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سوريا تبدواألشهر أواألسابيع السابقة لجولة محادثات جنيف
المقبلة ،التي لم يعلن موعدهابعد ،حافلة بنشاط روسي
مع كل من األمم المتحدة والدول األوروبية الداعمة
للمعارضة السورية ،وذلك لدعم صيغة التسوية التي
تطرحها موسكو ،والتي تبدأ بـ«لجنة دستورية» وافقت
دمشق على االنخراط ضمنها

موسكو تحشد لدعم
«اللجنة الدستورية»
في جنيف
مع إعــان الحكومة السورية عزمها
عـلــى امل ـشــاركــة ف ــي تـكــويــن «الـلـجـنــة
الــدسـتــوريــة» والـعـمــل بــالـشــراكــة مع
األم ــم املـتـحــدة عـلــى مناقشة تعديل
الــدسـتــور الـحــالــي لـلـبــاد ،ب ــات أمــام
الـ ـج ــان ــب ال ـ ــروس ـ ــي ـ ـ ـ ل ـك ــون ــه ع ـ ـ ّـراب
«م ــؤت ـم ــر س ــوت ـش ــي» وم ـخ ــرج ــات ــه ـ ـ
مهمة التنسيق مع األطــراف املعنية
بمحادثات «التسوية» السورية ،وال
سيما األمم املتحدة والــدول الداعمة
للمعارضة ،للتوافق حول آلية إطالق
َ
ُ
اللجنة .تواصل موسكو مع الجانب
األم ـ ـمـ ــي لـ ــم يـ ـت ــوق ــف خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
امل ــاض ـي ــة ،وخ ـ ــال ج ــول ــة م ـحــادثــات
ّ
أستانا املاضية ،ركز املبعوث األممي
على
ستيفان دي ميستورا جهوده ّ
ملف «اللجنة الدستورية» بما يحفز
مسار «جنيف» .ووفق التصريحات
الــروسـيــة األخ ـيــرة ،فــإن مــن املحتمل
ج ـ ـ ـ ـدًا ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد ج ـ ــول ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة مــن
امل ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ــرعـ ــاهـ ــا األم ـ ــم
امل ـت ـح ــدة خ ــال وق ــت ق ــري ــب .وحـتــى
حلول املوعد املفترض لتلك الجولة،
ي ـن ـت ـظ ــر أن يـ ـتـ ـب ــن مـ ــوقـ ــف ال ـ ـ ــدول
الراعية ملنصات املعارضة املختلفة،
حـيــال الـتــوجــه الـجــدي نحو تشكيل
لجنة دس ـتــوريــة تـتـقــاســم مقاعدها
كخطوة أولى
الحكومة واملعارضات،
ُ َ
نحو «االنتقال السياسي» املختلف
على تفسيره ـ حتى اآلن .وهنا يجب
الـتــذكـيــر ب ــأن تـلــك الـ ــدول (ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة وح ـل ـفــاء هــا) خــرجــت قبيل
«م ــؤت ـم ــر س ــوت ـش ــي» ب ــورق ــة (إط ـ ــار)
تحدد مبادئ «التسوية السياسية»
فــي س ــوري ــا ،ودف ـعــت عـبــرهــا «هيئة
ال ـت ـف ــاوض ال ـع ـل ـيــا» امل ـع ــارض ــة إل ــى
الغياب عن املؤتمر.
وت ـش ـيــر امل ـع ـط ـيــات إلـ ــى أن روس ـيــا

ّ
تسبب حريق في
انفجارات متتالية في
مطار حماة العسكري
ت ـن ـشــط دي ـب ـلــومــاس ـيــا م ــع عـ ــدد مــن
الدول الغربية إلحياء مسار جنيف،
وتـ ـبـ ـن ــي ط ــرحـ ـه ــا حـ ـ ــول ال ـت ـس ــوي ــة،
املـ ـت ــواف ــق م ــع ال ـ ـقـ ــرار الـ ــدولـ ــي عـلــى
قـ ـ ــول مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـه ــا .ورغـ ـ ـ ــم ال ـت ــوت ــر
ال ـ ـ ــذي سـ ـ ــاد الـ ـع ــاق ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ـ ـ
ال ــروس ـي ــة ،إث ــر «ق ـض ـيــة سـكــريـبــال»
واالعـ ـت ــداء الـعـسـكــري ال ـثــاثــي على
ّ
م ــواق ــع س ــوري ــة ،شــكــل ال ـت ـف ــارق في
املوقفني األوروبــي واألميركي حول
م ـلــف «االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي اإلي ــران ــي»
فـ ـ ــرصـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل ب ــن
ال ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة وم ــوس ـك ــو ،الـتــي
أعـ ـلـ ـن ــت دعـ ـمـ ـه ــا ملـ ـجـ ـه ــود «إن ـ ـقـ ــاذ
االتـ ـ ـف ـ ــاق» .وحـ ـض ــرت س ــوري ــا عـلــى
طـ ــاولـ ــة الـ ـنـ ـق ــاش كـ ــواحـ ــد مـ ــن أبـ ــرز
امللفات الـتــي «تتطلب تـعــاونــا» بني
الـ ـج ــانـ ـب ــن .وضـ ـم ــن ه ـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
ّ
حــلــت امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة أنـجـيــا
ميركل ضيفة على الرئيس الروسي
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر بـ ــوتـ ــن ،فـ ــي س ــوت ـش ــي،
ل ـب ـح ــث ع ـ ــدد مـ ــن الـ ـق ـض ــاي ــا ،وع ـلــى

رأس ـهــا امل ـلــف ال ـس ــوري .وك ــان الفتًا
أن اسـتـقـبــال الـضـيـفــة األملــانـيــة جــاء
بعد أقل من  24ساعة على استقبال
الرئيس بشار األسد في ّ
املقر نفسه،
ّ
إل ــى جــانــب أن ـهــا اسـتـقــلــت الـسـيــارة
نفسها للحضور إلــى مـكــان اللقاء.
ورغم أن الحديث عن امللف السوري
جاء مقتضبًا في تصريحات بوتني
وميركل ،إال أنــه ملح إلــى دور أملاني
مرتقب في «دعم» صيغة املحادثات
الــروسـيــة فــي جنيف ،لــدى املعسكر
الغربي .وأكد بوتني أن بالده «على
دراي ــة بــاسـتـعــداد أملــانـيــا للمشاركة
ف ــي إعـ ـ ــادة إعـ ـم ــار ال ـب ـن ــى الـتـحـتـيــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة» فــي
س ـ ــوري ـ ــا ،م ـض ـي ـف ــا أن ذلـ ـ ــك «ي ـج ــب
أن ي ـت ـ ّـم بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـس ـل ـطــات
الـ ـش ــرعـ ـي ــة» ه ـ ـنـ ــاك .ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن
اإلسهام في إعادة اإلعمار من شأنه
تخفيف ضـغــوطــات مـلــف الالجئني

تؤكد موسكو أن المشاركة في إعادة اإلعمار يجب أن ّ
تتم بالتنسيق مع دمشق (األخبار)
على الدول األوروبية .ومن جهتها،
لفتت ميركل إلى أن املحادثات التي
ترعاها األمم املتحدة «تمثل فرصة
يـ ـج ــب أن ن ـس ـت ـف ـي ــد م ـ ـن ـ ـهـ ــا» .وم ــن

املنتظر أن يــزور الرئيس الفرنسي
ايـمــانــويــل م ــاك ــرون ،بـ ــدوره ،نظيره
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،بـ ـع ــد أقـ ـ ــل م ـ ــن أس ـ ـبـ ــوع،
فــي زيـ ــارة هــي األولـ ــى إل ــى روس ـيــا.

ّ
وي ـتــوقــع أن ي ـشــكــل امل ـل ــف ال ـس ــوري
وامل ـ ـحـ ــادثـ ــات امل ــرت ـق ـب ــة واح ـ ـ ــدة مــن
النقاط البارزة في نقاشات الطرفني.
وك ــان الف ـتــا أم ــس أن حــديــث بــوتــن

خـ ـ ــال لـ ـق ــائ ــه األسـ ـ ـ ــد ،عـ ــن ضـ ـ ــرورة
ان ـس ـح ــاب «ال ـ ـقـ ــوات األج ـن ـب ـي ــة» مــن
سـ ــوريـ ــا ،ع ـن ــد ان ـ ـطـ ــاق «ال ـت ـس ــوي ــة
ً
السياسية» ،أثار جدال واسعًا حول
ه ــوي ــة األط ـ ـ ــراف ال ـت ــي ل ــم ي ـحــددهــا
تـصــريــح الــرئـيــس ال ــروس ــي .ونقلت
وك ــال ــة «ن ــوف ــوس ـت ــي» ع ــن امل ـب ـعــوث
ال ـ ـ ــرئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي أل ـ ـك ـ ـس ـ ـنـ ــدر
الفرينتيف قــولــه إن الـحــديــث يــدور
ع ــن جـمـيــع األطـ ـ ــراف امل ــوج ــودة في
س ــوري ــا م ــن دون «غ ـط ــاء قــانــونــي».
وبـ ـ ـ ـ ــدوره ،أوضـ ـ ــح املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
ال ـكــرم ـلــن ،دي ـم ـي ـتــري ب ـي ـس ـكــوف ،أن
«هـ ـن ــاك ف ــي الـ ــواقـ ــع ق ـ ــوات أجـنـبـيــة
مــوجــودة ،بقوة األمــر الــواقــع ،ولكن
بـشـكــل غـيــر شــرعــي مــن وج ـهــة نظر
ال ـقــانــون ال ــدول ــي ،وس ـي ـكــون عليها
م ـغ ــادرة ال ـب ــاد ل ـعــدم وج ــود أســس
قــانــونـيــة ل ــوج ــوده ــا» ،الف ـتــا إل ــى أن
قــوات بــاده «تمت دعوتها مــن قبل
الـحـكــومــة الـشــرعـيــة ،وتـمـلــك جميع
األسس القانونية».
وعلى األرض ،تابع الجيش عملياته
ع ـل ــى أط ـ ـ ــراف ح ــي ال ـح ـج ــر األس ـ ــود
مــن جـهــة مـخـيــم ال ـيــرمــوك ،وتــركــزت
االشتباكات أمــس فــي محيط شــارع
ال ـع ــروب ــة وج ــام ــع ال ــوس ـي ــم .أمـ ــا في
حـ ـم ــاة ،ف ـقــد وق ـع ــت عـ ــدة ان ـف ـج ــارات
داخ ــل مـطــار حـمــاة الـعـسـكــري ،ظهر
أمـ ـ ــس ،ت ـس ـب ـبــت ف ــي ح ــرائ ــق كـبـيــرة
داخ ـ ــل حـ ــرم املـ ـط ــار .وأشـ ـ ــار مـصــدر
عسكري إلــى أن حريقًا َ
عرضيًا وقع
ف ــي أح ــد م ـس ـتــودعــات ال ــذخ ـي ــرة ،ما
ّ
تسبب في انفجار كمية من الذخائر
واح ـ ـ ـتـ ـ ــراق امل ـ ـس ـ ـتـ ــودع ،م ـض ـي ـف ــا أن
االن ـ ـف ـ ـجـ ــارات ت ـس ـ ّـب ـب ــت فـ ــي وصـ ــول
ال ـن ـيــران إل ــى مـعـمــل إن ـتــاج الــذخــائــر
ال ـقــريــب ،وه ــو م ــا تـسـ ّـبــب ف ــي وق ــوع
انـفـجــارات إضــافـيــة ضمنه ،وتوسع
دائـ ــرة ال ـحــريــق .وف ــي ال ــوق ــت نفسه،
لـفــت امل ـصــدر إل ــى أن االن ـف ـجــارات لم
تـ ّ
ـؤد إلــى وق ــوع خسائر فــي صفوف
حامية املطار.
(األخبار)

العراق

ً
إقفال «بورصة» االنتخابات« :سائرون» أوال و«الفتح» ثانيًا
بغداد ــ األخبار
مـ ــع انـ ـقـ ـض ــاء سـ ــاعـ ــات ال ـف ـج ــر األول ـ ــى،
خ ــرج ــت «امل ـف ــوض ـي ــة ال ـع ـل ـيــا املـسـتـقـلــة
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات» ب ــالـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـن ـه ــائ ـي ــة
لــان ـت ـخــابــات ال ـبــرملــان ـيــة ال ـت ــي أجــريــت
ٌ
ـاؤالت عــدة تطرح
األسبوع املاضي .تـسـ
تأجيل غير مفهوم وغير
حــول أسـبــاب
ٍ
ّ
مبرر لهذه النتائج ،خصوصًا أن حديث
األروق ـ ــة الـسـيــاسـيــة يـشـيــر إل ــى تـعـ ّـرض
لضغوطات عــدة ،تبدأ من
«املفوضية»
ٍ
اختطاف ثالثةٍ من أعضائها في كركوك
ورفض خاطفيهم إطالق سراحهم ،على
رغم املوقف الحكومي بحل هذه القضية.
ّ
نات
ويشير الحديث أيضًا ،إلى أن مكو ٍ
أساسيةّ ،
ّ
ّ
«تهديدات»
وجهت
سياسيةٍ
ٍ
صريحةٍ لـ«املفوضية» ،في محاولةٍ منها
لتغيير نتيجة االقـتــراع ،والحفاظ على
«مـ ــاء وجـ ــه» بـعــض سـيــاسـيــي «ال ـصــف
ّ
األول» حرصًا على مقاعدهم في الدورة
امل ـق ـب ـلــة .وع ـل ـي ــه ،ي ـب ــرز ه ـنــا ال ـت ـضــارب
الدائم بعدد مقاعد الكتل والتحالفات،
كصعود «تحالف الفتح» ثانيًا ،ومن ثم
ّ
تراجعه ليحل مكانه «إئـتــاف النصر»
ّ
لتعود وتنقلب ال ـصــورة م ـجــددًا ،األمــر
الذي يقود إلى سؤال الشارع اليوم حول
وجــود تزوير في «االقـتــراع الخاص ،أو
العام ،أو تالعب بنتائج صناديق اقتراع
الخارج».
كــان من املفترض أن تعلن «املفوضية»
ال ـن ـت ــائ ــج ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة الـ ـس ــادس ــة مــن
عصر أمــس ،إال أن التأجيل الــذي وصل
ّ
ات خمس ،انتهى بــاإلعــان عند
حــد م ـ ّـر ٍ
الساعة الـ 1.30فجرًا.
ٌ
نتائج جاءت كالبورصة ،مع ارتفاع عدد
مقاعد بعض الكتل وانـخـفــاض أخــرى،
بعد أن انهت «املفوضية» فرز الصناديق
ال ـخـ ّ
ـاصــة ب ــ«االق ـت ــراع ال ـع ــام ،وال ـخ ــارج،

تحليل إخباري

علي حيدر
لدى الحديث عن مفاعيل وأبعاد املواجهة
الصاروخية التي شهدتها سوريا قبل أيام ،ينبغي
التأكيد على حقيقة أن ما جرى لم يكن إال محطة
في سياق صراع أوسع ومتواصل .فال االعتداءات
االسرائيلية ،قبل الرد الصاروخي في الجوالن
وبعده ،قادرة على اجتثاث الوجود املتجذر ملحور
املقاومة في الساحة السورية ،وال الرد الصاروخي
سينهي مطلق االعتداءات االسرائيلية ،بالضرورة.
لكن إسرائيل راهنت من خالل الرسائل التي
ّ
مهدت وواكبت وأعقبت اعتداءاتها االخيرة ،على
إخضاع الطرف املقابل للمعادلة التي تسعى الى
فرضها ،بما يفتح الطريق أمامها نحو مستويات
إضافية من االعتداءات ،من دون أي أثمان أو
مخاطرة بالتدحرج نحو مواجهة واسعة.
في املقابل ،أتى الرد الصاروخي ليسقط هذا
الرهان ،ويوجه رسالة مدوية ـ في دالالت ها
ورسائلها ـ تحذر من تجاوز خطوط حمراء
َّ
محددة ،في سياق حركة الصراع املتواصل .وال
يعني ذلك أن االعتداءات االسرائيلية في الساحة
السورية سوف تتوقف بشكل مطلق في املدى
املنظور ،نتيجة هذا الرد الصاروخي أو ذاك.
يمكن تحديد ساحة الفشل االسرائيلي في مجال
مفاعيل الرسائل لدى صناع القرار في محور
ً
املقاومة ،وتحديدًا لدى الرئيس بشار االسد .فبدال
من أن تؤدي هذه الجولة الصاروخية الى إطالق
يد إسرائيل في اعتداءاتها ،على الساحة السورية،
إال أن القدر املتيقن يكمن في أن رسائل محور
املقاومة باتت أكثر حضورًا في وعي وحسابات

ّ
ّ
املتبقية في مختلف
وعدد من املحطات
ٍ
املحافظات» ،عدا عن إبطالها عددًا آخر،
إلــى جانب مطابقتها لـ«الوسط الناقل
والصناديق ،ومصادقة مجلسها على
ـدد من
ال ـن ـت ــائ ــج» ،وفـ ــق ت ـصــري ـحــات ع ـ ـ ٍ
مسؤوليها.
ّ
تصدر «تحالف
وبحسب النتائج ،فقد
ســائــرون» (املــدعــوم من مقتدى الصدر)
القوائم الفائزة بـ 54مقعدًا ،تاله «تحالف
الـفـتــح» (بــزعــامــة ه ــادي ال ـعــامــري) ب ــ47
مـقـعـدًا ،أم ــا «إئ ـتــاف الـنـصــر» (بــزعــامــة
ّ
ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي) ف ـقــد حـ ــل ثــال ـثــا بـ ــ42
ـت حـ ــاز «إئـ ـت ــاف دول ــة
م ـق ـع ـدًا ،ف ــي وق ـ ـ ٍ
الـقــانــون» (بــزعــامــة نــوري املــالـكــي) على
ّ
 26مقعدًا .بدوره ،حل «إئتالف الوطنية»
ّ
(ب ــزع ــام ــة إيـ ـ ــاد عـ ـ ـ ــاوي) خ ــام ـس ــا بـ ــ22
مـقـعـدًا ،و«الـحـكـمــة» (امل ــدع ــوم مــن عمار
الـحـكـيــم) ســادســا ب ــ 19مـقـعـدًا ،فــي حني
جــاء «تحالف الـقــرار العراقي» (بزعامة
أسـ ــامـ ــة ال ـن ـج ـي ـف ــي وخـ ـمـ ـي ــس خ ـن ـجــر)
سابعًا بـ 14مقعدًا.
ك ــردي ــا ،حــافــظ «ال ـث ـنــائــي» عـلــى ص ــدارة

امل ـش ـهــد ف ــي «إق ـل ـيــم ال ـش ـم ــال» ،م ــع فــوز
«ال ـح ــزب الــديـمــوقــراطــي الـكــردسـتــانــي»
(بزعامة مسعود البرزاني) بـ 25مقعدًا،
و«االتحاد الوطني الكردستاني» (أبناء

حاز «إئتالف عالوي»
 22مقعدًا فيما «تيار
الحكيم»  19مقعدًا

جالل الطالباني) بـ 17مقعدًا ،في مقابل
خروقات محدودة للكيانات املعارضة.
وفي خطو ٍة الفتة ،التقى الصدر ،مساء
أم ــس ،س ـفــراء دول «ال ـج ــوار ال ـعــراقــي»:
السعودية ،وسوريا ،واألردن ،والكويت،

الصدر خالل استقباله سفراء «دول الجوار العراقي» ما عدا إيران (أ ف ب)

ٌ
ـان ص ـ ٌ
ـادر عــن مكتب
وتــرك ـيــا .وأف ــاد ب ـيـ
ّ
ال ـص ــدر أن ال ـل ـقــاء «رك ـ ــز ع ـلــى مـنــاقـشــة
ال ــوض ــع ال ـس ـيــاســي ف ــي الـ ـع ــراق ،وآخ ــر
املستجدات في املنطقة ،واالستماع إلى
وج ـه ــة ن ـظــر الـ ـص ــدر حـ ــول الـتـحــالـفــات
السياسية العراقية ،ومع من سيتحالف
ّ
لتشكيل الـحـكــومــة املـقـبـلــة» ،م ــؤك ـدًا أن
ال ـص ــدر يــدعــم خ ـيــار «الـ ـع ــراق ال ـق ــوي».
وأع ـ ــرب ال ــزع ـي ــم الـ ـش ــاب ،ع ــن تـمـنـيــاتــه
ب ــأن «ي ـك ــون ال ـع ــراق ه ــو عـنـصــر جــامــع
للمنطقة إلحــال الـســام ،وإبـعــاد شبح
اإلره ــاب» ،مشيرًا إلى أن «كل ما يحدث
فـ ــي دول ال ـ ـجـ ــوار يـ ـف ــيء ب ـظ ــال ــه عـلــى
العراق ،والعكس أيضًا» .البارز في لقاء
األم ـ ــس ،غ ـيــاب الـسـفـيــر اإلي ــران ــي إي ــرج
م ـس ـجــدي ،عـلــى رغ ــم أن ب ــاده مــن دول
«الجوار» ،األمر الذي ّ
رده املراقبون إلى
«حـجــم ال ـشــرخ وتـبــاعــد وج ـهــات النظر
بني طهران والحنانة» ،وقد ّ
عبر الصدر
بشكل ضمني ،بقوله« :أتمنى
عــن ذلــك
ٍ
على الــدول دعم العراق من أجل تشكيل
حكومة تـكـنــوقــراط ،على أن يـكــون ذلك
على نحو الدعم ال التدخل»ّ ،
مشددًا على
أن يكون «قرار العراق بيده».
سياق منفصل ،نفى املتحدث باسم
وفي
ٍ
«النصر» حسني العادلي« ،األنباء التي
ت ـت ـحــدث ع ــن خـ ــروج (حـ ــزب الـفـضـيـلــة)
م ــن (الـ ـنـ ـص ــر)» ،مـعـتـبـرًا أن «ال أس ــاس
لـهــا مــن ال ـص ـحــة ...و(الـفـضـيـلــة) ال يــزال
ّ
مكونًا رئيسيًا مــن مكونات (النصر)».
وأضـ ـ ــاف ال ـع ــادل ــي أن الـ ـب ــاد «مـ ــا زلــت
تعيش أجواء التنافس االنتخابي ،وبث
أخـ ـب ــار ك ـه ــذه هــدف ـهــا ال ـت ـشــويــش على
امل ــواط ـن ــن ،خ ـصــوصــا أن ـنــا دخ ـل ـنــا في
مرحلة التحالفات االنتخابية لتشكيل
الحكومة املقبلة».

مقالة

إسرائيل ـ سوريا :إنجازات موضعية وفشل استراتيجي
صانع القرار السياسي واألمني في تل أبيب،
وهو ما انعكس في مستوى ردها على الرد
الصاروخي ،وحرصت خالله على عدم حشر
محور املقاومة تجنبًا لتنفيذ التهديد الذي كشف
عنه األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله ،وبلغ القيادة االسرائيلية عبر طرف دولي،
(من املتوقع أن يكون روسيا) ،بأن تجاوز خطوط
حمراء ّ
محددة سيؤدي الى الرد في عمق فلسطني
املحتلة .وهو ما يوضح خلفية ما كشفته القناة
الثانية في التلفزيون االسرائيلي عن رفض
الجيش ووزراء املجلس الوزاري املصغر الذهاب
ّ
بعيدًا في الرد املضاد ،تجنبًا لتدخل حزب الله في
املعركة ،كونه سيؤدي الى تدهور شامل.
في اللحظات التي تلت الرد الصاروخي ،التزم
الخطاب االعالمي بالرواية الرسمية ،من دون أي
خروج عن اإلجماع .ثم توالت بعض املواقف التي
كشفت عن أبعاد أخرى لليلة الصواريخ ،على
املستويني السياسي واالعالمي وحتى على لسان
بعض الخبراء .ومن أبرز هذه القيادات السياسية،
رئيس املعارضة في الكنيست يتسحاق هرتسوغ،
الذي أكد أن الرد اإلسرائيلي لم يكن واسعًا،
كاشفًا بذلك عن أن الحكومة لم تنفذ تهديداتها
التي أطلقتها قبل الرد الصاروخي في الجوالن.
وعلى هذه الخلفية أعقب هرتسوغ موقفه بالدعوة
اإليراني الذي ينزلق باتجاه
إلى «اقتالع الوجود
ّ
إسرائيل من جذوره» .وحذر من أنه في حال لم
يتم القيام بذلك في الوقت الذي ما زال فيه هذا
الوجود صغيرًا ،لن يكون باالمكان تحقيق ذلك
عندما يكبر .وانضم إلى املحذرين من تداعيات
فشل الردع اإلسرائيلي معلق الشؤون االمنية في
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صحيفة «معاريف» ،يوسي ميلمان ،الذي لفت الى
إحدى أهم الرسائل الكامنة في الرد الصاروخي
ملحور املقاومة ،أن كل الحملة التهويلية االسرائيلية
لم تردعه عن الرد ،مشيرًا الى أن «القوة العسكرية
االسرائيلية ،وتهديدات رئيس الحكومة ،والوزراء،
ورئيس هيئة االركان غادي ايزنكوت ،وضباط
الجيش ،لم يردعوا إيران( ،بل) كانت مصممة على
الرد واالنتقام ...وقد نجحت في ذلك» .في االطار
نفسه ،تناول نائب رئيس معهد «هرتسل» ،أوفير
هعبري ،أثر مستقبل تطورات الساحة السورية
على املكانة االستراتيجية إلسرائيل ،وشدد
على أنه سيتم «فيها حسم الكثير من التحديات
االمنية والسياسية إلسرائيل في العقود القادمة».
وتعقيبًا على سؤال ملاذا سوريا بالذات ،أوضح
أنه مع «أفول الدول العربية ،أصبحت سوريا رأس
الحربة في املعركة ضد إسرائيل» ،والذي حصر
أبعادها بالعنوان االيراني .وتوقف أيضًا عند
األبعاد التي ينطوي عليها الجهد االيراني ضد
إسرائيل ،من دعم قوى املقاومة ضد اسرائيل،
التي وصفها باالرهاب ،الى استمرار تطوير
القدرات الباليستية والنووية .وأما البعد املتصل
بالحدود البرية ،فرأى أنه موجود اآلن في الساحة
السورية.
مع ذلك ،فقد ّ
حدد نائب رئيس معهد «هرتسل»
نقطة انطالق للبحث في الساحة السورية ،وهي
برأيه «االعتراف بالفشل» االسرائيلي ،موضحًا
معالم هذا الفشل بالقول إن «النجاحات التكتيكية
الكبيرة لسالح الجو االسرائيلي في تدمير جزء
من مراكز الوجود االيراني في سوريا ،هي تعبير
عن فشل استراتيجي».

انحطاط النخب وخيارات التصعيد
وليد شرارة
دونالد ترامب وبنيامني نتنياهو نموذجان عن مستوى الضحالة
واالنحدار األخالقي الذي وصلت إليه قطاعات معتبرة من النخب
الحاكمة أو املرشحة للحكم في الرأسماليات البرملانية .هذا التطور وثيق
الصلة بالتحوالت التي طرأت على الرأسمالية بعد دخولها في طورها
النيوليبرالي والطغيان غير املسبوق ملصالح طبقة األعمال ،املتداخلة
إلى حد االندماج في بعض األحيان ،مع مصالح النخب الحاكمة .ومن
النادر أن تم في زمن قريب هذا القدر من اإلخضاع للسياسة الخارجية
للدول العتبارات النخب الحاكمة الداخلية ،السياسية واالنتخابية،
املرتبطة برغبتها بالبقاء في السلطة عبر تأمني شروط إعادة انتخابها
وتعزيز سيطرتها على مؤسساتها .االعتبارات والحسابات السياسية
الداخلية للنخب كانت دائمًا حاضرة في صناعة السياسة الخارجية،
لكن ّالعوامل األكثر تأثيرًا في هذه العملية كانت املصالح العليا للدولة،
محط اإلجماع الوطني األغلبي ،واالستراتيجية العامة الهادفة للدفاع
ً
مثاال ّ
حيًا عن كيفية توظيف
عنها وخدمتها .ترامب ونتنياهو يقدمان
السياسة الخارجية ،بما فيه افتعال الصراعات والسير على حافة
هاوية الحرب ،لرفع معدالت شعبيتهما وتحصني موقعهما في رأس
هرم السلطة.
على عكس نتنياهو ،ليس للرئيس األميركي قناعات أيديولوجية
راسخة .ميوله العنصرية واليمينية ،الواسعة االنتشار في أوساط وازنة
من املجتمع األميركي ،ال ترقى إلى مستوى القناعات املؤسسة للمواقف
والسياسات .هدفه املركزي هو البقاء بالسلطة ملدة عهدين ،إن كان
األمر ممكنًا ،واعتماد السياسات ونسج التحالفات والقيام باملقايضات
الضرورية ملحاولة بلوغه .حرصه الشديد على الظهور بمظهر الرئيس
األمر
الذي يفي بجميع وعوده التي قطعها قبل االنتخابات يوضح هذا ً
بجالء ،والقرارات التي اتخذها في مجال السياسة الخارجية أتت تلبية
لهذه الوعود املوجهة إلى قطاعات مختلفة من ناخبيه .فقراره بنقل
السفارة األميركية إلى القدس أو باالنسحاب من االتفاق النووي مع
إيران موجه أساسًا إلى الكتلة األوسع من ناخبيه ،أي أنصار التيار

اإلنجيلي الصهيوني في الواليات املتحدة التي تراوح أعدادهم حسب
التقديرات بني ثمانني وتسعني مليون شخص ،وألنصار اللوبي
اإلسرائيلي وكذلك ملجموعة من أصحاب املليارات اليهود الصهاينة،
كشلدون أدلسون وبول سنغر ،التي مولت حملته االنتخابية .خطابه
التصعيدي ضد الصني موجه إلى قطاعات من الصناعيني ،وكذلك
من الطبقة العاملة البيضاء والفئات الشعبية املتضررة من التداعيات
االقتصادية واالجتماعية ملنافسة الصناعات الصينية لها .ومن
الطبيعي أن تثير إعادة صياغة السياسة الخارجية حسبما «يطلبه
الناخبون» معارضة أوساط ال يستهان بها من بيروقراطية املؤسسات
املعنية بها كالخارجية والدفاع واألمن .سرعت هذه املعارضة بداية
عملية تطهير للمؤسسات املذكورة عبر إقالة أو تهميش املعترضني
ً
وتعيني املوالني بدال منهم .يشير الكاتب إيفان أوسنوس ،في مقالة
مهمة نشرت في مجلة «نيويوركر» ،إلى أن «أي رئيس جديد يحاول أن
يجتذب ،وأن يقنع وفي بعض األحيان أن يجبر جهاز الدولة الفيدرالي
على وضع رؤيته موضع التنفيذ .لكن ترامب وصل إلى واشنطن مع
الوعد بتفكيك املنظومة السياسية السائدة فيها واستئصال مكوناتها
وإعادة بنائها ،مستندًا إلى مكونات جديدة .لهذا املشروع تسميات
مختلفة :ستيفن بانون أطلق عليه تسمية تفكيك الدولة اإلدارية ...في
تغريدات الرئيس وصف بأنه الحرب على الدولة العميقة» .ويستشهد
أوزنوس بموظفة كبيرة في وزارة الخارجية تقاعدت أخيرًا ،نانسي
الداوني ،قارنت بني ما يجري وقيام قوة خارجية معادية باالستيالء
على السلطة فبدأت بقطع رأس القيادة وبتفتيت مراكز القرار والقوة
وعزلها وبإشاعة الخوف والشك بني الجميع .وختمت قائلة« :لقد قام
ترامب وفريقه بكل ذلك» .في ضوء هذه املعطيات ،تتخذ عمليات إقالة
الوزراء واملسؤولني أبعادًا أخرى .نحن أمام عملية استبدال للنخب التي
حكمت الواليات املتحدة بنخب أخرى ،صاحبة ميول أو قناعات أكثر
يمينية وعنصرية ،وهو أمر سيكون له نتائج مباشرة على سياسستها
الخارجية .عملية التطهير /االستبدال ماضية داخل وزارة الخارجية
واألجهزة األمنية ،لكنها لم تبدأ إلى اآلن داخل املؤسسة العسكرية.
عندما تصل إليها ،قد يكون األمر بداية ّ
العد العكسي للشروع في

مغامرات عسكرية خارجية جديدة.
مثال آخر على كيفية توظيف السياسة الخارجية واستراتيجية التوتر
ً
لخدمة أغراض سياسية وانتخابية داخلية ورفع معدالت الشعبية أوال
يقدمه سلوك رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو.
منذ انتخابه للمرة الرابعة ،عام  ،2015كثرت التوقعات بانهيار حكومته
نتيجة استقالة وزراء والخالفات السياسية بني مكوناتها .وقد زاد
الوضع سوءًا توصية الشرطة اإلسرائيلية للمدعي العام بتوجيه االتهام
إليه في أربع قضايا فساد مختلفة خالل العام املاضي .وكان قد سبق
له أن واجه ظرفًا سياسيًا حرجًا عندما نمت حركة احتجاج اجتماعي
وتوسعت واستمرت لبضعة أشهر عام  ،2011وهي تزامنت مع تدهور
عالقاته الشخصية مع الرئيس األميركي السابق باراك أوباما ،ما حدا
العديد من املراقبني إلى ترجيح تراجعًا كبي ّرًا في معدالت شعبيته
وقرب خروجه من السلطة .إال أن نتنياهو كذب جميع هذه التوقعات
وحافظ على معدالت شعبية مرتفعة نسبيًا نتيجة ملواقفه وسياساته
املتشددة تجاه الفلسطينيني وأطراف محور املقاومة .وقد أفضى خالفه
العلني مع أوباما حول االتفاق النووي مع إيران وقيامه بحملة واسعة
ضده حتى بعد توقيعه ،ومن ثم وصول ترامب إلى السلطة وقيامه
باالنسحاب منه إلى تعزيز االنطباع في أوساط ناخبيه بأنه قادر على
التأثير بقرارات رئيس القوة الدولية األولى وسياساته نتيجة عناده
وثباته على مواقفه الحريصة على أمن إسرائيل .وال يمكن الفصل بني
سياساته التصعيدية املتهورة في سوريا ضد محور املقاومة ،ومسعاه
للحصول على دعم شعبي أكبر يضمن له درجة أعلى من الحصانة
في مواجهة مستجدات محتملة مرتبطة بالتحقيقات بقضايا الفساد.
إخضاع السياسة الخارجية للدول لالعتبارات السياسية الداخلية
لنخب تسعى إلى البقاء في السلطة بغية تجنب املحاسبة نتيجة
تورطها بالفساد أو ألنها ماضية في عملية استيالء على أبرز مفاصل
جهاز الدولة ،كما يفعل ترامب ،في سياقات دولية وإقليمية عالية التوتر
واستسهال عمليات االستعراض والخطوات التصعيدية ،كالقصف
الغربي ومن ثم اإلسرائيلي على سوريا ،يزيد من احتمال خطأ في
الحسابات يفضي إلى انزالق سريع نحو صراع أوسع.

