
كشــفت صحيفــة “هآرتــس” العبريّــة النقــاب 
الخارجيّــة  وزارة  أهــداف  تفصِّــل  وثيقــة  عــن 
اإلســرائيليّة لعــام 2019. وجــاء فــي الوثيقــة أنّــه فــي 
أعقــاب انســحاب الواليــات المتحــدّة األمريكيّــة 
ــل عــدّة أشــهر،  ــران قب ــع إي ــووي م ــاق الن ــن االتف م
يجــب إيجــاد منظومــة ضغــط تضمــن إحــراز اتفــاٍق 
محسّــٍن يُقــدّم اســتجابة للعيــوب التــي كانــت 
المصــادر  ووفــق  القديــم.  االتفــاق  فــي  موجــودة 
السياســيّة الرفيعــة، التــي اعتمــدت عليهــا صحيفــة 
األهــداف  بيــن  مــن  أّن  يتبيّــن  “هآرتــس″، 
ــوط  ــع خط ــداف 2018، وض ــة أه ــي الئح ــة ف المُدرج
فــي  الفعّــال  التقــدم  مــن  إيــران  وكبــح  حمــراء 

النــوويّ. البرنامــج 
ومــن الجديــر بالذكــر أّن الموضــوع اإليرانــي 
يتصــدّر فــي الســنوات األخيــرة جــدول أعمــال وزارة 
الخارجيــة اإلســرائيليّة اليومــي، بموجــب سياســات 
رئيــس الــوزراء، بنياميــن نتنياهــو، تحــت عنــوان 
“كبــح إيران-النــووي، اإلرهــاب والصواريــخ”، حســب 

تعبيــر المصــادر.
عــاوًة علــى مــا ُذكــر آنًفــا، جــاء فــي وثيقــة 
األهــداف أنّــه يجــب إجــراء حــوار مــع المجتمــع 
الدولــي للتشــديد علــى إخــراج كامل إليــران وفروعها 
ــي  ــة تســويةٍ مســتقبليّةٍ وف ــي أيّ مــن ســوريّة ف

كّل مــا يتعّلــق بإعــادة إعمــار ســوريّة.
قضيــة مركزيــة إضافيــة شــغلت كثيــرًا رئيــس 
حكومــة االحتــال بنياميــن نتنياهــو والمؤسســة 
والدبلوماســيين  العبريّــة  الدولــة  فــي  األمنيــة 
ــام وهــي  ــذا الع ــة، ه اإلســرائيليين، بحســب الوثيق

لائحــة  وخاًفــا  روســيا.  مــع  العاقــات  تعميــق 
الخارجيــة  وزارة  وضعــت  الســابقة،  األهــداف 
فــي  لنشــاطاتها  مركــزيٍّ  كهــدفٍ  اإلســرائيليّة، 

الســنة المقبلــة، االســتعداد 
الســتكمال مســاعي اإلدارة 
الســتئناف  األمريكيّــة 
مــن  السياســية  العمليــة 
الــدول  تعــاون  خــال 
الشــرق  فــي  البراغماتيــة 
الــدول  أيْ  األوســط، 
المُصنّفــة  الـ”سُــنيّة” 
وأمريكيًــا  إســرائيليًا 
المًعتدلــة،  بالــدول 
المجتمــع  فــي  والشــركاء 

تعبيرهــا. حــدّ  علــى  الدولــيّ، 
ــزة، شــدّدّ  ــي قطــاع غ ــة ف ــي موضــوع األزم وف
كبــار المُوّظفيــن فــي وزارة الخارجيّــة، كمــا جــاء فــي 
الوثيقــة، علــى أّن  السياســات الخارجيّــة يجــب أْن 
تُرّكــز علــى تحقيــق تهدئــةٍ طويلــة األمــد فــي غــزة، 
ــةٍ إنســانيّةٍ.  ــع أزم ــى من ــن خــال التشــديد عل م
وتوضــح الوثيقــة أّن هــذا التحذيــر لــم يبــرز فــي 

األهــداف لعــام 2018.
ــز  ــو تعزي ــر وه ــدفٌ آخ ــة ه ــي الوثيق ــر ف ويظه
العاقــات مــع مصــر واألردن بشــكٍل دائــٍم، فيمــا 
األهــداف  عــن  كلــيٍّ  بشــكٍل  تركيــا  اختفــت 

أبيــب. لتــل  المركزيّــة  الدبلوماســية 
علــى صلــةٍ بمــا ســلف، كشــف يوســي ميلمــان، 
مُحّلــل الشــؤون العســكريّة فــي صحيفــة )معاريــف( 

العبريّــة، نقــًا عــن مصــادر أمنيّــةٍ وصفهــا بأنّهــا 
وفًقــا  أنّــه  عــن  النقــاب  االطــاع، كشــف  واســعة 
لتقديــرات محافــل االســتخبارات، هنــاك خطــر أكبــر 

ــد  ــاق بعي ــن اتف ــكريّة م ــة العس ــتئناف المواجه الس
لفتــت  حيــُث  وحمــاس،  إســرائيل  بيــن  المــدى 
ــاق  ــاب االتف ــّل غي ــي ظ ــه ف ــى أنّ ــا إل ــادر عينه المص
الســلطة  مــع  المســدود  السياســيّ  والطريــق 
الفلســطينيّة، والــذي احتمــاالت اســتئنافه طفيفــة، 
تضــع المــرّة تلــو األخــرى إســرائيل فــي الموقــف 
ذاتــه، فهــي، أيْ حمــاس، تســتمتع بالوضــع الراهــن.
إلــى  )معاريــف(  بحســب  المصــادر  ولفتــت 
ــدة أيضًــا دول  ــى الصداقــات الجدي أنّــه تُضــاف إل
عربيّــة تجــد قاســمًا مشــترًكا واحــدًا مــع إســرائيل: 
الخــوف والعــداء إليــران. ولكــن، اســتدركت المصــادر 
بــأّن  نتنياهــو  الــوزراء  رئيــس  الدعــاء  األمنيّــة، 
العالــم السُــنيّ يُبــدي ودًا تجــاه إســرائيل يجــب 

التعاطــي معــه بمحدوديــة الضمــان.

وتابعــت المصــادر قائلــًة إّن اإلمــارات العربيّــة 
المملكــة  وبالتأكيــد  البحريــن  قطــر،  المُتحــدّة، 
ــة مــع  ــات علني ــن تقيــم عاق ــة الســعودية ل العربيّ
إســرائيل طالمــا لــم يتحقــق تقــدم فــي المســار 
المصــادر،  شــدّدّت  الــدول،  وهــذه  الفلســطينيّ، 
والعتــاد  الســاح  تشــتري  ألْن  اســتعدادٍ  علــى 
اإلســرائيليّة  التكنولوجيــا  مــن  االســتخباري 
المتطــورة، وعقــد اللقــاءات ســرّا، ولكــن ليــس أكثــر 

مــن ذلــك.
أمــا فيمــا يتعّلــق بالقضيــة الفلســطينيّة، فــرأت 
المســألة  أّن  أبيــب  تــل  فــي  األمنيّــة  المصــادر 
ــة  ــا، وخطــر الدول الفلســطينية، مســألة الديموغرافي
ثنائيــة القوميــة، كانــت وال تــزال المشــكلة رقم واحد 
إلســرائيل، إلــى جانــب الشــرخ الداخلــيّ، االنشــقاق 
كل  نتنياهــو  حكومــة  تبــذل  والتــي  والتحريــض، 
جهــد مســتطاع لإلبقــاء عليهــا كمصلحــةٍ سياســيّةٍ 

تضمــن بقائهــم فــي الحكــم.
التدّخــل  أّن  إلــى  أيضًــا  المصــادر  وأشــارت 
أجــل  مــن  فقــط  ليــس  ســوريّة  فــي  اإليرانــيّ 
بقــاء نظــام األســد، فقــد فعلــت هــذا واســتثمرت 
تتمّكــن  كــي  دوالر  مليــار   17 نحــو  الحــرب  فــي 
مــن التمتــع بإقامــة هــاٍل شــيعيٍّ، مــن طهــران، 
عبــر بغــداد إلــى ســوريّة ومــن هنــاك إلــى لبنــان. 
ــة  ــة العبريّ ــول للصحيف ــى الق وخُلصــت المصــادر إل
أّن الصــراع بيــن إســرائيل وإيــران، الــذي يرتــدي 
إلــى  وســريٍّ  اســتخباريٍّ  مــن  الشــكل،  وينــزع 
ــا. ــيٍّ، سيســتمر، بحســب تعبيره عســكريٍّ وعلن
 “رأي اليوم”

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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خــال أيــام معــدودة أطــل ضابطــان إســرائيليان 
عبــر وســائل االعــام، أحدهمــا، قائــد “الدفــاع” الجــوي، 

حيموفيتــش،  تســفيكا 
فــي  رفيــع  ضابــط  واآلخــر 
قيــادة المنطقــة الشــمالية. 
تعــزّز  مــن  ر  حــذَّ االول، 
فــي  التهديــد  مكوِّنــات 
معلنــًا  ولبنــان،  ســوريا 
تأخــذ  “إســرائيل”  أن 
تهديــدات  بالحســبان 
اهلل  لحــزب  العــام  األميــن 
اهلل،  نصــر  حســن  الســيد 
العمــق  اســتهداف  حــول 

اإلســرائيلي. والثانــي بــأن “إســرائيل” تعمــل علــى 
الحــدود  طــول  علــى  دفاعــي  جــدار  بنــاء  اســتكمال 
ــوات حــزب اهلل  ــة ســيناريو توغــل ق ــة، لمواجه اللبناني

الجليــل. إلــى 
أمــام مروحــة مــن  البــاب  المواقــف  تفتــح هــذه 
األســئلة تتصــل بســياقها وتوقيتهــا وأهدافهــا والرســائل 

ــا. ــة فيه الكامن
هــذه  عليــه  تنطــوي  الــذي  المضمــون  بلحــاظ 
المواقــف، فــإن الميــزة األبــرز الكامنــة فيــه أنهــا تنــدرج 
ضمــن االســتراتيجية الدفاعيــة التــي باتــت تــرى “تــل 
ابيــب” أنهــا ملزمــة باتباعهــا فــي ضــوء تبــدل معــادالت 
وتعكــس  اليهــا.  تســتند  التــي  والمرتكــزات  القــوة، 

ــار  ــي أي خي ــت مضطــرة ف ــا بات تســليما إســرائيليا أنه
الــذي  االســتراتيجي  عمقهــا  حمايــة  إلــى  تنتهجــه 
أصبــح باعتــراف كبــار قادتهــا السياســيين والعســكريين 

جــزًءا مــن جبهــات القتــال، بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى.
دفاعيــة  تتويجــا لخطــط  المواقــف،  هــذه  تأتــي 
تواصــل “إســرائيل” تطويرهــا نتيجــة تقديرهــا لحجــم 
ــة.  ــا فــي أي مواجهــة الحق ــد تواجهه ــي ق المخاطــر الت
ــد.  ــن عق ــر م ــر اســتمرت أكث ــاء وتطوي ــد ورش بن وبع
وتبلــورت فــي ضــوء قــراءة دقيقــة لمعالــم التهديــد الــذي 

ــة. ــة اطــراف محــور المقاوم يشــكله حــزب اهلل، وبقي
تعــززت الحاجــة اإلســرائيلية إلــى هــذا النــوع مــن 
االجــراءات فــي ضــوء االنتصــارات التــي حققهــا محــور 
المقاومــة فــي ســوريا. وبعــد تطــور قــدرات حــزب اهلل 
علــى المســتويين الكمــي والنوعــي. ونتيجــة فشــل 
“تــل  فــي  القــرار  التــي ســادت مؤسســة  الرهانــات 

ابيــب” ازاء مســتقبل االحــداث الســورية. وهــو مــا أدى 
فــي نهايــة المطــاف إلــى تفاقــم المخاطــر التــي دفعــت 
االجــراءات  تعزيــز  إلــى ضــرورة  اإلســرائيلية  القيــادة 

ــا. ــة أنواعه ــة، بكاف الدفاعي
بفشــل  إقــرارًا  اإلســرائيلية  االجــراءات  شــكلت 
ــذ  ــان من ــادئ العســكرية التــي اعتمدهــا هــذا الكي المب

مــا بعــد إقامتــه عــام 1948
 تأتــي هــذه االجــراءت فــي ضــوء تطــور قــدرات 
حــزب اهلل الصاروخيــة، وبعدمــا أضــاف إلــى قدراتــه 
هجوميــة  قــدرات  المجــاالت،  كافــة  فــي  المتنوعــة، 
ــة، )كجــزء  ــي االراضــي الفلســطينية المحتل للتوغــل ف
مــن أوراقــه الدفاعيــة والردعيــة( وهــي تأتــي ضمــن 
ســلة أوســع تشــمل ايضــا اجــراءات دفاعيــة فــي المجــال 

البحــري.
ال تقتصــر أهــداف هــذه المواقــف علــى طمأنــة 
أولويــة  يحتــل  مطلــب  وهــو  اإلســرائيلي،  الجمهــور 
متقدمــة فــي ســلم اهتمامــات القيــادة اإلســرائيلية، بــل 
ــة  ــه رســائل تتصــل بجهوزي ــة توجي ــى محاول ايضــا إل
“إســرائيل” لمواجهــة أي خيــارات هجوميــة. وتهــدف 
“إســرائيل” مــن هــذا النــوع مــن الجهوزيــة إلــى تعزيــز 
ــا، بهــدف  ــب بذاته ــة، التــي هــي مطل القــدرات الدفاعي
واســعة.  هجوميــة  خيــارات  خــوض  مــن  التمكــن 
ويســتند هــذا الربــط إلــى أن تعزيــز القــدرات الدفاعيــة 
لمواجهــة أي رد واســع، هــو أحــد شــروط التمكــن مــن 

انتهــاج خيــارات هجوميــة.
فــي المقابــل، شــكلت االجــراءات اإلســرائيلية إقرارًا 

بفشــل المبــادئ العســكرية التــي اعتمدهــا هــذا الكيــان 
منــذ مــا بعــد إقامتــه عــام 1948، فــي مواجهــة تلويــح 
حــزب اهلل بالــرد علــى أي عــدوان واســع ضــد لبنــان 
باقتحــام الجليــل. وتســتند هــذه المبــادئ علــى ردع 
أعــداء “إســرائيل” عــن التخطيــط والمبــادرة العمانيــة، 
وعلــى قــدرات إنــذار متطــورة تســمح لهــا باستشــراف 
التهديــدات ثــم المبــادرة إلــى توجيــه ضرباتهــا الوقائيــة 

واالســتباقية التــي تحبــط أي خيــار هجومــي.
تكشــف االجــراءات البريــة و”الدفــاع” الجــوي أن 
هنــاك تســليم إســرائيلي بعــدم الرهــان الجــدي علــى 
فعاليــة قــوة الــردع اإلســرائيلي بمواجهــة حــزب اهلل. 
وايضــا، رغــم امتــاك “إســرائيل” قــدرات انــذار متطــورة 
اال أنهــا ال تحقــق المطلــوب بمواجهــة تكتيــكات حــزب 
اهلل. وليــس خافيــًا حتــى علــى الجمهــور اإلســرائيلي، 
أملــت هــذه  التــي  والضــرورات  المخــاوف  أن منشــأ 
الجيــش  بفشــل  التســليم  الدفاعيــة،  االجــراءات 
ــي  ــزب اهلل ف ــع ح ــكري م ــم العس ــق الحس ــي تحقي ف
أي مواجهــة الحقــة، ألنــه لــو كان هنــاك قــدرة علــى 
الحســم العســكري لمــا كان هنــاك حاجــة عميقــة إلــى 
هــذا المســتوى مــن القــدرات الدفاعيــة. بــل، ومــا كان 
ــرار السياســي  ــاع الق ــرار صنّ ــوال إق ــك ليتــم ايضــا ل ذل
واألمنــي فــي “تــل أبيــب” بجديــة التهديــدات التــي 
لــوَّح بهــا األميــن العــام لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر 
اهلل، لجهــة الســيطرة علــى الجليــل، وبــأن مقاومــي 
حــزب اهلل وقادتــه وكــوادره يملكــون التصميــم والقــدرة 

ــى ذلــك. عل

هل انطلقت مساومات االنسحاب األميركي والتركي ؟
غالب قنديل

ــع للوبــي الصهيونــي فــي  ــكاد يتحــول معهــد واشــنطن التاب ــد ترامــب رئيســا ي منــذ تنصيــب دونال
ــي  ــرق العرب ــة الش ــي منطق ــة ف ــات األميركي ــع السياس ــزي لصن ــع المرك ــى الموق ــدة إل ــات المتح الوالي
ــاس  ــى تم ــوا فعل ــا وإن فعل ــارج منطقتن ــن خ ــع م ــد مواضي ــو المعه ــاول باحث ــا يتن ــادرا م ــل فن ــى األق عل
قريــب مــن الكيــان الصهيونــي ومصالــح الحركــة الصهيونيــة المتشــعبة فــي العالــم وهــذا المعهــد تعــود 
ملكيتــه وتمويلــه إلــى منظمــة اإليبــاك رســميا ويتواجــد فــي عــداد باحثيــه عــدد مــن الســفراء األميركييــن 
الســابقين فــي المنطقــة ممــن ذاع صيتهــم فــي التعبيــر عــن الخطــط والمشــاريع الصهيونيــة مثــل دنيــس 
روس المســؤول الســابق عــن ملــف الشــرق األوســط و”عمليــة الســام” فــي إدارتــي جــورج بــوش وبــاراك 
ــف الســوري  ــف بالمل ــد الرئاســي المكل ــا والموف ــي تركي ــري الســفير الســابق ف ــا او جيمــس جيف اوبام

حاليــا.
ــه  ــورية ضمن ــي س ــع ف ــول الوض ــال ح ــتريت جورن ــة وول س ــي صحيف ــاال ف ــس روس مق ــر دني نش
اقتراحــا إلدارة ترامــب حــول مســاومة محتملــة برأيــه مــع روســيا بشــأن الوضــع فــي ســورية ومــا تضمنــه 
المقــال مــن أفــكار يجعــل منــه انطاقــة الســتدراج العــروض حــول الثمــن المطلــوب لانســحابين 
األميركــي والتركــي مــن ســورية وليــس مــن فــراغ ان يتــم جــس النبــض الروســي والســوري واإليرانــي 
فــي مقالــة منشــورة عانيــة قبيــل انطــاق معركــة تحريــر إدلــب التــي ســيثير ســياقها اقتــاع االحتــال 
التركــي وانتشــار الجيــش العربــي الســوري حتــى الحــدود التركيــة كمــا ســيفتح اســتحقاق العمــل 

ــن األرض الســورية. ــال األميركــي م ــاع االحت القت
يستدعي مقال روس التوقف عند النقاط والماحظات التالية :

أوال اليــأس األميركــي مــن الرهــان علــى فرضيــة التعارضــات بيــن حلفــاء المحــور الروســي الســوري 
اإليرانــي فقــد اظهــرت التجــارب الحصيلــة التــي يقــر بهــا روس وهــي عقــم مثــل هــذا الرهــان بفعل رســوخ 
عاقــات الشــراكة والعمــل المشــترك بإيقــاع منســجم بيــن الــدول الثــاث فــي ســائر الملفــات وليــس 
فحســب في تفاصيل الميدان الســوري الذي تحول إلى مختبر لتوســيع نطاق العمل المشــترك ولتوثيق 
الروابــط الثنائيــة والثاثيــة وقــد فشــلت جميــع الرهانــات األميركيــة والصهيونيــة الســابقة علــى النيــل مــن 
ــا  ــزز بتشــابكات اطرافه ــة تتع ــة اســتراتيجية صلب ــى كتل ــذي تحــول إل ــي ال ــف الثاث ــة هــذا التحال متان

اقتصاديــا  المصلحيــة 
وامنيــا  وسياســيا 

واســتراتيجيا.
ثانيــا الميــل الواضح 
فــي مواقــع صنــع القــرار 
ــار  األميركــي لتبنــي خي
ســورية  مــن  الخــروج 
المســاومة  وتفضيــل 
علــى الثمــن مــن اآلن 
هــو نتيجــة االســتعصاء 
الغــرق  مــن  والخشــية 

فــي مســتنقعات خطيــرة عندمــا تقــرر القيــادة الســورية إطــاق حــرب تحريــر وطنيــة لطــرد القــوات 
التركيــة واألميركيــة المحتلــة بعــد تصفيــة معاقــل عصابــات اإلرهــاب ســواء برعايــة مقاومــة شــعبية 
ســورية او بعمليــات يقودهــا الجيــش العربــي الســوري مــع حلفائــه ام بكلــي الطريقيــن معــا وهــو األرجــح.
ثالثــا اعتبــار اســتعادة واشــنطن لحــرارة التحالــف والتنســيق والتناغــم مــع انقــرة وتــل أبيــب شــرطا 
ــا ربطــه  ــل الخــروج األميركــي والتركــي مــن ســورية وهــو م ــة مناســبة مقاب ــق صفق ــي تحقي للنجــاح ف
دنيــس روس بتعييــن زميلــه جيمــس جيفــري الســفير األميركــي الســابق فــي تركيــا والمعــروف 
بعاقاتــه الوثيقــة مــع أردوغــان وربمــا فــي ذلــك مــا يفســر انقــاب الرئيــس التركــي علــى روحيــة التعــاون 
واالحتــواء فــي قمــة طهــران بإغــراء العــودة إلــى الحضــن األميركــي وتأكيــد التحالــف القــوي مــع إســرائيل.
رابعــا يتركــز مقتــرح روس للصفقــة التــي يدعــو إلــى التفاهــم عليهــا مــع روســيا علــى فكــرة إيجــاد 
ــك  ــون تل ــى ان تك ــوالن عل ــة الج ــع جبه ــا وم ــع األردن وتركي ــورية م ــدود الس ــى الح ــة عل ــق عازل مناط
المناطــق خاليــة مــن تواجــد أي قــوات إليــران وحــزب اهلل ومــن أي محطــات رادار او قواعــد إلطــاق 
الصواريــخ وهــذا المقتــرح يتســم بوقاحــة عاليــة لمــا فيــه مــن انتهــاك لمبــاديء الســيادة الســورية التــي 
ــادة الســورية أي مســاومة عليهــا كمــا برهنــت األحــداث طــوال الســنوات والعقــود الماضيــة  ترفــض القي
وحيــث تبــدو مصلحــة إســرائيل بالتخلــص مــن معــادالت الــردع الصاروخــي لمحــور المقاومــة هــي 

الجوهــر الفعلــي لمشــروع دنيــس روس عمــا بمبــدأ ترامــب الفعلــي :              “إســرائيل اوال”.
خامســا مــن المنطقــي ان يرحــب أردوغــان بمشــروع روس المقتــرح للتفــاوض بعــد هزيمتــه شــبه 
الكاملــة فــي ســورية فهــو يقــدم لــه مــن خــال اشــتراط المنطقــة العازلــة مــا يســتجيب لمخاوفــه مــن 
امتــداد الحالــة الكرديــة عبــر الحــدود ومفاقمتهــا للتمــرد داخــل تركيــا رغــم تكريســها التــام النكســار 
ــة ان إســرائيل  ــراح روس يتجــاوز عمــدا حقيق ــدو واضحــا ان اقت ــه واطماعــه داخــل ســورية ويب طموحات
تحتــل أرضــا ســورية هــي الجــوالن وان القيــادة الســورية لــن تقبــل بــأي تفــاوض حــول خــط التمــاس 
مــع الكيــان الصهيونــي بمعــزل عــن اســتعادة الجــوالن المحتــل حتــى لــو كان المقابــل المعــروض هــو 

ــة مــن ســورية. ــة والتركي ــوات األميركي انســحاب الق
سادســا لــن يفيــد التلويــح بــأي تفــاوض محتمــل بدفــع القيــادة الســورية إلــى تأجيــل عمليــة تحريــر 
محافظــة إدلــب فأولويــة اقتــاع عصابــات اإلرهــاب هــي خــارج المســاومات تمامــا كالســيادة الوطنيــة فــي 
التعامــل مــع االحتــال الصهيونــي واألميركــي والتركــي ومــن الواضــح كليــا ان الجهــات المحتلــة الثــاث 
الســاعية لتوحيــد جهودهــا باتــت يائســة مــن كســب أي معركــة ضــد الجيــش العربــي الســوري وضــد 
مشــيئة االســتقال والســيادة التــي يمثلهــا الرئيــس بشــار األســد الــذي فشــلوا فــي زحزحتــه او النيــل 

منــه مجتمعيــن مــع اكثــر مــن مئــة دولــة فــي العالــم وبالشــراكة مــع دول عربيــة متآمــرة وعميلــة.

االستخبارات العسكريّة: الصراع مع إيران تغّير من استخباريٍّ وسريٍّ إلى عسكريٍّ وعلنيٍّ سيستمر

اجراءات ’إسرائيل’ الدفاعية تختصر تبدل معادالت الصراع
جهاد حيدر

عندمــا تنشــر القيــادة العســكرية الروســية 
ــة  ــرب الاذقي ــة ق ــم الجوي ــدة حميمي ــي قاع ف
التواصــل  وســائط  فــي  مواقعهــا  علــى 
االجتماعــي بيانــا رســميا تؤكــد فيه “ان روســيا 
ســتدعم أي تحــرك عســكري للجيــش العربي 
الســوري ضــد القــوى الغربيــة المتواجــدة علــى 
ــا  ــر شــرعي بم األراضــي الســورية بشــكل غي
ــي  ــذا يعن ــأن ه ــة”، ف ــوات التركي ــك الق ــي ذل ف

امريــن أساســيين:
الروســية  الثاثيــة  الشــراكة  ان  األول:  ـ 
قاعــدة  علــى  تتفــكك  اإليرانيــة  التركيــة 
ــع الوضــع  ــة التعاطــي م ــول كيفي ــات ح الخاف
فــي ادلــب، فإيــران وروســيا تؤيــدان الهجــوم 

تعارضــه. وتركيــا  المدينــة،  الســتعادة 
ـ الثانــي: ان احتمــاالت المواجهــة الســورية 
ــة، اال  ــت حتمي ــة بات ــة والروســية التركي التركي
اذا حدثــت معجــزة، فبيــان قاعــدة حميميــم 
يقصــد القــوات التركيــة تحديــدا فــي ادلــب، 

ــا. ــة فيه ــوات غربي ــث ال توجــد أي ق حي
مــا دفــع قيــادة القاعــدة الجويــة الروســية 
ــا هــو إرســال  ــان فــي اعتقادن إلصــدار هــذا البي
القيــادة التركيــة 400 عنصــر مــن القــوات الخاصــة 

بعتادهــم الثقيــل الــى المدينــة لتعزيــز 12 نقطــة 
ــع  ــع ان يرتف ــا، ومــن المتوق ــة فيه ــة تركي مراقب
الرقــم الــى اكثــر مــن 4000 جنــدي فــي األيــام 
القليلــة الماضيــة، فــي تحــد واضــح للرئيــس 
بوتيــن، واســتعداد لمواجهــة أي هجــوم روســي 

ســوري.
الــذي  اردوغــان  طيــب  رجــب  الرئيــس 
بــدا وحيــدا فــي قمــة طهــران الثاثيــة فــي 
مواجهــة التطابــق فــي وجهتــي النظــر الروســية 
اإليرانيــة، فهــم جيــدا الرســالة التــي وردت على 
لســان حليفــه بوتيــن وقــال فيهــا “ان الرئيــس 
الســوري بشــار األســد يجــب ان يســيطر علــى 
ــرار  ــي تك ــا يعن ــة”، مم ــا كامل ــع تركي ــدوده م ح
مــا حــدث فــي جنــوب ســوريا )درعــا ومعبــر 
نصيــب(، بفضــل الدعــم الروســي، أي ال مــكان 
الســورية  االراضــي  علــى  تركيــة  قــوات  ألي 

الشــمالية.
هــو  بقــوة  نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال 

بوتيــن  الرئيــس  دفــع  الــذي  الســبب  عــن 
لتصعيــد الخــاف مــع حليفــه التركــي بهــذه 
الحــدة فــي قمــة طهــران، ورفــض التجــاوب مــع 

إلطــاق  بوقــف  طلبــه 
للهجــوم  كبديــل  النــار 
إلعطــاء  الشــامل 
الفرصــة لحــل سياســي 
يجنــب المدينــة )ادلــب( 

إنســانية. كارثــة 
التفســيرات  اكثــر 
نظرنــا  فــي  منطقيــة 
ذلــك الــذي جــاء علــى 
لســان الكاتــب التركــي 
الشــهير جنكيــز كانــدار، 

والــذي يقــول بــأن الرئيــس بوتيــن ادرك ان 
الهــوة بيــن تركيــا والغــرب وصلــت الــى مرحلــة 
اردوغــان  الرئيــس  وان  تجســيرها،  يصعــب 
الصــدام  خيــار  علــى  يقــدم  ان  يســتطيع  ال 

ــة  ــة المالي ــي ظــل االزم ــع موســكو خاصــة ف م
واعتمــاده  بــاده،  فــي  الحاليــة  واالقتصاديــة 
مــن  القادميــن  والغــاز  النفــط  علــى  الكامــل 

ايــران وروســيا، مضافــا الــى ذلــك ان طريــق 
الــى واشــنطن بــات مغلقــا. العــودة 

عليــه  حصــل  الــذي  الوحيــد  التنــازل 
ــة  ــران الثاثي ــة طه ــي قم ــي ف ــس الترك الرئي

مراحــل،  ثــاث  الــى  الهجــوم  تجزئــة  هــو 
ــع  ــر الســورية م ــى المعاب ــل الســيطرة عل وجع
تركيــا فــي جســر الشــغور وبــاب الهــوى التــي 
ــة  تســيطر عليهــا قــوات جبهــة النصــرة المرحل
ــا تســتطيع كســب الوقــت  األخيــرة، لعــل تركي
إرهابيــا  المصنفــة  الحــركات  بيــن  والفصــل 
واألخــرى المعتدلــة، ولكــن المشــكلة تكمــن 
فــي ان روســيا تعتبــر كل تنظيــم مســلح فــي 

ســوريا معــاد للدولــة إرهابيــا.
الرئيــس بوتيــن حســم امــره، وقــرر اخــاء 
القــوات األجنبيــة “غيــر  ســوريا مــن جميــع 
موافقــة  دون  دخلــت  التــي  أي  الشــرعية”، 
ــر  ــة األكث ــل المهم ــي دمشــق، ولع ــة ف الحكوم
فــي  التركيــة  القــوات  اخــراج  هــي  الحاحــا 

الراهنــة. المرحلــة 
ــة  ــة التركي ــف الحكوم ــف ســيكون موق كي
حافــة  الــى  ووصلــت  األمــور  تأزمــت  مــا  اذا 
الســورية  القــوات  مــع  المســلحة  المواجهــة 

روســيا؟ المدعومــة 
هنــاك خيــاران ال ثالــث لهمــا فــي اعتقادنــا، 

والكثيــر مــن المراقبيــن مثلنــا:
ـ األول: االنضمــام الــى المعســكر الروســي 
اإليرانــي، او التــزام الحيــاد وإدارة الوجــه الــى 
الناحيــة األخــرى مثلمــا فعــل الرئيــس اردوغــان 

اثنــاء الهجــوم علــى حلــب الشــرقية.
الســوري  للهجــوم  التصــدي  الثانــي:  ـ 
الروســي وفــي هــذه الحالــة ســتكون النتيجــة 
وتدفــق  إقليميــة،  وحــرب  انســانية،  كارثــة 
مليــون الجــئ ســوري وآالف المســلحين عبــر 
ان  وذاك،  هــذا  كل  وفــوق  التركيــة،  الحــدود 
انتصــار تركيــا فــي هــذه المواجهــة مــع دولــة 

عظمــى مكلــف وغيــر مضمــون.
والخطــورة،  التعقيــد  قمــة  فــي  الخيــاران 
ــذا  ــدا، وله ــك جي ــدرك ذل والرئيــس اردوغــان ي
كان القلــق باديــا عليــه فــي المؤتمــر الصحافــي 
بوتيــن  الرئيســين  مــع  فيــه  شــارك  الــذي 
وروحانــي فــي ختــام قمــة طهــران الثاثيــة.

االســابيع، وربمــا األيــام المقبلــة، ســتجيب 
عــن كل هــذه التســاؤالت، ومــا هــو أكثــر منهــا، 

وال نعتقــد ان انتظارنــا ســيطول.

هل انهار التحالف بين الرئيسين بوتين واردوغان بعد تفاقم الخالف في قمة طهران الثالثية؟
عبد الباري عطوان

*الدول الـ”سُنيّة” ستُواصِل شراء األسلحة من إسرائيل
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