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تحليل إخباري

اعتداءات إسرائيل في سوريا:
جدوى متواضعة ...وانضباط بما دون التدحرج
علي حيدر
التفاوض» السورية املعارضة ،التي
تجري جولة سياسية بني العواصم
ال ـع ــرب ـي ــة والـ ـغ ــربـ ـي ــة ،ل ـح ـشــد ال ــدع ــم
ملوقفها املعلن ،الرافض للمشاركة في
ســوت ـشــي .ووص ـلــت جــولــة «الـهـيـئــة»
إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،حـيــث التقى
وف ــده ــا األمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم املـتـحــدة
أنطونيو غوتيريس ،ووكيله للشؤون
ال ـس ـيــاس ـيــة ج ـي ـفــري ف ـي ـل ـت ـمــان .ومــن
املتوقع أن يسافر الوفد املصغر إلى
واشنطن إلجراء لقاءات مع مسؤولني
فـ ــي اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ب ــالـ ـت ــوازي
م ــع م ـع ـلــومــات ت ـف ـيــد ب ـح ـضــور عــدد
مــن ممثلي الـفـصــائــل املـسـلـحــة لتلك
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات ،خ ـ ـ ــارج نـ ـط ــاق ال ـت ـغ ـط ـيــة
اإلعالمية .وبينما عكست تصريحات
عدد من املدعوين املفترضني ،وبينهم
رئ ـيــس امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ف ــي «ل ــواء
امل ـع ـت ـص ــم» م ـص ـط ـفــى سـ ـيـ ـج ــري ،أن
فحوى اللقاءات تتركز على الوجود
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي فـ ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا و«إف ـ ـ ـشـ ـ ــال
سوتشي» ،حذر وفد «الهيئة» أمس،
م ــن «م ـخــاطــر م ـســار ســوت ـشــي» على
العملية السياسية في جنيف .ورأى
رئـ ـي ــس الـ ــوفـ ــد ن ـص ــر ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،أن
موسكو تسعى إلى تتويج عملياتها
ّ
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ع ـب ــر س ــوتـ ـش ــي« ،ب ـح ــل
سياسي على طريقتها».
ومجددًا ،أعاد الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان ،التلويح بقرب إطالق
عـمـلـيــة عـسـكــريــة تـسـتـهــدف مناطق
سـيـطــرة «وح ـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب»
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرديـ ـ ــة ،فـ ـ ــي م ـن ـط ـق ـت ــي ع ـف ــري ــن
ومـ ـنـ ـب ــج ،وذل ـ ـ ــك خ ـ ــال ح ــدي ــث إل ــى
أعضاء حزبه «العدالة والتنمية» في
البرملان .وأتى كالم أردوغان متزامنًا
ووصــول دفعات جديدة من القوات
الـتــركـيــة إل ــى ن ـقــاط تـمــركــز الجيش
الـتــركــي عـلــى ح ــدود منطقة عفرين
الـجـنــوبـيــة ،وامل ــواق ــع ال ـحــدوديــة في
مـحـيــط ب ـل ــدة أع ـ ــزاز ف ــي ري ــف حلب
الشمالي.

بعد الرسائل واملواقف التي ّ
وجهها األمــن العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله ،في مقابلته األخيرة مع قناة
«املـيــاديــن» ،بــات باإلمكان مقاربة االعـتــداء اإلسرائيلي
األخـيــر ال ــذي اسـتـهــدف منطقة القطيفة الـســوريــة ،وما
سـبـقــه وق ــد يـعـقـبــه م ــن اعـ ـت ــداءات مـشــاب ـهــة ،م ــن مــوقــع
أكـثــر إدراك ــا ملجمل مفاعيل هــذا الـنــوع مــن االع ـتــداءات،
ويقدم أجوبة على الكثير من األسئلة التي واكبته طوال
السنوات املاضية ،إضافة إلى بعض مالمح ما تنطوي
عليه من احتماالت تتصل بمستقبل هذا املسار.
يندرج االعتداء اإلسرائيلي األخير في الساحة السورية
ضـمــن اسـتــراتـيـجـيــة املـعــركــة بــن ال ـح ــروب ،ال ـتــي تقول
إسرائيل إنها تستهدف تعاظم قدرات حزب الله الكاسرة
للتوازن ،إضافة إلى ما تقول إنه منع تمركز إيــران في
س ــوري ــا ،ل ـكــونــه ي ـن ـطــوي ع ـلــى ت ـه ــدي ــدات اسـتــراتـيـجـيــة
تتصل بواقع األمن القومي اإلسرائيلي ومستقبله .لكن
مستوى نجاح هذا النوع من االعتداءات بقي يتسم بقدر
من الضبابية بالنسبة إلى الرأي العام في كل الساحات،
مع أن استمرار تعاظم قدرات حزب الله النوعية والكمية
يشكل الدليل األبلغ على فشلها .لكن موقف السيد نصر
ّ
الله ،خالل املقابلة مع الزميل سامي كليب ،شكل كشفًا
وإعــانــا رسميًا ملجمل نتائج هــذا املسار املستمر منذ
خمس سنوات (كانون الثاني  ،2013تاريخ أول اعتداء
من هذا النوع) .وهو ما أكده بالقول إن هذه الضربات «لم
تستطع أن تمنع ،وهو (اإلسرائيلي) يعلم ذلك ،من رفع
مستوى قدرات وإمكانات وجهوزية املقاومة» ،بل ذهب
(السيد نصر الله) أبعد من ذلــك ،بالتأكيد أنه «لم يمنع
ولن يمنع ،وهم يعرفون ذلــك» .ولفت إلى أنه لم يكشف
سرًا في هذا املجال ،وإن كانت املــرة األولــى التي ُيحكى
فيها إعالميًا عــن ال ـجــواب ،لكن اإلسرائيليني أنفسهم
يعرفون ذلك.
مع أن إسرائيل انطلقت في خيارها العدواني (املعركة
ب ــن ال ـ ـحـ ــروب) م ــن ت ـقــديــر ث ـب ـتــت ص ـح ـتــه ن ـس ـب ـيــا ،أنــه
ليس من مصلحة محور املقاومة الــرد على كل ضربة
توجهها (على األقل في ما يتعلق بالكثير من الضربات
الـســابـقــة) ،بما ي ــؤدي إلــى فتح جبهة ثانية واسـعــة مع
كيان العدو ،في الوقت الذي يخوض فيه معركة وجودية
ضــد الجماعات اإلرهــابـيــة والتكفيرية .لكن مــا أضافه
السيد نصر الـلــه إلــى هــذا املـفـهــوم ،أن مــن أسـبــاب عدم

الـ ــرد م ــا ل ــم يـقـتـصــر فـقــط عـلــى تـجـنــب سـيـنــاريــو فتح
جبهتني يغذي بعضهما البعض ،بل أيضًا لكونه «يخدم
التحضير للحرب الكبرى» .وأوضح ذلك بالقول إنه «في
املرحلة الحالية الكل حريص عــدم الــذهــاب إلــى تدحرج
في مكان ما إال اذا حشر ...هذا أمر ُيصبر عليه حتى
إشعار آخر وال أقول يصبر عليه دائمًا ،ملصلحة الهدف
االستراتيجي الكبير ،وهذا ما أسميه قواعد االشتباك».
وبذلك يكون حزب الله قد تمكن خالل السنوات املاضية،
ليس فقط مواجهة التهديد اإلرهابي ،بل نجح أيضًا في
توفير مظلة ردع سمحت بمواصلة مسار تعاظم قدراته
النوعية والكمية.
مع ذلك ،لفت السيد نصر الله إلى مسألة هي باألساس
مــوضــع قـلــق شــديــد ل ــدى كــافــة ال ـخ ـبــراء واملـعـلـقــن في
ّ
تـ ــل أب ـ ـيـ ــب ،بـ ــل ح ـت ــى ل ـ ــدى صـ ــنـ ــاع ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـيــاســي
واألمـنــي في تل أبيب .وينبع هــذا القلق من إدراكـهــم أن
إســرائـيــل مــن خــال اعـتــداءاتـهــا املـتـكــررة على الساحة
ال ـســوريــة ،هــي كـمــن يـسـيــر عـلــى حـبــل دق ـيــق ال يعرف
متى ينقطع بــه .ثــم أتــى موقف السيد نصر الله ليؤكد
هــذه املـخــاوف ،ويدفعها صـعــودًا ،بالكشف عــن أن هذا
الـنــوع مــن االع ـتــداءات الـتــي شهدتها ســوريــا حتى اآلن،
(ومن ضمنها اعتداء القطيفة) ،ويندرج ضمن «قواعد
االشـتـبــاك»« ،قــد تكون صالحة ويتم ممارستها لفترة
مــن الــزمــن ،مــا يتعلق بـقــواعــد االشـتـبــاك خــاضــع دائمًا
للمراجعة ،ال شــيء نهائيًا» .ويعني ذلــك ،في ما يعنيه،
أن قادة العدو الذين التزموا حتى اآلن سقوفًا وضوابط
مـ ـح ـ َّـددة ف ــي ق ــرارات ـه ــم ،نـتـيـجــة إدراكـ ـه ــم أن ــه ف ــي حــال
تجاوزها (السقوف والضوابط) سيدفعون أثمانًا مؤملة،
سيكونون أكـثــر حــرصــا وتدقيقًا فــي حساباتهم لدى
دراس ــة ّأي مــن ال ـخ ـيــارات العمالنية وم ــا قــد يـطــرح من
سيناريوهات الرتـقــاء تصاعدي على أمــل أن يحققوا
ما فشلوا به خــال الخمس السنوات املاضية .ويندرج
ه ــذا «االن ـض ـب ــاط» (اض ـط ــرار ال ـعــدو لتسقيف وضـبــط
اعـتــداءاتــه) ضمن إطــار ما يسمى الــردع العمالني الذي
ي ـفــرض عـلــى ال ـعــدو تسقيف اع ـت ــداءات ــه تجنبًا لحشر
الـطــرف املـقــابــل ويــدفـعــه إلــى مستويات م ـحـ َّـددة مــن رد
الفعل( .نائب رئيس أركــان جيش العدو السابق ،اللواء
يائير نافيه :الــردع العمالني الــذي يستهدف تقييد قوة
املسارات العسكرية ...في ما يشبه فرض قواعد لعبة»،
في مقابل الــردع االستراتيجي :وهو الــردع عن املبادرة
إلى الحرب بسبب األثمان الكبيرة («إسرائيل دفنس»،

.)2015/02/12
ت ــزام ــن االعـ ـت ــداء اإلســرائ ـي ـلــي ،أي ـض ــا ،م ــع الـكـشــف عن
سلسلة اجـتـمــاعــات للمجلس الـ ــوزاري املـصـغــر لبحث
الـجـبـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ال ـت ــي تـتـعــاظــم فـيـهــا ق ـ ــدرات مـحــور
املـقــاومــة الهجومية والــدفــاعـيــة ،بما يعزز معادلة الــردع
اإلقليمي ملصلحة األخـيــرّ .
وأي ــا كــانــت العالقة بــن هذه
الجلسات واعتداء األمس ،إال أنه يأتي في سياق محطة
مفصلية تـمـ ّـر بـهــا ســوريــا واملـنـطـقــة الـتــي سـيـكــون لها
مفاعيلها وتداعياتها على مجمل معادالت الصراع في
املنطقة .وهو ما كان حاضرًا (بحسب تقارير إعالمية
إسرائيلية) في التقدير االستخباري السنوي الصادر
عــن االسـتـخـبــارات العسكرية «أم ــان» الــذي وصــف عام
 2018بأنه عام «اليوم الذي يلي» ،وهو ما يعني أن على
إســرائـيــل أن ت ــدرس خـيــاراتـهــا ،فــي مــا يتعلق بالجبهة
الـشـمــالـيــة ،فــي ضــوء مــا بـعــد فـشــل الــرهــان عـلــى «دولــة
داعـ ــش» ،وم ــا بـعــد انـتـصــار الـنـظــام ال ـس ــوري وحلفائه
فــي م ـحــور امل ـقــاومــة ،وم ــع ت ـســارع امل ـســار الـتـصــاعــدي
لـقــوى مـحــور املـقــاومــة ال ــذي تــرى فيه إســرائـيــل تهديدًا
استراتيجيًا ألمنها القومي.
فــي ض ــوء ذل ــك ،وج ــدت إســرائـيــل نفسها أم ــام واق ــع ال
تستطيع التسليم به ،وأيضًا ال تملك القدرة على إحداث
تغيير جذري في موازين القوى االقليمية.
ال هي قــادرة على االرتـقــاء بما يتجاوز الضوابط التي
التزمتها طــوال سنوات ماضية لضمان جــدوى أفضل،
وفي الوقت نفسه تبقى آمنة ومن دون دفع أثمان مؤملة،
وال هي قــادرة على التكيف مع الواقع الذي تبلور بفعل
انتصار محور املقاومة.
فــي ه ــذه الـلـحـظــة املـفـصـلـيــة ب ــال ــذات ،ال ـتــي ي ــدرس فيها
العدو خياراته العمالنية والعدوانية ،أتت رسائل األمني
الـعــام لحزب الـلــه ،كــي توضح بما ال لبس فيه أن حزب
الله مدرك بعمق ملروحة الخيارات التي تمثل أمام صناع
الـقــرار السياسي واألمـنــي فــي تــل أبـيــب ،ومــا قــد يترتب
عليها من مفاعيل .وفي املقابل ،فإن حزب الله ومحور
املقاومة قد اتخذا قرارًا برد يتجاوز ـ بمعنى من املعاني
ً
ـ مبدأ التناسبية الذي قد تتوهمه إسرائيل ،وصوال إلى
االس ـت ـعــداد لـسـيـنــاريــو ال ـحــرب الـكـبــرى .ولـعــل الفرصة
األكـبــر فــي هــذه الــرســالــة ـ ـ الـتـهــديــد ،أن االسـتـعــداد لهذا
السيناريو هو الذي قد يحول دون تحققه ،انطالقًا من
فرضية أن هناك قدرًا من «عقالنية الخائف» يتمتع بها
قادة العدو.

العراق
ما قل
ودل
ُقتل مستوطن إسرائيلي مساء
أمس في إطالق نار غرب قرية
تل جنوب نابلس ،شمالي الضفة
المحتلة ،وذلك على مدخل البؤرة
االستيطانية «جفات جلعاد» إلى
الغرب من القرية ،بعدما كان
قد نقل للعالج وهو في حالة
حرجة .ووفق مصادر إعالمية
إسرائيليةُ ،أطلق الرصاص من
سيارة على المستوطن ،فيما
هاجم المستوطنون سيارات
فلسطينية بالحجارة والزجاجات
الفارغة عند طريق التفافي
قريب .وأعلن جيش العدو جنوب
غرب نابلس «منطقة عسكرية
مغلقة» ،في ظل تشكل
تجمعات للمستوطنين في أكثر
من مكان عقب إطالق النار .كذلك
اقتحم أكثر من  ٢٠سيارة جيب
قريتي صرة وتل مباشرة ،وأجرت
َ
عملية بحث مع إطالق العشرات
من القنابل المضيئة.
(األخبار)

العبادي :االنتخابات ستجرى في موعدها
ستجري االنتخابات في موعدها ّ
املقرر
في ّ 12أيار املقبل .هذا ما يحاول رئيس
الــوزراء العراقي حيدر العبادي تأكيده
أمـ ــام ال ـ ــرأي الـ ـع ــام ،م ــع ف ـشــل حـكــومـتــه
فــي حـســم الـنـقــاش الــدائــر مـنــذ الصيف
املاضي حول إمكانية إجراء االنتخابات
م ــن ع ــدم ـه ــا م ــن جـ ـه ــة ،والـ ـح ــدي ــث عــن
ّ
الشخصية في تأجيل
مصلحة العبادي
االنتخابات ملـ ّـدة تــراوح من ستة أشهر
إل ــى س ـن ـتــن ،ف ــي م ـس ـعـ ًـى م ـنــه لتثبيت
نفسه زعيمًا وطنيًا ،بمعزل عن انتمائه
إلى «حزب الدعوة اإلسالمية» ،من جهةٍ
أخرى.
وف ـ ــي ج ـل ـس ـت ـهــا األسـ ـب ــوعـ ـي ــة ،تــرجـمــت
الـحـكــومــة االت ـح ــادي ــة تــوجـهـهــا بــإجــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ــي م ــوع ــده ــا ،وذلـ ـ ــك فــي
بـيــانـهــا ،الـ ــذي أشـ ــار إل ــى أن ــه «م ــن أجــل
إزال ــة الـعـقـبــات أم ــام إج ــراء االنـتـخــابــات
فـ ــي م ــوع ــده ــا امل ـ ـحـ ــدد ،ج ـ ــرت مـنــاقـشــة
مطولة إلزالة تلك العقبات ،حيث ّ
ّ
صوت
املـجـلــس عـلــى تــأجـيــل اسـتـيـفــاء الــرســوم
ّ
املجهزة إلى املفوضية
الجمركية للمواد
العليا املستقلة لالنتخابات» ،مضيفًا أن
«مجلس الوزراء طلب عقد اجتماع لوزراء
الكهرباء ،والتربية ،والزراعة ،والتخطيط
م ـ ــع م ـج ـل ــس مـ ـف ــوضـ ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ملناقشة تسهيل إج ــراء االنـتـخــابــات في
محافظتي األن ـبــار ونـيـنــوى ،والــوقــوف
على املشاكل واملعوقات وإيجاد الحلول
لها» .وأضاف البيان أن «املجلس دعا إلى

مدخوالت «كردستان» من النفط لم تسجّل في حساب حكومة اإلقليم (أ ف ب)

التنسيق بني وزارة الهجرة واملهجرين
وم ـفــوض ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات إلهـ ـ ــداء 1000
كارفان (ّ ،)car van
خاص بالنازحني إلى
م ــراك ــز الـتـسـجـيــل ف ــي املـ ـ ــدارس الـتــابـعــة
للمفوضية».
ودعـ ـ ــا الـ ـعـ ـب ــادي م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ـ ّـواب إل ــى
«ح ـ ـس ـ ــم مـ ـل ــف قـ ـ ــانـ ـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات،
وال ـت ـص ــدي ــق ع ـل ــى امل ــوع ــد املـ ـح ــدد مــن
ّ
ـام مبطن
قبل مجلس ال ــوزراء» ،فــي اتـهـ ٍ
مل ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب الـ ـع ــاج ــز حـ ـت ــى اآلن
عــن إق ــرار ال ـقــانــون ،بــالــرغــم مــن امـتــاك
أعـ ـض ــائ ــه م ـ ـسـ ــودة الـ ـق ــان ــون امل ـق ـت ــرح،
ذل ـ ــك أن حـ ـس ــاب ــات ال ـ ـقـ ــوى واألحـ ـ ـ ــزاب

الـسـيــاسـيــة ال تـتـمــاشــى مصالحها مع
إج ــراء االنـتـخــابــات فــي األشـهــر القليلة
املـنـظــورةّ .
وج ــه الـعـبــادي دعــوتــه أيضًا
إلى «كافة املواطنني لتحديث سجلهم،
ّ
وت ـســلــم ب ـطــاقــة ال ـن ــاخ ــب ،واالس ـت ـع ــداد
لالنتخابات».
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــال رئـيــس «اإلدارة
االن ـت ـخــاب ـيــة» ري ــاض الـ ـب ــدران ،إن عــدد
ال ـت ـح ــال ـف ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ال ـت ــي قــدمــت
طلبًا للتسجيل فــي املـفــوضـيــة بـلــغ 19
ت ـح ــال ـف ــا ،ب ـع ــد أن قـ ـ ــررت «امل ـف ــوض ـي ــة»
ت ـم ــدي ــد ال ـت ـس ـج ـيــل ح ـت ــى ي ـ ــوم غ ـ ـ ٍـد فــي
 11ك ــان ــون ال ـثــانــي ،مــوض ـحــا أن «ع ــدد

الناخبني الذين ّ
حدثوا سجالتهم وصل
إل ــى  11مـلـيــون نــاخــب بــايــوم ـتــري ،من
ً
أصــل  24مليونًا مــؤهــا للمشاركة في
االن ـت ـخــابــات» .وأضـ ــاف أن «املـفــوضـيــة
مستمرة على قــدم وس ــاق فــي جدولها
الــزم ـنــي امل ـعــد إلجـ ــراء االن ـت ـخــابــات في
موعدها ،وهي في طور استكمال جميع
التعاقدات التي تتعلق بورقة االقتراع،
وك ــابـ ـيـ ـن ــة االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع ،وطـ ـب ــاع ــة سـجــل
الناخبني النهائي بعد عرضه للطعون
وقت سابق».
في ٍ
وش ـ ـ ّـدد ال ـع ـب ــادي ف ــي مــؤت ـمــره ع ـلــى أن
«االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات س ـت ـج ــرى ف ــي مــوعــدهــا
املـ ـح ـ ّـدد» ،مـعـتـبـرًا أن «تــأخ ـيــر امل ــوازن ــة
هـ ــدفـ ــه إح ـ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،وأس ـ ـبـ ــاب
ع ـ ــدم إق ـ ــراره ـ ــا غ ـي ــر م ـق ـن ـع ــة» ،ذل ـ ــك أن
«اإلســراع في إقرارها ٌ
أمر مهم في إدارة
الـ ــدولـ ــة ،وت ـس ـه ـيــل م ـصــالــح املــواط ـنــن
والـ ـخ ــدم ــات» .وف ــي س ـي ــاق حــدي ـثــه عن
املوازنةّ ،
تطرق العبادي إلى أزمة بغداد
ـ ـ أرب ـيــل ،الـقــائـمــة ،الفـتــا إل ــى أن «حصة
اإلقـلـيــم مــن املــوازنــة م ـحـ ّـددة ،وال يمكن
السماح ّ
بلي ذراعـنــا وابـتــزازنــا» .ورأى
أن «مــدخــوالت إقليم كــردسـتــان املعلنة
من تصدير النفط خــال العام املاضي،
بلغت تسعة تــريـلـيــونــات دي ـنــار (نحو
 6.5م ـل ـي ــارات دوالر) ،ول ــم ت ـسـ ّـجــل في
حـ ـس ــاب ح ـك ــوم ــة اإلقـ ـلـ ـي ــم ،إل ـ ــى جــانــب
ُ َ
إيرادات أخرى لم تعلن».
(األخبار)

