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سوريا

الحدث يصل نتنياهو اليوم في زيارة خاطفة إلى موسكو في مسعى منه للحد من المفاعيل السلبية للتدخل
الروسي العسكري في سوريا .وينطوي قرار الزيارة وتركيبة الوفد اإلسرائيلي على اقرار بأن تل ابيب باتت أمام
تحول وواقع جديد في سوريا ،سيلقي بظالله على مجمل المقاربة االسرائيلية للساحة السورية والمنطقة

ّ
إسرائيل أمام تحول استراتيجي روسي :هذه مخاوفنا
علي حيدر
ع ـلــى وق ــع امل ـف ــاج ــأة ال ـتــي احــدثـتـهــا
تـ ــرج ـ ـمـ ــة ال ـ ـتـ ــوج ـ ـهـ ــات ال ـع ـم ــان ـي ــة
ال ــروسـ ـي ــة فـ ــي الـ ـس ــاح ــة الـ ـس ــوري ــة،
ان ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت مـ ـ ــوجـ ـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر
االس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ان
تـ ـسـ ـتـ ـكـ ـش ــف م ـ ـعـ ــالـ ــم هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث
امل ـف ـص ـل ــي فـ ــي ح ــرك ــة الـ ـ ـص ـ ــراع فــي
ســوريــا واملنطقة ،وخــاصــة أن أولــى
ن ـتــائ ـجــه امل ـتــوق ـعــة ك ـبــح االنـ ـج ــراف
وراء االوهـ ـ ـ ــام «الـ ـتـ ـف ــاؤلـ ـي ــة» ،ال ـتــي
هيمنت على تقديرات ومواقف قوى
ودول وزعماء اقليميني ازاء مستقبل
الصراع في سوريا في املدى املنظور
على االق ــل .لــذا يــزور رئيس ال ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو اليوم
م ــوس ـك ــو ل ـل ـق ــاء ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتني .كذلك ،تأتي الخطوة
االســرائـيـلـيــة املـسـتـعـجـلــة عـلــى وقــع
ح ـق ـي ـقــة أن اس ــرائـ ـي ــل ال تـسـتـطـيــع
أن ت ـت ـجــاهــل وج ـ ــود ق ـ ــوات روس ـيــة

خشية من أن تنتج روسيا
واقعًا جديدًا لم يكن قائمًا منذ
عشرات السنوات
ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي الـ ـس ــاح ــة الـ ـس ــوري ــة،
وخـ ــاصـ ــة أن االنـ ــدفـ ــاعـ ــة ال ــروس ـي ــة
ووت ـي ــرة ت ـســارع ـهــا ،تـنـطــويــان على
ق ــرار وتــوجــه عـمــانــي جــديــد يشمل
االراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــة فـ ــي م ــواج ـه ــة
ال ـج ـمــاعــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة .وت ـ ــدرك تل
ّ
اب ـيــب ،أن ه ــذا امل ـســار س ــوف تترتب
عليه تداعيات على مسار التطورات
املـيــدانـيــة ملصلحة الـنـظــام الـســوري
وحــزب الله ومحور املقاومة .وأكثر
مـ ــا يـ ـفـ ـت ــرض أنـ ـ ــه حـ ـض ــر فـ ــي وع ــي
صانع القرار السياسي واالمني في
تل ابيب ،مفاعيل الحضور الروسي
على املعادالت القائمة مع اسرائيل،
ومــدى استفادة محور املقاومة منه
ســواء لجهة تحصني موقع النظام،
أو املـظـلــة الـتــي سـيــوفــرهــا لتواصل
وتـ ـ ـس ـ ــارع وت ـ ـيـ ــرة م ــراكـ ـم ــة الـ ـق ــدرة
النوعية والكمية ...على االقل هذا ما
يؤرق القيادة االسرائيلية.
وأوضـ ـ ــح م ـس ـت ـشــار االم ـ ــن ال ـقــومــي
لرئيس الــوزراء االسرائيلي ،يوسي
ك ـ ــوه ـ ــن ،أن ال ـ ـس ـ ـبـ ــب الـ ـ ـ ـ ــذي دفـ ــع
نـتـنـيــاهــو لـلـسـفــر ال ــى مــوس ـكــو هو

نتنياهو سيقدم في موسكو الخطوط الحمراء اإلسرائيلية ازاء الساحة السورية (األناضول)

الـخـشـيــة مــن أن «تـنـتــج روس ـيــا في
املنطقة واقعًا جديدًا لم يكن قائمًا
في املنطقة منذ عشرات السنوات».
ووص ـ ـ ـ ــف كـ ــوهـ ــن ق ـ ـ ـ ــرار ن ـت ـن ـي ــاه ــو
بــاصـطـحــاب رئ ـيــس اركـ ــان الـجـيــش
ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس شـ ـعـ ـب ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات
العسكرية بــالـخـطــوة غـيــر املــألــوفــة.
ول ـف ـت ــت مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة الـ ــى أن

كيري :األسد يجب أن يرحل ...ولكن!
ّ
عادت واشنطن إلى التأكيد أن حل األزمة السورية هو سياسي وليس عسكريًا ،لكن هذه
املرة أضاف وزير الخارجية جون كيري بعد جملته املعتادة عن حتمية «رحيل األسد»،
لكن ليس «على الفور» .ثم تساءل كيري بعد زيارته لندن ،عن وصول أربع طائرات روسية
ّ
من طراز «سوخوي» الحديثة ،معتبرًا أنه «ليس واضحًا كيف ستستخدم موسكو
هذه الطائرات واملعدات العسكرية» ،وسط تخوفه من «حدوث
اشتباك خاطئ بني هذه الطائرات وأخرى تابعة للواليات املتحدة
ودول التحالف الدولي التي تضرب أهدافًا تابعة لداعش».
ورأى كيري أن «(الرئيس بشار) األسد لن يكون قادرًا في
املستقبل على قيادة سوريا» ،مضيفًا إن «طريقة خروجه أو
توقيته يتخذ ضمن إطار اتفاق جنيف ومن خالل التفاوض»،
ً
واستدرك قائال إن «فترة خروجه ال يجب أن تكون خالل يوم
أو شهر أو غيرهما».
من جهة أخرى ،أعلن وزير الخارجية السوري ،وليد املعلم
في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» مشاركة روسيا في حرب
ً ّ
بالده ضد «داعش» ،قائال إنه «يوجد شيء جديد يفوق تزويد
سوريا بالسالح ،وهو مشاركة روسيا في محاربة داعش
وجبهة النصرة ،وهذا شيء أساسي».
وأضاف« :هذا شيء يقلب الطاولة على من تآمر على سوريا ،ويكشف أن الواليات
املتحدة وتحالفها لم يوجدا استراتيجية ملكافحة داعش».
(األخبار)

ه ـ ــدف اصـ ـطـ ـح ــاب قـ ـ ــادة ع ـس ـكــريــن
أن ي ـس ـت ـمــع الـ ـ ـ ــروس ال ـ ــى م ـخ ــاوف
اســرائـيــل مــن الـجـهــة املـهـنـيــة االكـثــر
ارتـبــاطــا بــاملــوضــوع .وكشفت ايضًا
عــن أن اســرائ ـيــل تـشـعــر بــالـقـلــق من
أن ــه ف ــي ح ــال ح ـص ــول اح ـت ـكــاك بني
ال ـج ــان ـب ــن االس ــرائ ـي ـل ــي وال ــروس ــي
س ـ ـ ـيـ ـ ــؤدي ذل ـ ـ ــك ال ـ ـ ــى نـ ـ ـش ـ ــوب أزمـ ـ ــة
تحرص اسرائيل على تجنبها.
وذك ـ ـ ــر م ــوق ــع «والـ ـ ـ ـ ــا» الـ ـعـ ـب ــري أن
ن ـت ـن ـي ــاه ــو سـ ـيـ ـق ــدم أمـ ـ ـ ــام ال ــرئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوط ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــراء
االســرائـيـلـيــة ازاء الـســاحــة الـســوريــة
ّ
ب ـ ـمـ ــا يـ ـشـ ـم ــل ش ـ ـ ـ ــن ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ض ــد
إسرائيل انطالقًا مــن ســوريــا ،ونقل
اسلحة كاسرة للتوازن الى حزب الله
أو انــزالقـهــا ال ــى منظمات ارهــابـيــة.
وس ـ ـي ـ ـقـ ــدم رئ ـ ـيـ ــس االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
املعلومات التي بحوزة الجيش عن
دور إيران في تمويل وتوجيه ودفع
عمليات ضــد إســرائـيــل انـطــاقــا من
هضبة الجوالن ،وأن اسرائيل تولي
اهمية بأن يكون الروس على صورة
كاملة ازاء هذه القضية.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،اك ـ ــدت م ـصــادر
امنية ،بحسب ما ورد في «والال» ،أن
ســاح الجو االسرائيلي بــدأ بالفعل
ان ـشــاء جـهــاز تقني يعني بتنسيق
النشاطات الجوية مــع ال ــروس فوق
الـ ـسـ ـم ــاء الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،وبـ ـ ـه ـ ــدف مـنــع
االحتكاك بني الجيشني .وذكر املوقع
ال ـع ـبــري نـفـســه ،بــأنـهــم ف ــي االج ـهــزة
االمنية يـقــدرون بــأن وتيرة النشاط
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ل ـل ـج ـي ــش ال ـ ــروس ـ ــي فــي
الـســاحــة ال ـســوريــة ،ستتغير عندما
ي ـع ــزز «امل ـ ـت ـ ـمـ ــردون» وع ـل ــى رأس ـه ــم

«داع ـ ـ ـ ــش» ،ه ـج ـمــات ـهــم ض ــد ال ـق ــوات
الروسية والحاق خسائر بشرية في
صفوفهم .ويوضحون في املؤسسة
االمـنـيــة االســرائـيـلـيــة ان «التنسيق
بني الجيشني ،الروسي واالسرائيلي،
مـطـلــوب ويـحـظــى بــاهـمـيــة حــاسـمــة
ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة ،عـلــى خـلـفـيــة هــذه
التقديرات».
وفـ ـ ــي االط ـ ـ ـ ــار نـ ـفـ ـس ــه ،ذكـ ـ ــر امل ـع ـل ــق
العسكري فــي صحيفة «مـعــاريــف»،
عـمـيــر رب ــاب ــورت ،ب ــأن ضـعــف ادارة
الرئيس األميركي باراك اوباما يضع
اسرائيل حاليًا أمــام وضــع اشكالي
«وتحديدا في ظل أن التطورات في
الشرق االوســط ليست ملصلحتنا».
ورأى ف ــي م ـشــاركــة رئ ـي ــس االركـ ــان
ورئـ ـي ــس االس ـت ـخ ـب ــارات ف ــي الــوفــد
الـ ـ ــى م ــوسـ ـك ــو ،ت ـع ـب ـي ــر عـ ــن اتـ ـج ــاه
درام ــاتـ ـيـ ـك ــي ف ــي الـ ـش ــرق االوسـ ـ ــط،
ب ـف ـع ــل تـ ــراجـ ــع مـ ـش ــارك ــة الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة وت ـص ــاع ــد م ـك ــان ــة روس ـي ــا
االقليمية.
وعـ ـلـ ــى املـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـف ـ ــوري يـ ــأتـ ــي قـ ــرار
الــزيــارة على خلفية املـعـلــومــات بأن
روس ـي ــا عـلــى وش ــك ارسـ ــال طــائــرات
ح ــربـ ـي ــة وم ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــات ق ـت ــال ـي ــة ال ــى
الالذقية ،وتــزويــد ايــران بمنظومات
صـ ــواريـ ــخ «اس  .»300وس ـي ـح ــاول
ايزنكوت وهاليفي اقناع الروس بأن
تـحــالـفـهــم م ــع االي ــران ـي ــن يـتـعــارض
مــع مـصــالــح روس ـيــا الـبـعـيــدة امل ــدى.
وس ـيــدرســون ط ــرق ال ـت ـعــاون عندما
تـحـلــق ال ـط ــائ ــرات الــروس ـيــة بــالـقــرب
مـ ــن امل ـ ـجـ ــال ال ـ ـجـ ــوي االس ــرائـ ـيـ ـل ــي.
وعلى املدى البعيد ،يبدو أن الهدف
مــن الــزيــارة ،مـحــاولــة تحسني موقع

اسرائيل في ظل التطورات السلبية،
وخاصة في ضوء أن حليفة اسرائيل
القديمة ،الواليات املتحدة ،تنسحب
تدريجيًا من املنطقة.
وحـ ـ ــذر رب ـ ــاب ـ ــورت م ــن أن امل ـصــالــح
الــروسـيــة تـتــداخــل فــي ه ــذه الـحــالــة،
مـ ـ ــع املـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح االي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ل ـج ـهــة
املحافظة على نـظــام الرئيس بشار
االســد ،كجسر بني ايــران وحزب الله
في لبنان ،ومقاتلة تنظيم «داعش».
واضــاف أن اليــران وروسيا مصالح
مشتركة نوعية ،مثل ارتفاع اسعار
النفط ،عبر ممارسة الضغوط على
امل ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ال ـتــي
تغرق سوق الطاقة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،رأى م ـع ـل ــق ال ـ ـشـ ــؤون
االم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـ ــوقـ ـ ــع «ي ـ ــديـ ـ ـع ـ ــوت
احـ ــرونـ ــوت» االل ـك ـت ــرون ــي ،رون بــن
يشاي أن هناك العديد من االخطار
الكامنة في تعزيز الحضور الروسي
ع ـلــى االراضـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،بـ ــدء ا من
امـ ـك ــانـ ـي ــة نـ ـق ــل بـ ـط ــاري ــة صـ ــواريـ ــخ
ارض ـ ـ ج ــو ،مـتـحــركــة وســريـعــة من
س ــوري ــا ال ــى ح ــزب ال ـل ــه ،وم ـ ــرورًا أن
ال ـق ــاع ــدة ال ــروس ـي ــة سـتـصـعــب على
اسرائيل استهداف صــواريــخ ارض
ـ ـ ـ ـ بـ ـح ــر «ي ـ ــاخ ـ ــون ـ ــت» ال ـ ـتـ ــي ب ــاع ـه ــا
ً
ال ــروس الــى ســوريــا ،وص ــوال الــى ان
التعاون االيراني الروسي والقاعدة
الروسية سيوفران في الواقع رأس
جـســر لــايــرانـيــن بــرعــايــة تحالفهم
مــع روسـيــا .مــع ذلــك ،رأى بــن يشاي
انــه إذا كــان هـنــاك تنسيق وتـعــاون
م ـ ـحـ ــدود بـ ــن اس ــرائـ ـي ــل وروس ـ ـيـ ــا،
يمكن لـلــوجــود الــروســي ان يساهم
في االستقرار ويمنع نشوب حرب.

