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مقالة تحليلية

هزيمة «داعش» تقلق صناع القرار في تل أبيب
علي حيدر

عـلــى مــواقــع ون ـقــاط انـتـشــار مسلحي
ال ـت ـن ـظ ـي ــم ف ـ ــي م ــرتـ ـفـ ـع ــات الـ ـق ــري ــص
وحليمة قارة ،التي ّ
تعد من أهم معاقل
داعش في جرود القلمون الغربي ،كما
َ
معبري مرطبية والروميات
استهدفت
حـيــث تـتـقــدم قـ ــوات الـجـيــش ال ـســوري
وامل ـقــاومــة .وسـيـطــر الـجـيــش الـســوري
واملـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة عـ ـل ــى م ــرتـ ـفـ ـع ــات «ق ــرن ــة
عـجـلــون» و«شـعـبــة الـ ــدواب» و«شعبة
بيت شكر» في املحور الشمالي لجرود
الـ ـقـ ـلـ ـم ــون ال ـ ـغـ ــربـ ــي .كـ ــذلـ ــك س ـي ـطــرت
املـ ـق ــاوم ــة ع ـل ــى «قـ ــرنـ ــة ش ـع ـب ــة ع ـكــو»
االستراتيجية ،التي يسمح ارتفاعها
( 2364م في جرد الجراجير) باإلشراف
على كــامــل املنطقة الجنوبية لجرود
القلمون الغربي.
أمــا فــي الجانب اللبناني ،فقد أعلنت
قـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش ضـ ـب ــط كـ ـمـ ـي ــات مــن
األس ـ ـل ـ ـحـ ــة وال ـ ــذخ ـ ــائ ـ ــر واملـ ـتـ ـفـ ـج ــرات
واألعـتــدة العسكرية فــي املناطق التي
استعادها الجيش من تنظيم داعــش،
خـ ـص ــوص ــا داخـ ـ ـ ــل امل ـ ــراك ـ ــز وامل ـ ـغـ ــاور
والـ ـخـ ـن ــادق .وش ـم ـل ــت هـ ــذه األس ـل ـحــة
م ــداف ــع ه ـ ــاون ورشـ ــاشـ ــات مـتــوسـطــة
وثقيلة وبنادق حربية وقنابل يدوية،
وقــاذفــات م ـضـ ّـادة ل ـلــدروع وصــواريــخ
م ـض ـ ّـادة ل ـل ـطــائــرات ،وع ـب ــوات نــاسـفــة
وألغامًا مضادة لألشخاص واآلليات
وقذائف وذخائر من عيارات مختلفة،
إضافة إلى كميات من أجهزة االتصال
والتصوير ومعدات عسكرية متنوعة،
وأدوية ومنشطات.
وف ــي ال ـس ـيــاق نـف ـســه ،أوق ـف ــت مــديــريــة
ً
املخابرات مسؤوال أمنيًا داعشيًا ،في
عملية نوعية خاطفة في وادي األرنب
في عرسال ،وهو مسؤول عن الهجوم
ع ـل ــى م ــرك ــز ال ـح ـص ــن ف ــي عـ ــام ،2014
وشارك في خطف عسكريني وقتلهم.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـ ـ ـفـ ـ ــت رئ ـ ـيـ ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون،
خـ ـ ــال اس ـت ـق ـب ــا ّل ــه وف ـ ـ ـ ـدًا م ـ ــن ب ـلــديــة
عــرســال ،إل ــى «أن ـنــا نصلح مــا خـ ّـربــه
اإلرهاب والوضع يعود إلى طبيعته،
فال تهجروا أرضكم بل استثمروها».
وأض ـ ــاف «ل ـقــد عـ ــادت األوضـ ـ ــاع اآلن
الــى طبيعتها ،وسـتـكــون الــدولــة الى
جانبكم وتحقق مطالبكم ،على أمل
أن تعيشوا في سالم وأمان وتعودوا
ال ـ ــى ارضـ ـ ـك ـ ــم السـ ـتـ ـثـ ـم ــاره ــا بـشـكــل
هادئ ،فتستعيدوا مصالحكم ،ألنكم
من الراسخني في أرضكم».

ل ـيــس أمـ ـ ـرًا ع ــابـ ـرًا أن ت ـك ـشــف ال ـق ـن ــاة ال ـع ــاش ــرة في
التلفزيون اإلسرائيلي أن «هزيمة داعش» في مواجهة
حــزب الـلــه والجيشني اللبناني وال ـس ــوري ...« ،تقلق
صناع الـقــرارات في تل أبيب ،بالتأكيد» .إذ ال يخرج
هذا الكشف عن إطار املقاربة اإلسرائيلية التي حدد
معاملها بنيامني نتنياهو ،إزاء املعارك التي تستهدف
اق ـت ــاع ه ــذا الـتـنـظـيــم .واألم ـ ــر نـفـســه يـنـسـحــب على
املبررات التي أوردتها القناة ،أيضًا ،في تفسير قلق
صـنــاع ال ـقــرار الـسـيــاســي واألم ـن ــي .إذ أوض ـحــت بــأن
هــذه الهزيمة ستؤدي ـ ـ من منظور إسرائيلي ـ ـ الى
سيطرة أطراف محور املقاومة ،وبحسب التعابير التي
استخدمتها القناة «مــن الواضح للجميع بــأن هزيمة
داعش معناها تمركز إيران والحرس الثوري وحزب
الله في املناطق التي يخرج منها داعش .»...لكن بعيدًا
عــن الـسـيـنــاريــو ال ــذي تخيلته الـقـنــاة ملــرحـلــة مــا بعد
إنهاء سيطرة داعش ،فهي تكشف عن قلق عميق في
تل أبيب من التكامل بني الجيش اللبناني واملقاومة،
فــي إطــار الثالثية التي تشكل عـنــوان االستراتيجية
الدفاعية للبنان :الجيش والشعب واملقاومة.
يتطابق القلق الــذي كشفت عنه القناة العاشرة ،لدى
صناع القرار اإلسرائيلي ،وخلفياته ،مع موقف نتنياهو
املعلن من «داعــش» والــذي لم يتركه ضبابيًا ،بل َّروج
له ،وساجل على أساسه القيادات في واشنطن وبقية
الدول األوروبية .وأكد في أكثر من مناسبة تمسكه به،
استنادًا الى تقدير تعمد تكراره في مناسبات متعددة
خالل السنوات املاضية ،ومفاده أن القضاء على داعش
هو «انتصار في املعركة وخسارة في الحرب».
وما ال يقل أهمية أن موقف نتنياهو في الرهان على
الـ ــدور ال ــذي يــؤديــه «داع ـ ــش» ،لــم يـكــن ول ـيــدة ظــروف
استجدت في األشهر األخـيــرة ،بل هو خيار انتهجه
منذ األشهر األولى لتمدد «داعــش» في العراق ،وبادر
الى الكشف عن الرهان اإلسرائيلي على هذا التنظيم
بعد تـمــدده فــي الـعــراق عــام  ،2014خــال مقابلة مع
شـبـكــة «ن .ب ــي .سـ ــي ».األم ـيــرك ـيــة ،لـجـهــة دوره في
إضعاف محور املقاومة .وبرر ذلك في حينه بالتمسك
بمبدأ أنه «إذا اقتتل عدواك ...عليك إضعاف كليهما».
لـكــن نتيجة إدراكـ ــه أن خـيــار اإلب ـقــاء عـلــى «داع ــش»،
وال ــره ــان ع ـل ـيــه ،ي ـن ـطــوي ع ـلــى أث ـم ــان جــانـبـيــة ـ ـ ـ ـ بــدأ
الـعــالــم ال ـغــربــي ،وأطـ ــراف إقـلـيـمـيــة ،يـتـلـمـســون بعض
نتائجه ـ ـ دعا في حينه الى «كبح داعش» ،لكنه وضع
لذلك ضابطة بــأن «ال يــؤدي ذلــك الــى السماح إليــران
بــال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى الـ ـع ــراق ك ـمــا يـحـصــل ف ــي ســوريــا
ولبنان» (هآرتس.)2014/6/25 /

أما اآلن ،فقد انتقل نتنياهو الى مرحلة رفع الصوت
محذرًا من مفاعيل خيار القضاء على سيطرة داعش.
وبرز ذلك خالل كلمة له في مدينة أشدود ،مستعينًا
بتقدير املوساد الذي قدمه أمام وزراء الحكومة ،معلنًا:
«لقد سمعنا في الحكومة عرضًا من رئيس املوساد،
ّ
تـنــاول الـتـحــديــات األمـنـيــة الـتــي نــواجـهـهــا .وألخصها
بجملة بسيطة :عـنــدمــا تـخــرج داع ــش تــدخــل إي ــران»
(.)2017/8/13
في ضوء ذلك ،تتضح حقيقة مهمة وهي أن الحديث
عــن مصلحة إســرائـيـلـيــة بـبـقــاء «داع ـ ــش» ،وتـحــديـدًا
ً
بهدف ضرب محور املقاومة ،ليس كالمًا منقوال عن
لسان مصادر مجهولة أو مطلعة ،تنسب هذا املوقف
الى نتنياهو ،وال نتيجة تحليل (وهو صحيح) يؤكد
ً
بناء على معطيات صلبة أن تبلور حالة «داعش» كان
مطلبًا ومصلحة إسرائيلية ،كونها تؤدي دورًا وظيفيًا
في سياق االستراتيجية اإلسرائيلية العامة .بل هي
مواقف رسمية موثقة بالصوت والـصــورة ،أدلــى بها
نتنياهو أمــام الكاميرات ،وأيضًا هي مواقف رسمية
ت ــوات ــرت عـلــى نقلها كــل الـصـحــف اإلســرائـيـلـيــة .وال
يغير مــن هــذه الحقائق كــون نتنياهو يغلف مواقفه
بوصف تنظيم «داعش» باإلرهابي ،أو إدانته للجرائم
التي يرتكبها في أوروبا والعالم ...وخاصة أن نتنياهو
يــرى أن بقاء داعــش يــؤدي دورًا وظيفيًا في مواجهة
حزب الله وحلفائه في املنطقة ،كونهم يحتلون رأس
التهديدات االستراتيجية التي تواجه إسرائيل.
هــذا اإلطــار الحاكم للمقاربة اإلسرائيلية إزاء تنظيم
«داع ــش» ،والــذي حــدده نتنياهو بنفسه في أكثر من
مـنــاسـبــة ،ينسحب عـلــى كــل الـســاحــات الـتــي يتحرك
فيها هــذا التنظيم اإلره ــاب ــي .لــذلــك قــد ال نحتاج الى
«اسـتـجــواب» نتنياهو الكـتـشــاف حقيقة موقفه من
العمليات العسكرية التي يشنها الجيشان اللبناني
والسوري الى جانب حزب الله ،بهدف تحرير ما تبقى
من أراض لبنانية محتلة من الجماعات اإلرهابية.
مع ذلك ،ينبغي التأكيد على حقيقة أن ما ينطبق على
«داعش» ،ينطبق باألولى على «النصرة» وما شابهها
مــن فصائل ،وخــاصــة أن نتنياهو ال يجد مــا يمنعه
مــن «خــوض حملة دبلوماسية» على خــط واشنطن،
تهدف الــى إقناعها مــن ناحية عملية بــ«احـتــواء هذا
ً
التنظيم بدال من القضاء على سيطرته» ،انطالقًا من
مفهوم مفاده أن بإمكان «داعش» تأدية دوره الوظيفي
مع أقل قدر ممكن من األضــرار الجانبية .وعلى ذلك،
األولــى أن تحظى بالحماية الدبلوماسية اإلسرائيلية،
الجماعات اإلرهابية األخرى األكثر انضباطًا بالحدود
والضوابط األميركية.
وه ـك ــذا ،يـمـكــن االس ـت ـعــانــة بــاملـفــاهـيــم ال ـتــي روج لها

مساءلة الحكومة عن النفط والكهرباء

تــوق ـيــت ك ــام ــه ع ـلــى أنـ ــه «ت ـحــريــك
ّ
املجمدة
مللف املخصصات السرية
بقرار من وزارة املالية ومن خلفها
الرئيس نبيه ّ
بري ،بعد التراجع عن
االتفاق الذي ّ
تم مع رئيس الحكومة
سعد الحريري بتشكيالت في قوى
األمــن» .غير أن مصادر «الداخلية»
ن ـفــت ذل ـ ــك .وأص ـ ـ ــدرت أمـ ــس شــركــة
طـيــران اإلم ــارات بيانًا نفت فيه أن
تكون إحدى طائراتها قد ّ
تعرضت
لخطر أمني ،فأوضحت «الداخلية»
أن املقصود فــي كــام املشنوق كان
رحلة لطيران «االتحاد».
(األخبار)

تستعد حكومة الرئيس الـحــريــري الـيــوم ملواجهة «املـســاءلــة» فــي مجلس
ال ـن ــواب ،فــي جلسة املـنــاقـشــة الـعــامــة الـتــي دع ــا إلـيـهــا الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري.
ّ
وسـتـشــكــل مـلـفــات الـنـفــط وال ـك ـهــربــاء وإج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات الـفــرعـيــة في
طرابلس وكسروان عصب هذه الجلسةّ .
ورجحت مصادر نيابية أن تكون
ً
جلسات املناقشة على مدى اليومني املقبلني «مدخال النقسام حاد» ،حيث
سيستفيض الـنــواب خــال مداخالتهم فــي ملف عملية تحرير الـجــرود،
والتنسيق بني الجيش اللبناني وحزب الله ،في ظل نفي املؤسسة العسكرية
لهذا األمر .وفيما رأت مصادر عني ّالتينة أنه «لن يكون هناك تركيز على
ملف السلسلة» ،خصوصًا بعدما وقعها رئيس الجمهورية العماد ميشال
عــون ،لفتت إلى أنه «لم يكن باإلمكان التراجع عن جلسة املناقشة العامة
وتحويلها إلى جلسة تشريعية ،ألن هذا األمر يحتاج إلى  48ساعة ،إفساحًا
في املجال أمام النواب لدرس املشاريع املدرجة على جدول األعمال» .ولفتت
الى أن «هذه الجلسة تهدف إلى تحديد املسؤوليات واملحاسبة في ظل تراكم
امللفات الخالفية» .من جهة أخرى ،علمت «األخبار» أن موضوع االنتخابات
الفرعية سوف يطرح خالل جلسة الحكومة التي ستعقد هذا األسبوع في
بيت الدين برئاسة عون ،وأن وزير الداخلية نهاد املشنوق أرسل إلى األمني
ً
العام ملجلس الوزراء فؤاد فليفل ملفها كامال.

نتنياهو ،في الدعوة إلى اإلبقاء على سيطرة داعش،
بـهــدف اسـتـقــراء مــوقـفــه مــن املـعــركــة الـتــي يخوضها
الـجـيـشــان الـلـبـنــانــي والـ ـس ــوري ،ومـعـهـمــا ح ــزب الـلــه،
بهدف تحرير الجرود .فقد اعتبر رئيس وزراء العدو
أن من مبررات اإلبقاء على «داعــش» إضعاف محور
املقاومة .وبالتالي ،يعني اقتالع هذا التنظيم اإلرهابي
مــن ال ـجــرود ،باملعايير اإلســرائـيـلـيــة ،سـقــوط الــرهــان
على هذا الدور في لبنان .وينسحب هذا الفشل أيضًا،
بفعل هزيمة «داعش» في الجرود ،على سقوط الرهان
عليهم كقوة إشغال كان يمكن إلسرائيل أن تستغلها
الحقًا في مواجهة حزب الله.
في السياق نفسه ،يأتي املفهوم الــذي أعلنه نتنياهو
قـبــل أي ــام ع ــن أن ال ـبــديــل م ــن سـيـطــرة «داعـ ـ ــش» ،هو
سيطرة مـحــور املـقــاومــة أي «خ ــروج داع ــش ودخــول
إي ـ ـ ــران» .واس ـت ـن ــادًا ال ــى ه ــذا امل ـع ـي ــار ،يـكـمــن الـفـشــل
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،م ــن هـ ــذه ال ـ ــزاوي ـ ــة ،ف ــي كـ ــون اج ـت ـثــاث
«داع ــش» ّ
يعبد الطريق أمــام تنظيف الجبهة الخلفية
لـلـمـقــاومــة فــي لـبـنــان ،وخــاصــة عـنــدمــا يـكــون البديل
منها تكامل عمالني بينها وبني الجيش اللبناني في
الساحة اللبنانية ،فــي مواجهة التهديدين اإلرهــابــي
والصهيوني.
وهكذا تتجلى النتيجة التي توقعها نتنياهو ،في أكثر
من مناسبة ،بأن القضاء على داعش ،في ظل تعاظم
محور املقاومة ،يعني «انتصار في املعركة وخسارة
في الحرب» .فهي تعني من منظور إسرائيلي انتصارًا
عـلــى تـنـظـيــم إره ــاب ــي يـشـكــل ت ـهــدي ـدًا تكتيكيًا على
املعسكر الـغــربــي ،لكنه يشكل تـهــديـدًا استراتيجيًا
بالنسبة إلى محور املقاومة .وفي املقابل ،فإن اجتثاث
هذا التهديد سيكون خسارة في الحرب التي تشنها
إسرائيل وبقية أطــراف املعسكر الغربي على محور
املـقــاومــة ،باعتبار أن هــذا التنظيم يشكل إحــدى أهم
األوراق التي يتم استخدامها.
في ضوء ما تقدم ،يصبح من السهولة استقراء املوقف
اإلسرائيلي من أي معركة مع التنظيمات اإلرهابية ،بما
فيها معركة تحرير الجرود من «النصرة» بداية ،واآلن
من «داعش» ،بما سبق أن أعلنه نتنياهو نفسه أنه كان
ينبغي كبح هذه الجماعات بما يخفف من أضرارها
الـجــانـبـيــة والـتـكـتـيـكـيــة عـلــى املـعـسـكــر ال ـغــربــي ،وفــي
الوقت نفسه اإلبقاء على وجودها وتعزيز قوتها بما
يسمح باستمرارها في إشغال واستنزاف املقاومة
في لبنان ،والحؤول دون استراحة جبهتها الخلفية.
مــن هنا ،لــم يعد كالمًا إنشائيًا وصــف املعركة التي
تشهدها الجرود بأنها في الواقع ضد مواقع متقدمة
لكيان العدو تحاول االلتفاف على املقاومة من جبهتها
الداخلية.

إتمام «ترقية» السفير بعد استقالته!

ّ
َ
مرسومي الترفيعات الدبلوماسية من الفئة الثانية
وقع وزير املال علي حسن خليل ،الجمعة،
ّ
إلى األولى ،ومن الفئة الثالثة إلى الثانية ،ليتمكن الدبلوماسيون املعنيون من االستفادة من
الرتب والرواتب .وجاء توقيع وزير املال من دون تصحيح الخطأ الحاصل
قانون سلسلة
بإدراج اسم السفير ُامل ّ
عي من خارج املالك رامي عدوان ضمن ملف الترفيعات من الفئة الثالثة
إلى الثانية ،وبذلك يكون قد استفاد من مرسوم «الترقيات» ،وانتقل إلى الدرجة الثانية من
الفئة الثانية ،على الرغم من ّأن عدوان كان قد ّ
تقدم في  ١٨تموز الفائت باستقالته من السلك
ُ
الدبلوماسيّ ،
وتمت املوافقة عليها في  ١٩تموز ،ولكن االستقالة ال تصبح نافذة قبل صدور
ّ
ُ
املرسوم بذلك .استفاد عدوان ،الذي ال يحق له أن يعي على رأس بعثة إلى الخارج لكونه ال
يحمل عدد الدرجات الكافي ،من عدم صدور مرسوم استقالته ،ليستفيد من الترفيع ،ومن
ّ
مخصصات التقاعد ملوظفي الفئة الثانية .مصادر وزارة الخارجية ترمي الكرة في ملعب
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
بأنه حرام أن يظلم عدوان ويسحب اسمه
مجلس الخدمة املدنية ،مد ّعية أن األخير «نصحنا ّ
مصادر «الخارجية»،
وبحسب
بعد».
ع
يوق
من ملف الترفيعات طاملا أن مرسوم استقالته لم
ّ
ّ
رأى مجلس الخدمة املدنية أنــه «يحق لـعــدوان أن ُيــرفــع عــوض أن يخسر كــل درجــاتــه بعد
ُ
بعد صدور مرسوم تعيينات سفراء
استقالته .ولن يسحب من مالك وزارة الخارجية إال ّ
الفئة األولــى ،واملعينني من خــارج املالك».من جهته ،تسلم أمس األمــن العام الجديد لــوزارة
الخارجية السفير هاني شميطلي مهماته الرسمية ،في احتفال في قصر بسترس.
(األخبار)

