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سوريا

قضية اليوم

أولويات دمشق ثابتة
فيما انطلقت طائرات شحن روسية من مطار
حميميم فــي الــاذق ـيــة عــائــدة نـحــو موسكو
إنفاذًا لقرار الرئيس فالديمير بوتني بسحب
الـقــوة الرئيسية لجيشه مــن ســوريــا ،أقلعت
ط ــائ ــرات حــربـيــة روس ـي ــة م ــن امل ـط ــار نـفـســه،
لـتـغـيــر عـلــى م ــواق ــع تـنـظـيــم داع ــش ف ــي ريــف
حمص الشرقي ،ممهدة الطريق أمام الجيش
السوري وحلفائه ،حتى وصلوا إلى مسافة ال
تزيد على  5.5كلم عن أقرب املباني السكنية
في مدينة تدمر.
املعدات التي سحبت ،كما علمت «األخبار» ،لن
العمليات الحالية ضمن الخطط
تؤثر في سير
ّ
املرسومة مسبقًا .ولعل الدفع الجديد والتقدم
نحو تدمر أمــس ،بــالـتــوازي مــع تحقيق طوق
أمان إضافي في مدينة دير الزور وتأمني طرق
تصلها بــالـبــاديــة ،يكشفان اسـتـمــرار العمل
العسكري الروسي ـ السوري املشترك.
نائب وزير الدفاع الروسي كان واضحًا أمس
بـتــأكـيــده ّأن «ال ـطــائــرات الــروسـيــة ستواصل
غــاراتـهــا على اإلرهــابـيــن» فــي ســوريــا .وهــذا
يـعـنــي ـ ـ ف ــي ال ـحــد األدنـ ــى ـ ـ ع ــدم تـجـمـيــد ّأي
مـعــركــة بــالــزخــم ذات ــه فــي مــواجـهــة «داع ــش»،
واس ـت ـمــرار دع ــم م ـعــارك الـجـيــش فــي مناطق
أخ ــرى فــي مــواجـهــة «جـبـهــة الـنـصــرة» (ريــف
ً
ال ــاذق ـي ــة امل ــرت ـب ــط ب ـج ـســر ال ـش ـغ ــور م ـث ــا).
هـ ــذا ال ــدع ــم أوضـ ـح ــه «مـ ـص ــدر دب ـلــومــاســي
عسكري» روســي بقوله لوكالة «انترفاكس»
ّإن «املـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن الـ ـ ــروس
سيستمرون في عملهم من أجل تقديم الدعم
لكوادر الجيش السوري» .وعلمت «األخبار»،
فــي هــذا الـسـيــاقّ ،أن تـعــديــات حصلت على
جسم املستشارين العسكريني ال ــروس من
دون ّأي ّ
بجوهر مهمتهم .موسكو جاءت
مس
ّ
إل ــى ســوريــا لـتـحــقــق أه ــداف ــا واض ـح ــة ،وعلى
رأسها تحرير املناطق السورية من االرهابيني
امل ـت ـم ـث ـلــن الـ ـيـ ــوم فـ ــي «ال ـ ــدول ـ ــة االس ــامـ ـي ــة»
و«الـ ـق ــاع ــدة» ومـلـحـقــاتـهــا .وال ـس ـي ـطــرة شبه
ّ
املطلقة للتنظيمني االرهــابـيــن تحتم تغييرًا
إضــافـيــا فــي امل ـيــدان ،مــن املـفـتــرض أن يكون
ج ــزء كـبـيــر مـنــه ملـصـلـحــة الـجـيــش ال ـســوري
وحلفائه .محور دمشق ـ طهران ـ حزب الله،
ال ــذي أتــى الجيش الــروســي قبل ستة أشهر
ملـشــاركـتــه فــي مـعــركـتــه ،لــم يكشف بـعــد عن
قراءة رسمية لـ»مفأجاة موسكو» .لكن ذلك ال
يمنع مسؤولي محور املقاومة من التعبير عن
«عدم القلق» ّ
مما جرى .يؤكدون أن العمليات
ال ـتــي ت ـق ـ ّـررت ســابـقــا سـتـسـتـمــر .ف ــي بعض
املـنــاطــق ال ـتــزام بــالـهــدنــة إلرس ــاء مصالحات
ي ـب ــدي «ال ـح ـل ـف ــاء ال ـ ـ ــروس» اه ـت ـمــامــا خــاصــا
بـهــا .أمــا حيث يجب الـقـتــال ،فالخطط املعدة
التنفيذ .وعلى املدى
مسبقًا ستوضع موضع
ّ
األبعد ،فإن القرار الروسي لن يؤثر في ثوابت
ّ
دمشق ،الحربية والسياسية ،والتي يتبناها
الحلفاء فــي طـهــران وح ــارة حــريــك .ورغــم أن
ال ـقــراءة الـســائــدة ل ــ»قــرار بــوتــن» تـتـحـ ّـدث عن
ّ
كونه يشكل عنصر ضغط كبير على دمشق
وحلفائها األقربني ،إال أن مسؤولني في محور
ّ
يتحدثون بثقة عن أن أي انسحاب
املقاومة
ّ
روسي يتم (وتــم) بالتنسيق مع املعنيني في
دمـشــق ،ويــأخــذ بعني االعتبار ض ــرورة عدم
الـتــأثـيــر سلبًا عـلــى وض ــع الـجـيــش والحلفاء
على الجبهات.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس مغادرة أول مجموعة من طائراتها ،من
ّ
يستمر النشاط الروسي
القاعدة الجوية الروسية في سوريا .يأتي ذلك فيما
ً
بالعسكري .وبصرف النظر
انتهاء
على مختلف الصعد ،بدءًا بالسياسي وليس
ّ
المحتملة ّ
عن المآالت ُ
ألي عملية كانت ،من المتفق عليه أن الروس أفلحوا
في ّ
التحول إلى أصحاب كلمة ُعليا في الملف ّ
برمته
ٍ

على أبواب العام السادس:
موسكو «الرابح األكبر»؟
صهيب عنجريني
ل ــم ي ــدخ ــل ال ـ ــروس املـ ـي ــدان ال ـس ــوري
مـ ــن أوس ـ ـ ــع أبـ ــوابـ ــه ل ـي ـخ ــرج ــوا مـنــه
كـ ـم ــا دخ ـ ـل ـ ــوه .ال ـت ـس ـل ـي ــم ب ـبــدي ـه ـيــة
ّ
ـروري لـلـخــوض في
ه ــذه ال ـف ـكــرة ض ـ ـ
ُم ـس ـت ـج ــدات امل ـش ـه ــد وط ـ ــرق أب ــواب ــه
املشرعة على كثير من املفاجآت ،كما
يبدو .وريثما ينجلي الغموض بما
ُ
يتيح االنتقال من مرحلة التكهنات
ُ
إلـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،س ــي ـق ــال
الكثير في أسباب الخطوة الروسية
ّ
وأبعادها .الثابت أن موسكو ليست
ّ
ـي وارد التخلي عــن املكاسب التي
فـ ّ
حــقـقـتـهــا ح ـتــى اآلن ،وه ــي مـكــاســب
اب ـت ــدأت فــي مـ ُـرحـلــة سـبـقــت الــدخــول
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري امل ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــر ،وت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز
الجغرافيا السورية بطبيعة الحال.
وكـ ــان طـبـيـعـ ّـيــا أن ُي ـس ــارع الـكــرمـلــن
إلى نفي أي عالقة للقرار بـ«الضغط
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ا ّل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري بـ ـش ــار
األسـ ــد» ،وتــأكـيــد أن ــه «ج ــاء اعـتـمــادًا
على نتائج عمل ال ـقــوات الــروسـيــة»
وف ـق ــا لـلـنــاطــق ال ـص ـحــافــي ديـمـتــري
بـيـسـكــوف .وب ـغــض الـنـظــر عــن مــدى
بالضغط على
عالقة القرار الروسي
ّ
دمـشــق ،فقد كــان النفي متوقعًا في
ظ ــل مـصـلـحــة ال ـطــرفــن ف ــي الـحـفــاظ
عـلــى أي خ ــاف بـعـيـدًا عــن ال ـت ــداول.
على املنوال ذاته نسجت املستشارة
السياسية واإلعــامـيــة فــي الرئاسة
السورية بثينة شعبان التي قالت إن
«القرار أتى بعد فهم مشترك روسي
سـ ـ ــوري ل ـط ـب ـي ـعــة امل ــرح ـل ــة ال ـق ــادم ــة
وضـ ـ ـ ــرورة دعـ ــم الـ ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي».
وفــي تصريحات أدلــت بها إلــى قناة
«روسيا اليوم» ،حرصت على تأكيد

«ترحيب دمشق بالتنسيق الروسي
األم ـيــركــي فــي مــا يـخــص االسـتـقــرار
ف ــي س ــوري ــا وامل ـن ـط ـق ــة» .املـ ـي ــدان ما
زال أولـ ــويـ ــة ح ـت ـمـ ّـيــة ف ــي ح ـســابــات
ّ
م ــوسـ ـك ــو ،وه ـ ــو أم ـ ـ ـ ٌـر أكـ ــدتـ ــه وزارة
ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة ع ـبــر إع ــان ـه ــا أن
«سالح الجو سيواصل ضرب مواقع
اإلرهابيني في سوريا» .في السياق
ذات ـ ـ ـ ــه ،كـ ـ ــان مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
الروسي ،الجنرال نيكوالي بانكوف،
ّ
ّ
ق ــد أكـ ــد م ــن حـمـيـمـيــم أم ــس أن «مــن
املبكر جدًا الحديث عن انتصار على
اإلره ــاب ـي ــن .ل ــدى ال ـط ـيــران الــروســي
مـهـمــة ت ـقــوم عـلــى مــواصـلــة ال ـغــارات
ضد أهــداف إرهابية» وفقًا ملا نقلته
وس ــائ ــل إع ــام روس ـ ّـي ــة .وب ـع ـي ـدًا عن
ّ
خلفه القرار ّ
الروسي
الضجيج الذي
ّ
فـ ــي أوس ـ ـ ـ ــاط مـ ـجـ ـم ــوع ــات م ـســل ـحــة
بـ ـ ّعـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،وع ـ ـلـ ــى ّرأس ـ ـه ـ ــا «ج ـب ـه ــة
الــن ـصــرة» ال ـتــي «ب ــش ــرت» بــ«هـجــوم
كــاســح» وش ـيــك ،ي ـبــدو ال ـ ّـره ــان على
ع ــودة ع ـق ــارب امل ـي ــدان ال ـس ــوري إلــى
م ــا ق ـبــل أي ـل ــول ض ــرب ــا م ــن امل ـبــال ـغــة.
ُ
ال ّيــرت ـبــط ذل ــك بـحـجــم ال ـت ـقـ ّـدم الــذي
حــق ـقــه ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وح ـل ـفــاؤه
خـ ــال ال ـش ـه ــور امل ـن ـصــرمــة فـحـســب،
بل يستند أيضًا إلى جملة معطيات
ّ
وفــرهــا الـنـشــاط الــروســي خ ــال تلك
ّ
الـشـهــور وعـلــى مستويات مـتـعــددة:
ُ
ع ـس ـك ـ ّ
ـري ــا ،س ـي ــاس ـ ّـي ــا ،وأمـ ـن ـ ّـي ــا .رب ــط
املـ ـي ــدان بــال ـس ـيــا ّســة كـ ــان أحـ ــد أب ــرز
الـنـتــائــج الـتــي حققتها مــوسـكــو في
امللف السوري ،وهو ٌ
أمر كان مفتقدًا
ّ
ب ـص ــورة فـعـلـ ّـيــة ألس ـب ــاب عـ ــدة ،على
ّ
املحليني
طـ َـرفــي ال ـص ــراع
رأس ـهــا أن ُ
(دمـ ـش ــق ،واملـ ـع ــارض ــة) اس ـت ـم ـ ّـرا في
التعويل على «انـتـصــارات ساحقة»

السياسي
مــن دون أن يوليا املـســار
ّ
ُ
أه ـم ـ ّـي ــة ت ــذك ــر .وهـ ــو «نـ ـه ـ ٌـج» ت ـبــنــاه
ّ
أي ـض ــا ال ــاع ـب ــون اإلق ـل ـي ـم ــي ــون على
طـ ـ ــرفـ ـ ــي االص ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاف .الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ َـات
امل ـت ـح ــدة بـ ــدورهـ ــا س ـ ـ ـ َ
ـارت أنـ ـص ــاف
ُ
خطى في مختلف االتجاهات ،وهو
أم ــر ال يـنـبــع ّ ب ــال ـض ــرورة م ــن ع ـجـ ٍـز،
ّ
ب ــل ُي ـ ّ
ـرج ــح أنـ ــه ج ــاء عـلــى ق ــاع ــدة أن
ـار نــاجـ ٌـح فــي حــدّ
«ال ـفــوضــى اسـتـثـمـ ٌ
ّ
ذاتـ ـه ــا» .وال يـعـنــي ه ــذا أن موسكو
أجنحة
أرادت أن تحمل السالم على ّ
ال ـقــاذفــات بطبيعة ال ـح ــال ،بــل إنـهــا
ـدر ُممكن
سـعــت إل ــى تجميع أكـبــر ق ـ ٍ
م ــن األوراق ف ــي ال ـس ــاح ــة ال ـســوريــة
قـبــل أن يــدخــل ال ـج ـمـيـ ُـع ف ــي مــرحـلــةٍ
ُ
صبح فيها إنهاء الحرب «خيرًا ال
ُي
ّ
بد منه» .وكان من نتائج هذا السعي
ُ
الخروج بعالقة موسكو مع األطراف
األخ ـ ـ ــرى ف ــي امل ـش ـه ــد ال ـ ـسـ ــوري (م ــن
خ ــارج مــؤسـســات الــدولــة الـســوريــة)
ّ
شخصيات
مــن مرحلة التعامل مــع
ّ
تقليدية ،إلى
بعينها ،ومــع تـيــارات
طـ ــور ال ـت ـش ـب ـيــك م ــع ك ـي ــان ــات فــاعـلــة
ّ
عـ ـل ــى األرض .ولـ ـ ـع ـ ــل ال ـ ـعـ ــاقـ ــة مــع
«قــوات سوريا الديمقراطية» ليست
ســوى «أوض ــح الـنـمــاذج» حتى اآلن.

سعت روسيا إلى
ُ
تجميع أكبر قدر ممكن
من األوراق

فــال ـتــدخــل ال ـع ـس ـكــري امل ـب ــاش ــر مـ ّـهــد
إلع ــادة رســم املـيــدان بـصــور ٍة أتاحت
الح ـقــا ف ــرض «ات ـف ــاق وق ــف األع ـمــال
القتالية» بالشراكة مع األميركيني،
شكل من أشكال
وهذا قاد بدوره إلى
ٍ
الـتــواصــل بــن ال ــروس واملجموعات
ّ
امل ـس ــل ـح ــة ال ـن ــاش ـط ــة ع ـل ــى األرض،
ٌ
ُ
وهو تواصل كان مفتقدًا حتى فتر ٍة
قريبة .ويبدو الفتًا في هــذا السياق
حـجــم الـنـشــاط ال ــذي سـ ّـجـلــه ال ــروس
ُ
م ـنــذ س ــري ــان «ال ـه ــدن ــة» ،و ٌطـبـيـعــتــه.
ُ
ٌ
معلومات متقاطعة حصلت
وتفيد

إسرائيل تتواضع وتقلق :من سيمأل الفراغ الروسي؟
علي حيدر
لــم يعد مفاجئًا أن إســرائـيــل فوجئت
رس ـم ـي ــا ب ــالـ ـق ــرار الـ ــروسـ ــي .ف ـق ــد أق ـ ّـر
رئيس أركان الجيش غادي ايزنكوت،
بشكل رسـمــي ،أم ــام لجنة الخارجية
واالم ـ ــن ال ـتــاب ـعــة لـلـكـنـيـســت ،ب ــأن تل
أبيب «فوجئت» بقرار موسكو سحب
قواتها مــن ســوريــا .مــا كــانــت وسائل
سربته أو ّ
االعــام االسرائيلية ّ
قدرته
ع ـ ــن م ـ ـفـ ــاجـ ــأة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ــال ـخ ـط ــوة
ال ــروس ـي ــة ،أكـ ــده اي ــزن ـك ــوت بــالـتــأكـيــد
عـلــى أن ـنــا «ل ــم نـكــن عـلــى عـلــم مسبق
بــذلــك ،كما لــم يكن اآلخ ــرون يعلمون
بذلك» من دون االشــارة الى هويتهم.
م ــع ذل ــك ،لـفــت رئ ـيــس أركـ ــان الجيش
االس ــرائ ـي ـل ــي الـ ــى أن االس ـت ـخ ـب ــارات
العسكرية« ،أم ــان» ،سبق أن التقطت
م ــؤش ــرات دالـ ــة ق ـبــل ع ــدة أش ـهــر على
توجه روسي لتدخل نشط في القتال
ف ــي س ــوري ــا ،مــوض ـحــا أن ـن ــا «عــرف ـنــا
واستعددنا بما يتالءم».
إلــى ذل ــك ،دعــا ايــزنـكــوت الــى انتظار
ت ـ ـب ـ ـلـ ــور امل ـ ـفـ ــاع ـ ـيـ ــل املـ ــرت ـ ـق ـ ـبـ ــة لـ ـه ــذا
ال ـ ـقـ ــرار ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى أنـ ــه «فـ ــي هــذه
املــرحـلــة املـطـلــوب الـتــواضــع والـحــذر

ف ــي م ـح ــاول ــة ف ـهــم إلـ ــى أيـ ــن تـتـطــور
الساحة السورية مع خــروج القوات
الــروس ـيــة م ــن امل ـن ـط ـقــة» ،االم ــر ال ــذي
يشي بأن االحتماالت ،بنظر الجيش
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات ،مـ ـفـ ـت ــوح ــة ع ـلــى
سـ ـيـ ـن ــاري ــوات مـ ـتـ ـع ــددة وم ـت ـف ــاوت ــة
املـ ـ ـف ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى االمـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي
االسرائيلي.
ف ــي امل ـقــابــل ،ت ـن ــاول ايــزن ـكــوت تقدير
ال ـج ـي ــش مل ـفــاع ـيــل ال ـت ــدخ ــل ال ــروس ــي
خ ـ ــال امل ــرح ـل ــة امل ــاض ـي ــة ب ــال ـق ــول إن
َّ
«الـ ـت ــدخ ــل الـ ــروسـ ــي ع ـ ـ ــزز (ال ــرئ ـي ــس
بـشــار) االس ــد ،وبــالـتــالــي يمكن لــه أن
يـصــل ال ــى امل ـحــادثــات فــي جنيف من
مــوقــع ق ــوة» .ولـفــت ال ــى أن «تـقــديــرنــا
ب ــأن االن ـس ـح ــاب ال ــروس ــي ي ـتــوقــع أن
ينفذ بشكل مـتــدرج ،وعـلــى مــا يبدو،
سيحتفظ الروس بقاعدتني حتى بعد
تقليص القوات املنتشرة في امليدان».
ولفت ايــزنـكــوت أيضًا الــى أن روسيا
ت ـخ ــرج ال ـج ــزء االهـ ــم م ــن قــوات ـه ــا من
سوريا ،لكنها لن تنفصل عن الدولة
على نحو مطلق.
في سياق ّ متصل ،بدا أن قرار الرئيس
بـ ــوتـ ــن أث ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي رؤوب ـ ـ ــن ري ـف ـل ــن ال ــذي

وصــل الــى موسكو ،أمــس ،إذ تواصل
قبل توجهه الى العاصمة الروسية مع
نتنياهو وق ـيــادات االج ـهــزة االمنية،
وحصل منهم على تقارير وتقديرات،
ّ
واطـ ـ ـل ـ ــع م ـن ـه ــم ع ـل ــى أب ـ ـعـ ــاد االع ـ ــان
ال ـ ــروس ـ ــي والـ ــرسـ ــائـ ــل الـ ـت ــي يـنـبـغــي
نقلها الــى بــوتــن .وبـعــد وصــولــه الى
موسكو ،أكد ريفلني ضرورة التنسيق
مــع روسـيــا فــي الــوضــع ال ــذي يتشكل
ف ــي املـنـطـقــة .ول ـفــت ال ــى أن «الـجـمـيــع
يــدركــون الـخـطــر ال ــذي تشكله داعــش
عـلــى ال ـعــالــم ك ـلــه» ،لـكـنــه ح ــرص على
التأكيد على الرؤية االسرائيلية بأن
إي ــران وحــزب الله يشكالن «بالنسبة
لنا خطرًا بدرجة ال تقل».

ايزنكوت:
روسيا لن تنفصل عن
الدولة السورية

في االطــار نفسه ،نقل موقع صحيفة
«م ـ ـعـ ــاريـ ــف» عـ ــن م ـ ـصـ ــادر س ـيــاس ـيــة
رفيعة قولها إننا «لحد اآلن لم نفهم
على االط ــاق مــا هــي خلفيات املسار
االخـ ـي ــر ل ـب ــوت ــن بـ ــإخـ ــراج ق ــوات ــه مــن
س ــوري ــا» ،ول ـف ـتــوا ال ــى أن م ــن أه ــداف
ال ـل ـقــاء ب ــن ري ـف ـلــن وب ــوت ــن ه ــو فهم
ما الــذي يخطط له الرئيس الروسي،
والى أين يريد التقدم في سوريا.
وأضــافــت املـصــادر أيضًا أن «الهدف
االســاســي فــي املـحــادثــات مــع بوتني
سـ ـيـ ـك ــون ح ـ ـ ــول ال ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـ ـ ــذي ي ـلــي
الحرب في سوريا وحول املفاوضات
الدولية التي تجري في جنيف إزاء
االتـفــاق إلنهاء املـعــارك ،وإيـجــاد حل
سياسي في سوريا».
وفي السياق نفسه ،أوضحت املصادر
االســرائ ـي ـل ـيــة الــرف ـي ـعــة أن «اســرائ ـيــل
تفهم بشكل جيد املـصــالــح الروسية
فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ولـ ـك ــن أيـ ـض ــا الـ ـ ــروس
يفهمون املصالح االسرائيلية ،وهذه
ليست لعبة نتيجتها صفر .بــل لدى
ال ــروس مصالح مشابهة ملصالحنا،
إذ إنـهــم ال يــريــدون رؤي ــة إي ــران قوية
تنشر االرهاب على الحدود الجنوبية
ل ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــا!» .وأض ـ ــاف ـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر أن

