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 إسقاط الطائرة الروسية في سوريا وتداعياته

 مدخل: – 1
فـي الحقيقـة هـاا و هناك من يقول بأن روسيا تعلم بـأ  عمليـة عسـةرية اسـراّيليية فـي سـوريا قلـا  صـولها. 

ربمـا وفـي السـيا  كثـر مـن مـرة، أعلنـا ذلـ  أ ، والطرفـان وفقا التفاقات وتفاهمات ثناّيـة منجـزة مـن قلـا مر واقعأ
علـى عالميـا، و  ماالسـراّيلي بمـا ال يخـدص مصـالحه -الصـرا  العربـي ون أن الـرو  سـيد لبـيةون غليا من يظـن 

راضــي الســوريية بعــ  فــو  اس الكارثــة التــي ألميـح بســالؤ الجــو الروســي غيــرتهــا  هـاا اسســا  يطــرؤ الســ ال 
 ؟.بينهما شروط اللعلة

  بينمــا كا ــح تقــوص بمهمــة اســتطال  فــو  منطقــة  فــ  20-الطــاّرة الحربيــة الروســية  إ ــالقــد أقســقطح 
علنـ   اّـب قاّـد فـوص الصـواري  أ مـا  فـي ولكـن المشـةلة كا ـح سـلما ذكـر،  التصعيد بإدلب، بصاروخ  صد ق ،

االســراّيلية تســتيرت  لــ  أن الطــاّرات الحربيــة وهــو  الروســيية المضــادة للطــاّرات فــي ســوريا، فيةتــور  وســتو 
  وطـاّرات IL-20 ، فا دمجح عالمات تعريـ  كـاي مـن طـاّرتي اإلسـتطال   IL-20طاّرة اإلستطال  الروسيية  

 F-16  اإلسراّيلية، أ  بشةا أد ي وبال د ول في تفاصيا عسةريية، ان  اإلسـراّيليين اسـتخدموا  ظـاص  التمويـ  
ــتهم .20الجــوي  ، فتجميعــح قاذفــاتهم  ــول  إ ــا  لوهــا ضــحية لعمليي بعــدما و    الضــخمة علــى شــةا  كومــة ، فحوي

الو يد في الوصول إلى أهـدافها فـي سـوريا، كـون أن موسـةو هـي  ليفـة الدولـة   إسراّيا كا ح روسيا هي أما 
من جهة أ رى، وبعد إصرار الكيان اإلسراّيلي المسـتمر   إسراّيا السورية من جهة وتحتفظ بعالقات جيدة مع 

جي  طللات  لموسةو التي مفادها عدص اقتراب القـوات السـورية مـن الجـوالن المحتـا ورفـ  روسـيا لتنفيـا تلـ  وتو 
الهــم  لتقلــب المعادلــة ويصــل   الطــاّرة الطللــات سســلاب تتعلــق بالعالقــة مــع الحةومــة الســورية، جــاءت  ادثــة

قد وريا، ما يشير إلى أن هاه الحادثة في س الصهيو ية  الصاسهو كسب الرضا الروسي بعيدًا عن   اإلسراّيلي
 قللح السحر على السا ر.

 
 معادلة العالقات االسرائيلية الروسية في سوريا: – 2

أن تلنــي تفاهمــات مــع روســيا  ــول مصــالحها اسمنيــة فــي ســوريا، وتتمثــا هــاه   إســراّيا اســتطاعح لقــد 
مـن الحـدود  الدا لية السورية ومنع اقتراب الحربسالؤ من السا ة السورية إلى للنان، الالمصال  في منع  قا 
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فــي ســوريا مقيــدًا   إســراّيا ، كــان دور 2011ا ــدال  الحــرب اسهليــة فــي ســوريا عــاص وفــي أعقــاب اإلســراّيلية. 
ومثيـرًا للجــدل. فعلــى النقــي  مــن بعــ  الــدول التـي دعمــح بشــةا ملاشــر إمــا الحةومــة الســورية أو الجماعــات 

صـلة بـالحرب اسهليـة السـورية و ـأت  اعـدص دعـم أ   ـزب ذفـي الظـاهر   إسـراّيا  تـارت المختلفـة، ا الرهابيةا
ح عشرات الغـارات الجويـة ضـد أهـدا  عسـةرية بنفسها عن صراعات طويلة اسمد. ولكن من  ا ية أ رى، شني 

قـد أن سـوريا دا ا سوريا منا ذل  الحين، بعد أن أصلحح الم سسات العسةرية واالسـتخلاراتية اإلسـراّيلية، تعت
لـال ،  مسـلحة أ ـرى تـدعمها طهـران. مقاومـة قد أصلحح بالفعا جلهة مواجهة مهمة ومعقاًل إل ران وجماعات

أ شـطة  إلى الحفـا  علـى العالقـات الوثيقـة مـع موسـةو. وهـي قلقـة مـن أن هـاا الحـادث سيشـاي   إسراّيا تحتاص 
ـــن إ ـــران مـــن  قـــا اسســـلحة إلـــى  ـــزب   والجما وعـــزر تـــردد الواليـــات  اس ـــرى. قاومـــةعـــات المجيشـــها، ويمةي

  إسـراّيا المتحدة في المشـاركة الملاشـرة فـي الحـرب اسهليـة السـورية، و فـوذ طهـران المتنـامي فـي سـوريا  اجـة 
إلــى إقامــة عالقــة أوثـــق مــع روســيا. وبالنســـلة لهــا، فــإن موســـةو هــي الشــري  الموثـــو  الو يــد الــا  يمةـــن أن 

شــريةًا مهمــًا لهــا علــى الســا ة   إســراّيا أمــا روســيا، فتعتلــر  حافــا الدوليــة المهمــة. ــدعمها فــي العد ــد مــن الم
جسـرًا مهمـًا بـين  فلسـطين المحتلـة فقد أصل  أكثر من مليون  هود  روسي هاجروا إلـى الدولية، سسلاب عدة 

 الرو  واإلسراّيليين. وال تزال اللغة الروسية لغة  ومية شعلية لدى العد د من ه الء اليهود.
شــريةًا مهمــًا لهــا  ــول القضــية الســورية، وأ ــ  يمةــن تحويــا دورهــا المحــدود فــي   إســراّيا وتعتلــر روســيا 

فـي الحـرب اسهليـة   إسراّيا ثما ينات، تد لح سوريا بسهولة إلى تأثير مهم في سا ة المعركة السورية. ففي ال
الللنا يــة مــن  ــالل ا تاللهــا الملاشــر لجنــوب للنــان ودعمهــا لــلع  الجماعــات الطاّفيــة ضــد أ ــرى. وتنظــر 

و فوذهــا فــي ســوريا عنــد بــدء إعــادة اللنــاء السياســي بعــد الحــرب فــي   إســراّيا روســيا بعــين االعتلــار لمخــاو  
بوابــة مهمــة لــرأب الصــد  مــع الواليــات المتحــدة. فتحــال  تــا أبيــب التقليــد    ّياإســرا وتعتلــر موســةو  ســوريا.

مــع الواليــات المتحــدة وصـــداقة  تنيــاهو الشخصــية مــع الــّريت اسميركــي دو الــد ترامـــب « غيــر القابــا للكســر»
 يجعلها شريةًا ال غنى عن  لموسةو، إذا أرادت تخفي   دة التوتر مع واشنطن.

 وروسـيا، فـإن كـالا   إسـراّيا طـم الطـاّرة العسـةرية الروسـية مسـألة  ساسـة لكـا مـن وعلى الرغم من أن تح
 من موسةو وتا أبيب تحتاجان إلى بعضهما بعضًا بشأن القضية السورية والمساّا الدولية واإلقليمية اس ـرى.

الحـــرب اسهليـــة وقطعـــًا لـــن  ـــتم قطـــع قنـــاة االتصـــاالت العســـةرية، التـــي تـــم الحفـــا  عليهـــا لســـنوات منـــا ا ـــدال  
 .الجا لين السورية، ولن  تم تهد د العالقات الثناّية بين
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 آلية عدم االشتباك: - 3

فـي  الجـو   ا الجـي  الروسـيمـع بـدء تـد ي  2015وروسـيا  لليـة عـدص االشـتلاك  فـي عـاص   إسـراّيا أقامح 
اس يــرة ضــرباتها ضــد  فــي الســنوات  إســراّيا دت عي وقــد صــ ســوريا بهــد  تفــاد  الحــوادث العســةرية الم ســفة.

فـح فـي اسشـهر اس يـرة غاراتهـا علـى أهـدا  مواقع سورية وما تقول إ   قوافا أسـلحة مخصصـة لحـزب   وكثي 
إلــى جا ــب روســيا  يحاربــان ، إسـراّيا أعــداء  إ ــران و ـزب   الللنــا ي، وهمــا ألــدي ومعلــوص ان  إ را يـة فــي ســوريا.

 دعمًا للقوات السورية والّريت بشار اسسد. في  ين أن إسراّيا من النا يـة التقنيـة فـي  الـة  ـرب مـع سـوريا.
 طــأ   20-عنــدما أســقطح طــاّرة إليوشــين فتــرة وجيــزةمنيــح  لليــة عــدص االشــتلاك  مــن قصــور  طيــر قلــا وقــد 

  راّيلية وقتا أفراد طاقمها الروسي الخمسة عشر.بنيران الدفاعات السورية التي كا ح ترد على غارة إس
هـم الـرو  اإلسـراّيليين بـأ هم لـم  للغـوهم سـوى قلـا . واتي  إسـراّيا وألقى بوتين عال ية اللوص على تصـرفات 

دقيقة وا دة فقط بـالهجوص، و تـى أ هـم اسـتخدموا الطـاّرة الروسـية لال تمـاء مـن النيـران السـورية، وهـو مـا تنفيـ  
ـــة العامـــة لألأوقلـــا  بشـــةا قـــاطع.  إســـراّيا  ـــر ن يســـتقا الطـــاّرة لحضـــور اجتماعـــات الجمعي مـــم المتحـــدة، عل

 تا يــاهو عــن   ز ــ  العميــق  لمقتــا جنــود رو ، فــي مــا بــدا أ ــ  رد علــى توجيــ  الــرو  اللــوص لــ  علــى  كرا ــ  
اهو  لقــد اتفقنــا مــع وأضــا   تا يــ لجهــودهم، علــر  د ثــ  عــن  النجــاؤ الكليــر  الــا   ققتــ  لليــة عــدص االشــتلاك.
  إسراّيا ولكن في النهاية، فإن  بوتين على أن تلتقي مجموعات عما من الجيشين االسراّيلي والروسي قريلا .

 ترى أن المخاطر المحدقة بها كليرة وال يمةنها القلول بفرض شروط عليها، وفق الخلراء اإلسراّيليين.
 1970ت االستراتيجية إن الرو  لم  نسوا بتاتًا تجربـة عـاص ويقول افرايم ا لار، ّريت معهد القد  للدراسا

عنــدما دمــرت طــاّرات الفــا توص والميــراص اإلســراّيلية فــي غضــون دقــاّق طــاّرات الميــ  الســوفياتية المتمركــزة فــي 
ويشة  ليرمان في وجود استعداد للتصعيد لدى الرو . ويقول إ هم ال  ريـدون أن  هـددوا إ جـاراتهم فـي  مصر.
ال يعتقـد الخليـر الروسـي فالديميـر مع ذلـ   ، والمظاهر  النادرة   للسلطة المستعادة  على السا ة الدولية.سوريا

ستشهد تدهورًا  طيـرًا. ويقـول إن  مـا يقلـق موسـةو فحسـب فـي هـاه اللحظـة  المشتركة سوتنيةو  بأن العالقات
فموسـةو تريـد أن تقلـأ بـأ  طريقـة مشـاركتها هو التوصا إلى تسوية للنزا  السور   ظرًا ال تشار قواتها فيهـا. 
ويضـي  أن  إسـراّيا شـري  مهـم جـدًا لموسـةو،  في هاا النزا  وإسقاط طاّرة إ ليوشن  لعدها عـن هـاا الهـد  .

 فهي  لي  الواليات المتحدة التي تأما موسةو في تجد د الحوار معها .
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 حادثة الطائرة وتحميل المسؤولية: – 4

ارة الدفا  الروسية إيغور كو اشينكو ، أمـاص الصـحافيين معلومـات تفصـيلية أرفقـح عرض الناطق باسم ور 
. وبـدا ماضـيأ لـول ال 17  الروسـية فـي سـورية فـي 20بصور و راّط  ول مالبسـات إسـقاط الطـاّرة  إ ليوشـين

أ ظمــة أن المعطيــات التــي قــدمها  تيجــة التحقيقــات التــي أجرتهــا موســةو بعــد تحليــا صــور اسقمــار الصــناعية و 
الرصــد والمراقلــة المختلفــة، لــم تختلــ  فــي جوهرهــا كثيــرا عــن النتــاّج اسوليــة التــي أعلنتهــا موســةو بعــد الحادثــة 
ملاشرة، و ملح من  اللهـا اتهامـات للجا ـب اإلسـراّيلي بالتسـلب فـي تعـري  الطـاّرة لنيـران الـدفاعات الجويـة 

 السورية.
ا ليلة سقوط الطاّرة، وقال إ ها  كا ح عاّدة من مهمة وأوض  الناطق العسةر  تسلسا اس داث بالتفصي

عســةريا روســيا، بــالتزامن مــع ا طــال  ســرب  15لمراقلــة منطقــة  فــ  التصــعيد بمحافظــة إدلــب وعلــى متنهــا 
( إل ــزال ضــربة مفاجعــة بعــدد مــن المنشــات الصــناعية الموجــودة فــي 16مقــاتالت إســراّيلية  إ  4مةــون مــن 

وراد أن الطاّرات اإلسراّيلية اتخـات مواقـع لشـن الهجمـات فـو  اللحـر علـى مسـافة  ة.الجمهورية العربية السوري
كيلــومترا غــرب مد نــة الالذقيــة. ثــم قامــح مو فــة اتصــال فــي قيــادة القــوات الجويــة اإلســراّيلية برتلــة عقيــد،  90

، بالضـربة المقللـة بإبالغ قيادة مجموعة القـوات الروسـية فـي سـوريا علـر قنـاة االتصـال لمنـع التصـادص العسـةر  
سو  تقغير على مواقع في شمال سـورية   إسراّيا على مواقع سورية، موضحا أن اللالغ تضمن إشارة إلى أن 

 في الدقاّق القريلة المقللة.
( ضـربات جويـة 16مقـاتالت إسـراّيلية  إ  4وتابع أ   بعد مرور دقيقة وا دة على وصـول الـلالغ شـنيح 

هـة مـن طـرار  جـي بـي  ـو (، مستخلصـا أن الطـر  39على منشات صناعية فـي محافظـة الالذقيـة بقنابـا موجي
سـلق  بـا تزامنـا مـع بـدء اإلسراّيلي قاص بإ لار مجموعـة القـوات الروسـية بتنفيـا عمليتـ  العسـةرية لـيت بشـةا م

للحيلولـة دون وقـو   2015اإلسـراّيلية الموقيعـة فـي عـاص  -الغارات، مـا يعـد ا تهاكـا ملاشـرا لالتفاقيـات الروسـية 
وباإلضـــافة إلــى مشـــةلة توقيــح وصــول الـــلالغ، قــال النـــاطق   ــوادث تصــادص بـــين قواتنــا المســـليحة فــي ســورية.
ـــلال غ تحـــدث عـــن أهـــدا  فـــي شـــمال ســـوريا، فـــي  ـــين أن مواقـــع الروســـي إ ـــ  قـــدص إ ـــداثيات  اطعـــة، سن ال

الضربات كا ح في غرب سوريا بمحافظة الالذقية. وراد أن لدى موسةو تسجيال صوتيا للمحادثات مع الجا ب 
 اإلسراّيلي  ثلح صحة المعطيات المقدمة.
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مـــرت قاّــد طـــاقم ولفــح إلـــى أن  طــورة تقـــديم معلومــات  اطعـــة تكمــن فـــي أن القيــادة العســـةرية الروســية أ
ــ  جنوبــا للعــودة إلــى قاعــدة  20الطــاّرة إ ليوشــين التــي كا ــح تحليــق فــو  شــمال ســورية، بمغــادرة المنطقــة والتوجي

  ميميم ، لكن شن العملية العسةرية في غرب سـورية فـي ريـ  الالذقيـة أسـفر عـن وضـع الطـاّرة الروسـية فـي 
وصف  بــ التضليا الـا  قامـح بـ  الضـابطة اإلسـراّيلية  مجال عما الدفاعات الجوية السورية، مشيرا إلى أن ما

( فرصـة الخـروص إلـى منطقـة 20بشأن منطقـة غـارات المقـاتالت اإلسـراّيلية، لـم يمـن  الطـاّرة الروسـية  إ لوشـين
 لمنة .
 

ووفقــا للنــاطق العســةر  الروســي، فــإن الطيــران اإلســراّيلي  فــا منــاورة أ ــرى كا ــح قاتلــة بالنســلة للطــاّرة 
 70ية، س ـــ  بعـــد تنفيـــا الغـــارة ا تليـــح المقـــاتالت اإلســـراّيلية موقعـــا لتنظـــيم الدوريـــة الجويـــة علـــى مســـافة الروســـ

لْح المقاتالت تشويشات إذاعية وبدا أن المحتما أن تستعدي المقاتالت لشني  كيلومترا غرب السا ا السور . وشغي
راّيلية علــى منـــاورة جويـــة باتجـــاه الســـا ا غــارة جد ـــدة. لكـــن بعـــد دقـــاّق أقــدمح إ ـــدى الطـــاّرات الحربيـــة اإلســـ

( التــي كا ــح علــى وشــ  اللــدء بــالهلوط. و نــح الو ــدات العســةرية 20الســور  واقتربــح مــن طــاّرة  إ ليوشــين
دفعهــا إلـــى إطــال  أ ظمـــة ممـــا التابعــة لقــوات الـــدفا  الجــو  الســـور  ذلــ  هجومـــا جد ــدا للطيـــران اإلســراّيلي، 

 دفاعية.
ــم يةــن ممةنــا أال  ــدرك الطيــار اإلســراّيلي أن مســا ة الســط  العــاكت الحقيقــي  وقــال كو اشــينكو  إ ــ  ل

( بشـــةا كليـــر، اسمـــر الـــا  يعنـــي أن الطـــاّرة 16( تزيـــد علـــى ســـط  جســـم المقاتلـــة  إ 20لطـــاّرة  إ ليوشـــين
ال للصاروخ المضاد للجو.  الروسية هي التي ستصل  هدفا مفضي

ت المســلحة الروســية والســورية منظومــات مختلفــة للتعــر  وأضــا  أن اإلســراّيليين يعلمــون بــأن لــدى القــوا
( ضــمن المجموعــة 20عــدو ، وأ ــ   يمةــن لمحطــات الــرادار الســورية أن تعــدي الطــاّرة  إ ليوشــين –علـى  صــد ق 

المستهدفة من المقاتالت اإلسراّيلية . وأضا    أؤكد بشةا  اص على أن المقاتالت اإلسـراّيلية كا ـح تراقـب 
 ة مستخدمة إياها غطاء من الصواري  المضادة للجو، ومستمرًة في مناوراتها في هاه المنطقة .الطاّرة الروسي
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علــر بيــان ورارة الــدفا  االول، بينمــا عــادت علــر بيــان  تهــامســ وليية ســقوط طاّر   اســراّيا روســيا  ميلــح 
دثة أقا من تل  التي تسـليلح ن وطأة الحاأو   سراّيا إالكرملين لتقول بأن المس ولية الملاشرة ال تقع على عاتق 

 بها تركيا.
أالي  ــ ثر بــهــاا الواقــع يعــود بالدرجــة اسولــى إلــى شــل  إتفــا  غيــر معلــن، بــين تــا أبيــب وموســةو، يقضــي 

تحـرك أ  منهمــا علـى مصــال  اى ــر علـى الســا ة السـورية، والــدليا هــو عـدص منــع الجا ـب الروســي الضــربات 
ههــا الطــاّرات  ، أو هنــاك اإلســراّيلية إلــى أهــدا  تــزعم تــا أبيــب بأ هــا متعلقــة بــالوجود اإل را ــيالتــي كا ــح توجي

 أ رى متعلقة بنقا أسلحة إلى   زب    في للنان، بالرغم من قدرت  على هاا اسمر.
ــّريت الروســي فالديميــر بــوتين لــّريت الــورراء اإلســراّيلي بنيــامين  تنيــاهو أن موســةو  مــن  ا يتــ  أكــد ال

   الروسية.20السلب الّريت لمأساة طاّرة  إ ا  هي ن تصرفات الطيران اإلسراّيليتنطلق من أ
لـى ملـادرة مـن الجا ـب إفي أعقاب المةالمة الهاتفيـة بـين بـوتين و تنيـاهو، أصدره وأشار الكرملين في بيان 

بعــين  ل ــااً اإلســراّيلي، إلــى أن موســةو وتــا أبيــب واصــلتا مناقشــة مالبســات  ــادث إســقاط الطــاّرة الروســية، 
مها العسةريون اإلسراّيليون عن عمليات سالؤ الجو اإلسـراّيلي فـو  اسراضـي االعتلار أن المعلومات التي قدي 

 السورية تتناق  مع استنتاجات ورارة الدفا  الروسية.
وأكـــد بـــوتين أن  الجا ـــب الروســـي  نطلـــق مـــن أن تصـــرفات الطيـــران اإلســـراّيلي بالـــاات أصـــلحح الســـلب 

 مأساة .الّريت لل
د علــى أن  القــرارات التــي اتخــاتها موســةو لتعزيــز القـدرات القتاليــة للــدفا  الجــو  الســور  تتماشــى مــع وشـدي 

الوضع الراهن وتهد  قلا كا شيء إلى  ماية العسةريين الرو  الا ن   دون مهاص محاربـة اإلرهـاب الـدولي، 
 .من أ   طر محتما 

 
 نتائج واستنتاجات: – 5

وقعــ  الصــهيو ي فــي فــ  قــد أالروســي الــا  كــان فــي الســابق ال يقتــرب مــن طــاّرات العــدو، المال ــظ أن 
غمضح القوات الروسية عينها عن االعتداءات، وكا ح ذراعها بطيعة على الز اد، ما   كـد أ ن أاالستهدا  بعد 
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مــن ســورية، هنــاك عالقــة تفــاهم واضــحة، تمةــن الجا ــب الروســي والكيــان، مــن تنفيــا مصــالحهما فــي    كا ــحا ــ
فـي  تفاهم مركب ضمن سياسـات مدروسـة، مـا يعنـيوهاا ضمن ، كا منهما ن  تعارض ذل  مع مصال أدون 
القطيعة، با على العةت، هي  لى  دي  إالكمين الجو  الصهيو ي للطاّرة الروسية، لن توصا أن كارثة  النتيجة
 مميا  صا.  كثرجا لين أفي العالقات بين ال المتفاقم و ضربة، ال تحتما التعقيدأكحادثة 
 ـــتم ترتيـــب تفاهمـــات جد ـــدة تفرضـــها موســـةو علـــى الكيـــان الغاصـــب، سترســـم مجموعـــة لكـــن اسرجـــ  أن  

القريلـة مـن القـوات الروسـية، وستسـحب بسـاط  السـورية كثر في الجغرافيةأ ده  ن يمدي أجراءات تمنع الكيان من إ
مســا ة محــددة، ليقلقــي فالديمييــر بــوتين،  ــده هــي ســراّيلي، ضــمن جنحــة طــاّرات العــدو اإلأالحريــة مــن تحــح 

اسعلــى واسقــوى، كمــا  ــدث فــي ملــ  إيصــال تركيــا للتــوتر مــع  لــ  النــاتو، ود ولهــا فــي معتــرك ملا ثــات 
 . ا للنة في مدماك الدور الروسي في المنطقةاستا ا، وما  صد من  تاّج بعد ذل ، كا ذل  سيشةي 

ثرًا سلليا واضحا في العالقات بين الكيان االسراّيلي أترك  قد اا االعتداءن هأ، ست كد مقللةياص القليلة الاس
ن يقتنــع الحليــ  الروســي، بــأن هــاا الــى درجــة اال تــراب، ومــا  تمنــاه هــو، إوروســيا االتحاديــة، لكنــ  لــن يصــا 

لــن يجــد   فعــًا، ويمةــن معــ   القيــة أن التعامــا ضــمن قــيم أو عهــود، و أ القــا تلزمــ  بوعــود، أالكيــان ال يملــ  
 عيد  سابات  بعد ذل ، ولو من باب السماء السورية.ن يق أللحلي  الروسي 

توقع أن يعمد الجا ب الروسي إلى أ  إجراء ملاشر قد   د  إلى توتير مال من يمةن لم من هاا المنطلق،
ة، مـن  ـالل رسـم  طـوط اسجواء، لكن في المقابـا سـعى إلـى تـأمين  مايـة أكلـر لوجـوده علـى السـا ة السـوريي 

وفـي هـاا السـيا  للتد الت اإلسراّيلية، بشةا ال  هدد هاا الوجود كما  صا في سماء الالذقيـة.  جد دة  مراء
ها لن يةون ملاشرا بوجـ    يث أن أن روسيا لن تق  مةتوفة اس د ، و ب المتوفرة والمقعلنة  المعطياتأفادت  ردي

تزويـد الجـي  السـور  بمنظومـة الـدفا  مـن  ـالل الجـوي  فـو  سـوريا،  هـاعلـر تضـييق مجالفإ   أتى   سراّيا إ
التوقعـات بحصـول مواجهـة  . وبالتالي كان مـن الواضـ  سـلفًا بـان  ليتولى هو  ماية اسجواء300-الجو   إ 

فـي ذ  تواجـد إ، واسـتراتيجية لن تتحقق سن عالقات الللد ن ليسح عادييـة بـا قوييـة  اسراّيا ملاشرة بين روسيا و
 تحقيق أهداف  السياسيية.لدي  القدرات الكافية لممارسة الضغط  والوصول ل روسيا لوبي اسراّيلي

ن هاا اللوبي االسـراّيلي هـو مـن يجعـا روسـيا تغـ ي النظـر داّمـا عـن التحركـات االسـراّيليية فـو  أيلدو و 
ي  فــايتها لكــني المهلــة لــم تكــن ســوريا، والــدليا هــو اإلعــالن الروســي بــأن تــا أبيــب أبلغــح موســةو عــن الغــارة التــ

كافيــة كــي تســحب الطــاّرة التــي أقســقطح مــن قلــا الــدفاعات الجويــة الســورية، أ  أن موســةو تعــر  مســلقًا بــأ ي 
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ـيت  ةومـة اال ـتالل اإلسـراّيلي بنيـامين  تنيـاهو، والـّريت وقد  تحرك إسراّيلي.  ما االتصال الهـاتفي بـين ّر
 يــة منــا ا ــدال  أرمــة إســقاط الطــاّرة الروســية فــو  اسجــواء الســورية  دالّــا الروســي فالديميــر بــوتين، للمــرة الثا

علـى أن الطـرفين، بـالرغم مـن التصـعيد الخطـابي بينهمــا، والتحصـن وراء روايـة كـا طـر  منهمـا  ـول  ــرو  
وأســـلاب ســـقوط الطـــاّرة، ال  ـــزاالن يملكـــان مـــن المصـــال  المشـــتركة فـــي ســـورية مـــا يةفـــي الســـتعادة عمـــا لليـــة 

نسيق العسةرية بين الطرفين، واالتفا  على لقاء قريب بين الطواقم المهنية للللـد ن لمواصـلة التنسـيق اسمنـي الت
  بينهما.

ر  تنيـاهو أ ــ  إلــى  جا ــب اتفاقـ  مــع الــّريت بــوتين علـى اللقــاء القريــب بــين الطــواقم فـي غضــون ذلــ ، كــري 
اال ــتالل( ال تعتــزص تغييــر سياســتها الحاليــة فـــي المهنيــة للجــي  الروســي والجــي  اإلســراّيلي، فــإن الحةومــة  

، وال التنـــارل أو وقــــ  التنســــيق لحــــزب   ســـورية، والتــــي تقـــوص علــــى اســــتهدا  مواقـــع إ را يــــة وقوافـــا الســــالؤ
العســةر  مــع الجــي  الروســي ، بمــا أكــد علــى اســتمرار وجــود  طــوط عريضــة للتفــاهم الروســي اإلســراّيلي فــي 

ة. لكن اسمور قـد تتغيـر إذا ترجمـح روسـيا تهد ـداتها اس يـرة بشـأن تزويـد سـورية سورية وعلى اسراضي السوري
ا فـــي  ـــال تســـليمها فعـــاًل 300بمنظومـــات الصـــواري   إ   للجـــي  الســـور  واعطاّـــ  صـــال ية  ، لكو هـــا تشـــةي

ذلــ    قلــة  وعيــة فــي قواعــد االشــتلاك وفــي الوضــع االســتراتيجي لمــوارين القــوى المختلفــة، بمــا فــياســتخدامها، 
التـأثيرات المحتملــة لنشـر مثــا هـاه المنظومــات تحـح ســيطرة النظـاص الســور ، علـى مجمــا الوجـود اسجنلــي فــي 

وكا ــح المصــادر  ســورية، بمــا فــي ذلــ   شــاط قــوات التحــال  الغربــي والقــوات اسميركيــة العاملــة شــمالي ســورية.
ميركــي دو الــد ترامــب، أيضــًا، ملــ  اسرمــة اإلســراّيلية قــد أعلنــح أن   تنيــاهو ســيلحث فــي لقاّــ  مــع الــّريت اس

اإلسراّيلية، بما يضا  إلى ما سلق أن أعلن  ورير الخارجية اسميركي ماي  بومليو من أ ـ   نتظـر  -الروسية 
لقــاء  ظيــره الروســي ســيرغي الفــرو ، علــى هــام  أعمــال مــ تمر الجمعيــة العموميــة لللحــث فــي ســلا التوصــا 

وبـدا أن التحـرك اسميركـي وكسـر الصـمح جـاء فـي وقـح تتخـليط  هـاا الملـ  .إلى أسا  للتعاون المشـترك فـي 
فــي  ــاي عــدص اليقــين مــن الخطــوات الروســية العتيــدة،  صوصــًا فــي  ــا الفجــوة والتنــاق  بــين   إســراّيا فيــ  
بـأن لتصريحات واستمرار قنوات االتصال الجارية بـين بـوتين و تنيـاهو، التـي عقـديت مصـدرًا للتفـاؤل اإلسـراّيلي ا

اسرمــة مــع روســيا عــابرة، وبــين التصــريحات المتال قــة بشــةا تصــعيد  مــن ورارة الــدفا  الروســية، ومواصــلة 
 ، مـن دون أ  تطـر  إلـى  يـارات روسـية أ ـرى 300اس يرة التهد د بتزويد سورية بمنظومات من طـرار  إ  
تـرض أن تحصـا عليهـا تركيـا العـاص   التي من المف400مثا تزويد سورية بالمنظومات اسكثر تطورًا وهي  إ  
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هــاا اسمــر بنــو  مــن التشــةي  بجديــة التهد ــدات الروســية بشــأن تســليم هــاه المنظومــات   إســراّيا وتقــرأ  المقلــا.
لقوات النظـاص،  الفـًا لمـا  لـدو عليـ  التعامـا اإلسـراّيلي مـع الرسـاّا الروسـية المتعلقـة بالمنظومـات اإللكترو يـة 

ت إ ــاار الطــاّرات فــو  اسجــواء الســورية، فيمــا تنتظــر تــا أبيــب ا تهــاء التــدريلات الخاصــة بتشــوي  عمــا شــلةا
الروســية، التــي أغلقــح بموجلهــا المجــال الجــو  الســور  بــين قلــرص والســوا ا الغربيــة لســورية، بحجــة  إجــراء 

وتلــرر  الــة التخــليط بشــةا  ــاص فــي  ــا اتفــا  معلقــين ومصــادر عســةرية مختلفــة فــي  تــدريلات عســةرية .
، على أن قواعد االشتلاك وقواعد اللعلة في اسراضي السورية قد تكون تغيرت، وأن اسمر سيلقى رهن  إسراّيا 

االمتحان فـي  ـال قـررت دولـة اال ـتالل المغـامرة بشـن عمليـة جد ـدة فـي سـورية، والمجارفـة بـرد روسـي مغـا ر 
اسراضــي الســورية مــن دون اعتــراض غيــر الــا  اعتــادت عليــ   تــى اىن، وســم  لهــا بشــن معــات الغــارات فــي 

ومــع أن اإلعــالص اإلســراّيلي أبــرر علــى  حــو ملفــح للنظــر  قيقــة أن الجــي  اإلســراّيلي يعــر   روســي فعلــي.
  وقــادر علــى التغلــب علــى التحــديات التــي تفرضــها هــاه المنظومــات، وقدرتــ  مــن 300طليعــة منظومــات  إ  

الل هجمـات صـارو ية، إال أن الصـحافة اإلسـراّيلية اعتلـرت جهة ثا ية على اسـتهدا  المواقـع اإل را يـة مـن  ـ
 .  إسراّيا أن التداعيات اس طر لألرمة هي في تأثيرها السللي المحتما على العالقات الثناّية بين روسيا و

ورأى محللون أن تراجع هاه العالقات قد يشجع أطرافًا أ ـرى فـي المنطقـة علـى تجـاور  الخطـوط الحمـراء  
لغايــة اىن فــي مــا  تعلــق بســورية وعــدص تــد لها ضــد النظــاص الســور ، مــا داص يقلــا مــع   إســراّيا ها التــي وضــعت

شـــركاّ  بهـــاه الشـــروط، وعلـــى رأســـها  ريـــة ســـالؤ الجـــو اإلســـراّيلي فـــي ضـــرب قوافـــا الســـالؤ المتطـــور ومنـــع 
وعـدص  شـر  1974عـاص  اسسـد باتفاقيـة فـ  االشـتلاك مـن الـّريت وصول  إلى  زب   في للنـان، والتـزاص  ظـاص

 قوات  الفًا للنود االتفا  الماكور في الجا ب المحرر من هضلة الجوالن.
علـن مـن تراشـق إعالمـي وتلـادل لالتهامـات، اسرمة الروسية ـ اإلسراّيلية تختل  في جوهرها عما هـو مق إن 

اسـية مشـتركة بـين روسـيا وقد يةون من السابق سوا  ، في  ا الم شرات المختلفة التي ت كد وجـود مصـال  أس
، التعويا على  ادثة إسقاط الطاّرة لجهة فرض روسيا  ظـرًا جويـًا مطلقـًا أمـاص الطـاّرات اإلسـراّيلية  إسراّيا و

في اسجواء السـورية، مـن دون أن يعنـي ذلـ  عـدص توصـا الطـرفين إلـى تفاهمـات جد ـدة تمـن  الطـر  الروسـي 
مـات التـي تـم التوصـا إليهـا بـين  تنيـاهو وبـوتين فـي كـا ون اسول بجـوهر التفاه بع  المةاسب لكنها ال تمـتي 

2015. 
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 تداعيات: – 6
ســجال عــالي النلــرة، بــين موســةو وتــا أبيــب  ــول إســقاط الطــاّرة العســةرية الروســية فــي ســوريا. لقــد ا ــدلع 

الـب عضـو ، وط  إسـراّيا وارتفعح في مجلت الدوما الروسي أصوات تطالب بقطـع العالقـات الدبلوماسـية مـع 
سـلاب ألجنة الش ون الخارجيـة فـي مجلـت اإلتحـاد أوليـ  مـارورو  بالتحـدث مـع إسـراّيا  بلهجـة متشـددة  عـن 

. ومــن المهــم بالنســلة لــ ،  ســب  وفوســتي،     ضــال ضــد اإلرهــابيين أره   ، الــا  ال  لــري ســلوكها  غيــر الــودي 
بالوقــح المناســب بتحــا ر الجا ــب الروســي، وقامــح طاّراتهــا بالتســتر بالطــاّرة   إســراّيا معرفــة لمــاذا  لــم تقــم 

 .الروسية العاّدة إلى قاعدتها
لح فـــي إســـقاط وية عارضـــة  تســـلي اوعلـــى الـــرغم مـــن  ـــد ث الـــّريت الروســـي عـــن  سلســـلة مالبســـات مأســـ

الكــــرملين فـــي الســــلوك ، رأت صـــحيفة  إســـراّيا الطـــاّرة، وذلـــ  فــــي محاولـــة لنلتفـــا  علــــى النـــزا  القـــاّم مــــع 
 اإلسراّيلي  استفزارًا  من قلا الطيران الحربي اإلسراّيلي. 

  علـــى العالقـــات الروســـية 20وتقـــول الصـــحيفة فـــي مقالـــة بعنـــوان  كيـــ  ســـي ثر استشـــهاد الطـــاّرة   إ ـــا 
أن  تـرك  إالي  م الطـاّرة، ال يمةـنعسـةريًا روسـيًا  تيجـة تحطيـ 15   يـاة اإلسراّيلية  ، أن اإلسـتفزار ، الـا  كليـ

  في سوريا.  إسراّيا أثره على هاه العالقات،  اصة في ما  تعلق منها بأعمال 
خـاذ مختلـ  التـدابير لمعاقلـة ، إلى  أ هم أ اوا يقتر ون في روسـيا  اىن اتي  إسراّيا وتلفح الصحيفة  ظر 

أن إســقاط  إ ــا  العالقــات، إالي ، بمــا فــي ذلــ  قطــع العالقــات الدبلوماســية معهــا. روســيا لــن تقطــع هــاه  إســراّيا 
عمــا تريـده روسـيا مـن إسـراّيا، ومـا تريـده إســراّيا    سـو  تترتـب عليـ   تـاّج بالتأكيـد. وتتسـاءل الصـحيفة 20

  .من روسيا؟
  ، بعد أن بدأ الجي  الروسـي عمليتـ  فـي تقول أ عن التساؤل الا  طر ت  الصحيفة ةجاباإلفي معرض 
وعــة بهــاجت أمنهــا الــااتي، تســعى إلقامــة صــالت وثيقــة مــع روســيا فــي الحقلــين ، مدف إســراّيا ســوريا ، كا ــح 

العســةر  والمخــابراتي، وذلــ  إلدراكهــا أن روســيا أصــلحح الالعــب اسساســي فــي ســوريا، وتتعــزر مواقعهــا فــي 
نها الشر  اسوسط كةا. وكا ح تعلن لموسةو، أن أعداءها هم  الدولة اإلسالمية  و  زب   وإ ران، وتطلب م

  ق الدفا  عن مصالحها على أراضي الدول اس رى، أ   ق قص  اسراضي السورية والللنا ية.
بضـرب سـوريا، هـو أن   إسـراّيا  حسـب الصـحيفة ،  الـا  سـم  لبأما العاما اسساسي اى ـر واسهـم ، 

عاديـة لألســد المق  روسـيا كا ـح مضــطرة لتحمـا اسعمـال اإلســراّيلية، سن  جـاؤ عمليتهـا فــي القضـاء علـى القــوى 
وإ ـــران، وأ ـــا هـــاه المصـــال    إســـراّيا فـــي ســـوريا، لـــم يةـــن ممةنـــًا إال بالتنســـيق مـــع مصـــال  كـــا  مـــن تركيـــا و

باإلعتلار . وكا ح روسيا توارن بين مصال  هاه الدول، س ها تنفا عمليتها السورية بقوات محدودة للغاية، هي 
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وارد  شـر قـوة عسـةرية كاملـة فـي سـوريا، سن وجـود مثـا هـاه الطيران الحربـي بشـةا أساسـي، وليسـح أبـدًا فـي 
وإذا كا ـــح روســـيا قـــد تقللـــح  تـــى اىن ضـــربات  . إســـراّيا القـــوة ســـو  يســـم  لهـــا بتجاهـــا مصـــال  تركيـــا و

لهاه اسهدا  أو تلـ  علـى اسراضـي السـورية ، فـإن تـا أبيـب قـد اعتلـرت اسمـر طليعيـًا، ولـيت شـيعًا   إسراّيا 
  الروسية ، سوى 20اإلسراّيلية الا  ترافق مع إسقاط طاّرة   إ ا  F-16استثناّيًا م قتًا. وليت هجوص طاّرات 

الطـاّرات قـد هاجمـح مواقـع بنيـة تحتيـة للجـي  هاا . وال يعارها إطالقـًا قولهـا أن هـاه   إسراّيا  تيجة العتلار 
 السور   كا ح تنتج أسلحة قتا جماعي من أجا منظمة   زب   .

عليهـا أن تعتـاد  ف بحسـب الصـحيفة، تريد فعاًل اإل تفا  بفرصـة لمـا يشـل  سـالمًا مـا ،  إسراّيا وإذا كا ح 
عن مهاجمة أهدا  تقع  ي اللداية ، أن تك ي على أ   يجب عليها أن تراعي و دة أراضي جيرا ها . وعليها ، ف

في محافظة الالذقية اللعيدة عن  دود إسراّيا، والتي توجـد فيهـا قاعـدة  ميمـيم العسـةرية الروسـية، التـي تعهـد 
 . خاذ إجراءات  سو   راها الجميع  لتعزيز  ما تهاالّريت بوتين باتي 

  غيـر اللعيـدة عـن NGهـاه، فـإن صـحيفة   من جا ب ل ـر، وعلـى عةـت  لـرة صـحيفة الكـرملين المرتفعـة
الكرملين، تنقا عن الخلير في المجلت الروسي للش ون الدولية أ طون مدراسو  قول ، بأن كـا مـا صـدر عـن 
القيـادة الروســية كــان  هـد  لشــرؤ مقتــا العسـةريين الــرو  للنــا لين الـرو ، ولهــاا كــان  نلغـي  تهد ــد إســراّيا 

ســو  تتفقــان علــى إ ــاار ملةــر أكثــر   إســراّيا ، بأ ــ  يعتقــد بــأن روســيا و برفــع اإلصــلع  . ويقــول مدراســو 
لغــارات الطيــران اإلســراّيلي ، وعلــى أن ال تكــون الغــارات علــى هــاا القــرب مــن اسهــدا  الروســية. وأقصــى مــا 

بمـا  يمةن اتخاذه من  طوات مضادة، برأي ، هو تعزيز أجهزة الدفا  الجو  السـورية مـن النا يـة التقنيـة ، لكـن
ال يعقد مهمة بلوغ اسهـدا  اإل را يـة علـى اإلسـراّيليين، مـا  هـدد بتوسـيع داّـرة اإلشـتلاك فـي سـوريا مـن جد ـد. 

ـــواء إ ـــران علـــى اسراضـــي الســـورية   إويقـــول مدراســـو  تنقـــا و  . ن إســـراّيا ضـــرورية للكـــرملين مـــن أجـــا ا ت
شــرا  ألكســندر شــوميلين قولــ  ، أن الجا ــب الصــحيفة عــن كليــر اللــا ثين فــي معهــد أوروبــا التــابع لمعهــد اإلست

ـــة مفاوضـــات  ـــا ب ، وســـو   تصـــنع للـــة قمالروســـي فـــي أي مـــع اإلســـراّيليين ، ســـو   ركـــز علـــى الشـــعور بال
قـد تكـون   إسـراّيا اإلسراّيليون أ هم  تفهمون اسمر، لكن سو   نكرون كا شيئ. وممارسة إ كار الوقـاّع فـي 

ا. وهــو  ــرى أن  ادثــة إســقاط الطــاّرة ســو  تتراجــع إلــى مســتوى اللكــزات ، برأيــ  ، أكثــر تطــورًا ممــا فــي روســي
السياسـية الصـغيرة وتنتهـي عنـد هــاا الحـد، وسـو  يقـال للعسـةريين، الــا ن كـان بـودهم أن  ـردوا علـى الضــربة، 
بأن  توقفـوا. لكـن إسـراّيا لـن تتوقـ  أبـدًا عـن قصـ  اسراضـي السـورية، بـا هـي لـن تكـ  عـن ذلـ   تـى  لـو 

 قول شوميلين. د ي طاّرة  ، إذ أن المسألة  فاّقة اسهمية  بالنسلة لوجودها ، على  50ح أقسقط
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مع الللـدان، التـي تقتـا عسـةرييها  ءلماذا ال تستطيع روسيا فعا شي فتساءل   اسميركي،slateموقع  أما 
ر ، وتمتلــ  عالقــات فــي ســوريا. و لــأ إلــى القــول، بــأن روســيا هــي القــوة الخارجيــة اسساســية فــي النــزا  الســو 

جيدة مع معظم الالعلـين اسساسـيين اى ـرين فـي هـاا النـزا . لكـن الكثيـرين مـن هـ الء الالعلـين هـم فـي صـرا  
مةشـــو  بـــين بعضـــهم الـــلع  ، اسمـــر الـــا  يحـــول دون أن تـــتمةن روســـيا مـــن الـــرد،  ـــين يقتـــا أ ـــد هـــ الء 

أن الموقـــع المـــاكور تجاهـــا مـــا يقولـــ  الـــرو   لكـــن  لـــدو الالعلـــين عســـةرييها، ســـواء كـــان عمـــدًا أو بالصـــدفة.
أ فسهم، من أن الرد على قتا الرو ، سواء كان من قلا اسميركيين أو استراك أو اإلسراّيلين، محفو  بخطر 
اإل زال  إلى  رب مختلفـة عـن التـي تـدور فـي سـوريا  اليـًا، وتتطلـب مـن اإلمةا يـات مـا ال طاقـة لروسـيا علـى 

 تحملها.
د إسـقاط الطـاّرة الروسـية، مـن  ا يـة  ظريـة، قـد ال تنتهـي. لكـن اسهـم والحاضـر علـى طاولـة كـا أسعلة ما بعـ 

اسطرا  الم ثرة والمتأثرة في السا ة السورية،  تعلق بتداعيات الحادثة ومستواها و دودها  ها تفضـي الحادثـة 
عتـداءات اإلسـراّيلية فـي سـوريا؟ أو إلى التأريم واالشتلاك بين الجا لين أو إلى  هايـة التغاضـي الروسـي عـن اإل

الجويــــة «  ريــــة الحركــــة»إلــــى مجــــرد تغييــــرات  ســــلية، قــــد ال تزيــــد عــــن إلــــزاص  إســــراّيا ، بهــــام  أضــــيق مــــن 
 والصارو ية، فو  السماء السورية؟.

إذا كان إسقاط الطـاّرة مـن شـأ   أن يعقيـد العالقـة بـين الجـا لين، لكنهـا ليسـح سـللًا للقطيعـة أو لال تـراب. 
الــا   عتــداءات  إســراّيا  إلــى الحــد ي إ فــي ذلــ ، تتحمــا موســةو أيضــا جــزءًا مــن المســ ولية، كو هــا تتغاضــى عــن 

  تتحميـا الجـزء اسكلـر والملاشـر منهـا. مـع مس ولية جّزية، وإن كا ح  إسـراّيا«. ر وة على الز اد»باتح  دها 
ر مــن دون العــودة إلــى العالقــة التــي تجمــع وتــد ر مصــال   ذلــ ، ال يســتقيم أ  تقــد ر لتتــي،  تيجــة لهــاا التطــوي

 الجا لين. عالقة منعح تصادمهما  تى اسمت، كما تدفعهما ال تواء أ  تصادص عرضي،  حو اسسوأ.
ـــ اإلســراّيلية فــي الســا ة الســورية هــي عالقــة تفــاهم تفضــي إلــى العالقــة الر وفــي المحصــلة  جــد أن  وســية ـ

تمةــين كــا جا ــب تحقيــق مصــالح  ســوريًا، مــن دون أن  تعــرض لمصــال  الجا ــب الثــا ي. تفــاهم  ــدص الجــا لين 
طوياًل، وإن كان اسكثـر اسـتفادة هـو الجا ـب الروسـي، علـى رغـم اال طلـا  الخـاطئ  ـول االسـتفادة اإلسـراّيلية 

وكا ــح  إسـراّيا  قــد راهنـح عــاص  كلـر،  تيجـة صــورة الهجمـات وضــجيجها المفضـية إلــى  طـأ فــي التقـد رات.اس
، كما غيرها في المحور اى ر، أن روسيا ستسار  إلـى الهـرب مـن المسـتنقع السـور ، مـع إمةـان تكـرار 2015

فظـح  إسـراّيا   علـى توقعـات مشهد ما بعد الغـزو السـوفياتي السـابق فـي أفغا سـتان. مـع فسـاد هـاا الرهـان،  ا
مــع تعــديالت، مــن التأكيــد علــى إمةــان الســيطرة علــر  لفاّهــا علــى ســوريا كاملــة، إلــى إمةــان تشــظي الجغرافيــا 

  السورية إلى دويالت، لروسيا إ داها، فيما لـ اسراّيا  إ داها أيضًا.
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ل الوضع الميدا ي في سوريا وسقوط الرها ات، اضطرت  إسراّيا لكن  إلـى التراجـع عـن التوقعـات  مع تلدي
والرها ــات الزاّـــدة فـــي إســـقاط الدولـــة الســـورية،  حـــو التكييــ  االضـــطرار  مـــع النتيجـــة التـــي تلـــديت ميـــدا يًا، وإن 

 عمدت في المقابا إلى تحويا التهد د إلى فرصة، ما أمةنها ذل .
الروســي الــا  ال جــزأت تــا أبيــب التهد ــدات وعملــح علــى فصــلها بــين مركلــات ثــالث  الوجــود العســةر  

يمةــــن معارضــــت  أو التصــــد  سهدافــــ   والدولــــة الســــورية التــــي باتــــح جــــزء ال  تجــــزأ مــــن المصــــال  الروســــية 
المحصنة  أما الجا ب الثالث، فهم  لفاء سوريا، وتحد دًا إ ران و زب  ،  يث بـات التركيـز اإلسـراّيلي علـى 

 ة السورية.تهد دهما وتمركزهما، مع محاولة الفصا بينهما والدول
لًا. من  ا ية، رأت وما رالح، أن الوجود العسةر  الروسـي تهد ـد  الموق  اإلسراّيلي تجاه روسيا كان مركي

أد ــى إلــى تضــييق هــام  الحركــة العســةرية اإلســراّيلية ضــد أعــداّها فــي ســوريا، كمــا أ ــ   نهــي  يفضــي فــي  ــد ي 
مـن  ا يـة «. معتدلـة»السـورية بـأ رى طيعـة ورها ات كا ـح  اضـرة  تـى اسمـت  ـول إمةـان اسـتلدال الدولـة 

ثا يــة، تعاملــح  إســراّيا  مــع موســةو علــى إمةــان التفــاهم معهــا، مــن  ــالل التنــارل عــن جــزء مــن الرها ـــات، 
 والتسليم لها بلقاء الدولة السورية، فيما تلميسح في المقابا  رية عما ضد أعداّها اى رين  إ ران و زب  .

يةــن الموقــ  ســهاًل. موســةو إلــى جا ــب الدولــة الســورية و لفاّهــا، تقاتــا ضــمن  فــي الجا ــب الروســي، لــم
اإلســـراّيلي وتحريضـــ ، ومنـــع التســـلب « اإلرعـــاص»مهمـــة وأهـــدا  مشـــتركين  لكنهـــا كا ـــح أيضـــًا معنيـــة بـــدفع 

بأضـــرار للمةاســـب الروســـية فـــي ســـوريا. علـــى ذلـــ ، التزمـــح بالحيـــاد بـــين الصـــد ق الحليـــ ، أ  ســـوريا وإ ـــران 
   وبين الصد ق غير الحلي ، أ   إسراّيا . اسمر الا  دفـع إلـى تفـاهم غيـر مةتـوب بـين الجـا لين   و زب

 كا يقوص بما  ريد، وبما ال  تعارض، مع مصال  اى ر.
في التفاهم، الملني على التسليم اإلسراّيلي بمصـال  روسـيا، تراجـع عـن اسـتهدا  الدولـة السـورية والسـعي 

فيمـا  ا،كان  ارص القدرة اإلسراّيلية فـي اسسـا ، وتحد ـدًا مـا بعـد التـد ا الروسـي فـي سـوريإلسقاطها، وهو ما 
جاء تأكيدها في التفاهم  فس  على الفصا بـين سـوريا و لفاّهـا. والهجمـات كا ـح  ـالل الفتـرة الماضـية، ملنيـة 

 على هاه اسست والمنطلقات والشروط، ومع مراعاة المحظورات والموا ع الروسية.
في الشةا، والصورة الظاهرية للمشهد السور  والتشاب   ول ، تعاما اسطرا  مع واقع جد د، كا بحسب 
يســـية ورؤيتـــ  لتتــي، وإن تخللـــح الفتـــرة الماضــية ردود عمـــدت إلـــى فرملـــة  تكيفــ  ومصـــالح  وربطـــًا بأهدافــ  الّر

 ت وتطور الموق  الميدا ي في سوريا.في هجماتها، في ا تظار التغييرا راّد    إسراّيا  ومنعها من تجاور  د ي 
 

 بات باإلمكان اإلشارة إلى اآلتي: بناًء عليه
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ـــ أواًل، ملـــا ي التفـــاهم بـــين  إســـراّيا  وروســـيا ملـــان   ة علـــى سياســـات مدروســـة وهادفـــة، صـــللة  ســـليًا، ملنيي
عارضــة متلــادل عــن المصـال  فــي ســيا  الســعي لتحقيــق المصـال  الااتيــة،  تــى تلــ  المت يوتفضـي إلــى تغاضــ

فـي مر لــة تــأرص عالقــات أو  هـا، لــم تــأت  ءامنهـا.  ادثــة إســقاط الطـاّرة، وعلــى رغــم الخسـارة الروســية الكليــرة جري 
تعـــارض مصـــال   تـــى التشـــاب ، أو  تيجـــة التجاســـر اإلســـراّيلي علـــى روســـيا، كـــي يجـــر  التعامـــا مـــع إســـقاط 

و يفت   من سياقات التفاهم  فس  الا  لم تنت   الطاّرة باعتلارها الشرارة التي تشعا اال تراب. جاءت الحادثة ض
ـر تشـد د الـّريت الروسـي، فالديميـر بـوتين، أن  بعد. الضـربة فـي ذاتهـا ال تحمـا إمةا يـة التصـعيد. هـاا مـا يفسي

 .2015عاص « السو و  »الحادثة ليسح شليهة وال يمةن التعاما معها، مع  ادثة إسقاط تركيا طاّرة 
ع التصعيد والتأرص، إال أن  إسراّيا  وروسيا، سـتعمالن علـى مزيـد مـن اإلجـراءات ثا يًا، على رغم عدص توقي 

الوقاّية الحماّية التي ال تسـم  بتكـرار الحادثـة أو مـا يشـابهها. اإلجـراءات التـي ستفرضـها موسـةو لـن تجـد أ  
رافية والحزامات اسمنيـة معارضة إسراّيلية، إن لجهة اإلجراءات التقنية العسةرية الوقاّية أو لجهة المديات الجغ

 ولهـــا. تكـــرار الخطـــأ مرفـــوض مـــن قلـــا الجـــا لين، وقـــد يفضـــي إلـــى مـــا ال  ريدا ـــ ، وهـــو مـــا ســـتحرص عليـــ  
  إسراّيا ، إلى  د التطر  في تطليق .

ثالثــًا، الواضــ ، تأسيســًا علــى النقطــة اسولــى، أن هــام   ريــة العمــا اإلســراّيلي ســتكون مقييــدة، وفــي  ــد 
مع تقليأ في القدرة على استخداص جزء من وساّلها القتالية التي تحما فـي ذاتهـا  طـرًا وتهد ـدًا  أد ى جغرافيًا،

على الوجود الروسي، وإن  ظريًا. هاا يعني تقلأ إمةا ات  إسراّيا ، وإن  سليًا، في القدرة على فرض إرادتها 
اا مــا تخشـاه  إســراّيا ، وعليــرت علـى أعــداّها فـي ســوريا، والتـي هــي فــي اسسـا  مقلصــة مـن  يــث النتيجــة. هـ

عن  باسمت، با وكان مدار أبحاث ودراسات صدرت في العامين الماضـيين فـي تـا أبيـب،  يـال النقطـة التـي 
تــدفع روســيا إلــى تحويــا وتغييــر سياســاتها تجــاه  إســراّيا . قــد تكــون  اهريــًا بــدت هــاه النقطــة قريلــة جــدًا فــي 

 ضرورة للطرفين، على تفصيا يطول.« شل  التخادص»ا رال اسمت، لكنها جاءت في توقيح ومر لة م
رابعًا، كان الفتًا شل  الصمح اإلسراّيلي، ومحاولة االكتفاء بالليـان العسـةر  كمـا صـدر عـن جـي  العـدو 

ولـــيت االعتـــاار، علـــى ســـقوط قتلـــى رو ، « اسســـ »مـــن دون إضـــافات تـــاكر. أ  االكتفـــاء بـــاإلعراب عـــن 
كالمي، على تحميا سوريا وإ ران و ـزب  ، المسـ ولية الكاملـة عـن إسـقاط « تشاطر»ووالعما ضمن د لاجة 

 الطاّرة،  تى مع اإلثلات أن الفعا العداّي هو إسراّيلي.
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يأتي ذل  في مواراة  راك، قيا أ   فاعا جدًا من وراء الكواليت، ال تواء الحادثـة والتطلـع إلـى مـا بعـدها. 
ة بتجـاور هـاه اسرمـة ومعـاودة اسـتعنا  اسجنـدة الموضـوعة للسـا ة السـورية، فيمـا ال  ال  أن  إسراّيا  معنييـ

الكــرة اىن فــي الملعــب الروســي الــا  بإمةا ــ  أن  لقــي أو يقلــأ أو  نهــي التفاهمــات بــين الجــا لين، وإن كــان 
لمنع تقليأ في تموضع دفاعي، في محاولة « مفاوضات ما وراء الكواليت»التقد ر أن الموق  اإلسراّيلي في 

هام  مناوراتها في سوريا، مقابا تموضع هجومي روسي، يقدر أ   سيعمد إلـى الحـد مـن هـام  هـاه المنـاورة 
 والحد منها، لكن من غير المتوقع إ هاّها بالمطلق في هاه المر لة.

ورية وإ ران    إسراّيا  رساّلها التهد دية ضد أعداّها في سوريا، أ  ضد الدولة الس امسًا،  توقع أن تكثي 
و ــزب  ، علــر تصــريحاتها ومواقفهــا وتحليالتهــا وكتابــات معلقيهــا، بــدءًا مــن رأ  الهــرص السياســي والعســةر  
 تى أد ى المعلقين العسةريين في اإلعالص العلر . التهد د اإلسراّيلي مطلوب لاات  في هـاه المر لـة، وهـاا مـا 

تأكيــد علـى الثلــات فــي فـرض الخطــوط الحمـر ضــد تمركــز سـتحرص عليــ  تـا أبيــب، إذ إ ـ  يخــدص موقفهــا فـي ال
اسعـــداء ومنـــابع مقـــدراتهم فـــي الســـا ة الســـورية، فـــي إيحـــاء إلزامـــي، أن  ادثـــة الطـــاّرة الروســـية لـــن تـــ ثر فـــي 
التموضـــع اإلســـراّيلي الهجـــومي، وثلاتـــ  واســـتمراره بـــالوتيرة المتلعـــة مـــن دون تغييـــرات، وإن كا ـــح  تيجـــة هـــاا 

 ل فعلي، وشةوك.المسعى، موضع تساؤ 
 
 تقدير وضع: - 7

كان في الواقع محاولة إسراّيلية لتقوي  في كارثة الطاّرة الروسية، بحسب بع  الخلراء، جرى الا  إن 
ـــي قيـــدت بشـــةا  ســـلي تحركـــات الطـــاّرات اإلســـراّيلية فـــي أجـــواء ســـوريا. ـــ  و  قواعـــد االشـــتلاك، الت مـــا قامـــح ب

جاء في  قيقة اسمر بناء على  طة معقدة سعح من  اللها إلى تحقيق هـدفين، اسول هـو التشـةي    إسراّيا 
( ذات الطـابع االسـتراتيجي، 300بقدرات الدفاعات الجوية السورية، تحسلا إلمةا ية تسليم سوريا منظومة  إ  

و تحريـر سـالؤ الجـو اإلسـراّيلي الثـا ي هـو  وبطليعة الحال التشةي  بقدرة الرو  على  ماية قواتهم في سوريا.
هـام  منـاورة أوسـع لمواصـلة الهجمـات   ، بمـا يضـمن لـالمفروضة علي  بموجب االتفا  مع الـرو  من القيود

 على اسراضي السورية.
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إلى أن رد الفعا الروسي كان متفاوتا بين لهجـة عاليـة علـى مسـتوى القيـادة العسـةرية، وقـد ويشير الخلراء 
فا  ســيرغي شــويغو، وبــين لهجــة دبلوماســية، لكنهــا  ارمــة فــي الوقــح ذاتــ ، وعلــر عنهــا علــر عنهــا وريــر الــد

أن التحلــيالت، التــي ذهلــح إلــى  ــد الحــد ث عــن ضــع  الــرد الروســي هــ الء ورأى  الــّريت فالديميــر بــوتين.
 ليســح فــي محلهــا،  صوصــا أن المقاربــة الروســية للملــ  الســور  فــي الوقــح الــراهن تنطــو  علــى إدراك عميــق

ب موقفـا عقال يـا، لمحاوالت التشوي  على التفاهمات بشأن أدلب، وبالتالي فإن مـا جـرى، وبـرغم فدا تـ ،  تطليـ
 إلى ف   راد لروسيا أن تقع في  من  الل استفزارات كهاه. ال  نجري 

ب اإل جـرار وراء كـا مـا مـن شـأ   ن اسسا  في الموق  الروسـي  اليـا يةمـن فـي تجنيـويضي  الخلراء بأ
عتقاد بأن الرد الفعلي على االستفزار اإلسراّيلي قد بدأ فعال،  صوصا بعد ريـارة اال معي  الحا السور ، تقو 

قاّد سالؤ الجو اإلسراّيلي إلى موسةو، وما تردد عن أن التوضيحات اإلسـراّيلية لـم تكـن كافيـة، وبالتـالي فـإن 
، التي لن تكون بعد اليوص قـادرة  إسراّيا ى  ساب المر لة المقللة ستشهد تقييدا إضافيا في قواعد االشتلاك، عل

 على المغامرة بأ  استفزار جد د.
العداّية مع إ ران أص أن العملية   إسراّيا لعملية تداعيات  اصة بعالقة ل ثمة من  تساءل  ول ما اذا كان

ى   موســةو  دون تهــد  فــي المقــاص الــّريت إلــى إ هــار مخــاطر المســا دة الروســية الكاملــة للنظــاص الســور  علــ
في االعتلار؟ أص أن العملية لها أهدا  أ رى  اصة مع تزامن إطـال  فرقاطـة فر سـية   إسراّيا وضع مصال  

لعــدد مــن الصــواري  علــى اسراضــي الســورية تزامنــا مــع  ــادث إســقاط الطــاّرة الروســية، والــا  تــزامن مــع قيــاص 
  اإلســـراّيلية فـــي اسراضـــي الســـورية، علـــى بعـــ   16 -بضـــربات جويـــة قامـــح بهـــا طـــاّرات   إ    إســـراّيا 

 اسهدا  التي قالح تا أبيب إ ها إ را ية، وبما  دلا على وجود تنسيق فر سي إسراّيلي في هاه العملية.
يضــا عمــا تحتويــ  تــدعو إلــى التســاؤل أالروســية كمــا أن ردود اسفعــال التــي أفررتهــا عمليــة إســقاط الطــاّرة 

ســيرجي وريــر الــدفا  الروســي جعلــة موســةو فــي مواجهــة تــا أبيــب للــرد علــى مثــا هــاا العمــا الــا  وصــف    
شــويجو  بأ ــ  عمــا اســتفزار ، واتصــال  هاتفيــا بنظيــره اإلســراّيلي أفيجــدور ليلرمــان وإ لــاره بــأن موســةو تحمــا 

ان اإلســراّيلي عــرض الطــاّرة الروســية للخطــر علــر المســعولية الكاملــة عــن إســقاط الطــاّرة سن الطيــر   إســراّيا 
خاذهـــا ســـتارا لعمليتهـــا فـــي الالذقيـــة، وهـــو مـــا  ـــدا بالمضـــادات الصـــارو ية الســـورية التحليـــق بـــالقرب منهـــا، واتي 

علــى الـرغم مـن توصــا تركيـا وروســيا و    . 16 –اعتلارهـا هـدفا معاديــا  ظـرا لصـغر  جمهــا عـن الطـاّرة   إ  
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إال أن الضربات الجوية على الالذقية ت شر إلى أن الخطوات غير المحسوبة س  طر  إلى اتفا  بشأن إدلب 
سو  ت د  إلى أ طاء لها تلعات  طيرة، وقد تـ د  إلـى تصـعيد محتمـا بـين اسطـرا  الالعلـة علـى اسرض 

ا الـا  السورية  اصة بين  موسةو، وتا أبيب ، وقد يةون المقصـد مـن المسـل  اإلسـراّيلي مـن وراء هـاا العمـ
يســـين الروســـي   فالديميـــر بـــوتين ،  اعتلرتـــ  موســـةو عـــداّيا ، هـــو  لـــق مشـــةالت تحـــول دون تنفيـــا اتفـــا  الّر

رجــب طيــب أردوغــان  الخــاص بـــ  إدلــب ، إال أن الكــرملين قــال فــي بيــان لــ  إن  ــادث إســقاط الطــاّرة  والتركــي 
ين، وأردوغــان، المتعلــق بمحافظــة إدلــب فــي الروســية قلالــة الســوا ا الســورية لــن  ــ ثر علــى اتفــا  الّريســين بــوت

ســوريا، كمــا أكــد المتحــدث باســم الّراســة الروســية ديمتــر  بيســةو  أن الحــادث لــن  ــ ثر علــى االتفــا  التركــي 
الروســي القاضــي بإقامــة منطقــة منزوعــة الســالؤ بــين منــاطق النظــاص والمعارضــة بمحافظــة إدلــب  شــمال غــرب 

 لمستقلا سوريا. سوريا سن هاا االتفا  هاص ومصير  
وفيما  لدو أن الحادث سو   لقي بظالل  على العالقـات الروسـية اإلسـراّيلية،  اصـة فـي مسـألة التنسـيق 
العمليــاتي علـــى اسرض الســـورية، كمـــا قـــد تعتلـــر موســـةو، أن أيـــة ا تراقـــات للطـــاّرات اإلســـراّيلية فـــي اسجـــواء 

ال إمةا يــة موســةو إســقاط هــاه الطــاّرات عــن طريــق الســورية القريلــة مــن قواعــدها عمــال عــداّيا، مــع عــدص إغفــ
 ، يشير إلى ذل  إعالن ورارة الخارجية الروسية استدعاء السفير  400 –منظومتها الصارو ية المتقدمة   إ  

اإلسراّيلي لدى موسـةو ، علـى  لفيـة الحـادث، إضـافة إلـى إبـالغ وريـر الـدفا  الروسـي سـيرجي شـويجو  ظيـره 
ليلرمــان أن بــالده تحــتفظ بحــق الــرد المناســب، وأن المســ ولية عــن تحطــم الطــاّرة الروســية دور غــاإلســراّيلي أفي

  ومقتــا طاقمهــا فــي ســوريا،  تقــع بالكامــا علــى الجا ــب اإلســراّيلي، وأن ورارة الــدفا  الروســية دعــح 20- إ ــا
 دد الجنود الرو .مرارا الجا ب اإلسراّيلي إلى ضلط النفت بشأن الهجمات على اسراضي السورية ، التي ته

إضافة إلى ذل   شرت ورارة الـدفا  الروسـية  ارطـة مـا أسـمت    الكمـين اإلسـراّيلي   لـين  ركـة الطـاّرات 
  قلــا إســقاط اس يــرة، كمــا  لــين الرســم الليــا ي للــورارة أن المقــاتالت اإلســراّيلية 20-اإلســراّيلية والروســية  إ ــا

   39 –وبعـد ذلـ  أطلقـح الصـواري  العاليـة الدقـة   جـي بـي  ـو   الروسـية، 20-اقتربح مـن مسـار طـاّرة  إ ـا
-كيلو مترات، وأن منظومة الدفا  الجوية للنظاص السـور  التـي كا ـح تتلـع طـاّرة  أ  110بمدى إطال   لل  

  اإلســراّيلية، اعتقــدت فــي  هايــة المطــا  أن الطــاّرة الروســية عــدو، وأســقطتها، وأن الطيــارين اإلســراّيليين 16
ا الطاّرة الروسية إلى مسار أ ظمة الدفا  الجو  السورية، وأن الوقح لم يةن كافيا إلبعـاد الطـاّرة الروسـية دفعو 
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  إسـراّيا  تفق العد ـد مـن الخلـراء علـى أ ـ  فـي  هايـة المطـا ، سـيتعين علـى وفي كا  ال  عن داّرة الخطر.
كليـر قــدرة  مــن دون أن يقيـد ذلــ  إلـى  ــد ي  وروسـيا إقامـة عالقــة تتـي  لكــا منهمـا الــدفا  عـن مصــالح  المختلفـة

 بمحاربة تموضع إ ران في . تكراراعلى التد ا في الللد المجاور الا  توعدت   إسراّيا 
 
 تقديرات الصحافة االسرائيلية: -8

السياسـيين،  ظـرا لتـوتر العالقـات مـع ة قـادالسراّيلية عن  الة الترقب التـي تمـأل وجـوه اإلصح  التحدثح 
 جنديا روسيا. 15ى  لفية إسقاط الطاّرة الروسية في سوريا ومقتا موسةو عل

الحملـــة العســـةرية اإلســـراّيلية اس يـــرة فـــي  فـــي مقالهـــا االفتتـــا ي إن    ـــديعوت أ رو ـــوت وقالـــح صـــحيفة 
تحقق  ، م كدة أن  سوريا مهما كا ح ذكية، إال أ ها ا تهح بأرمة دبلوماسية ال داعي لها مع قوة عظمى عالمية

اسهــدا  العســةرية ال يعنــي  جــاؤ العمليــة، بــا علــى العةــت فــإن هــاا فشــا س ــ  فــي الشــر  اسوســط ال توجــد 
 ، بحسب تعليرها. وجلات بالمجان

إســراّيا ســتدفع الــثمن بعــد فقــدان موســةو طــاّرة اســتخلارية إلكترو يــة علــى متنهــا  وأوضــحح الصــحيفة أن 
صــحي  لــن  نفــا الــرو  صــلاؤ غــد  ، مضـيفة أ ــ   ق الجــو  ضـابطا، مــن  لــراء االســتخلارات ورجــال الفريــ 15

عمليــة رد ضــد قواعــد ســالؤ الجــو، مثلمــا اقتر ــوا فــي اللجنــة اسمنيــة لللرلمــان الروســي، لكــن إســراّيا ســتكون 
ـــة اىن أكثـــر ممـــا فـــي الماضـــي بـــأن تكيـــ  ســـلوكها ضـــد أهـــدا  علـــى اسرض الســـورية مـــع المصـــال   مطالل

 . الروسية
السـلطات اليو ا يـة أعلنـح أمـت بـأن  نـة أن ، مليي  نتاّج واضحة في الميدان بشةا فـور  ال وأشارت إلى أن 

الرو  أوضحوا أن  يتهم أن  نفاوا ابتداء من اليوص مناورة جوية مفاجعة على مدى ستة أياص، في المسا ة التي 
 . ماص الالذقيةبين  يقوسيا والمنطقة التي استخرجح منها أجزاء من الطاّرة التي أسقطح في اللحر أ

ذل   وض  أن المنطقة الجوية الكلرى هاه ستكون مغلقة تماما أماص الطيـران مـن كـا  ـو  مهمـا  ورأت أن 
هـاه هـي المر لــة اسولـى فـي النيـة الروسـية إلغــال  منطقتـين لـد ول الطـاّرات اسجنليـة فــي  ، معتقـدة أن  كـان

إسـراّيلي جـو  فـي هـاتين المنطقتـين، وهـاا هـو  منطقة الشـاطئ السـور  وفـي دمشـق، مـا سـيقيد جـدا كـا  شـاط
 . الرد الفور  على إسقاط الطاّرة
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، م كــدة أن  بمـا يةفــي بعـد إســقاط الطـاّرة الروســية لح عرقــاً القيـادة اإلســراّيلية تصـلي  وذكـرت الصــحيفة أن 
فلـــم يســـارعوا  الـــرو  فهمـــوا بعـــد هـــاه الحادثـــة أن بإمةـــا هم تحقيـــق إ جـــارات إســـتراتيجية  يـــال إســـراّيا، ولهـــاا 

وفــي الســيا  ذاتــ ، قالــح  . ســاعة لدراســة وتحليــا الحــدث 12ليوجهــوا االتهامــات علــى الفــور، واســتغر  اسمــر 
يــا إن   هـــارتت صــحيفة  ،  هنـــاك تعقيــدات فـــي العالقــات بـــين روســيا وإســـراّيا فــي مقـــال لكاتلهــا عـــامو  هّر

ا الهجمــات أو أن تحــدد منــاطق  ظــر روســيا تســتطيع أن تطالــب بتحــا ر مســلق لوقــح أطــول قلــ موضــحة أن 
طيــران للطــاّرات اإلســراّيلية أو تزويــد اسســد بأ ظمــة دفــا  جويــة  د ثــة، والتــي امتنعــح  تــى اىن عــن تزويــد 

 .  ظاص اسسد بها
الحادثة أوقعح إسراّيا في ورطة مع الرو ، ما قد  ـ ثر بصـورة سـيعة علـى  ريـة  واعتلرت الصحيفة أن 

إســراّيا مــا  ، مشــددة علـى أن  تــي  تمتـع بهــا ســالؤ الجـو اإلســراّيلي فــي الجلهـة الشــماليةالعمـا اإلســتراتيجي ال
تطلـب موسـةو مـن تـا أبيـب إعطاءهـا  وتوقعـح أن  . رالح تنتظر رؤية ما هي الخطوات التـي سـتتخاها روسـيا

والقريلـــة مـــن تحـــا را ملةـــرا أكثـــر قلـــا الهجمـــات، أو تحد ـــد منطقـــة محظـــور للطيـــران اإلســـراّيلي التحليـــق فيهـــا 
يجب أن  تاكر داّما الدر  اسول فـي التـاري  العسـةر  وهـو  ، مضيفة أ    قواعدها العسةرية في شمال سوريا

 . ال تلعب مع الرو 
 ــول تصــريحات بــوتين بــأن بــالده ســتتخا  طــوات لحمايــة رجالهــا ومنشــاتها فــي ســوريا، قالــح الصــحيفة 

طــوال الوقــح  طــا متشــددا، فإ هــا تســتطيع التشــوي  علــى  ريــة فــي  ــال قــررت روســيا أن تظهــر  اإلســراّيلية 
 . العما اإلسراّيلية في سماء سوريا، ال سيما في شمال غرب الدولة

إسراّيا ستضطر إلى التدقيق   وسي ميلمان، إن   معاري  من جهت ، قال الكاتب اإلسراّيلي في صحيفة 
إسـقاط الطـاّرة الروسـية يخـدص مصـلحة  ظـاص  م كـدا أن ،  أكثر بالنسلة للمنطقة التي ستتعرض س  هجوص قـادص

 . بشار اسسد، الا  يفهم لعلة الكرملين المزدوجة
سـتدفع إسـراّيا  وفسر ميلمان تصريحات بوتين التي جاءت أقا  دة من بيـان ورارة الـدفا  الروسـية، أ هـا 

بيا ــات التنســيق اإلســراّيلية  أن  ، مشــيرا إلــى إلــى تحســين تنســيقها مــع روســيا، كــي ال تتكــرر الحادثــة اس يــرة
 . السـابقة إلـى روســيا ال تسـلم إال قلــا وقـح قصــير مـن الهجــوص، وهـي عموميــة جـدا، وال توضــ  أهـدا  الهجــوص

،  يحدث تغيير في هاه الليا ات، وستضطر إسـراّيا إلـى أن تسـتلق بلضـع دقـاّق اإل طـار بـالهجوص وتوقع أن 



 
15/10/2018  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(73رقم )                  

    
       
 

22 
 

 رية عما ومناورة للعمـا فـي سـوريا، سن بـوتين لـم يقـا ال بعـد، وبتعـابير  ال  زال إلسراّيا مستدركا بقول  إ   
 ، بحسب تعليره. كرة القدص لم  رفع إلسراّيا سوى بطاقة صفراء

ليـ  راص، هـو  مسـألة  ريـة العمـا التـي تمنحهـا المحلا العسةر  فـي صـحيفة معـاري   واسمر الحاسم، بحسب
لخصوص.وروســـيا هـــي دولـــة عظمـــى اإن إســـراّيا متعلقـــة بروســـيا بهـــاا روســـيا إلســـراّيا. وإذا شـــعنا أص أبينـــا، فـــ

عالمية وإسراّيا ليسح كال ، رغم أ نا  ميا إلى  سيان ذل  أ يا ا. ويلرر هـاا اسمـر  صوصـا مقابـا ضـع  
الواليــات المتحــدة فــي المنطقــة. ورغــم أهميــة الــدعم اسميركــي إلســراّيا ضــد الفلســطينيين، لكــن أهميــة الواليــات 

دة كا ح داّما بقدرتها على توفير دعم إلسـراّيا ضـد دول عظمـى أ ـرى. ويلـرر جـدا فـي الحـدث الحـالي المتح
 عدص قياص اسميركيين بأ  عما .

 -رأى المحلـــا العســـةر  فـــي صـــحيفة   ـــديعوت أ رو ـــوت ، ألـــيةت فيشـــمان، أن  صـــب صـــواري   إ  و 
اّيا علــى ارتفــا  عشــرة لال  قــدص  ســتكون   فــي روســيا يعنــي أن أ  طــاّرة إســراّيلية تحلــق فــي وســط إســر 300

مهددة عمليا . ولفح إلى أن روسيا رودت دوال أ رى بصواري  كهاه، وبينها إ ران وأذربيجان. ولفـح أيضـا إلـى 
   إلـى جا ـب جنـود فـي دول اشـترت هـاه المنظومـة.300 -أن قوات إسـراّيلية عملـح فـي تفعيـا منظومـة  إ  

عما سالؤ الجو اإلسراّيلي ضد أهدا  في عمق اسراضي السـورية سـتكون  لكن فيشمان أشار إلى أن  طريقة
معقـــدة أكثـــر . ورغـــم ذلـــ ، فـــإن  مشـــةلة إســـراّيا مقابـــا هـــاه الخطـــوة الروســـية ليســـح عســـةرية وإ مـــا سياســـية. 
فالتحديات في المسـتوى العسـةر  هـي تكنولوجيـة وتكتيةيـة، وفـي هـاا الملعـب إسـراّيا جيـدة بشـةا ال يقـا عـن 

 . با أن تدمير أهدا  بشةا دقيق في اسراضي السورية يمةن تنفياه بواسطة منظومـة صـواري  وقـااّ  الرو 
 صارو ية .

فـي الملعـب السياسـي إجابــة جيـدة علـى الشــرخ   إســراّيا  وأضـا  فيشـمان أ ـ  فــي مقابـا ذلـ ، ال توجـد ل
هــا فــي الشـر  اسوســط، وهــي العالقــات أداة إســتراتيجية هامـة لمةا ت  إســراّيا الحاصـا مقابــا الــرو . وقـد تفقــد 

مــع الــرو  التــي ســمحح لهــا بحريــة العمــا فــي ســورية  تــى اىن. وهــاه العالقــات، التــي بنيــح وتمــح صــيا تها 
طوال السنوات الثالث اس يرة تلقح ضربة اىن. ولم  تض  بعد  جم الضرر. والرو  ال  ريدون،  تى اىن، 

 ات .التحدث مع إسراّيا  ول مستقلا العالق
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  فــي ســورية، وهــي مشــةلة 300 -ســتواج  مشــةلة فــي قصــ  بطاريــات  إ    إســراّيا وتــابع فيشــمان أن 
فـي اسراضـي السـورية، سـيةون واضـحا  300 -سياسية.  فعندما تتلقى طاّرة مقاتلـة إسـراّيلية أمـرا بتـدمير إ  

ذلــ  الــد ول فــي مواجهــة لمــن يصــدر اسمــر أ ــ  يجلــت فــي هــاه اللطاريــة رو ق كمشــغلين ومرشــد ن. ويعنــي 
  400-ملاشرة مع الجي  الروسي . واعتلر فيشمان أن تزويد روسيا لسورية هاه المنظومة وليت صواري   إ 

 اسكثر تطورا،   لم  إلى أن الرو  ما رالوا  لجمون أ فسهم . 
يلية فـي الشـر  ووفقا لفيشمان، فـإن عالقـات إسـراّيا وروسـيا هـي  أ ـد عناصـر القـوة اإلسـتراتيجية اإلسـراّ

اسوسط. وعندما  تنكر الرو  للعالقـات مـع إسـراّيا فـإن هـاا يضـعفها، إذ أن هـاا يعنـي إعطـاء ضـوء أ ضـر 
عاديــة، مثــا إ ــران، الســتغالل الفتــرة القريلــة مــن أجــا أن تنقــا إلــى للنــان أســلحة تنطــو  علــى إشــةالية لجهــات مق 

لطــاّرات. وستضــطر إســراّيا إلــى أن تقــرر مــا إذا بالنســلة إلســراّيا، مثــا صــواري  دقيقــة وصــواري  مضــادة ل
كا ـح ستواصـا سياسـتها  بضـرب قـافالت اسسـلحة( وتخـاطر بتعميـق اسرمـة مـع الـرو ، أص أ هـا ستسـتقيم مـع 

 الخط الروسي .
د المحلا العسةر  في صحيفة  يسراّيا هيوص ،  وءا  ليمور، علـى أن إسـقاط الطـاّرة الروسـية، كال  شدي 

 فسها اىن في أوص أرمة إستراتيجية يمةـن أن تـ ثر علـى مسـتقلا الجلهـة   إسراّيا  كان  دثا تكتيةيا، ووجدت 
،  إسـراّيا للشـ   تـى لـدى المتشـاّلين فـي  الشمالية. وهجمة الرساّا الروسية فـي اسيـاص اس يـرة ال تقلقـي مةا ـاً 

الا ن اعتقدوا أن الحد ث عن  طأ سيعلر سريعا. وورير الدفا  الروسـي شـويغو ال يعمـا فـي فـراغ، فهـو إ ـدى 
 الشخصيات المحلوبة في روسيا، و طوات  منسقة بالكاما مع الّريت بوتين .

كـال  أبـدا. إ هـا تقـ  إلـى جا لهـا هـي، مـع وأضا  ليمور أن  روسيا ليسح إلى جا ب إسراّيا، ولم تكـن 
 ميا بارر إلى جا ب سورية،  ليفتها وتوفر لها اسمن كي تتمتع بالمستقلا بثمار إعمارها االقتصاد  .

ـــيت  صـــب صـــواري   إ   ـــر القلـــق ل ـــر مـــا  ثي  ، وإ مـــا يجـــب أن يةـــون تجـــاه 300 -ورأى ليمـــور أن أكث
لكي بحيث تقييد الطاّرات المهاجمة من منطقة اللحـر المتوسـط.  التصري  غير المفسر بسدي موجات اللث الالس

وســالؤ الجــو اإلســراّيلي يســتند إلــى تقنيــات متطــورة، واسســلحة التــي يطلقهــا،  اصــة فــي هــاه الهجمــات، دقيقــة 
اسميركيـة  –. ولـيت واضـحا مـا الـا  يخطـط لـ  الـرو ، ومـدى صـمود اسجهـزة اإلسـراّيلية GPSوتعتمد علـى 
هاا تهد د يجب أ اه بالحسلان ليت فقط س   سيد ا روسيا وإسراّيا إلـى مواجهـة ملاشـرة، وإ مـا  أمامهم، لكن
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س ـــ   نطـــو  علـــى ا تمـــال تشـــةيا  طـــر علـــى  يـــاة الطيـــارين اإلســـراّيليين وتشـــوي  أجهـــزة وإفشـــال عمليـــات 
 هجومية .

شمال في المستقلا المنظـور. وال وأشار إلى أن  تلعات إسقاط الطاّرة سترافق العمليات  اإلسراّيلية( في ال
 ش  في أن طهران ستحاول وضع مصاعب أكلر أماص إسراّيا وتوريطها مع الرو  مرة أ رى .

ــيت الحةومــة اإلســراّيلية،  يــا، ّر مــن جا لــ ، هــاجم المحلــا العســةر  فــي صــحيفة  هــارتت ، عــامو  هّر
لة  مـع الـرو ( تختفـي . ورأى أ ـ    لـدو بنيامين  تنياهو، وكتب أن   تنيـاهو غيـر قـادر علـى جعـا هـاه المشـة

  تى اىن أن الخطوات الروسية ستكون بتقييد كلير لحرية العما اإلسراّيلية في سماء سورية .
  التـي باعتهـا 300 -ولفح هّريا إلـى أن الطيـران الحربـي اإلسـراّيلي تـدرب علـى مواجهـة صـواري   إ  

يو ان أيضا.  وعلى اسرج  أن سالؤ الجو قادر على إيجاد روسيا إلى قلرص وصواري  كهاه موجودة بحورة ال
 أساليب عما تقلأ الخطر من هاه المنظومة .

يــا إلــى أن  وفــي مــا  تعلــق بالتصــريحات الروســية  ــول مســ ولية إســراّيا عــن إســقاط الطــاّرة، أشــار هّر
يلي، باســتثناء ادعــاء عــاص روســيا توجــ  اتهامــات للجــي  اإلســراّيلي،  بينمــا ال تــاكر المســتوى السياســي اإلســراّ

  ول السياسة الهجومية الخطيرة التي تنتهجها إسراّيا في سورية .
 
 :300منظومة الدفاع الجوي اس  – 9

 15روســية فــو  اللحــر المتوســط فــي  ادثــة أدت إلــى مقتــا ال 20-بعــد أســلو  مــن إســقاط طــاّرة إليوشــين
لريــة التــي كا ــح تشــن تزامنــًا مــع الحادثــة غــارات علــى عســةريًا روســيًا، صــعيد الكــرملين  طابــ  تجــاه الدولــة الع

تهــا. وفـي  طـاب متلفــز شـرؤ وريـر الــدفا  شـمال غـرب سـوريا، ولــم تـأل جهـدًا لمحاولــة إقنـا  موسـةو بحسـن  يي 
ردا علــى الحادثــة،  الروســي ســيرغي شــويغو اإلجــراءات التــي قررتهــا موســةو لتعزيــز الــدفاعات الجويــة الســورية

نا  بأن وضع هاه اإلجراءات قيـد التنفيـا سـيرد  المتهـورين عـن القيـاص بأفعـال تهـدد سـالمة لد نا اقت   يث قال 
. وأعلــن الجــي  الروســي أن روســيا ستســلم الجــي  الســور  منظومــة  جنود ــا، وإال فإ نــا ســنرد بالشــةا المناســب

 عـــاص تيخــا فــيالحد ثــة  ــالل أســلوعين. وكـــان قــرار تســليم هــاه المنظومــة ا 300-صــواري  الــدفا  الجــو  إ 
قـادرة علـى اعتـراض طـاّرات  . وأكد شـويغو أن هـاه المنظومـة يةسراّيلاإلمعارضة اللكن  لم  نفيا بسلب  2010
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. وتتولى القوات الروسـية  اليـًا  كلم وقادرة على ضرب أهدا  جوية عدة في لن وا د 250على بعد أكثر من 
كثــر تطــورًا اس 400-ي طرطــو ، وصــواري  إ المنتشــرة قــرب القاعــدة اللحريــة فــ 300-تشــغيا صــواري  إ 

المال ة علر اسقمار  المنتشرة في محيط قاعدة  ميميم الجوية في غرب سوريا. وقال ورير الدفا  الروسي إن 
ـــة التـــي تهـــاجم أهـــدافًا أرضـــية ســـتتعرض  االصـــطناعية ورادارات الطـــاّرات وأ ظمـــة اتصـــاالت الطـــاّرات الحربي

. وأبلـــ  الـــّريت الروســـي فالديميـــر بـــوتين  ليفـــ   المحاذيـــة لســـوريا فـــي اللحـــر المتوســـطللتشـــوي  فـــي المنـــاطق 
الـــّريت الســـور  بشـــار اسســـد بهـــاه اإلجـــراءات  ـــالل محادثـــة هاتفيـــة هـــي اسولـــى بينهمـــا منـــا إســـقاط الطـــاّرة 

  الروسية من طريق الخطأ.
، إنَّ روســيا تملــ  العد ــد مــن يقــول ســيرغي بالماســو ، الخليــر فــي معهــد الشــر  اسوســطفــي هــاا الســيا  

رت المقضي فـي االتجـاه إسراّيا الطر  الملاشرة وغير الملاشرة إللحا  الضرر بمصال   . السـللي ، في  ال قرَّ
المضـــاد  300-بعـــد الحـــادث ســـو  تنهـــي موســـةو بصـــفة  شـــل  م كـــدة تســـليم  ظـــاص إ  وأضـــا  بالماســـو   

. ويطــرؤ بالماســو  أنَّ روســيا تمــدي الجا ــب الســور   ابقللطــاّرات، الــا  باعتــ  للجا ــب الســور  فــي وقــح  ســ
د مــدى  بجنــود  رو  لتشــغيا تلــ  اس ظمــة، وأضــا    القــوات الجويــة  ريــة  ركــة إنَّ قــرارات روســيا ســو  تقحــدي 

. ويطرؤ الخلراء أنَّ روسيا تمل   يارات  أ رى، كـأن تمـدَّ اسطـرا ل التـي  اإلسراّيلية في المجال الجو  السور  
د بإســقاط أ  طــاّرة إســراّيلية تقتــرب تعــد   ها إســراّيا أعــداءها، مثــا إ ــران و ــزب  ، ســرًا باسســلحة، أو أن تقهــدي 

ذاتهـا. وبالتأكيـد، لـن يفيــد   إسـراّيا مـن المجـال الجـو  السـور ، أو أن تشـنَّ الهجـوص علـى أهــدا  عسـةرية فـي 
كـي تمنـع ذلـ . وتتوقـع الشـلةة الروسـية أن   إسـراّيا وال روسـيا، والكـرة اىن فـي ملعـب   إسـراّيا تصعيٌد كهـاا 

 نـــاق  كـــال الجـــا لين غاللـــًا الحادثـــة بصـــفة غيـــر رســـمية فـــي هـــاه المر لـــة، لكـــنَّ تحد ـــد مـــا الـــا  ســـيقعللن مـــن 
مها  ــــى روســــيا، مســــألٌة مختلفــــٌة تمامــــًا. وصــــرَّؤ  يةــــوال    إســــراّيا التفســــيرات أو االعتــــاارات، التــــي قــــد تقــــدي  إل

الروســـية قـــاّاًل، إنَّ  قيقـــة أنَّ  RTليـــر فـــي معهـــد االقتصـــاد العـــالمي والعالقـــات الدوليـــة، لشـــلةة ســـوركو ، الخ
ـر مـدى غضـب روسـيا مـن التصـر فات غيـر المسـ ولة روسيا قد أعلنح اتهاماتهـا بهـاه السـرعة  مـن جا ـب   تظه 

 اإلسراّيليين. 
تفاقم الوضع بأن يعلن اعترافـ  بـاقترا   طـأ،  وقال ميررايان إنَّ ّريت الورراء اإلسراّيلي بإمةا   أن يمنع

لح مـن المسـ ولية، أو ألقـح    إسراّيا ويعرض تقديم تعوي . وأضا  مررايان أنَّ  إذا التزمح الصمح، وتنصَّ
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. و تــى اىن، قالــح القــوات الجويــة اإلســراّيلية إنَّ  ســارة  بــاللوص علــى الســوريين، فســو  تواجــ  تلعــات   طيــرة
 ليسح مس وليتها، با مس ولية سوريا وإ ران و زب  .  الم سفة  20-طاّرة إ لوشين

، وأعلنـح ورارة الـدفا  إعال ـًا قاطعـًا  عداّيـة و  مقتهـوي رة وبينما وصفح موسـةو التصـر فات اإلسـراّيلية بأ هـا 
ت ر  وعًا ما، بقولـ  إنَّ أنَّ المقاتالت اإلسراّيلية تعمَّدت استخداص الطاّرة كغطاء،  فَّ  بوتين ال قًا من  دة التو 

 ـ من الـلع    لدو  ادثًا مأسويًا أكثر من أ ي  شيء  ل ر. تقول الشلةة الروسـية   20-إسقاط الطاّرة إ لوشين
ق  بالعالقـات الروسـية  بأنَّ هاه إشارٌة إلى أنَّ الحادثة سرعان ما قد تاهب طيَّ النسيان، وأنَّ الضرر الا  سـتقلح 

. وقــال  يةــوال  ســوركو ، اللا ــث الكليــر بمعهــد االقتصــاد العــالمي والعالقــات  ياًل  ســلياً اإلســراّيلية ســيةون قلــ
ـــال مـــن أجـــا منـــع  ـــوادث كهـــاه الدوليـــة فـــي موســـةو   . لكنـــ   ـــ من أنَّ كـــال النظـــامين، الروســـي  كـــا  شـــيء   قف ي

مــان أ َّـ  فــي بعـ  اس يــان تحـدث أشــياٌء كتلــ . ومـع وجــود الشـراكة الوثيقــة بـين الللــد ن، لــن  واإلسـراّيلي،  تفهَّ
يســتفيد أ م منهمــا مــن إلحــا  الضــرر بالعالقــات بينهمــا بســلب الحــادث المأســاو . وقــال غريغــور  لوكيــا و ، 

أعتقــد أ هــا كا ــح  ادثــة. لــم تســهتد  إســراّيا عمــدًا قتــا جنــود  لعليــا لالقتصــاد بروســيا  اسســتاذ فــي المدرســة ا
. بينمـا  ـ من لوكيـا و  أنَّ هـاه القضـية سـو  تثيـر جـداًل  ـادًا فـي الـرأ  العـاص  رو  وال تدمير أهدا  روسية

ــة، ولــن  بشــأن  الــة العالقــات بــين الللــد ن، وكالهمــا فــي النهايــة مهــتٌم بالحفــا  علــى التعــاون  فــي القضــايا المقل حَّ
 تركـا هـاا الحـادث يفســد ذلـ . تشـما تلـ  القضــايا الصـرا  السـور ، والعالقـات بــين إسـراّيا وإ ـران،  يـث تجــد 

 روسيا  فسها في موق  الوسيط.
فـي سـوريا التـي باتـح مسـر ًا  2011 عاص مثااًل على مدى تعقيد النزا  الا  ا دلع في تشةا هاه التوترات

  إسـراّيا ل عدة أ يا ًا متناقضة المصال  من القوى الغربية إلـى إ ـران مـرورًا بتركيـا. وتحميـا موسـةو لتد ا دو 
مس ولية إسقاط الدفاعات السورية لطاّرتها م كدة أن الجـي  اإلسـراّيلي لـم  للغهـا بتنفيـا مقاتالتـ  غـارات علـى 

لهـا لتفـاد    غطـاء يلية استخدمح الطاّرة الروسية ها، وأن الطاّرات اإلسراّالالذقية إال قلا دقيقة وا دة من شني 
لــم تختلــئ  لــ  أ   الصــواري  الســورية، لكــن إســراّيا تنفــي ذلــ . واس ــد أكــد الجــي  اإلســراّيلي أن مقاتالتــ  

 .  طاّرة وأ ها كا ح في المجال  الجو ( اإلسراّيلي عندما أقسقطح الطاّرة الروسية
بحســب معلومــات  لراّنــا العســةريين، فــإن الســلب هــو  بيســةو  وقــال المتحــدث باســم الكــرملين ديمتــر  

ضـا  أ. و  إسـراّيا مـع   تصر  متعميد من الطيارين اإلسـراّيليين، وهـاا اسمـر ال يمةنـ  إال أن يضـري بعالقاتنـا
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هــو مــا   الطــاّرة  الروســية( لــم تســقط بصــاروخ إســراّيلي، والحمــد ا. إال أن تصــر  الطيــارين اإلســراّيليين أن 
لــيت موجهــًا ضــد أ  بلــد، بــا   300-  بوقــو  الحادثــة. وأكــد المتحــدث أن قــرار تســليم ســوريا صــواري  إ ســم

تنشـر روسـيا قـوات فـي سـوريا دعمـًا لنظـاص اسسـد، وهـو مـا  2015فـي سـوريا. ومنـا    اتخا( دفاعًا عـن جنود ـا
ــ  باســتعادة قســم كليــر مــن أراضــي الــلالد. ويشــةا إســقاط الطــاّرة الروســية  أ طــر  ادثــة تشــهدها لليــة ســم  ل

إسـراّيلية فـي سـوريا. وفـي -لتجنـب  صـول مواجهـات روسـية 2015التي تم التوصا إليها في   الخط السا ن 
محاولة لسحب فتيا اسرمة توج  قاّد سالؤ الجـو اإلسـراّيلي شخصـيا إلـى موسـةو لتقـديم أدلـة تلـرن بـالده مـن 

 الحادثة. 
 

 خاتمة: - 10
علـى ملـدأ  تعمـا موسـةوو إلسراّيلي بإسقاط الطاّرة الروسية فـي اسجـواء السـورية، منا أن تسلب الطيران ا

الدفا  الروسية بيا ًا أكدت في  على أن الكيان اإلسراّيلي  تحما المس ولية كاملة،  ورارة التصعيد،  يث  شرت
ل قاّـد سـالؤ الجـو وأكدت على أ ها ستحتفظ بحق الـرد، ومـ  رًا رفـ  الـّريت الروسـي فالديميـر بـوتين اسـتقلا

 .جتهد في  الكيان لتقديم االعتاارات والملررات لروسياااإلسراّيلي عميةاص  وركين، في الوقح الا  
تطــورا مهمــًا فــي المجــاالت  الثناّيــة المشــتركة بــين الطــرفين  ــالل الحقلــة الماضــية شــهدت العالقــاتلقــد 

مرا ـا  فـي ت هـاه العالقـاتاالقتصادية والتجاريـة والعسـةرية واسمنيـة، فضـاًل عـن العالقـات السياسـية، كمـا مـري 
، وب العربيــة عامــةالحقــو  المشــروعة للشــع وتجاهــا تــأرص وتــوتر وبــرود بســلب السياســات العدوا يــة اإلســراّيلية،

فة من وبسلب المواق  اإلسراّيلية المتخوي  ،في فلسطين  اصة والعدوانستيطان والحصار ومواصلة عمليات اإل
ع روســيا إلــى المنطقــة  ــران وســوريا، وبســلب تطليــإالتوجهــات الروســية الطمو ــة وعالقاتهــا بــدول المنطقــة ومنهــا 

  كمصدر مهم للد ا بخاصة من  ا ية تصد راسسلحة، إذ تنفق دول المنطقة أمواال طاّلة على التسلي .
اإلســراّيلي  المثــاتقــوص علــى ملــدأ  العالقــات الروســية اإلســراّيلية بصــورة أبعــد وبمنظــور أشــما لواقــع أن وا

فى لها  من روسيا  وسيستمر كدليا  إسراّيا هو أسا  موق    أ ترم ، ولكنني أ ار من  إ ني  القديم القاّا 
كقـوة إقليميـة مهمـة فـى   إسـراّيا القـات مـع لها عدة أهدا  من وراء توثيق العفإن بالنسلة لروسيا . و المستقلا 

الشر  اسوسط  يث تسعى روسيا إلى إضعا  الواليات المتحدة، واإلمساك بالشر  اسوسط، بوصف  جزًءا من 
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ات الـى أعـداء و  استراتيجيتها العالمية. فـى المنطقـة، وهمـا   إسـراّيا فيما يخأ تعـارض تصـد ر السـالؤ والمعـدي
الروسـي فــي الشـر  اسوســط، مـع المصـال  اإلســراّيلية، سـواء فــي المسـتوى التــاريخي أو اثنتـان مـن أذر  النفــوذ 

 فقــــد مثلــــح تلــــ  اسســــلحة الروســــية الصــــنع العمــــود الفقــــر  لترســــا ة اسســــلحة المعاديــــة ل ،فــــى الوقــــح الــــراهن
منطقـة، وأ هـرت فـي الالروسـية   هرت القدرة اإلسراّيلية المحدودة في منع بيع اسسـلحة وعلى اسثر . إسراّيا 

 بجالء.هاا اسمر الصفقات اس يرة بين إ ران وروسيا 
سـتخراص الغـار فـى االسـيطرة علـى فـي   غـار بـروص فشلح محاوالت شـركة الـنفط الروسـية على صعيد ل ر 

عــح مــ  را أ قــرة إلــى المما عــة اإلســراّيلية. كمــا وقي   ــوض شــر  اللحــر المتوســط ويفتــرض أن يةــون ذلــ  عاّــداً 
وتا أبيب اتفا  مشرو  عمال  لتصد ر الغار من إسراّيا إلى تركيا وأوروبا، وقد يخف  هاا المشرو  ارتلـاط 

ــاتركيــا وأوروبــا بالغــار الروســي،  يلــرر تضـــارب و بــين روســيا وإســراّيا فــى مجــال الطاقــة  اقــد يشــةا تنافســـ ممي
 المصال  اإلسراّيلية الروسية.
القضايا المهمـة لـرو  أن تتو ى أقصى درجات الحار في ما يخأي   إسراّيا تحاول  على  السا ة الدولية

صــة للتصــويح علــى قــرار  ــد ن التــد ا الروســي فــي 2014ســيا. ففــي الجلســة التــي عقــدت منتصــ   ، والمخصي
ـًلا اإلدارة اسميركيـة، كمـا لـم تحـ ى المنـدوب اإلسـراّيلي أمـراً أوكرا يا، تلقيـ الهجمـات  ظل بـالخروص مـن القاعـة، مغض 
و  على شلةات اإل تر ح،ثم إن سياسـة بـوتين الدا ليـة القمعيـة لـم تحـظل التي يشني  مـن الحةومـة  ها القراصنة الري

ا روسيا فـي مـا يخـأي التصـويح فـي مجلـت اسمـن وفـي الجمعيـة اإلسراّيلية بأ  اهتماص. وعلى الرغم من سجي 
ا سـللية تعاملـح إسـراّيا معـ  بوصـف  شـئ طليعـى ال العامة لألمم المتحدة على قضايا، التي كا ح في معظمهـ

 عتراض علي .يستدعى اإل
 توقع  أن يةون  مسار العالقات الروسـية اإلسـراّيلية المسـتقللي على ضوء  ادثة إسقاط الطاّرة الروسية 

 مشابًها للسيناريو اىتي 
الصـــداقة، والفاّـــدة  بالمحافظـــة علـــى مظهـــر بـــالرغم مـــن أ  شـــيء، ثمـــة اهتمـــاص مـــن الطـــرفين، مســـتمر -أ

 من االرتلاط بينهما. المتلادلة التي يجنيا ها
اردياد التوتر في العالقات الروسية اسميركية، والعالقات الروسية اسوروبييـة سـيولد الضـغوطات علـى  -ب

ســتجد  فســها فــي مــار  سياســية، مــا يجلرهــا علــى تصــويب سياســتها بصــورة داّمــة للحفــا  علــى  التي إســراّيا 
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الواليــات المتحـدة اسمريةيـة، وعلــى إعـادة النظــر فـي عالقاتهـا بنظــاص بـوتين الــا  ” ها مـع  ليفهــا الـداّم مصـالح
  رفع راية التحد  الداّم للغرب .

ســـتجدان   إســـراّيا إذا اســـتمرت الصـــراعات فـــي الشـــر  اسوســـط فـــي  لـــق اسرمـــات، فـــإني روســـيا و -ص 
دارة ر اإلتغييـ فـى  ـاي طرو ة ختلفة  ول القضايا الممووجود مواق   . فسيهما في لحظة ما على طرفي  قي 

رجـو  التنـافت بـين القـوتين الروسـية   مريةـى فـى الشـر  اسوسـط أستعادة الـدور اسالى إالتى تسعى  اسمريةية
ي،  تقـاّلـع ملـدأ التـد ا اإلتي ا ا أوباما ال الّريت تها فى عهدح  دي بعد أن  في في  رب باردة جد دة واسمريةية 

 تلــار ا ــا وســط لمصــالحهما المتضــاربة محــا  يعلــى تلنيــ  إســراّيا محاولــة وقــدرة روســيا وســو  يجعــا مــن 
 داّم.
 


