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العالم

العالم

تقرير

سوريا

ّ
ـلمعركة القادمة:
ل
الجيش
ة
خط
َ
ثالثة محاور في ريفي إدلب وحلب

ّ ّ
ّ
ضم مستوطنات الضفة أول البنود
«صفقة القرن» خالل أيام:

تشي تسريبات اإلدارة األميركية في شأن «صفقة القرن» ،التي تنوي
إعالنها خــال أيــام ،بأسوأ السيناريوات للقضية الفلسطينية ،كونه
يستهدف اجتثاثها بالكامل وليس تسويتها ،األمر الذي ُي ّ
عد «تاريخيًا»
بالنسبة إلى إسرائيل .وفيما تكتفي األنظمة العربية ،وفي المقدمة
الخليجية ،الالهثة وراء التطبيع والتحالف مع االحتالل ،بـ«النأي بالنفس»
عن قضية لم تعد تعنيهاّ ،
تصر السلطة ،وليدة «خيار التسوية» ،على
ً
إنكار ما يجري ،آملة أن تكون الخطة «مـنــاورة انتخابية» أميركية
وإسرائيلية ،على خالف الواقع الذي تدركه جيدًا
يحيى دبوق
أعـ ـل ــن ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب ،ن ـي ـتــه ال ـك ـش ــف عـ ــن «ص ـف ـقــة
ال ـق ــرن» قــريـبــا جـ ـدًا ،بــل حـتــى قـبــل أن
يـصــل رئـيــس الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة،
بنيامني نتنياهو ،ورئيس املعارضة
ف ـ ــي «الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت» ،ب ـي ـن ــي غ ــان ـت ــس،
إلـ ــى واش ـن ـط ــن ،ب ــدع ــوة م ـنــه تـمـهـيـدًا
إلع ـ ـ ــان ال ـص ـف ـق ــة .ورأى تـ ــرامـ ــب أن
الفلسطينيني قد يتفاعلون سلبًا مع
الـخـطــة ،لكنها «سـتـكــون مـفـيــدة لهم
ألنـهــا خطة رائ ـعــة» .وق ــال إن كليهما
(نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو وغ ـ ــانـ ـ ـت ـ ــس) «مـ ـهـ ـت ـ ّـم ــان
بـ ــاالت ـ ـفـ ــاق وبـ ــال ـ ـسـ ــام .ت ـح ــدث ـن ــا مــع

ً
توقيت اإلعالن كان ّمؤجال ،لكن
اعتبارات ّكثيرة وال سيما لدى
نتنياهو أدت إلى تقديمه

الزعماء الفلسطينيني .أنــا متأكد من
أنهم سيردون سلبًا في البداية ،لكن
االتفاق إيجابي للغاية لهم».
ال ـص ـف ـقــة ،ك ـمــا تـ ـس ـ ّـرب ع ـن ـهــا ،تـنـ ّـص
عـ ـمـ ـلـ ـي ــا عـ ـ ـل ـ ــى اج ـ ـ ـت ـ ـ ـثـ ـ ــاث الـ ـقـ ـضـ ـي ــة
ّ
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،وإع ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاء املـ ـحـ ـت ــل
ّ
اإلســرائـيـلــي كــل مــا يــريــده .وإن كانت
تتضمن أثـمــانــا مـقــابــل ذل ــك ،إال أنها
أثـ ـم ــان شـكـلـيــة وم ــؤج ـل ــة الرت ـبــاط ـهــا

ب ـ ـمـ ــواع ـ ـيـ ــد تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الحـ ـ ـق ـ ــة ألج ـ ـيـ ــال
مـقـبـلــة ،أو ب ـش ــروط تـعـجـيــزيــة ،األم ــر
ال ـ ـ ــذي ي ـج ـع ــل ال ـخ ـط ــة فـ ــائـ ــدة كــام ـلــة
إلسرائيل وخـســارة كاملة لفلسطني.
ُ
الصفقة ،كما ستعرض على نتنياهو
ّ
وغــانـتــس ،تتضمن« :ف ــرض السيادة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى امل ـس ـتــوط ـنــات في
الـ ـضـ ـف ــة املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،ال ـ ـقـ ــدس عــاص ـمــة
إسرائيل ومن ضمنها املدينة القديمة
بأحيائها األربعة ،بإمكان إسرائيل أن
ّ
تضم مستوطنات اآلن في حال أعربت
عــن تأييدها للصفقة» .ومقابل ذلــك،
الدولة الفلسطينية ،التي تقام على ما
ّ
الضم،
أراض بعد عملية
سيتبقى من
ٍ
ُ
تـقـ ّـيــدهــا ال ـشــروط التعجيزية اآلتـيــة:
«نـ ــزع س ــاح ق ـطــاع غـ ــزة ،ب ـمــا يشمل
حماس والفصائل األخــرى ،االعتراف
الفلسطيني بإسرائيل دولــة يهودية،
وبأن القدس هي عاصمتها».
ال ـخ ـط ــة املـ ـ ـن ـ ـ ّ
ـوي ع ــرض ـه ــا األسـ ـب ــوع
امل ـق ـبــل ل ــم ت ـعــد صـفـقــة س ـيــاس ـيــة ،بل
برنامج عمل منسق كليًا بني ترامب
ونتنياهو ،أي أنها سلسلة إجــراءات
الح ـ ـقـ ــة س ـي ـع ـم ــد إلـ ـيـ ـه ــا ن ـت ـن ـي ــاه ــو،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي فـ ـه ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات أحـ ــاد ّيـ ــة
ول ـي ـس ــت اتـ ـف ــاق ــا بـ ــن ج ــانـ ـب ــن .وملـ ــا
كــان بديهيًا أن يعلن الفلسطينيون
رفـضـهــم الـخـطــة بـعــد اإلع ـ ــان عنها،
ّ
ف ـم ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـس ـت ـغــل نـتـنـيــاهــو
ّ
ذل ــك مل ـبــاشــرة ال ـع ـمــل ع ـلــى ض ــم غــور
ّ
األردن وكــل املستوطنات فــي الضفة،

ّ
تتوقع إسرائيل تصعيدًا أمنيًا وعسكريًا ،لكنه «لن يكون متطرفًا» (أ ف ب)

بعد أن يعلن قبوله الثمن السياسي
اللفظي ال ــوارد في الخطة ،أي «قبول
مناقشة إقــامــة الــدولــة الفلسطينية»
ً
الح ـق ــا .ه ــذا م ــا دف ــع مـ ـس ــؤوال رفـيـعــا
في حــزب «الليكود» إلــى التأكيد ،في
حــديــث مــع اإلذاع ـ ــة الـعـبــريــة ،أن هــذه
ّ
الصفقة هي «صفقة أحالمنا» .ولعل

إجـ ــراء ال ـض ـ ّـم ه ــو أه ـ ّـم نـتـيـجــة فــوريــة
لها ،وهــو ّ
يفسر اإلس ــراع في إعالنها
قـبــل االن ـت ـخــابــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وفــي
لنتنياهو ،يحقق له
توقيت مفيد جدًا
ّ
مصلحة شخصية يتعذر عليه تفويت
فــرصـتـهــا ،فــي س ـيــاق ال ـص ــراع الــدائــر
ع ـلــى حـصــانـتــه م ــن عــدم ـهــا ،وإم ـك ــان

محاكمته في قضايا فساد ورشى.
وي ـ ــؤك ـ ــد مـ ــوظ ـ ـفـ ــون دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون
ّ
أميركيون ،مطلعون على بنود الخطة،
ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى صـحـيـفــة «يــدي ـعــوت
أحرونوت» ،أن «الخطة دراماتيكية»،
وهـ ــي «األف ـ ـضـ ــل ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق ال ـتــي
تعرض على إســرائـيــل» ،ألنها «خطة

ُ ّ
صديقة تمكنها مــن ضـ ّـم غــور األردن
واملستوطنات» .كما أن مصدرًا رفيعًا
في البيت األبيض قال لـ«القناة الـ »13
ُ
العبرية إن الـخـطــة ،الـتــي تـعـ ّـد األكثر
تحقيقًا للمصلحة اإلسرائيلية ،كانت
ّ
اإلدارة تتجه إلى تأجيل إعالنها إلى
مــا بعد االنـتـخــابــات اإلسرائيلية في

الـشـهــر الـثــالــث ،لـكــن بسبب اسـتـمــرار
«ال ـ ــرك ـ ــود ال ـس ـي ــاس ــي» تـ ـق ـ ّـرر تـجـنــب
االنتظار.
فـ ــي ردود الـ ـفـ ـع ــل املـ ـت ــوقـ ـع ــة ،تـ ــدرك
إسرائيل أن إعالن «صفقة القرن» ربما
يؤدي إلى تصعيد أمني ما في الضفة
وغ ـ ـ ــزة ،ل ــن يـ ـك ــون ،وفـ ــق ت ـقــديــرات ـهــا،
«مـتـطــرفــا» .إال أنـهــا ،بحسب مصادر
ّ
أم ـن ـي ــة ،ت ـت ـعــامــل م ــع كـ ــل ال ـفــرض ـيــات
بـ«االستعداد ّ
ألي تطور على األرض»،
وهـ ــو م ــا دفـ ــع وزيـ ـ ــر األم ـ ـ ــن ،نـفـتــالــي
ب ـ ـيـ ـ ِـنـ ــت ،إل ـ ــى الـ ـطـ ـل ــب م ـ ــن امل ــؤس ـس ــة
الـعـسـكــريــة رف ــع مـسـتــوى الـجـهــوزيــة.
أم ــا عـلــى مـسـتــوى ال ـ ــردود الــرسـمـيــة،
ف ــا ت ـت ــوق ــع ت ــل أبـ ـي ــب ،ب ــال ـط ـب ــعّ ،
أي
ردود فعل مرحبة أو مؤيدة من الدول
«العربية السنية»  -كما ورد أمس في
«يــدي ـعــوت أح ــرون ــوت»  -وخصوصًا
م ــن األردن وم ـص ــر ،وأي ـض ــا م ــن دول
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي وغ ـي ــره ــا ،ل ـكــن ـ ـ
وفق تقديراتها ـ ـ إن كانت هناك ردود
«مـسـتـنـكــرة» ،فـبــاإلمـكــان استيعابها
والتعامل معها وفق شأنها وحجمها،
ّ
مع توقع أن تكون «مقلصة».
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـحـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــة ،ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة ل ـي ـس ــت
ات ـ ـفـ ــاق تـ ـس ــوي ــة بـ ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن
والفلسطينيني بــرعــايــة أمـيــركـيــة ،بل
هي فعليًا نسف للعملية السياسية،
واتـ ـف ــاق ث ـنــائــي ب ــن َم ــن ُي ـف ـتــرض أن
يكون وسيطًا وبــن املحتل .كما أنها
إجازة أميركية إلسرائيل كي تفعل ما
ت ــراه مناسبًا لتخليد احـتــالـهــا ،في
فرصة ال يبدو أن الكيان ليس في وارد
تفويتها .وإلــى أبعد مــن ذلــك ،ذهبت
تـعـلـيـقــات يـمـيـنـيــة إســرائ ـي ـل ـيــة خــال
الـيــومــن املــاضـيــن ،حيث اعـتـبــرت أن
«صـفـقــة ال ـق ــرن» ه ــي ـ ـ ـ ـ بــالـنـسـبــة إلــى
إســرائـيــل ـ ـ حــدث بحجم حــرب األيــام
الستة ،بالنظر إلى ما سيعقب إعالنها
من تغيير في «الحدود السيادية» ،في
حــن أن مـشــروع الــدولــة الفلسطينية
ب ــات فــي حـكــم امل ـيــت .تــوصـيــف برسم
الـسـلـطــة و«الـ ـ ــدول الـعــربـيــة الـسـنـيــة»
بوصفها شــريـكــة االح ـتــال فــي طعن
فلسطني والقدس.

ّ
«الضم» هدف فعلي وليس حملة انتخابية
مشكلة بعض التحليالت أنها تنطلق من
أن ثمة تعارضًا بني جدية بعض املواقف
اإلسرائيلية التي ّ
تعبر عن رؤية فعلية أو
تمهيد لخطوات عمالنية ،وبني توظيفها
ً
سـيــاسـيــا أو انـتـخــابـيــا ،عـ ـ ّـادة التوظيف
مؤشرًا إلى عدم الجدية ،في حني أن هناك
ً
فصال تـ ّـامــا بــن األمــريــن؛ فــا التوظيف
يعني بالضرورة أن املواقف املعلنة دليل
على أنها غير جدية ،وال ّ
جديتها تمنع
مـحــاولــة توظيفها سياسيًا وانتخابيًا.
ّ
يصح االستناد إلى أن إعالن
من هنا ،ال
رئيس حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو،
أن ح ـك ــوم ـت ــه ت ـع ـت ــزم فـ ـ ــرض ال ـق ــان ــون
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى جـمـيــع مـسـتــوطـنــات
ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة «مـ ــن دون اس ـت ـث ـنــاء»،
وكذلك «على غور األردن وشمال البحر
امل ـي ــت دون ت ــأخ ـي ــر» ،ي ــأت ــي ف ــي سـيــاق
حملة حزب «الليكود» استعدادًا لخوض

انتخابات «الكنيست ال ـ  »23املقررة في
الثاني من آذار /مارس املقبل ،أو أن ذلك
هو بالضرورة مجرد وعود انتخابية ال
أفق لها على مستوى التطبيق.
املؤكد أن قضية فــرض «الـسـيــادة» على
مستوطنات الضفة تتحول إلــى قضية
مـ ـح ــوري ــة فـ ــي ال ـت ـن ــاف ــس بـ ــن األحـ ـ ــزاب
اإلسرائيلية ،وتحديدًا «الليكود» و«أزرق
أبـيــض» ال ــذي دعــا مـســؤولــوه أيـضــا إلى
ّ
ض ـ ّـم غ ــور األردن .ك ــذل ــك ،يـشــكــل ضـ ّـم
مـسـتــوطـنــات الـضـفــة امـ ـت ــدادًا لسياسة
ت ـه ــوي ــد ف ـل ـس ـطــن الـ ـت ــي ب ـ ـ ــدأت مـ ــع أول
مستوطنة ُبنيت على األرض .وبنظرة
خاطفة إلى مراحل التهويد ،من الواضح
أن التدرج كان السمة الغالبة ،قبل إقامة
إس ــرائ ـي ــل ع ــام  1948وب ـع ـ ّـده ــا .فعقب
فـ ــرض االس ـت ـي ـط ــان ف ــي ظـ ــل االح ـت ــال
ال ـبــري ـطــانــي ،ث ــم إض ـف ــاء شــرعـيــة دولـيــة
عليه عبر قرار التقسيم  181عام ،1947
استغلت إسرائيل حــرب  1948وأقامت

كيانها على  %78من مساحة فلسطني
التاريخية ،أي بزيادة  %24عن املساحة
املـخـصـصــة لـهــا فــي ق ــرار الـتـقـسـيــم ،ثم
انـتـقـلــت إل ـ ّـى تـهــويــد تـلــك امل ـنــاطــق .وفــي
 ،1967احتلت باقي األراضي الفلسطينية
والـ ـع ــربـ ـي ــة فـ ــي م ـص ــر وس ـ ــوري ـ ــا .وف ــي
النهاية ،انتقلت إلــى مرحلة االستيطان
لتهويد املـنــاطــق املحتلة ،حتى خلصت
إلى ما انتهت إليه من االعتراف األميركي
بالقدس «عاصمة» لها ،وبالجوالن جزءًا
منها.
ب ـل ـح ــاظ ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،مــن
ال ــواض ــح أن ه ــذه املــرح ـلــة ّف ــي سـيــاســة
الـ ـتـ ـه ــوي ــد امل ـ ـتـ ـ ّ
ـدرجـ ــة ت ـت ـط ــل ــب إضـ ـف ــاء
«شــرعـيــة» مــا على مستوطنات الضفة
ّ
تضم أكثر من 800
وغور األردن ،والتي
ألــف مستوطن ،انطالقًا من أن تل أبيب
تــرى الظرف السياسي العربي والدولي
فــرصــة مثالية لتحقيق طـمــوحـهــا .كما
يـبــدو أن نتنياهو ي ــرى فــي االنـتـخــابــات

األميركية ظــرفــا مثاليًا الن ـتــزاع موافقة
عـلــى ه ــذه الـخـطــوة ب ـنـ ًـاء عـلــى حسابات
دونالد ترامب .أمــا فرضية امتناعه عن
التطبيق لحسابات سياسية أو قانونية،
َ
ّ
الضم إلى
فقد ثبت عقمها ،حتى لو أدى
تغير نسبة الـسـكــان بــن الفلسطينيني
إسرائيل؛ إذ لم تعد تلك
واليهود داخــل ّ
ال ـق ـض ـيــة ب ــا حـ ــل م ــن م ـن ـظ ــور الـيـمــن
اإلسرائيلي الــذي يرى أن هناك إمكانية
ل ـص ـي ـغــة س ـي ــاس ـي ــة ت ـج ـم ــع بـ ــن ال ـض ـ ّـم
والفصل ،وهــو ما سبق أن ّ
شبهه وزير
األمــن السابق ،موشيه يعلون ،بـ«التوأم
السيامي».
ّ
الضم املفترض يشمل مناطق «ج» التي ال
يسكنها سوى نحو  150ألف فلسطيني،
يعيش قرابة ثلثهم ،وفــق تقرير «مكتب
مــراقــب األمــم املتحدة لحقوق اإلنـســان»،
ف ـ ـ ــي ت ـ ـجـ ـ ّـم ـ ـعـ ــات ت ـ ـعـ ــانـ ــي ن ـ ـق ـ ـصـ ــا ف ــي
االحـتـيــاجــات اإلنسانية والـحـمــايــة ،وهي
مــوزعــة فــي ق ــرى صـغـيــرة ،فيما يعيش

ّ
تستعد منطقة إدلب،
ومعها ريفا حلب الغربي
والجنوبي ،لجولة جديدة
من المعارك ُيرتقب أن يبدأها
الجيش السوري ّ
ضد الفصائل
المسلحة ،بعدما بات اتفاق
وقف إطالق النار ،الذي
أعقب عمليات وصل خاللها
الجيش إلى مشارف ّ
معرة
منته .هذا
النعمان ،شبه ٍ
الواقع تدركه أنقرة جيدًا،
تمامًا كما تدرك أن ال ّ
مفر
ّ
من ّ
تجدد العمليات ،في ظل
استشعار موسكو ودمشق
تسويفًا تركيًا ال يجدان معه
ّ
مبررًا لإلبقاء على التهدئة
ّ
ّ
التحركات
تبعث بها
كل املؤشرات التي َ
ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ريـ ــفـ ــي إدلـ ـ ـ ــب وح ـل ــب
تفيد بـقــرب ان ـطــاق مـعــركــة كـبــرى في
املـنـطـقــة ،وع ـلــى م ـحــاور عـ ـ ّـدة ،رب ـمــا لم
ي ـكــن بـعـضـهــا ض ـمــن م ـح ــاور عمليات
سابقة منذ سنوات .ويبدو أن األجواء
اإلي ـجــاب ـيــة ال ـتــي عـكـسـهــا وق ــف إط ــاق
ّ
الـ ـن ــار ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،امل ــت ـف ــق ع ـل ـيــه بــن
الــرئ ـي ـســن ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن
وال ـت ــرك ــي رجـ ــب ط ـيــب أردوغ ـ ـ ـ ــان ،قبل
أسبوعني ،كــان مبالغًا فــي تصويرها؛
ّ
إذ لم تشكل الهدنة سوى فرصة قصيرة
إلعادة التجهيز والتحشيد الستئناف
املعارك ،وربما بوتيرة أعلى واتجاهات
أشمل.
منذ أسبوع تقريبًا ،وحمالت القصف
ال ـ ـجـ ــوي وامل ــدفـ ـع ــي وال ـ ـصـ ــاروخـ ــي لــم
تـتــوقــف م ــن جــانــب الـجـيــش ال ـس ــوري،
ّ
ضد أهــداف واضحة ومحددة ،وضمن
مـ ـح ــاور ع ـم ـل ـيــات ق ــري ـب ــة م ــن خ ـطــوط
التماس ،وليست فــي العمق .كــذلــك ،لم
تتوقف املجموعات املسلحة عن قصف
أحياء مدينة حلب من املحاور الغربية،

مـ ــا أدى إل ـ ــى وق ـ ـ ــوع ع ـ ـشـ ــرات ال ـق ـت ـلــى
والجرحى من املدنيني .وعلى األرض،
ل ــم ُي ـ ـقـ ـ ِـدم ال ـج ـي ــش ع ـل ــى ّ
أي عـمـلـيــات
هـجــومـيــة ح ـتــى ص ـب ــاح أمـ ــس ،عـنــدمــا
اسـتـعــاد الـسـيـطــرة عـلــى بـلــدة السمكة
ج ـن ــوب ش ــرق مــدي ـنــة م ـع ـ ّـرة الـنـعـمــان،
فــي ري ــف إدل ــب الـجـنــوبــي الـشــرقــيّ .في
املـقــابــل ،وعـلــى م ــدى ثــاثــة أي ــام ،شنت
املجموعات املسلحة ،بمشاركة «هيئة
ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» وم ـس ـل ـح ــي «الـ ـح ــزب
اإلس ـ ــام ـ ــي الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي» ،ه ـج ـمــات
سريعة وخاطفة على عدة محاور ،في
ما بدا محاولة إلشعال حرب استنزاف
بوجه الجيش .هجمات املسلحني ّأدت
إلــى خسائر بشرية كبيرة في صفوف
ال ـج ـيــش ،الـ ــذي خ ـســر أي ـض ــا عـ ــددًا من
مـ ــواق ـ ـعـ ــه ف ـ ــي ري ـ ـ ــف إدلـ ـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ــي
الـشــرقــي ،قبل أن يستعيد بعضها في
عمليات مـ ّحــدودة أمــس .كما بــدا الفتًا
ه ـج ــوم شــن ـتــه ال ـف ـصــائــل ع ـلــى مــواقــع
الجيش في املحور الغربي ملدينة حلب،
والــذي لم يشهد ّ
أي عمليات هجومية
ج ـ ّـدي ــة م ـنــذ ت ـحــريــر مــدي ـنــة ح ـلــب عــام
 ،2016م ـ ــا يـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــود ق ـ ــرار
بــالـتـصـعـيــد .وكــانــت امل ـح ــاور الحلبية
الـغــربـيــة شـبــه مـحـ ّـيــدة عــن امل ـع ــارك في
منطقة إدلب طوال السنتني املاضيتني،

استعاد الجيش أمس
قرية السمكة في ريف
إدلب الجنوبي الشرقي

ّ
بعدما شكلت مـســرح عمليات واسعة
وعنيفة لسنوات قبل ذلك.
ص ـب ــاح أمـ ــس ،اس ـت ـع ــاد ال ـج ـيــش قــريــة
ال ـس ـم ـك ــة ف ـ ــي ري ـ ــف إدلـ ـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ــي
الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــي ،بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا س ـ ـّي ـ ـطـ ــر ع ـل ـي ـه ــا
املسلحون في هجوم شنوه فجر األول
م ــن أم ـ ــس .وذكـ ـ ــرت وك ــال ــة «س ــان ــا» أن
«وحدات الجيش العاملة في ريف ّ
معرة

ّ
يبدو الميدان في إدلب وريف حلب مرشحًا لمزيد من التصعيد في األيام المقبلة (أ ف ب)
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نحو  27ألـفــا منهم فــي تجمعات بدوية
ورعوية يقع عدد كبير منها في مناطق
نائية ،وهؤالء األكثر احتياجًا في الضفة
ـان بسيطة مثل
ألنـهــم يعيشون فــي م ـبـ ٍ
الخيام وبيوت الصفيح ،ويجدون صعوبة
ف ــي ال ــوص ــول إل ــى ال ـخــدمــات األســاسـيــة
كالصحة والتعليم والخدمات االجتماعية
والثقافية والــريــاضـيــة ،وال تــوجــد لديهم

ال يعني التوظيف
السياسي بالضرورة
أن المواقف
المعلنة غير جدية

بنى تحتية مناسبة.
م ــا يـنـبـغــي إعـ ـ ــادة ت ــأك ـي ــده ه ــو ارت ـب ــاط
الضفة بالعقيدة اليهودية بوصفها أرض
دولـتـهــم الـقــديـمــة امل ـحـ ّـرم الـتـنــازل عنها.
تضاف إلــى ذلــك األهمية االستراتيجية
للضفة التي تنبع من كــون هــذه املناطق
ّ
تشكل الغالف املحيط بمناطق «أ» و «ب»
ّ
وصـلــة الــوصــل بينها ،كما تـعــد املخرج
ّ
ال ــوح ـي ــد لـلـضـفــة إلـ ــى ال ـع ــال ــم ،وت ـشــكــل
الـ ـح ــدود م ــع أراض ـ ــي ال ـ ـ  48م ــن ال ـغــرب
والشمال والجنوب واألردن من الشرق،
وهذا ما يؤدي إلى تمسك إسرائيل بها
العتبارات تدرجها في خانة الضرورات
األمنية واالستراتيجية (حماية جبهتها
الشرقية وخاصرتها فــي الــوســط) ،إلى
جانب ضمان تهويد القدس واالستمرار
ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي،
وال ـت ــواص ــل ب ــن ال ـج ـنــوب وال ـش ـمــال من
خالل األغوار .كذلك ،قسم كبير من هذه
األراضي على تماس مع حدود  ،1967بل

وقريب من العمق .ولهذا ،عملت إسرائيل
سكانها
ع ـلــى ت ـفــريــغ ت ـلــك املـنـطـقــة م ــن
ّ
الفلسطينيني بصورة تدريجية ،مستغلة
قلة عددهم ،عبر مجموعة من اإلجراءات
الـتـعـسـفـيــة ،بــال ـتــوازي مــع خـنــق مناطق
الضفة األخــرى ومحاربتها اقتصاديًا،
ألن لــأرض أهمية أساسية في النشاط
االقتصادي والتنمية.
مــاذا بعد؟ يمكن لبقية الفلسطينيني أن
يـبـقــوا ف ــي امل ـنــاطــق ال ـتــي ه ــم فـيـهــا وفــق
الصيغة القائمة ،فيما تــراهــن إسرائيل
عـ ـل ــى دور ال ـس ـل ـط ــة فـ ــي ضـ ـم ــان مـنــع
التداعيات الشعبية واألمنية التي يمكن
أن ت ـش ـك ــل ع ــام ــل ض ـغ ــط ج ــدي ــا عـلــى
االحتالل ،وخاصة أنه بات واضحًا ،أكثر
من ّأي وقت مضى ،أنه ال يوجد ما يردع
إسرائيل سوى حسابات من نوع الخوف
من انتفاضة شعبية واسعة ومتواصلة،
قاسية ،تؤدي إلى
أو موجة ردود ميدانية
ً
َ
ّ
تحو ِل ما تراه تل أبيب فرصة إلى تهديد.

الـنـعـمــان ،وبـعــد ا ّمـتـصــاصـهــا الهجوم
ال ـك ـب ـي ــر ال ـ ـ ــذي ش ــن ــه إره ــابـ ـي ــو جـبـهــة
الـنـصــرة واملـجـمــوعــات الـتــي تتبع لهم
أمــس (أول مــن أمــس) على محور التح
 أب ــو جــريــف  -الـسـمـكــة ،قــامــت بــإعــادةاالنـتـشــار والتجميع على اتـجــاه قرية
ال ـس ـم ـكــة وطـ ّـهــرت ـهــا م ــن اإلره ــاب ـي ــن».
وأض ــاف ــت أن «وح ـ ــدات الـجـيــش تتابع
عملياتها على محور التح  -أبو جريف
ّ
لتطهيرهما من اإلرهــابـيــن» .كما شن
سـ ـع ــة ضـ ّـد
ال ـج ـيــش ح ـم ــات ق ـصــف وا َ
ت ـج ـم ـعــات امل ـس ـل ـحــن ف ــي ري ـ َـف ــي إدل ــب
ال ـج ـن ــوب ــي وال ـ ـشـ ــرقـ ــي ،وري ـ ــف ـ ــي حـلــب
الجنوبي والغربي .واستهدف القصف،
بـشـكــل خـ ــاص ،ب ـل ــدة امل ـن ـص ــورة وح ـ ّـي
ال ــراش ــدي ــن وق ــري ــة كـفــرحـمــرة ف ــي ريــف
حلب الغربي ،باإلضافة إلى قرية خان
طومان في ريف حلب الجنوبي .وتثير
ت ـحــركــات ال ـج ـيــش م ـخ ــاوف الـفـصــائــل
ال ـتــي تـتــوقــع عـمـلـيــة عـسـكــريــة واسـعــة
على ّ
عدة محاور في املنطقة .وفي هذا
اإلط ــار ،يــؤكــد مـصــدر عسكري ســوري،
في ّحديث مع «األخبار» ،أن «الجيش لم
يتوقف عن العمل الستعادة السيطرة
ع ـل ــى م ـن ـط ـقــة إدل ـ ـ ــب ب ــالـ ـك ــام ــل ،وهـ ــذا
هــدف علني لــدى ال ــدول ــة» ،لكنه يشير
إلــى ّ
تغير محتمل فــي نوعية الهجوم
ومحاوره؛ إذ «يعمل الجيش حاليًا على
تــوسـيــع م ـحــاور العمليات الهجومية
وتنويعها ،ويهدف من خــال ذلــك إلى
تـشـتـيــت ح ـش ــود امل ـس ـل ـحــن و َج ـهــدهــم
الحربي» ،مشددًا على أن «ريــفــي حلب
الغربي والجنوبي لن يكونا بمعزل عن
العمليات املرتقبة» .ويلفت إلى احتمال
فـتــح ثــاثــة م ـحــاور للعمليات« :األول:
محور مدينة معرة النعمان ،والثاني:
محور مدينة سراقب ،أما املحور الثالث
فهو :الضواحي الغربية ملدينة حلب».
ف ــي خـ ـض ـ ّـم ذلـ ـ ــك ،تـ ـح ـ ّـدث ــت م ـع ـلــومــات
صحافية عن اجتماع ُعقد أول من أمس
بني فصائل «الجيش الوطني» العاملة
فــي محافظة إدل ــب ،وال ـق ـيــادة التركية
فـ ــي أنـ ـ ـق ـ ــرة ،تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «م ــواجـ ـه ــة
َ
وحضر
التطورات امليدانية املحتملة».
االجـتـمــاع ،مــن جــانــب املسلحني ،وزيــر
الدفاع في «الحكومة السورية املؤقتة»
سليم إدريس ،إضافة إلى قادة فصائل
«الجبهة الوطنية للتحرير» ،التابعة
ّ
لـ«الجيش الوطني» .وفيما لم يتضح
مـ ـسـ ـت ــوى حـ ـض ــور الـ ـج ــان ــب الـ ـت ــرك ــي،
أف ــادت مـصــادر مطلعة بــأن «االجتماع
حـضــره الـضـبــاط األت ــراك املعنيون في
منطقة إدلــب ،وقـيــادة الجيش التركي،
ومـ ـس ــؤول ــون س ـيــاس ـيــون كـ ـب ــار» .كما
تــداولــت تنسيقيات املسلحني أخـبــارًا
عن حضور الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ ـ ـ ـ ــان ،ورئـ ـي ــس ج ـه ــاز امل ـخ ــاب ــرات
ال ـ ـتـ ــركـ ــي حـ ـ ــاقـ ـ ــان فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدان .وب ـح ـس ــب
املـعـلــومــات ،ف ــإن الـجــانــب الـتــركــي أبلغ
قـ ـي ــادات ف ـصــائــل «ال ـج ـي ــش الــوط ـنــي»
ب ــأن املـبــاحـثــات مــع روس ـيــا «ل ــم تحقق
ن ـت ـي ـجــة» ،وأن «األخ ـ ـيـ ــرة ذاهـ ـب ــة نحو
ّ
الـ ـح ــل ال ـع ـس ـك ــري» ،وب ــال ـت ــال ــي «يـجــب
ع ـلــى ال ـف ـصــائــل أن ت ــداف ــع ع ــن نفسها
بــوجــه هـجــوم الـجـيــش ال ـس ــوري» .كما
ت ـع ـ ّـه ــدت أن ـ ـقـ ــرة ،ب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات،
«بدعم الفصائل عسكريًا» .وتتفق هذه
األجـ ــواء مــع تـصــريـحــات أطلقها وزيــر
الخارجية الــروســي ،سيرغي الفــروف،
ّ
في مستهل لقائه املبعوث األممي إلى
س ــوري ــا ،غـيــر ب ـي ــدرس ــون ،أم ــس ،حيث
ّ
يتحسن على أرض
اعتبر أن «الــوضــع
الــواقــع ،فاملنطقة الـتــي يسيطر عليها
ّ
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــون تـ ـتـ ـق ــل ــص» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى
اس ـت ـمــرار «ال ـع ـمــل لـلـتـغـلــب ع ـلــى فـلــول
ّ
الجماعات اإلرهابية في كل من منطقة
إدلب وشمال شرق البالد» ،مشددًا على
وجوب «القضاء على بؤرة اإلرهاب في
إدلب».
(األخبار)

