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  غين، باحثان يف معهد دراسات األمن القوميل وتسفي مَ أودي ديكِ 

  21/4/2015، 688، العدد "مباط عال"
  

  S-300صواريخ بتزويد روسيا إيران [
  ]مؤشر على تغير سياستها حيال الشرق األوسط

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أعلنت روسيا األسبوع املاضي اإلفراج عن املنظومة الدفاعية املتطورةS-

وكان تزويد هذه املنظومة عُلق خالل . ونقلها إىل إيران يف وقت قريب 300
السنوات الست األخيرة على الرغم من كونها يف نظر روسيا دفاعية وغير 

الواليات  وحدث ذلك يف أعقاب طلب. هجومية، وبرغم أن إيران دفعت ثمنها
املتحدة وإسرائيل منع حصول إيران على هذه املنظومة يف الوقت الذي حتاول 
فيه الدول العظمى إقناع طهران بالتخلي عن برناجمها النووي العسكري، سواء 

من خالل املفاوضات أو من خالل التهديد باستخدام اخليار العسكري ضد 
  .املنشآت النووية اإليرانية

  د إيران بها ال يعتبر خرقاً يهذه املنظومة دفاعية، فإن تزوونظراً إىل كون
للعقوبات الدولية املفروضة عليها، لكن يجب أن نتذكر أن االطار األوسع لهذا 
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التطور هو الصراع على النفوذ الدائر بين روسيا والغرب عامة والواليات 
مشكلة املتحدة خاصة، بسبب توسع حلف شمال األطلسي يف أوروبا الشرقية، و

نشر منظومات دفاعية أميركية ضد الصواريخ البالستية يف أوروبا الشرقية، 
وقبل كل شيء بسبب املواجهة يف أوكرانيا والعقوبات االقتصادية التي 

وتتركز هذه . فرضت على روسيا نتيجة طريقة تصرفها يف هذه األزمة
ولين العقوبات بصورة خاصة ضد أطراف يف احلكم ويف االقتصاد وضد مسؤ

كبار يف روسيا التي تعتبر أن العقوبات تهدف إىل زعزعة االستقرار الداخلي 
وعلى ما يبدو فقد شكل هذا كله خلفية الختيار روسيا توسيع . واحلكم

  .املواجهة بينها وبين الواليات املتحدة والغرب إىل الشرق األوسط أيضاً

  
  التحرك الروسي يف الشرق األوسط

 تعلق بتحويل منظومة إىل جانب االعالن املS-300  إليران، برز يف اآلونة
وجتدر اإلشارة يف هذا االطار . األخيرة نشاط متزايد لروسيا يف الشرق األوسط

، وزيارة 2015يناير /طهران يف كانون الثاينرة وزير الدفاع الروسي إىل زيا
وتزويد مصر  2015فبراير /الرئيس الروسي فالديمير بوتين مصر يف شباط

لعتاد العسكري، وقيام رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس بزيارة با
 –أبريل من أجل البحث يف العملية السياسية اإلسرائيلية /موسكو يف نيسان

الفلسطينية، إىل جانب اتصاالت بين األردن وروسيا بشأن تزويد األردن 
يبرز من  وهناك أيضاً تدخل روسيا يف سورية الذي. بمفاعالت للطاقة النووية

بين أمور أخرى يف السعي إىل حل يبقي نظام األسد على حاله، ويف الفترة 
  .األخيرة جرى توجيه دعوة إىل مسؤولين من السعودية لزيارة موسكو

  التبرير الرسمي لالفراج عن املنظومة الدفاعية اجلوية التي اشترتها إيران كما
هو أن إيران طالبت بإعادة قدمه نائب وزير الدفاع الروسي أناتويل أنطونوف 
ونظراً للمشكالت . املال الذي دفعته لكونها مل حتصل على املنظومة

االقتصادية التي تعانيها روسيا بسبب العقوبات الغربية، فإنها ال تستطيع أن 
يطالب  غرامة مثلمادوالر ك اتتعيد إليران مبلغاً يقدر بنحو أربعة مليار

لكن شبكة االعتبارات ). مع العلم بأن ثمن الصفقة مليار دوالر فقط(اإليرانيون 
التي وجهت القيادة يف موسكو يف هذا املوضوع هي أوسع بكثير وتشمل 
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اخلوف الروسي من أن يؤدي االتفاق النهائي يف املوضوع النووي إىل تقريب 
من هنا . دة إيران إىل حضنهاإيران من الواليات املتحدة، ورغبة روسيا يف اعا

كان نشر مبادئ االتفاق فرصة مالئمة لروسيا إلعالن التزويد املرتقب 
للمنظومة من أجل أن تسبق سائر دول العامل يف توسيع تعاونها مع إيران قبيل 

ىل توقيع صفقات يف جماالت الطاقة واألمن أيضاً السعي إرفع العقوبات، و
  .واالقتصاد

 لروسية يف الشرق األوسط تدعي احليادية، لكن روسيا تميل نظرياً السياسة ا
املمتد من سورية، والعراق، وحتى اليمن، وهي " احملور اإليراين"عملياً إىل دعم 

يظهر هذا امليل أيضاً يف و. تطالب بعدم التدخل العربي ضد احلوثيين
سعودية ويف طليعتها ال ،للدول العربية السنية كوموس االنتقادات التي توجهها

السلفي يف الشرق األوسط  -رهاب السني لتي تعتبرها مسؤولة عن انتشار اإلا
يف " لعبة مزدوجة"يف املقابل، تدير روسيا . والعامل واملوجّه حتى نحو روسيا

 ، ومن جهة أخرى، حتاول"احملور اإليراين"، فقيادتها، من جهة، تدعم املنطقة
اإلمارات سعودية ومصر وتركيا وة مثل القائدالسنية الدول اللتقرب من ا

  .اخلليجية واألردن وكذلك إسرائيل
 َففي السنوات األخيرة حدث تقارب . وهي تدير مع إسرائيل لعبة معقدة أيضا

بين الدولتين برز من خالل االمتناع عن تزويد إيران وسورية باملنظومة 
يف  تدخل أي منهما عدم ، ومن خالل التفاهم الصامت علىS-300الدفاعية 

وبناء على ذلك التزمت إسرائيل احلياد . نزاعات الدولة األخرى مع دولة ثالثة
بشأن سياسة روسيا يف شبه جزيرة القرم ويف أوكرانيا، كما امتنعت روسيا 

اجلرف "عن حتدي إسرائيل يف املوضوع الفلسطيني بما يف ذلك خالل عملية 
دد يف املسّ باملصالح لكن على الرغم من ذلك، فإن روسيا لن تتر". الصامد

اإلسرائيلية عندما تتعارض مع توسيع نفوذها يف الشرق األوسط، وبصورة 
  .خاصة حتدي الواليات املتحدة

  ولكن يجب أال نرى يف رغبة روسيا نقل منظومة دفاعية متطورة جوية إليران
لذا من احملتمل أن جتري حماولة . على أنه سياسة موجهة ضد إسرائيل حتديداً 

ة من أجل تهدئة التخوف اإلسرائيلي عبر احلوار السياسي املدعوم روسي
ويف الواقع تنظر روسيا إىل إسرائيل بوصفها . بتشجيع املشاريع االقتصادية

العباً مهماً يف الشرق األوسط ال يمكن من دونه حتقيق االستقرار يف املنطقة، 
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رهاب اإلسالمي وحتريك العملية السياسية مع الفلسطينيين، ووقف انتشار اال
  .الراديكايل

  خالصة وتوصيات
 العادي للعالقات مع روسيا، لكن يتعين  رىال يمكن إلسرائيل العودة إىل اجمل

عليها االمتناع عن افتعال أزمة عميقة وغير منضبطة يف العالقات بين 
يف  إعادة النظر لذا نقترح أن تلمح إسرائيل إىل موسكو بأنها تنوي. الدولتين

اإلسرائيلية بشأن املسألة " احليادية"تتعلق بروسيا، بينها  أمورسلسلة 
األوكرانية، وصفقات بيع السالح إىل دول جماورة لروسيا امتنعت إسرائيل 

 اتحتى اآلن عن القيام بها بسبب املعارضة الروسية، واملوقف من مبادر
التي  ، وعلى األخص تلكروسيا يف موضوع العملية السياسية مع الفلسطينيين

املصالح الروسية يف  تفحّصمل يجر التنسيق بشأنها مع الواليات املتحدة، و
موضوع تزويد دول يف الشرق األوسط وأوروبا بالغاز، ودعم دول عربية سنية 

  .وعمالئه يف الشرق األوسط" احملور اإليراين"يف حماربة 

لعالقة مع روسيا ا تخريبإىل جانب هذه التلميحات، يتعين على إسرائيل االمتناع عن 
ويف هذا اإلطار يجب عليها أن تطلب . االستراتيجي معها -ومواصلة احلوار السياسي 

مواصلة فرض احلظر على تزود سورية بمنظومة صواريخ أرض  ، بل يجبمن روسيا
وتوسيع هذا احلظر بحيث يشمل صواريخ ) قد تصل إىل يد حزب الله(جو املتطورة  -

 .ية متطورة أخرىخروومنظومات صا بر -بحر 
 


