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في الشام
اليوم وضوح
وصراحة وحزم
حيال االنتماء الى
محور المقاومة
(خاص «األخبار»)

وهـ ــي رع ــاي ــة م ـش ـتــركــة م ــن جــانــب
غـ ــرفـ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات املـ ـ ــوجـ ـ ــودة فــي
األردن وبدعم من نظام امللك ،ومن
جانب العدو اإلسرائيلي ،وبالتالي
فإن محور املقاومة لن يتراجع عن
خططه فــي تلك املنطقة ،وسيأخذ
ف ــي االع ـت ـب ــار كـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل مع
األطراف التي تحاول الضغط على
دمشق من خالل هذه املجموعات.

قلق العدو :كيف
نتصرف؟

م ــن ج ــان ــب الـ ـع ــدو ،ث ـم ــة مـسـتــوى
إضافي من القلق ،وهو أمر يخص
األم ــن االس ـتــرات ـي ـجــي لـكـيــانــه ،وال
سـيـمــا أن قـ ــوات االحـ ـت ــال تلمس
تـبـلــور سـيــاق اسـتــراتـيـجــي مقابل
ع ـل ــى ب ـع ــد ع ـ ــدة ك ـي ـل ــوم ـت ــرات مــن
مناطق انتشارها ،وهــو سياق لم
يبدأ مــع هــذه العملية العسكرية،
بــل بــدأ قـبــل م ــدة ،وج ــاء ت جريمة
العدو في القنيطرة ضد مجموعة
م ــن م ـقــاومــي ح ــزب ال ـل ــه وضــابــط
إيـ ــرانـ ــي ل ـت ـض ـع ـهــا م ـح ــل اخ ـت ـبــار
جدي .وجــاء ت عملية املقاومة في
مـ ــزارع شـبـعــا ،ث ــم إع ــان املـقــاومــة
ب ـل ـســان األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
الـ ـسـ ـي ــد حـ ـس ــن نـ ـص ــر ال ـ ـلـ ــه ن ـســف
أي ق ــواع ــد قــائ ـمــة ل ــاش ـت ـب ــاك ،ثــم
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـقــائ ـمــة فــي
الجنوب اآلن .جــاء كــل ذلــك ليقول
للعدو إن محور املقاومة لــم يقف
مـ ـكـ ـت ــوف األي ـ ـ ـ ــدي أمـ ـ ـ ــام م ـح ــاول ــة
خـلــق وق ــائ ــع مـيــدانـيــة وسـيــاسـيــة
وأه ـل ـيــة جــديــدة فــي تـلــك املـنـطـقــة،
وإن امل ـق ــاوم ــة ل ــن ت ـق ـبــل بـ ــأي أمــر

واقـ ــع ول ــو م ــن خ ــال امل ـج ـمــوعــات
املسلحة ،وإن هذا املحور الذي نقل
ق ــوات ــه ال ــى تـلــك املـنـطـقــة يـتـصــرف
ً
على أساس أن هناك احتماال قويًا
لتورط العدو في حماقة إضافية،
ما سيفرض على الجميع تحديات
خاصة .وهي تحديات من شأنها
ف ـ ـتـ ــح ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــة م ـ ـ ــن جـ ـ ــديـ ـ ــد ب ــن
إسرائيل ومن يقابلها في الشمال.
لكن الجديد الــذي بــاتــت إسرائيل
تعرفه وتخشاه ،أن الشمال لم يعد
ً
كـتــا جغرافية وعسكرية وأمنية
مـنـفـصـلــة بـعـضـهــا ع ــن ب ـعــض ،بل
عـبــارة عــن جبهة واح ــدة متكاملة
الـتـنـسـيــق ال ـع ـس ـكــري والـسـيــاســي
واألمني.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يـمـكــن فـهــم ما
قامت به قوات محور املقاومة في
تلك املنطقة ،بأنه إشــارة عمالنية
ال ــى ف ـهــم امل ـق ــاوم ــة إلطـ ــار املـعــركــة
ال ـقــائ ـمــة وامل ـت ــوق ــع اح ـتــدام ـهــا مع
ال ـعــدو ه ـنــاك .وه ــو إط ــار ال يشبه
البتة اإلطار الذي قام على الحدود
مع لبنان بني عامي  2000و،2006
وال اإلطار الذي قام منذ عام 2006
حـتــى  28ك ــان ــون ال ـثــانــي املــاضــي.
بل هو إطار فيه استعداد عمالني
مل ــواجـ ـه ــة أي ح ــرك ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
مـ ـب ــاش ــرة أو مـ ــن خ ـ ــال ع ـمــائ ـهــا
ف ــي امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة .وه ــي
م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة لـ ـ ــن تـ ـكـ ـبـ ـلـ ـه ــا الـ ـقـ ـي ــود
التقليدية الـتــي عرفتها إسرائيل
عـ ـل ــى طـ ـ ــول ح ـ ــدوده ـ ــا ال ـش ـمــال ـيــة
خالل العقود األربعة املاضية.
وال ـت ـح ــدي ال ـج ــدي ــد واألبـ ـ ــرز أم ــام
قــوات االحـتــال ،يتمثل فــي كيفية
الـتـصــرف مــع الـتـطــورات امليدانية

ف ـ ــي تـ ـل ــك املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وع ـ ــاق ـ ــة ذل ــك
بقواعد االشتباك التي قامت بعد
حرب .1973
سابقًا ،وخــال العامني املاضيني،
ك ــان ــت إس ــرائ ـي ــل ت ــداف ــع ب ـق ــوة عن
منطقة ال ـع ــزل ،وم ــع خ ــروج قــوات
حـ ـف ــظ ال ـ ـسـ ــام (األن ـ ـ ـ ـ ـ ــدوف) بـ ــادر
العدو الى تطبيق قواعده الردعية
تـ ـج ــاه ح ــرك ــة ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري.
وف ـ ـ ــي كـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــرة ،ك ـ ــان ـ ــت ط ـ ــائ ـ ــرات
الـجـيــش ال ـس ــوري تــامــس منطقة
ذات مـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـ  4كـ ـل ــم ،أو ي ـج ــري
نـ ـق ــل ق ـط ـع ــة م ــدف ـع ـي ــة مـ ــن خـ ــارج
الالئحة املسموح بها وفق قواعد
الـ ـه ــدن ــة ،ك ـ ــان ال ـ ـعـ ــدو ي ـ ـبـ ــادر ال ــى
عمل عسكري مباشر ،وقــد أسقط
طــائــرة حــربـيــة للجيش ال ـســوري،
كـ ـم ــا أسـ ـق ــط ط ــائ ــرت ــي اس ـت ـط ــاع
للجيش السوري وللمقاومة فوق
تلك املنطقة ،وقامت قواته بقصف
مرابض مدفعية في تلك املنطقة.
الـ ـ ـس ـ ــؤال اآلن :كـ ـي ــف س ـت ـت ـصــرف
إسرائيل في حال تطلبت املواجهة
املـ ـي ــدانـ ـي ــة مـ ــن ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
وحلفائه التقدم عسكريًا ،من خالل
قوة مشاة مدعمة بعتاد ثقيل الى
املنطقة القريبة من حدود الجوالن
املـحـتــل ،حيث ينتشر املسلحون؟
ه ــل يـ ـب ــادر الـ ـع ــدو الـ ــى ال ـت ـعــرض
لـهــذه ال ـقــوات بــالـقـصــف أو غ ــارات
الـ ـطـ ـي ــران؟ ه ــل ي ـف ـكــر ف ــي اح ـت ـمــال
حصول رد فــوري عليه من جانب
قـ ــوى مـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،وهـ ــل هــو
مستعد الحتمال ان ــدالع مواجهة
ق ــد ت ـبــدو م ـح ـصــورة ،ل ـكــن ال أحــد
ال يـعــرف الــى أيــن تتجه بالوضع
هناك؟

رحيل الزميل عرفات حجازي
توفي أمس الزميل عرفات حجازي عن عمر يناهز الـ  68عامًا إثر
نوبة قلبية.
ولد عرفات عام  1946وعاش تجربة اعالمية متنوعة رغم انطالقه
من عالم األدب العربي ،فبدأ اوائل السبعينات كمحرر اخباري في
تلفزيون لبنان ومذيعًا ليصبح رئيس قسم االخبار فيه عام 1982
ورئيس تحرير النشرة االخبارية في الوقت نفسه.
وشـغــل حـجــازي منصب أمــن صـنــدوق نقابة مـحــرري الصحافة
وعضو لجنة الحريات في اتحاد الصحافيني العرب.

