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سوريا

جدل حول تطبيق «هدنة» مجلس األمن

الجيش يتقدم في الغوطة على محورين

لم تتوقف عمليات الجيش في
الساعات التي تفصل بين مواعيد التهدئة
اليومية التي حددتها «الهدنة اإلنسانية»
الروسية ،وتمكنت قواته من التقدم
على جبهتي شرق الشيفونية وغرب
دوما .وبالتوازي ،يتواصل الخالف بين
األطراف الدولية حول تفسير قرار مجلس
األمن الذي ّ
أقر «هدنة شاملة» في سوريا،
وآلية تطبيقه ومراقبته المنتظرة
ّ
تستمر امل ــداوالت بــن ال ــدول األعضاء
في مجلس األمن حول آلية تنفيذ قرار
مـجـلــس األمـ ــن املـتـضـمــن إق ـ ــرار هــدنــة
عامة في سوريا ،فيما تدخل «الهدنة»
الــروس ـيــة املــؤق ـتــة يــومـهــا ال ـثــالــث ،من
دون تحقيق ّ
أي خــروقــات .فكما كانت
ساعات اليوم األول الخمس في معبر
مخيم الوافدين ،لم يغادر أحــد غوطة
دمـ ـش ــق ال ـش ــرق ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،بــاس ـت ـث ـنــاء
م ــواط ــن ب ــاك ـس ـت ــان ــي وزوجـ ـ ـت ـ ــه ،كــانــا

ّ
كذبت أنقرة ما جاء في
بيان الرئاسة الفرنسية عن اتصال
أردوغان وماكرون

يعيشان هناك منذ نحو ثالثني عامًا.
التطور الالفت أتى في الساعات التي
فصلت بــن الـهــدن ،فقد حقق الجيش
تـ ـق ــدم ــا م ـه ـم ــا عـ ـل ــى ج ـب ـه ـت ــي ح ــوش
الـ ـض ــواه ــرة وشـ ـم ــال ح ــرس ـت ــا .وب ـعــد
ت ـم ـه ـيــد ن ـ ــاري ك ـث ـيــف ع ـل ــى األط ـ ــراف
الـشــرقـيــة للجيب ال ــذي تسيطر عليه
الفصائل املسلحة ،تمكن الجيش من
اختراق الخطوط الدفاعية في محيط
ً
حوش الضواهرة ،وتقدم غربًا وصوال
إلـ ـ ــى مـ ـخـ ـتـ ـب ــرات «سـ ـيـ ـفـ ـك ــو» ال ـط ـب ـيــة

ومـفــرق الشيفونية الـشــرقــي .وتــراجــع
املسلحون في هذه الجبهة نحو املواقع
املـمـتــدة بــن الشيفونية وال ـفــوج ،274
فيما عملت قوات الجيش على تثبيت
النقاط التي كسبتها خالل معارك فجر
أمـ ــس .أم ــا ع ـلــى م ـح ــور حــرس ـتــا ،فقد
تمكنت القوات من السيطرة على جزء
مــن امل ــزارع الــواقـعــة غــرب مدينة دومــا
وشمال حرستا ،وهي املنطقة املوازية
ملستشفى الشرطة من الجهة الشرقية،
وت ـ ـعـ ـ ّـد الـ ـف ــاص ــل ال ــرئـ ـي ــس بـ ــن دومـ ــا
والطريق الدولية دمشق ـ حمص.
مــوس ـكــو صــاح ـبــة مـ ـب ــادرة «ال ـهــدنــة
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة» أك ـ ـ ــدت م ـ ـجـ ــددًا ،أمـ ــس،
أن امل ـس ـل ـح ــن اسـ ـتـ ـه ــدف ــوا مـنـطـقــة
«املـ ـعـ ـب ــر اآلمـ ـ ـ ــن» فـ ــي م ـح ـيــط مـخـيــم
ال ــواف ــدي ــن ،مل ـن ــع امل ــدن ـي ــن ال ــراغ ـب ــن
ف ــي الـ ـخ ــروج م ــن ال ـغ ــوط ــة الـشــرقـيــة
م ــن مـ ـغ ــادرتـ ـه ــا ،م ـحـ ّـم ـلــة ال ـف ـصــائــل
املسلحة ،وخاصة «جبهة النصرة»،
م ـس ــؤول ـي ــة «تـ ـعـ ـث ــر» الـ ـه ــدن ــة .وأت ــى
ذلـ ــك رغـ ــم ال ـت ـح ـض ـيــرات الـحـكــومـيــة
وال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة مل ـ ــراك ـ ــز إيـ ـ ـ ـ ــواء ونـ ـق ــاط
طبية تستهدف مساعدة الخارجني
ّ
امل ـف ـت ــرض ــن .وركـ ـ ـ ــزت ال ـت ـصــري ـحــات
ّ
الروسية أمس على أحقية الحكومة
ال ـســوريــة فــي «م ـحــاربــة التنظيمات
اإلرهابية» التي تستهدف العاصمة
دمـشــق يوميًا .وبينما رأى الرئيس
فالديمير بوتني أن مــن غير املقبول
التغاضي عن القصف اليومي الذي
ي ـط ــاول أح ـي ــاء دم ـشــق يــوم ـيــا ،شــدد
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة س ـيــرغــي الفـ ــروف
على أن بالده ماضية في دعم القوات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة «الجـ ـتـ ـث ــاث اإلره ـ ـ ـ ــاب»،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى «ع ـ ـ ــدم إم ـك ــان ـي ــة تـقـسـيــم
اإلره ـ ـ ــاب إلـ ــى ج ـ ّـي ــد وسـ ـ ّـيـ ــئ» .وق ــال
في كلمة خــال انعقاد دورة مجلس
األمـ ــم امل ـت ـحــدة لـحـقــوق اإلن ـس ــان في
ج ـن ـي ــف ،إن «روس ـ ـيـ ــا م ــع ال ـح ـكــومــة
السورية أعلنت بالفعل إقامة ممرات
إنسانية فى الغوطة الشرقية ...غير
أن املسلحني واألط ــراف الداعمة لهم

بقي معبر مخيم الوافدين خاليًا من الخارجين أمس إال من زوجين باكستانيين (أ ف ب)

يـعــوقــون تسليم املـســاعــدات وإخــاء
املـ ــواط ـ ـنـ ــن الـ ــراغ ـ ـبـ ــن ف ـ ــي م ـ ـغـ ــادرة
املنطقة ،ويواصلون قصف دمشق».
ومــن غير املـعــروف إن كــانــت «الهدنة»
املــؤق ـتــة س ــوف ت ـم ـ ّـدد ف ــي ض ــوء غـيــاب
ّ
أي مغادرين عبر «املعبر اآلمــن» ،لكون
األولـيــة ّ
صيغتها ّ
تحدد مدتها بثالثة
أي ــام (تـنـتـهــي ال ـي ــوم) قــابـلــة للتجديد.
وبـيـنـمــا نـفــى امل ـت ـحــدث بــاســم «جـيــش
االسـ ـ ــام» ،ح ـمــزة ب ـيــرقــدار ،اسـتـهــداف

امل ـع ـب ــر ،وأوضـ ـ ــح أن «أه ــال ــي الـغــوطــة
يرفضون هذه املسألة (الخروج) جملة
ً
وتفصيال» ،أعلن مساعد األمــن العام
ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ل ـل ـش ــؤون اإلن ـســان ـيــة،
مارك لووكوك ،أن نحو أربعني شاحنة
محملة باملساعدات اإلنسانية جاهزة
ومستعدة للتوجه إلى الغوطة الشرقية
قرب دمشق .ومن جانبه ،طالب االتحاد
ً
األوروبي كال من روسيا وتركيا وإيران
(كجهات ضامنة في محادثات أستانا)

بــالـتــدخــل لــوقــف امل ـع ــارك ف ــي الـغــوطــة
الشرقية والسماح بدخول املساعدات.
وبـ ــدورهـ ــا ،دع ــت فــرن ـســا روس ـي ــا إلــى
م ـمــارســة «ض ـغ ــوط ق ـص ــوى» الح ـتــرام
الـهــدنــة فــي ال ـغــوطــة .وقــالــت املتحدثة
بــاســم وزارة ال ـخــارج ـيــة ،انـيـيــس فــون
دير مول« :تعهدت املجموعات املسلحة
امل ــوج ــودة ف ــي ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة أم ــام
مجلس األم ــن الــدولــي بــاحـتــرام الـقــرار
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تحليل إخباري

ّ
إسرائيل تخشى التصعيد ...ومصرة على االعتداء
علي حيدر
لـلــوهـلــة األول ـ ــى ،يــوحــي مــوقــف وزي ــر
األمـ ـ ـ ــن أف ـ ـي ـ ـغـ ــدور لـ ـيـ ـب ــرم ــان عـ ــن أن
إس ــرائ ـي ــل «ال ت ــري ــد ت ــده ــور الــوضــع
(عـلــى الجبهة الـشـمــالـيــة) ،أو التخلي
ع ــن أي مـصـلـحــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ...عــدم
التسليم بتمركز إيــرانــي في سوريا،
وب ــال ـت ــأك ـي ــد ع ـ ــدم ال ـت ـس ـل ـيــم بـنـصــب
صواريخ موجهة ضد إسرائيل» ،كما
لو أنه مجرد تكرار للموقف التقليدي،
وهو في جانب منه ،كذلك .لكن توقيته
وسياقه يؤشران إلى أكثر من رسالة
ومعنى يتصالن باملرحلة التي بلغتها
استراتيجية «املـعــركــة بــن ال ـحــروب»
الـتــي تنفذها إســرائـيــل على الساحة
ال ـس ــوري ــة ،وي ـطــرحــان ت ـس ــاؤالت عن
املدى الذي بات بوسع إسرائيل الذهاب
إليه ،في الجمع بني هذين الحدين.
ي ــأت ــي م ــوق ــف ل ـي ـب ــرم ــان ب ـع ــد نـشــر
«ف ــوك ــس نـ ـي ــوز» ت ـق ــري ـرًا ع ـ ّـم ــا قــالــت
إن ــه «قــاعــدة صــواريــخ إيــرانـيــة يجري
بـنــاؤهــا ق ــرب دم ـشــق» ،وه ــو مــا نفته
طهران .ويدفع نشر مثل هذا التقرير
إلــى التساؤل ّ
عما إذا كــان ذلــك جــزءًا

من التمهيد العتداء إسرائيلي الحق،
س ــواء ضــد ه ــذه األم ــاك ــن أو غـيــرهــا.
وس ـب ــق أن ق ــام ــت إس ــرائ ـي ــل بـخـطــوة
مماثلة عندما استهدفت بلدة الكسوة
قـ ـب ــل أش ـ ـهـ ــر ،بـ ـع ــد تـ ـق ــري ــر إع ــام ــي
مشابه .مع ذلك ،أوضح معلق الشؤون
العربية إيهود يعري (فــي القناة )12
في التلفزيون االسرائيلي ،بأنه «لسنا
متأكدين حاليًا من أنه يجري الحديث
ع ــن ق ــاع ــدة إي ــران ـي ــة أو شـ ــيء آخ ــر»
شمال دمشق ،في مكان يسمى جبل
الشرقي.
يــأتــي مــوقــف لـيـبــرمــان بـعــد الـصــدمــة
التي تلقتها إسرائيل في أعقاب إطالق
عشرات الصواريخ السورية في أجواء
ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ،وب ـع ـض ـه ــا عـبــر
أجواء تل أبيب باتجاه البحر ،وأخرى
أسقطت طائرة «اف –  ،16سوفا» ،ردًا
على اعـتــداء على مطار  .t4ومــن هذه
الزاوية ،يؤكد ليبرمان ،بهذا املوقف من
جديد ،الخيار الذي تنتهجه إسرائيل،
وأنه مسقوف بحدين :منع بناء قدرة
ّ
صــاروخـيــة تشكل تهديدًا إلسرائيل
على األراضي السورية ،وعدم التدهور
نحو مواجهة كبرى .وأهمية التعبير

عن هــذا املوقف ،بالنسبة إلــى القيادة
اإلسرائيلية ،تنبع من ضرورة الكشف
والتأكيد على أنها ما زالــت متمسكة
ب ـخ ـي ــاره ــا الـ ـع ــدوان ــي ع ـل ــى ال ـســاحــة
السورية ،وأنها لم تتنازل عن ثوابتها
في هــذا املجال رغــم الضربة القاسية
التي تلقتها.
ل ـك ــن امل ـش ـك ـل ــة امل ـس ـت ـج ــدة بــالـنـسـبــة
ّ
إل ـ ـ ــى ص ـ ــن ـ ــاع ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ف ـ ــي ت ـ ــل أب ـي ــب
دف ـعــت الـصـحــافــي اإلســرائ ـي ـلــي الــذي
ك ــان ي ـح ــاور لـيـبــرمــان إل ــى مقاطعته
ب ــالـ ـس ــؤال عـ ــن ك ـي ـف ـيــة ت ــرج ـم ــة ذل ــك
عمليًا .وينبع هذا التساؤل من إدراك
للقيود واملخاطر التي باتت ماثلة أمام
مواصلة هــذا الخيار ،خاصة في ظل
تقدير ومخاوف تسود تل أبيب على
نطاق واسع ،من أن يكون ما جرى في
العاشر من شباط نتيجة قرار اتخذته
القيادة السورية بالتصدي ومواجهة
االع ـتــداءات اإلسرائيلية التي تواصل
تنفيذها منذ مطلع عام ّ .2013
في السابق ،كــان اإلسرائيلي يخطط
العـ ـت ــداءات ــه ان ـطــاقــا م ــن ت ـقــديــر بــأن
ظـ ـ ــروف الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة ال تـسـمــح
ل ـهــا بــال ـت ـصــدي والـ ـ ــرد ت ـف ــادي ــا لفتح

جـبـهــة ثــان ـيــة .لـكــن بـعــد االن ـت ـصــارات
التي تحققت فــي مواجهة الجماعات
االرهــاب ـيــة والـتـكـفـيــريــة ،وإب ـعــاد شبح
الخطر ال ــذي تشكله هــذه الجماعات،
أث ـب ـتــت دم ـش ــق أن ـه ــا م ــا زال ـ ــت تـمـلــك
قــرار التصدي والــرد ،بشكل مدروس
وه ــادف .والنتيجة الـفــوريـ ِّـة واملــؤكــدة،
ُ
لـهــذه الـصــدمــة ،أنـهــا ســتـعــقــد املـعــادلــة
ال ـت ــي طــرح ـهــا ل ـي ـب ــرم ــان ،ال ـج ـمــع بني
سـيــاســة االسـت ـهــداف املــوضـعــي وفــي
الوقت نفسه منع حصول تدهور ،بل
يــدرك اإلسرائيلي أنــه ما بعد العاشر
مــن شـبــاط لــن يـكــون كما قبله ،حتى
لو لم يتم التصدي لكل اعـتــداء بذاته.
بمعنى أن عــدم ّ
رد الجيش الـســوري
على ضربة إسرائيلية ،ما ،موضعية
الحقة ،لن يعني ،بالضرورة ،أنه تراجع
عــن هــذا الـخـيــار ،ولكن قــد يـنــدرج في
إطار سياسة واستراتيجية مدروسة
تـحـ ّـدد الــوتـيــرة والـسـقــف واألهـ ــداف...
ويـفـتــرض ،بــل املـ ّ
ـرجــح ،أن يـكــون هذا
املـفـهــوم حــاضــر بـقــوة لــدى القيادتني
السياسية واألمنية في تل أبيب ،وهو
م ــا س ـي ــؤدي إل ــى ب ـق ــاء ه ــاج ــس ال ــرد
حاضرًا مع كل ضربة يخططون لها.

وال يخفى أن خصوصية هذا املوقف
ت ـن ـب ــع مـ ــن ك ــون ــه يـ ـص ــدر عـ ــن وزيـ ــر
األم ــن ب ــال ــذات ،أي امل ـس ــؤول املـبــاشــر
مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ــن امل ــؤس ـس ــة
الـعـسـكــريــة .وبــالـتــالــي فـهــو يـعـ ّـبــر عن
التوجه الرسمي .ويكشف تحديد هذه
الـضــوابــط على لـســانــه ،عــدم التدهور
ومنع بناء الـقــدرات الصاروخية ،عن
ّ
رؤي ـ ــة وت ـق ــدي ــر ت ـت ـبــنــاه ـمــا املــؤس ـســة
اإلسرائيلية إزاء البيئة االستراتيجية
ال ـت ــي تـشـكـلــت ب ـعــد االن ـت ـص ــار على
«داعش» وأخواته في الساحة السورية.
من جهة ،يؤكد رأس الهرم السياسي
للمؤسسة العسكرية أن التهديد األكبر
على إسرائيل من جبهتها الشمالية
يتمثل بـمــا تـقــول إنــه قــواعــد إيــرانـيــة،
وبناء قــدرات صاروخية استراتيجية
تـهــدد العمق اإلســرائـيـلــي ،فــي نسخة
مماثلة ملا هو في لبنان الذي استطاع
أن يـفــرض مـعــادلــة ردع استراتيجي
وع ـمــانــي م ــع ال ـع ــدو طـ ــوال ن ـحــو 12
عــامــا .فــي املـقــابــل ،ت ــدرك تــل أبـيــب أن
ش ـ ّـن ح ــرب واس ـعــة السـتـئـصــال هــذا
التهديد مكلف جدًا لها ،وينطوي على
أثـمــان ال تتحملها .ومــن هنا ،تحاول

