؤكــد بون ــوط أ  "إســراميا" بمفردهــا لــن تــتم   
ــا مســتميت ا مــن االــب اودارة اكميركيــة  فــي نــين أ  ز  لالنتبـاى بــل إس   يــادة التــدةا الروســي فــي إذا سقــ  دعم 

ا إكارة لـدو   سوريا هي دليا على توتر العالقة بين اودارة اكميركية و"إسراميا" بش ا رير مس و   وهي أيض 
 م ا مصر مفادها أ  روسيا س تترى نلفاءها م لما تفعا الوسيات المتحدة.

سراميلي ا مـن أ  إأ    مة تخوف ا »ه  وسي ميلما  المعل ق اكمني في صحيفة معاري   أعلى ه ه الخلفية ر 
ــــا وســــالح الجــــو   يقل ــــص اســــتمرار الواــــود الروســــي فــــي ســــوريا هــــامر المنــــاورة أمــــا  الجــــير اوســــراميلي عموم 

ا  في الشما  إ   اسراميا س تريد التدةا في الحـرل اكهليـة فـي سـوريا  ومـع ذلـو فهـي »ويضيف: «. ةصوص 
و"حسـب المعل ـق  «. قـدت أ  مصـالحها اكمنيـة تتطلـب هـ ا التـدةا ال  تتدةا فيهـا بـين نـين وإةـر كلمـا اعت

فــا   هــ 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  د اسـراميا  و"ـ   الجهـود مـن أاـا 
   على ند  زعمل.«الطامفة الدرزية في سورياعد  إلحا  الضرر ب

وي كر ميلما  أ  "سالح الجو اوسراميلي كا   تحرى كل ما توافرت معلومات اسـتخ ارية ومـن دو  الحااـة 
ا ستضــطر اســراميا إلــى تنسـيق ةطواتهــا مــع روســيا  ــ لو «. إلـى التنســيق مــع أا اهــة  لبــن مـن اآل  فصــاعد 

  والتقــد رات هــي ألــل وصــل  اســراميا قلقــة مــن إرســا  الســالح إلــى ا ــرا  ومنهــا إلــى ســوريا ونــزل  »رأه أ  
ـا أ   مـة قلق ـا «. بحـر مـن صـنع روسـيا –إلى أ دا نزل   فـي السـنوات اكةيـرة صـواريي بـر  وهـو  ـره أيض 

إةــر لــده "اســراميا"  تركــز نــو  اهــود ا ــرا  التــي تســتمر منــ  ســنة بمســاعدة نــزل   علــى إقامــة "كــ  ات 
ا  أ  تب يــف التــدةا الروســي فــي ســوريا  إلمــا يحقــق هــدف ا مقاومــة" فــي الجــوس  الســورا. ومــع ذلــو  ــره ميلمــ

استراتيجي ا إسراميلي ا 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 

ـــا بصمــــ   تقلــ ــن تــا أبيــب مــن تحقيــــق مصالحهـ يص فــرص تــور ط "إســراميا" بشــ ا م اكــــر فــي ســوريا  مــا يم  
 ومــن دو  دفــع أ مــا  سياسيــة وأمنيــة ك يــرة.

 
 تقديرات متضاربة في قراءة المشهد:  - 7

القــوات او راليــة يقــو  فيليــب ســميل ال انــل فــي "معهــد واكــنطن لسياســة الشــر  اكدلــى" أ  مســألة ســحب 
من انـول سـوريا " تطلـب مزيـدا  مـن التعريـ " وأ ـال فـي تصـريحل للصـحيفة "هنالـو العد ـد مـن القـوات  بمـا 
فــي ذلــو قــوات محليــة مقرهــا فــي انــول ســوريا وتخضــع لســيطرة طهــرا  ونــزل   الل نــالي" وقــا  )ســميل( أ  

 كألها أ  تؤدا إلى السحابها من المنطقة".لديل "صعو"ة في التصد ق أ  إ را  ستلتز  بأا إاراءات من 
مــن االــب إةــر قــا  )أيمــن التميمــي( فــي "منتــده الشــر  اكوســئ" إلــل "مــن المســت عد اــدا " أ  يقــو  لظــا  
الرميس اكسد ب سر تحالفل مع طهرا  مؤكدا  أ  "إ را  ألفق  الب ير من الموارد لضما  بقاء اكسد". من اهـة 

  المــد ر العــا  لــوزارة اسســتخ ارات اوســراميلية لصــحيفة "التلنــرال"  إلــل يعتقــد أ  ةــره قــا  )تشــاري تســورييا(أ
روسيا تشعر باون اط من الواود او رالي في سـوريا  و"ألهـا تخشـى مـن أ   ـؤدا القتـا  بـين "إسـراميا" ور ـرا  

  وأعتقد ألهم يفهمو  إلى تهد د مصالحها.وأ ال "تقييمي هو أ  الروس مهتمو  باستقرار إلجازاتهم في سوريا
 ألل إذا استمر او راليو  وفق المسار الحالي  فا  ذلو سيؤدا إلى التصعيد مما سيس ب بتدمير ةططهم".

مقترلة بالسـحال الوسيـات المتحـدة مـن استفـا   -وأكار )تسورييا( إلى ألل يعتقد أ  الضر"ات اوسراميلية 
تـــؤاج التـــوترات بـــين إ ـــرا  ونلفامهـــا الـــروس والســـوريين  - ـــرا  النـــووا او رالـــي واسســـتياء اسقتصـــادا داةـــا إ
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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".

ي "لـــو بيـــو" المختصـــة باسستشـــارات الجيوسياســـية  "إ  بـــدوره  قـــا  )ماي ـــا هـــوروفتس( المحلـــا ال ـــارز فـــ
إســراميا كالــ  تحــاو  منــ  فتــرة طويلــة تحــ  ر روســيا مــن مخــاطر واــود إ ــرا  فــي ســوريا  إس أ  تحــ  راتها لــم 
تؤة  على محما الجد إس مؤةرا ".ون ر من أ  التحو  اكةير س يعنـي بالضـرورة أ  "إسـراميا" سـتحقق هـدفها 

لــى الخــروج مــن ســوريا قــامال  "هــ ا س يعنــي أ  إســراميا فــازت. لبــن هــ ا يعنــي أ  الــد نامي يات باا ــار إ ــرا  ع
 تتنير كو  مرة ".

ولقا الباتب اسسراميلي بن كاس ي  عن انرا  إسراميلي قولل  إ   "ما يعزز من قدرة إسراميا علـى تحقيـق 
  مشــيرا  إلــى أ   "إســراميا س تتــردد فــي لفــ  مصــالحها  هــو نقيقــة أ   الــروس يقــد رو  القــوة ويحترمــو  القــوا"

ألظار الروس  إلى عد  ترددها في القيا  ب ا ما تراه مناس ا  لضما  تحقيق مصالحها". و"حسب الجنـرا   فـا  
"إسـراميا تلفـ  القيـادة الروسـية إلـى ةطوطهــا الحمـراء"  مشـيرا  إلـى أل ـل بعـد ســاعات علـى منـادرة كـا مـن وزيــر 

سـيرري سفـرول  ورمـيس هيئـة اكركـا  الروسـي فـاليرا ريراسـيمول  تـا أبيـب  أقـد  ســالح الخارايـة الروسـي 
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.
لى الـررم مـن أل هـا تتمتـع بهـامر نريـة كـ ل مطلـق فـي سـورية  إس أ   التنسـيق ولف  إلى أ   "إسراميا  وع

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

مــرة كــا كــهر  فــي نــين  تحــد ث وزيــر اكمــن اوســراميلي أفينــدور لي رمــا  هاتفيــا   مــرة كــا أســ وع  إلــى لظيــره 
   تواصـا بشـ ا تالروسي سيرري كوينو  إلـى االـب أ   رمـيس هيئـة أركـا  الجـير اوسـراميلي رـادا إ زلبـو 

 م  ف مع الجنرا  ريراسيمول.
لي إةـر  بحسـب مـا لقـا الباتـب بـن كاسـ ي   إلـى أ   مـا يفـتي المجـا  أمـا  وأكار مصدر عس را إسرامي

"إسراميا" لتحقيق مصالحها في سورية  هو نقيقة أ   التحالف او رالي الروسي في سورية  تحو    مـؤةرا   إلـى 
  ويـره أ   تنافس  على اعت ار أ   بوتين معني بأ  تستأ ر روسيا بتنفي  كا مشاريع إعـادة اوعمـار فـي سـورية

لموس و وندها الحق في أ  تبو  الطرل صانب التأ ير الرميس فـي ال الد.وأ ـال المصـدر: "بـوتين لـم يعـد 
ا  بــأ  تواصــا إســراميا  ــرل إ ــرا  فــي ســورية واســتنزافها  بــا معنــي بــأ  تــنجي تــا أبيــب فــي تحقيــق فقــئ معني ــ

 ى اعت ار أ   ه ا  نسجم مع مصالي روسيا".هدفها اوستراتيجي المتم ا في إبعاد او راليين من هناى  عل
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و"حســب المصــدر  فــا   "التحــوست الداةليــة فــي إ ــرا   تلعــب دورا  مركزيــا  فــي تحســين قــدرة تــا أبيــب علــى 
ــا  إلــى أ   الــرميس او رالــي نســن رونــالي  يعــد    تحقيــق هــدفها المتم ــا بطــرد القــوات او راليــة مــن ســورية  سفت

لداةلية التي تعارل الواـود العسـ را فـي سـورية  كل ـل معنـي بتعزيـز اسسـت مار فـي  من اكطرال او رالية ا
 اسقتصاد او رالي".

ورأه المصــدر  أ   "مؤسســة الرماســة بزعامــة رونــالي  والمؤسســات الرســمية اكةــره فــي الدولــة او راليــة  
ا الحرس ال ورا وتحد دا  )فيلق القدس( بقيادة ق  اسم سليمالي طرفا  مضادا ".تش ا طرفا   في نين يش  

ر عنهـــا المصـــدر  فـــا   إةـــر مـــا يعنـــي رونـــالي هـــو و"حســـب التقـــد رات اسســـتخ ارية اوســـراميلية التـــي ع  ـــ
مواصــلة اســت مار مليــارات الــدوسرات فــي التــدةا بســورية  معت ــرا  أ   قــرل الجنــرا  ســليمالي مــن المركــد اكعلــى 

 الحل.او رالي السيد علي ةامنئي يصنع الفر  لص
 مــا لقــا كاســ ي  عــن مصــدر أمنــي إســراميلي إةــر  قولــل إ   اسنتجااــات التــي تتعــاظم فــي طهــرا  علــى 
ةلفيــــة تــــدهور اكو ــــاع اسقتصــــادية  تقل ــــص هــــامر المنــــاورة المتــــاح أمــــا  الحــــرس ال ــــورا  معت ــــرا  أ   هــــ ه 

مار فـــي التـــدةا فـــي اسنتجااـــات "تم  ـــا رافعـــة  ـــنئ  ـــد كـــا اكطـــرال التـــي تصـــمم علـــى مواصـــلة اسســـت 
 سورية".

إلى ذلو  قـا   وسـي ميلمـا  معل ـق الشـؤو  اسسـتخ ارية فـي صـحيفة معـاري   إ   اسفتـرال الـ ا يسـتند 
إليــل أولئــو الــ  ن يحــ رو  مــن الفجــار الج هــة الشــمالية فــي "إســراميا"  بســ ب ســيطرة لظــا  الــرميس اكســد علــى 

 انول سورية "رير واقعي".
حليـــا لشــرتل معاريفــأ   "إةــر مـــا يعنــي اكســد فــي الوقـــ  الحــالي  هــو التســ  ب فـــي واعت ــر ميلمــا   فــي ت

التفاهمـــات التـــي “اســـتفزاز إســـراميا  علـــى اعت ـــار أل هـــا قـــادرة علـــى تهد ـــد اولجـــازات التـــي نققها".وأ ـــال أ   
اكــرة بــين توصــل  إليهــا إســراميا وروســيا  ةــال  اللقــاءات التــي امعــ  لتنيــاهو و"ــوتين  وع ــر استصــاست الم 

لي رمـــا  وكـــوينو  أســـهم  بشـــ ا ك يـــر فـــي تقلـــيص فـــرص وقـــوع نـــدث يم ـــن أ  يفضـــي إلـــى تفجيـــر الج هـــة 
 الشمالية في إسراميا".

 تــل أميركــا و"ريطاليــا وفرلســا لــل علــى الــررم مــن الهجــو  ال ال ــي الــ ا لف  أســراميليو  إةرولإورأه محللــو  
لســ   إلــى ســالح الجــو اوســراميلي وطالــ  مقــرات  علــى ســورية  فــي كــهر ليســا  الما ــي  والضــر"ات التــي

عس رية لنظا  الـرميس بشـار اكسـد  بيـد أ  "الخـئ السـاةن" بـين موسـ و وتـا أبيـب لـم  تضـرر  نيـل تواصـا 
العمـــا والتنســـيق مـــن وراء البـــواليس بـــررم التـــوتر الـــ ا ع ســـتل وســـاما اوعـــال  بـــين روســـيا و"إســـراميا".وقلل  

هميــة التــوتر فــي العالقــات بــين روســيا و"إســراميا" علــى أهــ رتس لــوعى سلــداو  منالمراســلة السياســية لصــحيفة 
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لها لم ابيب  و"ررم ت ا ن المواقف منها  فأح  أ  العالقات بين موس و وتا ةلفية الضر"ات على سورية  ورا  
بــين البــرملين رت أ  مــا يســمى بـــ"الخئ الســاةن" جا  الدبلوماســي ع ــر وســاما اوعــال . وقــد  ر بــررم الِســتتضــر  

 ووزارة اكمن في تا أبيب نيا  اكو اع في سورية ما زا  يعما من دو  أا توقف.
وفـي الوقـ  الــ ا تخـيم الضــ ابية علـى مسـتق ا العالقــات الدبلوماسـية بــين موسـ و وتـا أبيــب  فقـد قطعــ  

صالي المشتركة الم تس ة ع ـر   العالقات بين الجال ين  ولفت  إلى المالمراسلة سلداوالشو باليقين باست عاد تأز  
العالقة المستق لية بينهما في المنطقة نيا  كا ما  تعلق بتعزيـز الواـود او رالـي فـي سـوريا وتحد ـدا علـى ةـئ 
وقف إطال  النار بالجوس  المحتا.وأو ح  المراسلة ألل في العلن  وعقب قصف القاعدة العس رية الــ"تيفور" 

لـى الطيـرا  الحر"ـي اوسـراميلي  عمـدت روسـيا علـى بـل مؤكـرات كزمـة في نمص  وهو الهجو  الـ ا لسـب إ
ت الشجب واسستنبار من ق ا البرملين بدعوة السفير اوسراميلي في موس و لجلسة بيب تعد  أدبلوماسية مع تا 

 استماع.
وقـــد اعتـــرل  ـــابئ ك يـــر فـــي الجـــير اوســـراميلي  أ  ســـالح الجـــو اسســـراميلي قصـــف القاعـــدة العســـ رية 

ـ"تيفور" بســـورية  نيـــل اســـتهدل القصـــف عناصـــر مـــن الحـــرس ال ـــورا او رالـــي. واعت ـــر هـــ ا التصـــريي أو  الـــ
ـإ اعترال رسمي ي سراميلي بالمسؤولية عن قصف القاعدة العس رية التي لس تها إليها روسـيا.بيد أ  الضـابئ را 

ـــة س تحمـــا بمضـــمولها أا اـــوهر مـــن كـــألل أ   ـــدور عـــن إاـــراءات رمزي ـــى مســـتق ا يشـــو  أ  الحـــد ل   ش عل
أ  ه ا اواراء الدبلوماسي هدل إلى بل مؤكرات تجاه الخارج والمجتمـع الـدولي  بـأ   نا  العالقات ال نامية  م ي  

روســيا ممتعضــة مــن العمليــات اوســراميلية فــي ســوريا التــي تعت رهــا موســ و اــزءا مــن "ســيادتها".لبن مــن وراء 
بجوهر العالقات الدبلوماسية بين الجال ين  تشير المراسـلة  ةى درايلعة وعلعلى مصادر مط   البواليس  واعتمادا  

السياســية إلــى تواصــا التنســيق الدبلوماســي واكمنــي بــين موســ و وتــا أبيــب ع ــر مــا وصــفتل بـــ"الخئ الســاةن"  
رية د التــوتر ورعــادة اسســتقرار والهــدوء للعالقــات بينهمــا منــ  قصــف القاعــدة العســ ه لت ــد  وهــو اواــراء الــ ا أد  

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  مضى.

في وق  م  ر من كهر نزيـرا  مـن هـ ا العـا   وصـل  المعركـة الطويلـة بـين "إسـراميا" ور ـرا  فـي سـوريا 
ـــى منعطـــف تصـــعيدا ريـــر مســـ و . ومـــا ي عتقـــد هـــو أ  الهجـــو  الصـــاروةي او رالـــي  ـــد مواقـــع للجـــير  إل

علــى رــارات اويــة إســراميلية ســابقة  ــد قاعــدة  ا  اوســراميلي فــي هضــ ة الجــوس  المحتلــة )الــ ا كــا  لفســل رد  
 50رــارات علــى لحــو إ راليـة فــي ســوريا( دفــع تــا أبيـب إلــى كــن هجــو  أوســع. فقــد كـن   الطــامرات اوســراميلية 

ــين  إلــى  ــا كــا قاعــدة أو منشــأة إ راليــة معروفــة هنــاى  مــا أده  بحســب محلل ــا فــي ســوريا  أا تقري  هــدفا إ رالي
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  ـر عـدد مم ـن أترااع قوتها العس رية في سوريا. في المقابا نرص الـرميس السـورا  بشـار اكسـد  علـى طرد
لمليشــيات التــي أعلنــ  وسءهــا لتنظــيم الدولــة اوســالمية. رهابيــة  علــى اكقــا تلــو امــن المليشــيات العســ رية او

دت إلـــى إ ـــارة التـــوترات بـــين اكطـــرال الخارايـــة الـــ الث التـــي لهـــا أمـــر الـــ ا فـــتي بوتقـــة صـــراعات اد ـــدة  اك
  العالقة بين الدو  ال الث أمصالحها اسستراتيجية اك  ر أهمية في ال الد  وهي إ را  ورسراميا وروسيا. ذلو 

  رير عاديـة علـى اوطـال   وهـ ا أقـا مـا يقـا  فيهـا. فـا را  و"إسـراميا" عـدوا  لـدودا  ل عضـهما بعضـا عالقة
وسوريا في طريقها ك  تص ي أةطر ا هـة فـي صـراعهما المريـر. أمـا روسـيا ور ـرا  فهمـا الـداعما  العسـ ريا  

ا نصـا. لبـن   ـر مم ـأطر هاملـة سـد كـهد مخـاالرميسيا  للرميس اكسد في سوريا. و"ـدولهما ر"مـا كـا  ن ـم اك
ةره  لـد ها عالقـات و يقـة ل"إسـراميا"  فـرميس الـوزراء اوسـراميلي  بنيـامين لتنيـاهو  كـا  أموس و  من لانية 

بــ كره اسلتصــار فــي الحــرل  كضــيف كــرل فــي اســتعرال عســ را  ــخم فــي موســ و  انتفــاس   را  مــؤة   ا  مــدعو  
العالمية ال الية. ل لو  كيف تواز  روسيا عالقتهـا مـع إ ـرا  و"إسـراميا" علـى نـد سـواء؟ وهـا تت ـا ن مصـالحها 

 اسستراتيجية مع كليهما في سوريا؟
  عـــد  إدالـــة روســـيا  وهـــي أ  ـــر نليـــف لســـوريا  للضـــر"ات اوســـراميلية بشـــ ا وا ـــي  ترامـــل الـــ عل إ

قــة بشــ ا مــا علــى مــا نــدث. واــاء تصــريي لي رمــا  فــي مــؤتمر أمنــي ع قــد بــالقرل مــن تــا أبيــب  باعت ــاره مواف
وقا  فيل إلل يأما أ  تبو  رسالة "إسراميا" قد وصل  إلى الجميع  مضيفا  ألل يأما أ  تبو  أندث اولة من 

 ميا س تريد تصعيد الو ع".تع يره  ةاتما  بأ  "إسرا العنف مع إ را  على الحدود السورية قد الته   على ندِ  
ا نـدث  ةـرج مـن وزارة الخارايـة الروسـية بيـا  بـارد ع  ـرت فيـل موسـ و "عـن قلقهـا وعن موقف روسيا مم  

إزاء تصـــاعد التـــوتر بـــين طهـــرا  وتـــا أبيـــب"  داعيـــة اميـــع اكطـــرال "إلـــى  ـــ ئ النفس".وا تفـــى لامـــب وزيـــر 
ث "أمـر مقلـق للنايـة  ويجـب العمـا علـى إزالـة التـوتر". الخاراية الروسي ميخاميا بوردالول بالقو  إ  مـا نـد

البــرملن الطــرفين علــى  ــ ئ الــنفس و"تهدمــة  مضــيفا  "لحــن علــى اتصــا  مســتمر مــع كافــة اكطرال". مــا نــل  
 التوترات بالوساما الدبلوماسية فقئ".

أرل اـــو  تمتلــو روســـيا  الحليــف المفتـــرل و ـــرا  فــي ســـوريا  قاعــدة اويـــة بهـــا أاهــزة رادار وصـــواريي
يم نها ب ا قوة التصدا كا  ر"ات اوية إسراميلية إذا أرادت. لبنها نتى اآل  لم تفعـا كـيئا.وترك   فعليـا  

بــين  داممــا   سـاةنا   ا    هنـاى ةط ــأبــ السـماء فــو  سـوريا ول نــا  مفتونـة أمــا  اسعتـداءات الجويــة اوسـراميلية.علما  
ســراميا" الجويــة مــع التحركــات الجويــة إعــد  تعــارل  ــر"ات "القــوات اوســراميلية والروســية فــي ســوريا لضــما  

الروســية.بالتالي  مــا هــي النتيجــة التــي يم ــن استخالصــها مــن الســلوى الروســي؟ وهــا هنــاى أمــر لــم تعــد تتفــق 
 علنة بين "إسراميا" ور را ؟عليل موس و وطهرا ؟ وماذا يم ن أ  يعني ذلو بالنس ة للحرل رير الم  
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  كـعر نلفـاؤه 2016فعنـدما بـدا اكسـد علـى وكـو اسلهيـار فـي إل   مـر أبسـئ ب  يـرفي ال داية  كا  اك
بينمـا سـاعدت إ ـرا  بقـوه المقاومـة المختلفـة  مـن  قويـا   اويـا   بألهم مج رو  على مساعدتل.ووفرت روسيا دعما  

 ــرا  متوافقــة  بينهــا نــزل   فــي ل نــا   وقــوات اكســد فــي الميــدا .ومن هــ ا المنطلــق  كالــ  أهــدال روســيا ور
سـواء لتعزيـز الموقـف العسـ را أو  إذا أم ـن  تم ـين النظـا  مـن مواصـلة الهجـو  سسـتعادة اكرا ـي التـي فقـد 

 السيطرة عليها.
ــ ق بتــوفير الــدعم لحليــف قــديم  نليــف تعــود العالقــة معــل إلــى ســنوات بالنســ ة لروســيا  كــا  هــ ا كلــل  تعل 

زعزعة الو ع المتزا دة فـي المنطقـة  والخـول مـن أ   ـؤدا زنـف  الحرل ال اردة.وقد كعرت روسيا بالقلق من
اسـتراتيجية -داعر في لهاية المطال إلـى إ ـارة المشـاعر بـالقرل مـن نـدود روسـيا.وكال  هنـاى اعت ـارات ايـو

أيضا  إذ ك ل  سوريا وقاعدة روسيا ال حرية الصنيرة )التـي يجـرا توسـيعها اآل ( ق ضـة صـنيرة لموسـ و فـي 
وسئ  وهي المنطقة التي كال  نريصة على تجد د لفوذها فيها لترااع لفوذ واكـنطن بها. مـا هـدف  الشر  اك

اســـتراتيجية فـــي سياســـتها هـــي -إ ـــرا   أيضـــا  إلـــى مســـاعدة نليـــف مهـــم وقـــديم لبـــن كالـــ  لهـــا نســـابات ايـــو
ــ لــى إ ــرا  إ"إســراميا"   "إســراميا"  فــي نــين تنظــر  ك يــرا   ا تهد ــدا  مة لــن تشــ   اكةره.فســوريا الضــعيفة والمقس 

  كما أ  إ را  لفسها تره أ  القوة العس رية واوديا   ة تهد دا  وسعيها المفتر والمزعو   للحصو  على قن لة ذري  
 هدافها اوقليمية.أ وعق ة أما  تحقيق  ك يرا   اوسراميلية بعيدة المده تش ا تهد دا  

ــ قــوات إ راليــة أو قــوات بالوكالــة واودهــا فــي ســوريا  قرار  ورســخ  تن لظــا  اكســد مــن اسســولهــ ا  إذا تم  
ـــع  فـــا  النفـــوذ او رالـــي المتنـــامي فـــي العـــرا   ـــالقرل مـــن نـــدودها.وفي الواق عندمـــ  يم ـــن موااهـــة "إســـراميا" ب

بـرا يمتـد ع ـر سـوريا إلـى ل نـا   وهـو مـا  واستمرار واود الرميس اكسد يم ن أ   وفر لها فرصة ولشـاء ممـر  
 من اكيا  بوصو  اكسلحة واومدادات العس رية إلى نزل  .قد يسمي في  و  

لقد كهدت التصارات اكسد المتنامية ترسيي مجموعة من القوات الموالية و را  واودها فـي سـوريا  بدايـة 
لتمـاءات . من وندات من قوات الحرس ال ورا نتى مجموعة متنوعـة مـن فصـاما وقـوه المقاومـة المتنوعـة او

ا أطلقــ  "إســراميا" نملــة دعاميــة ك ــره وقنــاع العــالم بــأ  إ ــرا  تســعى إلــى واــود عســ را دامــم فــي فــي المقابــ
 سوريا  وتؤكد أ  ه ا أمر لن تسمي بل.

فزاروزير الــدفاع  لقــد دفعــ  التــوترات المتصــاعدة إلــى واــود لشــاط دبلوماســي ك يــر بــين "إســراميا" وروســيا
ء محاد ات مع لظيره الروسي  سيرري كوينو.وتشير كا المؤكرات اوسراميلي  أفيندور لي رما   موس و وارا

مـن ألـل إذا اسـتمر  إلى أ  روسيا كال  منزعجة من  راوة الضر"ات اوسراميلية على المنش ت او راليـة  ةوفـا  
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ه ا الو ع فيم ن أ   ؤدا إلى موااهة قد تهدد سيطرة الرميس اكسد على السلطة. والظاهر أ  روسيا كالـ  
 عدة لدعم ةطة تحظر اقترال أا قوات موالية و را  من ندود اسرا ي السورية التي تحتلها "إسراميا".مست

تـل  ي أ  ي و  بم ابةوسيلة مؤقتة  ل "إسراميا" تعارل واود إ را  العس را فـي سـوريا برم  لبن ه ا  را  
الروســي  فالديميــر بــوتين  إلــى  وكالــ  معظــم راراتهــا الجويــة بعيــدة كــا ال عــد عــن الجــوس . وقــد دعــا الــرميس

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.

ب نالــة التأه ـــ ر كخصــيات إســـراميلية أ  الــدافع وراء رد الفعــا الروســـي الصــار  وريــر المعهـــود  هــووتقــد  
ة الهجــو  النر"ـي علــى ســورية الـ ا قادتــل أميركــا  وذلـو فــي الوقــ  الــ ا القصـوه والطــواري فــي البـرملين عشــي  

 تؤسس روسيا لمو ع قد  وتعزز من لفوذها وم التها في الشر  اكوسئ ق الة دو  عظمى أةره.
ةتــارات عــد  التقــاد ااكوســئ  وك  روســيا تســعى لمواصــلة اهودهــا لتعزيــز م التهــا ولفوذهــا فــي الشــر  

رضـ ها وسـخطها والتقاداتهـا إلـى "إسـراميا"  نيـل  ومهاامة دو  النرل وأميركا  و"المقابا اةتارت توايل اـا  
نـــددت اسعت ـــارات المختلفـــة لهجـــة الخطـــال الروســـي فـــي اسلتقـــاد أو نتـــى فـــي اواـــراءات الدبلوماســـية ق الـــة 

تع يرية وكالمية فقئ  فيما دأب  موس و الحفـاظ علـى سياسـة الو ـع  "إسراميا"  ع ر اةتيار وساما دبلوماسية
 القامم مع أميركا في منطقة الشر  اكوسئ.
ة بـين ال لـد ن نالـة مـن المـد والجـزر علـى ةلفيـة تطـورات اكنـداث وفي الوق  ال ا تشهد العالقات العلني  

ينة ووطيدة  كولها تحظى بعناية فامقـة وعاليـة الميدالية بسورية  لبن  مة من  راي أ  العالقات بين ال لد ن مت
م اكرة من ق ـا رمـيس الح ومـة  بنيـامين لتنيـاهو  الـ ا  تـولى أيضـا وزارة الخارايـة  نيـل أكـاد فـي ك يـر مـن 
المناســ ات بالعالقــات الشخصــية الوطيــدة التــي تجمعــل بــالرميس الروســي  فالديميــر بــوتين  وهــي العالقــة التــي 

 العالقات الدبلوماسية بين ال لد ن.  وظفها من أاا لتحصين
قالـ  وسـاما إعـال  إسـراميلية  وروسـية  إ  موسـ و وتـا أبيـب تعمـال    2018.5.31مساء  و  الخمـيس 

للتوصا إلى اتفا   يضمن إةراج إ را  من سوريا  وذلو ةال  لقاء يجمع بين وفد إسراميلي يضم وزير اكمـن 
ا إلـى موسـ و ق ــا ذلـو بيــو  وانـد    رافقـل رمــيس كـع ة اسســتخ ارات اوسـراميلي  أفنيـدور لي رمــا   الـ ا وصــ

العســ رية )امــا  ( فــي الجــير اوســراميلي  تــامير هــايمن  فــي زيــارة قصــيرة يجتمــع ةاللهــا مــع لظيــره الروســي  
سيرري كويجو  ومستشار الرميس الروسي لشؤو  اسمن القـومي  لي ـوسا باتروكـيف. وقـد كـارى مـن الجالـب 

يضا كا من سفير "إسراميا" في موسـ و رـارا كـور   ومسـؤولو  أيلي في المحاد ات مع الوفد الروسي اوسرام
في وزارة الخاراية اسسراميلية  ومم لو  عن وزارة اكمن والجير اوسراميلي والموساد. و"حسـب المصـادر  فـا  
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  رســـم  بنـــوده ســـابقا ةـــال  إســـراميلي -ة لو ـــع اللمســـات اكةيـــرة علـــى اتفـــا  روســـي المحاد ـــات كالـــ  معـــد  
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 ـرا  مـن سـوريا. وكشـف  مصـادر مقر"ـة مـن البـرملين  

ما الســحال اميــع القــوات اكان يــة مــن انــول ســوريا وتســليم بنــود أساســية تشــ 3أ  استفــا  المــ كور  تضــمن 
هـــ ه المنطقـــة إلـــى قـــوات لظـــا  الـــرميس بشـــار اكســـد  والـــ ا بـــدأت موســـ و بالفعـــا التمهيـــد لتنفيـــ ه مـــن ةـــال  
تصــريحات وزيــر الخارايــة الروســي ســيرري سفــرول بشــا  الســحال كافــة القــوات ريــر الســورية مــن المنطقــة 

كيلـومترا. ومـن  25قة من الواود او رالي والقوه الموالية لـل لتبـو  علـى بعـد  زيـد عـن الجنو"ية  ورةالء المنط
 م توفير  مالات روسـية بعـد  تعـرل" إسـراميا" لضـر"ات مـن اكرا ـي السـورية  والحفـاظ علـى عـد  تصـعيد 

تـا أبيـب   فـي وعـود قـدمتها لح ومـة  2015التوتر  وه ا ما  منتل موس و من  دةو  قواتها إلى سوريا عـا  
 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 "هــ رتس"  اوســراميلية  أ  لي رمــا  يعتــز  مناقشــة اكنــداث االجاريــة فــي 
ر العس را او رالي في سـورية. وأبـرزت الشر  اكوسئ  وعلى رأسها التوتر بين "إسراميا" ور را  بس ب اسلتشا

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 

بشا  إبعاد عناصر الحرس ال ورا او رالي  عن المنطقة الحدودية الفاصلة  تميا إلى ق و  المطلب اوسراميلي
ســراميلي الواســع  ــد بــين "إســراميا" وســوريا. وةتمــ  الصــحيفة بــأ  هــ ا استفــا  يــأتي علــى ةلفيــة الهجــو  او

ا على إطال  صواريي ا رالية  عشرات المواقع او رالية على اكرا ي السورية في العاكر من أيار المنصر   رد 
باتجاه الجوس  السورا المحتا  إ افة إلى قلق موس و من أ  اسـتمرار العمليـات اوسـراميلية سـيعرل للخطـر 
اســـتقرار النظـــا  فـــي ســـوريا. ولقلـــ  الصـــحيفة عـــن مصـــادر دبلوماســـية أ  ســـوريا بع ـــ  برســـاما  عـــن طريـــق 

حال قـــوات نـــزل   ونـــرس ال ـــورة وســـطاء  إلـــى "الـــدو  المجـــاورة"  مفادهـــا ألهـــا علـــى اســـتعداد لضـــما  الســـ
 كيلومترا من الحدود معقوات اسنتال  اوسراميلي في الجوس . 25اس رالية إلى مسافة 

وذكرت "ه رتس" لقال عن مصدر دبلوماسي رر"ي قولل إ  الرميس الروسي  فالديمير بوتين   نئ على 
ب موااهــة عســ رية واســعة بينهــا و"ــين تجن ــالــرميس بشــار اكســد لخفــل النشــاط العســ را او رالــي فــي ســورية ل

 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 

إسل  9من الض اط والمستشارين او راليين وعناصر نرس ال ورة  إ افة إلى لحو  سورية ما يقارل من ألفين
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إسل مقاتــا مــن نــزل  . وكــا  لامــب  7مــن "المليشــيات الشــيعية" مــن أفنالســتا  و"ا ســتا  والعــرا   ولحــو 
أ  لقـاء وزير الخاراية وم عوث الرميس الروسي للشر  اكوسئ  ميخاميا بوردالول  قد أعلـن فـي وقـ  سـابق 

على مستوه وزارا سينعقد بين مم لي روسيا واكرد  والوسيات المتحدة  لو ع ةطة تضمن تهدمـة التـوتر فـي 
اكسـد الـ ا عقـد فـي سوتشـي قـد  -انول سوريا وريقال إطال  النار. وراي مراق و  في نينـل أ  لقـاء بـوتين 

ا" الروسـية معلومـات تفيـد بـأ  الـرميس بشـار تركز على إليات تنفيـ  هـ ه الخطـة  نيـل لشـرت اريـدة "ليزافيسـمي
 اكسد قد أصدر تعليمات بتقليص الواود العس را او رالي في المطارات السورية.

لـل أو ي بنحاس عن ارا  من مركز القدس للشـؤو  العامـة  بأعلى ه ه الخلفية  وفي مجا  التحليالت   
اريخها علــى مســافة قري ــة مــن نــدودها  مضــيفا : يعتقــد بــأ  "إســراميا" لــن تســمي و ــرا  بت  يــ  منصــات لصــو 

"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 ـرا  اسمتــداد إلـى سـوريا لـن تق ـا بــل إسـراميا ولـن تسـمي لهــا 

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

فــا  روســيا  –معهــا  القاعــدة او راليــة  والتــي أ ــارت رضــب روســيا  وكــا  مــن الوا ــي ألهــا لــم تبــن بالتنســيق
ع  رت عن عد  ر اها في هـ ه الحالـة  بينمـا بقيـ  صـامتة ولـم تتحـرى فـي بقيـة الضـر"ات". كمـا أ  موسـ و  

إ ـرا   -من لانية اةره  لن تق ا بأ  ي و   من ت  ي  ن م الرميس اكسد في سوريا دةو  كا مـن صـديقتيها
على أ  تحقق الضر"ات اوسراميلية مصالي تا أبيب في صراع مفتوح  و"التالي فهي ت قى نريصة  -ورسراميا 

فــي المنطقــة الحدوديــة بــدو  أ  يشــ ا ذلــو ةطــرا  علــى قــدرات النظــا  الســورا العســ رية  و"ــدو  أ   ــدفع ذلــو 
الــل  الب يــر أبيــب.  وهــ ا التــواز  بــ ل  روســيا وســت    مــن أإ ــرا  إلــى لقطــة الالعــودة فــي الموااهــة مــع تــا 

ومع اقترال لظا  الرميس اكسد من لقطة الخطرتح  وطأة تقد  قـوه  2014دو. ففي عا  مستق ال   على ما   
ق اآلسل من عناصر راا  المقاومة المدعومة حةلحو العاصمة دمشق  تدف  رهال السورية المسل  المعار ة واو

سـقاط كـا العر"يـة السـاعية وة سـراميلية الراعي ـميركيـة او ـرا  علـى سـوريا لحما تهـا لتنييـر قواعـد اللع ـة اكإمن 
مـن ألصـالي ا  وم ه ي   ا  تني ـإأ ك ا  المقاومة لمشروع كولدوليسا رايس نو  الشـر  اسوسـئ الجد ـد المقسـم والمجـز  أ

ميركية في الهيمنة اسستراتيجيةعلى الطاقة والممرات المامية. وفـي هـ ا سراميلي وسامر المصالي اكاسنتال  او
رـولتر مـا ر  أسـتاذ الجنرافيـا فـي اامعـة مـا نز اكلماليـة والخ يـر فـي كـؤو  الشـر  و ـي ال روفسـور أالمجا  

ى "الهال  الخصيب اكمري ي  وال ا يشما كما  كر  سوريا بأ ملل اكوسئ  أ  الحد ل بات  دور عما يسم  
 ويمتد نتى اكرد   وال ا  هدل إلى إقامة مظلة نماية بوال إ را ".



 
30/09/2018  

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

    
       
 

28 
 

تطـــورات الميداليـــة  تقـــو  وســـاما إعـــال  إســـراميلية إ  لقـــاءات دبلوماســـية بـــين فـــي الختـــا    ونـــو  إةـــر ال
"إســراميا" وروســيا أســفرت عــن اتفــا  بــين الجــال ين  يقضــي بالســماح للجــير الســورا باســتعادة الســيطرة علــى 

  را ي التي تحتلها "إسراميا كريطة عد  اصطحال أا قوات إ رالية أو تابعـة لحـزل ندوده الجنو"ية مع اك
 أ  "إسراميا ستحاف  على نرية تصرفها داةا سوريا". أوقوه المقاومة اسةره  مضيفة  

وقالــ  القنــاة العاكــرة اسســراميلية إ  النظــا  الســورا وافــق علــى هــ ا استفــا  الــ ا توصــل  إليــل إســراميا 
ماسـة الـوزراء اوسـراميلية    د ـوا  ر أس  إوروسيا  وذلو بعـد التصـعيد العسـ را بـين "إسـراميا" ور ـرا  فـي سـوريا. 

من اهتـل  لفـى مـا كـاع نـو  اتفـا  روسـي إسـراميلي يمنـع قـوات نـزل   ور ـرا  مـن اسقتـرال مـن ةـئ وقـف 
ة بأا اتفاقات ازمية  وموقفها إطال  النار في الجوس . وقال  رماسة الوزراء اوسراميلية إ  تا أبيب رير معني  

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

سراميا" من لانيتها تأمـا بـأ   ـؤدا التشـار الجـير السـورا النظـامي علـى ةـئ وقـف إطـال  النـار إلـى إ"
بعــد إكــارات سســتعداد ة التــوتر. ومــن هنــا اــاء العــرل اوســراميلي بالموافقــة عــودة الهــدوء للمنطقــة وتقليــا نــد  

الجــير الســورا وعــادة الســيطرة علــى المنطقــة الجنو"يــة مــن الــ الد بعــد أ  ألهــى ســيطرتل علــى ريــ  دمشــق. 
ـــرا  ســـحب قواتهـــا مـــن الحـــدود الســـورية  ـــاء عـــن أ  روســـيا طل ـــ  مـــن إ  ـــداول  وســـاما إعـــال  إســـراميلية أل  وت

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

المتحــــدث باســــم وزارة الخارايــــة او راليــــة بهــــرا  قاســــمي أ  بــــالده باقيــــة فــــي ســــوريا طالمــــا اســــتمر ةطــــر 
 اورهال  وطالما بقي  الح ومة السورية تطلب المساعدة من إ را .

 
 نتنياهو وبوتين:المواجهة بين  – 8

 تا رارة اوية على مطـار "تيفـور" " لف  F-15أعلن  وزارة الدفاع الروسية أ  طامرتين إسراميليتين من لوع "
مــن اكاــواء الل ناليــة. وتحــد   تقــارير إعالميــة عــن تحليــق الطيــرا  الحر"ــي اوســراميلي فــي أاــواء ل نــا  أ نــاء 

 تعرل المطار السورا للقصف.
زت مرات إلى االب ت اد  الزيارات الرسمية لل لد ن  فيما تعز   7رة التقى لتنياهو و"وتين في السنوات اكةي

استصاست الهاتفية والتواصا والتنسيق بالمواقف بينهما بالشأ  السورا نتى بعـد الضـر"ات علـى سـورية والتـي 
إليـات وقنـاة اتصـاست تو ـي    إلى "إسـراميا".وعزا لتنيـاهو تطـوير وتعزيـز العالقـات مـع بـوتين إلـى ةلـق سِ ل  
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وتحــدد المواقــف اوســراميلية ورؤيتهــا المســتق لية وكــ لو تنســيق وتحد ــد التوقعــات وو ــع إســتراتيجيات مشــتركة 
تضــمن نريــة العمــا والنشــاط والمصــالي اوســراميلية فــي المنطقــة.واسراي أ  هــ ه السياســات والعالقــات الســامدة 

لتقـاء المصـالي بـين موسـ و وتـا أبيـب فـي سـورية والمنطقـة  وهـو اكمـر بين ال لد ن و"ـررم التـوتر  تشـير إلـى ا
زه التنسيق الم  ف والمتواصا  وتتساء   لوس ه ه العالقات وه ا التنسيق كيف كال  ستطور اكمـور ال ا يعز  

ع تصاعد التوتر على ةئ وقف إطال  النار؟.وهو السؤا  ال ا يطرنل رال ا من لد هم إطال الميدالية في ظا  
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 طهرا  بسورية.
القـومي  مـامير بـن كـابات   المستوه ال الي ال ا يشرل على العالقات بين ال لد ن   ركزه مستشار اكمـن

الـــ ا  ـــدأل علـــى تحصـــين وتـــدعيم هـــ ه العالقـــات  ولـــيس صـــدفة أ  يقـــو  بـــااراء اتصـــاست ومفاو ـــات مـــع 
مســـؤولين مـــن الوسيـــات المتحـــدة و"ريطاليـــا وفرلســـا والتنســـيق ق يـــا كـــن الهجـــو  ال ال ـــي علـــى ســـورية.ولتعزيز 

الـ ا رال ـا مـا  رافقـل فـي الزيـارات التـي تجمعـل ب ـوتين  عالقاتـل بروسـيا  يسـتعين لتنيـاهو بـالوزير زميـف إلـي ن 
 مــا أ  وزيــر اكمــن اوســراميلي  أفينــدور لي رمــا   هــو اآلةــر  وظــف عالقاتــل فــي البــرملين لتــدعيم العالقــات 
اوســراميلية الروســية  فيمــا ت قــى وزارة الخارايــة اوســراميلية علــى هــامر هــ ه العالقــات واستصــاست علــى الــررم 

ـــتم اطالعـــل كمـــا الســـفير مـــن أ   ـــ ا   ـــاهو ال ـــى إســـرار لتني ـــر المـــؤتمن عل ـــم يعت  ـــا  روت ـــوزارة  وف مـــد ر عـــا  ال
اوســراميلي فــي موســ و علــى كــواليس العالقــات وتقــاطع المصــالي مــع موســ و بســورية. وتــره قيــادات عســ رية 

بشـار اكسـد   ـوف ر بيئـة وأمنية في تا أبيب  "أ   التقاء المصـالي بـين إسـراميا  وكـا مـن روسـيا ولظـا  الـرميس 
 تسمي بطرد إ را  من سورية".

ـن لظـا  الـرميس اكسـد مـن "إعـال   من الوا ي أ  موس و تررب في تحقيق اسستقرار في سوريا  بمـا يم  
علـى اكرل لتحقيــق هـ ا الهــدل. لبـن الصــراع اوقليمـي بــين "إسـراميا" ور ــرا   رميســا   إ ــرا  نليفـا   النصـر".وتعد  

فق بقوة. و"عدما قـررت موسـ و مـني "إسـراميا" علـى مـا   ـدو نريـة الحركـة فـي اكاـواء السـورية   تفاعا في اك
 فالها قد تجد محفزات أقا لدعم طهرا .

  عـــد  إدالـــة روســـيا  وهـــي أ  ـــر نليـــف لســـوريا  للضـــر"ات اوســـراميلية بشـــ ا وا ـــي  ترامـــل الـــ عل إ
رمــا  فــي مــؤتمر أمنــي ع قــد بــالقرل مــن تــا أبيــب  باعت ــاره موافقــة بشــ ا مــا علــى مــا نــدث. واــاء تصــريي لي 

وقا  فيل إلل يأما أ  تبو  رسالة "إسراميا" قد وصل  إلى الجميع  مضيفا  ألل يأما أ  تبو  أندث اولة من 
 تع يره  ةاتما  بأ  "إسراميا س تريد تصعيد الو ع". العنف مع إ را  على الحدود السورية قد الته   على ند ِ 
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سيا مما نـدث  ةـرج مـن وزارة الخارايـة الروسـية بيـا  بـارد ع  ـرت فيـل موسـ و "عـن قلقهـا وعن موقف رو 
إزاء تصـــاعد التـــوتر بـــين طهـــرا  وتـــا أبيـــب"  داعيـــة اميـــع اكطـــرال "إلـــى  ـــ ئ النفس".وا تفـــى لامـــب وزيـــر 

لـة التـوتر". الخاراية الروسي ميخاميا بوردالول بالقو  إ  مـا نـدث "أمـر مقلـق للنايـة  ويجـب العمـا علـى إزا
البــرملن الطــرفين علــى  ــ ئ الــنفس و"تهدمــة  مضــيفا  "لحــن علــى اتصــا  مســتمر مــع كافــة اكطرال". مــا نــل  

 التوترات بالوساما الدبلوماسية فقئ".
 

 خاتمة:- 9
قليميــة متضــار"ة ةاصــة مــع واــود رلعالقــات دوليــة و  اســا  نس   يشــ ا الموقــع الجيوســتراتيجي لســوريا ميــدالا  

طمـــاع ستنتهـــي فـــي أالبيـــا  الصـــهيولي والمخزولـــات الهاملـــة مـــن النـــاز والـــنفئ  فـــي ال ـــر وال حـــر ومـــع واـــود 
اهــا اميركــا بزعامــة ترامـب النوراميــة الهواــاء والطامحــة الجنرافيـا والسياســات واسســتراتيجيات العدواليــة التـي تت ن  

وهــا  الــد ن والــرؤه أ"ة باملــة علــى العــالم  وسياســات لتنيــاهو العنصــرية المتشــر  ميركيــة البلــى بســئ الســيطرة اكإ
 لى النيا.إة من الفرات فة الممتد  التوراتية المزي  

ســـراميلية المت ادلـــة كـــ اليات العالقـــات الروســـية اواكـــ اليات المرت طـــة ببـــرز اوأفـــي هـــ ا ال حـــل تناولنـــا 
مـة الـ  ن بنـاء اكأا ذلـو فامـدة لل ـان ين والمهتمـين مـن   ي و  قد كـ   أما أميركية والدولية على وامتداداتها اك

 مة والتاريي.ما    عز واا واكأمالة يشعرو  بالمسؤولية واك


