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فراس الشوفي
ت ـس ـي ــر م ـع ــرك ــة اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـن ــوب
الـ ـ ـس ـ ــوري م ـ ــن قـ ـبـ ـض ــة الـ ـجـ ـم ــاع ــات
ّ
املسلحة ،وفــق الخطة املــرســومــة من
ق ـب ــل الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـس ــوري ــة
وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،وس ـ ــط ح ـش ــد ع ـس ـكــري
لــم تـشـهــده مـحــافـظــات الـجـنــوب منذ
ب ــدء األزم ــة ال ـســوريــة .الـجـيــش أنجز
حـتــى فـجــر أم ــس م ــا يـمـكــن اعـتـبــاره
املــرح ـلــة األولـ ــى بـتـحــريــر ق ــرى بصر
الحرير ومليحة العطش وفتح طريق
الـســويــداء ـ ـ إزرع (ش ــرق أوتــوسـتــراد
دم ـش ــق ـ ـ ـ درع ـ ـ ــا) ،لـيـطـلــق ب ـعــد ظهر
أم ــس املــرح ـلــة الـثــانـيــة م ــن الـهـجــوم،
بفتح م ـحــاور ش ــرق وج ـنــوب مدينة
درع ـ ـ ـ ــا بـ ــات ـ ـجـ ــاه مـ ـخ ـ ّـي ــم الـ ـن ــازح ــن
الفلسطينيني وس ـجــن غ ــرز ،ومنها
إلـ ـ ــى م ـع ـب ــر ن ـص ـي ــب ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي مــع
األردن .وف ـ ــي غـ ـض ــون ال ـ ـ ـ ــ 72ســاعــة
املقبلة ،يطلق الجيش هجومًا واسعًا
على مدينة بصرى الشامً ،أكثر قرى
ري ــف درع ــا ال ـشــرقــي رم ـ ّ
ـزي ــة (سيطر
عـلـيـهــا امل ـس ـل ـحــون ف ــي آذار ،)2015

ومن جنوبها إلى ما ّ
يسمى بالطريق
ً
الحربي ،عــازال بذلك الريف الشرقي
ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة ب ـك ــام ـل ــه ع ـ ــن ال ـ ـحـ ــدود
األردن ـيــة ومنافذ التهريب وخطوط
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــداد نـ ـح ــو الـ ـ ـب ـ ــادي ـ ــة ال ـش ــرق ـي ــة
ملحافظة السويداء ،وامتداداتها.
قـ ـب ــل ان ـ ـطـ ــاق الـ ـهـ ـج ــوم وال ـت ـم ـه ـي ــد
ّ
والجوي األسبوع املاضي في
املدفعي
قــرى اللجاة واملناطق املحيطة بها،
حاول ضباط مركز املصالحة الروس
في حميميم وضباط االستخبارات
السورية ووسـطــاء املصالحة ،إقناع
مسلحي بصر الحرير وقــرى اللجاة
بـ ـع ــدم م ــواجـ ـه ــة الـ ـجـ ـي ــش وت ـس ـل ـيــم
ّ
ال ـق ــرى ،إل أن بـعــض الـفـصــائــل مثل
ّ
«عـ ـم ــود حـ ـ ـ ــوران» ،ال ـت ــي ت ـع ــد أق ــوى
ف ـصــائــل ّ ال ـج ـن ــوب ،ق ـ ـ ّـررت املــواج ـهــة،
فـيـمــا فــضــل ع ــدد كـبـيــر مــن مسلحي
«ألــويــة ال ـع ـمــري» نـقــل الـبـنــدقـيــة إلــى
خندق الجيش ،مــع تــراكــم خالفاتها
ّ
ال ـســاب ـقــة م ــع ف ـصــائــل ال ـج ـن ــوب .إل
أن املــواج ـهــات مــع ال ـقــوات الـســوريــة،
اض ـط ــر ال ـج ـيــش إلـ ــى ح ـم ـلــة تـمـهـيــد
ن ـ ــاري كـثـيـفــة م ــن ال ـج ــو واملــدف ـع ـيــة،

مــا لبثت أن ان ـهــارت أمــامـهــا خطوط
دف ــاع املسلحني فجر أم ــس ،لتنطلق
وح ــدات امل ـشــاة وتسيطر عـلــى بصر
الحرير وبعدها مليحة العطش ،ثم
الظهر.
بلدة ناحتة مع ساعات بعد
ّ
وبـحـســب املـعـلــومــات ،ف ــإن مــن تبقى
من املسلحني اتجه نحو قرى الريف
ال ـشــرقــي الــوس ـطــى ،ال ـح ــراك وال ـكــرك
والغارية الشرقية والغربية ،إضافة
إلــى بـصــرى ال ـشــام ،فــي مـحــاولــة إلى
إعادة التموضع واالستعداد ملواجهة
قوات الجيش.
ومما ال ّ
ّ
شك فيه ،أن اإلحباط يسيطر
عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــادة الـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
تعمل بــإدارة غرفة «امل ــوك» ،وأبرزها
«ف ـلــوجــة حـ ـ ــوران»« ،ش ـبــاب الـسـنــة»،
«أسـ ــود ال ـس ـنــة»« ،ج ـيــش ال ـيــرمــوك»،
«لواء شهداء الحرية ـ الحراك»« ،درع
ال ـج ـن ــوب» ،و«ج ـي ــش ال ـ ـثـ ــورة» ،بعد
أن دع ـت ـهــم االس ـت ـخ ـب ــارات األردن ـي ــة
قـبــل يــومــن إل ــى اجـتـمــاع عـلــى عجل
ف ــي عـ ـ ّـمـ ــان ،وجـ ـ ــرى إب ــاغـ ـه ــم ب ـعــدم
إمكانية تقديم دعــم لهم مع نصائح
بالحفاظ على املواقع الحالية وعدم

املـ ـب ــادرة إل ــى ال ـه ـجــوم عـلــى الجيش
بانتظار املـفــاوضــات السياسية بني
الروس واألميركيني ،وبني األردنيني
والـ ـس ــوري ــن .وب ـح ـســب امل ـع ـلــومــات،
ف ــإن ال ـف ـص ـيــل ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي حصل
على دعــم من الذخائر هو ما ّ
يسمى
بــ«فــوج املدفعية والـصــواريــخ» الذي
ّ
يـ ـق ــوده امل ــدع ــو أب ـ ــو س ـ ـيـ ــدرا ،إل أن
مـشــاركــة «ال ـفــوج» لــم يظهر لها أثــر،
وســط الـقــوة الـجـ ّ
ـويــة الحاسمة التي
ي ـت ـعــامــل ب ـه ــا ال ـج ـي ــش م ــع م ــراب ــض
م ــدف ـع ـي ــة امل ـس ـل ـح ــن وي ـم ـن ـع ـه ــا مــن
إطـ ـ ــاق الـ ـنـ ـي ــران اتـ ـج ــاه قـ ــواتـ ــه .أم ــا
أحمد الـعــودة ،قائد ما يسمى «فرقة
ش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـس ـ ـنـ ــة» ،وه ـ ـ ــو أح ـ ـ ــد أب ـ ــرز
رج ـ ــاالت «املـ ـ ــوك» ف ــي ال ـج ـن ــوب ،فقد
ع ـمــد إلـ ــى ن ـقــل عــائ ـل ـتــه إلـ ــى األردن،
ويمضي أوقاته في الشمال األردنــي
أكثر مما يتواجد في بصرى الشام،
حتى أنه غاب عن العرض العسكري
األخـ ـي ــر ال ـ ــذي أج ــرت ــه ال ـف ـصــائــل في
ً
مسعى منها الستعراض قوتها أمام
الجيش الـســوري .وبحسب املصادر
العسكرية ،فإن استعدادات مسلحي

ب ـ ّص ــرى الـ ـش ــام ل ـل ـم ـعــركــة «جـ ـ ّـيـ ــدة»،
لكنها لن تصمد ساعات أمــام قوات
الـجـيــش الـتــي ات ـخــذت أمــاكـنـهــا على
ط ـ ــول خـ ــط ال ـج ـب ـه ــة ل ــإطـ ـب ــاق عـلــى
البلدة من ثالث جهات ،بعد عمليات
ت ـم ـه ـيــد نـ ــاريـ ــة تـ ـب ــدأ فـ ــي ال ـس ــاع ــات
املـقـبـلــة وق ــد تـمـتــد ألي ـ ــام ،م ــا يجعل
ً
التقدم البري أمام القوات سهال.
إصــرار بعض الفصائل على القتال،
ـس ع ـ ـلـ ــى أهـ ـ ــالـ ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرى،
ال يـ ـنـ ـعـ ـك ـ ّ
ّ
ال ــذي ــن ي ـفــض ـلــون خ ـ ــروج املـســلـحــن
مــن بـلــداتـهــم ودخ ــول الـجـيــش إليها
مــن دون قـتــال ،ال ّ
سيما بـلــدة الـكــرك،
الـ ـت ــي ب ـ ــدأ ع ـ ــدد م ــن ال ــوجـ ـه ــاء فـيـهــا
مـســاعــي لتجنيبها امل ـع ــارك املقبلة،
كما من املتوقع أن تحذو الغاريتني
ح ــذوه ــا ،م ــع اق ـت ــراب الـجـيــش منها.
وفيما يلتحق عدد من املسلحني بما
ّ
يسمى بـ«لواء العشائر» املدعوم من
االستخبارات األردن ـيــة ،وهــدفــه منع
ّ
دخـ ـ ــول أي م ـج ـم ــوع ــة م ـســل ـحــة إل ــى
الــداخــل األردن ــي وينتشر مــن جنوب
بلدة ذيبني شرقًا إلــى معبر نصيب
غـ ــربـ ــا ،اس ـت ـم ــر األردن ـ ـ ـيـ ـ ــون ب ــاغ ــاق
ال ـ ـحـ ــدود أم ـ ــام الـ ـن ــازح ــن وج ــرح ــى
ّ
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ــل ـح ــة ،م ــا زاد مــن
الضغط على الفصائل ،التي لم تعد
تجد مالذًا آمنًا لها.
وي ـس ـت ـك ـمــل ال ـج ـي ــش ال ـ ـيـ ــوم ت ـقـ ّـدم ــه
جنوبًا في الريف الشرقي ،مع فتحه
م ـح ــاور اش ـت ـبــاك ج ــدي ــدة م ــن الــريــف
الغربي للسويداء ،قاطعًا بذلك طرق
ّ
ّ
إم ـ ــداد املـســلـحــن ومـقــطـعــا املـســاحــة
ّ
الـخــارجــة عــن سيطرته إلــى مربعات
ي ـس ـه ــل الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ال ـ ـنـ ــاريـ ــة عـلـيـهــا
ّ
وتعيق أي حركة للفصائل املسلحة.
وع ـلــى جـبـهــة مــديـنــة درع ـ ــا ،ســرعــان
ما بدأ الجيش أمس تمهيده الناري
باتجاه الشرق والجنوب ،الستعادة
أهـ ــم املـ ــواقـ ــع ،س ـجــن غـ ــرز وص ــوام ــع
الـ ـحـ ـب ــوب ،ال ـت ــي ي ـش ــرف م ـن ـهــا عـلــى
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الحدود األردنية وعلى معبر نصيب
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي ،ل ـي ـس ـت ـك ـمــل ب ــذل ــك قـطــع
خطوط إمداد املسلحني وطرقهم بني
الريفني الشرقي والغربي ،بعد حملة
ّ
تمهيد ن ــاري عـلــى مــواقــع املسلحني
ف ــي درع ـ ــا ال ـب ـلــد وم ـخ ـ ّـي ــم ال ـنــازحــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن .وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
يستعد الجيش خــال األيــام املقبلة،
ل ـب ــدء الـتـمـهـيــد الـ ـن ــاري ع ـلــى مــواقــع
ّ
املسلحني في الريف الغربي ،ال ّ
سيما
ّ
قرى «مثلث املوت» ومن محاور قرى
الـ ـجـ ـي ــدور ،إبـ ـط ــع ،داعـ ـ ــل ،إنـ ـخ ــل ،ثـ ّـم
ن ــوى .ويـضــع الجيش نصب عينيه،
اسـتـعــادة الـسـيـطــرة عـلــى تــل الـحــارة
الذي يربط ريف درعا الغربي بريف
القنيطرة الجنوبي الشرقي ،والــذي
كــان فــي مــا مضى مـقـ ّـرًا استراتيجيًا
ّ
للقوات السورية ومحطة إنذار مبكر
مـ ـ ـ ّ
ـزودًا ب ــأح ــدث م ـع ــدات االس ـت ـطــاع
ال ــروسـ ـي ــة .ومـ ــع ال ـح ـشــد الـعـسـكــري

تشير المعلومات
إلى أن إبطع وداعل
ستشهدان تظاهرات
للمطالبة بخروج
المسلحين
المعركة في الريف
الغربي قد تفتح الباب
أمام ّرد فعل إسرائيلي

ال ـك ـب ـيــر ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،عـ ــاد الــوج ـهــاء
فــي ق ــرى الـجـيــدور إل ــى فـتــح خطوط
االت ـصــال مــع الــدولــة الـســوريــة ،بغية
ت ـج ـن ـيــب ال ـ ـقـ ــرى امل ـ ـعـ ــارك ال ـق ــاس ـي ــة،
وب ـح ـس ــب املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ف ـ ــإن قــري ـتــي
إبـ ـط ــع وداع ـ ـ ـ ــل سـ ـتـ ـتـ ـح ـ ّـرك ــان قــري ـبــا
ضــد املسلحني وتـشـهــدان تـظــاهــرات
للمطالبة بخروجهم منها ،فيما ال
ّ
تـ ــزال فـصــائــل ن ــوى ت ـبــث ال ــرع ــب في
قلوب األهالي وتعمل على تخويفهم
م ــن ال ـج ـي ــش ،م ــع ارتـ ـف ــاع األص ـ ــوات
املطالبة بالتسليم من دون قتال.
غ ـي ــر أن ال ــري ــف الـ ـغ ــرب ــي ،وارتـ ـب ــاط
بعض فصائله بالعدو اإلسرائيلي،
تسليحًا وإمــدادًا ودعمًا ماليًا ،يفتح
الـ ـب ــاب أم ـ ــام ّ
رد ال ـف ـعــل اإلســرائ ـي ـلــي
ّ
مــع تـقـ ّـدم الـجـيــش ،ال سيما «أبابيل
ح ــوران» في جاسم و«ل ــواء الفرقان»
و«فــرســان ال ـج ــوالن» ،مــع املعلومات
ع ــن ت ــزوي ــد ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي هــذه
الفصائل بصواريخ مضادة للدروع
لوقف ّ
تقدم الجيش.
وتـ ـ ـق ـ ـ ّـس ـ ــم م ـ ـ ـصـ ـ ــادر أم ـ ـن ـ ـيـ ــة رف ـي ـع ــة
ّ
املـ ـسـ ـت ــوى م ـس ــل ـح ــي الـ ـجـ ـن ــوب إل ــى
ث ــاث ف ـئ ــات :ال ــذي ــن ي ـتــواص ـلــون مع
الجيش لتحقيق املصالحة وتقديم
الـ ـس ــاح ،ال ــذي ــن س ـي ـكــون مـصـيــرهــم
الـتــرحـيــل إل ــى إدل ــب ،وبــالـفـعــل بــدأت
بـعــض ال ـج ـهــات ت ـعـ ّـد ل ــوائ ــح إسمية
لــرافـضــي املـصــالـحــة ،إال أن املـصــادر
األمنية اكتسبت خبرة من مفاوضات
ال ـغ ــوط ــة وغ ـي ــره ــا ،ل ــذل ــك ت ـل ـجــأ إلــى
تخفيض األعداد التي ّ
يقدمها هؤالء.
والفئة الثالثة على ما تقول املصادر
لـ«األخبار» ،تنقسم إلى فئتني ،األولى
سـيـكــون مـصـيــرهــا املـ ــوت ،والـثــانـيــة
الـفــرار ّإمــا إلــى األردن أو السعودية،
حيث يقوم بعض كبار قادة الفصائل
بـتـجـم ـيــع األمـ ـ ـ ــوال ال ـت ــي حـصـلــوهــا
ط ـ ــوال ف ـت ــرة األزم ـ ـ ــة والـ ـت ــواص ــل مــع
جهات في اململكة الستقبالهم.

عرض أميركي للروس:
ّ
سهلوا صفقة القرن ...وخذوا سوريا
وليد شرارة ــ محمد بلوط
وفــق مـصــادر عــربـيــة ،عــرض األمـيــركـيــون على الجانب
الــروســي تــوسـيــع «الـتـفــاهــم ال ـس ــوري» إقليميًا ،عـلــى أن
تتخذ الـخــارجـيــة الــروسـيــة والـكــرمـلــن م ـبــادرة لتسهيل
ل ـ ـقـ ــاءات ت ـف ــاوض ـي ــة ب ــن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزارء اإلس ــرائ ـي ـل ــي
بنيامني نتنياهو ،والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويصادف هذا العرض ضغوطًا وجهودًا أميركية إلعادة
«االت ـ ـصـ ــال» بــال ـق ـيــادة الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـتــي تــرفــض لـقــاء
املسؤولني األميركيني ،منذ أن اعترفت الواليات املتحدة
إلسرائيل ونقلت إليها سفارتها .وال
بالقدس عاصمة
ّ
ي ــزال ذلــك الــرفــض يعقد مهمة كبير مستشاري البيت
األبـيــض جــاريــد كوشنر ،ومبعوثه الـخــاص إلــى الشرق
األوسط جيسون غرينبالت ،من أجل التسويق ملا يسمى
«صفقة القرن» ،وفتح قناة التفاوض املغلقة مع القيادة
الفلسطينية .وليس مؤكدًا أن تكون موسكو التي يدفعها
العرض األميركي إلى دور الوسيط بني نتنياهو ّ
وعباس،
ً
موافقة هــي أصــا على «صفقة الـقــرن» .إذ يقول نائب
رئ ـيــس املـكـتــب الـسـيــاســي لـحــركــة ح ـمــاس ،مــوســى أبــو
مرزوق العائد من لقاءات في موسكو ،إن الروس ّ
تعهدوا
بمعارضة مشروع ترامب ،وعدم الدفع بصفقة القرن.
وفي هذه األجواء ،عاد الرئيس فالديمير بوتني باألمس،
إلى تنشيط «ديبلوماسية املونديال» ،فدعا رئيس الوزراء
اإلسرائيلي والرئيس الفلسطيني ،إلى احتفاله الختامي
فــي الـخــامــس عـشــر مــن ت ـمــوز املـقـبــل .وم ــن املـنـتـظــر أن
يـسـتـخــدم الــرئـيــس ال ــروس ــي ال ــدع ــوات إل ــى اجـتـمــاع بني
ضيفيه ،يختبر قــدرة الــروس على إطــاق آلية التفاوض
امل ـج ـم ــدة بـيـنـهـمــا م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ،ف ـي ـمــا ي ـت ـع ــدى خــدمــة
التفاهمات مع إدارة ترامب إلى مراكمة املزيد من األوراق
لالنخراط مـجــددًا فــي ملفات الـشــرق األوس ــط ،وتوسيع
الحضور الروسي انطالقًا من سوريا.
مـصــادر عربية مطلعة قــالــت فــي حــديــث إلــى «األخـبــار»
إن األميركيني عرضوا على الــروس تطوير التفاهم في
سوريا ،والبناء عليه وعقد صفقة إقليمية أوسع ،تقايض
ن ـف ــوذًا روس ـي ــا خــالـصــا ف ــي س ــوري ــا ،مـقــابــل إطـ ــاق يد
املحور األميركي ـ الخليجي ـ اإلسرائيلي في فلسطني.
ووصفت املصادر العربية العرض األميركي بـ«السخي»
ألن ــه يتضمن االع ـت ــراف األمـيــركــي بــاملـصــالــح الــروسـيــة
الـخــاصــة فــي ســوريــا ،واعـتـبــارهــا منطقة نـفــوذ روسية
ً
خالصة ،مقابل تحجيم الروس إليران هناك ،أوال ،ومن ثم
تسهيلهم «صفقة القرن».
ومــن املنتظر أن تتبلور أكثر صــورة الـعــرض األميركي
مــع زي ــارة مستشار األم ــن الـقــومــي ج ــون بــول ـتــون ،إلــى
مــوسـكــو ،وتـطــويــر التفاهمات الـتــي بــدأ العمل بها على
الجبهة السورية على حساب إي ــران ،إلــى ملف «صفقة
ال ـق ــرن» .وق ــد تتضح ص ــورة الـتـفــاهـمــات بــن الرئيسني
بوتني ودونــالــد تــرامــب ،واحـتـمــاالت ّ
تحولها إلــى صفقة
عـلــى ح ـســاب األول ــوي ــة اإلي ــران ـي ــة لــواش ـن ـطــن ،م ــن خــال
الـلـقــاءات الـتــي سيجريها بــولـتــون فــي موسكو لتحديد
موعد للقاء بني الرئيسني في فيينا ،قد ينعقد منتصف
الشهر املقبل ،ويشكل انعطافة في العالقات الروسية ـ
األميركية ،مع تهميش البيت األبيض للقطب العسكري
املعارض للتفاهم مع الروس ،والذي أنتج خالل عام واحد
من اإلدارة «الترامبية» ،ثالث وثائق أمنية واستراتيجية
ونووية ،تعتبر روسيا الخطر األول على الواليات املتحدة.
تطمح اإلدارة األمـيــركـيــة إلــى ضــم موسكو الـتــي تتمتع
م ـنــذ ال ـع ـهــد ال ـســوف ـيــاتــي ب ـعــاقــات م ـم ـيــزة م ــع الــرئـيــس
محمود عـبــاس ،إلــى حملة الضغط عليه وعـلــى القيادة
الفلسطينية لتقبل بالصفقة امل ـعــروضــة ،وع ــدم إبـقــاء
هــذه الضغوط فــي إطــار املـحــور الخليجي ـ ـ اإلسرائيلي
ـ ـ األمـيــركــي ،وح ــده .يحتفظ ال ــروس بـعــاقــات جـيــدة مع
بقايا جناح «سوفياتي» في صفوف القيادة الفلسطينية،
أولهم محمود عباس .فيما يمكن القول إن الرئيس بوتني
يملك أوراقًا كبيرة لدى الجانب اإلسرائيلي ،ال ترقى إلى
مستوى التحالف األميركي ـ اإلسرائيلي ،لكن ال شيء
يشبه عالقته ببنيامني نتنياهو ،ال ــذي لــم ينجح ببناء
عالقة ثقة بأي زعيم دولي كعالقته ببوتني ،باستثناء ما
يجمعه بالرئيس دونالد ترامب.

لــم يـكــن ال ـعــرض األمـيــركــي وال الـتـفــاهــم مــع روس ـيــا في
ســوريــا وال ـشــرق األوس ــط عــامــة ،ممكنًا ل ــوال الـتـحــوالت
الجارية داخل اإلدارة األميركية منذ عام .إذ عاد ترامب
إلــى فــرض رؤيـتــه األول ـيــة ،تــدريـجــا ،للتعاون مــع روسيا
خالل حملته االنتخابية ،على بقية أجنحة الدولة العميقة
من األمن القومي واألجهزة األمنية ووزارة الدفاع .كانت
رؤية ترامب االنتخابية منذ البدء ال تعتبر سوريا ساحة
مواجهة مع روسيا ،كما نزع إلى ذلك وزير الدفاع جايمس
ماتيس ،وإنما ساحة ممكنة من ساحات احتواء إيران،
بالتعاون مع روسيا والنظام السوري.
تتقاطع كل املعلومات عن تحجيم وزير الدفاع جايمس
ً
مــاتـيــس فــي منصبه ،اسـتـكـمــاال لعملية تطهير القطب
العسكري املعادي ألجندة ترامب في السياسة الخارجية
التي لم يتوقف الرئيس عن محاولة فرضها في كل امللفات،
وتطبيق ما كان يدعو إليه خالل حملته االنتخابية من
تفاهم مع الــروس .ووفــق التسريبات ،يقف ماتيس عند
خط مغادرة منصبه أو التهميش ،إذ لم يعد ،وهو الذي
فرض على الرئيس ترامب التراجع عن انسحاب وشيك
خالل أشهر من سوريا ودفعه إلى تأجيل االنسحاب من
االتفاق النووي اإليراني ،محاور البيت األبيض اليومي،
وال نديم نزيله الدائم .فالجنرال الذي كان يتمتع بإعجاب
الرئيس ،ال مكان له في املجموعة التي اتخذت القرارات
االسـتــراتـيـجـيــة ،س ــواء االن ـس ـحــاب مــن االت ـف ــاق ال ـنــووي
اإليراني ،أو االتفاق املبدئي مع كوريا الشمالية وتجميد
املـ ـن ــاورات الـعـسـكــريــة املـشـتــركــة م ــع ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة.
واألرجح أن التفاهم مع الروس ،ومحاولة توسيعه الجارية
إلــى صفقة إقليمية وتقاسم للنفوذ معهم فــي الشرق
األوســط ،أصبح ممكنًا ،ليس بعد إنجاز جزء كبير من
عملية تطهير اإلدارة الترامبية مــن قطبها العسكري،
خصوصًا املـعــادي لروسيا ،فحسب ،وإنـمــا أيضًا بعد
إقالة مستشار األمن القومي الجنرال هربرت مكماستر،
واإلت ـيــان بجون بــولـتــون ،الــذي يعتبر أن مواجهة إيــران
وإسـقــاط النظام فيها أولــويــة ،تتطلب بــأي حــال تحييد
الروس عبر التفاهم معهم في سوريا.
عـ ــادت األول ــوي ــة األم ـيــرك ـيــة إل ــى الـتــركـيــز عـلــى مــواجـهــة
إي ــران .وال يعني ذلــك الــذهــاب نحو أي خـيــار عسكري.
إذ يشرح رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية
السابق ،عاموس يادلني ،ما يمكن اعتباره االستراتيجية
األميركية ـ اإلسرائيلية تجاه إيران ،أن «الخيار العسكري
لن يسمح بإسقاط النظام وال بتدمير البرنامج النووي
اإليراني ،بل سيوحد الشعب اإليراني ،والحل يكمن في
العمل على استلهام نموذج استراتيجية الرئيس رونالد
ريغان إلسقاط االتحاد السوفياتي ،بمزيج من العقوبات
وال ـح ـصــار االق ـت ـصــادي وال ـحــرب اإلعــام ـيــة ،وق ــد يأتي
التغيير من داخل النظام نفسه».
يقف جايمس ماتيس عند خط مغادرة منصبه أو التهميش

