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سوريا

تقرير في الجنوب السوري ،الخاضع التفاق تخفيف التصعيد ،ليس
هناك متغيرات الفتة ،واألوضــاع الميدانية على حالها .لم تظهر
حتى اآلن أي انفراجات أمنية للمدنيين ،ولم تسجل حركة جديدة لهم
من خالل المعابر الروسية .وبالتوازي ،ال حركة انسحابات عسكرية
ُتذكر .بل العكس ،هناك تعزيزات واستعدادات على طرفي الجبهة،
توحي بأن الهدوء الحالي أقرب إلى استراحة المحارب

الجنوب السوري

اتفاق «شكلي»...
وتحضيرات للمواجهة
حسين األمين
رغم زحمة األحداث االستثنائية التي
ت ــدور فــي الـشـمــال وال ـش ــرق ال ـســوري،
ال يـغـيــب ع ــن ب ــال ال ـق ــوى ال ـك ـبــرى ما
يـ ـ ــدور ف ــي ال ـج ـن ــوب «ال ـ ـقـ ـ ِـلـ ــق» .فـمـنــذ
ف ـتــرة وج ـي ــزة ،ع ــاد امل ـت ـفــاوضــون الــى
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق اتـ ـ ـف ـ ــاق ك ــام ــل
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـت ـخ ـف ـي ــف الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد فــي
املـنـطـقــة الـجـنــوبـيــة ،بـعــدمــا كــانــوا قد
أعلنوا في األشهر املاضية عن ُتفاهم
أول ــي ح ــول امل ـش ــروع .وبــالـفـعــل ،أعـلــن
ف ــي ال ـثــامــن م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،عن
تــوقـيــع مــذكــرة تـفــاهــم تـخــص منطقة
«تخفيف التصعيد» تلك ،بني موسكو
وواشنطن ّ
وعمان.

بيت جن خارج االتفاق ...وإسرائيل
«غير معنية» به

ُ
تـظـهــر الـخــرائــط الـتــي نشرتها وزارة
الــدفــاع الــروسـيــة نـقــاط انـتـشــار قــوات
املراقبة الروسية التي تتوزع على 10
ن ـقــاط مــراق ـبــة ،ونـقـطـتــي ع ـبــور تصل
مناطق سيطرة الدولة باملناطق التي
ي ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا امل ـس ـل ـح ــون (ن ـش ــرت
«األخبار» في آب املاضي بعض نقاط
انتشار الـقــوة الروسية حسب مذكرة
التفاهم حينها .وبالنظر إلى الخرائط،
ّ
يتبي أن النقاط تنتشر بداية من بلدة
سعسع ( 15كلم جنوبي شرقي بلدة
ب ـي ــت ج ــن ال ــواقـ ـع ــة ف ــي ريـ ــف دم ـشــق
الـجـنــوبــي) ،وحـتــى آخــر نقطة جنوبًا
ف ــي مــدي ـنــة درعـ ـ ــا .ه ــذا الـ ـت ــوزع حمل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي إل ــى ال ـت ـحــرك اع ـتــراضــا.
ويشير مصدر مطلع على املفاوضات
فـ ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إل ـ ــى أن
«امل ـس ـل ـحــن واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ح ــاول ــوا
بشتى الطرق الضغط إلدخــال منطقة
بـيــت جــن (ري ــف دم ـشــق) فــي االت ـفــاق،
غ ـيــر أن ال ـق ـي ــادة ف ــي دم ـشــق أوص ـلــت
التي
الرفض القاطع للقيادة الروسيةّ ،
تجاهلت الضغط اإلسرائيلي ،ما أخر

إتـمــام االت ـفــاق» .وفــي الفترة املاضية،
عزز الجيش السوري ضغطه عسكريًا
على املسلحني فــي بيت جــن ،مــا أثــار
حفيظة األردن ـي ــن ،وح ــاول ــوا إيـصــال
رسائل إلى الجانب الروسي بأن يشمل
االتفاق تلك املنطقة ،فكان الجواب بأن
املنطقة املذكورة تقع في ريف دمشق
ال ـج ـن ــوب ــي وال ع ــاق ــة ل ـه ــا ب ــاالت ـف ــاق
ال ـ ــذي ي ـش ـمــل ف ـقــط درع ـ ــا والـقـنـيـطــرة
وأجــزاء من األطــراف الغربية ملحافظة
ّ
ال ـ ـسـ ــويـ ــداء .ي ـع ــل ــق مـ ـص ــدر ع ـس ـكــري
س ــوري ل ــ«األخ ـبــار» بــالـقــول« :منطقة
بـيــت جــن لـهــا أهـمـيــة عسكرية كـبــرى،
وال يمكن تأجيل تحريرها ،فاملنطقة
ه ـن ــاك ت ــرت ـب ــط ب ـج ـن ــوب ل ـب ـن ــان ول ـهــا
امـتــداد طبيعي الــى م ــزارع شبعا .وال
يمكن إبقاء هذا املمر مفتوحًا».
وفـ ـ ــور إعـ ـ ــان املـ ــذكـ ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،ع ــاد
اإلســرائ ـي ـل ـيــون إل ــى ت ـك ــرار مــواقـفـهــم،
فــي سعي لـفــرض بند يقضي بإبعاد
«الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة» إل ـ ـ ــى م ـس ــاف ــة
تتجاوز الستني كيلومترًا عــن حــدود
ً
الـ ـ ـج ـ ــوالن املـ ـحـ ـت ــل ،أي وص ـ ـ ـ ــوال ال ــى
طريق دمشق ـ السويداء .وأكد رئيس
أركــان الجيش غــادي إيزنكوت ،رفض
إســرائ ـيــل وج ــود ح ــزب ال ـلــه وال ـق ــوات
اإليرانية قرب الحدود .هذا التباين في
املواقف مع الــروس ،الذين نفوا تقديم
أي تعهد بـهــذا ال ـشــأن ،يــؤكــد خطورة
االت ـف ــاق بالنسبة إل ــى اإلســرائـيـلـيــن.
كما يؤكد هشاشته وضيق احتماالت
نجاحه .ويشرح مصدر سوري مطلع
لــ«األخـبــار»« :نحن ننظر إلــى االتفاق
عـ ـل ــى أنـ ـ ــه فـ ــرصـ ــة جـ ــديـ ــدة لـتـحـســن
ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب ـ ــي ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا
أن األف ـ ـ ــق ال ـع ـس ـك ــري ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
املسلحني أصـبــح م ـســدودًا ،وبالتالي
هم سيقضون على بعضهم البعض،
فـ ـ ـه ـ ــؤالء ال ي ـم ـك ـن ـه ــم الـ ـتـ ـع ــاي ــش مــع
(الالحرب)» .ويضيف املصدر« :رغم ما
نراه من أمور جيدة في االتفاق ،إال أننا
ال ّ
نعول عليه كثيرًا ،إذ نعتقد أنــه لن

ينجح بشكل كامل ،فاإلسرائيليون لن
يتركوا األمور تجري بعكس أهوائهم،
وس ـي ـع ـم ـلــون ع ـلــى إقـ ـح ــام املـسـلـحــن
بـعـمـلـيــات لـخــرقــه ،وإغــرائ ـهــم بــالــدعــم
املدفعي والجوي ،وهذا ما حدث مرات
ع ــدة؛ وآخــرهــا فــي حضر الـحــدوديــة».
بالنسبة إلــى قــوات املراقبة الروسية،
تشير مصادر مطلعة الى أن «القوات
املـ ــوجـ ــودة ف ــي ال ـج ـن ــوب ال ـ ـسـ ــوري ال
تكفي لتطبيق االت ـفــاق ،وهــي تنتشر
في نقاط متباعدة ،وال تمتلك قــدرات
جــديــة لـضـبــط الــوضــع عـلــى األرض».
ُيذكر أن قــوات املراقبة الروسية سبق
أن أخـلــت نقاطًا لها عندما وصلتها
معلومات عن نية املسلحني مهاجمة
ب ـل ــدات قــري ـبــة ،وبــال ـتــالــي ي ـطــرح هــذا
ً
تساؤال حول ّ
جدية موسكو واألطراف
األخــرى في تطبيق االتـفــاق والحفاظ
عليه.
م ــا ح ــدث مـنــذ ف ـتــرة وج ـي ــزة ف ــي بـلــدة
حضرّ ،
غير من نظرة القيادة السورية
ّ
للمنطقة ،وثــبــت لديها الـشـكــوك التي
كانت حول مشروع إسرائيل في املنطقة
ال ـح ــدودي ــة .إذ وج ــد ال ـس ــوري ــون ،بعد
الرصد واملتابعة األمنية وامليدانية ،أن
قائد عمليات بيت جن واملعروف باسم
«م ـ ـ ــورو» تــرب ـطــه ع ــاق ــات ط ـي ـبــة ج ـدًا
بــاملــوســاد .وتـبـ ّـن أن العملية الفاشلة
ال ـتــي شـنـتـهــا «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» على
حضر أخـيـرًا بدعم إسرائيلي واضــح،
كانت تهدف الى فك الحصار عن بيت
ج ــن ،وبــال ـتــالــي تـقــديــم ال ــدع ــم الـكــامــل
لجماعة «مــورو» ،وفتح خطوط إمداد
ودع ــم «رس ـم ـيــة» مــن ال ـج ــوالن املحتل
واملنطقة الـحــدوديــة بـهــدف استكمال
مشروع املنطقة العازلة.

الفصائل الجنوبية :بين الخارج
و«النصرة»
ال ي ـ ـب ـ ــدو أن الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور األردن ـ ـ ـ ـ ــي
واألميركي في الجنوب يتمتع اليوم
بـنـفــس ال ـقــوة وال ـس ـي ـطــرة .إذ ظهرت

اختارت بعض فصائل الجنوب التحالف مع «جبهة النصرة» إثر ضعف الدعم والتمويل (أ ف ب)

أخ ـي ـرًا مــؤشــرات ع ــدة عـلــى أن بعض
ال ـف ـص ــائ ــل ال ـج ـنــوب ـيــة بـ ـ ــدأت ت ـخــرج
عــن سيطرتهما ،وخـصــوصــا بعدما
أعـلـنــت واشـنـطــن وق ــف بــرنــامــج دعــم
املـسـلـحــن فــي نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي.
وتوضح مصادر مطلعة في حديثها
إلــى «األخ ـبــار» ،أن «الفصائل تشكو

تتهم بعض
فصائل الجنوب
«النصرة» بالعمل على
تصفية قادتها

ضعف التمويل والدعم بشكل واضح
أخـ ـيـ ـرًا ،وب ـع ــض ال ـف ـصــائــل اخ ـت ــارت
االنضمام إلى (جبهة النصرة) عمليًا،
حـيــث تتمتع األخ ـي ــرة بــدعــم ال يــزال
ً
م ـق ـبــوال ،م ـقــارنــة بـبــاقــي الـفـصــائــل».
املالمح اإلسرائيلية هنا تظهر بقوة،
داع ـ ـمـ ــة وم ـ ــدرب ـ ــة وم ـ ـمـ ــولـ ــة ،وح ـت ــى
مشاركة في الحمالت العسكرية.
وبـعــد االت ـف ــاق األخ ـي ــر ،س ــادت حالة
م ــن ال ـت ــذم ــر أوس ـ ـ ــاط امل ـس ـل ـح ــن ،إذ
اعـتـبــر أغـلــب الـفـصــائــل أن األردن ـيــن
واألميركيني تخلوا عنهم ،ويحاولون
إرغــام ـهــم عـلــى ال ــدخ ــول فــي مـشــروع
«تـخـفـيــف ال ـت ـص ـع ـيــد» .ال ـخ ــاف بني
ّ
املسلحني وال ـخ ــارج ،شــكــل حــالــة من
االنـتـقــال مــن حضن غــرفــة العمليات
املشتركة «موك» وغيرها ،إلى حضن
«النصرة» التي ال تــزال تحافظ على
ح ـض ــوره ــا الـ ـق ــوي ،وخ ـص ــوص ــا في
درعا.

نجاح روسي في التحضير للحوار :المعارضة مستعدة
اجتمعت منصات المعارضة
السورية ،في سابقة ،ضمن وفد
يمثلها في محادثات جنيف
«موحد» ّ
ّ
المقبلة ،من دون أن تتوافق مكونات
وفدها على جميع ملفات «التسوية
السياسية» .وبينما خرجت أنقرة لتكشف
عن وعود أميركية جديدة بوقف
تسليح األكراد ،قال الرئيس رجب طيب
أردوغان ،إن «أبواب السياسة تبقى
مفتوحة» على العالقات مع دمشق،
مشيرًا إلى أن األخيرة تشارك بالده النظرة
حول «حزب االتحاد الديموقراطي»

قـبــل أي ــام قليلة عـلــى ان ـطــاق الجولة
الـ ـ ـث ـ ــامـ ـ ـن ـ ــة م ـ ـ ــن مـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ج ـن ـي ــف
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،يـ ـب ــدو امل ـش ـه ــد املـ ـع ــارض
جــاه ـزًا السـتـكـمــال ن ـقــاشــات «ال ـســال
األربـ ـ ـ ـ ـ ــع» ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـص ـ ــدرت ال ـ ـجـ ــوالت
املاضية .فبعد تفاهم روسي ـ أميركي
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب»،
عـ ـل ــى ق ــونـ ـن ــة «مـ ـك ــافـ ـح ــة ّ
وجـ ـه ــود دب ـل ــوم ــاس ـي ــة م ـكــث ـفــة خ ــال
األش ـ ـ ـهـ ـ ــر امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،حـ ـ ـ ّـيـ ـ ــدت الـ ـ ـ ــدول
ال ــراعـ ـي ــة ل ـل ـم ـع ــارض ــة ،ال ـش ـخ ـص ـيــات
الخالفية التي سبق أن أعاقت التقدم
عـلــى مـســار الـحــل الـسـيــاســي ،لتخرج
م ــن ال ــري ــاض بــوفــد م ـع ــارض مـ ّ
ـوحــد.
ويضم هــذا الــوفــد ،أعـضــاء قــدامــى في
«ه ـي ـئــة ال ـت ـف ــاوض ال ـع ـل ـيــا» ومـمـثـلــن
عن «منصتي» موسكو والقاهرة ،إلى
جانب الشخصيات املستقلة ،في حني

يرأسه نصر الحريري ،مجددًا .اإلعالن
عن النجاح في تشكيل الوفد املعارض
ً
تــأخــر يــومــا كــامــا عــن ب ـيــان اجـتـمــاع
«ال ــري ــاض  »2الـخـتــامــي .وتـخـلــل هــذا
الـ ـي ــوم خ ــاف ــات حـ ــول تــرك ـي ـبــة الــوفــد
املحادثات املرتقبة،
وآليات عمله خالل َ
انـ ـتـ ـه ــت ب ـ ـتـ ــوافـ ـ ٍـق مـ ــنـ ــح «م ـن ـص ـت ــي»
موسكو والقاهرة  8أعضاء من أصل
 36عـضـوًا ضـمــن الــوفــد .وق ــال رئيس
«م ـن ـصــة مــوس ـكــو» قـ ــدري ج ـم ـيــل ،إن
ال ـتــوافــق أت ــى بـعــدمــا الـتـقــى املـبـعــوث
األم ـم ــي س ـت ـي ـفــان دي م ـي ـس ـتــورا ،في
موسكو ،وتلقى منه «ضمانات بعدم
الـ ـسـ ـم ــاح ألح ـ ــد ب ــالـ ـخ ــروج عـ ــن قـ ــرار
م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ــدول ــي ال ــرق ــم ،2254
ومنع الشروط املسبقة من أي طرف».
وم ــن املـمـكــن ال ـب ـنــاء عـلــى أن املـبـعــوث

أكد ترامب أنه
سيعمل على إنهاء
«الفوضى التي ورثها»
في الشرق األوسط

األممي تلقى تلك «الضمانات» بدوره،
من باقي األطراف املعارضة ،أو الدول
الراعية لها كالسعودية ،لكونه رفض
ســابـقــا تـقــديــم أي ال ـتــزامــات مشابهة.

وب ــرغ ــم «ال ـت ـط ـم ـي ـن ــات» حـ ــول ال ـت ــزام
الـجـمـيــع ب ـم ـحــادثــات غ ـيــر م ـشــروطــة،
أص ـ ــر ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن املـ ـش ــارك ــن فــي
م ــؤت ـم ــر الـ ــريـ ــاض ع ـل ــى ال ـح ــدي ــث عــن
ّ
ضـ ـ ـ ــرورة «رح ـ ـيـ ــل األس ـ ـ ـ ــد» ،م ــذك ــري ــن
ب ــال ـب ـي ــان ال ـخ ـت ــام ــي ل ـل ـمــؤت ـمــر .وق ــال
ع ـض ــو «االئـ ـ ـت ـ ــاف» امل ـ ـعـ ــارض ه ـشــام
م ــروة ،لــوكــالــة «ف ــران ــس ب ــرس»« :كــان
هـنــاك ســابـقــا حــديــث عــن قـبــول األســد
ف ــي امل ــرح ـل ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة ،ول ـك ــن نص
ال ـب ـي ــان (ال ـخ ـت ــام ــي) ي ـت ـك ـلــم ع ــن ع ــدم
قـ ـب ــول هـ ــذا األمـ ـ ـ ــر» .وأض ـ ـ ــاف أنـ ــه «ال
يوجد أي تـنــازالت ،هــذا الحديث جزء
مــن حملة دعــائـيــة ّ
روج لـهــا الـنـظــام».
ّ
وحول موقف الوفد املوحد من مؤتمر
«ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار الـ ــوط ـ ـنـ ــي» فـ ــي س ــوت ـش ــي،
لـ ــم تـ ـع ــط عـ ـض ــو «االئـ ـ ـت ـ ــاف» بـسـمــة

