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سوريا
تقرير

العراق

إسرائيل مجددًا:
ّ
ال حل في سوريا إال بإسقاط األسد
ً
ليست مفاجئة مطالبة إسرائيل باستقالة بشار األسد وإخراج
المقاومة ،شرطًا إلنهاء الحرب ،بل يأتي ذلك
سوريا من محور ً
انعكاسًا واستكماال لسلسلة ً مواقف رسمية سابقة ،بدءًا من
رأس الهرم السياسي ،وصوال إلى االستخبارات العسكرية .هذا
المطلب صار أكثر إلحاحًا اآلن في تل أبيب وعواصم إقليمية،
في ضــوء إخفاق الرهانات لتطويع سوريا وإخراجها من
الصراع مع إسرائيل
علي حيدر
لــم يكشف وزي ــر األم ــن اإلســرائـيـلــي،
أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان ،ج ــدي ـدًا يتصل
ب ـح ـق ـي ـقــة ال ـت ــوج ـه ــات واألول ـ ــوي ـ ــات
اإلســرائـيـلـيــة فــي الـســاحــة الـســوريــة،
عـ ـن ــدم ــا أك ـ ـ ــد ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أن ت ـن ـت ـهــي
ال ـح ــرب ال ـس ــوري ــة ب ــ«إس ـق ــاط األس ــد
وإخ ـ ـ ــراج إيـ ـ ـ ــران» ،م ــا ي ـع ـنــي عـمـلـ ّـيــا
إخ ــراج ســوريــا مــن مـعــادلــة الـصــراع
مــع إســرائ ـيــل ،وم ــن مـحــور املـقــاومــة،
إنما يأتي موقفه الذي أدلى به أمام
مــؤت ـمــر «سـ ــابـ ــان» ،ام ـ ـتـ ــدادًا ملــواقــف
رس ـم ـي ــة س ــاب ـق ــة ع ـل ــى لـ ـس ــان أع ـلــى
رأس الهرم السياسي ،وأيضًا رئيس
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة ،الـ ـل ــواء
هرتسي هليفي.
مـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،حـ ـ ـ ــرص ل ـ ـي ـ ـبـ ــرمـ ــان ع ـلــى
اس ـت ـك ـمــال صـ ــورة امل ــوق ــف الــرسـمــي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـبــر تـسـمـيــة امل ـطــالــب
بعناوينها التي تناولها مــن سبقه
ب ــأس ــالـ ـي ــب َّت ـع ـب ـي ــر م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،ف ـقــد
سبق أن حــذر رئيس حكومة العدو
ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،فـ ــي أكـ ـث ــر مــن
مـنــاسـبــة ،مــن مفاعيل الـقـضــاء على
ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» مل ـص ـل ـحــة م ـحــور
ً
املـ ـق ــاوم ــة ،ق ــائ ــا إن «ال ـق ـض ــاء على
داعش وترك إيران ...يعني االنتصار
في املعركة وخسارة الحرب».
أيـضــا ح ـ ّـدد نتنياهو أم ــام الرئيس
الروسي ،فالديمير بوتني ،في نيسان
املاضي ،بأن خطوط إسرائيل الحمر
ت ـن ـب ـغــي م ــراع ــاتـ ـه ــا فـ ــي أي صـيـغــة
تـســويــة مستقبلية ،وه ــي تتمحور
ّ
حول ضــرورة أل تكون سوريا جزءًا
مــن مـحــور امل ـقــاومــة ،بصفتها دولــة
داعمة لحزب الله في لبنان ،أو حتى
قوة معادية إلسرائيل.
وكـ ـ ـ ــان ال ـت ـع ـب ـي ــر الـ ـ ـ ــذي اس ـت ـخ ــدم ــه
ن ـت ـن ـيــاهــو ف ــي سـ ـي ــاق ال ـح ــدي ــث مــع
ّ
بوتني أن «إلســرائـيــل خطوطًا حمرًا
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ً
ح ــة ل ـلــدفــاع ع ــن نـفـسـهــا :أوال،
واض ـ ُ
نعمل قصارانا ملنع تحويل أسلحة
متقدمة من إيران وسوريا إلى حزب
الـلــه فــي لـبـنــان ،وثــان ـيــا ،نعمل على
إحـ ـب ــاط ف ـت ــح ج ـب ـهــة إره ـ ـ ــاب أخ ــرى
ضدنا من الجوالن».
في هذا السياق ،أتت مواقف ليبرمان
تتويجًا ملا سبق أن جاهر به رئيس
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـع ـس ـكــريــة «أمـ ـ ــان»،
هـلـيـفــي ،فــي مناسبتني مختلفتني،
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن «أمـ ـ ـ ـ ـ ــان» تـ ـنـ ـض ــوي فــي
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـخ ــاض ـع ــة
لسلطة وزير األمن.
وكانت املناسبة األولــى أمــام مؤتمر
«هــرتـسـيـلـيــا» فــي ح ــزي ــران املــاضــي،
وال ـثــان ـيــة خ ــال جـلـســة مـغـلـقــة قبل
أي ـ ـ ـ ــام ،أكـ ـ ــد ف ـي ـه ــا ه ـل ـي ـف ــي خـ ـط ــورة
القضاء على «داع ــش» بالنسبة إلى
ّ
يصب في مصلحة
إسرائيل ،ألن ذلك
إي ــران وح ــزب ال ـلــه ،ويـضــع تــل أبيب
وحيدة أمام املقاومة.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ي ـش ـك ــل م ــوق ــف
ليبرمان تكرارًا للموقف الــذي أعلنه
وزي ـ ــر األم ـ ــن ق ـب ـلــه ،مــوش ـيــه يـعـلــون
ع ـن ــدم ــا اع ـت ـب ــر فـ ــي كـ ــانـ ــون ال ـث ــان ــي
املاضي ،أن إسرائيل «تفضل سيطرة
داع ـ ــش ،ع ـلــى ال ـن ـف ــوذ اإليـ ــرانـ ــي فــي
سوريا».
هـ ـك ــذا ،ت ـظ ـهــر م ــن ع ـ ّـي ـن ــات امل ــواق ــف
الــرسـمـيــة اإلســرائـيـلـيــة أن لـيـبــرمــان
ل ــم يـعـلــن مــوق ـفــا ج ــديـ ـدًا ،ول ــم يـعـ ّـبــر
عن توجه شخصي ،بل هو انعكاس
للرؤية اإلسرائيلية إلــى املعركة في
س ــوري ــا ،وام ـ ـتـ ــداد لـتـمــوضـعـهــا في
الـ ــرهـ ــان ع ـل ــى ا ّن ـت ـص ــار ال ـج ـمــاعــات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة .لـ ـك ــن ــه هـ ـ ــدف بـ ــذلـ ــك إل ــى
وضــع مطالب تــل أبـيــب على طاولة
أي مـ ـف ــاوض ــات ت ـت ـصــل بــال ـت ـســويــة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،م ـ ــع أن ــه
أع ـ ـ ــرب أم ـ ـ ــام «سـ ـ ــابـ ـ ــان» ،عـ ــن غ ـيــاب
ثقته بإمكانية تلبية هــذه الشروط:

موقف ليبرمان هو امتداد لمواقف نتنياهو واالستخبارات العسكرية (أ ف ب)

«إس ـ ـقـ ــاط ال ــرئ ـي ــس األسـ ـ ــد وإخـ ـ ــراج
إيران».
عـلــى ه ــذه الخلفية ،طــالــب ليبرمان
بأن تكون الواليات املتحدة ،في ظل
رئــاســة دونــالــد تــرامــب ،أكثر فعالية
في إنهاء الصراع في سوريا ،ألنها
الطرف الوحيد ،وفق تقديره ،القادر
عـ ـل ــى ت ـغ ـي ـي ــر مـ ـ ــوازيـ ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوى فــي
تـلــك الـســاحــة ،وف ــي الـنـتـيـجــة ،تلبية
املـطــالــب اإلســرائـيـلـيــة .اس ـت ـنــادًا إلــى
هــذه الــرؤيــة ،قــال إن «األهــم بالنسبة
إلى إسرائيل هو التوافق مع اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة بـ ـش ــأن إي ـ ــران
وسوريا ،والفلسطينيني».
رغـ ــم هـ ــذه الـ ـع ــوام ــل ،ت ـت ـســم مــواقــف
لـ ـيـ ـب ــرم ــان بـ ـص ــراح ــة مـ ـب ــاش ــرة فــي
تحديد املوقف اإلسرائيلي الرسمي
مـ ــن ت ــول ــي ش ـخ ــص األس ـ ـ ــد ملـنـصــب
ال ــرئ ــاس ــة ،وم ـم ــا ت ـس ـم ـيــه إس ــرائ ـي ــل
النفوذ اإليراني ،في إشارة إلى الدعم
ال ــذي تقدمه الجمهورية اإلسالمية
إل ــى س ــوري ــا بـصـفـتـهــا دولـ ــة داع ـمــة
للمقاومة وتقف فــي وجــه إسرائيل.

بعد إخفاق «تطويع»
سوريا بات إخراج األسد
مطلبًا إسرائيليًا

ومـ ــع أن األخـ ـي ــرة ال ت ـه ـتــم ـ ـ ـ ابـ ـت ـ ً
ـداء
ـ ـ ـ بــال ـهــويــة ال ـف ــردي ــة ،أو ال ـف ـكــريــة أو
التنظيمية ملن يتولى رئاسة سوريا،
إنـ ـم ــا مـ ــا ي ـه ـم ـهــا أن ت ـك ــف دم ـش ــق،
كـمــا عـ ّـبــر مــن هــم فــي مــوقــع صناعة
الـقــرار السياسي والعسكري فــي تل
أبـيــب ،عــن كونها معادية إلسرائيل
وتتبنى خيار دعم املقاومة في لبنان
وفلسطني.
لــذا ،مــا فعله ليبرمان أنــه طبق هذا
املفهوم على الــواقــع الـســوريّ ،
وعبر
عن الخالصة التي يعرفها وتتبناها
املؤسسة السياسية والعسكرية.
ويأتي موقف وزير األمن اإلسرائيلي
في سياق ميداني وتوقيت سياسي
بات فيهما إظهار املواقف الصريحة
م ـط ـل ـبــا إس ــرائ ـي ـل ـي ــا ،جـ ـ ــراء ال ـه ــزائ ــم

ال ـتــي تـتـلـقــاهــا ال ـج ـمــاعــات املسلحة
واإلرهــابـيــة في ســوريــا ،وضمن قدر
مــن التسليم بـتـبــدد الــرهــانــات على
تغيير املجريات امليدانية ،باالتكاء
ع ـل ــى مـ ــوازيـ ــن الـ ـق ــوى ف ــي ال ـســاحــة
ال ـس ــوري ــة م ــن دون ت ــدخ ــل خــارجــي
مباشر.
وهذا يعني أيضًا ّ
تبدد الرهان على
إسـقــاط الرئيس األســد عسكريًا ،أو
حتى سياسيًا ،بعدما بــات الوضع
امليداني أضعف من أن يشكل عنصر
ض ـغــط النـ ـت ــزاع م ـثــل ه ــذا ال ـت ـن ــازل،
بــل إن األن ـظــار اإلســرائـيـلـيــة ومعها
موجهة
اإلقليمية ،املعادية لسوريا،
ّ
ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة إل ــى م ــا سـيـتـبــنــاه
تـ ــرامـ ــب ،مـ ــن مـ ــواقـ ــف س ـي ـك ــون لـهــا
مـفــاعـيـلـهــا امل ـب ــاش ــرة ع ـلــى الـســاحــة
السورية.
أم ــا فــي امل ـضـمــون ،فيلخص موقف
لـيـبــرمــان ،مــع مــا سـبـقــه مــن مــواقــف
رسمية أخ ــرى ،الــرؤيــة اإلسرائيلية
ل ـل ـم ـع ــرك ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،واألهـ ـ ـ ــداف
املـتــوخــاة منها (إخ ــراج ســوريــا من
محور املقاومة عبر إسقاط األسد)،
وي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ــك تـ ـت ــويـ ـج ــا مل ـ ـسـ ــار مــن
الرهانات واملحاوالت الفاشلة.
يـ ـ ــذكـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق ،ك ــان ــت
ه ـنــاك ره ــان ــات إســرائـيـلـيــة ودول ـيــة
وإقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة عـ ـل ــى إخـ ـ ـ ـ ــراج س ــوري ــا
مـ ــن مـ ـع ــادل ــة الـ ـ ـص ـ ــراع عـ ـب ــر إغـ ـ ــراء
األس ـ ــد واسـ ـت ــدراج ــه إلـ ــى م ـع ــادالت
وصـ ـفـ ـق ــات مـ ـ ـح ـ ـ َّـددة ،تـ ـح ــديـ ـدًا بـعــد
ن ـت ــائ ــج وم ـف ــاع ـي ــل حـ ــرب  ،2006ثــم
ّ
السوري مطلبًا
بات إخراج الرئيس
وشــرطــا إلخ ــراج ب ــاده مــن الـصــراع
مع إسرائيل ،وذلك في ضوء اليأس
من تطويعه.
وفـ ـ ـ ـ ــي أع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاب إخ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق املـ ـخـ ـط ــط
األميركي في السيطرة على املنطقة،
مــن بــوابــة الـعــراق ،لــم يعد باإلمكان
ال ـ ـت ـ ـعـ ــايـ ــش مـ ـ ــع خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات سـ ــوريـ ــا
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة فـ ــي ظـ ــل ال ــرئ ـي ــس
األسد ،ثم تعزز التمسك اإلسرائيلي
واألمـ ـي ــرك ــي وم ـع ــه اإلق ـل ـي ـمــي ب ـهــذا
امل ــوق ــف ،بـسـبــب ف ـشــل ال ــره ــان على
«داعـ ــش» وبـقـيــة الـفـصــائــل األخ ــرى
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق وسـ ــوريـ ــا ،وأيـ ـض ــا فــي
ض ـ ــوء االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي
ال ـ ـ ــذي تـ ـح ــول إلـ ـ ــى م ـح ـط ــة ك ـ ّـرس ــت
إيران دولة نووية وإقليمية عظمى،
تـمـلــك هــامـشــا واس ـعــا فــي اسـتـمــرار
دع ــم حـلـفــائـهــا ف ــي ل ـب ـنــان وســوريــا
والعراق وفلسطني.

ّ
بغداد ترد :قرار
بقاء القوات
األجنبية داخلي
بعد إعــان واشنطن على لسان
وزيــر ٌ دفاعها أشتون كارتر أنها
بغداد
باقية في العراق ،خرجت ّ
لتعلن رفـضـهــا ذل ــك ،وتــؤكــد
أن إبقاء قــوات أجنبية مرهون
بقرارها حصرًا
رد املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الــوزراء
ّ
حيدر العبادي على وزيــر الــدفــاع األميركي
أشتون كارتر ،نافيًا اتخاذه قرارًا بإبقاء جزء
من قوات «التحالف الدولي» في العراق بعد
انتهاء املعركة ضد تنظيم «داع ــش» .ورهن
مكتب العبادي «بقاء تلك القوات من عدمه
بقرار عراقي خالص يتخذه رئيس مجلس
ٍ
ـؤكـدًا «عــدم وجــود قــوات أجنبية
ال ــوزراء» ،مـ ّ
تقاتل على األرض في العراق».
وق ـ ــال ك ــارت ــرّ ،أول م ــن أم ـ ــس ،إن «ال ـج ـيــش

األميركي وشركاءه الدوليني يحتاجون إلى
البقاء في العراق ،حتى بعد الهزيمة املرتقبة
لتنظيم داعــش في املــوصــل» ،ما دفــع بغداد
مؤكدة أن «العبادي
الرد على واشنطنّ ،
إلى ّ
حــريــص جـ ـدًا عـلــى تـطــويــر ال ـق ــوات األمـنـيــة
الـعــراقـيــة بكل صنوفها وتـعــزيــز قــدراتـهــا»،
قرار ببقاء
ً
مضيفة أن «الحكومة لم تتخذ أي ٍ
قوات أميركية أو غيرها».
ـوقــع كــارتــر أم ــس اسـتـعــادة
وف ــي ال ـس ـيــاق ،تـ ّ
مــديـنــة امل ــوص ــل م ــن سـيـطــرة «داعـ ـ ــش» قبل
يتسلم الرئيس املنتخب دونــالــد ترامب
أن
ّ
منصبه رسميًا في العشرين من شهر كانون
الثاني املقبل ،واصفًا املعركة بـ«الصعبة».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،رفـ ـع ــت رئـ ــاسـ ــة مـجـلــس
الـ ـن ــواب الـ ـع ــراق ــي ،أم ـ ــس ،جـلـســة اسـتـكـمــال
التصويت على قوانني املــوازنــة املالية لعام
 2017إل ــى ي ــوم غ ـ ٍـد األربـ ـع ــاء .وع ــزت مــواقــع
عدة سبب التأجيل إلى «الخالفات
إخبارية ّ
ال ـنــاش ـبــة ب ــن ال ـت ـحــالــف الــوط ـنــي (بــرئــاســة
رئـيــس ال ــوزراء األسـبــق إبــراهـيــم الجعفري)
من جهة ،وتحالف القوى (املدعوم من رئيس
مجلس النواب السابق أسامة النجيفي) من
جهة أخرى ،على خلفية مخصصات الحشد
مشيرة إلى
العشائري في قانون املــوازنــة»،
ً
أن «جـ ـ ــدول أعـ ـم ــال ال ـج ـل ـســة ت ـض ـمــن أيـضــا
ال ـت ـصــويــت ع ـلــى م ـيــزان ـيــة مـجـلــس ال ـن ــواب،
وال ـس ـل ـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة ،وامل ـف ــوض ـي ــة الـعـلـيــا
لـحـقــوق اإلن ـس ــان» .وأخ ـفــق مجلس الـنــواب
أول من أمس في إقرار قانون املوازنة املالية
للعام املقبل  ،2017بعد التصويت على أكثر
من  50مادة خالل نحو ست ساعات.
وف ــي سـيــاق مـنـفـصــل ،بـحــث رئـيــس ائـتــاف
«دولـ ــة ال ـق ــان ــون» نـ ــوري املــال ـكــي ،أمـ ــس ،مع
ال ـس ـف ـي ــر األم ـ ـيـ ــركـ ــي دوغ ـ ـ ـ ــاس س ـي ـل ـي ـمــان
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات األمـ ـنـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وس ـي ــر
وأكــد املالكي
عمليات «قــادمــون يا نينوى»ّ .
لتجنب
ض ـ ــرورة «بـ ــذل امل ــزي ــد م ــن ال ـج ـهــود
ّ
الـخــافــات والـصــراعــات الـتــي تـؤثـر فــي أمن
واس ـت ـق ــرار ش ـع ــوب امل ـن ـط ـقــة» ،مــوض ـحــا أن
«االن ـت ـصــارات الـتــي يحققها الـعــراقـيــون في
حــرب ـهــم ض ــد اإلرهـ ـ ــاب أع ـط ــت داف ـع ــا كـبـيـرًا
لـتــوحـيــد امل ــواق ــف الـسـيــاسـيــة نـحــو تحقيق
الوحدة والوئام الوطني» ،فيما ّأكد السفير
األميركي التزام بالده بدعم العراق في حربه
االرهاب.
ضد ٍ
م ـيــدان ـيــا ،خـ ّـيــم ال ـه ــدوء ال ـح ــذر عـلــى مدينة
املــوصــل وأطــراف ـهــا ،فــي حــن تـمـ ّـكـنــت قــوات
«الحشد الشعبي» من إحباط عملية تسلل
مل ـس ـل ـح ــي «داعـ ـ ـ ـ ــش» غ ــرب ــي مـ ـط ــار ت ـل ـع ـفــر.
بــدورهــا ،أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين،
أمـ ــس ،ارتـ ـف ــاع أع ـ ــداد ال ـن ــازح ــن م ــن مــديـنــة
امل ــوص ــل إلـ ــى  90ألـ ــف ن ـ ـ ــازح ،م ـن ــذ ان ـط ــاق
ـرة إل ــى أن
عـمـلـيــات اس ـت ـعــادة املــدي ـنــة ،مـشـيـ ً
«اللجنة العليا إلغاثة وإيــواء النازحني في
العراق» صادقت على تخصيص  500مليون
دينار عراقي ( 416ألف دوالر) لوزارة الصحة
لتقديم الــدعــم الكافي ملعالجة الجرحى من
القوات األمنية والنازحني.
(األخبار)

