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مقالة تحليلية

نتنياهو يستنجد بموسكو :لن ّ
نتحمل إيران على حدودنا
علي حيدر
ّ
يصح وصف «لقاء نتنياهو ـ بوتني» في مدينة
بنظرة أولية،
سوتشي بأنه امـتــداد للقاءات الثالثة السابقة بينهما ،التي
توالت منذ التدخل العسكري الــروســي املباشر في الساحة
السورية قبل نحو سنتني .لكن التحوالت امليدانية والسياسية
التي شهدتها الساحتان السورية واإلقليمية ،وفشل الوفد
االستخباري اإلسرائيلي الرفيع (إلــى واشنطن) فــي انتزاع
التزامات أميركية تتبنى السقف اإلسرائيلي املرتفع إزاء أي
تــرتـيــب سـيــاســي يتصل بمستقبل ســوريــا ،قــد تجعل هــذا
الـلـقــاء فــي سـيــاق مـحـطــات مفصلية .ويـعــود ذلــك إلــى أن تل
أبيب باتت مضطرة إلى التعامل مع واقع بدأ يتجذر في وعي
قادة الجيش اإلسرائيلي ،على شاكلة مفهوم مفاده أنه بات
«إليران حدود مع إسرائيل ،لكن ال يوجد إلسرائيل حدود مع
إيران» ،وهو ما يعني إسرائيليًا املزيد من تعزيز قدرة الردع
اإلقليمية املضادة ،وأيضًا املزيد من التضييق على خياراتها
العدوانية في مواجهة محور املقاومة.
ل ــو نـجـحــت ال ـل ـق ــاءات ال ـت ــي ع ـقــدهــا م ـس ــؤول ــو االس ـت ـخ ـبــارات
اإلسرائيليني فــي الــواليــات املتحدة فــي تحقيق مــا كــان يأمله
صناع القرار السياسي في تل أبيب ،ملا كان هناك حاجة ّ
ملحة
إلــى عقد مثل هــذا اللقاء مع الرئيس فالديمير بوتني ،أو على
األقل لكان موقع رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو،
فــي هــذا الـلـقــاء ،مختلفًا جــذريــا عما هــو عليه اآلن .وفــي هذه
الحالة ،كان املفترض أن يتصدى لهذه املهمة الطرف األميركي
موقع «قناة  »20اإلسرائيلي أنهم «في البيت األبيض
الذي رأى ّ
أنـصـتــوا ،واط ـل ـعــوا عـلــى املـعـلــومــات ،وبـعـبــارة لطيفةَ :ز َح ـطــوا
أعضاء الوفد»ّ .
وفسرت القناة نفسها العزوف األميركي عن
تبني هذا السقف بأنه لدى «الرئيس (األميركي دونالد) ترامب
ما يكفي من األزمات فوق رأسه ،وهو ال ينوي ّ
التعمق في اتفاق
في سوريا .بالنسبة إليه ،تحقيق هدوء في هذا البلد املشرذم
هو إنجاز سياسي ضخم رغم تداعياته على الصديقة األفضل
في الشرق األوسط» ،في إشارة إلى إسرائيل.
م ــع ذلـ ــك ،تـبـقــى حـقـيـقــة مــاث ـلــة ،ه ــي أن ال ــوف ــد االس ـت ـخ ـبــاري
اإلســرائـيـلــي حـمــل إل ــى واشـنـطــن سـقـفــا سـيــاسـيــا ال يـتــاءم
مع معطيات املـيــدان ،هو أقــرب إلــى األمــانــي والطموحات منه
إلــى الــوقــائــع امليدانية والسياسية الـتــي تبلورت فــي الساحة
السورية .هذا التباين بني املطالب وبني معطيات الواقع ،حضر
بصورة أو بأخرى في مقاربة الخبراء واملعلقني اإلسرائيليني،
القومي» اإلسرائيلي
ومن أبــرز هــؤالء رئيس «مجلس األمــن
ّ
ال ـســابــق ،ال ـل ــواء يـعـقــوب ع ـم ـيــدرور ،ال ــذي عــقــب عـلــى خطاب
الرئيس الـســوري ،بشار األســد ،بالقول إنــه «بفضل الرجال
الـثــاثــة الــذيــن ذكــرهــم الــرئـيــس األس ــد (الـسـيــد علي خامنئي
والسيد حسن نصر الله ،والرئيس فالديمير بوتني) ،وبفضل

تــدخـلـهــم الـكـثـيــف ،ه ــذا يـعـنــي شــرقــا أوس ــط أص ـعــب بكثير
بالنسبة إلينا».
ه ـك ــذا وجـ ــدت ت ــل أب ـي ــب نـفـسـهــا ف ــي مــواج ـهــة واقـ ــع س ــوري
وإقليمي لم يكن يخطر في حساباتها وال حسابات العديد
من األطــراف اإلقليمية ،وتحديدًا في ظل أن روسيا ،الحليفة
للنظام السوري والتي تتقاطع مساحة واسعة من مصالحها
في املنطقة مع الجمهورية اإلسالمية في إيران ،باتت املدخل
اإللـ ــزامـ ــي وامل ـف ـت ــاح األس ــاس ــي ألي تــرت ـيــب س ـي ــاس ــي .لـكــن
التسليم بهذه الحقيقة لم يتبلور إال بعد فشل الرهانات على
تعثر الجيش الروسي أو تحول سوريا إلى مستنقع لروسيا.
وت ـب ــددت ه ــذه األحـ ــام بـفـعــل االن ـت ـص ــارات امل ـيــدان ـيــة ملـحــور
ً
املقاومة التي توالت تصاعديًا ،وصــوال إلــى استعادة مدينة
حلب ،والتوجه نحو الشرق إلى الحدود العراقية.
فــي النتيجة ،يـصـ ّـح الـقــول إن فشل الــوفــد االسـتـخـبــاري في
الغرب األميركي دفــع نتنياهو إلــى املـبــادرة بنفسه إلــى طرق
أب ــواب ال ُـشــرق ال ــروس ــي .ووف ــق الـقـنــاة اإلســرائـيـلـيــة نفسها،
«عندما أغلق الباب األميركيّ ،
جرب نتنياهو حظه مع الرئيس
ّ
الروسي الذي سيلتقيه في سوتشي» .ويمكن تلمس بعض
معالم مهمة رئـيــس ال ــوزراء اإلســرائـيـلــي عبر طاقمه املهني
في الرحلة :رئيس «مجلس األمــن القومي» ،مئير بن شبات،
رئيس «املوساد» الــذي عاد قبل أيــام من واشنطن ويفترض
أن يساعد نتنياهو في «التوضيح ملاذا هذا االتفاق (الروسي
ـ ـ األمـيــركــي) سـيــئ ،ليس إلســرائـيــل فـقــط ،بــل للعالم الغربي
بــأســره .فــي غضون ذلــك ،سيقرأ بوتني امل ــواد االستخبارية
ُ
التي ستعرض عليه.
مع ما سبق ،من غير املتوقع أن يحقق اإلسرائيلي عبر البوابة
الروسية ما فشل في تحقيقه عبر األميركية ،لكن صحيفة
«إسرائيل اليوم» لفتت إلى أنهم «في القيادة السياسية ـ األمنية،
منقسمون إزاء مدى إمكانية إقناع روسيا بكبح إيــران .فمن
جانب ،هناك جهات تعتقد أن الرؤية الروسية مستهترة وضيقة
ومحركها األساسي مصالح اقتصادية والـعــداء للغرب .ومن
ـان ،يعتقد آخــرون أنه في حال تقديم صورة واضحة
جانب ثـ ٍ
لبوتني على مدى فترات زمنية ،مدعومة باستخبارات دامغة،
عندئذ سيقتنع بأن األنشطة اإليرانية ِّ
تقوض النظام اإلقليمي،
وبذلك ّ
للخطر».
تعرض املصالح الروسية في الشرق األوسط
ّ
عـلــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،تــوقــع مـعـلـقــون إســرائـيـلـيــون أن «ي ـحــذر
نتنياهو بــوتــن مــن أن تعميق الـتــدخــل اإليــرانــي فــي سوريا
ولبنان يمكن أن يدهور املنطقة إلى حرب» ،فيما ذهب آخرون
إلى التعبير عن هذا التوجه بطريقة مباشرة ،عبر القول ّإن
«م ــن املـتــوقــع أن يــوضــح األول لـلـثــانــي أن ــه إذا لــم ُيـعـ َـمــل على
ضـبــط ال ـهــال الـشـيـعــي وال ـح ــؤول دون الـتــواصــل الـجـغــرافــي
ألطـ ـ ــراف م ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،ف ـقــد ت ـس ـت ـخــدم إس ــرائ ـي ــل ال ـقــوة
لضمان مصالحها» .وتستند هذه الرسائل إلى تقدير مفاده

أن موسكو ستبذل كــل جهودها للحؤول دون نشوب هذه
الحرب عبر ممارسة الضغوط على أصدقائها وحلفائها في
سوريا واملنطقة.
في املقابل ،هناك انطباع مضاد في تل أبيب يؤكد أن «فرصة
فنتنياهو ورجــالــه يـحــاولــون،
نـجــاح ه ــذا الـنـضــال ضـعـيـفــةّ ُ .
ويكافحون ،لكن بالفعل مثلما وقع االتفاق النووي مع إيران
رغــم أنــف إسرائيل وغصبًا عنها ،هكذا هو أيضًا مستقبل
االتـفــاق فــي ســوريــا» .فــي الـسـيــاق نفسه ،يـنــدرج ذلــك مــع ما
أورده املعلق السياسي في القناة الثانية اإلسرائيلية ،أودي
سيغل ،عندما قــال« :ال يملك نتنياهو أي ضمانة من القوى
العظمى تقول إنه في أي اتفاق لن يكون اإليرانيون هنا ،وهذا
في الحقيقة أمــر مقلق ...لكن التمركز اإليــرانــي في سوريا،
الجبهة الثانية ،هو لعبة جديدة .ونتنياهو يحاول اإلقناع».
م ــا ت ـق ــدم ل ـيــس إال عـيـنــة بـسـيـطــة ع ــن الـضـجـيــج الـسـيــاســي
واإلعــامــي الـســائــد فــي تــل أبـيــب بفعل الـهـلــع ال ــذي أصــابـهــا،
وذلـ ــك ف ــي ض ــوء امل ـفــاع ـيــل املـ ـق ــدرة لــان ـت ـصــار الـ ــذي حققه
محور املقاومة في سوريا .ونتيجة ذلــك ،تبذل كل جهودها
الدبلوماسية للحد من تداعياته على األمن القومي اإلسرائيلي.
لكن مشكلة تل أبيب أن هامشها في املبادرة بات أضيق مما
تطمح ومما كان عليه سابقًا .وهو ما وضعها أمام إشكالية
تنطوي على فجوة عميقة بــن الرغبة والـطـمــوح ،وبــن قيود
الواقع ومعادالت القوة اإلقليمية.
ومــن هنا أتــت مقاربة عميدرور أيـضــا ،بالقول إن إسرائيل
بــاتــت أم ــام ش ــرق أوس ــط «ح ـيــث لــإيــرانـيــن فـيــه الـكـثـيــر من
القوة» ،وهو ما سيضعها أمام محطة مفصلية تضطر فيها
إلى «اتخاذ قــرارات حول ما عليها فعله ملنع سيطرة إيرانية
كاملة على مناطق مهمة بالنسبة إلينا مثل هضبة الجوالن.
وهذا يعني أننا في بعض الحاالت سنضطر إلى تفعيل املزيد
مــن الـقــوة على نحو أكـبــر مما فعلنا فــي املــاضــي ،أو نتقبل
الــواقــع ،وهــو أن إيــران تحولت إلــى عنصر جــدي جـدًا وقريب
منا مع ممر يمتد من طهران عبر بغداد إلى دمشق والبحر
املتوسط ...وإذا لم نتدخل بالقوة ،فإن العالم لن يتدخل».
فــي كــل األح ـ ــوال ،ال ـقــدر املـتـيـقــن ال ــذي يـمـكــن تـقــديــره هــو أن
ن ـت ـن ـيــاهــو سـيـب ـقــى ي ـك ــرر س ـق ـفــه ال ـس ـيــاســي امل ــرت ـف ــع ،رغــم
أنــه ال يملك مـقــومــات تحققه ،بفعل مــوازيــن الـقــوى امليدانية
والسياسية ،لكن ألنه يجسد املصلحة اإلسرائيلية الفعلية في
الساحة السورية .في النتيجة ،سنبقى نسمع مطالبه بإخراج
إيران وحزب الله من سوريا ،ومنع تبلور واقع ميداني يعزز
قدرة الردع اإلقليمية في مواجهة إسرائيل .لكن على املستوى
العملي ،سيضطر صــانــع ال ـقــرار فــي تــل أبـيــب إلــى أن يكون
أكثر واقعية ،ويحاول التكيف مع حقيقتني مترابطتني ،هما
أن محور املقاومة انتصر في سوريا ،وأن االتفاق الروسي ـ
األميركي ال يستطيع تجاهل هذه الحقيقة امليدانية.

تقرير

خطط «التحالف» لوادي الفرات :تحرك من العراق وسوريا
بـ ـع ــد أس ــابـ ـي ــع عـ ـل ــى ت ـ ـقـ ــدم ال ـج ـي ــش
الـســوري وحلفائه السريع على طول
ض ـف ــاف الـ ـف ــرات ال ـج ـنــوب ـيــة ف ــي ريــف
ّ
الرقة ،ركزت العمليات العسكرية على
ال ـت ـق ــدم ج ـن ــوب ــا ن ـح ــو ب ــادي ــة حـمــص
الشرقية ،على حساب التحرك شرقًا
نحو دير الزور .وأفضت تلك التغيرات
إلى عزل «داعش» في جيبني منفصلني
فــي ري ـفــي ح ـمــاه وح ـمــص الـشــرقـيــن،
األول في محيط بلدة عقيربات وجبل
البلعاس ،فيما يكمل الجيش حصار
ال ـثــانــي ،بــن الـسـخـنــة وب ـلــدة الطيبة
شمالها .ويبدو الجيش حريصًا على
ت ـعــزيــز مــواق ـعــه ف ــي مـحـيــط الـسـخـنــة
وتجنب أي احتمال لخسارة أي منها
ل ـح ـســاب «داعـ ـ ـ ــش» ،ق ـبــل وض ــع ثقله
العسكري شرقًا نحو دير الزور .ووفق
املـعـطـيــات املـيــدانـيــة األخ ـي ــرة ،سيبدأ
هــذا الـتـحــرك مــع تثبيت الـطــوق حول
جـيــب «داعـ ــش» امل ـجــاور للسخنة من
الشمال الغربي .وبدأت أولى خطواته

أمــس ،مــن خــال سيطرة الـقــوات على
نـقــاط جــديــدة على الطريق نحو دير
الزور ،في موازاة تقدم آخر من جنوب
بلدة الطيبة والسيطرة على املنطقة
املمتدة بني جبل ضاحك وقصر الحير
الـشــرقــي ،الـتــي يفصلها عــن السخنة
مسافة تقل عن  10كيلومترات وتضم
عـ ـ ـ ــددًا مـ ــن ال ـ ـ ــودي ـ ـ ــان .وب ـ ـعـ ــد ح ـص ــار
«داعـ ــش» فــي محيط عـقـيــربــات ،كثف
ال ـج ـي ــش ض ـغ ـطــه ع ـل ــى ال ـت ـن ـظ ـيــم فــي
القسم الجنوبي من الجيب املحاصر،
وت ـحــدي ـدًا غ ــرب ج ـبــل ال ـشــاعــر ،حيث
سيطر على مناطق حويسيس وقارة
العريضة وتلول قارة الطحني وقبور
الشعالن وعــدة نقاط أخــرى فــي ريف
حمص الشرقي.
وعـلــى الــرغــم مــن أهمية عــزل جبهات
حمص وحماه الشرقية عن ريف دير
الــزور ،تثير خطوات الجيش البطيئة
شــرقــا ،تـســاؤالت عــن تأثيرها فــي أية
ع ـم ـل ـيــات مــرت ـق ـبــة ل ـق ــوات «ال ـت ـحــالــف

الـ ــدولـ ــي» ف ــي م ـح ـيــط وادي الـ ـف ــرات.
وربـطــا بما نقلته مـصــادر مقربة من
«ق ـ ــوات س ــوري ــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» عن
ضمان «التحالف» لعدم عبور القوات
الحكومية السورية شمال نهر الفرات
وشرقه ،بدت الفتة أمس إشــارة وزير
ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ــي جــاي ـمــس مــاتـيــس،
الـ ــذي يـ ــزور ب ـغ ــداد ،إل ــى أن «داعـ ــش»
س ـ ـيـ ــواجـ ــه نـ ـه ــايـ ـت ــه بـ ـع ــدم ــا أص ـب ــح
مـ ـح ــاصـ ـرًا فـ ــي «كـ ـم ــاش ــة ع ـس ـك ــري ــة»
ب ــن الـ ـق ــوات م ــن ال ـجــان ـبــن ال ـس ــوري
والـعــراقــي ،موضحًا أن تحرك القوات
الـعــراقـيــة نـحــو مـنــاطــق وادي الـفــرات
غ ــرب ــي ال ـ ـعـ ــراق س ـي ــأت ــي ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
الـعـمـلـيــات ف ــي تـلـعـفــر .وك ــان ماتيس
قـ ــد قـ ـ ــال ق ـب ـي ــل مـ ـغ ــادرت ــه ال ـعــاص ـمــة
األردن ـيــة عـمــان ،إن وادي نهر الـفــرات
األوســط ـ املحصور بني مدينة القائم
غــرب العراق ومدينة ديــر الــزور شرق
س ــوري ــا ـ ـ سـ ــوف ُ
«ي ـ ـحـ ـ َّـرر ف ــي ال ــوق ــت
امل ـن ــاس ــب» ،وه ــو م ــا ي ـط ــرح إمـكــانـيــة

ماتيس :خط «منع
التصادم» مع الروس
يمتد على طول الفرات

تحريك األمـيــركــي لعمليات متزامنة
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة األنـ ـ ـب ـ ــار مـ ــن ال ـج ــان ــب
العراقي ،ومن منطقة الشدادي جنوب
الحسكة نحو وادي الفرات.
وفي إطار التساؤالت عن تعارض أي
عمليات أمـيــركـيــة مرتقبة ه ـنــاك ،مع
عمليات الـقــوات الحكومية السورية،
أوض ـ ـ ـ ـ ــح مـ ــات ـ ـيـ ــس أن «خ ـ ـ ـ ــط (مـ ـن ــع
الـ ـتـ ـص ــادم) امل ـت ـفــق ع ـل ـيــه ف ــي جـنــوب
الرقة مع الجانب الروسي ،يمتد على

طــول نهر ال ـفــرات ...حيث تبقى قــوات
النظام (السوري) جنوب النهر ،فيما
تبقى الـقــوات الـتــي ندعمها شماله».
ول ـفــت إل ــى وجـ ــود «ت ــواص ــل مستمر
مــع الـجــانــب الــروســي» لضمان «منع
الـتـصــادم» خــافــا ألي تعليقات نفت
ذل ــك ،مــوضـحــا أن ــه إذا كــانــت ال ـقــوات
التي تدعمها روسيا «بحاجة للتحرك
ش ـم ــال ال ـن ـهــر م ــن أج ــل م ـتــاب ـعــة أحــد
األهـ ــداف ...يجب عليهم االتـصــال بنا
ً
أوال» .وأضاف أنه «كما تعلمون ،نحن
نـعـمــل ج ـن ــوب ه ــذا ال ـخ ــط ف ــي ال ــرق ــة،
وهـكــذا فعلنا مــع الـجــانــب الــروســي».
وشدد على أن عمليات متابعة «منع
التصادم» اليومية تتعقد مع اقتراب
امل ـع ــارك مــن دي ــر الـ ــزور ،مــوضـحــا ّ في
معرض رده على سؤال ّ
عما إذا أثرت
تـحــركــات ال ـقــوات الحكومية األخـيــرة
هناك فــي تقدم «التحالف» ،أنها «لم
تؤثر فيه بعد».
(األخبار)

