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تقرير

ّ
ُ
إسرائيل تحذر من اتفاق يبقي سوريا
عمقًا للمقاومة في لبنان
خشية إسرائيلية
ٌ
عبر عنها بنيامين
ّ
نتنياهو من سريان وقف
إطالق النار .تسعى تل
أبيب لتكون ضمن أي
تسوية في سوريا ،في
ظل اعتراف إسرائيلي
باإلخفاق في التوقعات
الميدانية
علي حيدر

الرديفة .كذلك ،شهد محيط تل نوارة،
ش ـم ــال ــي بـ ـل ــدة ك ـن ـس ـبــا ،اش ـت ـبــاكــات
ُ
متقطعة استخدمت خاللها األسلحة
الرشاشة الخفيفة والثقيلة.
ورغ ــم ع ــدم تسجيل أي خ ــرق للهدنة
في مدينة درعا وريفها ،إال أن «جبهة
ال ـن ـص ــرة» وح ـل ـفــاء هــا أح ــال ــوا ه ــدوء
املدينة مع الساعات األولى لبدء تنفيذ
وقف إطالق النار ،إلى معارك متالحقة.
إذ ح ــاول ع ــدد مــن املـسـلـحــن التسلل
شرقي بلدة كفرناسج ،في ريف درعا،
مــا ّأدى إلــى تدخل سريع مــن عناصر
ال ـج ـي ــش ،ف ـم ـنــع ع ـن ــاص ــر «ال ـن ـص ــرة»
م ــن اس ـت ـغ ــال الـ ـه ــدن ــة ،ف ــي تـحـصــن
مــواق ـع ـهــم ج ـنــوبــي ح ــي امل ـن ـش ـيــة ،في
درعـ ـ ـ ــا ،م ـس ـت ـه ــدف ــا ّإي ـ ــاه ـ ــا .وي ـس ـت ـمــر
ال ـ ـهـ ــدوء ع ـل ــى م ـع ـظــم ج ـب ـه ــات درعـ ــا
الساخنة ،بالتزامن مع االستعداد عن
مـصــالـحــة وطـنـيــة ،تــرعــاهــا الحكومة
السورية في املدينة الجنوبية ،اليوم.

ّ
عــلــق رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء االســرائ ـي ـلــي
بنيامني نتنياهو على اتفاق وقف
النار في الساحة السورية ،بتأكيد
مـطــالــب إســرائ ـيــل الـتــي ينبغي أن
تـتـضـمـنـهــا أي ت ـســويــة سـيــاسـيــة
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا .وفـ ـ ــي م ــوق ــف ي ـب ــدو
أنـ ــه م ــوج ــه ب ــال ــدرج ــة االول ـ ــى ال ــى
موسكو ،التي باتت بنظر تل ابيب
تـمـلــك مـفــاتـيــح ال ـســاحــة ال ـســوريــة،
كـ ـش ــف ن ـت ـن ـي ــاه ــو عـ ــن ح ـق ـي ـق ــة أن
"الـخـطــوط الـحـمــراء" التي حددتها
إسرائيل كضوابط يمنع تجاوزها
ف ــي س ـي ــاق امل ـع ــرك ــة الـ ــدائـ ــرة عـلــى
الساحة السورية ،هي نفسها التي
يـنـبـغــي مــراعــات ـهــا ف ــي أي تسوية
سياسية أمنية مستقبلية .وشدد
فــي هــذا اإلط ــار على ض ــرورة وقف
م ــا س ـ ّـم ــاه "االعـ ـ ـت ـ ــداءات" االيــران ـيــة
ضد إسرائيل انطالقًا من االراضي
الـ ـس ــوري ــة .وأك ـ ــد أن إس ــرائـ ـي ــل لــن
ت ـ ــواف ـ ــق عـ ـل ــى ت ـ ــزوي ـ ــد ح ـ ــزب ال ـل ــه
بـ ـس ــاح م ـت ـط ــور م ــن س ــوري ــا ال ــى
لبنان ،وعلى فتح جبهة ثانية في
ال ـج ــوالن .ولـفــت ال ــى أن "الـخـطــوط
الـحـمــراء الـتــي وضعناها ستبقى
خطوطًا حمراء لدولة إسرائيل".
ت ــأت ــي ه ــذه امل ــواق ــف ب ـعــدمــا كــانــت
إسرائيل ،على لسان كبار قادتها،
ب ـم ــن ف ـي ـه ــم ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،تـسـتـبـعــد
الـتــوصــل ال ــى ات ـفــاق تـســويــة يقوم
على إعادة سيطرة السلطة املركزية
على كافة االراضي السورية .وإذا ما
حصل اتفاق ما في هذا الخصوص
فسيكون تكريسًا لــواقــع االنقسام
الـ ــذي ت ـش ـهــده ال ـســاحــة ال ـســوريــة.
ولكن مع االعــان عن التوصل الى
ات ـف ــاق وق ــف ال ـن ــار ودخ ــول ــه حـ ّـيــز
ال ـت ـن ـف ـيــذ ،فــوج ـئــت إس ــرائ ـي ــل كما
الـعــديــد مــن ال ــدول االقليمية بهذه
الـ ـخـ ـط ــوة .وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه امل ـف ــاج ــأة
امـتــدادًا ملفاجآت سابقة واجهتها
أجـهــزة االسـتـخـبــارات ،كــان آخرها
ال ـ ـت ـ ــدخ ـ ــل ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري الـ ـ ــروسـ ـ ــي
املباشر ،ومفاعيله امليدانية .سرعة
التطورات السياسية وامليدانية في
ســوريــا ،ومــا انـطــوت فــي كــل منها

ع ـلــى م ـف ــاج ــآت م ـت ـع ــددة األبـ ـع ــاد،
دف ـ ـ ـعـ ـ ــت رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات
الـعـسـكــريــة ،أمـ ــان ،ال ـل ــواء هرتسي
ه ـل ـي ـفــي ،ال ـ ــى االق ـ ـ ـ ــرار أمـ ـ ــام لـجـنــة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة واالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـت ــابـ ـع ــة
للكنيست بــأن قــدرة االستخبارات
ع ـلــى ت ــوق ــع االحـ ـ ــداث ف ــي الـســاحــة
ً
الـســوريــة منخفضة ،مستدال على
ه ــذا الـتـقــويــم ب ــأن ال ـتــاريــخ يشهد
على ذلك.
ل ـ ـكـ ــن م ـ ـفـ ــاع ـ ـيـ ــل ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـفـ ــاجـ ــآت
وأبـعــادهــا فــي الساحة السورية ال
تقتصر على تلك املتصلة بالجانب
امل ـه ـن ــي واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ف ـق ــط ،بــل
ّ
يترتب على إدراك ـهــا واالق ــرار بها
عــدم الثقة بالتقديرات والرهانات
إزاء مستقبل التطورات ،وبهيمنة
ح ــال ــة ال ـ ـتـ ــردد وال ـض ـب ــاب ـي ــة ال ـتــي
ترجمتها إسرائيل عبر إبداء املزيد
م ــن الـ ـح ــذر ف ــي ال ـس ـي ــاس ــات ال ـتــي
اعـتـمــدتـهــا فــي ال ـســاحــة ال ـســوريــة،
رغـ ـ ــم أن م ـط ــال ـب ـه ــا وم ـص ــال ـح ـه ــا
صريحة وواضحة.
في هذا السياق ،اجترحت إسرائيل
م ـن ــذ م ــا ب ـع ــد ف ـش ــل الـ ــرهـ ــان عـلــى
إس ـقــاط الــرئـيــس االس ــد ،ال ــذي بلغ
الـ ـ ـ ـ ــذروة فـ ــي امل ـ ــراح ـ ــل االول ـ ـ ـ ــى مــن
االح ــداث فــي الساحة الـســوريــة ،ما
اع ـت ـبــرتــه خ ـطــوطــا ح ـم ــراء تـخـتــزل
جوهر املقاربة االسرائيلية للساحة
السورية واملعركة التي تدور فيها.
ويختزل تكرار نتنياهو وتشديده
على هذه العناوين ،مع دخول وقف
الـنــار حـ ّـيــز التنفيذ ،للمرة االولــى
فعليًا منذ بدء االحداث في سوريا،
م ـعــالــم ال ــرؤي ــة االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ومــا
تـطـمــح ال ـيــه تــل أب ـيــب فــي الـســاحــة
السورية .وتؤشر مواقف نتنياهو
التي أوردهــا أمــام جلسة الحكومة
عـلــى أن إســرائـيــل كــانــت وم ــا زالــت
ق ـل ـق ــة مـ ــن إم ـك ــان ـي ــة ن ـق ــل م ـع ــادل ــة
جنوبي لبنان الى جنوبي سوريا،
وب ـقــاء ســوريــا عـمـقــا استراتيجيًا
للمقاومة في لبنان.
ون ـت ـي ـجــة امل ـس ـت ـجــدات الـسـيــاسـيــة
واالمنية في سوريا ،بدت تل أبيب
أك ـثــر جــديــة ف ــي الـتـعــامــل م ــع هــذه
امل ـح ـط ــة ،رغـ ــم أن ـه ــا ت ـت ـع ــارض مع
مــا كــانــت تـسـتـشــرفــه إزاء الـســاحــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .فـ ـف ــي االي ـ ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة
ت ـ ـحـ ــادث ن ـت ـن ـي ــاه ــو مـ ــع ال ــرئ ـي ــس
ال ــروس ــي ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن ال ــذي
أطـلـعــه عـلــى تـفــاصـيــل ات ـفــاق وقــف
ال ـ ـ ـنـ ـ ــار ،الـ ـ ـ ــذي تـ ـم ــت بـ ـل ــورت ــه بــن
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ومـ ــوس ـ ـكـ ــو بـ ــدعـ ــم مــن
مجلس االمن .وتأتي هذه املحادثة
امـتــدادًا لسلسلة محادثات سابقة
ب ـي ـن ـه ـمــا ،وبـ ـع ــدم ــا أجـ ـ ــرى بــوتــن
سلسلة من االتصاالت مع الزعماء
االق ـل ـي ـم ـي ــن فـ ــي إي ـ ـ ـ ــران وس ــوري ــا
والـ ـسـ ـع ــودي ــة .وي ـ ـنـ ــدرج االتـ ـص ــال
االســرائـيـلــي الــروســي أيـضــا ضمن
إطـ ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق بـ ـ ــن تـ ـ ــل أب ـي ــب

ومــوسـكــو فــي مــا يتعلق بالوضع
ف ــي س ــوري ــا .وع ـل ــى ه ــذه الخلفية
وصـ ـ ــل الـ ـ ــى الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ــروسـ ـي ــة
وف ـ ــد ع ـس ـك ــري إس ــرائ ـي ـل ــي س ــري،
ف ــي االس ـب ــوع امل ــاض ــي ،كـمــا ذك ــرت
تقارير إعالمية إسرائيلية ،التقى
خاللها مع كبار القادة العسكريني
ف ـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي .وت ـ ـ ــرأس
ال ــوف ــد االس ــرائ ـي ـل ــي رئ ـي ــس وح ــدة
العالقات الخارجية في هيئة أركان
الـجـيــش ،العميد آفــي بـيـلــد ،ومعه
ضــابــط رف ـيــع ف ــي وحـ ــدة االب ـحــاث
فــي االس ـت ـخ ـبــارات الـعـسـكــريــة .في
موازاة ذلك ،زار موسكو أيضًا وفد
مــن وزارة الـخــارجـيــة االسرائيلية
بــرئــاســة مــديــر ع ــام ال ـ ــوزارة دوري
غــولــد .وأك ــدت الـتـقــاريــر االعــامـيــة
فــي تــل أبـيــب أن املــوضــوع املــركــزي
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــم بـ ـحـ ـث ــه بـ ـ ــن الـ ــوفـ ــديـ ــن
االس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي
والعسكري ،ونظرائهم الروس ،هو
الوضع في سوريا.
وت ـع ـق ـي ـبــا ع ـل ــى امل ــوق ــف الــرس ـمــي
االسرائيلي الــذي عبر عنه رئيس
ال ـ ـ ــوزراء االس ــرائ ـي ـل ــي ،رأت الـقـنــاة
االولــى في التلفزيون االسرائيلي،
أن كــام نتنياهو مــوجــه بالدرجة
االول ـ ــى ال ــى مــوس ـكــو ،ال ف ـقــط الــى
س ــوري ــا .ورأت أن تــوقـيــت املــواقــف

التي اطلقها نتنياهو ليس صدفة،
وانـمــا هـنــاك فـهــم بــأن املـفـتــاح لكل
م ــا ي ـح ــدث ف ــي س ــوري ــا ان ـت ـقــل الــى
الروس في االشهر االربعة االخيرة.
الــى ذل ــك ،أك ــدت صحيفة يديعوت
أح ــرون ــوت أن وق ــف ال ـنــار الجزئي
ف ــي س ــوري ــا ف ــاج ــأ ت ــرك ـي ــا ورجـ ــال
االسـتـخـبــارات فــي إسرائيل أيضًا.
ول ـف ـت ــت ال ـ ــى أن أحـ ـ ـ ـدًا لـ ــم يـعـتـقــد
ب ــأن ــه ي ـم ـك ــن دفـ ـع ــة واح ـ ـ ـ ــدة وق ــف
الـ ـح ــرب الـ ــدائـ ــرة ف ــي س ــوري ــا منذ
خ ـ ـمـ ــس س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات .وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن
أح ـدًا ،باستثناء الرئيس الروسي
ومـسـتـشــاريــه الــذيــن أل ـقــوا بثقلهم
في ساحة النار ،لم يتوقع حصول
ذلك.
وتــوقـفــت الصحيفة عـنــد األبـعــاد
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي يـ ـنـ ـط ــوي
عليها هــذا االت ـفــاق بالنسبة إلى
إسرائيل .ورأت أنه في حال صمد
ّ
سيتعي اتخاذ
اتفاق وقف النار،
ق ـ ـ ــرار فـ ــي مـ ــا إذا ك ــان ــت س ــوري ــا
س ـت ـع ــود ل ـت ـك ــون ت ـح ــت س ـي ـطــرة
ح ـك ــم مـ ــركـ ــزي أو أنـ ـه ــا س ـت ـكــون
ّ
مقسمة بــن الـنـظــام ومعارضيه،
واالك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد .وربـ ـ ـط ـ ــت ال ـص ـح ـي ـفــة
أيضًا بني املفاوضات السياسية،
وب ــن الـعـمــل عـلــى اق ـتــاع داع ــش،
ومواجهة تنظيم النصرة.

تقرير

الرياض :الخطة «باء» تنتظر فشل الهدنة
جــددت الرياض موقفها الرافض لبقاء الرئيس
الـســوري ،بشار األس ــد ،فــي منصبه ضمن أي
تسوية مستقبلية للحرب الدائرة في البالد .وقال
وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـعــودي ،ع ــادل الـجـبـيــر ،إن
على األسد االختيار بني الرحيل بحل سياسي
أو ع ـس ـكــري ،ألن ــه «ال م ـكــان ل ــه ف ــي مستقبل
سوريا» .وأضاف الجبير أن «املشاورات قائمة
مع التحالف الدولي بخصوص التدخل البري في
سوريا» ،مشيرًا إلى أن «هناك انتهاكات للهدنة
السورية من جانب روسيا والنظام» .ورأى «أن
االلتزام بالهدنة سيكون مؤشرًا مهمًا بالنسبة
إل ــى ج ــدي ــة ال ـن ـظــام ل ـلــوصــول إل ــى ح ــل سلمي

لألزمة» .وعن «الخطة البديلة» قال الجبير «إذا
اتضح أنــه ليس هناك جدية مــن جانب النظام،
فالخيار اآلخــر وارد ،وسيكون التركيز عليه»،
من دون أن يخوض في التفاصيل.
بدوره ،استنكر نائب وزير الخارجية الروسي،
ميخائيل بــوغــدانــوف ،كــام الجبير ،معتبرًا أن
«التصريحات السعودية حول وجود الخطة باء
تتعارض مع جميع قرارات مجلس األمن الدولي،
بما في ذلك القرار  ،2268وتفاهمات فيينا التي
شــاركــت فيها الـسـعــوديــة إل ــى جــانــب الــواليــات
املتحدة وروسيا وتركيا».
فــي م ــوازاة ذل ــكّ ،أك ــد وزي ــر الخارجية الــروســي
سيرغي الفروف ونظيره األميركي جون كيري
خــال اتصال هاتفي ،بينهما ،أهمية التنسيق
العسكري الوثيق بــن موسكو وواشـنـطــن في
سوريا .ونقل موقع «روسيا اليوم» ،عن وزارة
الخارجية الروسية ،قولها «إن الفروف وكيري
تبادال تقييماتهما لتطبيق وقف األعمال القتالية
شددا
في سوريا» .وجاء في البيان «إن الطرفني ّ
على عدم قبول ضخ تقارير إعالمية استفزازية
حول خروق وقف العمليات القتالية في البالد»،
كـمــا ج ــدد ال ـطــرفــان تــأكـيــدهـمــا أهـمـيــة الـتـعــاون
الروسي ـ األميركي الستئناف الحوار السوري
ـ السوري في جنيف.
(األخبار)

البركة»
حيث فتحت املدفعية التركية الطريق
للمسلحني للعبور من تركيا باتجاه
مواقعنا ،وقام بعدها الجنود األتراك
بـتـجــاوز ال ـح ــدود ،قـبــل أن ينسحبوا
منها الحقًا».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أعـلــن «امل ــرك ــز الــروســي
لـلـمـ ّصــالـحــة» ف ــي س ــوري ــا «أن املــركــز
تـ ـح ــق ــق مـ ــن اع ـ ـت ـ ــداء م ـس ـل ـح ــن عـلــى
األح ـيــاء الـشـمــالـيــة ملــديـنــة تــل أبـيــض،

بــدعــم مــن املــدفـعـيــة الـتــركـيــة» .غـيــر أن
ً
مـ ـس ــؤوال ع ـس ـكــريــا تــرك ـيــا ن ـفــى ذل ــك،
ً
قــائــا «إن الجيش التركي لــم يقصف
ّ
أي مواقع لــوحــدات حماية الشعب أو
داعــش أو أي فصيل آخــر منذ سريان
الهدنة في سوريا».
وف ــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،أعـلـنــت «ق ــوات
س ــوري ــا الــديـمـقــراطـيــة» ف ــي ب ـيــان لها
«السيطرة على كامل مدينة الشدادي،

و 315قــريــة وم ــزرع ــة ،بمساحة 2400
كلم مربع ،في ريف الحسكة الجنوبي،
بــدعــم مــن طـيــران الـتـحــالــف» .وأفضت
م ـع ــارك ال ــري ــف ال ـج ـنــوبــي ،أمـ ــس ،إلــى
السيطرة على قرى ّ
عدة جنوب مدينة
الـشــدادي ،أبرزها العزاوي والزيانات
ّ
والتقدم باتجاه بلدة مركدة،
وعــدلــة،
آخر مواقع التنظيم في ريف الحسكة.
وفي تصريح إلى «األخبار» ،لفت قائد

«الوحدات» في الحسكة ،لوند روج أفا،
إل ــى «أن ال ــوح ــدات نجحت فــي تأمني
ال ـ ـشـ ــدادي ،أهـ ــم م ـعــاقــل الـتـنـظـيــم في
املنطقة ،بـحــدود  12كـلــم» ،وذل ــك بعد
سيطرتها على عدد من القرى واملزارع
ج ـنــوب وشـ ــرق امل ــدي ـن ــة .وأض ـ ــاف أنــه
«مـ ـ ــن غـ ـي ــر امل ـ ـع ـ ــروف بـ ـع ــد إن ك ــان ــت
س ـت ـبــادر ق ــوات ســوريــا الــديـمـقــراطـيــة
إلــى السيطرة على بلدة مــركــدة ،وهو

أمر متوقف على قرار قيادتها» ،مؤكدًا
أن األخ ـيــرة «تعتبر الــوحــدة الـكــرديــة
ّ
ج ــزء أس ــاس ـ ٌّـي م ـن ـه ــا» .وإذا تـمــكـنــت
«الـ ـق ــوات» مــن الـتـقــدم بــاتـجــاه مــركــدة
ً
والـسـيـطــرة عليها ،وص ــوال إل ــى بلدة
السعدة عند الحدود اإلدارية ملحافظة
دير الــزور ،تكون قد نجحت في إنهاء
«والي ـ ــة الـ ـب ــرك ــة» ،ت ـس ـم ـيــة «داع ـ ــش»
ملناطق سيطرته في الحسكة.

