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العالم

العالم

المنطقة
على الغالف مع مرور قرابة عام على استعادة سيطرة الدولة السورية على مناطق الجنوب ،ال تزال أوضاع هذه
ّ
ّ
الحساسة ،والتي انطلقت منها أولى ُالحوادث التي ّأرخت بداية الحرب في سوريا ،مبهمة وغير واضحة المعالم ،في ظل
توازنات واتفاقات ومعادالت ،منها ما أعلن وبات معروفًا ،ومنها ما بقي ّ
خفيًا حتى اليوم .وال تختلف المنطقة الجنوبية
عن بقية المناطق التي خضعت لتسويات بعد انسداد أفق المواجهة أمام المجموعات المسلحة ،لكن كلمة ّ
السر التي
حكمت (وال تزال) مسار األمور هناك ،هي باختصار «أمن إسرائيل» ،مع ما يترتب على ذلك من موجبات تنخرط فيها دول
وقوى مختلفة ،في إطار المواجهة ،أو المهادنة والمساومة

تصميم:
سنان عيسى

الجنوب السوري بعد عام على تحريره:

«أمن إسرائيل» أولوية روسيا
حسين األمين
فـشـلــت أذرع إس ــرائ ـي ــل الـعـمـلـيــاتـيــة
في الجنوب السوري ،خالل سنوات
الـحــرب األول ــى ،فــي تحقيق حلم تل
أبيب في رسم حزام أمني عازل داخل
األراض ــي السورية ،تحرسه فصائل
املسلحني املتعاونني مع العدو .وألن
ثـمــن امل ــزي ــد م ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه دعــم
هؤالء لم يأت بنتيجة سوى هزيمتهم
وت ـق ــدم ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وحـلـفــائــه
نـحــو ال ـح ــدود مــع ال ـج ــوالن املـحـتــل،
حكومة االحتالل مصلحتها
وجدت
َ ْ
فــي تسوية تضمن الحد األدن ــى من
أمــن حــدودهــا ،مــع الــرضــوخ لحقيقة
أن ال أمــل مــن اإلب ـقــاء على الفصائل
الـجـنــوبـيــة الـتــي ســرعــان مــا تـهــاوى
ّ
أغلبها .هـكــذا ،تقاطعت مصالح كل
من إسرائيل التي ألفت نفسها عالقة
أمــام خيارين :التصعيد وما يحمله
مــن مـخــاطــر أمـنـيــة اسـتــراتـيـجـيــة أو
التسوية املشار إليها ،وروسيا التي
كــانــت ب ــدأت اإلعـ ــداد لـلـتـســويــات مع
ال ـف ـصــائــل ال ـج ـنــوب ـيــة ون ـج ـحــت في
تحييد بعضها ،واألردن ال ــذي بات
قلقًا مــن ت ـمـ ّـدد «داعـ ــش» فــي حــوض
اليرموك ونحو حدوده .ولكي تكتمل
«الـصـفـقــة» ال ـتــي بــاركـتـهــا الــواليــات
املـتـحــدة ،ب ــدت ضــروريــة االستعانة
بـنـفــود الـسـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات ،التي
يملك ضباطها ورجال استخباراتها
امل ــوج ــودون فــي األردن نـفــوذًا كبيرًا
لدى املسلحني.
ض ــاب ــط رف ـي ــع ف ــي ال ـج ـيــش ال ـس ــوري،
مـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــن مل ـ ـجـ ــريـ ــات ال ـج ـب ـه ــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ط ـ ـ ــوال س ـ ـنـ ــوات الـ ـح ــرب،
يـ ـش ــرح ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ال ـ ـظـ ــروف ال ـتــي
ً
أحــاطــت بـتـســويــة ال ـج ـنــوب ،قــائــا إن
«الجبهة الجنوبية لــم ّ تكن بالنسبة
إلى املسلحني جبهة هشة أو بسيطة،
بــل كانت جبهة قوية يديرها ضباط
أج ــان ــب ،ويــدع ـم ـهــا أطـ ـ ــراف ع ــدي ــدون
أبرزهم إسرائيل .لــذا ،كان األمــر األهم

بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـجــانــب ال ــروس ــي هو
البحث عن التسويات التي برع فيها،
ّ
ً
تجنبًا ملعارك طويلة ومنهكة ،مستغال
عــاقـتــه الطيبة بــالـعــدو اإلســرائـيـلــي،
املعني األول بالجبهة الجنوبية .لكن
ت ـف ـك ـيــك ج ـب ـهــة ك ــال ـج ـن ــوب ل ــن ي ـكــون
ّ
مجانيًا طبعًا».
ويستذكر الضابط في حديثه سرعة
ّ
انهيار الفصائل املسلحة وتفككها
وانخراطها في التسوياتّ ،
مبينًا أنه
«عـقــب عقد اتـفــاق خفض التصعيد
ف ــي ال ـج ـن ــوب الـ ـس ــوري ف ــي تـشــريــن
الـثــانــي /نوفمبر  2017بــن روسـيــا
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة واألردن ،ب ــدأت
ش ـخ ـص ـيــات م ـع ــروف ــة ف ــي ال ـج ـنــوب
بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى تـ ــرج ـ ـمـ ــة الـ ـت ــوج ــه

يجهد عناصر
الشرطة العسكرية
الروسية في تحقيق
الهدوء التام على
الحدود مع الجوالن

اإلم ــارات ــي م ـيــدان ـيــا ،بــالـتـنـسـيــق مع
ال ـج ــان ــب الـ ــروسـ ــي ،إذ ب ـعــد أقـ ــل من
شهر على توقيع االتـفــاق ،بــدأ نائب
رئ ـيــس الـهـيـئــة الـعـلـيــا لـلـمـفــاوضــات
ّ
املـشــكـلــة فــي مــؤتـمــر ال ــري ــاض ،خالد
ع ـ ـلـ ــوان املـ ـح ــامـ ـي ــد ،وب ـت ـن ـس ـي ــق مــع
اسـتـخـبــارات دول ــة اإلمـ ــارات ـ ـ حيث
ي ـق ـي ــم ويـ ـعـ ـم ــل ـ ـ ـ ـ ـ ت ــوفـ ـي ــر االتـ ـص ــال
بـ ـ ــن أحـ ـ ـم ـ ــد ّ الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة ق ـ ــائ ـ ــد قـ ـ ــوات
ش ـبــاب الـســنــة (فـصـيــل مـسـلــح وازن
ي ـس ـي ـطــر ع ـل ــى جـ ــزء ك ـب ـيــر م ــن ري ــف
درع ــا ال ـشــرقــي) ،وه ــو شقيق زوجــة
امل ـح ــام ـي ــد ،وبـ ــن الـ ـض ـ ّـب ــاط الـ ــروس
الذين تسلموا ملف التسويات ُهناك.
اس ـت ـمــرت ه ــذه االتـ ـص ــاالت ،وفـ ّـعـلــت
إلى حدها األقصى بشكل ّ
سري ،إلى

«ال أمن وال أمان»!
ال يكاد ّ
يمر يوم على قرى املنطقة الجنوبية ومدنها من
دون أن يشهد الناس هناك عملية اغتيال أو اختطاف أو
على حواجز ّوأمام املراكز األمنية« .لم يعد األمن
اشتباكات ّ
وال األمان» ،يعلق أحد سكان مدينة درعا الذين تأملوا خيرًا
باستعادة السيطرة على الجنوب السوري ،و«عودة سلطة
الدولة» .يضيف ابن املدينة التي شهدت أعنف املعارك طوال
سنوات الحرب« :املسلحون حلقوا لحاهم ّ
وبدلوا ثيابهم،
منهم من ترك السالح وعاد إلى بيته ،ومنهم من ارتدى
زي الجيش السوري والتحق بالفيلق الخامس ،وأصبح
يخدم على حاجز تحت علم الدولة السورية ( )...نعم ،لم
يعد هناك خطر قصف وال معارك كبيرةّ ،إال أنه في مناطق
التسويات ،ما زال املسلحون هم من يتحكمون في الناس
ّ
ويتسلطون عليهم ،ولكنهم اليوم يمتلكون صفة شرعية!».
في الفترة األخيرة ،تزايد التوتر األمني في املنطقة الجنوبية.
اغتياالت شبه يومية تستهدف ،في أغلبها ،قادة سابقني
للفصائل املسلحة كانوا قد ّانخرطوا في التسويات مع
الجانب الروسي ،وهو ما يدل على أعمال انتقامية ،قد
يكون بعض املجموعات التي لم تقبل بالتسوية إال مرغمة،

وراءها .وفي السياق ذاته ،يتعرض العسكريون في
الجيش السوري ،وبعض ضباط الشعب األمنية التابعة
لدمشق ،الستهداف دائم ،سواء على الحواجز أو في
الثكنات واملراكز .منذ عشرة أيام تقريبًا على سبيل املثال،
دارت اشتباكات عنيفة في مدينة الصنمني بني مسلحني
وعناصر الجيش السوري ،قام املسلحون خاللها بضرب
حاجز قيطة ،وحاجز السوق ،واألمن الجنائي .وبداية
الشهر الفائتّ ،
تعرضت مجموعة من عناصر األمن
العسكري السوري لكمني على الطريق الواصل بني بلدة
املزيريب ومساكن جلني ،حيث ّقام مجهولون بإطالق
النار بكثافة على السيارة التي تقل تلك املجموعة املؤلفة
من خمسة عناصر ،قضوا بني قتيل وجريح .وعلى
الرغم من أن الدولة السورية أوفت بالتزاماتها في ما
يخص التسويات وبنودها ،إال أن األمور ال تجري كما
كان متوقعًا؛ إذ ال تنعم املنطقة بالهدوء واألمن الالزمني.
ّ
يتعرضون ملشاكل
وللمفارقة ،فإن الوحيدين الذين ال ّ
أمنية ،وال ألي نوع من االعتداءات ،ويتنقلون بحرية كاملة،
هم عناصر الشرطة العسكرية الروسية.

أن ج ــاء الــوقــت املـنــاســب لالستفادة
منها بشكل قاطع».
وبالعودة إلى بداية معركة استعادة
السوري ،يبدو
السيطرة على الجنوب
ُ ِّ
اتفاق
ع
ق
و
مفاجئ،
الفتًا أنه ،وبشكل
ّ
«منفرد» بني فصيل «شباب السنة»
الـتــابــع ل ـل ـعــودة ،وال ـجــانــب الــروســي.
وق ـ ـضـ ــى االت ـ ـف ـ ــاق ح ـي ـن ـه ــا بـتـسـلـيــم
ه ــؤالء سالحهم الثقيل إلــى الشرطة
العسكرية الــروسـيــة ،واالن ـخــراط في
تسويات مع الحكومة السورية ،األمر
الـ ـ ــذي أحـ ـ ــدث خ ــاف ــات ب ــن ف ـصــائــل
الجنوبّ ،أدت إلى سقوطها بعد ذلك
بفترة وجيزة .كذلكّ ،
التجربة
تكررت
َ
في بعض القرى الحدودية في ريفي
الـقـنـيـطــرة ودرع ــا الـشـمــالــي الـغــربــي،
حيث دفــع اإلسرائيليون بشكل غير
مباشر فصائل املسلحني املتعاونني
مـعـهــم إل ــى عـقــد تـســويــة مــع الـجــانــب
ال ــروس ــي تـقـضــي بتسليم ســاحـهــم،
وعـ ــودة سـلـطــة ال ــدول ــة ال ـســوريــة إلــى
مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــم .ف ـ ــي خ ــاص ــة
ً
امل ـش ـه ــد ،بـ ــدا كـ ــأن ات ـف ــاق ــا ك ــام ــا قــد
عقد بــن األط ــراف املــذكــوريــن برعاية
موسكو ،التي حرصت من جهة على
تنفيذ االتـفــاق الضمني مع تل أبيب
ال ـق ــاض ــي بــان ـس ـحــاب «امل ـس ـت ـشــاريــن
العسكريني اإليــرانـيــن» مــن الجنوب
ال ـس ــوري ـ ـ ـ وه ــو مـطـلــب مـشـتــرك بني
إس ــرائـ ـي ــل واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات وال ـس ـع ــودي ــة
واألميركيني ـ ـ مقابل انتشار الجيش
ال ـس ــوري عـلــى ال ـح ــدود م ــع ال ـجــوالن
امل ـح ـتــل ،وإعـ ـ ــادة ف ـتــح مـعـبــر نصيب
ّ
مــع األردن .وم ــن جـهــة أخ ــرى ،ع ــززت
نـفـسـهــا ك ـشــريــك أس ــاس ــي مـ ـق ـ ّـرر فــي
امل ـلــف ال ـس ــوري ،يـلـجــأ إل ـيــه األط ــراف
ّ
للحل والــربــط ،كما عملت على منع
ال ـت ـص ـع ـيــد مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي
على الحدود مع الجوالن ،عبر منحه
تطمينات وضمانات.
الـ ـي ــوم ،ومـ ــع م ـ ــرور ق ــراب ــة عـ ــام عـلــى
اس ـت ـع ــادة ال ـج ـنــوب الـ ـس ــوري ،يـبــدو
امل ـش ـهــد أك ـثــر ت ـع ـق ـي ـدًا .ل ـكــن الــواضــح

والثابت أن الهدوء التام هو ما يجهد
عناصر الشرطة العسكرية الروسية
ف ــي تـحـقـيـقــه عـلــى ط ــول ال ـح ــدود مع
الجوالن املحتل .هم ،بحسب مصادر
م ـح ـل ـيــن ،ي ـس ـ ّـي ــرون الـ ــدوريـ ــات على
ط ــول الـشــريــط ال ـح ــدودي ،ويـقــومــون
بمهام مشابهة ومرادفة ملهام القوات
املعنية بمراقبة
الــدولـيــة (ّ )UNDOF
ت ـط ـب ـي ــق اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ف ـ ـ ــض االشـ ـتـ ـب ــاك
( .)1974م ـ ـصـ ــدر مـ ـحـ ـل ــي م ــوج ــود
ف ــي الـ ـق ــرى الـ ـح ــدودي ــة ف ــي مـحــافـظــة
الـقـنـيـطــرة ال يستبعد قـيــام «ال ـقــوات
الــروسـيــة املـنـتـشــرة بنقل املعلومات
إلى العدو اإلسرائيلي ( ،»)...مضيفًا
أن «أغ ـلــب مــا يـقــومــون بــه يــدعــو إلــى
ّ
يتحركون إال استجابة
الريبة ،وهم ال
الح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن ،إن
رأى األخـ ـي ــرون م ــا ال يـعـجـبـهــم على
الـ ـح ــدود» .وتــذكــر الـتـقــاريــر الــدوريــة
التي ترفعها القوات الدولية املنتشرة
ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود إلـ ـ ــى م ـج ـل ــس األمـ ـ ــن،
أن ال ـق ــوات اإلســرائـيـلـيــة قــامــت بعدة
ع ـم ـل ـي ــات خـ ـط ــف مل ــدنـ ـي ــن س ــوري ــن
ك ــان ــوا ي ـقــومــون ب ــرع ــي امل ــواش ــي في
املنطقة الفاصلة ،وهو ما ّ
يعد انتهاكًا
ّ
الت ـفــاق ـيــة فـ ــض االشـ ـتـ ـب ــاك .عـمـلـيــات
ّ
ت ــدل ــل ،إل ــى ج ــان ــب مـعـطـيــات أخ ــرى،
على عمق مخاوف العدو اإلسرائيلي
ّ
مــن تـشــكــل «جـبـهــة م ـقــاومــة» جــديــدة
ض ــده ه ـن ــاك ،ك ــون ــه يـعـتـقــد أن حــزب
الـلــه يـقــوم بتجنيد الــرعــاة واملدنيني
لـجـمــع امل ـع ـل ــوم ــات .وه ـ ــذا م ــا يــذكــره
قائد فرقة الجوالن في جيش العدو،
العميد عميت فيشر ،في مقابلة قبل
أي ــام مــع صحيفة «إســرائ ـيــل ال ـيــوم»
العبرية ،حيث يقول إنه «يوجد حاليًا
عناصر من حزب الله على مرتفعات
الجوالن ( )...العشرات من اللبنانيني
وم ـئ ــات ال ـس ــوري ــن» ،وه ــم ـ ـ ـ بحسب
فيشر ـ ـ ـ «يـقــومــون بجمع املعلومات
االستخبارية كمرحلة أولى ( )...وفي
املــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة ،س ـي ـحــاولــون بـنــاء
القدرات العملياتية».

ّ
هاجس تحول الجوالن إلى «جنوب لبنان  »2يؤرق العدو
علي حيدر
ف ـش ـل ــت إس ــرائـ ـي ــل فـ ــي ن ـق ــل امل ـع ــادل ــة
التي استطاعت ـ ـ حتى اآلن ـ ـ فرضها
الساحة
على الـســاحــة الـســوريــة ،إلــى
ّ
اللبنانية .ومــع أنها ه ـ ّـددت وتوثبت
وح ــاول ــت تــوسـيــع نـطــاق االع ـت ــداءات
العسكرية باتجاه لبنان ،إال أن الـ ّ
ـرد
ال ـع ـمــانــي ،ورس ــائ ــل ال ـ ــردع امل ـض ـ ّ
ـاد،
ح ــال ــت دون تـحـقــق هـ ــذا الـسـيـنــاريــو
خــال الـسـنــوات املــاضـيــة ،بــل إن قــادة
إسرائيل لم يعودوا يخفون مخاوفهم
من انتقال معادلة الردع التي أرساها
حزب الله على الساحة اللبنانية إلى
الساحة السورية .قلق يضاعفه لديهم
إدراكـ ـه ــم حـقـيـقــة ت ـ ّ
ـوج ـه ــات الــرئـيــس
السوري ،بشار األسد ،االستراتيجية

في الصراع مع العدو.
ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء ه ـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــق ،أج ـم ــل
ق ــائ ــد ف ــرق ــة الـ ـ ـج ـ ــوالن فـ ــي ال ـج ـيــش
اإلســرائ ـي ـلــي ،الـعـمـيــد عـمـيــت فيشر،
ف ــي مـقــابـلــة م ــع صـحـيـفــة «إســرائ ـيــل
ال ـي ــوم» الـعـبــريــة قـبــل أيـ ــام ،الـتـحــدي
الرئيس الــذي يواجهه الـعــدو هناك،
ّ
واملـتـمــثــل بحسب تعبيره فــي «منع
تحول الـجــوالن الـســوري إلــى جنوب
ل ـب ـنــان  .»2ال ـه ــاج ــس ن ـف ـســه حـضــر،
أيضًا ،في نص ُ استراتيجية الجيش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي املـ ـح ـ َّـدث ــة ل ـع ــام ،2018
وال ـ ـتـ ــي اعـ ـتـ ـب ــرت أن سـ ــوريـ ــا «ع ـلــى
الرغم من ضعفها الجوهري ،ال تزال
ل ــدي ـه ــا ال ـ ـقـ ــدرات ع ـل ــى ت ـه ــدي ــد دول ــة
إســرائـيــل» .وأنـهــا كجزء أســاســي في
ّ
م ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة« ،ت ـش ــك ــل الـتـهــديــد

األســاســي لــدولــة إســرائـيــل اآلخــذ في
ً
التزايد» ،في تعبير يمثل تحوال في
الـتـقــديــر ف ــي غ ـضــون ث ــاث س ـنــوات،
ب ـع ــدم ــا وصـ ـف ــت ال ـص ـي ـغــة ال ـســاب ـقــة
الستراتيجية الجيش الـصــادرة عام
 ،2015ســوريــا ،بــأنـهــا «دول ــة فاشلة
ّ
في حالة تفكك».
ورغم أن إسرائيل تحاول في كثير من
األحيان ،ألسباب مفهومة على رأسها
ضــرورة تعزيز الصورة الردعية في
ض ــوء ت ـطــورات البيئتني السياسية
والعمالنية ،املبالغة ّفي «اإلنجازات»
التكتيكية ال ـتــي تـحــقـقـهــا مــن خــال
اعـتــداءاتـهــا عـلــى الـســاحــة الـســوريــة،
إال أن مـ ـق ــارب ــة تـ ـل ــك «اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات»
بـعـيـدًا مــن الـتــوظـيــف الــدعــائــي تبدو
كفيلة بإيضاح حقيقة مــا يفكر فيه

ال ـعــدو .نـمــوذج مــن ذلــك مــا يــرد على
ألـسـنــة ك ـبــار ال ـخ ـبــراء ف ــي إســرائ ـيــل،
م ــن ّأن «املـ ـع ــرك ــة ب ــن ال ـ ـحـ ــروب» لــم
تـ ـح ــق ــق أهـ ــداف ـ ـهـ ــا االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة،
مـسـتـشـهــديــن ع ـلــى ص ـحــة تقييمهم
ّ
مصممة على بناء قــدرات
بــأن إيــران
س ـ ــوري ـ ــا ودع ـ ـم ـ ـهـ ــا ،ومـ ـنـ ـبـ ـه ــن إل ــى
حـ ـج ــم الـ ـتـ ـه ــدي ــد املـ ـتـ ـص ــاع ــد ال ـ ــذي
ّ
تشكله الجبهة الشمالية على األمن
القومي اإلسرائيلي .في هذا السياق،
يــأتــي ك ــام قــائــد فــرقــة ال ـج ــوالن عن
ّ
الـتـعـقـيــدات الـتــي يــتـســم بـهــا الــوضــع
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،ك ـ ـجـ ــزء م ـ ــن رده عـلــى
س ـ ــؤال ح ـ ــول ح ـ ــدود االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات
ف ــي املـسـتـقـبــل ،إذ ي ـقـ ّـر ب ــأن رهــانــات
إس ــرائـ ـي ــل ال ت ـق ـت ـصــر ف ـق ــط ع ـل ــى مــا
تقوم به بنفسها ،بل إن األمر «مرتبط

أي ـضــا بــالـجــانــب االس ـتــراتـي ـجــي :هل
ستنجح إســرائـيــل بــواسـطــة ال ــروس
أو األم ـي ــرك ـي ــن أو م ـب ــاش ــرة مـقــابــل
الـ ـس ــوري ــن ،ف ــي م ـن ــع نـ ـش ــاط إي ـ ــران
وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ف ـ ــي سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا؟» .وف ــي
تساؤله تكرار للغة التي يستخدمها
املـ ـس ــؤول ــون ال ـس ـي ــاس ـي ــون والـ ـق ــادة
العسكريون في مواقفهم إزاء الوضع
ّ
املتشكل في سوريا.
وفــي محاولة للفصل ما بني سوريا
وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا ف ـ ــي م ـ ـحـ ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة،
وت ـج ـل ـي ــة ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه لـسـعــي
إس ــرائ ـي ــل إل ــى االس ـت ـف ــراد بــالـجـيــش
السوري الخارج من معركة استنزاف
اس ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـرت نـ ـح ــو ثـ ـم ــان ــي س ـ ـنـ ــوات،
ف ــي م ـق ــاب ــل ج ـي ــش م ـت ـط ـ ّـور ب ــأح ــدث
األسلحة ،ومــدعــوم من ِق َبل املعسكر

الـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي وعـ ـ ـل ـ ــى رأسـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املتحدة ،يقول العميد فيشر« :ليس
لدي مشكلة في أن يكون هناك جيش،
على العكس ،هو السيناريو األفضل
بــال ـن ـسـبــة إل ـ ـ ـ ّـي» .ل ـك ـنــه ،ف ــي امل ـقــابــل،
ال يـخـفــي حـجــم الـخـطــر ال ــذي يمثله
التحالف بني أطراف محور املقاومة،
ّ
فيعتبر أن السيناريو األسوأ هو «أل
ننجح استراتيجيًا أو تكتيكيًا على
ّ
األرض ،ويــواصــل حــزب الـلــه خطته،
ويـ ــزيـ ــد مـ ــن ع ـ ــدد مـ ــواقـ ــع م ــراق ـب ـت ــه،
ّ
وعدد املجموعات
املضادة للدبابات،
وفي املرحلة املقبلة ،التي لم تحصل
ُ
ـضــر إل ــى هـنــا قــواعــد
حـتــى اآلن ،ي ـحـ ِ
ص ــواري ــخ ،وق ـ ــوات مـ ـن ــاورة ،وق ــوات
كوماندوس».
ومــن أجــل منع ذل ــك ،والحيلولة دون

القوة الوحيدة
التي تجيد خلق
مقاومة في هذه
المنطقة هي
حزب الله

«ت ـحـ ّـول ال ـجــوالن ال ـســوري إل ــى حــزب
ال ـل ـه ـس ـت ــان أو ح ـم ــاس ـت ــان» بـحـســب
تعبيره الذي ينطوي على الكثير من

الــدالالت الكاشفة عن حقيقة الصراع
في سوريا ومعها ،ينبغي «العمل ّ
ضد
حزب الله ،ومهاجمته حيث ما أمكن،
م ـبــاشــرة أو غ ـيــر م ـب ــاش ــرة ،وتـفـعـيــل
جـ ـه ــات أخ ـ ـ ــرى كـ ـس ــوري ــا ،وروس ـ ـيـ ــا،
واألمم املتحدة» ،في مراهنة متجددة
ع ـل ــى إم ـك ــان ـي ــة ال ـف ـص ــل بـ ــن دم ـشــق
وحـلـفــائـهــا .وإذ ي ـشــدد عـلــى ض ــرورة
أن «ي ـب ـق ــى ال ـ ـجـ ــوالن ح ـ ـ ــدودًا ه ــادئ ــة
وآم ـ ـنـ ــة ت ـف ـص ــل بـ ــن دول ـ ـتـ ــن ول ـيــس
خط مواجهة» ،فهو يؤكد «(أنـنــا) لن
نمتنع عــن أي نـشــاط ه ـجــومــي» ،في
إشـ ــارة إل ــى أن م ــا يـنـشــده ال ـع ــدو في
س ــوري ــا ي ـت ـجــاوز حـ ــدود ال ــوض ــع في
جنوب لبنان ،بما يبقي يد إسرائيل
هي العليا ،بحيث ّ
تقرر بنفسها متى
وكيف وأين تهاجم.

وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ح ـجــم االع ـ ـتـ ــداءات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـجــويــة وال ـصــاروخ ـيــة
الـ ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا الـ ـس ــاح ــة ال ـس ــوري ــة
خــال السنوات املاضية ،إال أن فيشر
يـقـ ّـر بــأن «كميات الـســاح فــي سوريا
جنونية» ،مشيرًا بذلك إلى توافر أحد
ّ
املقومات األساسية لبلورة تشكيالت
قتالية للدفاع عن سوريا في مواجهة
ال ـت ـه ــدي ــد اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .وفـ ــي مــوقــف
يعكس رؤي ــة جـيــش ال ـعــدو لـخـيــارات
الــرئـيــس األس ــد ،ويـكـشــف عــن خلفية
التركيز على شخصه ،يعتبر فيشر
أنــه «عـنــدمــا يـســأل بـشــار نفسه :مــاذا
يفعل مع مشكلة الجوالن؟ فإن جوابه
هو أن القوة الوحيدة في هذه املنطقة
ال ـتــي تـجـيــد خـلــق مـقــاومــة هــي حــزب
الله».
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