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سوريا
مقالة

تدريب طواقم محلية ...وتساؤالت عن انتشارها »300 S« :في سوريا
وصلت منظومة الدفاع الجوي
الجديدة إلى سوريا قبل الموعد الذي
حددته موسكو في إعالنها األول.
وبينما أشير إلى بدء تدريب طواقم
سورية لمدة ستمتد لثالثة أشهر ،بقي
مكان نشر المنظومة وآلية تفعيلها
وعملها رهن األيام المقبلة
خ ــال أس ـب ــوع واحـ ــد فـقــط م ــن إع ــان
موسكو عزمها على تسليم منظومة
« »300-Sل ـل ـجــانــب ال ـ ـسـ ــوري ،أن ـهــت
وزارة الــدفــاع الــروسـيــة عملية نقلها
إلى األراضي السورية ،في مهلة زمنية
أق ـ ــل م ــن امل ـخ ـط ــط ل ـه ــا (أسـ ـب ــوع ــان)،
إل ــى ج ــان ــب ع ــدد م ــن م ـع ــدات ال ـحــرب
اإللكترونية وأنظمتها .الخطوة التي
وضعتها روسيا في إطار تعزيز أمن
عـسـكــريـيـهــا ومـنـشــآتـهــا ف ــي ســوريــا،
جــرت بسرعة الفتة رغــم االعتراضات

المعلم :لقائي مع
نظيري البحريني كان أخويًا
َّ
ولم ُيرتب له مسبقًا
اإلسرائيلية والـتـحــذيــرات األميركية
مــن «خـطــورتـهــا» .وأنـهــت الـتـســاؤالت
عن ّ
جدية موسكو في تسليم املنظومة
لـلـجـيــش الـ ـس ــوري م ــن عــدم ـهــا ،فيما
ينتظر ما قد يحمله هذا التسليم من
تغييرات في نشاط األجواء السورية،
وال سـيـمــا أن إس ــرائ ـي ــل ل ــم تـنـفــذ أي
هـ ـج ــوم م ـن ــذ ل ـي ــل الـ ـس ــاب ــع ع ـش ــر مــن
أيلول املاضي وحتى ليل أمس .ومنذ
اإلعـ ــان األول ل ـهــذا ال ـق ــرار ال ــروس ــي،
أري ــد تظهيره ص ــادرًا عــن رأس الهرم
ه ـ ـنـ ــاك ،ال ــرئـ ـي ــس ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن.

وكــذلــك حــدث أم ــس ،فقد جــاء الكشف
ً
عن إتمام التسليم عبر الكرملني ،نقال
عــن ح ــوار بــن وزي ــر ال ــدف ــاع سيرغي
ش ــويـ ـغ ــو وبـ ـ ــوتـ ـ ــن ،خ ـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع
ملـجـلــس األم ــن ال ــروس ــي ،أم ــس .وق ــال
شــويـغــو فــي حــديـثــه عــن تفاصيل ما
ق ــام ــت ب ــه ق ــوات ــه« :ت ـمــاش ـيــا م ــع ق ــرار
الــرئ ـيــس ،قـمـنــا ب ـعــدد مــن اإلج ـ ــراءات
لتعزيز الدفاعات الجوية في سوريا،
واأله ــم ،حماية أفــرادنــا العسكريني...
لقد أكملنا تسليم منظومات ،300-S
وه ــذا يتضمن  49مــن مـعــداتـهــا ،بما
ف ــي ذل ــك الـ ـ ـ ــرادارات وأن ـظ ـمــة التعقب
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة وآل ـ ـيـ ــات ال ـت ـح ـك ــم وأرب ـ ــع
م ـن ـصــات إط ـ ــاق صـ ــواريـ ــخ» ،مــؤك ـدًا
ّ
أن «الـعـمـلـيــة ان ـت ـهــت أم ــس (أول من
أمس) ،وأتممنا تسليم كامل املنظومة
لسوريا» .وأضــاف أنه «جرى تشغيل
أنظمة الحرب اإللكترونية وتعزيزها،
ونشر معدات إضافية هناك .واليوم،
نـسـيـطــر ع ـلــى م ـســافــة ت ـم ـتــد ب ــن 50
إل ــى  200كيلومتر مــن املـنــاطــق التي
كـ ــانـ ــت تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ل ـ ــدخ ـ ــول األجـ ـ ـ ــواء
الـ ـس ــوري ــة» .ول ـف ــت إلـ ــى أن «املـ ـع ــدات
الـ ـخ ــاص ــة ب ـن ـظ ــام ال ـت ـح ـك ــم ال ــرئ ـي ــس
ب ـك ــام ــل م ـن ـظ ــوم ــات الـ ــدفـ ــاع ال ـج ــوي،
قــد بــدأ نقلها ...وسنكمل العمل عبر
إعـ ــداد ال ـطــواقــم وتــدري ـب ـهــا ،لدمجها
فــي شبكة واح ــدة بحلول  20تشرين
األول» ،مضيفًا فــي معرض رده على
سـ ـ ــؤال ب ــوت ــن ،أن ت ــدري ــب ال ـط ــواق ــم
الـســوريــة عـلــى منظومة « »300-Sقد
ّ
بــدأ بالفعل ،وأن إنـهــاءه يتطلب مدة
 3أشهر .ولم يتطرق الحديث الروسي
املـقـتـضــب عــن إت ـمــام عملية التسليم
ملناطق النشر املتوقعة لتلك املنظومة،
وبــال ـتــالــي األجـ ـ ــواء ال ـتــي ّ ستغطيها
حـ ــن ت ـف ـع ـي ـل ـهــا ،ول ـك ـن ــه مل ـ ــح إل ـ ــى أن
ّ
تستعد لتتمكن من
الطواقم السورية
تشغيلها خــال فترة قريبة ،وهــو ما
ق ــد يـشـيــر إل ــى أن ال ـطــواقــم الــروسـيــة
سـتـقــوم بــإدارت ـهــا لـحــن االنـتـهــاء من

«الشاهد» الكويتية
تلتقي األسد
ً
نشرت صحيفة «الشاهد» الكويتية مقاال لرئيس تحريرها ورئيس
مجموعة «ال ــدار الكويتية لــإعــام» صباح املحمد الـصـبــاح ،حول
زيارته الرئيس السوري بشار األسد في دمشق .ونقل املقال الذي
أرف ــق بـصــور مــن ال ــزي ــارة ،واملـعـنــون ب ـ «األس ــد :ســوريــا عــائــدة إلى
دورهــا املحوري العربي» ،عن األســد تأكيده أن «دور دولــة الكويت
كــان مشرفًا مــن خــال إعــامـهــا» ،وأن «الــدولــة السورية ستبسط
حكمها وقانونها على جميع األراضي السورية» قريبًا.
ووفق املقال ،قال األسد إن «كثيرًا من الدول العربية بيننا وبينهم
تـفــاهــم كـبـيــر ،وه ـنــاك دول غــربـيــة قــد ب ــدأت تخطط وتـجـهــز لفتح
سفاراتها ،وهناك وفود غربية وعربية قد بدأت بالفعل القدوم إلى
سوريا لترتيب عودتهم ،سواء كانت ديبلوماسية أو اقتصادية أو
صناعية» .وأضاف أنه «قريبًا
ج ـ ـدًا س ـي ـس ــدل ال ـس ـت ــار عـلــى
هذه الحرب اإلرهابية ،وتتغير
الـلـعـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،وسـتـعــود
س ــوري ــا إل ــى دورهـ ــا امل ـحــوري
العروبي الداعم لقضايا األمة»،
على حد ما نقلت الصحيفة.
في أحد أحياء مدينة درعا جنوبي سوريا ،أمس (محمد أبازيد ــ أ ف ب)

تلك املرحلة .والالفت أن عدد منصات
ً
إط ــاق ال ـص ــواري ــخ ( )4يـعـتـبــر قليال
م ـق ــارن ــة بــال ـحــاجــة ال ــازم ــة لتغطية
ك ــام ــل األج ـ ـ ــواء ال ـس ــوري ــة وج ــواره ــا،
وللدخول في عملية التصدي ألهداف
جوية متعددة .غير أن ربط عملها مع
باقي أنظمة الدفاع الجوي (السورية
وال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة) ق ـ ــد ي ـ ـعـ ــزز ف ـعــال ـي ـت ـهــا،
بحصرها ضد األهداف البعيدة املدى.
وفــي انـتـظــار إع ــان تفعيل املنظومة
وان ـع ـك ــاس ــه امل ـف ـت ــرض ع ـلــى ال ـن ـشــاط
الـجــوي فــي ســوريــا ،أص ـ ّـرت الفصائل

امل ـس ـل ـحــة امل ـح ـســوبــة ع ـلــى أن ـق ــرة في
إدلب ومحيطها ،على رفضها تسيير
أي ــة دوري ـ ــات روس ـي ــة داخـ ــل املـنـطـقــة
«املنزوعة السالح» التي يجري العمل
على إنشائها .وفي املقابل ،تقترح تلك
الفصائل دورًا أكبر للقوات التركية،
عبر اسـتـبــدال األسلحة الثقيلة التي
سيتم سحبها ،بأخرى تتبع الجيش
ال ـت ــرك ــي م ــن دون م ـش ــارك ــة ال ـجــانــب
الروسي .وبرغم عدم صدور أي موقف
رسمي روسي في هذا الشأن ،فإن من
املرجح أن ترفض موسكو أي تعديل

ع ـل ــى مـ ــذكـ ــرة ال ـت ـف ــاه ــم الـ ـت ــي وق ـعــت
ف ــي س ــوت ـش ــي م ــع ال ـج ــان ــب ال ـت ــرك ــي.
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي ،اعـ ـتـ ـب ــرت دمـ ـش ــق عـلــى
ل ـســان وزي ــر الـخــارجـيــة ول ـيــد املـعـلــم،
ف ــي م ـقــاب ـلــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة ،أن تـسـلـيــم
الـفـصــائــل املسلحة األسـلـحــة الثقيلة
واملتوسطة قبل كــانــون األول املقبل،
ه ــو «خـ ـط ــوة أول ـ ــى ل ـت ـحــريــر إدل ـ ــب»،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ن ـم ــوذج امل ـصــال ـحــات
س ـي ـط ـ ّـب ــق الحـ ـق ــا ه ـ ـنـ ــاك .واعـ ـتـ ـب ــر أن
تــركـيــا تستطيع الــوفــاء بـمــا التزمته
فــي «ات ـفــاق ســوتـشــي» ،لكونها تدير

عبر استخباراتها كــل املسلحني في
إدلــب ومحيطها .وفــي تعليق رسمي
أول عـلــى الـضــربــة اإليــران ـيــة فــي ديــر
الزور ،رأى املعلم أنها تأتي «في إطار
مكافحة اإلرهــاب» ،مؤكدًا أن التعاون
مــع إي ــران يـجــري وف ــق أط ــر الشرعية
وال ـس ـي ــادة .ك ــذل ــك ،رأى أن ل ـق ــاءه مع
ً
«لقاء
وزير الخارجية البحريني ،كان
َّ
أخويًا ...لم ُيرتب له مسبقًا» ،من دون
أن يكشف عما دار فيه من حديث ،أو
عن احتمال البناء عليه نحو خطوات
مستقبلية.

ومـ ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،وب ـي ـن ـم ــا ركـ ــزت
ال ـت ـع ـل ـي ـقــات ال ـت ــرك ـي ــة ع ـل ــى ض ـ ــرورة
خ ـ ـ ــروج «وحـ ـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة ال ـش ـع ــب»
الكردية من مدينة منبج ،أشــار وزير
الدفاع األميركي جايمس ماتيس ،إلى
أن ع ــدد الــديـبـلــومــاسـيــن األميركيني
فــي ســوريــا (مـنــاطــق سـيـطــرة «ق ــوات
سوريا الديموقراطية» شرق الفرات)
ت ـض ــاع ــف أخ ـ ـي ـ ـرًا ،م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه «م ــع
تراجع العمليات العسكرية سترون أن
الجهود الدبلوماسية اآلن تترسخ».
(األخبار)

فلسطين

ّ
«حماس» تستعد للرد على عقوبات جديدة للسلطة
منذ شهور ،والسلطة الفلسطينية
تهدد غزة برزمة عقوبات جديدة.
أشبه بالحرب النفسية تمارسها رام الله،
في وقت هددت فيه «حماس»
بأنها سترد بطريقة مختلفة هذه
المرة ،بعد مرور أكثر من سنة على
العقوبات السابقة التي أنهكت
جيوب الغزيين
غزة ـــ هاني إبراهيم
بالتوازي مع بدء السلطة الفلسطينية
اإلع ــداد لعقوبات جــديــدة على قطاع
غـ ــزة ،خ ــال ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،إلرغ ــام
حركة «حماس» على تسليم القطاع،
ّ
رتبت األخيرة لخطة جديدة ملواجهة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــوق ــع أن ت ـب ــدأ
بـعــد عـقــد «امل ـج ـلــس امل ــرك ــزي ملنظمة
الـ ـتـ ـح ــري ــر» م ـن ـت ـص ــف ه ـ ــذا ال ـش ـه ــر.
يقول مصدر فــي الحركة لــ«األخـبــار»
إن األخـ ـي ــرة أت ـم ــت خـطـتـهــا ملــواجـهــة
عقوبات السلطة ،وخاصة بعد إعالن
عـضــو اللجنتني «الـتـنـفـيــذيــة ملنظمة
ال ـت ـحــريــر» و«امل ــرك ــزي ــة ل ـف ـتــح» ،ع ــزام
األح ـمــد ،األس ـبــوع املــاضــي أن حركته
أبـلـغــت املـصــريــن أن «ق ـيــادة السلطة

لن تبقى تنتظر حماس في ما يتعلق
بــإنـهــاء االن ـق ـســام ...فــي بــدايــة أكتوبر
(ت ـش ــري ــن األول) ،إذا ب ـق ـيــت ح ـمــاس
تماطل بـهــذه الـطــريـقــة ،فنحن نعرف
كيف ّ
نقوض سلطتها في غزة».
يكشف املصدر أن «خطة الرد» تعتمد
ع ـل ــى مـ ـس ــاري ــن أس ــاسـ ـي ــن :م ـيــدانــي
وسياسي ،وذلك «إلعادة الضغط على
السلطة كــي تتراجع عــن خطواتها»،
مؤكدًا أن «حـمــاس» أبلغت املصريني
أن ـه ــا ل ــن تـقـبــل أي ع ـقــوبــات ج ــدي ــدة،
بل ستتخذ خطوات «تنسف العالقة
م ــع الـسـلـطــة كـلـيــا ون ـهــائ ـيــا ،ب ـمــا في
ذلــك إنهاء أي وجــود لها أو لفتح في
غــزة» .وعلمت «األخـبــار» أن جــزءًا من
خـطــوات الـحــركــة سيكون بالتنسيق
مع املصريني ،وخاصة في ما يتعلق
ب ــال ـج ــوان ــب االق ـت ـص ــادي ــة ،ومـ ــن ذلــك
ت ـســريــح مــوظ ـفــي رام ال ـل ــه الـعــامـلــن
عـلــى مـعـبــر «ك ــرم أب ــو ســالــم» (املـعـبــر
التجاري الوحيد مع إسرائيل وتجبي
منه األخـيــرة الضرائب لها وللسلطة
فــي مــا يعرف باسم «املـقــاصــة») ،لكن
دون إعـ ـ ــادة مــوظ ـفــن م ــن «ح ـم ــاس»
ع ـل ـيــه ،وه ــو م ــا يـعـنــي عـمـلـيــا تــوقــف
املعبر كليًا .في املقابل ،تنوي الحركة
تـحــويــل الـبـضــائــع لـتــدخــل عـبــر معبر
رف ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ُـي ـ ـطـ ــرد مـ ـن ــه م ــوظ ـف ــو
السلطة أيـضــا ،وهــو مــا يعني توقف
جباية الضرائب ملصلحة رام الله عبر
املـعـبــريــن ،الـتــي تـقــدر مــا بــن  50و70
مليون دوالر شهريًا.

فــي امل ـقــابــل ،ق ــال م ـصــدر فــي السلطة
الفلسطينية لـ«األخبار» ،إن «الرئيس
عباس يفكر فــي جملة مــن العقوبات
ت ـش ـمــل إح ــال ــة ج ـم ـيــع ال ـع ــام ـل ــن فــي
وزارتـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـصـ ـح ــة والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ع ـلــى
ال ـت ـقــاعــد» ،األم ــر ال ــذي يـعـنــي حــدوث
أزمة كبيرة في هذين القطاعني ،إذ إن
 %90مــن األط ـب ــاء ذوي االخـتـصــاص
ي ـت ـق ــاض ــون رواتـ ـبـ ـه ــم مـ ــن ال ـس ـل ـطــة،
وك ــذل ــك الـ ـح ــال م ــع  %60م ــن ك ـ ــوادر

التعليم .وهنا تخطط «حماس» للرد
عـلــى ذل ــك ب ـ ــ«إجـ ــراءات ش ــدي ــدة» ضد
مــن يستنكف مــن العاملني فــي هذين
ال ـق ـط ــاع ــن إلرغ ــامـ ـه ــم ع ـل ــى الـ ـع ــودة
إل ــى الـعـمــل ،مــن دون تــوضـيــح بشأن
روات ـب ـهــم ال ـتــي يـمـكــن أن تـتــوقــف في
حال إجبارهم على الدوام.
كذلك ،يقول املصدر في السلطة إنها
تـ ـن ــوي ت ـخ ـف ـيــض رواتـ ـ ـ ــب مــوظـفـيـهــا
م ـجــددًا لـتـصــرف بنسبة  ،%40علمًا

ّ
ّ
ستحرك الغزيين ضد «حماس» (األناضول)
ترى السلطة أن عقوبات جديدة

بــأنـهــا تـصــرف حــالـيــا بنسبة  50الــى
 ،%70كـمــا سـتــوقــف إصـ ــدار ج ــوازات
السفر لجميع املنتمني إلى «حماس»
فـ ــي غ ـ ــزة .ورغ ـ ــم شـ ــح الـ ـكـ ـه ــرب ــاء فــي
ال ـق ـطــاع ،سـتـتــوقــف الـسـلـطــة عــن دفــع
ثمن  70ميغاواط تأتي مــن إسرائيل
إلـ ــى غـ ــزة ك ــان ــت تــدف ـع ـهــا م ــن أمـ ــوال
ّ
امل ـقــاصــة .لـكــن امل ـصــدر نفسه نـفــى أن
العقوبات الجديدة ستصل إلى إيقاف
عـمــل ال ـب ـنــوك أو «سـلـطــة ال ـن ـقــد» ،مع

إقليم ما بعد الحرب االستباقية
وليد شرارة
أدى ّ
تسبب إسرائيل عن عمد في إسقاط الطائرة الروسية
في سوريا مع ما سيترتب عنه من نتائج وتداعيات على
العالقات الروسية  -اإلسرائيلية ،وعلى موقف روسيا من
وإسرائيل ،إلى
الصراع الدائر في سوريا بني محور املقاومة
َ
الكشف عن مدى حماقة القرارات التي يمكن حكومة بنيامني
نتنياهو أن تتخذها نتيجة ملزيج من الغطرسة التقليدية،
ومن الشعور بالقلق واالرتباك من التحوالت في ميزان
القوى العسكري اإلقليمي .الحذر من الحماقة اإلسرائيلية
مبرر ،وهو ما يفسر الجولة امليدانية للدبلوماسيني العرب
واألجانب التي نظمها وزير الخارجية جبران باسيل لتكذيب
ادعاءاتها عن مخازن صواريخ حزب الله ،وكذلك تحذير وزير
الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف ،إسرائيل من اإلقدام
على توجيه ضربات في لبنان.
ُ
قد تقدم إسرائيل على ضربات واعتداءات ،لكن األخيرة لن
تكون مقدمة لحرب استباقية تباغت أعداءها وتنجح في
حرمانهم القدرة على الرد .عودة سريعة إلى التصريحات
والتهديدات اإلسرائيلية تظهر أن عملية بناء القدرات
العسكرية ،خاصة الصاروخية ،من محور املقاومة ،قد بلغت
طورًا جديدًا ،مع االنتقال من استيرادها من إيران وتخزينها،
إلى تصنيعها محليًا في لبنان وسوريا ،بما فيها تلك املوجهة
ّ
العالية الدقة .هذه االتهامات والتهديدات تشكل في الواقع
إقرارًا إسرائيليًا غير مباشر بفشل استراتيجية «العمليات
ما دون الحرب» ،أي عشرات الغارات الجوية والصاروخية
التي شنتها في سوريا خالل السنوات املاضية ،في وقف
عملية بناء القدرات العسكرية التي استمرت تحت النار،
واعترافًا بإخفاق رهانها على ممارسة روسيا ضغوطًا على
محور املقاومة كفيلة بحمله على وقفها.
لقد كان للحرب املحلية /اإلقليمية /الدولية الدائرة في سوريا
حصيلة وعواقب متناقضة كما كانت الحال مع عدة حروب
سبقتها .فرغم فداحة الخسائر البشرية واملادية التي
ّ
سببتها ،ساهمت ديناميات هذه الحرب ،وهي في الحقيقة
حروب متداخلة ومتشابكة ،في تطوير نوعي وكمي للقدرات
العسكرية ،وتحديدًا الترسانة الصاروخية ملحور املقاومة.
وتعتبر إسرائيل أن ميزان القوى املستجد الناجم عن هذا
التطوير تهديد وجودي لها .واألنكى لها أن تضافره مع
ّ
سيحد
التبدالت البنيوية االقتصادية واالجتماعية الداخلية
مقدرتها على ّ
شن الحروب الكبرى ،االستباقية وغير
االستباقية ،ضد دول املنطقة وشعوبها ،وهي الوظيفة
األساسية التي عملت من أجلها على دعم القوى الغربية
ورعايتها ،وشرط بقائها األهم.

أين الحرب االستباقية؟
أنها ستشمل وقــف ال ـحــواالت املالية
الـســريـعــة ،مـثــل «ويـسـتــرن يــونـيــون»،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى إغ ـ ـ ـ ــاق حـ ـس ــاب ــات
الـجـمـعـيــات ال ـخ ـيــريــة ،املــرخ ـصــة في
الـ ـقـ ـط ــاع ،ف ــي الـ ـبـ ـن ــوك .ي ـض ـيــف ه ــذا
املصدر إن الخطوات الجديدة هدفها
واضـ ــح وه ــو «إث ـ ــارة املــواط ـنــن على
ح ـمــاس لــدفـعـهــا إل ــى تسليم الـقـطــاع
للسلطة دون شـ ــروط»ّ ،الفـتــا إل ــى أن
رام ال ـلــه س ـت ـحــاول «ت ـجــنــب إغـضــاب
املـصــريــن ،لذلك لــن تقدم على إغــاق
البنوك وقطع رواتــب موظفيها كليًا،
أو كـمــا أشـيــع عــن إع ــان غ ــزة إقليمًا
متمردًا بما يشمل إجراءات مثل قطع
شبكات االتـصــال واإلنـتــرنــت ،وكذلك
حــل املـجـلــس التشريعي ال ــذي تحوز
حماس الغالبية فيه».
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى امل ـص ــدر ال ـح ـم ـســاوي،
قــال إن املصريني ح ــذروا رام الـلــه من
فــرض عقوبات جــديــدة تدفع القطاع
إلــى مــواجـهــة عسكرية مــع االحـتــال،
م ــؤك ــدي ــن ل ـل ـح ــرك ــة أنـ ـه ــم لـ ــن ي ـق ـفــوا
مكتوفي األيــدي أمــام هــذه الخطوات.
مع ذلك ،ترى «حماس» في العقوبات
الـجــديــدة اتـســاقــا فــي مــوقــف السلطة
مع توجهات وزير األمن اإلسرائيلي،
أفـ ـيـ ـغ ــدور لـ ـيـ ـب ــرم ــان ،ال ـ ـ ــذي ق ـ ــال فــي
تصريح صباح أمــس ،إن من املهم أن
«يـنـجــح سـكــان غ ــزة فــي تــدمـيــر نظام
حـ ـم ــاس مـ ــن أج ـ ــل ضـ ـم ــان مـسـتـقـبــل
أطفالهم» .ومــن جهة ثانية ،يمكن أن
تتجه «حماس» إلى إعالن حل تنظيم

بجانب اإلجراءات
ستعلن
الميدانيةّ ،
«حماس» «حل فتح»
والسيطرة على
مقدراتها

«فتح» في غــزة ،ومنع أنشطتها كليًا
وال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى م ـق ــدرات ـه ــا املــال ـيــة
وامل ــادي ــة ،بــاإلضــافــة إل ــى تفعيل عــدد
من امللفات األمنية التي تم تجميدها
تجنبًا لتوتير أج ــواء املصالحة ،من
مثل تقديم عــدد مــن املحسوبني على
الحركة معلومات استخبارية إلى رام
الله.
يشار إلــى أن رئيس السلطة محمود
ّ
عباس ،قد كان كلف حكومة «الوفاق
الــوطـنــي» إع ــداد «ت ـصــور كــامــل حــول
وقف تمويل غزة ،بما في ذلك رواتب
املوظفني ووزارت ــي الصحة والتعليم
ورواتب الشؤون االجتماعية» (راجع
ال ـعــدد  3549فــي  27آب  ،»2018لكنه
انتهى إلى إقرار الخطوات املذكورة.

قامت العقيدة العسكرية اإلسرائيلية على فكرة الحرب
االستباقية واستندت إلى مرتكزين :أن تكون أي حرب تشنها
إسرائيل سريعة وحاسمة ،وأن تخاض الحرب على أرض
العدو الفتقاد إسرائيل العمق االستراتيجي .اعتبر العدوان
الصهيوني على مصر في حزيران  1967أنموذجًا تطبيقيًا
لهذه العقيدة .ويرى الكثير من الخبراء ،ككميل منصور في
كتابه املهم عن العالقات األميركية-اإلسرائيلية« ،أعمق من
تحالف» ( ،)Beyond allianceأن الطبيعة االستراتيجية لهذه
العالقات ترسخت بعد هذه الحرب وإظهار إسرائيل جدارتها
العسكرية كوكيل إقليمي للواليات املتحدة .لم تنجح إسرائيل
في شن حروب استباقية «مكتملة املواصفات» ،على غرار
هذه الحرب ،في العقود التالية .فعدوانها على لبنان عام
 ،1982رغم أنه كان مفاجئًا من ناحية حجمه ومداه ،لم يكن
سريعًا وحاسمًا ،إذ دام أكثر من شهرين ونصف شهر.
أما حرب تموز-آب  ،2006وحروب إسرائيل على غزة ،فكان
عنصر املفاجأة فيها ضعيفًا ولم ّ
يؤد إلى شل أو إرباك قوى
املقاومة وقدرتها على الصمود والقتال ،رغم القوة التدميرية
استخدمتها إسرائيل ،بل استمرت هذه الحروب
الفتاكة التي ُ
ألسابيع طويلة قصف خاللها العمق اإلسرائيلي.
إن مراجعة مسار الصراع بني إسرائيل وحركات املقاومة
في العقود الثالثة املاضية يظهر بوضوح منحى انحداريًا
لقدرتها على شن حروب استباقية .اليوم ،إذا استندنا إلى
ّ
التطور
التصريحات واالتهامات اإلسرائيلية حصرًا عن
النوعي في قدرات محور املقاومة ،فمن املمكن االدعاء أن
عقيدة الحرب االستباقية قد فقدت صالحيتها تمامًا وذهبت
مع الريح .حتى املبدأ البديهي األول في هذه العقيدة ،وهو
عنصر املفاجأة ،أصبح معدومًا في حالتنا الراهنة .فال يكاد
يمر يوم إال ويطلق فيه مسؤول سياسي ،أمني أو عسكري

إسرائيلي تهديدات ضد أطراف محور املقاومة ،ويبدأ من
بعدها بتحديد بنك أهداف ،مواقع أو مصانع صواريخ
مزعومة ،من املمكن أن تقصفها إسرائيل .تتكرر هذه
التهديدات في ظل تأكيد قيادة املقاومة جاهزيتها الكاملة
للرد على أي عدوان .يعني هذا األمر بوضوح أن أي حرب
مرشحة ،خاصة إن وضعت التهديدات اإلسرائيلية بقصف
تدميري واسع النطاق موضع التنفيذ ،للتحول إلى حرب
تدمير متبادلة.
ال عالقة للمشهد الحالي بالحرب االستباقية .نحن أمام
حرب هجينة ،تلجأ إليها عادة األطراف املتصارعة لعجزها
عن خوض مواجهة عسكرية مباشرة ،وتتضمن استخدامًا
جزئيًا للقوة العسكرية إلى جانب العمليات األمنية والضغوط
االقتصادية والحمالت اإلعالمية وحرب الشائعات والحرب
السبرانية ...إلخ .وفي امليدان ،العمليات العسكرية محصورة
في الساحة السورية.
إذا كانت إسرائيل حسب البعض «تعربد» في السماء
السورية ،فإن هذا البعض ال يرى ،كما يشير منير شفيق،
وهو املفكر الفلسطيني والخبير البارز في شؤون الصراع
العربي-الصهيوني ،في مقالة نشرها على موقع «عربي
 ،»21أن محور املقاومة انتقل إلى «مرحلة أعلى في املواجهة
والحرب ،وهي زيادة التسلح وحفر األنفاق ،واإلعداد
العسكري لحرب قادمة تتسم بمواجهة أعلى بكثير
من مواجهة املقاومة املعروفة بتكتيك اضرب واهرب ،أو
العمليات الصغيرة املحدودة ،وهو املستوى الذي تفرضه
االستراتيجية الدفاعية حني يكون العدو مسيطرًا سيطرة
كاملة أو شبه كاملة ،فيما املرحلة األعلى من شأنها أن تغير
قواعد االشتباك ،وقد تصل إلى مستوى الردع االستراتيجي،
أو ما يقرب من شبه التوازن االستراتيجي ...أي الدخول في
مرحلة الوصول إلى التهديد االستراتيجي» .وال شك في أن
االستفزاز اإلسرائيلي األحمق لروسيا وقرار األخيرة تسليم
منظومة صواريخ  S300لسوريا سيضيق نطاق عربدة
الطائرات اإلسرائيلية في األجواء السورية وربما اللبنانية
بصورة كبيرة ،إن لم يمنعها تمامًا.

بين أسبرطة و«سليكون فالي»
نجحت إسرائيل في العقود السابقة ،في ظل اختالل كبير
في موازين القوى بينها وبني دول املنطقة وشعوبها ،بما
فيها حركات املقاومة ،في دمج وظيفتها كقاعدة عسكرية
عدوانية مع دور ريادي كمركز لتطوير التكنولوجيا والعلوم
والصناعات (للمزيد من االطالع ،مراجعة كتاب «االقتصاد
السياسي لصناعة التقنية العالية في إسرائيل» ،للخبيرين
فضل النقيب ومفيد قسوم الصادر عن مؤسسة الدراسات
الفلسطينية عام  .)2015وفي خطاب ألقاه أمام اللوبي
اإلسرائيلي في الواليات املتحدة« ،آيباك» ،تفاخر نتنياهو
بأن «الخبر الجيد ال يتوقف فقط عند قوة القدرات العسكرية
اإلسرائيلية ،بل يتجاوزها إلى قوة االقتصاد اإلسرائيلي.
وقد عززنا هذه القوة عندما نجحنا في االنتقال إلى اقتصاد
السوق الحر الذي أطلق الطاقات االبداعية لشعبنا .انظروا
إلى الئحة الشركات العشر األوائل في العالم عام .2006
خمس بينها ،شركات تعمل في مجال الطاقة وواحدة فقط
تعمل في مجال تكنولوجيا املعلومات .أما في  ،2016بعد
عشر سنوات ،وبغمضة عني ،فانقلب األمر رأسًا على عقب
وباتت الشركات الخمس األولى تعمل في مجال تكنولوجيا
املعلومات ،وواحدة فقط ،بني الشركات العشر األولى ،تعمل
في مجال الطاقة .الثروة الحقيقية تكمن في اإلبداع والتجديد.
أنتم تعرفون هذه الشركات كغوغل وآبل ومايكروسوفت
وأمازون وفايسبوك .جميعها لديها مراكز للبحث والتطوير
في إسرائيل».
استطاعت إسرائيل جذب استثمارات بعشرات مليارات
الدوالرات من الواليات املتحدة والدول األوروبية والصني
والهند إلى قطاعات التكنولوجيا املتطورة .الصني وحدها
استثمرت  16مليار دوالر في إسرائيل عام  ،2017وهي
مرشحة للتحول إلى املستثمر الخارجي األول في السنوات
القادمة .والسؤال الذي يعنينا هنا هو :هل تقدم إسرائيل على
مغامرات خطيرة من املمكن أن تفضي إلى حرب تدميرية
واسعة النطاق ،في ظل تعاظم قدرات محور املقاومة ،مع ما
يعنيه ذلك من تبخر االستثمارات ونتائج كارثية على منطقة
«غوش دان» ،التي تقع ضمنها تل أبيب ،حيث قلب إسرائيل
االقتصادي والصناعي وحيث تتمتع «الزبدة» األشكنازية
برغد العيش حتى اآلن؟ من املمكن أن تدفع الغطرسة
والحماقة إلى مثل هذه املغامرات ،لكن نتائجها ستكون
وخيمة على حاضر الكيان ومستقبله.

