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  مسکو و تل ابيب با ھم نزديک می شوند
درت بيرونی قابل مالحظه حيث ق نقش روسيه من. ژيک روان استيشرق ميانه به سوی تحوالت عميق سياسی و سترات

بحران سوريه و  کودتای نافرجام در ترکيه، روسيه را بيشتر نسبت به گذشته در بحران شرق ميانه دخيل ساخته . است

ر اسد، نه تنھا  ابتکار عمل را از غرب ربوده، بلکه روسيه را در جايگاه احمايت متداوم روسيه از نظام بش. است

قدرت نمائی روسيه در سطح جھانی و باالخص . ه که از نظر تل ابيب دور نمانده استخاصی در شرق ميانه قرار داد

درين جا نزديکی . در شرق ميانه، دو خصم يعنی روسيه و اسرائيل را در جھت ھمکاری بی سابقه سوق داده است

 . دھم د توجه  قرار میروسيه و اسرائيل را مورد ارزيابی قرار داده و اھميت  ھمکاری فيمابين اين دو کشور را مور

 جون سال جاری سفری به مسکو داست تا بتواند با رھبران روسيه از ٧با استفاده از بحران سوريه، ناتانياھو به تاريخ 

اسرائيل . نرديک ديدار نموده و موقف روسيه را در قبال اسرائيل و تھديدات تندروان اسالمی در سوريه و عراق بداند

ام اسد بود، اما مداخلۀ سياسی و نظامی مسکو به نفع اسد و بھتر شدن  موضع نظامی اش در در آغار حامی سقوط نظ

ند، تل ابيب را وادار ساخته است که اھميت وزن سياسی اروياروئی با گروه ھای مخالف که از حمايت غرب برخوردار

ژيک بين واشنگتن و تل ابيب، يتراتحمايت قاطع امريکا از اسرائيل و روابط خاص س. مسکو را در منطقه فراموش نکند

تواند نقش تعيين کننده و عروج روسيه را نه  تنھا  معھذا، اسرائيل نمی. زير بنای سياست خارجی اسرائيل را می سازد

  .در شرق ميانه بلکه در سطح جھانی ناديده بگيرد

زيد و تأکيد نمود که ھردو کشور بايد در ديدار ماه جون بين رھبران دو کشور، پوتين به ھمکاری با اسرائيل اصرار ور

پوتين خواست که با استفاده از فرصت و ناخرسندی ناتانياھو از . متحدانه عليه تھديدات تروريسم اسالمی به پا خيزند

 در سياست خارجی یاسرائيل ھم می خواھد که بديل ھای ديگر.  اوباما، اسرائيل را از ھمکاری روسيه اطمينان دھد

تل ابيب درک کرده است که جھان يک قطبی آھسته آھسته . از اتکای صد در صد به واشنگتن رھا گرددخود بيابد و 

اسرائيل ھمچنان برای امنيت خود .  دھد که روسيه يکی از آن قطب ھا خواھد بود جای خود را به جھان چند قطبی می

کامی ھای پی در پی امريکا در تياتر اين تحوالت شرق ميانه و نا. ژيک با مسکو نياز مبرم دارديبه ھمکاری سترات

در ديپلماسی . توان اھميت سياسی و نظامی  روسيه را ناچيز شمرد منطقه، اسرائيل را متقاعد ساخته است که نمی

  . روسيه و اسرائيل، نکات آتی قابل تأمل است
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 صراحت از اسد حمايت خود را هبکه تل ابيب  با وجودی.  روسيه و اسرائيل ھر دو حامی  ثبات در سوريه اند:اول

ًاعالم نکرده است، الکن تغييرات در سوريه، خاصتا عروج تند روان سنی در صحنۀ سياسی اين کشور، مسکو و تل 

اسرائيل در ھراس است که اگر اسد سقوط نمايد، . ابيب را در يک جبھۀ مشترک ضد تندروان اسالمی قرار داده است

در چھار سال . عده به سرحدات اين کشور نزديک خواھند شد و جھنمی برپا خواھند کردتندروان سنی مانند داعش و القا

اول، اسرائيل به تشويق امريکا گروه ھای معتدل مخالف اسد را که مقاصد سياسی و امنيتی اسرائيل را برآورده می 

ين بود که نظام اسد به زودی سقوط تصور اسرائيل ا. ساختند حمايت نمود و مقدار اسلحه و مواد ارتزاقی به آنھا فرستاد

اما . خواھد کرد و  اسرائيل نبايد گروه ھای بر سر اقتدار بعدی  را که خالی اسد را پر می کردند، به جنگ بطلبد

پايداری اسد و کمک عظيم نظامی روسيه به وی و داخل شدن اين کشور در تياتر سوريه که باعث تغييرات عمده در 

ظامی سوريه شده است، فارمول اسرائيل را در مقابله با بحران سوريه تغيير داد و اين کشور صحنۀ رقابت سياسی و ن

که اسرائيل مواضع حزب هللا  باوجودی. را وادار ساخت که به سوی مسکو نظر افگند و در واقعيت تقاضای کمک نمايد

ين خصوص ادھد، الکن مسکو در رار میلبنان را در سوريه  که به نفع اسد می جنگد، گاه گاھی مورد حمالت ھوائی ق

  در نگھداری نظام ًايران و روسيه مشترکاقابل ياد آوری است که حزب هللا لبنان، . ه اسرائيل نکرده استباعتراضی 

مسکو حساسيت تل ابيب را باوجود اين، شايد .  با يک ديگر داخل اند"اتحاديۀ مقدس"اسد ھمکاری می نمايند و در يک 

.  ضد حزب هللا نکرده استهدر مورد امنيت اسرائيل درک کرده باشد و روی ھمين دليل اعتراضی به حمالت اسرائيل ب

قابل ياد آوری است که تل ابيب و مسکو ھمچنان ھمکاری خود را به ارتباط سوريه بيشتر ساخته تا از برخورد ھای  

 هبرای جلب توج. مل آيد که در واقعيت تأئيد حضور نظامی روسيه در سوريه استاحتمالی در فضا جلوگيری به ع

بيشتر مسکو، اسرائيل ھمکاری نظامی خود را با جورجيا کاھش بخشيده و به ضميه ساختن جزيرۀ کريميه به روسيه 

فشار افکار عامۀ در روز ھائی که اسرائيل به خاطر روش ضد انسانی اش در فلسطين،  در زير . اعتراض نکرده است

  . جھان قرار دارد، باز شدن يک مجرای سياسی ديگر برای تل ابيب يک بازی جديد منطقه ئی  خواھد بود

 مساعدت کند و از ء اسرائيل معتقد است که ھمکاری با روسيه می تواند اين کشور را در نگھداری توازن قوا:دوم

پاليسی . ايران و حزب هللا موقف غير قابل ترديد ضد اسرائيلی دارنددر تياتر سوريه، . تندروی ايران و حزب هللا بکاھد

سازان اسرائيل به اين تصور اند که ھمکاری اسرائيل با روسيه سبب خواھد شد که مسکو روزی مانند يک  ميانجی در 

با اسرائيل دعوت شرق ميانه عمل نمايد و سوريۀ اسد، ايران و حزب هللا را به ميانه روی و روش معتدل تر در تقابل 

که اسرائيل ار نگاه قدرت نظامی دست باال دارد، الکن ما رزم آرائی حزب هللا را در برخورد نظامی  باوجودی. نمايد

تل ابيب نمی خواھد که آن صحنه دوباره تکرار گردد، با .  ديديم که برای اسرائيل غير قابل باور بود٢٠٠۶سال 

نزديکی مسکو و تل ابيب می تواند .  قويتر و آزموده تر شده است٢٠٠۶ل که حزب هللا نسبت به سا  اينۀمالحظ

تشاويش اسرائيل را در ارتباط با امنيت اين کشور کاھش دھد و از وزن مسکو در مھار احتمالی حزب هللا و سوريۀ 

در سوريه در مقابل، اسرائيل به مداخلۀ روسيه . برخاسته از زير خاکستر جنگ ھای تحميلی اخير مستفيد گردد

حسن نيت ھر دو زمينه ساز . اعتراض نکرده و سد راه پرواز ھای طيارات جنگندۀ  روسيه در فضای سوريه نشده است

  . نزديکی بيشتر اين دو کشور خواھد شد

پاليسی سازان اسرائيل وجه منفی عقب نشينی . تل ابيب آرزومند است که روسيه برای مدتی در سوريه باقی بماند :سوم

کنند و به اين  باورند که تداوم بحران سوريه نه تنھا مستلزم حضور نظامی   را از تياتر سوريه ارزيابی میروسيه

که پوتين از  حينی. ين کشور است، بلکه حتا ھمکاری دو جانبه بين اسرائيل و روسيه را تقويت خواھد بخشيد اروسيه در

 حرف زد، تل ابيب را سخت در دلھره انداخت، به تصور ٢٠١۶عقب کشيدن قسمتی از قوای روسيه در ماه مارچ سال 
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اسرائيل از سازمان قدس  . ًکه تياتر سوريه کال در اخيتار سازمان قدس ايران و حزب هللا لبنان قرار خواھد گرفت اين

 از نظر گاه اسرائيل، حضور نظامی روسيه در. داند ايران سخت در ھراس است و آن را معادل داعش و القاعده می

سوريه  بھترين وسيله برای  مھار کردن ايران و جلوگيری از زياده روی ھای سازمان قدس است که ضديت ضد 

  . با خود دارندهاسرائيلی را ھميش

برای آرامش اسرائيل و تأئيد موقف مسکو در قبال بحران سوريه، پوتين به ناتانياھو اطمينان داد که روسيه دو پايگاه 

کيد کرد که عقب نشينی أپوتين ھمچنان ت. يتار خود خواھد داشت و آنھا را به  ايران  نخواھد دادبحری سوريه  را در اخ

بايست ياد آور شد که کشور ھا منافع امنيتی . روسيه از سوريه، آنھم اگر اتفاق بيفتد، تدريجی خواھد بود نه يکبارگی

اسرائيل آرزو ندارد که حضور دايمی و وسيع با وجود نزديکی مسکو و تل ابيب، .  دھند خود را بھتر تشخيص می

  . روسيه را در سوريه ببيند آنھم  با آن اندازه که سوريۀ اسد بار ديگر يک قدرت منطقه شود

با مالحظۀ حاالت باال، به اين نتيجه می رسيم که حدود نزديکی روسيه و اسرائيل تعيين شده و ھر دو پا را از گليم فراتر 

ئيد نسبی حضور نظامی روسيه در سوريه است تا بتواند از زياده روی أی تل ابيب در قبال مسکو، تديپلماس. نمی گذارند

مسکو ھم سعی دارد که حلقۀ محاصرۀ ناتو را درھم شکند و مجرای ديگری . ايران و حزب هللا جلوگيری به عمل آورد

ائيل نشانه ای از موفقيت ديپلماسی مسکو در تياتر سوريه و ھمکاری با اسر. برای تضعيف ناتو و باالخص امريکا بيابد

  . قبال غرب و ناتو است

   

 

 

 
 


