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سوريا

سوريا
ّ
ً
على الغالف
«انسحاب أميركي من سوريا» ،هذا ليس مآال مفاجئًا إال في ما يتعلق بتوقيته ،وكيفيته .هل هو
مناورة؟ أم جزء من صفقة؟ سيلزم بعض الوقت لتظهير المعطيات في
تفضيل للحل األقل تكلفة؟ أم هو ّ
ُ
ّ
ّ
شكل أوضح وتقديم اإلجابات .الثابت أن الخطوة تعد بتغيرات جوهرية في مستقبل الملف السوري ،وتضع
ّ
الديمقراطية» أمام الحقيقة العارية« :الرهان على األميركي ليس خيارًا حكيمًا»
«قوات سوريا

خيبة في تل أبيب:
الموعود
يأتي االنسحاب
ّ
ضربة جديدة تتلقاها
بمثابة
ٍ
«قسد» في ُسياق صعوبات
غير معلنة (أ ف ب)

تصميم
سنان عيسى

الشرق السوري أمام منعطــف جديد
«باتريوت» أميركي إلى أنقرة
قبيل الكشف عن قرار االنسحاب األميركي بساعات قليلة ،أعلنت
واشنطن أنها وافقت على بيع تركيا صواريخ «باتريوت» بقيمة 3.5
مليارات دوالر ،لتعود وزارة الخارجية وتؤكد الصفقة التي تشتمل على
 80صاروخ باتريوت عقب إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن متحدث باسم وزارة الخارجية األميركية
قولهّ :
«وجهنا تحذيرًا واضحًا إلى تركيا من أن احتمال شراء منظومة
(إس  )400الروسية قد يؤدي إلى التراجع» عن بيع أنقرة مقاتالت «إف
 »35األميركية ،وقد يعرضها لعقوبات من جانب واشنطن.
وبالتوازي ،قال املتحدث باسم «الكرملني» ديمتري بيسكوف ،إن «صفقة
باتريوت» لن تؤثر بصفقة بيع منظومة «إس  »400الصاروخية الروسية
ألنقرة.

صهيب عنجريني
أثـ ــارت اإلدارة األم ـيــركـ ّـيــة زوب ـع ـ ًـة ال
ُ
ـوق ــع ل ـهــا أن ت ـه ــدأ ســري ـعــا ،عقب
ي ـت ـ ّ
ال ـك ـش ــف ع ــن قـ ـ ــرار م ـف ــاج ــئ بـسـحــب
الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـ ّـي ــة م ــن س ــوري ــا في

مـهـلــة ت ـ ــراوح «ب ــن  60و 100ي ــوم».
ورغـ ــم صـعــوبــة ال ـج ــزم بـتـنـفـيــذ هــذا
االن ـس ـحــاب فــي م ــوع ــده ،ف ــإن تــوافــق
ّ
الـتـصــريـحــات ال ـص ــادرة عــن «البيت
األب ـيــض» و«الـبـنـتــاغــون» فــي شأنه،
ي ـج ـعــل إن ـ ـجـ ــازه م ـس ــأل ــة وق ـ ــت عـلــى
األرجـ ــح .وسـ ــواء انـتـهــت األيـ ــام املئة
بــانـسـحــاب ك ـلـ ّـي أو ج ــزئ ـ ّـي ،الـثــابــت
أن امل ـش ـه ــد ف ــي «ش ـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات» قــد
ضــرب مــوع ـدًا مــع تـغـ ّـيــرات جوهرية
ّ
ُ
هيكلية
تبدل
ينتظر أن ُتفضي إلــى ّ
الـ ـق ــوى امل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى الـجـغــرافـيــا
ف ــي الـ ـح ـ ّـد األدنـ ـ ـ ــى ،أو إلـ ــى ارت ـس ــام
خ ــري ـط ــة س ـي ـط ــرة م ـغ ــاي ــرة تـحـتــوي
ـات ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة .وت ـك ـت ـس ــب
ع ـ ـلـ ــى راي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ّ
أهمية خاصة في
املعطيات األخيرة
ظــل تصاعد الوعيد الـتــركـ ّـي بتكرار
سيناريو «عـفــريــن» ،وهــو أمـ ٌـر سبق
ّ
تركية لـ«األخبار»
أن أكــدت مصادر
ّأن ــه مـبــرمــج فــي «إطـ ــار خـطــة بعيدة
امل ــدى» (راج ــع «األخ ـب ــار» 8 ،تشرين
الثاني) .وبرغم أن معطيات األمس
ّ
ت ـب ــدو م ـس ـ ّـخ ــرة ل ـخــدمــة أنـ ـق ــرة ،ف ــإن
ّ
ال ـخــوض فــي الـتـفــاصـيــل يــوضــح أن
ّ
األمور قد تكون أعقد مما تبدو عليه.
ترقب ردود فعل بقية الدول
وينبغي ّ
امل ـن ـض ــوي ــة ت ـح ــت راي ـ ـ ــة «ال ـت ـح ــال ــف

ال ــدول ــي» وم ــدى اسـتـعــدادهــا للسير
فــي ِرك ــاب واشـنـطــن ،وخــاصــة الــدول
األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة ال ـح ــاض ــرة ع ـلــى األرض
ّ
ّ
ومخابراتيًا (تبرز في هذا
عسكريًا
اإلطــار فرنسا وبريطانيا على وجه
الخصوص).
ـوق ــع أن ت ـت ـنـ ّـطــع دول
ـ
ت
ـ
مل
وم ــن غ ـيــر ا
ّ
«التحالف» مللء الفراغ الذي سينشأ
فــي حــال تنفيذ االنسحاب املــوعــود،
حققته
لكن
ّ
التخلي عن النفوذ ّالذي ّ
ّ
«شرقي الفرات» ال
بعض تلك الــدول
ُ
يبدو خـيــارًا يمكن حسمه بسهولة.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،تـ ـ ـب ـ ــرز سـ ـيـ ـن ــاري ــوات
مـحـتـمـلـ ٌـة عـ ـ ّـدة ،م ــن بـيـنـهــا الــوصــول
إلــى اتـفــاق يسمح بــدخــول ق ـ ّـوات من
«الـبـيـشـمــركــة ال ـسـ ّ
ـوريــة» إل ــى «شــرق

الـ ـف ــرات» ،أو حـ ــدوث ات ـف ــاق مـفــاجــئ
ُيفضي إلى انتشار الجيش السوري
عـلــى ال ـح ــدود ال ـش ـمــالـ ّـيــة .ويـنـطــوي
كل من السيناريوات املطروحة على
ّ
ت ـع ـق ـيــدات ك ـث ـيــرة تـجـعــل اح ـت ـمــاالت
تحققه مساوية الحتماالت فشله في
ّ
أفضل األحوال .ووسط هذه الزوبعة
ّ
تـبــرز «قـ ــوات ســوريــا الــديـمـقــراطـ ّـيــة»

ب ــوص ـف ـه ــا «الـ ـخ ــاس ــر األك ـ ـب ـ ــر» ،فــي
ظـ ــل تـمـ ّـسـكـهــا ب ـخ ـيــار ال ــره ــان على
ّ
واشـنـطــن ط ــوال ال ـس ـنــوات املــاضـيــة.
ومـ ــن امل ـس ـ ّـل ــم ب ــه أن ن ـج ــاح «ق ـس ــد»
ّ
ف ــي فـ ــرض هـيـمـنـتـهــا ع ـلــى مـســاحــة
ّ
تـقــارب ثلث الجغرافيا الـســوريــة ما
ّ
ليتم من دون الغطاء األميركي.
كان

وعلى امتداد األيــام الثالثة املاضية
حـ ــاولـ ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» الـ ـت ــواص ــل مــع

مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي «قـ ـ ـ ـس ـ ـ ــد» الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن
وناطقيها لـلــوقــوف عـلــى تفسيرات
لـقـضـيــة ان ـت ـشــار «ال ـب ـي ـش ـمــركــة» في
مناطق «شــرقـ ّـي ال ـفــرات» ّأول األمــر،
وتقييم ملسألة االنسحاب األميركي
ت ــالـ ـي ــا ،ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـتـ ــواصـ ــل تـ ـ ـع ـ ـ ّـذر مــع
ّ
ب ـع ـض ـهــم ،وام ـت ـن ــع ب ـع ـض ـهــم اآلخ ــر
عــن الـخــوض فــي أي تفصيل .ويــرى

«قوات سوريا
تبرز ّ
الديمقراطية»
ّ
بوصفها الخاسر األكبر

«ال ــرئ ـي ــس امل ـش ـتــرك ملـجـلــس ســوريــا
ّ
الديمقراطية» رياض درار أن «وجود
ّ ّ
القوات األميركية شرقي الفرات ،آخر
أوراقـ ـه ــا ،وإذا خ ـســرت ه ــذه الــورقــة
فـسـيـنـتـصــر ح ـل ــف ال ـ ـشـ ــرق :روس ـي ــا
وإيــران وتركيا» .ويقول لـ«األخبار»
إن «وجـ ـ ـ ــود األمـ ـي ــركـ ـي ــن أو عــدمــه
ّ
ل ـي ــس ف ــي ي ــدن ــا .ن ـح ــن ل ــم نـطـلـبـهــم،
جـ ـ ــاؤوا ل ـق ـتــال داعـ ـ ــش ،وصـ ـ ــادف أن
كنا نقاتله فتحالفنا معًا» .ويضيف:
ّ
«لـ ـي ــس ب ـي ـن ـن ــا وب ـي ـن ـه ــم أي أوراق
سياسية متفق عليها ،هم أحرار في
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ق ــرارات ـه ــم ،ون ـحــن أحـ ــرار فــي الــدفــاع
عــن أرض ـنــا الـتــي سيسجل الـتــاريــخ
أننا رفعنا رايتها ،واآلخ ــرون كانوا
يـ ـبـ ـحـ ـث ــون عـ ـ ــن م ـ ـنـ ــاصـ ــب ل ـ ـهـ ــم فــي
أحضان اآلخرين» .ويأتي االنسحاب
األم ـي ــرك ــي امل ــوع ــود ب ـم ـثــابــة ضــربـ ٍـة
جــديــدة تـتـلـ ّـقــاهــا «ق ـســد» فــي سياق
صعوبات غير ُمعلنة يواجهها هذا
املحلي .وتكشف معلومات
التحالف
ّ
متقاطعة حصلت عليها «األخـبــار»
من مصادر عـ ّـدة عن وجــود خالفات
ـادة داخ ـ ــل «قـ ـس ــد» حـ ــول قـضــايــا
حـ ـ ـ ّ
تـتـعـ ّـلــق بــ«مـسـتـقـبــل ش ــرق ال ـف ــرات».
وتأتي على رأس تلك القضايا فكرة
انتشار ّ
ّ
السورية»
قوات «البيشمركة
ّ
ّ
ف ــي امل ـنــاطــق ال ـح ــدودي ــة الـشـمــالــيــة،

وه ــي ف ـكــرة تـتـبـ ّـنــاهــا أط ـ ــراف داخ ــل
«ق ـس ــد» وت ـعــارض ـهــا أط ـ ــراف أخ ــرى
ب ـ ـشـ ـ ّـدة .وال ي ـق ـت ـصــر االنـ ـقـ ـس ــام فــي
امل ــوق ــف ع ـلــى م ـك ـ ّـون ــات «قـ ـس ــد» ،بل
ي ـت ـع ـ ّـداه إل ــى داخـ ــل املـ ـك ـ ّـون ال ـك ــردي
ّ
ُ
فاعلية في
عد العنصر األشد
الذي ي ّ
ّ
ّ
التركيبتني الـعـسـكــريــة و«اإلداري ـ ــة»
ّ
شرقي الفرات.
وت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرز فـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ط ـ ـ ــروح ـ ـ ــات
أخ ـ ــرى تـ ــرى إم ـكــان ـيــة إح ـ ــال ق ــوات
«عـشــائـ ّ
ـريــة» مــن خ ــارج «قـســد» على
لكنها
امـ ـت ــداد ال ـشــريــط ال ـ ـحـ ــدوديّ ،
ـاف من
كسابقتها ال تحظى بـحـ ّـد ك ـ ٍ
الـتــوافــق .وي ــرى «الــرئـيــس املشترك»
ريــاض درار أن الـعـ ّـراب الفعلي لهذه
ّ
األفكار هو «رئيس تيار الغد» أحمد
الجربا .ويـقــول« :هــذه لعبة ،وأحمد

الجربا يصبح طرفًا فيها من جديد،
هو طــرف يسعى للتخريب أكثر من
ال ـع ـم ــل ل ـتــوح ـيــد امل ـ ـس ـ ــارات» .يــؤكــد
درار أن «ع ـن ــاص ــر ال ـب ـي ـش ـمــركــة لــم
ّ
خطط بدأت
يدخلوا مناطقنا ،هناك
ٌ
ُترسم منذ زيــارة الجربا لكردستان
الـعــراق ،ثم عودته إلــى أنـقــرة» .يقول
إن «ال ـب ـي ـش ـم ــرك ــة لـ ــم تـ ــدافـ ــع حـتــى
ّ
عــن مـنــاطـقـهــا ،هــي ق ــوات ُد ِّر َب ـ ــت في
أرب ـي ــل وت ـخ ـضــع ل ـل ـطــرف املـحـســوب
على املجلس الوطني الكردي ،وهي
عدة فقط إلثــارة املشكالت» .ووفقًا
ُم َّ
ل ـل ـم ـصــدر ن ـف ـســه ،ف ــ«ال ـب ـي ـش ـمــركــة ال
تــرغــب ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن املـنـطـقــة ضـ ّـد
إره ــاب داع ــش ،هــي بالعكس ال ترى
أن قتال داعش أولوية كردية ،وتتهم
القوات الكردية التي قاتلت التنظيم
بأنها أثــارتــه على األك ــراد» .يحرص
درار على ترك الباب مفتوحًا أمام كل
االحتماالت ،فـ«إذا جاءت البيشمركة
ـوحـ ــدة مــع
ل ـت ـن ـض ــوي فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة مـ ـ ّ
قـ ــوات س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،يمكن
التفاهم بشأن ذلك ،ألنه يخدم وحدة
الـ ـص ـ ّـف ال ـ ـكـ ــردي ،وب ــال ـت ــال ــي ي ـخــدم
املنطقة واملشروع الوطني السوري».
وي ـض ـي ــف« :ال ي ــوج ــد شـ ــيء يـفــرض
فرضًا ،يمكن أن نقيم تفاهمًا ،سواء
مع البيشمركة ،أو مع قوات العشائر
الـتــي يـتـحــدث الـجــربــا عــن وجــودهــا
وقــدرتـهــا على حماية ال ـحــدود ،وإن
ك ـ ّـن ــا ال نـ ـ ــدري م ــن أيـ ــن جـ ـ ــاءت ه ــذه
الـ ـق ــوات ،فـنـحــن ن ـعــرف األرض ومــن
عليها».

ترامب تركنا وحدنا
علي حيدر
ّأي ـ ـ ــا ك ــان ــت ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات ال ـب ــدي ـل ــة ال ـتــي
سـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ـ ّـدمـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة،
واالسـتــراتـيـجـيــة الـتــي ستعتمدها في
الـســاحــة الـســوريــة بـعــد خ ــروج قواتها
ال ـع ـس ـك ــري ــة م ـن ـه ــا ،الـ ـق ــدر امل ـت ـي ـ ّـق ــن أن
ّ
م ــؤس ـس ــة الـ ـ ـق ـ ــرار اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي تـلـقــت
صــدمــة قــاسـيــة ج ـدًا نتيجة ق ــرار إدارة
دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـك ــون لــه
مفاعيله الـتــي تـطــاول مكانة إسرائيل
االسـتــراتـيـجـيــة .فـفــي مـحــاولــة لتفادي
الــواقــع ال ــذي تشهده إســرائـيــل اآلن في
بيئتها اإلقليمية ،عبر البوابة السورية،
ب ــذل رئ ـي ــس ح ـكــومــة الـ ـع ــدو ،بـنـيــامــن
ن ـت ـن ـيــاهــو ،جـ ـه ــودًا اس ـت ـث ـنــائ ـيــة خــال
املرحلة املاضية من أجــل ثني الرئيس
ّ
األم ـيــركــي ع ــن ه ــذا ال ـق ــرار ال ــذي تعهد
ب ــه خ ــال حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة ،وسـعــى
إلـ ــى ربـ ــط ق ـ ــرار االن ـس ـح ــاب األم ـيــركــي
ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي .ومـ ـ ــن ضـمــن
األهـ ـ ــداف ال ـت ــي س ـعــى نـتـنـيــاهــو إلـيـهــا
آن ــذاك ،محاولة إنـتــاج قــدر مــن الـتــوازن
م ـقــابــل ال ـت ـحــالــف ال ــروس ــي واإلي ــران ــي
والسوري.
مــع ذل ــك ،لــم تنجح تــل أبـيــب فــي تنفيذ
مـ ــا ت ـط ـم ــح إلـ ـي ــه ل ـج ـه ــة مـ ـح ــاول ــة دف ــع
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة إل ـ ــى اإلبـ ـ ـق ـ ــاء عـلــى
قواتها وتوسيع انتشارها فــي سوريا
كي تشكل حاجزًا ماديًا وعسكريًا يحول
دون الـتــواصــل الـجـغــرافــي ل ــدول محور
امل ـقــاومــة م ــن إيـ ــران حـتــى لـبـنــان م ــرورًا
بالعراق وسوريا .ومهما كانت الدوافع
الكامنة وراء الـقــرار األمـيــركــي ،وبغض
ّ
النظر عن اللغة الدبلوماسية املعتمدة
في التعبير عن املوقف الرسمي في تل
أبيب ،فمن الصعب تفهمها إسرائيليًا.
مـ ــن أكـ ـث ــر مـ ــا يـ ـه ـ ّـم تـ ــل أبـ ـي ــب فـ ــي ه ــذا
امل ـس ـت ـجــد امل ـف ـص ـلــي الـ ـ ــذي س ـي ـك ــون لــه
ت ــداع ـي ــات ــه ف ــي االتـ ـج ــاه ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والـ ــدول ـ ـيـ ــة ،م ـفــاع ـيــل ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار عـلــى
النفوذ األميركي في املعادلتني السورية
واإلقـلـيـمـيــة ،وك ـيــف سـيــؤثــر ف ــي بـلــورة
مستقبل الوضع السياسي في الساحة
ال ـس ــوري ــة .س ـتــراقــب إســرائ ـيــل ع ــن كثب
امل ــدى ال ــذي ستبلغه مــوسـكــو وطـهــران
ودمشق في االستفادة من هذا التحول
ذي األبعاد االستراتيجية ،الذي سيكون
مـحـطــة تــأسـيـسـيــة إضــاف ـيــة ف ــي ب ـلــورة
مـسـتـقـبــل س ــوري ــا وم ـ ـعـ ــادالت املـنـطـقــة.
ـواز ،م ــن أك ـثــر م ــا يـقـلــق تل
عـلــى خ ــط م ـ ـ ٍ
أبيب ،الرسائل التي ينطوي عليها هذا
القرار املفصلي ،وكيف ستفهمه الجهات
املعادية للواليات املتحدة وإســرائـيــل...

وف ـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ك ـي ــف س ـي ـن ـع ـكــس عـلــى
امل ـكــانــة االسـتــراتـيـجـيــة إلســرائ ـيــل على
املديني القريب والبعيد.
صحيح أن واشـنـطــن هــي الـتــي بـلــورت
مـضـمــون ق ــرار االن ـس ـحــاب م ــن ســوريــا،
وحددت توقيته ،لكن ساحة تنفيذه هي
فــي البيئة اإلقليمية املحيطة بالكيان
اإلســرائ ـي ـلــي ،ولــذلــك ال يـقــل اهـتـمــام تل
ّ
أبيب بهذا القرار عن اهتمام واشنطن،
إن ل ــم ن ـقــل أكـ ـث ــر ،وهـ ــو م ــا بـ ــرز ف ــي مــا
نـقـلـتــه ال ـق ـنــاة ال ـعــاشــرة ف ــي الـتـلـفــزيــون
اإلســرائـيـلــي عــن مـســؤولــن قــالــوا إن ما
جرى «ضربة قاسية جدًا» إلسرائيل .في
هذا اإلطــار ،بــادر نتنياهو إلى التعليق
بــالـقــول إن «اإلدارة األمـيــركـيــة أطلعته
مـسـبـقــا عـلــى نـيـتـهــا سـحــب ال ـق ــوات من
ســوريــا» .وإدراك ــا منه أن األسئلة التي
ستحضر بـقــوة فــي إســرائ ـيــل تتمحور
ح ــول تــداع ـيــات ه ــذا ال ـق ــرار عـلــى األم ــن
الـقــومــي ،حــرص نتنياهو عـلــى توجيه
ـا إن إس ــرائ ـي ــل
رس ــال ــة ت ـق ـل ـي ــدي ــة ،ق ــائ ـ ً
«ستعمل للحفاظ على أمنها والــدفــاع

القناة «العاشرة» عن
مسؤولين :ما جرى
«ضربة قاسية جدًا»

عن نفسها من هذه الساحة».
وف ــي مـحــاولــة لــإجــابــة عــن مــروحــة من
ال ـت ـســاؤالت ذات الـصـلــة بــالـيــوم التالي
لــانـسـحــاب ،تـبــرع بــاملـبــادرة إلــى إعــان
أن املـســؤولــن األمـيــركـيــن أوض ـحــوا له
أنــه «توجد لديهم طــرق أخــرى للتعبير
عن تأثيرهم في هذه املنطقة» .وتعبيرًا
عن جانب من األصــداء التي تركها قرار
ذكرت قناة «كان»
االنسحاب من سورياّ ،
اإلســرائـيـلـيــة بــأنــه هــو نفسه ق ــال خــال
زي ــارت ــه األخـ ـي ــرة مل ــوس ـك ــو ،ف ــي ت ـمــوز/
يوليو املاضي ،عن الوجود األميركي في
سوريا وسياسة إسرائيل حياله« ،كما
أف ـهــم املــوقــف األم ـيــركــي ،وق ـيــل بـصــورة
عـلـنـيــة ،فــإن ـهــا (الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة) لن
ت ـن ـس ـح ــب مـ ــن سـ ــوريـ ــا قـ ـب ــل ان ـس ـح ــاب
إيران» من هناك.
ون ـت ـي ـج ــة ال ـ ـح ـ ـضـ ــور الـ ـ ـق ـ ــوي مل ـفــاع ـيــل
قـ ــرار االن ـس ـحــاب الـ ــذي م ــا زالـ ــت تـتــردد
أص ــداؤه فــي الــداخــل اإلســرائـيـلــي ،جرى

ّ
تبرع نتنياهو بإعالن أن المسؤولين األميركيين طمأنوه إلى طرق عمل أخرى (أ ف ب)

تناول هذه املسألة على ألسنة عدد من
املـســؤولــن بتعبيرات مختلفة .إذ رأى
السفير اإلســرائـيـلــي فــي األم ــم املتحدة،
دان ــي دانـ ــون ،أن «لــديـنــا قلقنا الـخــاص
ّ
حـيــال اإليــرانـيــن فــي ســوريــا ،وسنفعل
م ــا يـنـبـغــي م ــن أج ــل ح ـمــايــة عـنــاصــرنــا
مــع األمـيــركـيــن أو الـ ــروس ،وسنستمر
في هذه السياسة» .أما عضو «املجلس
الوزاري املصغر» ،وزير التعليم ،نفتالي
بينت ،فــأكــد أن إســرائـيــل «دافـعــت دومــا
ع ــن ن ـف ـس ـهــا ب ـن ـف ـس ـهــا وهـ ـك ــذا سـتـفـعــل
اآلن» ،فيما رأى عضو «لجنة الخارجية
واألمـ ـ ــن» ع ــوف ــر ش ـي ـلــح ،أن «(ال ــرئ ـي ــس
الروسي فالديمير) بوتني يلتقط الصور
مع نتنياهو ،وينظم سوريا مع (الرئيس
الـتــركــي رج ــب طـيــب) أردوغ ـ ــان» .أيـضــا،
أكد رئيس كتلة «يوجد مستقبل» ،يائير
البيد ،أن االنسحاب من سوريا «يشكل
ف ـش ـ ًـا ل ـس ـيــاســة ن ـتـن ـيــاهــو ال ـخــارج ـيــة،
ّ
وسيعبد الطريق أمام التمركز اإليراني
ويـقـلــص ق ــدرات املـســاومــة اإلسرائيلية
أمام روسيا».
ع ـل ــى وق ـ ــع ال ـت ـف ــاع ــل ال ـ ـفـ ــوري م ــع ق ــرار
االن ـس ـحــاب ،رأت «ال ـق ـنــاة ال ـعــاشــرة» أن
ال ـق ــرار «ل ــه أهـمـيــة اسـتــراتـيـجـيــة قطعًا،
وه ــو ت ـطــور درامــات ـي ـكــي عـلــى املـسـتــوى
ال ـ ــدول ـ ــي ،ودرام ــاتـ ـيـ ـك ــي ج ـ ـدًا ه ـن ــا فــي
إس ــرائ ـي ــل» .وت ـنــاولــت أي ـضــا جــانـبــا من
األبـعــاد بالنسبة إلــى إســرائـيــل ،مشيرة
إل ـ ـ ــى مـ ـف ــاعـ ـي ــل ذل ـ ـ ــك مل ـ ـحـ ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة،
بالقول إن «القاعدة األميركية الرئيسية
مــوجــودة فــي الـتـنــف ،وهــي املـكــان الــذي
يمنع اإليرانيني ...حني خروج األميركيني
من هذه القاعدة كل هذه الطريق تصبح
مـفـتــوحــة ،وتـصـبــح أوتــوس ـتــرادًا إليــران
مــن أجــل نقل مــا تــريــد ،ولــن يكون هناك
خــوف من مهاجمة طائراتهم في مطار
دمـ ـش ــق ،واآلن بـ ــات ك ــل شـ ــيء س ـه ـ ًـا».
كذلك ،قالت القناة إن للوجود األميركي
في سوريا تأثيرًا أكبر من تأييد الغارات
ال ـجــويــة اإلســرائـيـلـيــة ه ـن ــاك ،وخلصت
إلى أن االنسحاب يشكل رسالة للروس:
«اسمعوا ،بصراحة ،ال يعنينا ،افعلوا ما
تشاؤون».
فــي الـسـيــاق نفسه ،رأت «الـقـنــاة الـ ـ »12
أن إس ــرائ ـي ــل ب ــذل ــت ج ـه ــودًا ك ـب ـيــرة من
أج ــل إق ـنــاع تــرامــب وم ــن حــولــه بالبقاء
فـ ــي سـ ــوريـ ــا وعـ ـ ـ ــدم إبـ ـق ــائـ ـه ــا وح ــده ــا
مقابل اإليرانيني وروسيا« ....كان يبدو
أن األم ــر يـعـمــل ،وكــانــت ه ـنــاك إش ــارات
إلــى أن الــواليــات املـتـحــدة ستبقى ،لكن
الرئيس تــرامــب قــرر الـخــروج مــن هناك.
في النهاية ،بقيت إسرائيل مع صاحب
البيت الوحيد في سوريا ،وهو روسيا».

