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سوريا

مقالة تحليلية

«داعش» ينكمش في وادي اليرموك
بعد أيام قليلة على بدء العملية
العسكرية في ريفي درعا والقنيطرة ،ضد
«داعش» ،استطاع الجيش كسر دفاعات
التنظيم األولى ،التي ُحصنت لسنوات،
ليسيطر على مساحة واسعة من «جيب
وادي اليرموك»
بلدات قليلة تعد على أصابع اليد،
هي وحدها الباقية في يد «داعش»
في أقصى الجنوب السوري ،بعدما
انهارت خطوط دفاع التنظيم أمام
هـ ـج ــوم الـ ـجـ ـي ــش ،ب ـم ـش ــارك ــة ع ــدد
مـ ــن ع ـن ــاص ــر ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة
الـتــي دخـلــت اتـفــاقــات «الـتـســويــة»،
وب ـغ ـط ــاء جـ ــوي وم ــدف ـع ــي كـثـيــف.
الجيب الــذي بقي عاصيًا لسنوات
على فصائل «الجبهة الجنوبية»،

بدأ أمس توزيع المساعدات التي
قدمتها فرنسا بالتنسيق مع
الجانب الروسي
وت ـم ـ ّـدد م ـهــددًا بــاب ـتــاع مـســاحــات
واسـ ـع ــة م ــن ال ــري ــف ال ـغ ــرب ــي ،بــات
اآلن يتقلص بـســرعــة كـبـيــرة .ومــن
املحتمل أن يسيطر عليه الجيش
بالكامل خــال وقــت قصير ،إذا ما
استمر زخــم العمليات العسكرية
مرتفعًا .وبعد استعادة عدد كبير
م ــن الـ ـبـ ـل ــدات ال ــواقـ ـع ــة ف ــي ال ـج ــزء
ال ـش ـم ــال ــي م ــن م ـن ــاط ــق «داع ـ ـ ــش»،
وأهمها عني ذكــر وصيدا الجوالن

والشيخ حسني وكــوكــب والشبرق
و ّم ـس ـي ــرت ــة والـ ـل ــويـ ـح ــق وس ـل ـب ــك،
نشط الجيش عملياته على محور
جـ ـل ــن ،وت ـم ـك ــن أمـ ـ ــس مـ ــن دخـ ــول
ال ـب ـلــدة ،وال ـت ـقــدم مـنـهــا إل ــى سحم
الجوالن غربًا ،وجنوبًا نحو حيط.
ومع التوسع األخير من املحورين،
وكثافة القصف املدفعي والجوي
عـلــى تــل ال ـج ـمــوع ،أج ـبــر «داع ــش»
عـ ـل ــى االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب مـ ــن الـ ـت ــل نـحــو
بلدة تسيل ،وهو ما أتــاح للجيش
السيطرة عليه ،والتقدم من الشرق،
ليدخل املزرعة وسد عدوان ،ومن ثم
بلدة عــدوان وأطــراف تسيل ،مساء
أمــس .ولــم يتوقف هجوم الجيش،
ب ــل اسـتـكـمــل ال ـع ـمــل داخـ ــل تـسـيــل،
لتتم السيطرة عليها مساء أمــس.
هــذا االنـهـيــار الـســريــع فــي صفوف
«داعش» ،حصر سيطرة األخير في
عــدد مــن الـبـلــدات ،أبــرزهــا الشجرة
وجملة ونافعة .ولن تطول العملية
العسكرية الــازمــة للسيطرة على
كامل الجيب ،في ضــوء اإلمكانات
العسكرية التي يرصدها الجيش
لها حاليًا .وتتحدث معلومات عن
نية الجيش االنتهاء من ملف وادي
اليرموك ،ونقل تعزيزات إلى ريف
الـ ـس ــوي ــداء ال ـش ــرق ــي ،لـلـعـمــل على
إنـهــاء وج ــود «داع ــش» فــي مناطق
ال ـبــاديــة ه ـنــاك ،وال ـتــي استخدمت
مـنـطـلـقــا لـلـهـجـمــات األخ ـي ــرة الـتــي
شـ ـه ــدتـ ـه ــا الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــداء .وت ـ ــراف ـ ــق
اإلن ـجــاز ضــد «داعـ ــش» فــي محيط
وادي اليرموك ،مع دخــول وحــدات
الـ ـجـ ـي ــش إلـ ـ ــى م ــديـ ـن ــة ال ـق ـن ـي ـط ــرة
(املـ ـ ــدمـ ـ ــرة) وم ـن ـط ـق ــة دوار ال ـع ـلــم
وبـ ـل ــدات الـقـحـطــانـيــة والـحـمـيــديــة
وصمدانية الغربية ،ورفعها العلم

ما بعد «رفض» العرض الروسي:
إسرائيل وحرب اإلرادات في سوريا

عناصر الجيش السوري في القنيطرة كما بدوا أمس من الجانب المحتل من الجوالن (أ ف ب)

الـســوري على معبر القنيطرة ،مع
الجزء املحتل من الـجــوالن .وبــدأت
عـمـلـيــات إزال ـ ــة األلـ ـغ ــام وال ـع ـبــوات
الناسفة فــي تلك الـبـلــدات ،تمهيدًا

لـ ـ ــدخـ ـ ــول قـ ـ ـ ــوى األمـ ـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي
ومــؤس ـســات ال ــدول ــة .وبــذلــك تبقى
ب ـلــدات بـيــر عـجــم وبــريـقــة وجـبــاتــا
الـخـشــب وطــرنـجــة وأوف ــان ـي ــا ،آخــر

مناطق وج ــود املسلحني فــي ريف
ال ـق ـن ـي ـط ــرة ،ومـ ــن امل ـن ـت ـظــر أن يـتــم
االن ـت ـهــاء مــن ات ـفــاقــات «الـتـســويــة»
الخاصة بها ،خالل وقت قصير.

التطورات على األرض ،ترافقت مع
استمرار الجهود الروسية املبذولة
في ملف إعادة الالجئني .وتضمنت
زي ــارة املبعوث الــرئــاســي ألكسندر

الف ــري ـن ـت ـي ــف إلـ ـ ــى كـ ــل مـ ــن األردن
ولـبـنــان ،بـعــد دم ـشــق ،ويحتمل أن
يتوجه إلــى تركيا الستكمال عمله
هناك .التركيز الروسي ينصب على
تـحـصـيــل ت ــواف ـق ــات ح ــول ض ــرورة
عــودة الالجئني بــالـتــوازي مــع دعم
دولــي لهذه العملية ،بما يتضمنه
ذل ــك مــن مـســاعــدات وه ـبــات مالية،
بـحـكــم ع ـجــز ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة عن
تـغـطـيــة ك ــام ــل امل ـص ــاري ــف ال ــازم ــة
ل ــدع ــم ت ـل ــك ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة .وفـ ـ ــي س ـيــاق
مـتـصــل ،ب ــدأت أم ــس عملية تــوزيــع
املـ ـس ــاع ــدات ال ـت ــي قــدم ـت ـهــا فــرنـســا
بــالـتـنـسـيــق م ــع ال ـجــانــب ال ــروس ــي،
في الغوطة الشرقية ،عبر فرق األمم
امل ـت ـحــدة والـ ـه ــال األح ـم ــر الـعــربــي
السوري .ويأتي ذلك مع اقتراب عقد
جولة جديدة ضمن مسار «أستانا»
على أن تستضيفها مدينة سوتشي
الروسية في  30و 31تموز الجاري.
وسيشارك في الحدث ممثلون على
مستوى نواب وزراء الخارجية لكل
من روسيا وإيران وتركيا ،بصفتها
ال ــدول الـضــامـنــة ،إلــى جــانــب وفــود
ال ـح ـك ــوم ــة واملـ ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة،
ومراقبني من األمم املتحدة واألردن.
كما تم توجيه الدعوة إلى الواليات
املتحدة للحضور بصفتها مراقبًا
أيضًا ،من دون أن تفصح عن نيتها
ال ـح ـضــور م ــن ع ــدم ــه .ووف ــق وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ،سـ ــوف يتم
نـقــاش ملف «اللجنة الــدسـتــوريــة»
والجهود اإلنسانية في سوريا ،إلى
جانب عقد االجتماع الرابع للفريق
املـ ـعـ ـن ــي بـ ـ ــاإلفـ ـ ــراج عـ ــن امل ـع ـت ـق ـلــن
وامل ـخ ـت ـط ـف ــن وت ـ ـبـ ــادل ال ـج ـثــامــن
والبحث عن املفقودين.
(األخبار)

السويداء في اليوم التالي من «المجزرة»:

ّ
األسد يتابع عن كثب والمحافظة تتمسك بخيار الدولة
فراس الشوفي

شيعت السويداء
عددًا كبيرًا ّمن
الشهداء ولفت
الجثامين بالعلم
السوري (أ ف ب)
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وك ـ ــأن دم األبـ ــريـ ــاء ف ــي ال ـس ــوي ــداء،
أع ـ ــاد إنـ ـع ــاش امل ـع ــارض ــة ال ـســوريــة
ورم ـ ــوزه ـ ــا ،ب ـع ــد س ـل ـس ـلــة ال ـه ــزائ ــم
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـرضـ ـ ــت لـ ـ ـه ـ ــا وسـ ـ ـق ـ ــوط
مـ ـش ــروعـ ـه ــا ب ــالـ ـض ــرب ــة ال ـق ــاض ـي ــة
ف ـ ــي ال ـ ـ ّج ـ ـنـ ــوب الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري .س ــرع ــان
م ــا ت ـل ــق ــف املـ ـع ــارض ــون وإع ــام ـه ــم
جــري ـمــة الـ ـس ــوي ــداء ،وم ـع ـهــم بعض
اإلعالم الغربي وحلفائهم في لبنان
والخليج ،وبــدأوا حملة تحريضية
مـنــذ ص ـبــاح أول م ــن أم ــس ،هــدفـهــا
تــأل ـيــب ال ـ ــرأي ال ـع ــام ف ــي ال ـســويــداء
ضد الدولة السورية ودفع األهالي
إل ــى الـتـمـ ّـرد عـلــى الــدولــة واملـطــالـبــة
ب ـح ـك ــم ذاتـ ـ ـ ــي ،ب ــذريـ ـع ــة أن ال ــدول ــة
هــي مــن ّ
وج ـهــت إرهــابـيــي «داع ــش»
ل ـضــرب امل ـحــاف ـظــة .ط ــوال الـسـنــوات
امل ــاض ـي ــة ،ت ـعـ ّـرضــت ال ـس ــوي ــداء إلــى
اع ـ ـتـ ــداء ات امل ـج ـم ــوع ــات اإلره ــاب ـي ــة
مــن شــرقـهــا حـيــث سـيـطــر «داع ــش»
لفترة والعصابات املحسوبة على
األم ـي ــرك ـي ــن م ـثــل «ج ـي ــش الـ ـث ــورة»
و«أحـ ـ ـ ــرار ال ـش ــرق ـي ــة» ،ومـ ــن غــربـهــا
ح ـ ـيـ ــث ك ـ ــان ـ ــت تـ ـسـ ـيـ ـط ــر عـ ـص ــاب ــات
«الجيش الـحــر» و«جبهة النصرة»
و«ف ــرق ــة ش ـب ــاب ال ـ ّـس ـن ــة» وغ ـيــرهــا.
وك ــان امل ـعــارضــون إي ــاه ــم ،ي ـبـ ّـررون
جــرائــم هــؤالء بذريعة أن السويداء
تناصر الدولة السورية.

بـ ــاألمـ ــس ،ش ـي ـعــت ال ـ ـسـ ــويـ ــداء عـ ــددًا
الشهداء في القرى الشرقية
كبيرًا من
ّ
وفي املدينة ،ولفت الجثامني بالعلم
ال ـ ـسـ ــوري وأط ـ ـلـ ــق األهـ ــالـ ـ ّـي م ــواق ــف
داعمة للجيش والرئيس بشار األسد،
ّ
غير آبهني بكل التزوير والتحريض
اإلع ــام ــي .وف ــي م ـتــابـعــة تـحـقـيـقــات
ّ
الجريمة ،أكدت مصادر أمنية رفيعة
املستوى لـ«األخبار» أن ما حصل في
السويداء ،يحظى باهتمام ومتابعة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األسـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـخ ـ ـصـ ـ ّـيـ ــا ،ومـ ــا
تكليفه ال ـضــابــط ال ـثــانــي فــي شعبة
ّ
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة لـتـســلــم
رئاسة اللجنة األمنية في السويداء
ودرعا ،سوى دليل على مدى اهتمام
ً
ال ـ ــدول ـ ــة بـ ــال ـ ـحـ ــادث الـ ـخـ ـطـ ـي ــرّ ،أوال
بهدف تضميد جراح األهالي ومللمة
ذيـ ـ ــول ال ـ ـحـ ــدث ،وث ــان ـي ــا لـلـتـحـضـيــر
ب ـش ـكــل س ــري ــع ل ـت ـح ـصــن امل ـحــاف ـظــة
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص م ـ ــن الـ ـقـ ـتـ ـل ــة .وب ـ ــات
واضحًا لدى أرفع املراجع األمنية في
الدولة السورية ،أن إرهابيي «داعش»
عـ ـب ــروا ن ـحــو الـ ـس ــوي ــداء ت ـحــت أعــن
قاعدة
ق ــوات االحـتــال األمـيــركــي فــي ّ
التنف فــي الـبــاديــة الـســوريــة ،وغــض
األميركيون وعصاباتهم النظر عنهم
ص ــده ــم لـلـحـشــود .وه ــذا
عـلــى رغ ــم ر ّ
يـثـبــت مــا حـ ــذرت مـنــه وزارة الــدفــاع
الــروس ـيــة م ـ ــرارًا ،م ــن أن األمـيــركـيــن
ي ـ ـح ـ ـمـ ــون اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــن فـ ـ ــي قـ ــاعـ ــدة
ّ
الـتـنــف بـغـيــة ش ــن عـمـلـيــات إرهــابـيــة

قطعات الجيش نشرت
تعزيزات على كامل
المحور الشرقي

ض ـ ّـد الـجـيــش واملــدن ـيــن ال ـســوريــن.
كـمــا ب ــات مـعـلــومــا ب ــاالس ــم وامل ــوق ــع،
ّ
مـخــطــط وم ــدي ــر ال ـه ـجــوم اإلره ــاب ــي،
ّ
ّ
ومـنــســق الـعـمـلــيــات بــن مجموعات
اإلره ــاب ـي ــن ،وث ـبــت بــالــرصــد الفني
ـود تـ ــواصـ ــل م ـت ـكــرر
والـ ـتـ ـقـ ـن ــي وجـ ـ ـ ـ ّ
لــأخ ـيــر م ــع مـشــغـلـيــه ال ـخــارج ـيــن،
الذين ّ
ترجح املصادر أن يكونوا من
اإلســرائ ـي ـل ـيــة .وثـبــت
االس ـت ـخ ـبــارات ّ
املشغل طلب من ّ
منسق
بالصوت أن
عدد من الضحايا
أكبر
إيقاع
الهجوم
ٍ
إلحداث صدمة في املحافظة ال يمكن
للدولة السورية استيعابها وتحدث
ردود ف ـعــل ب ــن األهـ ــالـ ــي .ب ــدوره ــا،
ّ
أك ــدت مـصــادر عسكرية لــ«األخـبــار»
أن قطعات الجيش ال ـســوري نشرت
تعزيزات على كامل املحور الشرقي
ّ
وخط القرى التي ّ
تعرضت للهجوم،

ً
م ـس ـت ـع ـي ـن ــة بـ ــالـ ــدبـ ــابـ ــات واآلل ـ ـيـ ــات
املـ ّ
ـدرعــة .وقــالــت املـصــادر إن الجيش
ســرعــان مــا يستكمل سيطرته على
قــرى حــوض اليرموك منهيًا تواجد
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ف ــي هـ ــذه الـبـقـعــة،
ّ
عملية بآالف الجنود
سيبدأ بتنفيذ
ّ
واملدرعات الجتثاث بقايا داعش من
البادية الشرقية.
ّأما في لبنان ،فذهب «الحزب التقدمي
االشـتــراكــي» والـنــائــب الـســابــق وليد
جنبالط بعيدًا فــي عملية تحريض
أهــالــي الـســويــداء ضـ ّـد الــدولــة ،كجزء
من الحملة الخارجية على املحافظة،
في حني صمت هؤالء طوال السنوات
ّ
املاضية على كل الذي سال من أهالي
ال ـ ـسـ ــويـ ــداء وحـ ـض ــر وأه ـ ــال ـ ــي جـبــل
ال ـ ّـس ـم ــاق .ودع ــا جـنـبــاط إل ــى «لـقــاء
ت ـضــام ـنــي» ف ــي م ـق ــام ال ـش ـيــخ أحـمــد
أمــان الدين في عبيه اليوم ،فيما ّ
رد
عليه النائب طالل أرســان بالتأكيد
أن «داع ــش» وداعميها يقفون خلف
العمليات اإلرهابية ،داعيًا إلى ّ
تقبل
ال ـت ـع ــازي ي ــوم األحـ ــد ف ــي م ـنــزلــه في
خلدة .بــدوره ،شــارك الوزير السابق
ّ
وئـ ـ ـ ــام وه ـ ـ ـ ــاب ب ـت ـش ـي ـي ــع الـ ـشـ ـه ــداء.
ّ
ويـنـعـكــس ت ـض ــارب امل ــواق ــف ،تــوت ـرًا
في القرى الــدرزيــة في لبنان وينتج
انقسامًا ح ــادًا أم ــام سيل اإلشــاعــات
ـروج لها االشـتــراكـيــون ويـ ّ
الـتــي ي ـ ّ
ـرد
ع ـل ـي ـهــا أنـ ـص ــار ح ـل ـف ــاء س ــوري ــا فــي
طائفة املوحدين الدروز.

يحيى دبوق
يـتــواصــل فــي الـســاحــة الـســوريــة ص ــراع اإلرادات واملعركة
عـلــى ف ــرض ال ـخ ـطــوط ال ـح ـم ــراء ،ب ــن إســرائ ـيــل وأعــدائ ـهــا.
ومــع التسليم اب ـتـ ً
ـداء ،بــأن الجانبني معنيان بمستوى من
الصدامات ال تتحول إلى مواجهات واسعة ،اال أن فرضية
التصعيد الـشــامــل تـبـقــى قــائـمــة ،ورب ـمــا زادت احـتـمــاالت
تحققها فــي ظــل الـتـطــورات األخـيــرة .التسليم اإلسرائيلي
بمآالت الحرب وعــودة بسط سيادة النظام الـســوري على
أراض ـيــه ،تسليم ال رجعة فيه ،ســواء أعلنت تــل أبيب ذلك
بصوت عال أو خافت أو حتى امتنعت عن االعالن باملطلق.
وإذا كان التسليم من عدمه ال يغير في املآل شيئًا ،إال أنه
يــدخــل فــي مـعــادلــة ومــوازيــن حــرب جــديــدة ،مــن نــوع آخــر،
وترتبط بمصالح إسرائيلية في منع تشكل تهديدات على
الجبهة الشمالية ،في اليوم الــذي يلي الحرب ،وتحديدًا ما
يرتبط بالوجود اإليراني العسكري والحلفاء ،في سوريا.
من جهة إسرائيل ،باتت املقاربة شبه محصورة في مواجهة
ما تسميه «التمركز اإليراني» في سوريا ،مع اإلعالن أنها
ستتعامل معه كخط أحمر ال يمكن القبول به ،مهما كانت
األثمان .في مقابل ذلك ،يوجد إصرار إيراني على الوجود
في الساحة السورية باتفاق مع الدولة السورية نفسها ،في
إطــار اتفاقات و«رضــى» متبادلني ،ومبنيني على السيادة
السورية واستقالل قراراتها وتحديد مصالحها ،كما تراها
هي بال اشتراطات وإمالءات وضغوط خارجية.
وإذا كان الخط األحمر اإلسرائيلي هو «التمركز اإليراني»،
فـ ــإن اإلمـ ـ ــاء اإلس ــرائ ـي ـل ــي وم ـح ــاول ــة فـ ــرض اإلرادة خط
أحمر ومــرفــوض إيرانيًا .وإذا عمد الجانبان إلــى التمسك
بخطوطهما الحمر ،من دون سعي إلــى تسوية أو تعايش
أو تراجع ألي من الجانبني ،فإن املواجهة مقبلة ال محالة.
يــزيــد مــن احتمال املــواجـهــة أن إســرائـيــل تعمل ،بــن الحني
واآلخر ،على استهداف ما يرتبط بالوجود اإليراني وإن بات
بوتيرة ومستوى محدودين ،في أعقاب املواجهة األخيرة
بـعــد ال ـعــدوان عـلــى مـطــار « »T 4فــي نـيـســان املــاضــي .في
مقابل ذلك ،تعمل إيران وتسعى بشكل دائم وحثيث ،كما
تقول إسرائيل في ّ
حد أدنى ،على التمركز في سوريا ،في
مختلف االتجاهات واملستويات ،وعلى امـتــداد الجغرافيا
السورية.
منطقيًا ،التمسك بالخطوط الحمر املتقابلة واملتناقضة
يـ ــؤدي إل ــى ال ـت ـص ــادم ،م ــن دون اق ـت ـصــار ال ـت ـص ــادم على
مستويات منخفضة من املواجهة .وهو ما حاولت إسرائيل
أن تـتـجــاوزه ،عبر «املـجــازفــة» بإمكان توسعة االع ـتــداءات
وإس ـقــاط خـســائــر بـشــريــة ،لـتـعــود وتستقر عـلــى املـعــادلــة
األولى املنخفضة املستوى ،بعد الرد الصاروخي الالحق.
ويبدو أن الجانب الثاني يتجاوز االعتداءات ،ربطًا بالظروف
الـقــائـمــة ولـ ــزوم وض ـ ــرورات ال ـحــرب ال ـســوريــة ،مــع إدراك ــه
املسبق مـحــدوديــة فاعلية الهجمات املوضعية املــدروســة
من دون خسائر بشرية ،رغم أن يده ستكون رخــوة على
الزناد ،في حال توسعة مروحة االستهداف ،حال رهانات
إسرائيلية خاطئة ،كما حصل في االعتداء على مطار «T
 »4سابقًا.
أيضًا من ناحية إسرائيل ،الهجمات املوضعية وتكرارها،
وإن كــانــت لــذاتـهــا قيمة مستقلة ،ورغ ــم إدراك مـحــدوديــة
فاعليتها وتأثيرها العام على املشهد الكلي ،إال أنها مقدمة
ضرورية لدفع اآلخرين ،وتحديدًا «الصديق» الروسي عبر
الضغط عليه ،كي يعمل على تحقيق املصالح اإلسرائيلية،
أو الجزء األكبر منها .تراهن إسرائيل في ذلك على خشية
موسكو على مكتسباتها املحققة فــي الساحة السورية،
وكذلك على املكاسب املقبلة في طور التحقق.
والتوجه اإلسرائيلي نحو «الصديق» الــروســي ،هو توجه
مجبول من مكونني :تظهير التوثب العسكري و«التوسل»
الــدي ـب ـلــومــاســي .ول ــم ت ـكــن ت ــل أب ـيــب لـتـتـجــه إل ــى مــوسـكــو،
ً
توثبًا وتوسال ،إال بعد أن أدركت وقـ ّـدرت استمرار التوجه
التراجعي للوجود والنفوذ االميركيني في الساحة السورية،
وصعوبة ،إن لم يكن انتفاء ،الرهان على الحليف األميركي
الجتثاث تنامي محور املقاومة في سوريا.
الجانب الروسي ،حليف إيران الفعلي على االرض ،وصديق
إســرائـيــل فــي الــوقــت نفسه ،معني بإيجاد تسوية مــا بني
الجانبني ،تعنى بدفعها للتعايش مع ضوابط ،تمنع املواجهة
الـكـبــرى بينهما ،بـمــا يشمل أيـضــا املــواج ـهــات املوضعية
املحدودة ،التي قد تتحول تدحرجًا إلى مواجهة واسعة ،من

شأنها أن تجر إليها الدولة السورية حكمًا.
من ناحية روسيا ،هي معنية بتلبية ما أمكن من مصالح
إسرائيلية ،باملستوى والقدر املعقولني ،شريطة أن تكون في
متناول اليد ،ومن دون اإلضرار باملصالح الروسية نفسها.
وهي معنية بالعمل بني حدين ،بني مطلب الصديق وحزمه،
وامتناع الحليف وثباته .على ذلــك ،هي تسعى إلــى إيجاد
«تسوية» ما مع الجانب اإليراني وحلفائه ،من شأنها اإلبقاء
على تقاطع املصالح (في حد أدنى) على مستوياتها الحالية
في سوريا ،أو ما يقرب منها ،وتحديدًا ما يتعلق بمرحلة
ما بعد الحرب السورية ،وهــي «التسوية» التي ال يبدو أن
الدولة السورية بعيدة عنها ،وعن إرادتـهــا .روسيا املعنية
بعدم «إزعــاج» إسرائيل وتحقيق ما أمكن من مصالحها،
ً
معنية أكثر بتحقيق مصالحها أوال ،خاصة أنها ال تقصر
نظرتها وأفعالها واستراتيجياتها على الساحة السورية
من دون النظر إلى كل الساحات .وفي هذه املناطق ،األكثر
استراتيجية مــن ناحية روسـيــا ،تـبــادل حــاجــات وتـخــادم،
على أكثر من صعيد.
على ذلــك ،بــات باإلمكان فهم محاولة «التسوية» الروسية
والدفع نحو «التعايش القسري» إن أمكن بني الجانبني ،من
خــال االتـفــاق الــروســي اإلسرائيلي مــا قبل األخـيــر ،الــذي
لــم يكن األول ،املبني على تـبــادل املصالح بتمكني دمشق
من بسط سيادتها على الجنوب الـســوري ،مقابل إخــراج
اإليرانيني وحلفائهم عشرات الكيلومترات بعيدًا عن الحدود
في الجوالن .وهو االتفاق الذي رفضته الدولة السورية ،بعد
أن ربطت تنفيذه بانسحاب أميركي من األراضي السورية.
على ذلك أيضًا ،بات باإلمكان فهم إعادة املحاولة الروسية،
قبل أيام ،خالل الزيارة الخاطفة لوزير الخارجية الروسي
سيرغي الف ــروف إلــى إســرائـيــل مصحوبًا بــاقـتــراح اتفاق
جديد عرضه على اإلسرائيليني ،يشمل التزامات متبادلة
بينهم وبني أعدائهم في سوريا ،وبما يشمل الدولة السورية
نفسها .بحسب ما نشر أخيرًا في إسرائيل (موقع مونيتور
ً
بنسخته العبرية) ،نقال عن لسان ضابط إسرائيلي رفيع
جـ ـدًا« :ع ــرض ال ــروس إب ـعــاد ال ـقــوات اإليــران ـيــة وح ــزب الله
مسافة مئة كيلومتر عن الحدود ،مقابل تعهد إسرائيلي
بوقف الهجمات فــي ســوريــا» .رفضت إســرائـيــل ،بحسب
امل ـص ــدر ال ـع ــرض ،وأع ــرب ــت ع ــن االح ـت ـفــاظ ب ــ«ح ـق ـهــا» في
مواصلة الهجمات ،ما لم يجر إخراج اإليرانيني وحلفائهم
خارج الجغرافيا السورية.
يشير تقرير الـ«مونيتور» إلــى أن إسرائيل أجابت سلبًا،
ورف ـض ــت ب ــ«طــري ـقــة مـهــذبــة وح ــازم ــة» ف ــي ال ــوق ــت نفسه:
«رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو ،ووزيــر األمــن أفيغدور
ليبرمان ،ورئـيــس األرك ــان غ ــادي آيــزنـكــوت ،قــالــوا للروس
إن إسرائيل لن تقبل بوجود إيــران أو حــزب الله في كافة
أنحاء ســوريــا ،وهــي تحتفظ بحقها في مواصلة معالجة
ّ
هذا الوجود بقواها الذاتية .الروس استمعوا وعادوا بخفي
حنني».
قد يكون هذا هو آخر «العروض» الروسية إلسرائيل ،وقد ال
يكون .لكن من ناحية تل أبيب ،يبدو واضحًا أن العرض ،ما
دون اإلخــراج الكامل ومنع «التمركز» اإليراني في سوريا،
غير مقبول مــن جهتها ،إذ إنــه سيشكل تسليمًا منها،
وعمليًا باتفاق مكتوب مع الجانب الروسي ،ببقاء التهديد
وتناميه في سوريا .قبولها باالتفاق كما ورد ،من وجهة
نـظــرهــا ،ال يغير مــن الـتـهــديــد ومـنـســوبــه وإم ـكــان تناميه،
حيث ال قيمة فعلية للمسافات الجغرافية ،داخــل سوريا،
مهما كان البعد عن الحدود ،ربطًا بالوسائل القتالية األكثر
تطورًا ،التي ال تعرف املسافات.
هو عود على بدء؟ أو إلى تموضع جديد بني الجانبني ،مع
رفع إمكانات الصدام واملواجهة؟ واضح أن إسرائيل معنية
بمواصلة الضغط ،رغم أنها مقبلة على فقدان ورقة الجنوب
ال ـســوري والـجـمــاعــات املسلحة فـيــه ،األم ــر ال ــذي يــزيــد ،في
املقابل ،من عوامل القوة والثبات لدى أعدائها .هذا إن لم يؤد
أيضًا إلــى تراجع في مستوى ّ
«تلهف» الصديق الروسي
إليجاد تسويات.
هل تقتصر النتيجة ،بعد رفض إسرائيل للعرض الروسي،
على الـعــودة إلــى نقطة الـبــدايــة ،بما يشمل ويقتصر على
الهجمات املوضعية «املحمولة» ،أو املجازفة باتجاه الرهان
عـلــى الـضـغــط أك ـثــر م ــن خ ــال ال ـتــرقــي درج ــة أو درج ــات
واإلقــدام على تنفيذ أفعال عدائية من شأنها ،وربما على
ّ
تتسبب فــي الـتــدحــرج نحو مــواجـهــة واسـعــة؟
األرج ــح ،أن
مواجهة قد ال تقتصر على قتال بيني ،في ساحة واحدة.

