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تواصل إرسائيل مساعيها لتوسيع نطاق التنسيق مع
روسيا حول امللف السوري حتديدً ا .وربام يمكن
القول إن ذلك يكتسب أمهية خاصة من جانبها باعتبار
ً
مدخل ً
مهم ملواصلة عملياهتا
أن هذا التنسيق يمثل
العسكرية داخل سوريا ،ضد املواقع التابعة إليران
والنظام السوري وحزب اهلل ،وكان آخرها الرضبات
الصاروخية التي شنتها يف  3نوفمرب اجلاري (،)2021
واستهدفت منطقة ريف دمشق التي تضم مستودعات
أسلحة للميليشيات التابعة إليران ،وذلك للمرة الثانية
خالل أربعة أيام.
من هنا جاءت أمهية قمة سوتيش التي عقدت بني
الرئيس الرويس فالديمري بوتني ،ورئيس الوزراء
اإلرسائييل نفتايل بينيت يف  22أكتوبر الفائت ،التي تعد
أول زيارة رسمية لبينيت إىل روسيا منذ توليه منصبه
خل ًفا لبنيامني نتنياهو يف يونيو املايض .كام جاءت الزيارة
بعد ظهور عدد من املؤرشات بوجود توتر يف العالقات
بني البلدين؛ بشأن جتاوز التفامهات التي كانت قائمة بني
بوتني ونتنياهو بخصوص سوريا “آلية عدم التصادم”،
عكستها بيانات وزارة الدفاع الروسية التي دخلت ألول
مرة عىل اخلط ،مع تفعيل أنظمة الدفاع الروسية لصد
اهلجامت اإلرسائيلية يف سوريا.

ومما يشري إىل حرص روسيا عىل بقاء عالقاهتا متوازنة
بني كل من إيران وإرسائيل ،كان الفتًا أن موسكو
استضافت رئيس األركان اإليراين حممد باقري قبل أيام
فقط من زيارة بينيت ،والتي أشاد فيها باقري بالعالقات
العسكرية الوثيقة بني طهران وموسكو(.)1
كام جاءت الزيارة يف سياق جتميد مفاوضات فيينا الرامية
إىل العودة لالتفاق النووي اإليراين املربم عام ،2015
رئيسا إليران يف
واملتوقفة منذ انتخاب إبراهيم رئييس ً
يونيو املايض .ورغبة بينيت يف كسب املوقف الرويس
يف صف إرسائيل من أجل مراعاة املصالح األمنية يف
أي مفاوضات مرتقبة ،خاصة وأن احلكومة اإلرسائيلية
أخفقت يف استغالل اشتباكات السفن مع إيران يف
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تشكيل حتالف دويل عسكري بقيادة واشنطن ضد
إيران ،كام تزداد املخاوف اإلرسائيلية خاصة مع مساعي
التقارب بني طهران والرياض.

يف إطار هذه التطورات ،ثمة تساؤالت عديدة تفرض
نفسها يف هذا السياق ،منها ما هى أبرز امللفات التي
ُطرحت يف مباحثات سوتيش بني بوتني وبينيت ،وهل
سيؤثر تغري السلطة يف إرسائيل وغياب العالقات
الشخصية بني بوتني ونتنياهو بفوز بينيت عىل عمق
العالقات وأسس التعاون بني البلدين؟ ،وبالتايل هل
تعترب روسيا تغيري احلكم يف إرسائيل ،بمثابة فرصة
إلعادة النظر ىف حتركاهتا ىف سوريا من أجل احلد من
اهلجامت اإلرسائيلية؟ ،أم أن بينيت سينجح يف بناء
عالقات قوية مع بوتني  -مثلام فعل من قبل نتنياهو –
بام يساهم يف تعزيز مكانته يف وجه خصومه السياسيني
يف الساحة الداخلية اإلرسائيلية؟ ،أم ستكون الربامجاتية
فقط ولغة املصالح هي املحدد الرئييس يف معاجلة امللفات
الشائكة بني البلدين؟ ،أي أن تصبح نقاط التامس وفرص
التعاون بني روسيا وإرسائيل كفيلة بتذليل العقبات أمام
املسائل اخلالفية يف سوريا ،والتي اعترب بوتني يف حديثه
مع بينيت أهنا “ليست قليلة” ،وما هي توقعات بينيت
فيام خيص الدور املأمول لروسيا يف مفاوضات النووي
اإليراين ،وحدود تقاطعه مع امللف السوري؟.
حكومة بينيت وحتدي “آلية منع التصادم”
عىل الرغم من التحديات التي واجهت العالقات
الروسية -اإلرسائيلية ،إال أن روسيا تعد أحد أهم
رشكاء إرسائيل؛ حيث نجح الطرفان يف توقيع العديد
من االتفاقيات لتعزيز التعاون يف خمتلف املجاالت؛
مثل ،االقتصاد ،والتقنيات احلديثة والغاز والطاقة،
نظرا للعدد الكبري من
وغريها ،خاصة الثقافية؛
ً
املهاجرين اليهود من االحتاد السوڤييتي السابق( ،)2حيث
تشري اإلحصائيات إىل أن نسبة اإلرسائيليني من أصل
رويس أو من دول االحتاد السوفيتي السابق تزيد عن
 20يف املائة ،كام تعد اللغة الروسية ثالث اللغات املحلية

الشائعة يف إرسائيل بعد العربية والعربية( .)3ويف مقابل
املصالح الروسية  -اإلرسائيلية املتشابكة ،فهناك معضلة
حتكمها املصالح العميقة املشرتكة بني كل من روسيا
وإيران ،وسوريا ،والتي جتلت يف التحالف املشرتك يف
سوريا ضد األطراف التي تدخلت إلسقاط النظام يف
سوريا.
لكن تضارب مصالح تلك األطراف مع إرسائيل ،ال
ينفي أن روسيا نجحت منذ دخوهلا كطرف فاعل يف
األزمة السورية عام  ،2015يف عدم التصادم مع إرسائيل
أو إيران .واستطاع كل من بوتني ونتنياهو جتسري الفجوة
بني البلدين ،وعدم استعداء اآلخر؛ حيث أبدت روسيا
ً
تفهم ملخاوف إرسائيل األمنية ،وسمحت هلا بتنفيذ
املئات من الرضبات اجلوية داخل سوريا ضد األهداف
اإليرانية .ومع ذلك فإن تلك السياسة واجهت حتدى
دخول إرسائيل وإيران يف مواجهة مبارشة ،ثم دفعت
حادثة حتطم طائرة “إيليوشني –  ”20الروسية -والتي
أصيبت باخلطأ بصاروخ سوري خالل غارات إرسائيلية
يف سبتمرب  2018أثناء توجهها لقاعدة محيميم ،وأدت إىل
مقتل  15عسكر ًيا روس ًيا  -الطرفني الرويس واإلرسائييل
إىل التنسيق فيام بينهام بموجب ما يسمى “آلية منع
التصادم”؛ لتجنب التصادم العسكري داخل األرايض
السورية ويف األجواء ،عىل أن يتم إخطار كل طرف
لآلخر عن األهداف التي ينوي رضهبا ،قبل فرتة حمددة
من الوقت( .)4وقد شملت تلك التفامهات غض موسكو
الطرف عن قيام املقاتالت اإلرسائيلية بتوجيه رضبات يف
سوريا ضد أهداف إيرانية؛ وذلك مقابل عدم استهداف
إرسائيل لقوات النظام السوري .وبالتايل أصبحت هناك
قنوات اتصال مستمرة بني روسيا وإرسائيل ،قامت
بمقتضاها إرسائيل بإبالغ اجليش الرويس باجتاهها لتنفيذ
عمليات داخل سوريا؛ وذلك لتأمني القوات الروسية،
ومنع استهدافها باخلطأ .ثم أصبحت التفامهات تعمل
لصالح إرسائيل عىل نحو واضح ،إثر الزيارة التي
قام هبا نتنياهو يف  27فرباير 2019إىل روسيا ،حينام
استطاع احلصول عىل “تفهم” رويس للقيام بعمليات

عسكرية ضد التموضع اإليراين يف سوريا “ككل”،
وليس فقط املناطق اجلنوبية الغربية القريبة من احلدود
مع إرسائيل( .)5وتأكدت صحة ذلك التنسيق يف قدرة
موسكو عىل ضبط السلوك السوري وعدم متكني اجليش
السوري من تشغيل دفاعاته اجلوية وبالتحديد شبكة
صواريخ “إس  ”300 -التي حصلت عليها دمشق من
روسيا ،يف أواخر العام 2018؛ وذلك عىل الرغم من
تعدد الرضبات اإلرسائيلية املتالحقة يف العمق السوري.

ومنذ قدوم حكومة نفتايل بينيت يف يونيو املايض،
وانتهاء فرتة العالقة الوطيدة التي كانت تربط بني بوتني
ونتنياهو ،سعت إرسائيل لقياس واختبار مدى صالبة
التفامهات السابقة بني البلدين بخصوص سوريا ،وهل
ستظل إرسائيل لدهيا احلق باخرتاق األجواء السورية
دون اعرتاض رويس ،أم أن تلك امليزة اختصت هبا فقط
حكومة نتنياهو ،وهل من املفرتض أن تلتزم يف املقابل
إرسائيل بإبالغ روسيا قبل اهلجوم؟ .ومتثلت أوىل
خطى ذلك يف رشوع احلكومة اجلديدة بتكثيف رضباهتا
يف سوريا ،مع ترصحيات عدة من جانب مسئولني
إرسائيليني بأن إرسائيل لن تسمح بأن يكون إليران
واجلامعات املسلحة التي تدعمها وجود عسكري عىل
حدودها ،يف إشارة ضمنية إىل رفض أي ترتيبات لتسوية
الرصاع يف سوريا تشمل الوجود اإليراين عسكر ًيا أو
سياس ًيا.

وبدأت مالمح التغري يف التفامهات وقواعد االشتباك
بني البلدين حينام قامت الدفاعات اجلوية الروسية بصد
اهلجامت اإلرسائيلية ،وإصدار بيانات عسكرية تعلن
فيها عن إسقاط الصواريخ اإلرسائيلية من جانب وزارة
الدفاع الروسية ،ومركز املصاحلة يف محيميم ،بعد أن كان
رد فعل وزارة الدفاع الروسية من قبل؛ إما الصمت أو
التجاهل يف أحسن األحوال()6؛ حيث جاء البيان األول
بعد اهلجوم الذي شنه الطريان اإلرسائييل يوم  19يوليو
املايض ،ضد مركز أبحاث يف ريف حلب؛ حيث علق
األدمريال فاديم كوليت -نائب رئيس املركز الرويس
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للمصاحلة يف سوريا  -عىل اهلجوم بأن أنظمة الدفاع
الروسية دمرت سبعة من الصواريخ اإلرسائيلية الثامنية.

أما البيان الثاين ،فقد جاء بعد اهلجوم الذي وقع بعد
أربعة أيام من ذلك التاريخ؛ حيث أعلن كوليت أن أنظمة
الدفاع الروسية قد اعرتضت أربعة صواريخ إرسائيلية
موقعا لتمركز قوات إيرانية يف القصري قرب
استهدفت
ً
محص؛ وذلك بحسب تقرير ملوقع Responsible
 Statecraftاألمريكي( .)7كام أعلنت وزارة الدفاع
الروسية أن منظومتي الدفاع اجلوي الروسيتني من
طرازي “بوك” و”بانتسري” ،اللتني متتلكهام قوات النظام
السوري أسقطتا معظم الصواريخ اإلرسائيلية(.)8

وعىل الرغم من لغة التصعيد الروسية حيال إرسائيل،
فلم تأخذها األخرية بمحمل اجلد ،وقد تكرر القصف
اإلرسائييل قرب دمشق ليل اخلميس  -اجلمعة عىل
مناطق قرب دمشق يوم  ،2/9وتصدت هلا ً
أيضا
الدفاعات الروسية .ثم شكال اهلجومان اللذان تعرضت
هلام قوات حكومية سورية مع حلفائها يف  9و 13من
شهر أكتوبر الفائت :األول كان يف ريف محص ،والثاين
يف تدمر ،حتد ًيا للتحوالت يف املوقف الرويس؛ حيث
تسبب اهلجومان بسقوط بضعة قتىل وجرحى من
السوريني وحلفائهم .والالفت يف اهلجومني ترصيح

احلكومة السورية بأنه تم تنفيذمها من جانب طائرات
إرسائيلية كانت قد أقلعت من قاعدة (التنف) العسكرية،
جنويب سوريا ،الواقعة قرب املثلث احلدودي مع العراق
واألردن ،والتي يستخدمها التحالف الدويل ،بقيادة
الواليات املتحدة األمريكية ,وقد نقلت وكالة “يونيوز”
بعد اهلجوم الثاين عن قيادة “غرفة عمليات حلفاء
سوريا” التابعة للفصائل املدعومة من إيران أهنا “اختذت
قرار ًا بالرد القايس عىل العدوان عىل تدمر” .ويمكن
اعتبار اهلجوم الذي وقع يوم  20أكتوبر الفائت  -قبيل
زيارة بينيت إىل روسيا  -عىل قاعدة التنف والتي تعد
املرة األوىل التي هتاجم فيها هذه القاعدة ،بأنه رد إيراين
عىل اهلجامت املتكررة التي تشنها إرسائيل عىل أهداف
داخل األرايض السورية ،خاصة األخرية التي انطلقت
من قاعدة (التنف) العسكرية .كام يمكن اعتبارها رسالة
واضحة من قبل إيران قبل زيارة بينيت لروسيا بأن لدهيا
احلق هي وحلفاءها يف سوريا للرد عىل االعتداءات
اإلرسائيلية يف سوريا( .)9بينام اعترب املحلل العسكري يف
موقع “واي نت” اإللكرتوين اإلرسائييل ،رون بن يشاي،
أن هذا اهلجوم “يرمز إىل تشديد يف سياسة استخدام
فيلق القدس يف سورية ،وربام غايته ممارسة ضغط عىل
واشنطن ً
أيضا ،يف سياق املحادثات حول العودة إىل
االتفاق النووي مع الواليات املتحدة”(.)10

الغارات اإلرسائيلية من  ٢٠٢١/٧/١٩إيل ٢٠٢١/١٠/١٣
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ويمكن تفسري التغري يف املوقف الرويس حيال الرضبات
اإلرسائيلية ضد سوريا منذ وصول حكومة بينيت
للحكم ،وف ًقا لعدد من العوامل :األول ،تراجع مستويات
التنسيق ،أو اإلخطار املسبق عرب قناة االتصال املشرتكة
بني موسكو وتل أبيب حول الرضبات اجلوية وف ًقا آللية
فعلة وقت نتنياهو ،والتي
منع التصادم ،والتي كانت ُم ّ
يفرتض أن تقوم بمقتضاها إرسائيل بإبالغ موسكو
بموعد اهلجامت قبل شنها .حيث تشري مصادر إرسائيلية
إىل أنه منذ تويل حكومة نفتايل بينيت احلكم يف إرسائيل،
فإن هذا التنسيق مل يعد فاع ً
ال.
والثاين ،رؤية موسكو لتداعيات تغيري احلكومة اإلرسائيلية،
حيث اعتربت أهنا بمثابة فرصة من أجل اختبار ردود
الفعل اإلرسائيلية بشأن رغبة روسيا يف حتجيم اهلجامت
اإلرسائيلية ُمستغلة هشاشة تلك احلكومة ،والرصاع مع
املعارضة بقيادة نتنياهو( ،)11وكذلك رغبة يف استعراض
أمهية الدفاعات الروسية املقدمة للنظام السوري ،وإبداء
الرفض لتكرار اهلجامت عىل مواقع ترشف عليها القوات
الروسية بشكل مبارش أو غري مبارش ،مثل؛ مراكز القيادة
والتوجيه التابعة لقوات النظام السوري أو مراكز األبحاث
العلمية والعسكرية .ويف هذا الشأن قالت إلينا سبونينا،
خبرية الرشق األوسط يف موسكو“ :مل يعد الرئيس
فالديمري بوتني ملتز ًما بالتفامهات املاضية” ،و”تنسيق
اجلهود ضد اإلرهاب”( .)12كام أكد املحلل يوآب شترين،
أهنا “رسالة إىل الطرف اإلرسائييل مفادها أنه ما كان يسمح
يف عهد نتنياهو لن يكون كذلك اآلن”.

والثالث؛ احلمالت اإلرسائيلية املستمرة منذ أعوام ضد
التمركز اإليراين يف سوريا ،والتي تع ّقد من مساعي
روسيا للتوصل إىل تسوية إلهناء األزمة السورية وتثبط
جهود إعادة بناء سوريا ،عرب تشجيع الدول العربية
والغربية والصني عىل االستثامر .ومن ثم ترغب روسيا
يف فرض “قواعد جديدة” للتحرك يف سوريا تقوم عىل
إبالغ موسكو باملخاطر والتهديدات التي ترصدها
إرسائيل عىل أن يتعامل اجليش الرويس مع مصادر اخلطر
من دون احلاجة إىل تدخل عسكري من جانب تل أبيب.

والرابع؛ توجيه رسالة طمأنة للنظام السوري ،بأن روسيا
قادرة عىل ضبط سلوك إرسائيل وعدم جتاوز اخلطوط
احلمراء حتت قيادة بينيت.

واخلامس؛ احلصول عىل ضوء أخرض أمريكي بشأن احلد
من استمرار اهلجامت اإلرسائيلية يف سوريا؛ حيث أبلغ
اجلنرال الرويس فاديم كوليت ،يف لقاء أجراه مع صحيفة
“الرشق األوسط” بأن الواليات املتحدة أوضحت خالل
حمادثات القمة يف جنيف “زنبا” يف  16يونيو املايض بني
الرئيس األمريكي جو بايدن ،ونظريه الروسى فيالديمري
بوتني بأهنا “تعارض استمرار اهلجامت اإلرسائيلية يف
سوريا ،وأن هذا االعرتاض دفع موسكو للخروج
واإلعالن بوضوح أهنا ضد مجيع األنشطة العسكرية
اإلرسائيلية التي هتاجم سوريا” ،وأن “تل أبيب تلقت
رسائل مبارشة بأن الوضع قد تغري ،يف كل ما يتعلق
بمهامجة األهداف اإليرانية يف أرايض سوريا ،والتي
كانت روسيا تغض الطرف عن تلك اهلجامت يف املايض
وتتجاهلها” .كام يمكن القول أن تلك التفامهات ورغبة
بايدن يف هتدئة التصعيد يف سوريا ،هلا عالقة بالرغبة
األمريكية يف الدفع بعجلة املفاوضات النووية.
أهداف حكومة بينيت
يتضح من ذلك أن التوازن الدقيق الذي نجح يف ترسيخه
نتنياهو داخل سوريا بات يواجه حتديات مع وصول بينيت
إىل احلكم ،وانعكس ذلك يف الزيارات اإلرسائيلية الرسمية
إىل روسيا ،والتي استهلها رئيس جملس األمن القومي
السابق ،مائري بن شابات ،مع الرئيس اجلديد للمجلس،
ايال حولتا ،إىل موسكو يف  22أغسطس املايض؛ حيث
اجتمعا خالل الزيارة مع رئيس جملس األمن القومي
الرويس نيكوالي بيرتشوف ،لبحث مستجدات األزمة
السورية .ثم جاءت زيارة وزير اخلارجية اإلرسائييل
يائري البيد ملوسكو يف  9سبتمرب املايض ،ولقاءه بنظريه
الرويس سريجي الفروف؛ حيث يعد هذا اللقاء األول
بينهام منذ تسلم البيد منصبه وزير ًا للخارجية .ورغم
التطرق إىل عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك؛ مثل؛
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امللف النووي اإليراين ،والتطورات الفلسطينية ،والقضايا
الثنائية ،إال أن التموضع اإليراين يف سوريا ،والتنسيق
العسكري بني اجلانبني كان يف مقدمة هذه امللفات؛ حيث
أراد البيد استعادة اجلانبني قنوات التنسيق العسكري،
والتي كانت قد توقفت منذ تويل احلكومة اإلرسائيلية
اجلديدة احلكم ،ومن أجل ذلك أكد البيد عىل حرص تل
أبيب عىل منع إحلاق أرضار أو خسائر يف صفوف اجلانب
الرويس يف سوريا(.)13

مرتقبة يمكن أن تشمل اجلوالن ،فقد أكد بينيت قبل
الزيارة إىل روسيا بأن هضبة اجلوالن ستظل إرسائيلية
بغض النظر عن املوقف الدويل من نظام الرئيس السوري
بشار األسد .ووصف بينيت هضبة اجلوالن ،بأهنا “غاية
اسرتاتيجية” ،مضي ًفا أن حكومته عازمة عىل “مضاعفة
عدد السكان وعىل إنشاء بلدتني جديدتني وإجياد فرص
عمل وضخ املزيد من االستثامرات عىل البنى التحتية ،بام
يساهم يف تغيري وجه اجلوالن”(.)14

ومن ثم جاءت زيارة بينيت لروسيا والتي كانت بدعوة
من بوتني؛ هبدف وضع أسس التعاطي مع التطورات
يف سوريا ،التي كانت العنوان الرئييس للمباحثات.
إذ طالب بينيت وف ًقا ملا ذكرته قناة “كان” العربية،
بأن تواصل إرسائيل غاراهتا عىل سوريا ،وإبعاد إيران
وامليليشيات املوالية هلا عن خط وقف إطالق النار يف
هضبة اجلوالن املحتلة .ومن بني األمور التي أثارت
قلق إرسائيل وتزامنت مع الزيارة قرار روسيا تفكيك
امليليشيات التي أسستها يف األعوام الثالثة األخرية
جنويب سوريا ،والتي مل ختضع ألوامر اجليش السوري،
مع تسليم أسلحتها للجيش السوري ،عىل أن تصبح
هذه العنارص حتت قيادة االستخبارات السورية ،حيث
اعتربت إرسائيل أن تلك اخلطوة بمثابة متهيد طريق أمام
إيران وحزب اهلل ،وقوات األسد للسيطرة عىل املناطق
املقابلة للجوالن .ومن أجل ذلك وحتس ًبا ألي تسويات

وحرص بوتني ً
أيضا عىل توضيح أولويات األجندة
الروسية يف سوريا يف املرحلة الراهنة ،حينام حتدث عن
مرحلة “إعادة تشكيل سوريا املستقبلية” ،وحرصه عىل
جتاوز املسائل اخلالفية بني البلدين ،من خالل إبراز
“نقاط متاس” والتي تتمثل يف حماربة اإلرهاب ،واإلعداد
لتسوية النزاع السوري من أجل الرشوع يف اعامر سوريا،
حيث أكد بوتني“ :كام تعلمون ،نبذل جهو ًدا من أجل
استعادة سلطة الدولة يف سوريا ،وهناك مسائل خالفية

وعىل الرغم من تأكيد الفروف عىل متسك موسكو
بضامن أمن إرسائيل ،بام يعنى عدم حتويل سوريا إىل
مركز إلطالق اهلجامت ضد إرسائيل ،إال أنه حذر
يف الوقت نفسه من حتويل أرايض سوريا إىل ساحة
لتصفية احلسابات بني دول أخرى؛ وذلك يف إشارة إىل
توظيف الساحة السورية لتصفية احلسابات اإليرانية-
اإلرسائيلية؛ حيث ذكرت قناة “العامل” التابعة للحكومة
اإليرانية ،أن اهلجوم عىل ناقلة النفط اإلرسائيلية “مريرس
سرتيت” يف  29يوليو املايض إنام جاء يف إطار الرد عىل
اهلجامت التي شنتها إرسائيل يف الشهر ذاته ضد قاعدة
الضبعة العسكرية اجلوية يف منطقة القصري بحمص.
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أما بالنسبة لبوتني ،فقد حرص عىل أن ُي ِّ
ذكر بينيت
بأن العالقات بني البلدين أعمق من امللف السوري؛
حيث استهل حديثه بالتأكيد عىل الروابط االقتصادية
والتجارية بني بالده وإرسائيل ،قائ ً
ال إهنا تتطور بنجاح
عىل الرغم من أهنا ال تزال متواضعة حتى اآلن من
حيث احلجم .وأوضح بوتني أن حجم التبادل التجاري
بني الدولتني ارتفع بواقع  % 50خالل األشهر السبعة
األوىل من العام  ،2021عىل الرغم من القيود املفروضة
عىل خلفية جائحة كورونا .كام لفت بوتني إىل إمكانية
التعاون بني البلدين يف القطاعات االقتصادية املتعلقة
بالتكنولوجيات املتطورة ،مؤكدً ا أن بحث هذه الفرص
بني الدولتني انطلق يف عهد نتنياهو؛ وذلك تنو ًهيا
لدور األخري يف ترسيخ العالقات بني البلدين ،وعرفا ًنا
بالصداقة التي جتمع بينهام .كام أراد أن يبعث رسائل
واضحة لبينيت بأن العالقات الفريدة بني البلدين رهن
االلتزام باألسس التي دشنها نتنياهو مع بوتني كام رهن
ذلك ً
أيضا بقدرة بينيت عىل جتاوز ما أسامه بـ”املعارك
السياسية الداخلية” يف الدولة العربية.

بيننا وعددها ليس قلي ً
ال ،غري أن هناك ً
أيضا نقاط متاس
وفرصا للتعاون ،السيام فيام خيص املسائل املتعلقة
ً
بمحاربة اإلرهاب ،وبشكل عام ثمة العديد من املسائل
التي يمكن وجيب علينا مناقشتها”(.)15

أما عىل صعيد امللف النووي اإليراين ،فقد حرصت
احلكومة اإلرسائيلية قبل زيارة بينت إىل روسيا عىل توجيه
رسائل تصعيدية ضد إيران يف إطار حرهبا النفسية؛ حيث
صادقت عىل مبلغ  5مليارات شيكل ( 1.5مليار دوالر)
يف امليزانية العامة اإلرسائيلية تضاف إىل ميزانية اجليش
لغرض بناء قدرة عسكرية عىل مهامجة املنشآت النووية
اإليرانية( .)16كام أكدت ترصحيات تليفزيونية لوزير املالية
أفيغدور ليربمان يف  21أكتوبر الفائت عىل أن املواجهة
مع إيران مسألة وقت .وتعمدت قيادة اجليش ترسيب
أوامر رئيس هيئة األركان أفيف كوخايف لسالح اجلو
بالبدء يف التدريبات عىل إمكانية مهامجة املنشآت النووية
اإليرانية(.)17

لذلك حرص بينيت عىل أن يكون امللف النووي يف
مقدمة القضايا املطروحة يف املباحثات مع اجلانب
الرويس ،خاصة مع املخاوف اإلرسائيلية من مماطلة
الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس يف العودة إىل االتفاق
النووي املوقع عام  ،2015وجتميد املفاوضات مع
واشنطن؛ حيث تعد روسيا ضمن جمموعة ( )5+1التي
تضم ً
أيضا الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا والصني
وأملانيا ،والتي توصلت لالتفاق مع ايران.

وبالتايل يسعى بينيت إىل انتزاع تعهد من قبل بوتني
بدعم املطالب اإلرسائيلية يف املوقف من “حمادثات فيينا”
الرامية إلحياء االتفاق النووي ،خاصة مع الضغوط
التي يواجهها بينيت من نتنياهو الذي ُي ِّ
وظف ورقة امللف
اإليراين للضغط بقوة عىل بينيت ويتهمه بالرتاخي يف
التعامل مع التقارير التي حتدثت عن قرب امتالك إيران
للسالح النووي.

كام يبدو أن حكومة بينيت ال ترغب يف تصعيد التوتر
مع اإلدارة األمريكية بشكل علني كام فعل نتنياهو يف
السابق ،السيام أن جتنب التصعيد يمثل ،بالنسبة الجتاه

بارز داخل إرسائيل ،جوهر األمن القومي اإلرسائييل.
ويقود هذا التوجه وزير اخلارجية ورئيس احلكومة
باإلنابة يائري لبيد ،ووزير الدفاع بيني غانتس .والالفت
أن ذلك يتوازى مع اتساع نطاق اخلالفات بني املؤسستني
األمنية والسياسية اإلرسائيلية حول التداعيات التي
يمكن أن يفرضها االتفاق املحتمل يف فيينا عىل األمن
القومي اإلرسائييل ،حيث ال يوجد اتفاق عىل أن أي
صفقة نووية مع إيران ضد مصالح إرسائيل ،التي يمكن
من خالل تنسيقها مع الواليات املتحدة وروسيا أن
تساهم يف إبرام صفقة تستوعب مصاحلها.
وبرز ذلك من خالل ما أعلنته وزارة اخلارجية اإلرسائيلية
يف  27يونيو املايض ،من اتفاق بني وزير اخلارجية
اإلرسائييل يائري البيد ،ووزير اخلارجية األمريكي أنتوين
بلينكني عىل سياسة “عدم املفاجآت” ،حيث توافقا حول
احلفاظ عىل قنوات اتصال مفتوحة ومنتظمة )18(.وربام
تتجىل تلك االتصاالت التي أكد عليها بلينكني يف اهلجوم
السيرباين الذي وقع يف  27أكتوبر الفائت ،وتسبب يف
تعطل حمطات توزيع الوقود يف خمتلف أنحاء إيران ،ويعد
أحد أبرز اهلجامت اإلليكرتونية ضد إيران منذ أعوام؛
حيث اهتمت إيران الواليات املتحدة وإرسائيل بالوقوف
وراء اهلجوم ،ومن غري املستبعد أن يكون ذلك ر ًدا عىل
اهلجوم الذي وقع ضد قاعدة “التنف” العسكرية.

ختا ًما ،يمكن القول إنه عىل الرغم من تأكيد وزير
اإلسكان اإلرسائييل زئيف إلكني -الذي رافق بينت
ومستشارا خالل
مجا
يف زيارته إىل روسيا باعتباره مرت ً
ً
املحادثات – أنه تم االتفاق عىل االستمرار يف السياسة
القائمة حيال سوريا واحلفاظ عىل التنسيق بني البلدين،
ً
“ممتازا ودافئًا” ،إال أن تلك
مضي ًفا أن االجتامع كان
الترصحيات وتقييم نتائج قمة سوتيش ستظل رهن
اختبارها عمل ًيا ،وهو ما يبدو أن إرسائيل بدأت يف
تطبيقه عرب اهلجامت العسكرية املتعددة التي شنتها يف
الفرتة التالية عىل الزيارة ،والتي اتسمت بكثافة ملحوظة
وباستخدام آليات خمتلفة ،عىل نحو يوحي بأن تل أبيب
تسعى إىل تأكيد جديتها يف مواجهة الوجود العسكري
اإليراين يف سوريا خالل املرحلة القادمة.
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ly/3bLndkE
 - 16داوود عودة ،إسرائيل تقر  1.5مليار دوالر لتجهيز «ضربة عسكرية» ضد إيران ،موقع العين اإلخبارية ،2021/10/19 ،متاح
على الرابط التاليhttps://al-ain.com/article/israel-budget-iran-attack :
 - 17نظير مجلي ،إسرائيل تضع خطة تدريبات لمهاجمة أهداف عسكرية في إيران بناء على أوامر رئيس هيئة األركان تعمّد نشرها علناً،
موقع جريدة الشرق األوسط ،2021/10/23،متاح على الرابط التاليhttps://bit.ly/2ZPdo2A :
 - 18مهاب عادل حسن ،كيف تفكر حكومة بينيت في التعامل مع إيران؟ ،موقع مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام،
 ،2021/8/29متاح على الرابط التاليhttps://acpss.ahram.org.eg/News/17232.aspx :
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