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مقالة

في سوريا« ...جنازة إسرائيلية»
يحيى دبوق

تصميم سنان عيسى

بـ ـه ــدف اس ـت ـب ــاق ّ
أي تـ ـق ــدم مـفــاجــئ
للجيش ال ـســوري وحـلـفــائــه ،وحجز
ال ـض ـف ــة ال ـش ــرق ـي ــة ل ـل ـف ــرات كـمـســرح
للعمليات األميركية حصرًا.
وبـيـنـمــا ال يـ ــزال م ــوض ــوع مـشــاركــة
«فـصــائــل الـبــاديــة» فــي امل ـعــارك التي
ي ـن ـت ـظــر أن ت ـن ـط ـلــق م ــن ال ـ ـشـ ــدادي ـ ـ
ب ـع ــد ف ـش ــل مـ ـف ــاوض ــات س ــاب ـق ــة مــع
«قسد» ـ أمرًا غير واضح التفاصيل،
فــإن مـشــاركــة عناصر مــن أبـنــاء دير
ال ــزور تـحــت راي ــة «الـتـحــالــف» هناك
قـ ــد ت ـن ـح ـصــر فـ ــي مـ ـئ ــات مـ ــن أب ـن ــاء
الـعـشــائــر املـنـضــويــن ضـمــن «قـســد»،
وخــاصــة ممن «انـشـقــوا» عــن «قــوات
النخبة» التابعة لرئيس «تيار الغد»
املعارض ،أحمد الجربا .وقد تفضي
األعـ ـ ــداد املـ ـح ــدودة لـلـمـقــاتـلــن ـ ـ إلــى
حـ ـ ّـد اآلن ـ ـ ـ إلـ ــى تــأخ ـيــر ف ــي ان ـطــاق
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ،رغ ــم اإلع ــان
عن إطالق املعركة ،ال سيما أن القوة
األهــم ضمن «قسد» تصب تركيزها
على املعارك داخل الرقة.
وبـ ـ ـ ــدا الف ـ ـتـ ــا فـ ــي ضـ ـ ــوء الـ ـتـ ـط ــورات
امل ـت ـس ــارع ــة ع ـلــى ج ـب ـهــات «داع ـ ــش»
بني الـعــراق وســوريــا تجديد اإلعــام
التركي الحديث عــن احتمال إطــاق
عملية عسكرية فــي محيط عفرين،
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع وصـ ـ ـ ــول تـ ـع ــزي ــزات
عسكرية إلــى مناطق «درع الـفــرات»
ف ـ ــي ريـ ـ ــف حـ ـل ــب الـ ـشـ ـم ــال ــي .وع ـل ــى
ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن أنـ ـ ـق ـ ــرة ل ـ ــن ت ـت ـح ــرك
ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـج ـب ـهــة م ــن دون «غ ــض
بـ ـص ــر» أمـ ـي ــرك ــي وروسـ ـ ـ ــي م ـس ـبــق،
ف ــإن التلميحات الـتــركـيــة تــدخــل في
خــانــة الضغط على واشـنـطــن ،نظرًا
إل ــى الـحـســاسـيــة ال ـتــي تـثـيــرهــا لــدى
«وحـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب» الـكــرديــة،
وهـ ـ ــو م ـ ــا ق ـ ــد ي ـن ـع ـك ــس س ـل ـب ــا عـلــى
معركتي الرقة ودير الزور.
وأشـ ــارت تـحــركــات تنظيم «داع ــش»
إلـ ــى ج ــاه ــزي ـت ــه ل ـل ـق ـتــال ف ــي مـحـيــط
الـشــدادي الجنوبي ،إذ أفــادت وكالة

«أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاق» الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ــهّ ب ـ ـ ــأن ع ـ ــددًا
م ــن «االن ـغ ـم ــاس ـي ــن» ن ــف ــذوا عملية
عسكرية ضد القاعدة التابعة لقوات
«الـتـحــالــف» و«ق ـســد» فــي ال ـشــدادي.
وفيما لم يصدر أي إعالن رسمي من
جانب «قسد» بشأن صحة الهجوم أو
تفاصيله ،نقلت مصادر معارضة أن
الهجوم تضمن اشتباكات خاضها
عناصر التنظيم داخل القاعدة ،قبل
تفجير أنفسهم عبر أحــزمــة ناسفة
قرب تجمعات للعناصر هناك.
وفـ ـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــاد ال ـج ـي ــش
السوري وحلفاؤه زخم التحرك نحو
ديــر ال ــزور ،بعد اسـتـعــادة السيطرة
على القرى والبلدات التي خسروها
ملصلحة «داعــش» على ضفة الفرات
الـغــربـيــة ف ــي ري ــف ال ــرق ــة الـجـنــوبــي،
وإتمام السيطرة على الجيب الواقع
غرب محور السخنة ـ الكوم في ريف
حـمــص ال ـشــرقــي .وتـنــاقـلــت مـصــادر
ّ
مقربة من التنظيم أخبارًا عن إرساله
تعزيزات عسكرية إلــى بلدة معدان،
التي ّ
تعد من أهم مواقعه على طول
الفرات شمال غرب دير الزور.
ومــع وصــول تعزيزات عسكرية إلى
محيط السخنة الشرقي ،أمس ،تمكن
الجيش من التقدم ملسافة كبيرة شرق
البلدة على طريق دير الزور .وسيطر
ع ـل ــى م ـن ــاط ــق قـ ـص ــرة ف ـ ــرج ووادي
وح ـقــل نـجـيــب ال ـن ـف ـطــي ،إل ــى جــانــب
وادي ال ــول ـي ــج ون ـق ـطــة االتـ ـص ــاالت،
ً
وصـ ــوال إل ــى م ـفــرق الـطـيـبــة .ويـضــع
ال ـت ـق ــدم ال ـج ــدي ــد ال ـج ـيــش ع ـلــى بعد
قرابة  50كيلومترًا من بلدة كباجب،
أول التجمعات السكانية داخــل دير
ال ـ ـ ــزور ع ـل ــى ال ـط ــري ــق امل ـم ـت ــد شــرقــا
مــن الـسـخـنــة .كــذلــك ،أصـبـحــت قــوات
الجيش بعيدة حوالى  90كيلومترًا
عن أقرب نقاط سيطرة الجيش على
األطراف الجنوبية للواء  ،137جنوب
غرب مدينة دير الزور.
(األخبار)

خسرت إســرائـيــل فــي الـحــرب السورية،
ول ـت ـص ـط ــف إلـ ـ ــى ج ــان ــب الـ ـخ ــاس ــري ــن.
وبــوصـفـهــا خ ــاس ــرة ،لتتحمل الـتـبـعــات
ّ
ولتكيف نفسها وتتعايش
والتداعيات،
مع الوضع القائم .أما الصراخ والتهديد،
فــي زمــن تقلص الـخـيــارات العملية ،فال
يجدي نفعًا.
واضح جدًاّ ،أن الحرب السورية تتجه إلى
خواتيمها .وواض ــح ج ـدًا ّأن املتحاربني
ً
تموضعوا فعال في اتجاهني :منتصرون
وم ـ ـهـ ــزومـ ــون .م ــن األط ـ ـ ـ ــراف امل ـه ــزوم ــة
م ــن ت ـكـ ّـيــف بــالـفـعــل م ــع نـتـيـجــة ال ـحــرب
الرئيسية ،أي الفشل في إسقاط الرئيس
ال ـســوري بـشــار األس ــد ،عسكريًا ،وهي
النتيجة التي تختصر كل أهداف الحرب:
ه ــوي ــة الـ ــدولـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة وت ـم ـحــورهــا
وتمسكها بثوابتها إلى جانب حلفائها.
على الخاسرين أن يدركوا ،أن للخسارة
ت ــداع ـي ــات ،وأن عـلـيـهــم ال ـت ـكـ ّـيــف مـعـهــا،
خ ــاص ــة إن ك ــان ــت خ ـي ــارات ـه ــم الـعـمـلـيــة
لـلـحــؤول دونـهــا مـتـعــذرة ،وهــي خـيــارات
ُ
فـ ّـعـلــت ب ـقــوة وب ــإص ــرار ط ــوال الـسـنــوات
املــاض ـيــة وإل ــى ح ــد اإلشـ ـب ــاع ،لـكــن دون
تحقيق النتائج .لم يعد باإلمكان إعــادة
ع ـق ــارب ال ـس ــاع ــة إلـ ــى الـ ـ ـ ــوراء .ال ـظ ــروف
والـ ـق ــدرات واإلم ـك ــان ــات الـعـمـلـيــة املـتــاحــة
ألع ـ ــداء س ــوري ــا ،وم ــن بـيـنـهــم إســرائ ـيــل
ص ــاح ـب ــة ال ـ ـصـ ــراخ والـ ـع ــوي ــل ،ق ــاص ــرة
بالفعل وال إمكانات لتغيير النتيجة.
نعم ،نظريًا متاح لعدد من أطراف الجهات
الخاسرة ،تقليص جزئي لتبعات الحرب
ونـتــائـجـهــا الـسـلـبـيــة ،لـكــن دون التغيير
الفعلي في النتيجة النهائية لها :انتصار
الدولة السورية وحلفائها .إسرائيل ،من
ج ــدي ــد ،ه ــي م ــن ضـمــن ال ـخـ ّـاســريــن في
الحرب ،وهي ال تريد أن تسلم بالنتيجة،
وأيـضــا تسعى لتغييرها ولقلب الــواقــع
ال ــذي يـتـجــه فعليًا نـحــو ال ـتــرســخ .وهــي
ت ــري ــد لـلـمـنـتـصــريــن أن ي ـت ـل ـقــوا نتيجة
ال ـخ ــاس ــري ــن ،ول ـل ـخ ــاس ــري ــن أن يـتـلـقــوا
نتيجة املنتصرين .وال مبالغة في القول
إن خـســارة إســرائـيــل فــي ال ـحــرب ،تأتي
فــي الــدرجــة الـثــانـيــة مــن بــن الخاسرين
بعد تنظيم «داعــش» ،الــذي يفقد وجوده
العسكري في سوريا .خسارة إسرائيل
تتعزز أكثر ،في مرحلة اليوم الــذي يلي
انتصار الدولة السورية وحلفائها ،وما
يمكن أن ُيبنى على هذا االنتصار.
الواضح أيضًا أن إسرائيل ،تحديدًا ،تكثر
من صراخها ،وهو تعبير أكثر وضوحًا
عـلــى مـسـتــوى ال ـخ ـســارة رب ـطــا بالجهة
املنتصرة :سوريا األســد وإيــران وحزب
الله ،وهــؤالء أعداؤها الرئيسيون بعدما
اصطفت األنظمة العربية «املعتدلة» إلى
جانبها .ص ــراخ تــل ابـيــب تعبير واضــح
عن مستوى الخسارة وتحديدًا تمركز
وتـعــزز التهديد فــي مواجهتها ،وبما ال
ي ـقــاس بـتـهــديــد س ــوري ــا وحـلـفــائـهــا في
مرحلة ما قبل الحرب.
مـ ــا لـ ــم تـ ـق ــدم إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى تـفـعـيــل
تهديداتها ،التي تسوقها فــي األسابيع
األخيرة في محاولة يائسة لتغيير نتائج
الحرب ،فإنها ستتلقى خسارة مضاعفة.
فإسرائيل التي تهدد عاجزة عن تنفيذ
تـ ـه ــدي ــداتـ ـه ــا ،إذ إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى األثـ ـم ــان
والخسائر املباشرة التي ستتلقاها في
حال قررت املجازفة في امليدان السوري،
إنها تــدرك أيضًا أن تدخلها العسكري
امل ـب ــاش ــر س ـي ـك ــون م ـ ّ
ـوج ـه ــا أي ـض ــا إل ــى
االتفاق األميركي ـ الروسي حول سوريا،

ـأت إال بعدما تيقنت واشنطن
الــذي لم يـ ِ
أن ال خيارات عملية فعلية لديها ،قادرة
على تغيير النتائج ،وعليه جــاء قرارها
باالنسحاب الفعلي ،والتسليم بالوقائع،
أمــام الجانب الروسي وتبعًا لذلك الدولة
السورية وحلفائها.
فـ ــي األس ـ ـبـ ــوعـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،تــوج ـهــت
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل إلـ ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن وم ــوس ـك ــو،
ف ــي م ـحــاولــة مـنـهــا الس ـت ـج ــداء تضمني
ال ـحــل ال ـن ـهــائــي ل ـس ــوري ــا ،م ـطــالــب تقلب
نتيجة ال ـحــرب :إبـعــاد إي ــران وح ــزب الله
وتـقـلـيــص س ـيــادة الــدولــة ال ـســوريــة على
أراض ـي ـه ــا ج ـنــوبــا وم ـن ــع إعـ ـ ــادة تــرمـيــم
قدراتها العسكرية والتدخل املباشر ملنع
تواصلها اإلقليمي مع العراق .اكتشفت
أن الحل وضع على السكة والنتيجة باتت
نهائية ،وتلقت كما ّ
عبر اإلعالم العبري،
فقط صورة تذكارية للوفد االستخباري
إل ــى جــانــب ن ـظــرائــه األم ـيــرك ـيــن ،بينما
تلقت ُ من موسكو صورة تذكارية أيضًا،
لكن أضيف إليها «مايكرفون روســي»،
ل ـي ـت ـح ــدث رئـ ـي ــس ح ـكــوم ـت ـهــا بـنـيــامــن
نتنياهو ،عما يشاء ويريد.

مساعي نتنياهو
لتغيير نتيجة الحرب
السورية ضاعت هباء

(أ ف ب)

ك ــان عـلــى إســرائ ـيــل أن تـ ــدرك مسبقًا،
أن االت ـف ــاق األم ـيــركــي ـ ـ ال ــروس ــي ،الــذي
أقـ ّـرت بموجبه بانتصار الدولة السورية
وحلفائها ميدانيًا ،لم يأت دون مقارعة
أميركية وتعنت ومكابرة وإصــرار على
تغيير النتيجة ،لكن دون طائل .توصلت
واشنطن إلــى قــرارهــا هــذا ،بعدما تعذر
عـلـيـهــا قـلــب املـ ـع ــادالت م ـيــدان ـيــا ،إال في
ح ــال ق ــررت أن تـتــدخــل عسكريًا وتــزج
بـجـنــودهــا بـقـتــال مـبــاشــر ال تــريــده وال
تـ ـق ــوى عـ ـل ــى ت ـح ـم ــل تـ ـبـ ـع ــات ــه .م ـطــالــب
إســرائـيــل فــي «ط ــرد» إي ــران وح ــزب الله
وتـقـلـيــص س ـيــادة ال ــدول ــة ال ـس ــوريــة ،هو
مطلب أميركي قبل أن يكون إسرائيليًا
لكنها تخلت عـنــه لـلـتـعــذر ،مــا يعني أن
اإلصــرار اإلسرائيلي والصراخ حوله ،ال
يفيد في تغيير املوقف األميركي.
كذلك األمــر من ناحية موسكو .الجانب
الروسي يــدرك أن االنتصار في الحرب،
وك ــذل ــك تــرســخ ه ــذا االن ـت ـص ــار ،وكــذلــك
إم ـك ــان ب ـقــائــه ،مــرتـبــط بـشـكــل رئيسي
(إضــافــة إلــى روسـيــا) بالدولة السورية،
وت ـح ــدي ـدًا بـش ـخــص ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــوري

بـشــار األس ــد ،وبحليفيه :إي ــران وحــزب
ال ـلــه .ك ــان عـلــى إســرائ ـيــل أن ت ــدرك هــذا
ال ــواق ــع وت ـب ـنــي ع ـل ـيــه ت ـقــديــرات ـهــا حــول
املوقف الروسي .تخلف أو إبعاد أي من
الـجـهــات ال ـثــاث :الــرئـيــس األس ــد وإي ــران
وحـ ــزب ال ـل ــه ،م ــن ش ــأن ــه إع ـ ــادة ع ـقــارب
ال ـس ــاع ــة إلـ ــى الـ ـ ـ ــوراء ،وهـ ــو م ــا ال تــريــد
مــوسـكــو وال ت ـقــوى عـلــى تـبـعــاتــه .على
هــذه األســس ،التوافق الــروســي السوري
اإلي ــران ــي تــوافــق اسـتــراتـيـجــي ،ونتائجه
ك ـمــا مـنـطـلـقــاتــه اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وف ـقــدان
أي ط ـ ــرف ف ـي ــه وإب ـ ـ ـعـ ـ ــاده ،هـ ــو إض ـ ــرار
استراتيجي باألطراف الثالثة مجتمعة،
ما من شأنه دفعها جميعًا إلى التمسك
بالتوافق والحلف فيما بينها ،وليس على
املدى القصير واملتوسط ،بل وأيضًا على
املديات األبعد.
خيبة أمــل إسرائيل كــان يمكن توقعها،
س ـ ــواء ف ــي واش ـن ـط ــن أو ف ــي مــوس ـكــو،
وال عنصر مـفــاجــأة فيما حـصــل .هــذه
ال ـن ـت ـي ـج ــة ان ـع ـك ـس ــت فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
وت ـســري ـبــات وت ـق ــاري ــر اإلع ـ ــام الـعـبــري
ف ــي األي ـ ــام الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ،وم ــن حق
ال ـق ــارئ االطـ ــاع عـلـيـهــا .وه ــي إن كانت
تكشف وضع إسرائيل وقلقها وإقرارها
بالخسارة في سوريا ومحدودية القدرة
لديها على تغيير نتيجة الحرب ،إال أنها
ت ـل ـقــي أضـ ـ ــواء ع ـلــى امل ــوق ــف األم ـيــركــي
والــروســي ،بما يرتبط بمجمل الساحة
ال ـس ــوري ــة وال ـخ ــات ـم ــة امل ـتــوق ـعــة لـلـحــرب
فيها .ينقل معلق ال ـشــؤون األمـنـيــة في
صـحـيـفــة «م ـع ــاري ــف» ،يــوســي مـيـلـمــان،
عــن مصدر إســرائـيــل مطلع على زيــارة
ال ــوف ــد االس ـت ـخ ـب ــاري اإلس ــرائ ـي ـل ــي إلــى
واشـنـطــن لـحــث اإلدارة األمـيــركـيــة على
تغيير موقفها في سوريا ،أن «لقاء الوفد
اإلسرائيلي في واشنطن مع املسؤولني
فــي مجلس األم ــن الـقــومــي والـبـنـتــاغــون
وأج ـه ــزة االس ـت ـخ ـبــارات االم ـيــرك ـيــة ،هو
مثل املشاركة في جنازة أو تقديم تعاز
ول ـك ــن ب ـ ـ ــأدوار م ـع ـكــوســة :املـ ـع ــزون هم
األميركيون ،والثكالى هم اإلسرائيليون،
أما الجنازة فكانت مراسم دفن السياسة
األميركية في سوريا».
تشير الصحيفة إلــى أن ذهــاب نتنياهو
إل ــى مــوسـكــو ول ـق ــاءه الــرئ ـيــس الــروســي
فالديمير بوتني ،يدل على األهمية التي
تــولـيـهــا إســرائ ـيــل لـلــوضــع ال ـنــاشــئ في
ســوريــا ،وكذلك على «حالة الــذعــر» التي
تـعـتــريـهــا .وت ـش ــدد الـصـحـيـفــة ع ـلــى أن
«إسرائيل تدرك ،رغم كل ذلك ،أن قدرتها
على التأثير ضئيلة ،ومحدودة للغاية».
في تقرير للقناة «الثانية» العبرية تعليقًا
على فشل زيــارة نتنياهو إلــى موسكو،
تـشـيــر ال ـق ـنــاة بـشـكــل واضـ ــح جـ ـدًا إلــى
الـ ـخـ ـس ــارة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وت ــداع ـي ــات ـه ــا،
وأي ـضــا إل ــى أسـبــابـهــا« :إســرائ ـيــل منيت
بالهزيمة في الحرب السورية .وهي أبرز
الخاسرين .لقد تأخرت في فهم ما يجري
ه ـنــاك ،»،أمــا سبب الـخـســارة الرئيسي،
فيشير التقرير إلى «الخشية اإلسرائيلية
من كلفة وأثمان تدخلها العسكري في
سوريا» .صحيفة «يديعوت أحرونوت»
أشــارت إلى أن مساعي نتنياهو لتغيير
نتيجة ال ـحــرب ال ـســوريــة ضــاعــت هـبــاء،
وتشير إلــى أنــه أرســل وفـدًا أمنيًا رفيعًا
إل ــى واش ـن ـطــن ،لـكـنــه ع ــاد فـقــط بـصــورة
جميلة عن اللقاء ،وهذا كل شيء .توجه
هو نفسه إلى موسكو والتقى بوتني في
ســوت ـشــي ،لـكـنــه اسـتـحـصــل مـنــه أيـضــا
على صورة تذكارية ،وأيضًا على منبر
إلطالق املواقف ،وليس أكثر.

