
توقيت قتل خاشقجي...فرصة ذهبية جديدة 
لترامب عشية االنتخابات

 حسن حردان
ــي  ــة الســعودية ف ــي داخــل القنصلي ــي الســعودي جمــال خاشــقجي ف ــل الصحاف شــكل قت
أنقــرة علــى أيــدي فريــق أمنــي ســعودي قــدِم مــن الريــاض إلــى أنقــرة خصيصــًا لتنفيــذ هــذه 
الجريمــة فــي الموعــد الــذي دخــل فيــه خاشــقجي القنصليــة بنــاء علــى موعــد مســبق أعطــي 
ــة  ــه فرصــة ذهبي ــي توقيت ــى أوراق شــخصية، شــكل ف ــة بخصــوص الحصــول عل ــه للمراجع ل
للرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب جاءتــه علــى طبــق مــن فضــة.. فليــس هنــاك أفضــل وأحســن 
وأهــمّ مــن هــذه الفرصــة التــي تحقــق للرئيــس األميركــي، الشــاطر فــي كيفيــة ابتــزاز حــكام 
فــي الســعودية، الملــك ســلمان وولــي عهــده محمــد بــن ســلمان، الحصــول علــى مــا يريــده مــن 

األمــوال الســعودية عشــية االنتخابــات النصفيــة األميركيــة…
ــا، ال ســيما أّن الســلطات  ــا وطمــس أدواته ــاء معالمه ــاض إخف ــم تســتطع الري فالجريمــة ل
التركيــة امتلكــت معلومــات موثقــة وصــورًا وتســجيالت صوتيــة تكشــف أّن خاشــقجي قــد تــمّ 
قتلــه داخــل القنصليــة بعــد دقائــق علــى دخولــه إليهــا علــى ايــدي الفريــق األمنــي الســعودي… 
ــل حصــول الجريمــة  ــي الكشــف رســميًا عــن تفاصي ــة ف ــت الســلطات التركي ــك تريّث ــع ذل وم
بانتظــار إنجــاز التحقيقــات مــن ناحيــة، ونتائــج االتصــاالت الرســمية األميركيــة التــي باشــرها 
ــع المســؤولين الســعوديين وإطــالع المســؤولين  ــو م ــك بومبي ــي ماي ــة األميرك ــر الخارجي وزي

األتــراك علــى نتائجهــا… وهــو مــا يشــير إلــى التحضيــر واإلعــداد لصفقــة إخراجيــة تأتــي 
نتائــج التحقيقــات الجاريــة فــي أنقــرة مــن قبــل فريقــي التحقيــق التركــي والســعودي لتتناغــم 
معهــا، وتقــدّم مســؤولين فــي القنصليــة والفريــق األمنــي الســعودي أكبــاش فــداء بتحميلهــم 
مســؤولية ارتــكاب الجريمــة، وأنهــم أقدمــوا علــى فعلتهــم مــن دون علــم الملــك ســلمان وولــي 
عهــده محمــد بــن ســلمان.. وإنمــا بتوجيــه مــن أحــد المســؤولين فــي االســتخبارات الســعودية.. 
أو يكــون اإلخــراج بــأّن خاشــقجي القــى حتفــه نتيجــة خطــأ تمثــل فــي إعطائــه كميــة مخــدّر 
ــى  ــة فســارعوا ال ــي القنصلي ــي والمســؤولين ف ــق األمن ــاك الفري ــى ارتب ــا أدّى إل ــدة وهــو م زائ

العمــل علــى التخلــص مــن جثتــه ..
بغــضّ النظــر عــن أيّ مــن الروايتيــن ســيجري اعتمادهــا حســبما ذكــرت الصحافتيــن 
األميركيــة والتركيــة، إال أنــه مــن األكيــد أّن التركيــز األميركــي الســعودي ينصــبّ علــى طريقــة 
اإلخــراج والصفقــة التــي ترافــق ذلــك لتبرئــة الملــك ســلمان وولــي عهــد محمــد مــن أيّ 
مســؤولية، عبــر تحميلهــا لبعــض األشــخاص.. هــذه العمليــة الصفقــة اإلخراجيــة يبــدو أنهــا قــد 
ســلكت طريقهــا للتنفيــذ عبــر زيــارة بومبيــو لــكّل مــن الريــاض وأنقــرة، وبــدء فريــق التحقيــق 
التركــي عمليــة البحــث عــن األدلــة الجرميــة فــي القنصليــة الســعودية ومنــزل القنصل الســعودي 
ــا تحــدث عــن أّن »مجموعــة  ــة الرئيــس األميركــي عندم ــد لهــذه الصفق ــد مهّ ــرة.. وق ــي أنق ف
مارقــة« و »غيــر منضبطــة« قــد تكــون وراء قتــل خاشــقجي، واّن الملــك ســلمان أكــد لــه و 

»بشــكل حــازم أنــه لــم يكــن علــى علــم بــأيّ شــيء«.
وقــد ســبق مثــل هــذا التصريــح للرئيــس األميركــي إعــالن تمسّــكه بالعالقــة مــع الريــاض 
وحرصــه علــى إتمــام صفقــة الســالح معهــا بقيمــة 110 مليــارات دوالر، حتــى ولــو تبيّــن أّن العائلــة 
المالكــة فــي الســعودية وراء مقتــل خاشــقجي.. وقــال اّن عــدم إتمــام الصفقــة وفــرض عقوبــات 

علــى الســعودية يعنــي أن تذهــب الـــ 110 مليــارات إلــى روســيا أو الصيــن..
علــى أّن تبرئــة ســلمان ونجلــه تشــكل بالنســبة الــى ترامــب فرصــة ثمينــة جاءتــه علــى 
طبــق مــن فضــة فــي الوقــت المناســب، وهــو الــذي يحســن اســتغالل الفــرص وتوظيفهــا 
فــي ســياق ابتــزاز المزيــد مــن األمــوال ممّــن يؤمّــن لهــم الحمايــة، وفــي الطليعــة الحكومــة 
الســعودية، وهــو مــارس التهديــد العلنــي تجاههــم عندمــا قــال إنهــم ال يســتطيعون البقــاء فــي 
الحكــم أســبوعين إذا مــا توقفــت أميــركا عــن حمايتهــم.. فكيــف اآلن بعــد أن امتلــك ترامــب 

أيضــًا ورقــة إدانــة أو تبرئــة الملــك وولــي عهــده مــن جريمــة قتــل خاشــقجي..
إذاً شــكل قتــل خاشــقجي أكبــر خدمــة للرئيــس األميركــي للحصــول علــى ثمــن كبيــر مقابل 
الموافقــة علــى تســويق صفقــة إخراجيــة لــدى تركيــا تقضــي بتبرئــة حــكام الســعودية، علــى اّن 
بــدء اتصــاالت بومبيــو فــي الســعودية قبــل تركيــا إنمــا هــو لالتفــاق علــى بنــود الصفقــة والثمــن 
الــذي ســيدفعه ابــن ســلمان لواشــنطن لقــاء قيامهــا بــدور تســويق هــذه الصفقــة وإقنــاع أنقــرة 
بالموافقــة عليهــا.. وطبعــًا موافقــة ســيكون لهــا أيضــًا ثمــن ســيدفع الــى أنقــرة… واألكيــد أّن ابــن 
ســلمان لــن يتوانــى عــن تقديــم كّل مــا يطلبــه ترامــب، عبــر وزيــر خارجيتــه، لحمايــة نفســه 
مــن االتهــام واإلدانــة، وضمــان بقائــه فــي الســلطة.. وهــذا يحقــق لترامــب هدفيــن أساســيين 

يســعى إليهمــا:
الهــدف االول: الحصــول ســريعًا علــى المزيــد مــن األمــوال وحصــة مــن نفــط الســعودية، ومــا 
مســارعة ابــن ســلمان إلــى إرســال مائــة مليــون دوالر باألمــس إلــى البيــت األبيــض، كان قــد 
طلبهــا ترامــب للتخفيــف مــن األعبــاء األميركيــة فــي شــمال ســورية… إال مؤشــر علــى ذلــك، 
ــات  ــز شــعبيتهما عشــية االنتخاب ــى تعزي ــوري عل ــه الجمه ــب وحزب ــذي يســاعد ترام ــر ال األم

األميركيــة النصفيــة.
والهــدف الثانــي: تحويــل ابــن ســلمان إلــى رهينــة بيــد واشــنطن التــي تســتطيع أن تحصل 
منــه علــى مــا تريــد بســهولة، ليــس فقــط مــن الناحيــة الماليــة والنفطيــة، وإنمــا أيضــًا لناحيــة 
دفعــه إلــى اتخــاذ خطــوات عمليــة علنيــة علــى صعيــد العالقــات الســعودية »االســرائيلية« ودعــم 
ــاء  ــدو أّن اللق ــرن«.. ويب ــة الق ــار »صفق ــي إط ــة الفلســطينية ف ــة القضي ــب لتصفي سياســة ترام
العلنــي الــذي جمــع رئيــس أركان الجيــش الســعودي ورئيــس أركان الجيــش الصهيونــي فــي 
واشــنطن علــى هامــش اجتمــاع قــادة جيــوش عــدد مــن الــدول إنمــا يشــكل فــي توقيتــه دليــاًل 

علــى الســلوك السياســي للنظــام الســعودي فــي المرحلــة المقبلــة…
النتيجــة المتوخــاة أميركيــًا مــن تســويق صفقــة إخراجيــة بشــأن قتــل خاشــقجي تقــود الــى 
تبرئــة الملــك ســلمان وولــي عهــده مــن دمــه، هــي تعميــق تبعيــة النظــام الســعودي للواليــات 
ــا لتكــون تحــت تصــرف ترامــب  ــروات الســعودية فــي باطــن األرض وفوقه المتحــدة وجعــل ث
لزيــادة عمليــة النهــب األميركــي لثــروات أبنــاء الجزيــرة العربيــة علــى نحــو غيــر مســبوق 
منــذ تاريــخ نشــأة العالقــة بيــن الريــاض وواشــنطن عــام 1945 علــى اثــر االتفــاق الشــهير بيــن 
الرئيــس األميركــي روزفلــت والملــك عبــد العزيــز، والــذي قــام علــى قاعــدة ضمــان األمــن لحكــم 

آل ســعود مقابــل حصــول أميــركا علــى نفــط الســعودية…!

ليســت إيــران وحدهــا المســتهدفة أميركيــًا 
بعقوبــات وحــرب اقتصاديــة. هنــاك روســيا وتركيــا 
أيضــًا، ويمكــن إضافــة الصيــن ولكن مــن ضمن إطار 
ــة  ــة - األميركي ــات التركي ــت العالق ــد دخل آخــر. فق
مرحلــة غيــر مســبوقة مــن التوتــر والتصعيــد، علــى 
خلفيــة تهديــد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 
بفــرض عقوبــات واســعة علــى تركيــا إذا لــم تطلــق 
ســراح القــس األميركــي المحتجــز لديهــا أنــدرو 
ــاب.  ــم اإلره ــم بالتجســس ودع برونســون المته
قضيــة احتجــاز برونســون ليســت ســوى رأس 
مــن  هائــال  كمّــًا  يخفــي  الــذي  الجليــد  جبــل 
المتحــدة  الواليــات  بيــن  والخالفــات  التباينــات 

ــا، ومــن أبرزهــا: وتركي
- المحاولــة االنقالبيــة الفاشــلة علــى الرئيــس 
ــوز 2016،  ــي 15 تم ــان ف ــب أردوغ ــي رجــب طي الترك
وتحمّــل أنقــرة الداعيــة اإلســالمي فتــح هلل غولــن 
وتطالــب  المحاولــة  تبعــة  أميــركا  فــي  المقيــم 
الــذي يلقــى رفضــا  واشــنطن باســترداده، األمــر 

أميركيــا.
"وحــدات  مــع  الوثيقــة  األميركيــة  العالقــة   -
التــي  الســورية  الكرديــة  الشــعب"  حمايــة 
تعتبرهــا أنقــرة النســخة الســورية لحــزب العمــال 

الكردســتاني.
 - التركيــة  العالقــات  فــي  الــدفء  عــودة   -
روســيا  علــى  التركــي  االنفتــاح  بعــد  الروســية، 
والتنســيق المشــترك معهــا فــي ســوريا بعيــدا عــن 
الواليــات المتحــدة، والتــي كانــت مــن نتائجهــا 
عقــد صفقــة بيــن الطرفيــن تبيــع موســكو بموجبهــا 
تركيــا منظومــة صواريــخ أرض جــو مــن طــراز "إس  
400 " المتطــورة، فضــال عــن التعاقــد مــع موســكو 

ــة. ــد الطاق ــووي لتولي ــل ن ــاء مفاع لبن
الحــرب االقتصاديــة التــي فرضتهــا الواليــات 
ــت  ــت األضــواء، وذهب ــا، خطف ــى تركي المتحــدة عل
األمــور ســريعا الــى تداعيــات سياســية مــع ظهــور 
ــا فــي الشــرق األوســط  ــوادر إعــادة تموضــع تركي ب
فالضغــوط  للغــرب،  مؤيــدة  لسياســة  ومراجعــة 
إطــالق  المعلــن  هدفهــا  تركيــا  علــى  األميركيــة 
والرئيــس   . أنــدرو برانســون  القــس اإلنجيلــي 
ضــد  قاســية  معركــة  يخــوض  الــذي  ترامــب، 
الحــزب الديمقراطــي فــي االنتخابــات النصفيــة 
المقــررة فــي تشــرين الثانــي المقبــل، أراد اإلفــراج 

عــن برانســون كــي يحظــى حزبــه الجمهــوري 
الناخبيــن  أوســاط  فــي  التأييــد  مــن  بمزيــد 
مــن  أيًــا  يخســر  ال  كــي  وتاليــا  اإلنجيلييــن، 
مجلســي الكونغــرس، لمــا يمكــن أن يترتــب علــى 
ــق فــي مســألة التدخــل  ــل للتحقي ــك مــن تفعي ذل
الروســي فــي االنتخابــات الرئاســية األميركيــة عــام 
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فــي البدايــة، كان يــدور فــي خلــد إردوغــان، 
الداخــل  فــي  االنتخابيــة  بانتصاراتــه  المنتشــي 
ــة واســعة،  ــات تنفيذي وبتســلمه الرئاســة بصالحي
أن فــي إمكانــه أن يفــرض علــى ترامــب عمليــة 
ــح هلل  ــة فت ــن القــس برانســون والداعي ــة بي مبادل
غولــن المقيــم فــي بنســلفانيا األميركيــة منــذ أكثــر 

ــا. ــن 20 عام م
لذلــك عمــد ترامــب إلــى رفــع التحــدي مــع 
تركيــا الــى مســتوى فــرض عقوبــات علــى وزيــري 
العــدل والداخليــة التركييــن، ورغــم رمزيــة الخطــوة، 
ــرار  ــة الق ــرة التركي ــل الوضــع الهــش للي ــم يتحم ل
الرســوم  بزيــادة  قــرار  تبعــه  الــذي  األميركــي 
ــوم مــن  ــب واأللومني ــى واردات الصل ــة عل الجمركي
ــا. ــن قيمته ــد 20% م ــة تفق ــل العمل ــا جع ــا، مم تركي

أخطــأ أردوغــان فــي الحســابات عندمــا اعتقــد 
ــد بطــرح  ــه ترويــض ترامــب بالتهدي ــي إمكان أن ف
مســألة شــراكة أنقــرة فــي حلــف شــمال األطلســي، 
فــي وقــت كان عليــه أن يــدرك أن ترامــب نفســه 
غيــر مؤمــن بهــذا الحلــف، بــل يعتبــره عبئــا علــى 
الواليــات المتحــدة. وبذلــك دفعــت الليــرة التركيــة 

الثمــن، علمــا أن أســباب تدهورهــا ال يقتصــر علــى 
مواقــف ترامــب، وإنمــا أيضــا هنــاك عوامــل داخليــة 
ــر  ــرق، صه ــات البي ــال بري ــر الم ــاق وزي ــا إخف أهمه
أردوغــان، فــي طــرح خطــة اقتصاديــة تحظــى بثقــة 
فــي  األهــم  والســبب  والمســتثمرين.  األســواق 
تدهــور االقتصــاد التركــي يعــود إلــى االســتبعاد 
التدريجــي لالقتصادييــن والخبــراء الذيــن يعرفــون 

ــا  حركــة األســواق وسياســة المراقبــة الماليــة، وهن
تكمــن جــذور المشــكلة.

ترامــب فــي البدايــة أعطــى أردوغــان عالمــات 
مرتفعــة جــدًا مــن اإلعجــاب لكــن األزمــة بيــن 
مؤسســات البلديــن قديمــة وتدهــورت ألن ترامــب 
ــى  ــاق مــع اردوغــان عل ــى اتف ــه توصــل إل اعتقــد أن
ــب  ــن طل ــراً، حي ــدول الســبع مؤخ ــة ال هامــش قم
أردوغــان أن يســتغل ترامــب نفــوذه لــدى بنياميــن 
ــرو  ــة، "اب ــيدة تركي ــراح س ــق س ــي يطل ــو ك نتنياه
أوزكان"، ســجنتها" إســرائيل" لعملهــا مــع حركــة 
"حمــاس". حصــل مــا أراده أردوغــان، وانتظــر ترامــب 
أن يفــي أردوغــان بوعــده ويطلــق ســراح القــس 
األميركــي المســجون منــذ عــام 2016، فمــا كان مــن 

ــة. ــة الجبري ــي اإلقام ــه ف ــان إال أن أودع أردوغ
هــذا مــا دفــع ترامــب إلــى التصويــب علــى 
أردوغــان، ووضــع ملــف القــس أنــدرو برانســون 
ــث  ــه. حي ــن يدي ــة بي ــة - التركي ــة األميركي والعالق
تــم اإلفــراج عنــه موخــراً، األمر الــذي أوقــف التدهور 
فــي العالقــات الثنائيــة األمريكيــة – التركيــة، وكــرر 
ترامــب نفيــه لتقريــر أوردتــه شــبكة "إن بــي ســي" 

األميركيــة يفيــد بــأن أنقــرة وواشــنطن توصلتــا الــى 
ــس  ــراح الق ــالق س ــى إط ــص عل ــري ين ــاق س اتف
األميركيــة  الضغــوط  تخفيــف  مقابــل  برانســون 

ــا. علــى تركي
 قبــل ثالثــة أشــهر، كان اردوغــان يشــدد علــى 
أن ال تراجــع أمــام العقوبــات األميركية، وأن ال صفقة 
مــع واشــنطن إلطــالق الرجــل، لكنــه تراجــع وأطلــق 
القــس برانســون، ودفــع االقتصــاد التركــي ثمنــًا 
ــس  ــا الرئي ــي فرضه ــات الت ــبب العقوب ــًا بس باهظ
ــرة، لكــن  ــى مســؤولين فــي أنق ــد ترامــب عل دونال
الرئيــس  سيســاعد  برانســون  القــس  إطــالق 
ترامــب ليســجل إنجــازًا ســيوظفه بــال شــك فــي 
معركــة االنتخابــات النصفيــة للكونغــرس. شــكر 
مــع  ووعــد بعالقــات ممتــازة  أردوغــان  الرئيــس 
أنقــرة. وال شــك فــي أن ترجمــة ذلــك ســتكون 
ــع  ــراك والتراج ــؤولين أت ــن مس ــات ع ــع العقوب برف
واردات  علــى  الجمركيــة  الرســوم  فــرض  عــن 
الصلــب واأللومينيــوم مــن تركيــا. وتجلــى ذلــك 
فــي بــدء تعافــي الليــرة. وليــس مســتبعدًا أن تعيــد 
منبــج  فــي  الطريــق  خريطــة  تفعيــل  واشــنطن 
إلخــراج "وحــدات حمايــة الشــعب" الكرديــة مــن 

ــة. ــذه المدين ه
ومثلمــا يشــكل إطــالق القــس رافعــة تعيــن 
الرئيــس ترامــب فــي االنتخابــات الشــهر المقبــل، 
فــإن إعــادة الحــرارة إلــى عالقــات ممتــازة مــع أنقــرة 
حيــال  موقفــه  تعزيــز  أردوغــان  للرئيــس  تتيــح 
ــا،  ــه معه ــي عالقات ــر ف ــى الكثي ــي عان موســكو الت
لــذا يمكنــه اآلن أن يلــوّح بعالقتــه المتجــددة مــع 
الواليــات المتحــدة ومــع أوروبــا أيضــًا للتخفيــف مــن 
الضغــوط الروســية عليــه، خصوصــًا أنــه يلتقــي مــع 
ــه للتســوية فــي ســوريا. الغــرب عمومــًا فــي رؤيت

التركــي  اإلفــراج  هــل  هنــا:  الســؤال  لكــن 
عــن القــس األميركــي يــؤدي فقــط الــى وقــف 
التدهــور فــي العالقــات الثنائيــة أم هــو مدخــل الــى 
ــة جديــدة تعــود فيهــا العالقــات الــى وضعهــا  مرحل
الطبيعــي وســابق عهدهــا ويحصــل فيهــا ابتعــاد 
ــر التطــور  ــي عــن أحضــان روســيا؟! وهــل يؤث ترك
الجديــد فــي العالقــات األميركيــة - التركيــة علــى 
مســألة التنســيق الروســي - التركــي فــي ســوريا، 
ــدا اتفــاق إدلــب وتنفيــذ البنــود األهــم فيــه  وتحدي

والتــي لــم تُنفــذ بعــد؟! لننتظر...ونــرى.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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هــل صــدر القــرار الروســي بكــف يــد إســرائيل 
عــن ســوريا؟ ســؤال بــات أكثــر حضــورًا بعــد ثالثيــن 
يومــًا بــال هجمــات إســرائيلية صاخبــة فــي الســاحة 
الســورية، بعدمــا امتنعــت تــل أبيــب طوعــًا و/ أو 
قســرًا فــي أعقــاب إســقاط طائــرة »إيــل« الروســية، 

الشــهر الماضــي .
قبــل أيــام، ومــن علــى منبــر »الكنيســت«، أكــد 
ــة  ــن نتنياهــو مواصل ــدو بنيامي ــة الع رئيــس حكوم

ــًا كمــا كانــت  ــا« فــي ســوريا، تمام إســرائيل »عمله
تعمــل فــي الماضــي. وشــدّد علــى أن »العمــل« 
يأتــي وفقــًا لـ»التنســيق الكامــل« مــع روســيا، وبــال 
أي تغييــرات. تأكيــد نتنياهــو، وقبلــه وزيــر أمنــه 
الداخــل  فــي  تســاؤالت  أثــار  ليبرمــان،  أفيغــدور 
اإلســرائيلي عــن الهــدف مــن تصريحــات كهــذه، 
فــي ظــل انتفــاء معطيــات ميدانيــة دالــة عليهــا. 
أمــس، أكــدت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« فــي 
ملحقهــا األســبوعي، أن تصريحــات نتنياهــو »غيــر 
دقيقــة«. وأكــدت أيضــًا أن الحقيقــة فــي مــكان آخــر 
الحكومــة،  رئيــس  لســان  علــى  ورد  لمــا  مغايــر 
وأن  اآلتــي،  مــن  »يقلــق  أن  عليــه  يجــب  الــذي 
يطلــع اإلســرائيليين علــى الحقائــق كمــا هــي دون 
ــب الروســي. ــن الجان ــرد م ــا ت ــًا كم ــة«، تمام موارب
وكشــفت الصحيفــة أن موســكو أبلغــت تــل 
أن  جــداً،  فــظ  وبأســلوب  األســبوع  هــذا  أبيــب، 

قواعــد االشــتباك باتــت مغايــرة فــي ســوريا، وأن 
»مــا كان لــن يكــون«. ولفتــت إلــى أنهــا لــن تســمح 
إلســرائيل بالمراوغــة والعبــث معهــا. الكشــف، كمــا 
ــة  ــى مرحل ــر إل ــى يؤش ــه معط ــي ذات ــدّ ف ــرد، يع ي
جديــدة مــن قواعــد االشــتباك فــي ســوريا، ويبتيّــن 
جهــة  مــن  مغايــرة  أنهــا ســتكون  إشــاراتها  مــن 
إســرائيل تمامــًا لمــا ســبق، وتســتلزم منهــا أحــد 
خياريــن: إمــا االنصيــاع إلــى القواعــد الجديــدة التــي 

ــة  ــا المجازف ــب روســيا، وإم ــن جان ــرد إشــاراتها م ت
ــه. ــوى علي ــده وال تق ــا ال تري ــي م ف

»قواعــد  بتغييــر  القاضــي  الروســي  الموقــف 
االشــتباك« فــي ســوريا مبنــي فــي األســاس علــى 
ضــرورة الحــؤول دون أي خطــأ يؤثــر ســلبًا علــى 
الوحــدات الروســية المنتشــرة ميدانيــًا فــي ســوريا، 
جنبــًا إلــى جنــب الجيــش الســوري وحلفائــه، حيث 
االســتهداف اإلســرائيلي. أي حادثــة جديــدة تطــاول 
الوحــدات الروســية، وإن نتيجــة خطــأ، ســتكون ذات 
مفاعيــل كارثيــة علــى القيــادة الروســية، مــع تبعــات 
ــي  ــا ف ــيا وحضوره ــة روس ــاه مكان ــداً تج ــلبية ج س

ســوريا والمنطقــة.
ــى  ــوت« إشــارة إل ــوت أحرون ــر »يديع ــي تقري ف
ــن وراء  هــدف روســي بمســتويات اســتراتيجية م
كــف اليــد اإلســرائيلية: »تهــدف روســيا إلــى إخــراج 
القــوات األميركيــة مــن ســوريا. إخــراج ســالح الجــو 

اإلســرائيلي مــن الميــدان ومنعــه مــن العمــل فــي 
هــذا  تحقيــق  فــي ســياق  مقدمــة  يعــد  ســوريا، 
الهــدف«. وكانــت إســرائيل قــد أقــرت عبــر أحــد 
وزرائهــا البارزيــن تقلــص نافــذة الفــرص بعــد حادثــة 
الطائــرة الروســية الشــهر الماضــي، فــي منــع مــا قــال 
ــر  ــه »التمركــز اإليرانــي« فــي ســوريا. كالم الوزي إن
إشــارة إقــرار، ســبقت معطــى »يديعــوت أحرونــوت« 
حــول القــرار الروســي، وهــو يرجــح فرضيــة وصــول 
ــى نقطــة إشــكالية،  ــن إل ــن الجانبي المفاوضــات بي
ــر  ــر، وزي ــوزاري المصغ ــا. العضــو ال ــاق حوله ــال اتف ب
بثــت  مقابلــة  فــي  قــال  درعــي،  ارييــه  الداخليــة 
»التهديــد  الجيــش«:  »إذاعــة  مــع  يوميــن  قبــل 
الحقيقــي الــذي يواجــه إســرائيل هــو فــي الشــمال، 
ــت  ــرص بات ــذة ف ــا ناف ــوريا. لدين ــي س ــداً ف وتحدي
محــدودة، ويوجــد خطــر كبيــر فــي أن تنجــح إيــران 
ــة  ــي ســوريا. نحــن نواجــه بصعوب ــز ف ــي التمرك ف
تطــورات مــا بعــد حادثــة إســقاط الطائــرة الروســية، 
ولهــذا الســبب ننتظــر مــا ســيحدث جــراء العقوبــات 
علــى إيــران والتطــورات بنتيجتهــا، ســواء فــي إيــران 

ــي الســاحة الشــمالية«. نفســها، أو ف
في ذلك، تجدر اإلشارة إلى اآلتي:

ــــــ مــن المنطقــي أن يســتتبع القــرار الروســي 
خضــوع إســرائيلي وامتنــاع عــن شــن هجمــات. 
بقــدرات  ربطــًا  جــدًا  منطقيــة  النتيجــة  هــذه 
ــر  ــوع غي ــذا الخض ــا. إال أن ه ــن وإمكاناتهم الجانبي
مطلــق مــع بقــاء هامــش تحــرك ميدانــي لــدى 
ــا مضــى. ال  ــع تقلصــه قياســًا بم ــى م إســرائيل حت
يبعــد أن تــرى تــل أبيــب أن بإمكانهــا اســتخدام 
وجــه  فــي  أقصــاه  إلــى  وتفعيلــه  الهامــش،  هــذا 
الفعليــة  النتيجــة  عــن  النظــر  بصــرف  أعدائهــا، 

تحقيقهــا. الممكــن 
مــن ناحيــة ماديــة بحتــة، قــد يكــون إلســرائيل 
القــدرة العســكرية علــى فعــل شــيء مــا، مــع أو 
ــر  ــن تقري ــن م ــذي يتبيّ ــو ال ــالح الج ــن دون س م
»يديعــوت أحرونــوت« أنــه محــور القــرار الروســي. 
فالقــرار كمــا يــرد، ال يلغــي إمــكان وقــوع القيــادة 
تســتتبعه  خاطئــة،  تقديــرات  فــي  اإلســرائيلية 
المنــاورة  هامــش  حــدود  استكشــاف  محاولــة 

ــة أو  ــر خطــف ضرب ــي ســوريا، عب ــه ف المســموح ب
ــارة  ــي إث ــب ف ــل أبي ــن هــل تجــازف ت ــات. لك ضرب
ــه  ــة عن ــه«؟ ســؤال تبقــى اإلجاب الروســي و»فظاظت

ضمــن اإلمــكان.
ــدرك  ــطوته وأن ت ــي لس ــرك الروس ــم يت ــــــ ل
علــى  لديهــا  القــدرة  حــدود  بنفســها  إســرائيل 
بوســائل  ميدانيــًا  عزّزهــا  بــل  قراراتــه،  مواجهــة 
الســوري  الجيــش  تزويــد  عبــر  ومنــع،  فــرض 
بمنظومــات دفاعيــة )اس 300( التــي بإمكانهــا عمليــًا 
ردع االعتــداءات ومنعهــا، إن قــررت إســرائيل تجــاوز 
موســكو  تحميــل  إمــكان  ودون  الروســية،  اإلرادة 

عنهــا. المباشــرة  المســؤولية 
بقرارهــا  تتمســك  أن  بروســيا  يفتــرض  ــــــ 
النظريــة  صحــت  إن  وخاصــة  جيــداً،  وتحفظــه 
اإلســرائيلية بــأن المقصــود مــن قــرار المنــع وتغييــر 
قواعــد االشــتباك، هــو الجانــب األميركــي. الواضــح 
ــدرة  ــى ق ــر ســلبًا عل ــن شــأنه التأثي ــراخ، م أن أي ت
روســيا فــي مواجهــة األميركييــن وصدهــم، ضمــن 
ــن حــول مســتقبل  ــن الجانبي ــة بي ــة الكلي المواجه
ــة  ــع الدول ــز موق ــى تعزي ــه روســيا إل ســوريا، وتوجّ

ــة. ــا الحالي ــيخ قيادته ــع ترس ــا م ــورية فيه الس
ـــــ اســتراتيجيًا، لقــرار المنــع تداعيــات ســلبية 
جــداً علــى قــدرة إســرائيل فــي فــرض إرادتهــا علــى 
مقاربتهــا  وكل  أبيــب  تــل  أن  والواضــح  أعدائهــا. 
للســاحة الســورية أمــام منعطــف، ال يبعــد أن يكــون 
إعــادة  منهــا  لمرحلــة جديــدة تســتدعي  مقدمــة 
ــي  ــتخدامها ف ــكان اس ــة وإم ــا الفعلي ــة قدراته موازن
ــة  ــا، مقارن ــا يصعــب عليه ــا. وهــو م ــة أعدائه مواجه
مــا  ومنهــا،  ســوريا  فــي  المتشــكلة  بالتهديــدات 
يلزمهــا فــي المقابــل عــدم مغــادرة دائــرة المواجهــة، 
هــذه  وعلــى  مغايــرة.  أو  مقلصــة  بأســاليب  وإن 
عــن  إســرائيل وســتبحث  لــن تســلم  الخلفيــة، 
أقــل  أنهــا  المســبق  إدراكهــا  مــع  بديلــة  خيــارات 
فاعليــة فــي تحقيــق األهــداف. فــي الوقــت نفســه، 
ســتعمل علــى اســتغالل هامــش المنــاورة المقلصــة 
التــي تركــت لهــا فــي ســوريا، بعــد استكشــاف 
ــارة الروســي،  ــي إث ــة ف ــررت المجازف ــا إن ق حدوده
وإن كان اإلدراك المســبق لديهــا تواضــع تأثيرهــا.
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