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تحليل إخباري

العدوان في دمشق :تأكيد لثبات هامش المناورة اإلسرائيلية
يحيى دبوق

ح ـمــايــة ال ـش ـعــب» .وقـ ــال ال ـج ـيــش في
ب ـيــان إن  11نـقـطــة ح ــدودي ــة شـهــدت
ً
اشتباكات متقطعة وقصفًا متبادال
مع «الــوحــدات» الكردية ،فيما أعلنت
األخ ـ ـيـ ــرة أن ـه ــا ت ـم ـك ـنــت م ــن «تــدم ـيــر
رادار ومدرعة تابعة لجيش االحتالل
ال ـتــركــي» قـبــالــة قــريــة س ــوس ــك ،غــرب
مــديـنــة تــل أب ـيــض .وأشـ ــارت مـصــادر
كـ ـ ــرديـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـت ــرك ــي
استهدف محطة ضخ املياه في قرية
ع ـل ــوك ش ــرق ــي رأس الـ ـع ــن ،بـقـصــف
مدفعي ّ
سبب خروجها عن الخدمة،
مشيرة إلى أن املحطة تضخ املياه إلى
مــديـنــة الـحـسـكــة وت ــل تـمــر وع ــدد من
املناطق .كذلك استهدفت «الوحدات»
مدرعة في قرية فرفرك التابعة لناحية
راجو في منطقة عفرين ،بالتوازي مع
قصف من الجانب التركي على قرى
قره بابا ّ
وتبة حشركي في راجو.
وب ـ ــدا الف ـت ــا إع ـ ــان ال ـل ـج ـنــة اإلداريـ ـ ــة
لـ ــ«ح ــزب ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي» في
بـ ـي ــان أن ـ ــه «بـ ـع ــد اح ـ ـتـ ــال ج ــراب ـل ــس

والباب ،وشن الهجمات على شنكال
وروج آفـ ـ ـ ــا ،ي ـم ـن ــح (حـ ـ ـ ــزب ال ـع ـم ــال
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي) الـ ـح ــق فـ ــي ال ـن ـضــال
ف ـ ـ ــي كـ ـ ــافـ ـ ــة امل ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ض ـ ـ ــد ف ــاشـ ـي ــة
(ح ــزب الـعــدالــة والتنمية) و(الـحــركــة
القومية)».
وف ــي ان ـت ـظــار ال ـت ـحــركــات األمـيــركـيــة
عـقــب ال ـتــوتــر ف ــي ال ـش ـمــال ،ب ــدا الفـتــا
إعـ ــان وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـبــريـطــانــي
بــوريــس جــون ـســون ،اس ـت ـعــداد بــاده
ملـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة فــي
تنفيذ ضــربــات عسكرية ضــد مواقع
للجيش ال ـســوري .وق ــال فــي تصريح
صحافي نقلته صحيفة «ديلي ميل»
البريطانية ،إنه «سيكون من الصعب
ج ـ ـ ّـدًا ع ـل ــى ح ـك ــوم ــة رئ ـي ـس ــة ال ـ ـ ــوزراء
ت ـي ــري ــزا م ـ ــاي ،رفـ ــض ط ـل ــب الــرئ ـيــس
ّ
األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ش ــن عمل
عسكري مشترك على النظام السوري
ردًا على استخدامه أسلحة كيميائية
مجددًا».
(األخبار)

ق ــان ــون ت ـقــاعــد مـبـكــر رف ـع ـتــه «هـيـئــة
التقاعد» ويقضي بإحالة من يرغب
م ــن امل ــوظ ـف ــن ال ـع ـس ـكــريــن ف ــي غــزة
على التقاعد ،والحصول على راتب
مـ ـع ــاش ب ـن ـس ـبــة  %70مـ ــن الـ ــراتـ ــب.
وفــق املـصــادر نفسها ،ثمة قــرار آخر
اتـخــذ بــ«حــل هيئة ش ــؤون الـشـهــداء
واألس ـ ـ ــرى ال ـت ــي ت ـتــرأس ـهــا ان ـت ـصــار
ال ــوزي ــر ،وإح ــال ــة املـسـتـفـيــديــن منها
على هيئة املـعــاشــات ،مــع أن الوزير
رفضت وواجهت القرار».
أي ـ ـضـ ــا ،مـ ــع بـ ــدايـ ــة الـ ـشـ ـه ــر امل ـق ـب ــل،
س ـي ـك ــون ه ـن ــاك ض ـب ــط ب ـم ــا ي ـق ــارب
نسبة  %30على األدوية التي تصل
غـ ـ ــزة تـ ـ ــرى ال ـس ـل ـط ــة أن «حـ ـم ــاس»
تـ ـبـ ـيـ ـعـ ـه ــا ،فـ ـيـ ـم ــا سـ ـتـ ـبـ ـق ــى ق ـض ـيــة
التحويالت الطبية إلى مستشفيات
الضفة واألراض ــي املحتلة كما هي
دون أن أي تغييرات ،لكن املعطيات
تـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى أن  %70م ـ ــن م ــرض ــى
غ ــزة يــرفــض الـتـنـسـيــق اإلســرائـيـلــي
تحويلهم ،فيما ال ي ــزال معبر رفح

م ـغ ـل ـقــا دون ت ـح ــوي ــل امل ــرض ــى إل ــى
مصر.
في غضون ذلك ،ذكر موقع صحيفة
«م ـع ــاري ــف» اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،أمـ ــس ،أن
ترامب يعتزم زيارة فلسطني املحتلة
في ّ 22أيار املقبل ،مضيفًا أن الرئيس
األميركي سيرافقه مسؤولون كبار،
وسـ ـي ــزورون حــائــط ال ـب ــراق والـبـلــدة
القديمة من القدس ومناطق أخــرى.
وأشـ ـ ـ ــار املـ ــوقـ ــع إل ـ ــى أن تـ ــرامـ ــب قــد
ي ـ ــزور األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة (رام
الـلــه) ويـغــادر فــي الـيــوم نفسه ،علمًا
بـ ـ ــأن هـ ـ ــذه الـ ـ ــزيـ ـ ــارة سـ ـتـ ـت ــزام ــن مــع
إحـيــاء الفلسطينيني «ي ــوم النكبة».
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،أشـ ــارت «يــديـعــوت
أحــرونــوت» إلــى أن «ثمة أم ـرًا واحـدًا
باديًا (بخصوص الــزيــارة) ،وهــو أن
ترامب سيعلن اعترافًا أميركيًا بأن
القدس املوحدة عاصمة إلسرائيل».
وأضافت أنه في مقابل هذا اإلعالن،
«سيعلن ترامب تأييده إلقامة دولة
فلسطينية إلى جانب إسرائيل».

الصواريخ اإلسرائيلية التي استهدفت موقعًا عسكريًا بالقرب من
ّ
مطار دمشق ،تقول تل أبيب إنه مستودع كان يحوي سالحًا «كاسرًا
لـلـتــوازن» ومـ َّ
ـأت هــذه امل ــرة ،فقط
ـوجــه إلــى حــزب الـلــه فــي لـبـنــان ،لــم ي ـ ِ
كترجمة عملية لخطوط إسرائيل الحمراء ،في محاولة منها ملنع تزود
حزب الله بالسالح النوعي ،وإن كان كذلك.
منذ العدوان اإلسرائيلي بالقرب من مدينة تدمر ،والتوتر الذي أعقب
تصدي الدفاعات الجوية السورية للطائرات اإلسرائيلية املعادية ،كانت
تل أبيب معنية بمحاولة التأكيد أن هامش املناورة لديها ،تجاه الساحة
السورية ،ما زالت قائمة على حالها بال تغيير .فهم أعداء إسرائيل في
هذه الساحة ،سوريا وإيران وحزب الله ،أن يدها باتت مكبلة ،أو شبه
مكبلة ،أو محدودة الهامش ،ما من شأنه أن يسبب تداعيات سلبية جدًا
على املصالح اإلسرائيلية ،وهي أخطر بكثير من أي مخاطرة تنتج من
عدوان ،كما حصل أمس ،بالقرب من مطار دمشق الدولي.
مــن ه ــذه الـنــاحـيــة ،ظ ــروف ودواف ــع ال ـع ــدوان تــأتــي لـتـفــادي الـتــداعـيــات
ً
السلبية لحالة االمتناع عن توجيه ضربات ،أكثر بكثير من كونه فعال
عدائيًا ،يحاول الحد من تعاظم حــزب الله عسكريًا .خاصة أن هذه
الضربات ،تنفيذًا لسياسة «املعركة بني الحروب» التي أعلنها الجيش
اإلسرائيلي بعد أن ثبت لديه أن ال قدرة للمواجهة املباشرة على تحقيق
األه ــداف ،ثبت أنـهــا سياسة ال تمنع التعاظم العسكري لـحــزب الله،
بإقرار من اإلسرائيلي نفسه ،وعلى لسان كبار مسؤوليه.
في تشرين األول  ،2015تحدث رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو من
على منبر الجمعية العامة لألمم املتحدة ،مؤكدًا أن حزب الله نجح في
«تهريب» أسلحة متطورة من سوريا إلى لبنان ،رغم محاوالت املنع.
أكــد فــي كلمته أن مــن بــن األسلحة «املـهــربــة» صــواريــخ أرض ـ ـ أرض
دقيقة ،وصواريخ دفاع جوي من نوع  ،sa-22وصواريخ بر ـ بحر من
نوع «ياخونت» روسية الصنع.
قبل يومني ،أكد ضابط رفيع في األركان العامة للجيش اإلسرائيلي ،في
حديث أمام اإلعالميني ضمن استعراض األوضاع األمنية ،أن الضربة
التي نفذها سالح الجو في آذار املاضي (مطار تيفور في ريف حمص
الشرقي) ،استهدفت شحنة مؤلفة من مئة صاروخ كانت في طريقها
إلى حزب الله ،وأن بعضًا منها دمر خالل الهجوم ،فيما وصلت بقية
الصواريخ بالفعل إلى الحزب«( ،يديعوت أحرونوت».)2017/04/26 ،
بالطبع ،يعد إقرار نتنياهو قبل عامني ،وأيضًا إقرار الضابط الرفيع قبل
يومني ،اعترافًا صريحًا ينطوي على إقرار بالفشل في تحقيق الهدف
والغاية من الضربات ،التي قد يصل تعدادها إلى ما يقرب من عشرين
عدوانًا منذ أن بدأت إسرائيل اعتداءاتها في الساحة السورية ،عام .2013
بحسب سياسة «املعركة بني الحروب» ،يفترض بإسرائيل أن تعمد
ً
إلى منع تزود حزب الله بالسالح النوعي ،وإن فشلت في ذلك مباشرة،
فالبحث عن رافعة تأثير من شأنها أن تمنع أو ّ
تحد من ّ
التزود بنوع
من أسلحة كهذه ،تسميها «الكاسرة للتوازن» .رافعة التأثير املطلوبة،
كانت الدولة والجيش السوريني ،كمحل تهديد وتنفيذ تهديد ،في حال
َف َشل محاوالت املنع املباشرة ،وهذا ما ّ
عبر عنه نتنياهو في مقابلة
مع قناة «سي أن أن» ( ،)2016/01/24حيث أكد أنه في حال نجاح أي
عملية تهريب سالح نوعي إلى حزب الله ،لن يتردد في ضرب الوحدات
العسكرية السورية ،ردًا على ذلك.
مشكلة نتنياهو ،واملؤسستني السياسية واألمنية في إسرائيل ،أن أوان
القفز من االستهداف املباشر بعد الفشل ،إلى استهداف الدولة والجيش

السوريني ،تزامن مع التدخل واملظلة الروسيني املباشرين للدولة السورية،
األمر الذي استتبع من تل أبيب ،االكتفاء بما أمكن ،رغم اليقني بأن ما
يستهدف من إرساليات سالح ،أقل بكثير مما يصل إلى لبنان .وهي
خالصة وضعّ ،
عبر عنها ّ
وأقر بها ،اإلعالم العبري في األشهر املاضية.
مع ذلك ،العدوان األخير يشير إلى نجاح إسرائيل في املحافظة على الحد
األدنى ،ضمن سياسة «املعركة بني الحروب» ،وإن كانت جدواها محل
تساؤل وشــك ...إال أن السؤال الكبير جدًا ،والــذي يحمل إجابات أيضًا
واضحة جدًا :ما الذي يدفع إسرائيل إلى التعامل مع الفرع ،فيما تمتنع
عن التعامل مع األصــل؟ بمعنى ،ما الذي يمنع إسرائيل من استهداف
أماكن السالح الكاسر لكل التوازنات في لبنان ،بينما تكتفي بمحاولة
استهداف ما أمكن أسلحة ،قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية ،حيث
التهديد الرئيسي؟ أيضًا ما الذي يمنع إسرائيل من استهداف إرسالية
سالح ،إذا تجاوزت خط الحدود مع لبنان؟
ضمن هــذه امل ـحــددات ،بــات باإلمكان ق ــراءة التصريحات اإلسرائيلية،
ال ـ ــواردة عـلــى ل ـســان امل ـســؤولــن فــي تــل أب ـيــب ،إضــافــة إل ــى تـقــاريــرهــم
اإلعالمية ،حول العدوان ودالالته .وزير الشؤون االستخبارية يسرائيل
كاتس ،الذي اعترف ضمنًا بمسؤولية إسرائيل عن العدوان ،أشار إلى
أن «هذا الهجوم يتماشى تمامًا مع سياستنا ملنع نقل السالح املتطور
إلى حزب الله» ،فيما نقلت وكالة «رويترز» عن كاتس ،وهو أيضًا عضو
في املجلس الوزاري املصغر للشؤون األمنية والسياسية ،تأكيده تعهد
إسرائيل بشن ضربات جوية بني الحني واآلخر في سوريا على حزب
الله ،الذي ينقل صواريخ وأسلحة أخرى إلى الحدود اللبنانية ،واصفًا
ذلك بـ«الخط األحمر».
وفي حديث مع اإلذاعــة العسكرية ،أكد كاتس أن السياسة اإلسرائيلية
تـجــاه الساحة الـســوريــة واضـحــة ج ـدًا :عندما نتلقى أو نحصل على
معلومات استخبارية عــن نية نقل ســاح متطور إلــى حــزب الـلــه ،فال
نـتــردد فــي التحرك ملنع ذلــك .علينا أن نمنع إي ــران مــن إقــامــة حضور
عسكري في سوريا ،وعلينا العمل سويًا مع األميركيني ،الفتًا إلى أن
هذا املطلب ال يصب فقط في مصالح إسرائيل وأميركا ،بل أيضًا في
مصلحة معظم الدول العربية السنية.
وزيــر السياحة ياريف ليفني ،أشــار إلــى أن الهجوم بالقرب من مطار
دمشق يأتي في إطــار التأكيد واملحافظة على الخطوط الحمراء ،بمنع
تهريب سالح يكسر التوازن من جهة سوريا إلى لبنان ،الفتًا إلى أن
أحــد أه ــداف إسرائيل هــو عــدم الــوصــول إلــى مواجهة مــع ال ــروس ،لكن
العالقة في ما بيننا ،لجهة الساحة السورية ،ال تعني تقييد أيدينا ،إذ إننا
رسمنا خطوطًا حمراء ونأمل من الجميع أن يحترمها ،ألنها ضرورية
ألمن إسرائيل .أما لجهة التنسيق مع األميركيني ،قبل ّ
شن الضربات
في سوريا ،فأشار ليفني إلى أن التنسيق األمني بني إسرائيل والواليات
املتحدة هو تنسيق واسع وتعاون كبير وعلى مختلف املستويات.

اختراق ّ
مسيرة

إلــى ذلــك ،أعلنت تــل أبيب أمــس اعـتــراض طــائــرة ّ
مسيرة فــوق الجوالن
السوري املحتل .وأشار بيان صدر عن الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي،
إلى أن صاروخ «باتريوت» أطلق باتجاه طائرة من دون طيار وأسقطها،
بعد أن اخترقت «األج ــواء اإلسرائيلية» قادمة من األراض ــي السورية.
وفيما لــم تــرد تفاصيل إضافية فــي البيان العسكري ،أشــار اإلعــام
العبري إلى أن التحقيقات جارية ملعرفة هوية الطائرة ،إن كانت سورية
أو روسية ،وإن كانت في إطــار الــرد على الهجوم في دمشق أو حادث
منفرد.

مسؤول إسرائيلي :غازنا قد يصل إلى تركيا قريبًا
أعلن املدير العام لــوزارة الطاقة اإلسرائيلية شــاؤول مريدور،
أن «الغاز اإلسرائيلي قد يصل إلى تركيا في خالل عامني أو
ثالثة من اآلن».
وأش ــار مــريــدور فــي كلمة لــه أمــس ،فــي خــال «قمة إسطنبول
 2017للمجلس األط ـل ـســي» ،إل ــى ّأن «وص ــول ال ـغــاز الطبيعي

اإلســرائ ـي ـلــي إل ــى تــركـيــا سـيـســاعــد األس ـ ــواق الــداخ ـل ـيــة ،وفــي
الوقت نفسه سيساعد البلدان القريبة أيضًا» .ووفق املسؤول
اإلسرائيلي ،لدى كيان االحتالل «سياسات تصدير مالئمة في
الوقت الراهن» ،مضيفًا ّأن «مد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي
ً
من بالده إلى تركيا سيكون مجاال مالئمًا للتصدير» .وأعلن
ُ
أن دولته «تجري تقييمات على ثالثة خيارات لتصدير غازها
الطبيعي :إمــا من طريق تركيا ،ومنها إلــى أوروبــا (عبر نظام
الغاز التركي) ،أو من طريق خط أنابيب شرق املتوسط البحري/
البري الذي ينقل الغاز مباشرة إلى أوروبا ،أو عبر موانئ الغاز
الطبيعي املسال في مصر» .ولفت إلــى أن «االتـحــاد األوروبــي
مهتم بالغاز اإلسرائيلي ،وذلك لحاجته إلى تنويع مصادر الغاز
الطبيعي إلى جانب روسيا».
مــن جـهــة أخ ــرى ،ق ــال نــائــب مستشار وزارة الـطــاقــة وامل ــوارد
الطبيعية التركي ألب آرسالن بيرقدار (صهر الرئيس التركي
رجــب طيب إردوغ ــان)ّ ،إن «غــاز شــرق البحر متوسط ،والغاز
الطبيعي العراقي هو أحد الخيارات لتركيا».
(األناضول)

