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واشنطن إلى «المنطقة الجنوبية» مع شركائها:

فصل درعا عن دمشق

فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،اتـ ـص ــل ع ـ ــدد مــن
املـ ـس ــؤول ــن اإلي ــرانـ ـي ــن ب ـن ـظــرائ ـهــم
الـ ـس ــوري ــن ،واع ـت ـب ــر رئـ ـي ــس هـيـئــة
األركـ ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوات املـسـلـحــة
م ـح ـم ــد بـ ــاقـ ــري ،خ ـ ــال ات ـ ـصـ ــال مــع
ن ـظ ـي ــره ع ـل ــي أي ـ ـ ــوب ،أن «م ـ ــا ج ــرى
ف ـ ــي خ ـ ـ ــان شـ ـيـ ـخ ــون مـ ـشـ ـك ــوك ب ــه،
وهــو مــؤامــرة ضــد الشعب الـســوري
وقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادت ـ ـ ــه» .كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،اع ـ ـت ـ ـبـ ــر أمـ ــن
املجلس األعلى لألمن القومي علي
ش ـم ـخــانــي ،أن ال ـ ـعـ ــدوان األم ـيــركــي
«دلـ ـي ــل ع ـلــى انـ ـتـ ـص ــارات الـحـكــومــة
ال ـســوريــة فــي ال ـســاحــات السياسية
والـعـسـكــريــة» .وأك ــد فــي ات ـصــال مع
م ــدي ــر م ـك ـتــب األمـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي عـلــي
م ـم ـل ــوك ،أن ه ـن ــاك «إرادة صـلـبــة»
ل ــدى إيـ ــران وروس ـي ــا وس ــوري ــا ،في
م ــا ي ـخــص ال ـت ـع ــاون امل ـش ـت ــرك عـلــى
الساحة السورية.
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،قـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ــر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف،
خـ ـ ــال ات ـ ـصـ ــال ه ــاتـ ـف ــي مـ ــع ن ـظ ـيــره
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ري ـ ـكـ ــس تـ ـيـ ـل ــرس ــون ،إن
الهجوم األخـيــر على ســوريــا «يخدم
املتطرفني ،ويخلق تهديدات إضافية
لألمن اإلقليمي والعاملي».
إل ــى ذلـ ــك ،اس ـت ـمــرت حـمـلــة الـضـغــط
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ض ـ ــد م ــوسـ ـك ــو وط ـ ـهـ ــران
ودم ـ ـ ـشـ ـ ــق ،وتـ ـ ـ ــرك مـ ـسـ ـتـ ـش ــار األم ـ ــن
ال ـقــومــي ال ـجــديــد ،ه ــرب ــرت رايـمــونــد
م ــاك ـم ــاس ـت ــر ،الـ ـب ــاب م ـف ـتــوحــا أم ــام
تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية
في سوريا .وقال إن اإلدارة األميركية
س ـ ـت ـ ـحـ ــاول «تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ن ـ ـظـ ــام األس ـ ــد
وتدمير (داعش) في الوقت نفسه».
بدورها ،اعتبرت املندوبة األميركية
ل ــدى األم ــم املـتـحــدة نيكي هــالــي ،أن
اح ـت ـم ــال إنـ ـج ــاح ح ــل س ـي ــاس ــي فــي
سوريا «غير ممكن مع وجود األسد»
فــي الـحـكــم .وأشـ ــارت فــي مقابلة مع
قناة «سي إن إن» األميركية ،إلى أن
لدى بالدها «العديد من األولويات...
ورحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل األس ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـيـ ــس األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة
الوحيدة» ،مضيفة إن هناك «محاولة
ل ـه ــزي ـم ــة (داعـ ـ ـ ـ ــش) ،وكـ ـس ــر ال ـن ـف ــوذ
اإليــرانــي في ســوريــا ،والــوصــول إلى
حــل سياسي فــي النهاية» .وشــددت
على أن بالدها مستعدة لفعل «أكثر»
من الهجمات األخيرة «في حال كان
ذل ــك ض ــروري ــا» ،مــوضـحــة أن «األم ــر
متعلق بردود أفعال الجميع على ما
ي ــدور فــي ســوريــا» .وبــال ـتــوازي ،قال
تيلرسون إن بــاده تتوقع أن تتخذ
روس ـيــا «نـهـجــا أش ــد» تـجــاه دمـشــق،
و«تـعـيــد الـتـفـكـيــر» فــي تحالفها مع
األسد.
(األخبار)

عملت كل من تل أبيب
وعمان على سيناريوات
مختلفة للجنوب السوري.
الدولتين غطاء
كان ينقص
ّ
«استراتيجي» في ظل
ّ
«المظلة الروسية» فوق
دمشق .أخيرًا ،بدأت واشنطن
إعادة بناء استراتيجية جديدة
في المنطقة بالتعاون
مع إسرائيل واألردن .ومن
جبهة الجنوب السوري،
تتقاطع مصالح هؤالء لتثمر
خططًا جاهزة لمناطق آمنة
وقواعد «مدنية» وعسكرية
تقطع بين العاصمة
وخاصرتها الجنوبية
إيلي حنا
قـ ـب ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى م ـط ــار
الشعيرات يوم الجمعة ،كانت عمان وتل
أبيب تضعان اللمسات النظرية األخيرة
على مشروعهما إلقامة منطقة آمنة في
الجنوب السوري.
ّ
أسيرة حسابات
ت
ظل
التي
هذه املنطقة
ُ ّ
سـيــاسـيــة وعـسـكــريــة عـ ـ ّـدة ،ف ــك ــت بعض
َ
«ط ــاس ـم ـه ــا» أخـ ـيـ ـرًا ف ــي زيـ ــارتـ ــي املـلــك
األردنــي عبدالله الثاني ورئيس الــوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو لواشنطن.
س ـمــع الـ ــزائـ ــران م ــن مـضـيـفـهـمــا دون ــال ــد
إيجابيًا عن طرحهما ،وعن
ترامب كالمًا ّ
استعدادات لتدخل مباشر في الجنوب
ال ـس ــوري .واألخ ـي ــر ك ــان قــد تـعـ ّـهــد قبيل
تنصيبه رسميًا ( )2016/12/15بإنشاء
مناطق إنسانية آمنة في سوريا ،مطالبًا
دول الخليج بتمويل هذا املشروع.
امل ـ ـلـ ــك األردن ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــرض ،خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء،
رؤيته للواقع العسكري والسياسي في
ال ـج ـنــوب ،وع ـ ــاود تــذك ـيــره بـحــديـثــه عن
إق ــام ـ ّـة مـنـطـقــة آم ـن ــة ،م ـبــديــا اس ـت ـع ــداده
ًَ
للتدخل جوًا وبــرا بدعم أميركي (ضمن
التحالف الدولي).
ً
تــل أبـيــب ،بــدورهــا ،تـلـ ّـح وتعمل جــاهــدة
ل ـت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذه امل ـط ــال ــب أيـ ـض ــا ،بـيـنـمــا
ال ـس ـع ــودي ــة ت ـب ـحــث ع ــن ف ــرص ــة لـتـقــويــة
نفوذها في الجنوب .وهي عرضت (على
هامش القمة العربية) على امللك األردني
تـمــويــل الـحـمـلــة وتـحـ ّـمــل نـفـقــاتـهــا .وفــي
ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،تـفـيــد اإلشـ ـ ــارة إل ــى بـيــان
ال ـب ـيــت األب ـي ــض ف ــي  29ك ــان ــون الـثــانــي
ّ
امل ــاض ــي ،ب ــأن الــرئـيــس تــرامــب طـلــب من
املـلــك سلمان بــن عبد العزيز «املساعدة
في دعم تأسيس مناطق آمنة في سوريا

عمان وتل أبيب «لن تتسامحا»
مع نفوذ إيران
في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» األميركية ،على هامش
زيارته لواشنطن قبل أيام ،أعرب امللك األردني عبدالله الثاني عن
قلق بالده من تزايد النفوذ اإليراني في منطقة الجنوب السوري.
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الهيمنة اإليرانية
ستبقى في سوريا ما بعد معركة الرقة ،قال إن «هناك محاولة
إلقامة صلة َ َجغرافية بني إيران والعراق وسوريا وحزب الله في
لبنان .وقد أثــرت هذا املوضوع مع الرئيس (الروسي فالديمير)
بوتني ،الذي كان على علم تام به ...وإن نية إيران االستراتيجية أن
يكون لها نفوذ هناك».
وأض ــاف حــول نـظــرة ب ــاده لــوجــود ق ــوات إيــرانـيــة قــرب حــدودهــا
الشمالية ،إن «الـحــرس الـثــوري يبعد حــوالــى  70كيلومترًا (عن
الحدود) .إذا كانت تلك أخبارًا سيئة بالنسبة إلينا ،يجب أن تنظر
إلى املعادلة اإلسرائيلية في هذا».
وتابع« :لقد كنا صريحني جدًا مع الروس ،وكذلك كان اإلسرائيليون،
بــأن الجهات الفاعلة غير الحكومية من الـخــارج (غير السورية)
القادمة نحو حدودنا لن يتم التسامح معها .وأعتقد بأننا توصلنا
إلى تفاهم مع الروس».

وال ـي ـم ــن ،وأن امل ـل ــك وافـ ـ ــق ،وذل ـ ــك خــال
اتصال هاتفي بينهما».
أما ّ
مبررات نتنياهو إلنشاء هذه املنطقة
وف ـ ـ ــق م ـ ــا ذكـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «ه ـ ــآرت ـ ــس»
اإلســرائـيـلـيــة بـعــد «ع ـ ــدوان الـشـعـيــرات»
بساعات ،فهي «منع إيران وحزب الله من
أن يكون لهما موطئ قــدم فــي املنطقة»،
ً
مشيرة إلى أن نتنياهو «يناقش الخطوة
مـ ــع إدارة تـ ــرامـ ــب والـ ـجـ ـه ــات ال ــدول ـي ــة
ّ
الفاعلة» .ولفتت إلى أن رئيس الحكومة
يـسـعــى إل ــى أن ت ـك ــون امل ـنــاطــق ال ـعــازلــة
«جـ ــزءًا م ــن أي ات ـف ــاق مستقبلي إلنـهــاء
الحرب في سوريا».

الترجمة على األرض
ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراك األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ـ ـ
اإلسرائيلي ـ السعودي ـ األردني ،يجري
العمل على توحيد الفصائل الجنوبية
ودعمها على نحو أفضل ،بهدف تشكيل

تدرس واشنطن خطة
نقل مقاتلين جوًا
لتنفيذ عمليات إنزال

منطقة يــديــرهــا املـسـلـحــون ،إضــافــة إلــى
إدارة مــدنـيــة تستنسخ تـجــربــة الشمال
ُ
الـســوري ،وفيها تنشئ واشنطن قواعد
ع ـس ـك ــري ــة ع ـل ــى غ ـ ــرار م ـن ــاط ــق س ـي ـطــرة
«الوحدات الكردية».
ّ
كذلك ،فإن فكرة التدخل العسكري األردني
مع قوات عربية حاضرة ضمن الخطط ،إذ
توافقت عمان مع الرياض منذ مدة على
ذل ــك ،كـمــا يــاحــظ ح ــراك عـسـكــري ُمكثف
عـلــى ط ــول ال ـح ــدود األردنـ ـي ــة ـ ـ الـســوريــة
(ســرت تقارير أمــس عن وصــول مدرعات
أم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى م ـن ـط ـقــة املـ ـف ــرق األردنـ ـي ــة
امل ــواجـ ـه ــة مل ـحــاف ـظــة درع ـ ـ ــا ،وأخ ـ ـ ــرى عن
انتشار قوات خاصة أردنية وأميركية على
الـحــدود مــن ناحية محافظة الـســويــداء).
وال ـ ـهـ ــدف ،ح ـســب مـ ـص ــادر سـ ــوريـ ــة ،هو
تـقـسـيــم ال ـج ـنــوب تـمـهـيـدًا إلق ــام ــة «حــالــة
فيدرالية» .وأشــارت املصادر إلى تواصل
االجتماعات األمنية والعسكرية ملناقشة
هــذه الخطط ،ويحضرها قــادة الفصائل
ّ
وتبي منذ
املسلحة وضباط أميركيون.
ّ
مدة ،حسب املصادر ،أن «القوات األميركية
ُ ّ
ت ـ ـعـ ــزز وجـ ــودهـ ــا ف ــي الـ ـق ــواع ــد ال ـجــويــة
األردنية».
ّ
ّ
سيتم زج الفصائل
وأضافت املصادر إنه
بمعركة كبيرة ضد الجيش السوري قبل
بــدء ّ
تحرك الـقــوات األردنـيــة والخليجية
املدعومة أميركيًا تحقيقًا لهدف تقسيم
ال ـج ـنــوب وفـصـلــه عــن ال ــدول ــة ال ـســوريــة.
وع ـن ــد بـ ــدء ال ـت ـح ــرك ال ـع ـس ـك ــري ،تـتــابــع
امل ـ ـصـ ــادر ،ت ـ ــدرس واش ـن ـط ــن خ ـط ــة نـقــل

طائراتها ملقاتلني جـوًا لتنفيذ عمليات
إن ـ ــزال ف ــي مـنــاطــق خ ـلــف ن ـقــاط الـجـيــش
الـســوري ليتم قطع طريق اإلم ــداد إليها
وحـصــارهــا .وحـســب معلومات الجيش
وحـلـفــائــه ،فــإن الـخـصــوم يبحثون فكرة
اإلنزال في مناطق شرق السويداء وقرب
بلدة خربة غزالة لقطع الطريق الدولية
بني دمشق والسويداء ودرعا.
وتـ ـشـ ـي ــر هـ ـ ــذه امل ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ــى تـحـضـيــر
الفصائل الجنوبية هجومًا كبيرًا على
درعـ ــا املــدي ـنــة م ــن م ـح ــاور ع ــدة م ــن حي
امل ـن ـش ـي ــة .وت ــدع ــم هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ح ــراك
عسكري مــن نصيب (شــرق مدينة درعــا
ق ـ ــرب ال ـ ـح ـ ــدود) وطـ ـف ــس (ش ـ ـمـ ــال غ ــرب
امل ــديـ ـن ــة)« ،وقـ ـ ــد ب ـ ـ ــدأوا أيـ ـض ــا ب ــإدخ ــال
العناصر والسالح من طريق جديد يبدأ
م ــن ق ــري ــة ق ــرب مــدي ـنــة الــرم ـثــا األردن ـي ــة
بــاتـجــاه طــريــق الـســد ،ومـنــه نحو طفس
وقــرى مـجــاورة لــدرعــا املدينة ،وآخــر من
قرية الطرة األردنية نحو القرى املحيطة
بمدينة درعا» ،حسب املصادر.
مـ ـص ــدر آخـ ـ ــر أفـ ـ ـ ــاد «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ســاب ـقــا
ّ
قـبــل ل ـقــاء عـبــدالـلــه ـ ـ ت ــرام ــب ،ب ــأن ال ـقــرار
األميركي بالتصعيد جنوب ســوريــا تم
اتخاذه ،و«الزيارة بحثت األفعال وكيفية
ترجمتها ميدانيًا».
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ال تـ ـ ـ ــزال ال ـف ـص ــائ ــل
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة («الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» و«الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــر»)
ت ـخ ــوض م ـع ــارك ش ــرس ــة مـسـتـمــرة منذ
م ــا ي ـق ــارب ال ـش ـهــريــن ف ــي ح ـ ّـي املـنـشـيــة.
وتـشـيــر امل ـص ــادر إل ــى «اإلص ـ ــرار الكبير
ج ـ ـدًا ل ـل ــدخ ــول إلـ ــى امل ــدي ـن ــة م ــن جهتها
الجنوبية ...ورغم خسائرهم الكبيرة ،إال
أنهم يعاودون املحاولة دائمًا».
كذلك ،يلفت مصدر ميداني في درعا إلى
أن ــواع األسـلـحــة املـسـتـخــدمــة فــي مـعــارك
املنشية «املختلفة عــن امل ــرات السابقة»،
ُ
حيث تستخدم أعداد كبيرة من القذائف
وص ــواري ــخ «غـ ــراد» عـلــى املــديـنــة ،وعلى
منطقة أزرع وطريق دمشق ـ درعا.

«استعراض» في حوض اليرموك
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـ ـتـ ــي ن ـف ــذت ـه ــا «ال ـف ـص ــائ ــل
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة» عـ ـل ــى مـ ـن ــاط ــق «داع ـ ـ ـ ــش»
ف ــي حـ ــوض الـ ـي ــرم ــوك ك ــان ــت أق ـ ــرب إل ــى
«االستعراضات اإلعالمية» كما يصفها
ّ
مـ ـص ــدر مـ ـي ــدان ــي .وأض ـ ـ ــاف املـ ـص ــدر إن
«الفصائل قــادرة على القيام بهجومات
أق ــوى بـكـثـيــر ،وه ــذا مــا أثـبـتـتــه عمليات
املـنـشـيــة ،فـلــم نـشـهــد فــي م ـعــارك حــوض
اليرموك هذا الثقل العسكري الذي رأيناه
ّ
فــي امل ـن ـش ـيــة» .وي ــرى أن قـ ــدرات «جـيــش
خالد بن الوليد» ليست كبيرة إلى درجة
تمنع الفصائل الجنوبية مجتمعة من
مواجهة مبايعي تنظيم «داعــش» ،ولكن
ّ
مصر على إظهار الجيش
«هناك من هو
الحر والفصائل األخرى غير قادرين على
املــواج ـهــة ،وذل ـ ّـك السـتـغــال ه ــذه الــورقــة
ً
الستجالب تدخل خــارجــي ،وصــوال إلى
الضغط نحو إقامة منطقة آمنة».

قلق إسرائيلي على التنسيق الجوي
مع الجيش الروسي (أ ف ب)

املتمردين .»...في اإلطار نفسه ،اعتبر
معلق الـشــؤون العربية فــي صحيفة
«هــآرتــس» ،تسفي برئيل أن «ترامب
فــاجــأ الجميع كـعــادتــه ...وسـبــق الــرد
العسكري انقالب سياسي ،حني أعلن
أن األســد ال يمكن أن يكون جــزءًا من
ال ـحــل .وه ــذا فـقــط بـعــد أي ــام ع ــدة من
تصريح سفيرته في األمم املتحدة بأن
إسقاط األسد ليس أولوية أميركية».
وأش ــار إلــى أن «الــواليــات املتحدة لن
تــرجــع لتكون العـبــا قــويــا فــي الحرب
الـســوريــة ،إال إذا قــرر تــرامــب مفاجأة
ال ـج ـم ـيــع مـ ــرة أخ ـ ـ ــرى» .ول ـف ــت أيـضــا
إل ــى أن «اإلن ـج ــاز ال ـف ــوري وامل ـهــم من
ناحية تــرامــب هــو سياسي أميركي.
وه ــو أثـبــت للجمهور األمـيــركــي بــأن
الواليات املتحدة ليست أرنبًا خائفًا».

فــي سـيــاق متصل ،حـضــرت مخاوف
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة مـ ــن نـ ـ ــوع آخ ـ ـ ــر ،نـتـجــت
مــن ال ـقــرار الــروســي بــوقــف التنسيق
ال ـجــوي ّمــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة .ورأى
هــرئـيــل أن ــه «لـيــس مــن ال ــواض ــح بعد
مـ ــا إذا ك ـ ــان ت ـع ـل ـيــق ال ـت ـن ـس ـيــق ه ــذا
س ـي ـش ـمــل إس ــرائـ ـي ــل ،رغ ـ ــم أن ـ ــه لـيــس
ج ـ ــزءًا م ــن ال ـت ـفــاه ـمــات م ــع ال ــوالي ــات
املـتـحــدة .لكن مــن املحتمل ،أن بوتني
الذي غضب من تصريحات نتنياهو
ض ـ ــد األسـ ـ ـ ــد سـ ـي ــرغ ــب ف ـ ــي اإلث ـ ـبـ ــات
ّ
للمس بحليف
لترامب بأنه سيكون
روس ـيــا أب ـعــاد عـلــى حـلـفــاء الــواليــات
امل ـت ـحــدة ،ولــذل ــك قــد يـجـمــد أو يلغي
التفاهمات مــع إســرائـيــل .وإذا كانت
ه ـ ــذه هـ ــي ال ـن ـت ـي ـج ــة ،ي ـع ـنــي ذل ـ ــك أن
الـحــرب فــي ســوريــا ستضع إسرائيل

ع ـل ــى خ ــط الـ ـن ــار ال ـس ـي ــاس ــي ول ـيــس
العسكري فقط ،حني تجد نفسها في
تناقض للمصالح بني سياسة ترامب
وحاجتها إلى مواصلة التنسيق مع
روسيا».
َّ
فـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار ن ـف ـس ــه ،حـ ـ ــذر ي ــون ــي بــن
مناحيم ،املختص بالشؤون العربية،
م ــن ت ــداع ـي ــات إعـ ــان روس ـي ــا تـعــزيــز
سـ ــوريـ ــا ب ـم ـن ـظ ــوم ــات دف ـ ـ ــاع جـ ــوي،
ورأى أن ذلــك «مــن شــأنــه أن يـكــون له
ان ـع ـك ــاس ــات خ ـط ـيــرة ع ـلــى إســرائ ـيــل
ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــال ح ـ ـ ـصـ ـ ــول س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ع ـل ــى
منظومات دفاع جوي ،من طراز (أس
ّ
ستعرض ســاح الجو
ـ  ،)400والتي
للخطر».
اإلسرائيلي
ّ
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،حـ ـ ـ ـ ــذر مـ ـعـ ـل ــق الـ ـ ـش ـ ــؤون
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي صـحـيـفــة «يــدي ـعــوت

أح ـ ــرون ـ ــوت» ،أل ـي ـك ــس ف ـي ـش ـم ــان ،مــن
أن يــدفــع ال ـعــدوان األمـيــركــي الرئيس
األس ــد «إل ــى خـطــوة مـتـســرعــة ...لذلك
فإن كل عمل ستقوم به إسرائيل خالل
الفترة القريبة على الحدود الشمالية
س ـي ــأخ ــذ فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار أن ال ــرئ ـيــس
األســد سيحاول إنـقــاذ كرامته .يبدو
أن هذا هو سبب منع النشاط الجوي
واملـ ـ ــدنـ ـ ــي وال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ال ـ ـجـ ــوالن وغـ ـ ــور األردن خ ـ ــال عـيــد
الفصح – عدم توفير فرصة للرئيس
ال ـســوري إلط ــاق الـنــار عـلــى طــائــرات
إسرائيلية» .وختم فيشمان بالقول
«ال ـ ـسـ ــؤال ال ـك ـب ـيــر (الـ ـ ــذي ي ـب ـقــى) هل
سيكون هناك استمرار لهذا اإلصرار
األم ـيــركــي فــي س ــوري ــا ،وكـيــف سيرد
ترامب إذا واصل األسد تحديه».

