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تحليل إخباري

ورطة تل أبيب:
ال هي قادرة على التسليم...
وال على التغيير الجذري

في املقابل ،تشير تقارير جديدة إلى
ً
أن  19فصيال من مناطق مختلفة في
سوريا ،شكلت «قيادة عسكرية عليا»،
فــي خ ـطــوة أول ــى سـعـيــا إل ــى تنسيق
أكـ ـب ــر بـ ــن ال ـف ـص ــائ ــل ع ـل ــى مـخـتـلــف
الجبهات .لكن الالفت هنا ،أن أغلبية
الفصائل املنضوية في املشروع هي
فصائل جنوبية معروفة ،وهذا إن دل
ّ
على شيء ،فإنه يدل على بداية تشكل
«وعـ ـ ــي» ج ــدي ــد ل ــدى ت ـلــك ال ـف ـصــائــل،
إذ ب ــدأوا يفهمون أن الـضـغــوط التي
ي ـت ـعــرضــون ل ـهــا م ــن الـ ـخ ــارج تـهــدف
إلى دفعهم نحو «النصرة» وبالتالي
إس ــرائـ ـي ــل ،م ــا ي ـع ـنــي اس ـت ـف ــراده ـم ــا
بالقرارين العسكري والسياسي في
الجنوب ،وهــذا ما ترفضه الفصائل،
ً
الـتــي تتهم أص ــا «الـنـصــرة» بالعمل
عـ ـل ــى ت ـص ـف ـي ــة قـ ـ ـي ـ ــادات ال ـف ـص ــائ ــل
األخ ـ ــرى م ــن خ ــال االغ ـت ـي ــاالت شبه
اليومية .ووردت معلومات تفيد بأن

ّ
وقد تضطر إلى اللجوء إلى خيارات استباقية منعًا لتشكل
علي حيدر
ً
هذا الواقع .وبما أن روسيا باتت مدخال إلزاميًا ألي ترتيب
ال تزال تداعيات فشل املساعي اإلسرائيلية في فرض معادلتها سياسي وأمني على الساحة السورية ،ومن مصلحتها عدم
على الساحة السورية تتواصل على املستويني السياسي نشوب مواجهة عسكرية مع إسرائيل ،كان نتنياهو حريصًا
ّ
واإلعالمي .أبرز هذه
املفاعيل ،التي تجسدت في اتفاق خفض على أن يدلي بهذه املواقف على مسامع بوتني.
ّ
السياسي
القرار
صانع
أدخل
ه
أن
السوري،
التوتر في الجنوب
في السياق نفسه ،كشفت القناة العاشرة في التلفزيون
واألمني في تل أبيب ،في «ورطة» اتخاذ قرار مفصلي .تنبع اإلسرائيلي أن نتنياهو أوضح للرئيس الفرنسي إيمانويل
هذه الورطة من حقيقتني ،األولى أنه ليس قادرًا على التسليم ماكرون أنه «يدرس مهاجمة أهداف إيرانية في سوريا».
بالواقع املتشكل في الساحة السورية ،مع ما ينطوي عليه وأشار إلى أن «إسرائيل ستعمل عسكريًا إذا دعت حاجاتها
من تهديدات متصاعدة ،والثاني أنه ليس قادرًا على تغيير
القيام بذلك» .في املقابل ،ذكرت القناة اإلسرائيلية
املعادلة السورية بشكل جذري .نتيجة ذلك ،صدرت مواقف األمنية إلى ّ
أن ماكرون حذر نتنياهو من «القيام بخطوات متهورة».
وتقديرات ،تستند إلى «حكمة ما بعد الهزيمة» ،ترى أن عدم من الواضح أن هدف هذه الرسائل ،التي يتوقع أن تستمر في
التدخل العسكري اإلسرائيلي
املباشر في الساحة السورية األيام واألسابيع املقبلة ،هو دفع موسكو للضغط لكبح املسار
ً
ما
وهو
استراتيجيًا.
خطأ
كان
ملصلحة الجماعات املسلحة
الذي تتخوف منه تل أبيب .لكن التجربة حتى اآلن أثبتت أن
يعني أن تل أبيب بدأت اآلن تدفع ثمن هذا الخطأ ،وأن عليها رسائل تل أبيب ورهاناتها كانت فاشلة في أغلب األحيان .أما
محاولة الحد من تداعياته.
بالنسبة إلى املخاوف التي تهيمن على وعي صانع القرار في
على
التأثير
في
السابقة
أبيب
تل
لم يحل فشل رهانات
تل أبيب ،فقد أجملها معلق الشؤون األمنية في موقع «يديعوت
املرحلة
بخصوص
االميركية،
الروسية
مجرى املحادثات
أحرونوت» ،رون بن يشاي ،بالقول إن «التقدير السائد في
التي تلي دون مواصلة نتنياهو
املؤسسة األمنية أن اإليرانيني
محاوالته السياسية مع جرعة أعلى
وشركاءهم ،حزب الله وسوريا،
سيلحق
الصواريخ
ر
تطو
من الرسائل «التهويلية» بهدف أخذ
ّ
باتوا قادرين على التسبب بخسائر
مخاوف تل أبيب بالحسبان .وهو
في
األضعاف
بمئات
خسائر
وأضرار للجبهة الداخلية والعسكرية،
ما كانت تخشى منه ،عندما كانت
أكبر مما كان يمكن أن يسببوه قبل
الجبهة الداخلية
تعارض بشدة القضاء على «دولة
سنوات» .وأضاف أنه «بعد سنتني أو
داعش» في الساحتني السورية
ثالث ،سيكون التهديد على الجبهة
منها
تتخوف
كانت
التي
والعراقية ،بل ترى أن السيناريوات
الداخلية أخطر بكثير» .ورأى بن يشاي أن السبب األساسي
َ
بدأت بالتحقق ،وخاصة أن البديل من «داعش» هو سيطرة لذلك ،ليس زيادة كمية الصواريخ التي يمكن إيران أن تسقطها
محور املقاومة الذي يشكل تهديدًا استراتيجيًا لألمن القومي على إسرائيل ،بل الفعالية القاتلة لهذه النيران التي ستتساقط
اإلسرائيلي.
علينا ليس فقط من لبنان وإنما أيضًا من سوريا .ورأى معلق
تتعامل
أن
إسرائيل
على
وبات
«العذل»،
السيف
سبق
أما وقد
الشؤون األمنية أن «هذه الخسائر واألضرار التي ستلحق
مع الواقع كما هو ،بكل ما ينطوي عليه من تهديدات وتحديات بالجبهة الداخلية املدنية والعسكرية قد تتضاعف إلى مئات
وفرص مفترضة ،عمد رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو إلى املرات» .وأعاد بن يشاي هذا التطور في الخسائر إلى ما
محاولة رفع مستوى القلق لدى موسكو وباريس من سيناريو اعتبره «التحول في الدقة» التي يسعى اإليرانيون إلى إدخالها
ً
تضطر فيه إسرائيل إلى تبني خيارات ال تريدها،
ابتداء (بل على جميع عناصر النيران التي ستستهدف في أي مواجهة
األدق أنها ال تستطيع تحمل كلفة مفاعيلها وتداعياتها) .عسكرية شاملة األهداف النوعية في إسرائيل ،والتسبب
وال يبعد الحقًا أن تحاول بشكل متعمد ومدروس التلويح بوقوع أعداد كبيرة جدًا من الخسائر واألضرار االستراتيجية
بلعب دور «جن رب البيت» ،عبر الحديث عن مرحلة الالخيار العسكرية بمئات أضعاف ما تسببه آالف الصواريخ غير
التي تتراجع فيها حساباتها للكلفة في ضوء التهديدات الدقيقة .والتطور الثاني الذي رفع مستوى الخطورة في تل
املتصاعدة على األمن القومي اإلسرائيلي.
أبيب ،أن الساحة السورية انضمت إلى الجبهة الشمالية ضد
معالم هذا املسار بدأت تتشكل على يد نتنياهو الذي أكد إسرائيل ،األمر الذي يعني أيضًا أن جهود الجيش الهجومية
ً
للرئيس الروسي فالديمير بوتني ،أن التمركز اإليراني في ستنقسم إلى قسمني ،بدال من أن تتركز على الساحة اللبنانية.
ّ
سيقيد نشاطات
الساحة السورية ،يتعارض مع املبادئ األمنية اإلسرائيلية .ولفت بن يشاي أيضًا إلى ّأن الوجود الروسي
وأراد بذلك اإليحاء بأن تل أبيب باتت محشورة في خياراتها ،سالح الجو اإلسرائيلي.

تـحـضـيــرات تـجــرى لنقل مجموعات
مــن «قـ ــوات أح ـمــد ال ـع ـبــدو» و«أس ــود
الشرقية» املوجودة في محيط منطقة
ّ
بمعية األميركيني
الركبان الحدودية،
واألردن ـي ــن ،إلــى ريــف درع ــا الشرقي
عـبــر ال ــداخ ــل األردن ـ ــي ،بـهــدف تعزيز
ال ـج ـب ـهــة ه ـن ــاك ت ـح ـض ـي ـرًا لـلـمــرحـلــة
املقبلة.
إذًا ،ال ي ـ ـ ــزال امل ـش ـه ــد فـ ــي ال ـج ـن ــوب
ال ـ ـسـ ــوري غ ــام ـض ــا .وك ـ ــل امل ــؤش ــرات
تـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ـ ــى أن ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق «ت ـخ ـف ـي ــف
ال ـت ـص ـع ـي ــد» ال يـ ـع ــدو ك ــون ــه ات ـفــاقــا
ش ـك ـل ـي ــا حـ ـت ــى اآلن .أمـ ـ ــا ال ـف ـص ــائ ــل
ّ
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة فـ ـتـ ـتـ ـك ــت ــل وت ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ــن
الـتـمــويــل وال ــدع ــم .وف ــي امل ـقــابــل ،فــإن
الجيش السوري وحلفاءه يتابعون
ع ـم ـل ـي ــات ـه ــم فـ ــي م ـح ـي ــط بـ ـي ــت ج ــن،
فـيـتـقــدمــون وي ـس ـي ـطــرون ،وي ـع ــززون
قـ ّـوات ـهــم عـلــى ط ــول خـطــوط التماس
الجنوبية.

«موحد»
لـ«جنيف» بوفد
َّ
قضماني ،خــال مؤتمر صحافي من
الرياض أمس ،موقفًا واضحًا ونهائيًا
منه .واكتفت بالقول« :لم يحدد موعد
له ،ولم تتضح لنا مالمحه وال أهدافه.
وال نعلم ما هي مرجعية هذا املؤتمر».
وأتـ ــت زي ـ ــارة دي م ـي ـس ـتــورًا لــروسـيــا
بعد حضوره افتتاح مؤتمر «الرياض
»2؛ ل ـل ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــزام مــوس ـكــو
ب ــإنـ ـج ــاح جـ ــولـ ــة «جـ ـنـ ـي ــف» امل ـق ـب ـل ــة،
وتـ ـلـ ـق ــي «ض ـ ـمـ ــانـ ــات» م ـق ــاب ـل ــة مـنـهــا
بشأن استعداد دمشق للمضي قدمًا
ن ـح ــو «تـ ـس ــوي ــة س ـي ــاس ـي ــة» .وال ـت ـقــى
ً
امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث األمـ ـ ـم ـ ــي ك ـ ـ ــا م ـ ــن وزي ـ ـ ــري
الــدفــاع والـخــارجـيــة الــروسـيــن .ودعــا
الوزير سيرغي الفــروف ،خالل اللقاء،
إل ــى إط ــاق «ح ــوار (سـ ــوري) شــامــل...
تـحــت رعــايــة مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي»،

مـشــددًا على أن جـهــود ب ــاده فــي هذا
امل ـس ــار تـحـظــى بــدعــم تــرك ـيــا وإي ـ ــران.
واع ـت ـب ــر أن إط ـ ــاق مــؤت ـمــر «الـ ـح ــوار
الــوطـنــي» (املـقــرر عـقــده فــي سوتشي)
س ـ ــوف ُ«ي ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـرع» ان ـ ـطـ ــاق م ـث ــل ه ــذا
الـ ـح ــوار .ب ـ ــدوره ،ش ــدد دي مـيـسـتــورا
على ض ــرورة «طــي صفحة املــاضــي...
وال ـت ـع ــام ــل م ــن اآلن ف ـص ــاع ـدًا م ــع كل
املسائل؛ في إطار املسار السياسي».
ومع ّ
تطور التنسيق الروسي ـ األممي
عـلــى مـســار امل ـحــادثــات بــن الحكومة
واملعارضة السورية ،يظهر أن موسكو
قطعت شوطًا كبيرًا في احتواء الدور
الـ ـت ــرك ــي فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا .ف ـب ـع ــد تــوق ـيــع
أنـقــرة تـعـهــدات فــي مـحــادثــات أستانا
وسوتشي ،خــرج الرئيس رجــب طيب
أردوغ ــان ليقول إن «اب ــواب السياسة

مفتوحة دائمًا وحتى آخر لحظة» ،في
معرض رده على ســؤال صحافي عن
وجود اتصال «مباشر أو غير مباشر»
مـ ــع ن ـظ ـي ــره الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ـش ــار األس ـ ــد.
وبـ ــرغـ ــم ن ـف ـي ــه وج ـ ـ ــود ه ـ ــذا االتـ ـص ــال
حــالـيــا ،فـقــد ت ــرك ال ـبــاب مفتوحًا أمــام
قيامه ،موضحًا أن «كــل شــيء يعتمد
على الظروف .ومن غير املناسب قول
(أبـ ـ ـدًا) بـشـكــل ع ـ ــام» .امل ــوق ــف الـتــركــي
ّ
«اللي» تجاه دمشق ،جاء مع ما نقله
أردوغان عن نظيره الروسي فالديمير
بوتني ،حول نظرة دمشق حيال «حزب
االتـ ـح ــاد ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» و«وحـ ـ ــدات
حـمــايــة ال ـش ـعــب» ال ـك ــردي ــة .إذ ق ــال إن
الرئيس األسد «ال يرغب» في مشاركة
م ـم ـث ـل ـي ـهــم ضـ ـم ــن م ــؤتـ ـم ــر «ال ـ ـحـ ــوار
الوطني» املرتقب .وشـ ّـدد على أهمية

موقفي روسيا وإيران تجاه أي عملية
عسكرية تسعى ب ــاده إل ــى تنفيذها
في منطقة عفرين .وفي تفصيل الفت،
وردًا على سؤال حول احتمال صياغة
«دس ـتــور جــديــد» فــي ســوريــا وإج ــراء
ان ـت ـخــابــات ،ق ــال أردوغ ـ ـ ــان« :الـجـمـيــع
يسعون إلــى ذل ــك ،وس ــوف يتم تــداول
ك ــل هـ ــذه األم ـ ــور ف ــي امل ــؤت ـم ــر .وعـلــى
ّ
الرغم من أن الحديث ال يزال مبكرًا عن
مسألة االنتخابات ،غير أن من املمكن
أن تقام مراكز اقتراع في تركيا أيضًا
من أجل السوريني املقيمني هنا».
وت ــراف ــق ه ــذا امل ــوق ــف الـ ــذي يـعـبــر عن
تـ ـع ــاظ ــم «االنـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــاح» الـ ـت ــرك ــي نـحــو
موسكو وحلفائها ،مع اتصال هاتفي
ب ــن أردوغـ ـ ـ ـ ــان وال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب .وحـمــل االت ـصــال كما

س ــاب ـق ـي ــه مـ ــن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،ت ـط ـم ـي ـنــات
ب ــوق ــف ال ــدع ــم ال ـع ـس ـكــري املـ ـق ــدم إلــى
األك ــراد فــي الشمال ال ـســوري ،وفــق ما
أف ــاد وزي ــر الـخــارجـيــة الـتــركــي مــولــود
جــاويــش أوغـلــو .ولفت األخـيــر إلــى أن
الرئيس التركي أبلغ تــرامــب بفحوى
امل ـبــاح ـثــات ال ـت ــي ج ــرت ف ــي ســوتـشــي
الروسية .وكــان الرئيس األميركي قد
كتب في تغريدة صباح أمس« :سوف
ن ـت ـحــدث إل ــى الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رجــب
طيب أردوغ ــان ...حول تحقيق السالم
في الفوضى التي ورثتها في الشرق
ّ
األوس ــط .ســوف أسـ ّـويـهــا كــلـهــا .ولكن
مــا هــذا الخطأ هـنــاك فــي املـقــام األول!
ّ
(الذي كلف) في األرواح والدوالرات (6
تريليونات دوالر)».
(األخبار)

