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إسرائيل ّتتهم
الجيش السوري وحزب
آلية
اهلل باستهداف ّ
في الجوالن

تصعيد

يحيى دبوق
ص��اروخ «ك��ورن�ي��ت» مضاد ل�ل��دروع،
أطلق أمس في اتجاه آلية إسرائيلية
ع�ل��ى ال �ح��دود ف��ي ال �ج��والن ال�س��وري
امل �ح �ت��ل .اآلل �ي��ة دم� ��رت وس �ق��ط قتيل
ّ
وج��ري �ح��ان .ج�ي��ش االح �ت�لال أك��د أن
ال �ح��ادث «ع�م��ل ت�خ��ري�ب��ي م�ق�ص��ود»،
ورد باستهداف تسعة مواقع تابعة
للجيش السوري.
وأش � � � � ��ار ال � �ن� ��اط� ��ق ب � ��اس � ��م ال �ج �ي��ش
�ره على
اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ف ��ي ب �ي��ان ن �ش� ّ
م��وق�ع��ه ع�ل��ى اإلن �ت��رن��ت ،إل��ى أن ��ه في
م� � ��وازاة ال �ت��وت��ر األم� �ن ��ي ف ��ي ال�ض�ف��ة
ال �غ��رب �ي��ة ،ج ��اء ال �ح��دث األم �ن��ي على
ال �ح��دود ال�ش�م��ال�ي��ة ليشغل ال�ق�ي��ادة
ال�ع�س�ك��ري��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ح�ي��ث قتل
إس��رائ�ي�ل��ي وأص �ي��ب آخ� ��ران ب�ج��روج
طفيفة ،ج��راء انفجار شاحنة تابعة
ل�ش��رك��ة م�ق��اول��ة ك��ان��ت ت�ق��وم بأعمال
البنية التحتية لحساب وزارة الدفاع
عند السياج األمني مع سوريا ،الفتًا
إلى أن سالح املدرعات أطلق قذائف
مدفعية في اتجاه األراضي السورية،
ًَ
ردا على العملية.
وف� �ي� �م ��ا اك� �ت� �ف ��ى رئ � �ي� ��س ال �ح �ك��وم��ة
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،ب �ن �ي��ام�ي�ن ن�ت�ن�ي��اه��و
ب�ت�ع�ل�ي��ق م �ح��دود وم ��ن دون إط�ل�اق
ت� �ه ��دي ��دات ،وش� � � ّ�دد ع �ل��ى أن «أع � ��داء
إسرائيل ال يوفرون وسيلة ملهاجمة
امل� ��دن � �ي�ي��ن وق � �ت� ��ل األوالد ،وه � � ��م ال
ي� �ف ��رق ��ون ب�ي��ن م ��واط �ن �ي �ه��ا ال �ي �ه��ود
وغير اليهود» ،أك��دت مصادر أمنية
ّ
رف �ي �ع��ة ل �ل �ق �ن��اة األول� � ��ى ال �ع �ب��ري��ة أن
الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي ي��رى أن املهمة
األساسية في هذه املرحلة هي العمل
ع�ل��ى إط�ل�اق امل�خ�ط��وف�ين ف��ي الضفة
ال�غ��رب�ي��ة ،وم��ن ه�ن��ا ال ي��ري��د الجيش
ال�ع�م��ل ع�ل��ى ث�ل�اث ج�ب�ه��ات «رغ ��م أن
ال �ت �ق��دي��ر ي� �ك ��اد ي ��ؤك ��د ب� ��أن ال�ج�ي��ش
السوري وح��زب الله هما املسؤوالن
عن إطالق الصاروخ».
وأش� ��ار م��راس��ل ال �ش��ؤون العسكرية
ف��ي ص�ح�ي�ف��ة «ج �ي��روزال �ي��م ب��وس��ت»

وعلى صعيد سير العمليات العسكرية،
فبعد خروج املسلحني من بلدة الطفيل
ب ��ات ��ت امل �ن �ط �ق��ة ت �ق �س��م ج �غ ��راف �ي ��ًا ال ��ى
ق�س�م�ين ،بحسب ق��ائ��د م�ي��دان��ي؛ االول،
ي� �ض � ّ�م امل� �ع ��اب ��ر وال �س �ل �س �ل��ة ال �ش��رق �ي��ة
وال � �ج� ��رود ح �ي��ث ي �ن �ت �ش��ر امل �س �ل �ح��ون،
أم ��ا ال �ث��ان��ي ف �ي �ض� ّ�م م�ن�ط�ق��ة ال��زب��دان��ي
وبعض القرى املحيطة بها في سوريا.
ّ
وي��ؤك��د املصدر أن «العمليات ستكون
ب ��ات� �ج ��اه�ي�ن م �ن �ف �ص �ل�ي�ن ،وال� ��زب� ��دان� ��ي
ستكون تحت املهجر الى أن ّ
يتم تأمني
املنطقة الحدودية بالكامل» ،مستبعدًا
التسوية هناك.

ّ
إل��ى أن ق�ي��ادة املنطقة الشمالية في
ال �ج �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي س �م �ح��ت ب��رد
م�ح��دود ،عبر ق��ذائ��ف ال��دب��اب��ات على
م��واق��ع ت��اب�ع��ة للجيش ال �س��وري ،إال
أن املراسل نقل عن مصادر عسكرية
أخرى قلقها من أن الرد املحدود على
«عمل عدائي» لم يسبقه استفزاز من
قبل إسرائيل ،سيؤدي ال��ى تشجيع
مطلقي «ال�ك��ورن�ي��ت» على م��زي��د من
ال �ض��رب��ات ،وه��و م��ا يفسر مواصلة
ال�ب�ح��ث وال�ت�ق�ي�ي��م ل ��دى ال�ج�ي��ش في
ت��وس�ي��ع ال� ��رد ،ورب �م��ا ض ��رب م��واق��ع
وأه� � � � � ��داف أخ� � � ��رى ت ��اب� �ع ��ة ل �ل �ج �ي��ش
السوري.
في املقابل ،أكد مراسل القناة العاشرة
أن� ��ه «ف� ��ي ح� ��ال ال �ت��أك��د اس �ت �خ �ب��اري��ًا
ب ��أن ح ��زب ال �ل��ه وال �ج �ي��ش ال �س��وري
م �س��ؤوالن ع��ن إط�ل�اق ال �ص��اروخ في
الجوالن ،فهذا يعني أن إسرائيل لم
تقل كلمتها األخيرة بعد ،وبالتالي
ف �ق��د ي �ت��وس��ع ال � ��رد ل�ت�ث�ب�ي��ت ق��واع��د
ال�ل�ع�ب��ة وإف �ه��ام ال �ط��رف ال �ث��ان��ي ب��أن
إط�ل�اق ص��واري��خ ك��ورن�ي��ت وس�ق��وط
قتلى في الجانب اإلسرائيلي ،مسألة
ال يمكن أن تمر بال ردود».
وب��ال�ف�ع��ل ،ب�ع��د منتصف ل�ي��ل ام��س،
ص � ��در ع ��ن ال� �ن ��اط ��ق ب ��اس ��م ال �ج �ي��ش
االس��رائ �ي �ل��ي ب �ي��ان اك ��د ف�ي��ه توسيع
ال � � � � ��رد االب � � �ت� � ��دائ� � ��ي ع � �ل� ��ى ص� � � ��اروخ
الكورنيت ،واستهداف تسعة مواقع
ت ��اب �ع ��ة ل �ل �ج �ي��ش ال� � �س � ��وري ،ت�ش�م��ل
مقرات ومرابض مدفعية ،مشيرا الى
تسجيل اص��اب��ات م�ب��اش��رة ودق�ي�ق��ة
ف ��ي ه� ��ذا امل� ��واق� ��ع .وب �ح �س��ب ال �ب �ي��ان
ال�ع�س�ك��ري االس��رائ �ي �ل��ي ،ي�ع��د اط�لاق
ص� � � ��اروخ ال� �ك ��ورن� �ي ��ت م� ��ن ال �ج��ان��ب
ال �س��وري ،االع �ت��داء االخ �ط��ر واالك�ث��ر
اس �ت �ف��زازا ف��ي االش �ه��ر االخ �ي��رة ضد
الجيش ،وفي هذه املنطقة على وجه
الخصوص.
وف ��ي م � ��وازاة ال� ��رد ،االب �ت��دائ��ي االول
وال�لاح��ق ،تقدمت ت��ل أب�ي��ب بشكوى
ض� ��د س� ��وري� ��ا ل� � ��دى م ��راق� �ب ��ي األم� ��م
املتحدة في الجوالن (األندوف)

 ...والقابون على األبواب؟
وم��ن مدخل بلدية اليرموك ،وحاملا أعلن
امل �ج �ت �م �ع��ون ن �ج��اح ع�م�ل�ي��ة امل �ف��اوض��ات،
ب ��دأت االح �ت �ف��االتُ ،
ور ِف� ��ع امل �ش��ارك��ون في
التفاوض على األكتاف ،وجابت املسيرات
ب�ع��ض أح �ي��اء امل�خ�ي��م ،ع�ل��ى وق��ع هتافات
«واح��د واح��د واح��د ...فلسطيني وسوري
َّ
واح��د» و«م��ن ال�ي��رم��وك هلت ال�ب�ش��اي��ر.»...
ول� � ��م ي� �ك ��د ي� ��دخ� ��ل امل� �خ� �ي ��م ال � �ي � ��وم األول
ل �ل �ت �س��وي��ة ،ح �ت��ى اح �ت �ش��د م ��ا ي��زي��د على
 1500م��ن أهاليه ال�ن��ازح�ين على ال�ح��دود

ال �ش �م��ال �ي��ة ل�ل�م�خ�ي��م .غ �ي��ر أن � ��ه ،وب�ح�س��ب
مصادر ميدانية ،لم يسمح لهم بالدخول
«ألن العملية ليست سهلة اآلن ،ألن اليوم
(أمس) باشرت الجرافات واآلليات بإزالة
ال �س��وات��ر ال �ت��راب�ي��ة وال ��رك ��ام امل��وج��ود في
ال��داخ��ل ،وق��د تحتاج العملية إل��ى يومني
ق �ب ��ل ع � � ��ودة األه� � ��ال� � ��ي» .وح � � ��ول ان �ت �ش��ار
املسلحني على األط��راف اإلداري��ة للمخيم،
ت��ؤك��د امل �ص��ادر ذات �ه��ا ،أن ��ه م�ن��ذ ال�ص�ب��اح
ب ��دأت االت �ص ��االت تتكثف ب�ين الجانبني

خالل توزيع مساعدات غذائية في ّ
مخيم اليرموك (أرشيف)

للتنسيق ح��ول عملية إع��ادة التموضع،
«حيث إن العملية تتم بالسرعة املقبولة،
من دون عرقلة من أي جانب».
وف��ي ال�ق��اب��ون شمالي دم�ش��ق ،أثمر عمل
ل �ج ��ان امل �ص��ال �ح��ة ال��وط �ن �ي��ة ب �ع��د إع�ل�ان
ال�ت��وص��ل إل��ى ت�ف��اه��م ح��ول ورق ��ة تسوية
ميدانية بني الجيش وفصائل املعارضة
امل�س�ل�ح��ة ،ب��اس�ت�ث�ن��اء «ال �ن �ص��رة» .وي��ؤك��د
أحد أعضاء لجان املصالحة لـ«األخبار»
أن «العملية ج��رت بتسهيالت كبيرة من
جانب الجيش السوري ،سواء عبر تأمني
وتسهيل دخ��ول وخ��روج امل�ف��اوض�ين من
امل��دي�ن��ة ،أو عبر امل��رون��ة ال�ت��ي أب��داه��ا في
مناقشة بنود التسوية».
م� �ي ��دان� �ي ��ًا ،أخ � ��ذ االح� �ت� �ق ��ان ي �ت ��وس ��ع ف��ي
الغوطة الشرقية للعاصمة ب�ين مقاتلي
«داع� � � ��ش» و«ال �ج �ب �ه ��ة اإلس �ل�ام � �ي� ��ة» ،ف��ي
ظ ��ل اس �ت �م��رار االش �ت �ب��اك��ات ب�ي�ن�ه��م منذ
أرب� � �ع � ��ة أي� � � � ��ام ،م � ��ا أدى إل � � ��ى ان� �س� �ح ��اب
مقاتلي «الجبهة اإلس�لام�ي��ة» م��ن ح��دود
املليحة إلى جنوبي دوم��ا .وهناك أخذت
«ال�ج�ب�ه��ة اإلس�لام �ي��ة» ت�ح� ّ�ص��ن مواقعها
داخ��ل املدينة ،خوفًا م��ن تنفيذ «داع��ش»
تهديداتها باقتحام املدينة .وقتل «هشام
أب��و جعفر» ،أح��د ق��ادة «جبهة النصرة»
ف ��ي م �ع ��ارك ال �غ��وط��ة ال �ش��رق �ي��ة أم ��س مع
الجيش السوري.

أوباما :إطاحة المعتدلين
باألسد فانتازيا
س��رق ت�ق� ّ�دم «داع ��ش» ف��ي ال�ع��راق االهتمام م��ن ال�ح��دث ال�س��وري.
ومع «ه��ول املصيبة» في العراق ،بات بإمكان الرئيس األميركي
ب��اراك اوب��ام��ا االع �ت��راف بما ف��ي ح��وزت��ه م��ن معطيات :ال وج��ود
لشيء اسمه معارضة سورية معتدلة .لم يقلها بهذه الصراحة.
ربما لم ي��رد ج��رح مشاعر مريديه في املعارضة السورية .قال
كلمات الم�س��ت ح��دود ال�ي��أس« :وج��ود معارضة معتدلة ق��ادرة
على اإلطاحة بـ(الرئيس السوري بشار) األسد يبدو غير واقعي
وفانتازيا».
لم يطلق هذا املوقف اعتباطًا .بل استند إلى ما أسماه استهالك
ً
االدارة األميركية وقتًا طويال في العمل مع املعارضة املعتدلة.
يمكن القول إن تصريح باراك اوباما مفصلي .ال يعني بالتأكيد
ّ
ستغير موقفها في سوريا .فهي سبق ان
أن ال��والي��ات املتحدة
ّ
عبرت بطريقة او بأخرى عن موقفها :ال هي تريد ف��وز األس��د،
ّ
وال سيطرة القاعدة بفروعها الكثيرة على سوريا .سبق أن عبر
اوباما عن فرحه باستنزاف املعسكرين .كان ذلك قبل «فتوحات
داعش» في العراق ،وعجز خصوم ابنة «القاعدة» العاق عن كسر
شوكتها في الشرق السوري.
خ�لال األي��ام املاضية ،لم يبق مسؤول اميركي إال وحاضر في
خطر «داعش» .ما زرعه جورج بوش في بالد الرافدين عام 2003
بدأ يثمر خطرًا على حدود حلفاء اميركا وتابعيها في املنطقة.
وأمام الواقع املستجد ،لم يعد ممكنًا قراءة املشهد السوري بأدوات
ً
وبناء على ذل��ك ،خرج اوباما ليقول ما
ما قبل «غ��زوة املوصل».
ّ
معناه إن القوة األساسية في املعارضة السورية يتحكم فيها
غير املعتدلني .وغير املعتدلني هم «داعش» وحلفاؤها وخصومها
الجدد.
لم يكتف اوب��ام��ا بما ت�ق� ّ�دم .فقد ذك��ر في تصريح لشبكة «سي
ب��ي إس» األم�ي��رك�ي��ة ان إرس ��ال أس�ل�ح��ة أم�ي��رك�ي��ة للمعتدلني في
سوريا لم يكن ّ
ليغير الواقع امليداني .ولفت إلى أن تنظيم «الدولة
اإلس�لام�ي��ة ف��ي ال �ع��راق وال �ش��ام» (داع ��ش) «اس�ت�غ��ل ح��دوث ف��راغ
في السلطة في سوريا لجمع األسلحة واملوارد وتوسيع سلطته
وقوته على األرض».
ك�ل�ام اوب��ام��ا ت��زام��ن م��ع اول زي ��ارة ي�ق��وم ب�ه��ا م �س��ؤول س��وري
إلى اوروب��ا منذ عام ( 2011باستثناء حضور مؤتمر جنيف).
املستشارة السياسية واالعالمية للرئيس السوري ،بثينة شعبان،
زارت العاصمة النروجية أوسلو يومي  18و 19حزيران بدعوة
من وزارة الخارجية النروجية ،للمشاركة في الدورة الثانية عشرة
لـ«منتدى اوس�ل��و» ،وه��و لقاء تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون
م��ع «م��رك��ز ال�ح��وار االن�س��ان��ي» .وت�ج��در اإلش ��ارة إل��ى ان شعبان
مشمولة ب�ق��رارات منع السفر التي أص��دره��ا االت�ح��اد االوروب��ي
بحق م�س��ؤول�ين س��وري�ين ،علمًا ب��أن ال �ن��روج ليست ع�ض�وًا في
االتحاد .والتقت شعبان خالل زيارتها وزير الخارجية النروجي
ب��ورغ برينده والرئيس األميركي االسبق جيمي كارتر ،ومدير
مكتب ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي .أم��ا االج�ت�م��اع األكثر
لفتًا لألنظار ،فكان لقاءها مع مساعد االمني العام لالمم املتحدة
للشؤون السياسية جيفري فيلتمان ،مساعد وزي��ر الخارجية
االميركي سابقًا.
هل ه��ذان الحدثان يعنيان تغيير السلوك األميركي واألوروب��ي
تجاه سوريا؟ من املبكر توقع ذلك ،وخاصة أن املؤشرات كانت
تدل على حرب طويلة في بالد الشام لن يهتم الغرب بقدر الدمار
والخراب الذي ستخلفه .لكن يصعب القول في الوقت عينه ان ما
بعد هجرة الجهاديني املعاكسة من سوريا إلى اوروب��ا ،وما بعد
احتالل «داعش» للموصل ،سيبقى كما كان قبلهما .باراك اوباما
املستعجل قطف ثمار سياسية للضربة التي تلقاها حلفاء إيران
في ال�ع��راق ،ص��ار يسمي األوه��ام بأسمائها :ال وج��ود ملعارضة
معتدلة ذات تأثير في امليدان السوري.
(األخبار)

7

