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سوريا

سوريا

على الغالف

روسيا و«طائرتها» :ال نبحث عن أخصام
حالة االستنفار الدبلوماسي واإلعالمي الروسية بعد تحميل موسكو تل
أبيب مسؤولية إسقاط مروحيتها مقابل شواطئ الالذقية خفتت ّ
حدتها
ّ
أمس .روسيا التي توظف طاقاتها وعالقاتها لحماية ما
ّمع مرور نهار ّ
أسست له منذ تدخلها في سوريا في أيلول من عام  2015ال تبحث عن
خصم جديد .تدير العالقة مع أعداء دمشق وأخصامها على نحو يبقي
كعبها العالي في الساحة السورية من دون تحطيم هؤالء .هذا المسار
ّ
تظهر على نحو واضح مع تركيا ما بعد إسقاط طائرة السوخوي فوق

ً
ريف الالذقية ،وصوال إلى تفاهمات أستانا .هذه العالقة
أبقت على دور أنقرة ،لكنها أضحت العبًا ثانويًا مقارنة
بموسكو .ومع إسرائيل أيضًا ،لم تقف موسكو في وجه ما
تعتبره تل أبيب خطوطًا حمرًا في ما يخص «التمركز اإليراني»
و«نقل سالح كاسر للتوازن إلى لبنان» .لكنها ّ
حصلت ،بالتعاون
مع حلفائها ،خطوطًا حمرًا لم تكن مواتية في السنين
األولى من الحرب :إسقاط الرئيس السوري ودمشق .كذلك،
استطاعت دمشق أن ترسم مسار تحرير جزء ضخم من المدن
واألرياف رغم التهديدات األميركية واإلسرائيلية والتركية.
عمليًا ،وبالعودة إلى عدوان أول من أمس وتداعياته ،فإن

ّ
حملت موسكو إسرائيل مسؤولية
إسقاط الطائرة الروسية ومقتل من
كان على متنها خالل اعتدائها األخير
على مدينة الالذقية ،في موازاة
تأكيد روسي على حق الرد تجاه
الفعل اإلسرائيلي غير المسؤول ،األمر
الذي ّ
عد خطابًا قد يفضي إلى ّ
تطور
خطير الحق ،وإن كان التقدير في
نظرة ابتدائية ،ال يشير إلى تأزم وإمكان
االشتباك ،بل وأي تغيير جدي ،في
العالقة بين الجانبين
يحيى دبوق
أسـ ـئـ ـل ــة مـ ــا بـ ـع ــد إس ـ ـقـ ــاط الـ ـط ــائ ــرة
الــروس ـيــة ،مــن نــاحـيــة نـظــريــة ،قــد ال
تـنـتـهــي .لـكــن األه ــم وال ـحــاضــر على
طاولة كل األطــراف املؤثرة واملتأثرة
فـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ي ـت ـع ـلــق
بـ ـت ــداعـ ـي ــات ال ـ ـحـ ــادثـ ــة وم ـس ـت ــواه ــا
وحــدودهــا :هل تفضي الحادثة إلى
التأزيم واالشتباك بني الجانبني أو
إل ــى نـهــايــة الـتـغــاضــي ال ــروس ــي عن
االعتداءات اإلسرائيلية في سوريا؟
أو إل ــى مـجــرد تـغـيـيــرات نسبية ،قد
ال تزيد عــن إل ــزام إســرائـيــل ،بهامش
أضـيــق مــن «حــريــة الـحــركــة» الجوية
والصاروخية ،فوق السماء السورية؟
ـان إس ـق ــاط ال ـطــائــرة م ــن شــأنــه
إذا ك ـ ّ
أن ي ـع ــق ــد الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ـج ــان ـب ــن،
ل ـك ـن ـهــا ل ـي ـس ــت س ـب ـب ــا ل ـل ـق ـط ـي ـعــة أو
لالحتراب .في ذلك ،تتحمل موسكو
أي ـضــا ج ــزءًا م ــن امل ـســؤول ـيــة ،كونها
ت ـت ـغــاضــى ع ــن اع ـ ـتـ ــداءات إســرائ ـيــل
إل ــى الـحــد ال ــذي بــاتــت يــدهــا «رخ ــوة
على الزناد» .مسؤولية جزئية ،وإن
ّ
تتحمل الجزء األكبر
كانت إسرائيل
واملباشر منها .مــع ذلــك ،ال يستقيم
ّ
التطور
أي تقدير لآلتي ،نتيجة لهذا
م ــن دون ال ـع ــودة إل ــى ال ـعــاقــة الـتــي
ت ـج ـمــع وت ــدي ــر م ـص ــال ــح ال ـجــان ـبــن.
عـ ــاقـ ــة م ـن ـع ــت تـ ـص ــادمـ ـهـ ـم ــا ح ـتــى
األمـ ــس ،كـمــا تــدفـعـهـمــا الح ـت ــواء أي
تصادم عرضي ،نحو األسوأ.
الـ ـع ــاق ــة ال ــروسـ ـي ــة ـ ـ ـ اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
فـ ــي الـ ـس ــاح ــة الـ ـس ــوري ــة هـ ــي عــاقــة
تفاهم تفضي إلــى تمكني كــل جانب
تحقيق مصالحه ســوريــا ،مــن دون
أن يتعرض ملصالح الجانب الثاني.
ً
تـفــاهــم خ ــدم الـجــانـبــن ط ــوي ــا ،وإن
كـ ــان األكـ ـث ــر اسـ ـتـ ـف ــادة ه ــو ال ـجــانــب
الروسي ،على رغم االنطباع الخاطئ
حول االستفادة اإلسرائيلية األكبر،
نتيجة صورة الهجمات وضجيجها
املفضية إلى خطأ في التقديرات.
وكـ ــانـ ــت إس ــرائـ ـي ــل قـ ــد راه ـ ـنـ ــت ع ــام
 ،٢٠١٥كما غيرها في املحور اآلخــر،
أن روسـيــا سـتـســارع إلــى الـهــرب من

جاءت الحادثة
ضمن سياقات
التفاهم الثنائي الذي
لم تنته وظيفته

ستعمل إسرائيل وروسيا على مزيد من اإلجراءات الوقائية لمنع تكرار الحادثة (وزارة الدفاع الروسية)

كانت أيضًا معنية بدفع «اإلزع ــاج»
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي وت ـ ـحـ ــري ـ ـضـ ــه ،وم ـن ــع
التسبب بأضرار للمكاسب الروسية
ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا .عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،الـ ـت ــزم ــت
بالحياد بــن الـصــديــق الحليف ،أي
س ــوري ــا وإي ـ ـ ــران وح ـ ــزب الـ ـل ــه؛ وبــن
الصديق غير الحليف ،أي إسرائيل.
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي دف ـ ــع إل ـ ــى ت ـف ــاه ــم غـيــر
مكتوب بني الجانبني :كل يقوم بما
يريد ،وبما ال يتعارض ،مع مصالح
اآلخر.
ف ــي ال ـت ـفــاهــم ،امل ـب ـنــي ع ـلــى التسليم
اإلسرائيلي بمصالح روسيا ،تراجع
ع ـ ــن اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة
وال ـس ـعــي إلس ـقــاط ـهــا ،وه ــو م ــا كــان
خ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة فــي
األس ــاس ،وتـحــديـدًا مــا بعد التدخل
الـ ــروسـ ــي ف ــي س ـ ــوري ـ ــا ...ف ـي ـمــا ج ــاء
ت ــأك ـي ــده ــا ف ــي ال ـت ـف ــاه ــم ن ـف ـســه عـلــى
الـ ـفـ ـص ــل ب ـ ــن س ـ ــوري ـ ــا وح ـل ـف ــائ ـه ــا.
وال ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات كـ ــانـ ــت خ ـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة

امل ــاض ـي ــة ،مـبـنـيــة عـلــى ه ــذه األس ــس
واملنطلقات والـشــروط ،ومــع مراعاة
املحظورات واملوانع الروسية.
فـ ــي الـ ـشـ ـك ــل ،والـ ـ ـص ـ ــورة ال ـظ ــاه ــري ــة
للمشهد الـســوري والتشابك حوله،
تعامل األطراف مع واقع جديد ،حتى
األمس ،كل بحسب تكيفه ومصالحه
ورب ـطــا بــأهــدافــه الــرئـيـسـيــة ورؤي ـتــه
لــآتــي ،وإن تخللت الـفـتــرة املاضية
ردود ع ـم ــدت إلـ ــى فــرم ـلــة إســرائ ـيــل
وم ـن ـع ـهــا م ــن تـ ـج ــاوز ح ــد زائـ ـ ــد فــي
هـجـمــاتـهــا ،ف ــي ان ـت ـظــار الـتـغـيـيــرات
وتطور املوقف امليداني في سوريا.
على ذلك ،بات باإلمكان اإلشارة إلى
اآلتي:
ً
أوال ،مـبــانــي الـتـفــاهــم بــن إســرائـيــل
وروسيا مبان صلبة نسبيًا ،مبنية
ع ـلــى س ـيــاســات م ــدروس ــة وه ــادف ــة،
وت ـ ـف ـ ـضـ ــي إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـغـ ـ ــاض م ـ ـت ـ ـبـ ــادل
ع ـ ــن املـ ـص ــال ــح ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ال ـس ـع ــي
لتحقيق املصالح الذاتية ،حتى تلك

امل ـت ـع ــارض ــة م ـن ـهــا .ح ــادث ــة إس ـقــاط
الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة ،وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم الـ ـخـ ـس ــارة
الــروسـيــة الـكـبـيــرة جــرائـهــا ،لــم تــأت
في مرحلة تأزم عالقات أو تعارض
مـصــالــح حـتــى الـتـشــابــك ،أو نتيجة
التجاسر اإلسرائيلي على روسيا،
كـ ــي ي ـ ـجـ ــري الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع إسـ ـق ــاط
ال ـطــائــرة بــاعـتـبــارهــا ال ـش ــرارة الـتــي
تـشـعــل االح ـ ـتـ ــراب .جـ ــاء ت ال ـحــادثــة
ضمن سياقات التفاهم نفسه الذي
لــم تنته وظيفته بـعــد .الـضــربــة في
ذاتـهــا ال تحمل إمكانية التصعيد.
ه ـ ـ ــذا م ـ ــا يـ ـف ـ ّـس ــر تـ ـش ــدي ــد ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ـ ــوت ـ ــن ،أن
ال ـحــادثــة لـيـســت شـبـيـهــة وال يمكن
الـتـعــامــل مـعـهــا ،مــع حــادثــة إسـقــاط
ت ــرك ـي ــا طـ ــائـ ــرة «ال ـ ـسـ ــوخـ ــوي» ع ــام
.2015
ّ
ثانيًا ،على رغم عدم توقع التصعيد
والـ ـت ــأزم ،إال أن إســرائ ـيــل وروس ـي ــا،
ستعمالن على مزيد مــن اإلج ــراءات

مطلقًا «حادثًا عرضيًا» ،لكنها أيضًا لن
موسكو لن تعتبره
ّ
ستظهر ردّ
ّ
تتعامل معه كاعتداء يولد توترًا وخصومة .هي
فعلها في غير اتجاه وال يتصل فقط بتل أبيب .هذه األخيرة
ستبقي (كما أكد رئيس وزرائها أمس) على طبيعة عملها
العدواني في األجواء السورية ،أما موسكو فهي ستستفيد
من فرصة تعزيز حضورها العسكري «وهذه الخطوات
سيالحظها الجميع» حسب قول فالديمير بوتين أمس .وفي
هذا السياق ستكون الرسالة مسموعة في واشنطن على
نحو أكبر ،فاإلدارة الروسية ّأمامها اليوم «حائط» أساسي تجاه
مخططاتها في سوريا يتمثل بالواليات المتحدة.

روسيا وإسرائيل« :حق الرد» ثم أسف
في تل أبيب ...فترطيب أجواء

خسارة روسية ال تلغي التفاهمات
املستنقع الـســوري ،مع إمكان تكرار
مـشـهــد م ــا ب ـعــد ال ـغ ــزو الـســوفـيــاتــي
ال ـســابــق ف ــي أفـغــانـسـتــان .م ــع فـســاد
هــذا الــرهــان ،حافظت إسرائيل على
تــوقـعــات مــع ت ـعــديــات ،مــن التأكيد
على إمـكــان السيطرة عبر حلفائها
على سوريا كاملة ،إلى إمكان تشظي
ال ـج ـغــراف ـيــا ال ـس ــوري ــة إل ــى دويـ ــات،
ل ــروس ـي ــا إحـ ــداهـ ــا ،ف ـي ـمــا إلســرائ ـيــل
إحداها أيضًا.
م ـ ــع ت ـ ـب ـ ـ ّـدل ال ـ ــوض ـ ــع املـ ـ ـي ـ ــدان ـ ــي فــي
سوريا وسقوط الرهانات ،اضطرت
إسرائيل إلى التراجع عن التوقعات
والرهانات الزائدة في إسقاط الدولة
ّ
التكيف االضطراري
السورية ،نحو
ّ
م ــع الـنـتـيـجــة ال ـت ــي ت ـب ــدت مـيــدانـيــا،
وإن عـمــدت فــي املـقــابــل إل ــى تحويل
التهديد إلى فرصة ،ما أمكنها ذلك.
ج ــزأت تــل أبـيــب الـتـهــديــدات وعملت
ع ـل ــى ف ـص ـل ـهــا بـ ــن م ــركـ ـب ــات ثـ ــاث:
ال ــوج ــود ال ـع ـس ـكــري ال ــروس ــي ال ــذي
ال ي ـم ـك ــن م ـع ــارضـ ـت ــه أو ال ـت ـص ــدي
ألهدافه؛ والدولة السورية التي باتت
جزء ال يتجزأ من املصالح الروسية
املحصنة؛ أمــا الـجــانــب الـثــالــث ،فهم
حلفاء سوريا ،وتحديدًا إيران وحزب
الله ،حيث بــات التركيز اإلسرائيلي
ع ـلــى ت ـهــديــده ـمــا وت ـم ــرك ــزه ـم ــا ،مع
م ـح ــاول ــة ال ـف ـصــل بـيـنـهـمــا وال ــدول ــة
السورية.
امل ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي ت ـج ــاه روس ـيــا
ّ
كـ ــان م ــركـ ـب ــا .م ــن ن ــاح ـي ــة ،رأت وم ــا
زالت ،أن الوجود العسكري الروسي
ت ـه ــدي ــد ي ـف ـضــي ف ــي ح ــد أدنـ ـ ــى إل ــى
تضييق هــامــش الـحــركــة العسكرية
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ضـ ـ ــد أع ـ ــدائـ ـ ـه ـ ــا فــي
سوريا ،كما أنه ينهي رهانات كانت
ح ــاض ــرة ح ـتــى األمـ ــس ح ــول إم ـكــان
اس ـت ـب ــدال ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة بــأخــرى
طيعة و«معتدلة» .من ناحية ثانية،
تعاملت إســرائـيــل مــع موسكو على
إم ـ ـكـ ــان ال ـت ـف ــاه ــم م ـع ـه ــا ،مـ ــن خ ــال
الـ ـتـ ـن ــازل عـ ــن ج ـ ــزء مـ ــن ال ــره ــان ــات،
والتسليم لها ببقاء الدولة السورية،
فيما ّ
تلمست في املقابل حرية عمل
ضد أعدائها اآلخــريــن :إيــران وحزب
الله.
في الجانب الروسي ،لم يكن املوقف
ً
س ـه ــا .مــوس ـكــو إل ــى ج ــانــب الــدولــة
ال ـس ــوري ــة وح ـل ـفــائ ـهــا ،ت ـقــاتــل ضمن
م ـه ـمــة وأهـ ـ ـ ــداف م ـش ـت ــرك ــن؛ لـكـنـهــا
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الــوقــائـيــة الـحـمــائـيــة ال ـتــي ال تسمح
ب ـت ـك ــرار ال ـح ــادث ــة أو م ــا يـشــابـهـهــا.
اإلجــراءات التي ستفرضها موسكو
لن تجد أي معارضة إسرائيلية ،إن
لجهة اإلج ــراءات التقنية العسكرية
الوقائية أو لجهة املديات الجغرافية
وال ـح ــزام ــات األم ـن ـيــة حــول ـهــا .تـكــرار
الخطأ مــرفــوض مــن قبل الجانبني،
وقد يفضي إلى ما ال يريدانه ،وهو
ما ستحرص عليه إسرائيل ،إلى حد
التطرف في تطبيقه.
ثالثًا ،الواضح ،تأسيسًا على النقطة
األولـ ـ ـ ـ ــى ،أن هـ ــامـ ــش حـ ــريـ ــة ال ـع ـمــل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي س ـت ـكــون م ـق ـ ّـي ــدة ،وفــي
حـ ــد أدن ـ ـ ــى جـ ـغ ــرافـ ـي ــا ،مـ ــع تـقـلـيــص
فــي ال ـق ــدرة عـلــى اس ـت ـخــدام ج ــزء من
وســائـلـهــا الـقـتــالـيــة ال ـتــي تـحـمــل في
ذاتـهــا خـطـرًا وتـهــديـدًا على الــوجــود
ال ـ ــروس ـ ــي ،وإن ن ـظ ــري ــا .ه ـ ــذا يـعـنــي
ت ـق ـل ــص إم ـ ـكـ ــانـ ــات إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،وإن
نسبيًا ،في القدرة على فرض إرادتها

ع ـل ــى أع ــدائـ ـه ــا ف ــي سـ ــوريـ ــا ،وال ـت ــي
ه ــي فــي األسـ ــاس مـقـلـصــة م ــن حيث
النتيجة .هــذا مــا تخشاه إســرائـيــل،
ّ
وعبرت عنه باألمس ،بل وكــان مدار
أبحاث ودراسات صدرت في العامني
املاضيني في تل أبيب ،حيال النقطة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــدفـ ــع روسـ ـ ـي ـ ــا إلـ ـ ــى ت ـحــويــل
وتغيير سياساتها تجاه إسرائيل.
قــد تـكــون ظــاهــريــا بــدت هــذه النقطة
قريبة جـدًا في األمــس ،لكنها جاءت
ف ــي تــوق ـيــت ومــرح ـلــة م ــا زال «شـبــه
الـ ـتـ ـخ ــادم» ضـ ـ ــرورة ل ـل ـطــرفــن ،على
تفصيل يطول.
راب ـ ـ ـعـ ـ ــا ،ك ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا شـ ـب ــه ال ـص ـم ــت
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ومـ ـح ــاول ــة االك ـت ـف ــاء
بــال ـب ـيــان ال ـع ـس ـكــري ك ـمــا صـ ــدر عن
جيش العدو من دون إضافات تذكر.
أي االكـتـفــاء بــاإلعــراب عــن «األس ــف»
ولـيــس االع ـت ــذار ،عـلــى سـقــوط قتلى
روس ،والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ض ـ ـمـ ــن ديـ ـب ــاج ــة
و«تـ ـش ــاط ــر» ك ــام ــي ،ع ـل ــى تـحـمـيــل
سوريا وإيران وحزب الله ،املسؤولية
الـكــامـلــة عــن إس ـقــاط ال ـطــائــرة ،حتى
م ــع اإلث ـب ــات أن الـفـعــل ال ـعــدائــي هو
إسرائيلي.
ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ح ـ ـ ــراك ،قـيــل
أن ــه فــاعــل ج ـدًا مــن وراء الـكــوالـيــس،
الح ـت ــواء ال ـحــادثــة والـتـطـلــع إل ــى ما
بعدها .ال خالف أن إسرائيل معنية
ب ـ ـت ـ ـجـ ــاوز ه ـ ـ ــذه األزم ـ ـ ـ ـ ــة وم ـ ـع ـ ــاودة
اس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف األجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدة املـ ــوضـ ــوعـ ــة
للساحة ال ـســوريــة ،فيما ال ـكــرة اآلن
في امللعب الروسي الذي بإمكانه أن
يبقي أو يقلص أو ينهي التفاهمات
بــن الـجــانـبــن ،وإن ك ــان الـتـقــديــر أن
املــوقــف اإلسرائيلي فــي «مفاوضات
م ــا وراء ال ـك ــوال ـي ــس» ف ــي تـمــوضــع
دف ــاع ــي ،ف ــي م ـحــاولــة مل ـنــع تقليص
هامش مناوراتها في سوريا ،مقابل
تموضع هجومي روس ــي ،يـقــدر أنه
سيعمد إل ــى ال ـحــد مــن هــامــش هــذه
امل ـن ــاورة وال ـحــد مـنـهــا ،لـكــن مــن غير
امل ـتــوقــع إن ـهــائ ـهــا بــاملـطـلــق ف ــي هــذه
املرحلة.
خــامـســا ،يـتــوقــع أن تكثف إســرائـيــل
رســائـلـهــا الـتـهــديــديــة ض ــد أعــدائـهــا
في سوريا ،أي ضد الدولة السورية
وإيران وحزب الله ،عبر تصريحاتها
وم ــواق ـف ـه ــا وت ـح ـل ـيــات ـهــا وك ـتــابــات
م ـع ـل ـق ـي ـه ــا ،ب ـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن رأس الـ ـه ــرم
ال ـس ـيــاســي وال ـع ـس ـكــري ح ـتــى أدن ــى
امل ـع ـل ـق ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن فـ ــي اإلعـ ـ ــام
العبري .التهديد اإلسرائيلي مطلوب
ل ــذات ــه ف ــي ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة ،وهـ ـ ــذا مــا
ستحرص عليه تل أبيب ،إذ إنه يخدم
مــوق ـف ـهــا ف ــي ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ال ـث ـبــات
ف ـ ــي فـ ـ ــرض الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـحـ ـم ــر ضــد
تمركز األعداء ومنابع مقدراتهم في
الساحة السورية ،في إيحاء إلزامي،
أن حادثة الطائرة الروسية لن تؤثر
في التموضع اإلسرائيلي الهجومي،
وثباته واستمراره بالوتيرة املتبعة
من دون تغييرات ،وإن كانت نتيجة
هــذا املسعى ،مــوضــع تـســاؤل فعلي،
وشكوك.

بـ ـع ــد س ـ ــاع ـ ــات ق ـل ـي ـل ــة عـ ـل ــى االعـ ـ ـت ـ ــداء
الصاروخي الذي طاول مواقع عسكرية
في محيط مدينة الالذقية أول من أمس،
تـ ـح ـ ّـول االه ـت ـم ــام ن ـحــو أنـ ـب ــاء اخ ـت ـفــاء
طائرة استطالع روسية كانت في أجواء
الـســاحــل ال ـس ــوري .الـخـبــر ال ــذي نقلته
بداية وسائل إعالم روسية عن مصادر
عسكرية ،أش ــار إلــى وج ــود  4مقاتالت
حربية إسرائيلية قرب الطائرةَ ،
صد
ور ِ
إط ــاق ص ــواري ــخ مــن فــرقــاطــة فرنسية
متمركزة في شرق البحر املتوسط ،من
دون تـحــديــد طـبـيـعــة تـلــك ال ـصــواريــخ.
ط ـي ــف م ــن ال ـ ـشـ ــارع ال ـ ـسـ ــوري ال ـ ــذي لــم
تطورات ليلة السابع عشر
ينم متابعًا ّ
مــن أيـلــول ،تلقف خبر سقوط الطائرة
الروسية ،بمزحة عن إصابتها بواحد
من صواريخ الدفاع الجوي التي أطلقت
بـكـثــافــة غـيــر اعـتـيــاديــة وقـتـهــا ،قـبــل أن
يـ ـخ ــرج ت ـع ـل ـي ــق مـ ــن مـ ـص ــدر ع ـس ـكــري
أميركي (غير محدد االســم) عبر شبكة
« »CNNيـ ـق ــول إن الـ ـط ــائ ــرة أس ـق ـطــت
بـنـيــران «مــدفـعـيــة م ـضــادة لـلـطــائــرات»
خاصة بالجيش الـســوري .التحليالت
ّ
الـكـثـيــرة ألس ـبــاب ال ـحــادثــة غــطــت على
أخ ـب ــار االعـ ـت ــداء نـفـســه وامل ــواق ــع الـتــي
اسـ ـتـ ـه ــدفـ ـه ــا ،وال س ـي ـم ــا بـ ــوجـ ــود 15
ع ـس ـكــريــا روسـ ـي ــا ع ـل ــى م ــن ال ـط ــائ ــرة.
وب ـقــي ه ــذا ال ـجــدل حـتــى ص ـبــاح أمــس،
ح ــن حـسـمـتــه وزارة ال ــدف ــاع الــروسـيــة
عبر بيان أكد سقوط الطائرة بصاروخ
من منظومة « »200-Sالسورية ،بعدما
استغلت املقاتالت الحربية اإلسرائيلية
(م ـ ــن ط ـ ــراز  )16-Fوجـ ــودهـ ــا لـتـنـفـيــذ
ال ـغــارات .البيان الــروســي كــان واضحًا
ف ــي تـحـمـيــل إس ــرائ ـي ــل م ـســؤول ـيــة هــذه
ال ـحــادثــة ،مــؤك ـدًا أن امل ـقــاتــات احتمت
بــال ـطــائــرة هــربــا م ــن ص ــواري ــخ الــدفــاع
الجوي ،وهو ما أدى إلى إصابة الطائرة
وسقوطها في البحر خالل استعدادها

لـلـهـبــوط فــي قــاعــدة حميميم الـجــويــة،
ليبقى سبب وجود الفرقاطة الفرنسية
وذكرها في البيان األول لوزارة الدفاع،
غير معروف حتى اآلن.
االعـ ـت ــداء اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى ال ــاذق ـي ــة،
الذي يهدف  -بجانب أهدافه العسكرية
امل ـب ــاش ــرة  -إل ــى رس ــم م ـعــادلــة جــديــدة
ت ـت ـي ــح اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ك ــام ــل ال ـج ـغ ــراف ـي ــا
الـ ـس ــوري ــة ب ـح ـجــة م ـكــاف ـحــة «ال ــوج ــود
اإلي ــران ــي» ،جــاء غـيـ َـر سابقاته مخالفًا
ل ـ ـل ـ ـقـ ــواعـ ــد الـ ـ ـت ـ ــي وضـ ـعـ ـتـ ـه ــا روس ـ ـيـ ــا

أكدت روسيا أن
إسرائيل أبلغتها بالغارات
قبل دقيقة واحدة
على بدئها

وإســرائـيــل لتنسيق العمليات الجوية
ف ــوق س ــوري ــا .إذ أكـ ــدت وزارة ال ــدف ــاع
الــروسـيــة أن الجانب اإلســرائـيـلــي أبلغ
قــوات ـهــا بــال ـه ـجــوم ق ـبــل دق ـي ـقــة واح ــدة
ً
فقط من بدئه ،وهــو ما لم يترك مجاال
إلب ـع ــاد ال ـطــائــرة م ــن أجـ ــواء العمليات
املفترضة .سوء التنسيق هذا ،املقصود
أو غ ـي ــر املـ ـقـ ـص ــود ،اس ـت ــدع ــى سـلـسـلــة
طويلة من االتصاالت بني موسكو وتل
أبيب ،بعد بيان للمتحدث باسم وزارة
الدفاع الروسية اعتبر أن ما جــرى هو
«تـصــرف عــدائــي وممارسة ال مسؤولة
من قبل الطيارين اإلسرائيلينيّ ،
سببت
مقتل  15عسكريًا روسـيــا» ،مضيفًا أن
بــاده «تحتفظ بحق الــرد بــاإلجــراءات

دعم واسع لـ«اتفاق إدلب»
لقي إعالن االتفاق الروسي  -التركي على إنشاء منطقة «منزوعة السالح»
في إدلب ومحيطها ،ترحيبًا من كل من دمشق وطهران واألمم املتحدة.
وأكد مصدر في وزارة الخارجية السورية أن «االتفاق كان حصيلة
مشاورات مكثفة بني الجمهورية العربية السورية
واالتحاد الروسي ،وبتنسيق كامل بني البلدين».
وأشار املصدر إلى أن االتفاق «مؤطر زمنيًا
بتواقيت محددة ،وهو جزء من االتفاقيات السابقة
حول مناطق خفض التصعيد التي نتجت من
مسار أستانا» .بدوره ،رحب املبعوث األممي
باالتفاق خالل إحاطة قدمها أمس خالل اجتماع
في مجلس األمن ،موجهًا الشكر إلى الرئيسي
التركي والروسي على «التزامهما الشخصي
بشأن إدلب» .أما تركيا ،فقد تعهدت على لسان
وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو ،بأنه «سيجري إخراج املجموعات
اإلرهابية فقط من املنطقة املنزوعة السالح ،وإخالؤها من األسلحة الثقيلة،
لكن األسلحة الخفيفة ستبقى بأيدي بعض قوات املعارضة املعتدلة».
(األخبار)

املناسبة» .وحضرت اللهجة ذاتها في
ك ــام وزيـ ــر ال ــدف ــاع س ـيــرغــي شــويـغــو،
ف ــي م ـكــاملــة هــات ـف ـيــة م ــع وزي ـ ــر ال ـحــرب
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان ،إذ أكد أن
روسيا «لــن تترك مثل هــذه التصرفات
دون ّ
رد» .وب ـ ـعـ ــد اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء وزارة
الخارجية الروسية للسفير اإلسرائيلي
لدى موسكو ،لبحث تطورات الحادثة،
ن ــاق ــش ال ــرئ ـي ــس فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن مع
رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـنـيــامــن
نتنياهو ،مالبسات الحادثة وتبعاتها
ع ـبــر ال ـه ــات ــف .ووفـ ــق امل ـع ـلــومــات الـتــي
نـقـلـتـهــا وك ــال ــة «ت ـ ــاس» ،أك ــد نتنياهو
ض ـ ــرورة ت ـعــزيــز «الـتـنـسـيــق امل ـيــدانــي»
ب ـ ــن روس ـ ـي ـ ــا وإس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ل ــ«ت ـج ـن ــب
ال ـخ ـســائــر ل ــدى ال ـط ــرف ــن» ،م ـعــربــا عن
أسـ ـف ــه ل ـس ـق ــوط ض ـح ــاي ــا فـ ــي ص ـفــوف
العسكريني الــروس .التوجه نفسه ورد
في حديث بوتني ،الــذي قال في مؤتمر
صحافي مــع رئيس ال ــوزراء الهنغاري
أمس ،أن رد موسكو على حادثة سقوط
الـ ـط ــائ ــرة س ـي ـك ــون ع ـب ــر «تـ ـع ــزي ــز أم ــن
األفــراد واملنشآت الروسية في سوريا،
وهـ ــذا م ــا سـيـلـحـظــه ال ـج ـم ـيــع» ،مشيرًا
إل ــى أن ـهــا جـ ــاءت «نـتـيـجــة سـلـسـلــة من
األحداث املأساوية» وال يمكن مقارنتها
بـحــادثــة إسـقــاط تركيا ملقاتلة روسية
في عام  .2015غير أن الرئيس الروسي
أش ــار خ ــال االت ـص ــال ،إل ــى أن عمليات
سالح الجو اإلسرائيلي في سوريا تعد
«انتهاكًا لسيادة الدولة».
الـ ــافـ ــت فـ ــي ردود ال ـف ـع ــل أم ـ ــس عـلــى
الـ ـح ــادث ــة ،كـ ــان تـ ـس ــاوق الـتـصــريـحــات
األم ـي ــرك ـي ــة واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي إق ـحــام
«الـ ـنـ ـش ــاط ــات اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة» عـ ـل ــى رأس
قــائـمــة األس ـب ــاب .فـمــع تــأكـيــد نتنياهو
أن إسرائيل مصممة على وقف ّ
ترسخ
إي ــران عسكريًا فــي ســوريــا» ،جــاء بيان
ً
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي لـيـحـ ّـمــل ك ــا من
إيران وحزب الله املسؤولية عن إسقاط
الطائرة ،مبررًا ذلك بأن مقاتالته كانت
تـسـتـهــدف «م ـن ـشــأة لـلـجـيــش ال ـســوري
ُ
تنتج أسلحة دقيقة وفتاكة كانت ت َع ّد
بالنيابة عن إيران لتنقل إلى حزب الله».
وب ــال ـت ــوازي أع ــرب ــت وزارة الـخــارجـيــة
األميركية في بيان أصــدرتــه أمــس ،عن
أسـفـهــا مل ــوت طــاقــم ال ـطــائــرة الــروسـيــة،
م ـع ـت ـبــرة أن الـ ـح ــادث ــة ت ــؤك ــد ض ـ ــرورة
«إنهاء النزاع السوري ضمن إطار قرار
مـجـلــس األم ــن  ،2254وإن ـه ــاء الـنـشــاط
اإليراني في نقل منظومات أسلحة عبر
ســوريــا ،بشكل يـهــدد املـنـطـقــة» .كــذلــك،
زعم بيان الجيش اإلسرائيلي أنه «حني
أط ـل ـق ــت ال ــدف ــاع ــات ال ـج ــوي ــة ال ـس ــوري ــة
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ الـ ـت ــي أصـ ــابـ ــت الـ ـط ــائ ــرة
الروسية ،كانت املقاتالت اإلسرائيلية
قـ ــد وص ـ ـلـ ــت إلـ ـ ــى أج ـ ـ ـ ــواء إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل»،
وهــو مــا يناقض الــروايــة الــروسـيــة عن
مــابـســات إصــابــة الـطــائــرة وسقوطها
فــي الـبـحــر .وأف ــادت وكــالــة «ت ــاس» بأن
أحد القادة في سالح الجو اإلسرائيلي
ً
س ـي ـت ــوج ــه إل ـ ــى م ــوس ـك ــو ح ــام ــا مـعــه
كامل التفاصيل حــول النشاط الجوي
ملقاتالته في ليلة  17أيلول.
(األخبار)

