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ﳉﻮﻻن اﶈﺘﻞ
أحيانًا ،ويدعمهم بالذخيرة والعتاد
حـ ـيـ ـنـ ـم ــا يـ ـ ـ ــرى ح ـ ــاج ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك».
ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،كـ ــان مسلحو
بـيــت جــن ومـحـيـطـهــا يـتـلـقــون دعمًا
إســرائ ـي ـل ـيــا م ـب ــاش ـرًا ،إن م ــن نــاحـيــة
الــرواتــب الشهرية التي كــان يدفعها
لـهــم ،أو مــن ناحية الــدعــم العسكري
املباشر ،كالقصف املدفعي والتسليح
والتجهيز وحتى نقل األفــراد .ويرى
ضــابــط رف ـيــع ف ــي الـجـيــش ال ـســوري
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أن «املشروع اإلسرائيلي في املنطقة
ه ـن ــاك ان ـت ـه ــى ب ـس ـق ــوط ب ـي ــت ج ــن»،
مـضـيـفــا أن «اإلس ــرائ ـي ـل ــي حـ ــاول أن
ينقذ امل ـشــروع ،عبر محاولة فاشلة
للسيطرة على بلدة حضر الحدودية
فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ل ـك ـن ــه فـشــل
ً
ف ـش ــا ذري ـ ـعـ ــا» .بـ ـ ـ ــدوره ،ي ــؤك ــد أحــد
ق ـ ــادة ال ـج ـيــش امل ـي ــدان ـي ــن أن «ه ــذه
أول ــى الـضــربــات املـبــاشــرة والقاسية
لـ ــإسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .وص ـ ـم ـ ــود امل ـن ـط ـق ــة
الجنوبية كلها وبلدة حضر وغيرها
ً
كان فشال لخطط العدو ،لكن عملية
بـيــت جــن وتـحــريــرهــا شكلت ضربة
مل ـشــروع ال ـحــزام األم ـن ــي» .ويضيف:
«ال يـ ـ ــزال الـ ـع ــدو ي ـم ـت ـلــك نـ ـف ــوذًا فــي
املنطقة الجنوبية .ال شــك أنــه تلقى
ض ــرب ــة قــاس ـيــة ،لـكـنــه ل ــن يـسـتـسـلــم،
وسوف يستفيد من القرى الحدودية
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـث ـ ــل جـ ـ ـب ـ ــات ـ ــا الـ ـخـ ـش ــب
والقنيطرة املـهـ ّـدمــة وغيرها إلعــادة
ترميم مشروعه ولو جزئيًا».
ومن املتوقع في املرحلة املقبلة ،بعد
خـ ـ ــروج امل ـس ـل ـحــن م ــن امل ـن ـط ـق ــة ،أن
يـثـبــت الـجـيــش نـقــاطــا استراتيجية
وح ــاك ـم ــة لـلـسـيـطــرة ع ـلــى الـ ـح ــدود،
ومـنــع م ـحــاوالت الـعــدو اإلسرائيلي
للعبث باملنطقة الحدودية .وقريبًا،
ستصبح الغوطة الغربية بأكملها
خالية تمامًا من املسلحني.

مع اشـتــداد املـعــارك التي تــدور في ريفي
حماة وإدل ــب ،بــن الجيش واملجموعات
املـسـلـحــة ال ـت ــي ت ـقــودهــا «ه ـي ـئــة تـحــريــر
ال ـ ـشـ ــام» ،ي ـت ـعـ ّـمــق الـ ـخ ــاف ب ــن أط ـيــاف
امل ـعــارضــة ،الـسـيــاسـيــة منها واملسلحة،
حـ ـ ــول امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر «ال ـ ـحـ ــوار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي» امل ـ ـقـ ــرر عـ ـق ــده فـ ــي ســوت ـشــي
الـ ــروس ـ ـيـ ــة .وت ـ ـفـ ــرض مـ ـش ــارك ــة غــالـبـيــة
ال ـف ـص ــائ ــل الـ ـت ــي س ـب ــق أن ش ــارك ــت فــي
ات ـف ــاق ــات «تـخـفـيــف الـتـصـعـيــد» املــوقـعــة
فـ ـ ــي أس ـ ـت ـ ــان ـ ــا ،ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـب ـ ـهـ ــات الـ ـقـ ـت ــال
املشتعلة حاليًا ،تحديات إضافية على
رعـ ــاة امل ــؤت ـم ــر ،ال ـ ــدول ال ـضــام ـنــة ال ـثــاث
ف ــي أس ـتــانــا .واسـتـجـلـبــت الـتـصــريـحــات
«ال ـل ـي ـن ــة» ت ـج ــاه امل ـش ــارك ــة ف ــي املــؤت ـمــر،
حـ ـم ــات «تـ ـخ ــوي ــن» م ــن ق ـب ــل ال ـف ـصــائــل
ال ــرافـ ـض ــة ل ـل ـح ـض ــور ،والـ ـت ــي اسـتـغـلــت
املـشــاركــة الــروسـيــة فــي التغطية الجوية
ملعارك الجيش في ريف حماة ،الستنكار
«املــؤتـمــر ال ــروس ــي» .فــي املـقــابــل ،راهـنــت
أطراف أخرى على أن حضور املؤتمرات ال
يمنعها من االستمرار في القتال.
وعـ ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،ي ـك ـث ــف ال ـج ـيــش
هجومه انطالقًا من ريف حماة الشمالي،
ضمن تحرك منسق يهدف إلى استعادة
مناطق مهمة على أعتاب محافظة إدلب.
وسيطر أمــس على تل األســود والكتيبة
امل ـ ـه ـ ـجـ ــورة فـ ــي ري ـ ــف إدلـ ـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ــي
الشرقي ،قــرب قرية املشيرفة ،إلــى جانب
السيطرة النارية على قرية أم حارتني في
ريف حماة .وبالتوازي ،استهدف سالحا

الجو واملدفعية مواقع املسلحني في ريفي
ح ـم ــاة وإدل ـ ــب ،وخ ــاص ــة ف ــي ت ــل مــرديــخ
وس ــراق ــب وأم ح ــارت ــن وأبـ ــو دال ـ ــي ،إلــى
جانب اللطامنة وكفرزيتا .وفي إطار تلك
العمليات ،تمكن املسلحون مــن إسقاط
طــائــرة حربية فــي ريــف حـمــاة الشمالي.
ونشرت حسابات معارضة على وسائل
ً
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي تـسـجـيــا يظهر
إطالق صاروخ مضاد للطائرات (محمول
عـلــى الـكـتــف) ضــد الـطــائــرة نفسها ،إلــى
جانب تسجيل آخر يظهر جثمان قائدها،
فــي ظــل تأكيد قـيــادة الجيش استشهاد
الطيار.
فــي مـ ــوازاة ه ــذا التصعيد ،أش ــار رئيس
وف ـ ــد املـ ـع ــارض ــة إل ـ ــى الـ ـج ــول ــة املــاض ـيــة
مــن مـحــادثــات أسـتــانــا ،أحـمــد طعمة ،أن
الوفد «لــم يتخذ ق ــرارًا» حتى اآلن ،بشأن
ح ـضــوره مــؤتـمــر «ال ـح ــوار الــوطـنــي» من
عدمه ،معتبرًا أن ذلك رهن التفاصيل التي
سيقدمها الجانب الروسي .وأضــاف في
مقابلة مع جريدة «ديلي صباح» التركية،
نشرت مقتطفات منها ،أن املعارضة «لن

بحث الفروف وتيلرسون
ملف «سوتشي» في
اتصال هاتفي

تسمح بتمرير مخططات إع ــادة تأهيل
(الرئيس بشار) األسد والعودة إلى الوراء،
سواء في سوتشي أو في غيرها» ،معتبرًا
ً
أن ذلك «لن يكون ممكنًا وال مقبوال» حتى
بالنسبة الــى املجتمع الــدولــي .وق ــال إن
هـنــاك «تـبــايـنــا» فــي املــواقــف بــن روسيا
وإي ــران فــي مــا يتعلق بالحل السياسي،
معتبرًا أن «طهران تتبنى موقف النظام
الـ ـس ــوري بـشـكــل ك ــام ــل ،وقـ ــد عـمـلــت في
الـجــولــة األخ ـي ــرة مــن م ـحــادثــات أسـتــانــا
والـتــي قبلها ،على عرقلة االتـفــاق بشأن

املعتقلني» ،بخالف موقف موسكو «التي
تريد الــدفــع بالحل إلــى األم ــام ،لكن دون
الـسـقــف ال ــذي يــرضـيـنــا» .وف ــي الـسـيــاق،
رف ــض نـحــو  40م ــن الـفـصــائــل املسلحة،
بينها «جـيــش اإلس ــام» و«حــركــة أحــرار
ـرك امل ـشــاركــة في
ال ـش ــام» ،فــي بـيــان مـشـتـ ٍ
مــؤت ـمــر س ــوت ـش ــي .وش ـ ــدد ال ـب ـي ــان على
ال ـ ــرف ـ ــض «امل ـ ـط ـ ـلـ ــق ملـ ـ ـح ـ ــاوالت روسـ ـي ــا
االلتفاف على مسار جنيف» .في املقابل،
أعـلـنــت ال ـق ــوى واألح ـ ــزاب املـنـخــرطــة في
«اإلدارة الــذات ـيــة» فــي الـشـمــال ال ـســوري،
تأييدها النعقاد املؤتمر ،مؤكدة «حقها»
ف ــي امل ـشــاركــة ف ـيــه .ودعـ ــت إل ــى أن تكون
مشاركتها «تـحــت اســم اإلدارة الــذاتـيــة»
كما إلى «عدم إخضاع التحضير للمؤتمر
وتوجيه الدعوات للحضور وفق مشيئة
الحكومة التركية».
في سياق متصل ،بحث وزير الخارجية
ال ـ ــروس ـ ــي س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ـ ــروف ،ون ـظ ـي ــره
األم ـي ــرك ــي ري ـك ــس ت ـي ـلــرســون ،أم ــس في
اتـصــال هاتفي ،تـطــورات امللف الـســوري.
وأفـ ــادت وزارة الـخــارجـيــة الــروسـيــة بــأن
«ال ـجــان ـبــن نــاقـشــا خ ـط ــوات ح ــل ال ـنــزاع
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ،مـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى وحـ ـ ــدة
أراض ــي هــذا البلد» ،مضيفة أن «مــن بني
املوضوعات التي نوقشت ،مؤتمر الحوار
الوطني ،كجزء مــن الجهود الرامية إلى
تعزيز التسوية على أساس قرار مجلس
األم ـ ــن ...وتـشـجـيــع امل ـح ــادث ــات املـبــاشــرة
بـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة واملـ ـع ــارض ــة
ف ــي جـنـيــف م ــن دون ش ـ ــروط م ـبــدئ ـيــة».
وبالتوازي ،دعا مساعد وزير الخارجية
ميخائيل بــوغــدانــوف ،إل ــى وج ــوب عقد
مؤتمر سوتشي ،برعاية األمــم املتحدة.
ّ
وأشــار إلــى أن «الـقــرار األممي  ،2254كان
أســاســا» لكل خـطــوات ب ــاده لحل األزمــة
ال ـســوريــة .عـلــى صعيد آخ ــر ،أعـلــن وزيــر
الــدفــاع ال ــروس ــي ،سـيــرغــي شــويـغــو ،بــدء
بــاده تشكيل مجموعة قــوات دائـمــة في
َ
قاعدتي طرطوس وحميميم .وأشــار في
تـصــريـحــات صحافية فــي مــوسـكــو ،إلــى
م ـص ــادق ــة ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بــوتــن ،قبل أي ــام ،على تشكيل مجموعة
قوات دائمة في القاعدتني.
(األخبار)

تقرير

فرص وتحديات إسرائيلية في وثيقة ترامب لألمن القومي
علي حيدر
ّ
تبنت وثيقة األمــن القومي األميركي ،التي قدمها
الرئيس دونالد ترامب ،الرواية اإلسرائيلية الكاملة
التي تعمل على ترويجها في املنطقة والعالم حول
م ــوق ــع اح ـت ــال فـلـسـطــن م ــن ص ــراع ــات املـنـطـقــة،
ودور إيـ ــران .واع ـت ـبــرت ّأن ال ـص ــراع الفلسطيني
اإلســرائـيـلــي ليس عقبة مركزية أمــام الـســام في
الـشــرق األوس ــط ،فــي مقابل أن إي ــران هــي العامل
املــركــزي فــي عــدم االسـتـقــرار ،وأنـهــا ليست جــزءًا
من الحل.
فــي مــا يتعلق بــالـشــرق األوس ــط ،ح ـ َّـددت الوثيقة
ُ
ث ــاث ــة تـ ـه ــدي ــدات م ــرك ــزي ــة :ت ـم ــرك ــز ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة وت ـص ــدي ــره إلـ ــى ال ـعــالــم؛
ُّ
توسع النفوذ اإليــرانــي في املنطقة ودعــم طهران
لإلرهاب ،وتهديد استقرار سوق الطاقة العاملية.
وهو ما يتالقى مع الرؤية اإلسرائيلية في املوقف
من «النفوذ اإليراني» ومما تطلق عليه اإلرهاب.
ومـ ــع أن إدارة ت ــرام ــب ل ــم ت ـت ـ ّ
ـن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الهجومية التي كانت تأملها تل أبيب باعتبارها
امل ــدخ ــل لـتـغـيـيــر م ــوازي ــن الـ ـق ــوى اإلق ـل ـي ـم ـيــة فــي
مواجهة إيــران وحلفائها ،إال أن الوثيقة شــددت
عـلــى ع ــدم نـيــة واشـنـطــن االن ـس ـحــاب مــن الـشــرق

األوس ـ ـ ـ ــط أو ت ـق ـل ـي ــص وج ـ ــوده ـ ــا فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة.
وه ــو مــا يـعـنــي ،كـمــا لـفــت إل ــى ذل ــك رئـيــس معهد
أبحاث األمــن القومي ،اللواء عاموس يادلني ،إلى
أن تــرامــب ال يـنــوي االسـتـمــرار فــي استراتيجية
«االنـتـقــال» مــن الـشــرق األوس ــط إلــى شــرق آسيا
الـتــي قــادهــا الــرئـيــس الـســابــق ب ــاراك أوبــامــا .وفي
الــوقــت نفسه ،عــدم تبني نهج فــرض إصــاحــات
ديمقراطية على أنظمة املنطقة ،كما جرى خالل
والية الرئيس جورج بوش االبن.
م ــن دون أن ي ـت ـعــارض ذل ــك م ــع اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن
ستقرر من
ستدعم األنظمة التي
الواليات املتحدة ُ
ُ
تلقاء ذاتـهــا الــدفــع قـ ُـدمــا بــإصــاحــات ،وقــد ذكـ َـرت
السعودية ومصر في هذا السياق.
أما عن كيفية مواجهة التهديد اإليراني ،فقد رأت
الوثيقة أن ذلــك يكون ضمن إطــار تحالف ينشئ
جبهة مــوحــدة وواس ـعــة يمكنها أن تخلق تــوازن
قــوى إقليميًا ضــد إي ــران وإرس ــاء االسـتـقــرار في
الشرق األوسط .ويستند التحالف إلى التعاون بني
دول الخليج وإلى تعاون مع إسرائيل .ورأى يادلني
أن هذين الشرطني ،لم ينضجا بعد ،ومن الصعب
التوقع أن ينضجا في وقت قريب.
مع ذلك ،انطوت الوثيقة ،بحسب قراءة معهد أبحاث
األم ــن ال ـقــومــي ،عـلــى ت ـحــديــات وفـ ــرص .ورأت أن

االستراتيجية األميركية تعاني من فجوات ،ومنها
عــدم الـتـعــرض لـخـطــوات م ـحـ َّـددة يجب على إدارة
ترامب القيام بها من أجــل ترجمة االستراتيجية
إلى أفعال .وينبع التخوف اإلسرائيلي من
املعلنة ّ
احتمال أل تترجم املقاربة املقترحة إلى أفعال ،ما
سـيــؤدي إلــى مواصلة إي ــران سعيها إلــى توسيع
نفوذها في املنطقة من دون إزعاج كبير.
وكـ ــان الف ـت ــا ،مــاح ـظــة ي ــادل ــن أن االسـتــراتـيـجـيــة
األم ـيــرك ـيــة غـلــب عـلـيـهــا ال ـطــابــع الــدفــاعــي لكونها
تستهدف وضع حد للتحركات اإليرانية ،وبشكل
أس ــاس ــي ع ـب ــر إنـ ـش ــاء ج ـب ـهــة ت ـ ــؤدي إلـ ــى تـ ــوازن
إقليمي .وقـصــدت الوثيقة بــذلــك ،كبح النشاطات
اإليرانية وتقليص ضــررهــا ،بالتعاون مع العبني
إقليميني مــؤيــديــن لــأمـيــركـيــن ،كـشــرط لتحقيق
هذه األهداف.
أم ـ ــا مـ ــا س ـي ـت ــرت ــب عـ ــن ذل ـ ـ ــك ،ع ـم ـل ـي ــا ،بــال ـن ـس ـبــة
إلس ــرائ ـي ــل ،فـهــو ب ـقــاؤهــا ف ــي جـبـهــة ال ـص ــراع في
مــواجـهــة إيـ ــران ،بـيـنـمــا ال ـق ــدرة عـلــى إقــامــة جبهة
إقليمية واسعة مشروطة بقدرة دول الخليج على
التعاون ،وتحديدًا في هــذا الوقت الــذي يــزداد فيه
التوتر بينها ،في ضــوء محاولة السعودية الدفع
ُقدمًا بسياستها بطريقة عنيفة ومحاولة فرضها
على سائر دول الخليج .ولفتت القراءة اإلسرائيلية

إلـ ــى أنـ ــه نـتـيـجــة عـ ــدم إحـ ـ ــراز ت ـق ــدم ع ـلــى امل ـســار
الفلسطيني اإلسرائيلي ،فإن فرص موافقة الدول
الخليجية على التعاون مع إسرائيل في مواجهة
إيران بشكل علني تبقى محدودة.
في ضوء ذلك ،دعت القراءة إلى بلورة بدائل أخرى
عن نجاح تشكيل تحالف إقليمي واســع ملواجهة
إي ــران .وأوضـحــت أنــه على الــرغــم مــن الـتــزام إدارة
ترامب عدم االنسحاب من الشرق األوسط ملصلحة
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ج ـن ــوب ش ــرق آس ـي ــا ،ل ــم تستبعد
الـ ـق ــراءة أن ت ـجــد إدارة ت ــرام ــب نـفـسـهــا مـضـطــرة
االقتصادي الذي
إلى خيار كهذا ،نتيجة التحدي
ّ
تمثله الصني ،وبسبب التهديد الــذي تمثله كوريا
الشمالية .فــي املقابل ،شــدد يــادلــن على ضــرورة
محاولة ّالتأثير بالخطوات األميركية املستقبلية
من أجل أل يتحقق هذا السيناريو الــذي تتخوف
منه إسرائيل.
ّ
وعـ ّـبــرت ق ــراءة يــادلــن عــن تـخــوفـهــا مــن توصيف
الواليات املتحدة إلسرائيل «كخصم استراتيجي»
ّ
يمكن أن يشكل معضلة لـهــا ،انطالقًا مــن أن تل
أبيب ال يمكنها أن تستغني عن التنسيق والتعاون
مع روسيا في سوريا ،وال سيما في ظل رهانها
ع ـلــى االس ـت ـف ــادة م ــن ال ــوج ــود ال ــروس ــي ملــواجـهــة
النفوذ اإليراني هناك.

