20

الخميس  29آذار  2018العدد 3432

الخميس  29آذار  2018العدد 3432

العالم

العالم

سوريا

العراق

«ميثاق الشرف» األممي:
اتفاق ملغوم لتقويض «الحشد»؟

دوما أقرب إلى الحسم
العسكري
تزداد احتماالت التوجه ّلحسم
وضع مدينة دوما المعلق ،رهنًا
ّ
بتعثر مسار التفاوض حتى مساء أمس،
من طريق الخيار العسكري ،خاصة
أن «جيش اإلسالم» ّ
يصر على رفض
مغادرة المدينة
فرضت طبيعة العالقة السيئة بني
«ج ـيــش اإلسـ ــام» وبــاقــي الفصائل
املـسـلـحــة صــاحـبــة الـنـفــوذ فــي إدلــب
ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا ،تـ ـعـ ـقـ ـي ــدات ف ـ ــي وج ــه
قـ ـب ــول ال ـف ـص ـيــل ل ـت ـســويــة تـتـضـمــن
خروج مقاتليه من مدينة دوما .ولم
يكتب ملـســار الـتـفــاوض الــذي أطلقه
الجانب الروسي ،النجاح ،برغم أنه
ب ــدأ ف ــي وق ــت ســابــق ع ــن مـحــادثــات
ً
حــرس ـتــا وع ــرب ــن ،وت ـض ـمــن دخ ــوال
للمساعدات األممية وإجــاء حاالت
صـحـيــة ط ــارئ ــة ،إل ــى جــانــب خ ــروج
آالف املدنيني عبر مخيم الوافدين.
وحتى مساء أمــس ،كانت املعطيات
تشير إلــى أن الجيش السوري ُي ّ
عد
ّ
لحسم ملف الجيب األخـيــر املسلح
الغوطة الشرقية ،بعمل عسكري،
في
ّ
بـعــد تـعــثــر م ـســار ال ـت ـف ــاوض .وك ــان
يـنـتـظــر أن يـعـقــد ل ـقــاء ب ــن الـجــانــب
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ومـ ـمـ ـثـ ـل ــن عـ ـ ــن «جـ ـي ــش
اإلسـ ــام» أم ــس ،لـلـتــوصــل إل ــى قــرار
نهائي بشأن البنود الخالفية التي
جــرى التفاوض عليها خــال األيــام
الفائتة.
عـ ـ ــدد م ـ ــن امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ف ـ ــي «ج ـي ــش
اإلس ـ ــام» أش ـ ــاروا إل ــى أن ـهــم قـ ّـدمــوا
لـلـطــرف ال ــروس ــي عــرضــا للتسوية،
يتضمن بـقــاء هــم فــي مــديـنــة دوم ــا،
م ــوضـ ـح ــن أن ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ــروسـ ــي
كـ ــان ق ــد خ ـ ّـي ــره ــم ب ــن ال ـت ـس ــوي ــة أو
مــوا ّجـهــة الـخـيــار الـعـسـكــري .ويــزيــد
تـ ـع ــن ــت الـ ـفـ ـصـ ـي ــل املـ ـسـ ـل ــح األخـ ـي ــر

21

ف ــي ال ـغ ــوط ــة ،ورف ـض ــه ال ـخ ــروج من
املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول مــن
طـ ـ ـ ــاوالت ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض إلـ ـ ــى امل ـ ـيـ ــدان،
ل ـح ـســم امل ـل ــف خ ــال ف ـت ــرة ق ـص ـيــرة،
خــاصــة أن الجانب الحكومي أبــدى
رفـضــه لـخـيــاري بـقــاء املسلحني في
املــدي ـنــة أو خــروج ـهــم نـحــو ّاملنطقة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة .وان ـع ـك ــس ال ـت ـع ــث ــر فــي
سياق التفاوض على الوضع داخل
دومـ ـ ــا ،إذ أفـ ـ ــادت م ــواق ــع م ـعــارضــة
بـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج اح ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاجـ ـ ــات ش ـع ـب ـي ــة
ت ـط ــال ــب «جـ ـي ــش اإلس ـ ـ ـ ـّـام» بـحـســم
م ـل ــف ال ـت ـس ــوي ــة وتـ ـج ــن ــب اح ـت ـم ــال
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة .الـ ـتـ ـح ــرك
الشعبي متوقع في دوما ،خاصة أن
ع ــددًا كبيرًا مــن املــدنـيــن راه ــن على
صفقة تبقيهم فــي مـنــازلـهــم ،وهــذا
مــا جعلهم يــرفـضــون ال ـخــروج عبر
مخيم الــوافــديــن إلــى مــراكــز اإلقــامــة
امل ــؤقـ ـت ــة .وف ـ ــي مـ ـح ــاول ــة لـتـخـفـيــف
زخـ ــم االح ـت ـج ــاج وت ــأثـ ـي ــره ،ن ـشــرت
الصفحات الرسمية للفصيل صورًا
لزيارة قائد «جيش اإلسالم» عصام
بــويـضــانــي ع ــددًا مــن أح ـيــاء املدينة
وســاكـنـيـهــا ،وذل ــك ل ـ «تــوضـيــح آخــر
املستجدات على الصعيد الداخلي».
وم ــن ش ــأن ت ـح ـ ّـول ك ـفــة املـ ـي ــزان إلــى
امل ـ ـ ـيـ ـ ــدان ،أن تـ ــدفـ ــع الـ ـع ــدي ــد مـن ـهــم
إلـ ــى م ـح ــاول ــة الـ ـخ ــروج م ــن املــدي ـنــة
أو ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ق ـ ــادة امل ـس ـل ـحــن،
وال سـ ـيـ ـم ــا أن أي عـ ـم ــل ع ـس ـك ــري
س ـي ـت ــراف ــق ب ـت ـص ـع ـيــد ف ــي الـ ـغ ــارات
ال ـجــويــة واالس ـت ـه ــداف ــات املــدفـعـيــة،
على غرار ما جرى في بلدات أخرى
من الغوطة .وساهمت سرعة دخول
حرستا وعربني ومحيطها في إطار
الـ ـتـ ـس ــوي ــات مـ ــن ض ـي ــق الـ ـخـ ـي ــارات
وال ـ ــوق ـ ــت لـ ـ ــدى «ج ـ ـيـ ــش اإلس ـ ـ ـ ــام»،
ال ـ ـ ــذي س ـب ــق أن ح ـ ـ ــاول مـ ــع «ف ـي ـلــق
الرحمن» و«أحرار الشام» ،بتسهيل
م ــن ج ـهــات إقـلـيـمـيــة ،ال ـت ــواص ــل مع
الــوفــود األع ـضــاء فــي مجلس األمــن
برسالة مشتركة ،لشرعنتهم كطرف

فــي الهدنة األممية املفترضة ،التي
لم تجد طريقًا إلى التطبيق.
الـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــدات ف ـ ــي مـ ـل ــف دومـ ـ ـ ـ ــا ،لــم
تحضر في بلدات ببيال وبيت سحم
وجوارهما ،إذ يقود وفــد مكون من
وجهاء محليني ورجــال ديــن ،مسار
الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع ال ـج ــان ــب ال ــروس ــي،
للتوصل إلــى تسوية تتيح ترحيل
امل ـس ـل ـح ــن ال ــرافـ ـض ــن لـلـمـصــالـحــة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـش ـ ـمـ ــال الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،وع ـ ـ ــودة
س ـي ـط ــرة ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى امل ـن ـط ـقــة.
الضغط الروسي ـ الحكومي إلنجاز
ال ـت ـس ــوي ــة هـ ـن ــاك ،ي ـن ـط ـلــق م ــن ق ــرب
ت ـح ــرك ع ـس ـكــري ض ــد «داع ـ ــش» فــي
ّ
حي القدم ومخيم اليرموك والحجر
األســود .وسيتيح حسم ملف ببيال
وبيت سحم ،حصار التنظيم ومنعه
م ــن ال ـت ـمــدد عـلــى ح ـســاب الـفـصــائــل
املسلحة شــرقــا ،نحو محيط طريق
املـطــار .وشهد محيط منطقة القدم
وصــول تـعــزيــزات عسكرية للجيش
الـ ـس ــوري ،ف ــي م ــا ب ــدا أن ــه تحضير
إلطـ ـ ـ ــاق ت ـ ـحـ ــرك عـ ـسـ ـك ــري ب ــات ـج ــاه
امل ــواق ــع ال ـتــي دخـلـهــا «داعـ ــش» قبل
مدة قصيرة .وفي موازاة التطورات
ف ــي م ـل ــف الـ ـتـ ـف ــاوض ،ن ـق ـلــت وك ــال ــة
«سانا» عن مصدر عسكري ،قوله إن
عدد املدنيني الخارجني من مناطق
الـغــوطــة عـبــر «امل ـمــرات اإلنـســانـيــة»،
وصــل إلــى أكثر من  128ألــف مدني.
وجـ ــاء ذل ــك ف ــي وق ــت تــواص ـلــت فيه
عملية إجالء املدنيني واملسلحني من
مدينة عربني إلى املنطقة الشمالية.
وشهد أمس ،تحضير  89حافلة تقل
ّ
 5290شخصًا بينهم  1374مسلحًا،
ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـن ـق ـل ـهــم إل ـ ــى إدل ـ ـ ــب ،فـ ّيـمــا
أعـلـنــت األم ــم املـتـحــدة أن ـهــا تحضر
إلدخـ ــال قــافـلــة م ـســاعــدات إنـســانـيــة
إلـ ــى مــدي ـنــة دوم ـ ــا «ف ـ ــور ال ـح ـصــول
على جميع املــوافـقــات والضمانات
ل ـل ــدخ ــول وال ـ ـ ـخـ ـ ــروج» ،م ـش ـي ــرة فــي
الــوقــت نفسه إل ــى أن الــوضــع هناك
«متغير».

شهدت بغداد التوقيع
على «ميثاق شرف» انتخابي
رعته األمم المتحدةُ ،ي ّ
عد
األول من نوعه في تاريخ
العمليات االنتخابية في
العراق .وعلى الرغم من
تحالف «الفتح» ،الذي
أن ّ
يمثل «الحشد الشعبي»،
َ
َحضر حفل التوقيع ،مبديًا
استعداده لاللتزام بما ّنص
الميثاق ،إال أن بعض
عليه
ّ
المصادر حذرت من «قطب
مخفية» في االتفاق،
تستهدف التضييق على
«الحشد» خالل االنتخابات،
وفي المرحلة التي
ستعقبها
بغداد ــ محمد شفيق

شهد محيط دوما تحضيرات من الجيش السوري
ألي عمل عسكري مرتقب (هيثم الموسوي)

يلتقي ستيفان
دي ميستورا وزير
الخارجية الروسي
في موسكو

الـ ـتـ ـط ــورات األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي تـنـتـظــر
الحسم خــال األيــام القليلة املقبلة،
ت ــأت ــي ق ـبــل أيـ ــام ع ـلــى ق ـمــة رئــاسـيــة
ث ــاثـ ـي ــة ،روس ـ ـيـ ــة ت ــرك ـي ــة إي ــرانـ ـي ــة،
تـسـتـضـيـفـهــا تــرك ـيــا ف ــي ال ــراب ــع من
ن ـي ـس ــان املـ ـقـ ـب ــل .وم ـ ــن ش ـ ــأن ال ـل ـ ّقــاء
امل ـن ـت ـظ ــر أن ي ـك ـش ــف عـ ـم ــا ت ـحــضــر
ل ــه الـ ـ ــدول ال ـضــام ـنــة الـ ـث ــاث ،لــدعــم
مـ ـ ـس ـ ــاري املـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ف ـ ــي أس ـت ــان ــا
وســوتـشــي .وكـمــا جــرت ال ـعــادة قبل
الـ ـلـ ـق ــاء ات امل ـه ـم ــة ب ــن هـ ــذه ال ـ ــدول،

يفترض أن يناقش املبعوث األممي
سـتـيـفــان دي مـيـسـتــورا ،ال ـي ــوم ،مع
وزي ــر الـخــارجـيــة سـيــرغــي الف ــروف،
ف ــي مــوس ـكــو ،ت ـط ــورات ال ــوض ــع في
ســوريــا .وجــاء ذلــك فــي وقــت جــددت
فـ ـي ــه ت ــركـ ـي ــا تـ ـح ــذي ــره ــا م ـ ــن أن ـه ــا
سـتـتـحــرك عـسـكــريــا إذا لــم ينسحب
مـقــاتـلــو «وح ـ ــدات ح ـمــايــة الـشـعــب»
الكردية ،من منطقة منبج ،ومناطق
في شرق نهر الفرات.
(األخبار)

ف ـ ـجـ ــأة ،وم ـ ــن دون م ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــات ،أع ـل ـنــت
األمـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ــاضـ ــي،
أنـهــا أن ـجــزت «مـيـثــاق ش ــرف» لتنظيم
العملية االنتخابية في العراق ،وافقت
ُ
لت ِّ
حدد
عليه أغـلــب الـقــوى السياسية،
الح ـقــا ي ــوم األربـ ـع ــاء م ــوع ـدًا للتوقيع
ً
ع ـل ـيــه ،وه ــو م ــا ت ــم ف ـع ــا ع ـصــر أم ــس،
ول ـك ــن ف ــي غ ـي ــاب رؤس ـ ــاء الـجـمـهــوريــة
والبرملان والحكومة ،بعدما كان ُم َّ
قررًا
حـضــورهــم .سرعة اإلع ــان عــن امليثاق
وت ــوقـ ـيـ ـع ــه ،وحـ ـج ــم ال ـض ـب ــاب ـي ــة ال ـتــي
أحاطت به ،وامتناع الرئاسات الثالث
وقادة الكتل عن إصدار مواقف بشأنه،
كلها تثير تساؤالت بشأن هذا االتفاق
الــذي ُي ّ
عد سابقة في تاريخ العمليات
االنتخابية ،إذ لم يسبق لألمم املتحدة
أو أي مـنـظـمــة دول ـيــة أخ ــرى أن تبنت

وث ـي ـقــة ب ـش ـكــل م ـع ـلــن ،وأل ــزم ــت الـكـتــل
السياسية بها ،حتى في فترة ما بعد
االنتخابات.
امل ـي ـث ــاق امل ـع ـل ــن ي ـت ـك ـ ّـون م ــن  24م ــادة
ت ـ ـ ـبـ ـ ــدأ بـ ـ ــ«تـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــؤ الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص ل ـج ـم ـي ــع
املرشحني وأعضاء األحزاب السياسية
امل ـت ـن ــاف ـس ــة ...وأن لـلـجـمـيــع ال ـح ــق في
الترشح واالنتخاب من دون أي عائق
أو تــأث ـيــر» ،وتـنـتـهــي بــ«تـشـكـيــل غرفة
عـمـلـيــات مـشـتــركــة مــؤل ـفــة م ــن ممثلي
ال ـك ـي ــان ــات امل ــوق ـع ــة ع ـلــى هـ ــذا امل ـي ـثــاق
تجتمع أسبوعيًا» ،لكن مصادر مطلعة
عـلــى كــوالـيــس والدة املـيـثــاق تحدثت،
إلــى «األخ ـب ــار» ،عــن «ج ــزء مخفي» في
االتفاق« ،تكمن فيه الخطورة واألهداف
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أراده ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ــرابـ ـ ــوه».
تــوضــح املـصــادر أن امليثاق جــاء ثمرة
لتحضيرات استمرت عــدة أشـهــر منذ
العام املاضي ،تضمنت عقد مؤتمرات
ك ــان ــت تـ ـح ــوم ح ــول ـه ــا «شـ ـبـ ـه ــات» فــي
ب ــروكـ ـس ــل وع ـ ـمـ ــان وأنـ ـ ـق ـ ــرة وأرب ـ ـيـ ــل،
حـ ـض ــره ــا سـ ـي ــاسـ ـي ــون وش ـخ ـص ـي ــات
مطلوبة للقضاء بتهم فساد وإرهــاب.
وت ـض ـي ــف امل ـ ـصـ ــادر أن ب ـع ــض ال ـق ــوى
التي تمثل املحافظات الغربية «تنبهت
م ـب ـك ـرًا إل ـ ــى ت ــراج ــع ح ـظــوظ ـهــا داخ ــل
مناطقها ،عقب انهزام داعش ،وصعود
الحشد الشعبي ،ونـجــاحــه نسبيًا في
كسب ود أبناء بعض تلك املناطق ،ما
دفعها إلى تبني عدة خيارات ملواجهة
نـ ـف ــوذ الـ ـحـ ـش ــد» .وت ـس ـت ــذك ــر املـ ـص ــادر
ُ
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــوات ال ـ ـتـ ــي طـ ــرحـ ــت خ ــال
األشـ ـه ــر ال ـس ــاب ـق ــة ،كـتـشـكـيــل حـكــومــة
«إن ـق ــاذ» أو «طـ ـ ــوارئ» ،وح ــل الـبــرملــان،
ومن ثم الدعوة إلى تأجيل االنتخابات
النيابية فترة عامني ،وتخفيض سقف
املطالب إلــى عــام ،فستة أشهر ،قبل أن
يـحـســم ال ـبــرملــان واملـحـكـمــة االت ـحــاديــة
ال ـج ــدل ،وي ـق ـ ّـرا إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات في
ُ
أيار /مايو املقبل« ،إلى أن استنفذت كل
تلك الوسائل ،ووصل األمر إلى الخطة
(ب) أو االنقالب الناعم» ،الذي جاء في
صـ ــورة «م ـي ـثــاق ف ـض ـفــاض وم ـل ـغــوم»،
ـ«الحشد» في
نجحت القوى املناوئة ل ً
جعل األمم املتحدة «واجهة» له.
وت ـت ــوق ــع امل ـ ـصـ ــادر أن ت ـس ـت ـخــدم تـلــك

غاب حيدر العبادي عن
حفل توقيع الميثاق (أ ف ب)

يتضمن الميثاق
بنودًا متصلة بمرحلة
ما بعد االنتخابات

ّ
الـ ـق ــوى إم ـكــانــات ـهــا ف ــي شـ ــن «ح ـمــات
ممنهجة» ضد تحالف «الفتح» ،توازيًا
ّ
التقرب من «خصومه» من
مع محاوالت
السياسيني «الـشـيـعــة» ،كزعيم التيار
ال ـ ـصـ ــدري م ـق ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر ،ال ـ ــذي ب ــدا
طــرحــه متناغمًا مــع مــا تطرحه القوى
املذكورة ،عندما طالب أخيرًا بـ«إشراف
أم ـ ـمـ ــي م ـس ـت ـق ــل عـ ـل ــى االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات».
وتـضـيــف امل ـص ــادر أن ــه «س ـي ـتـ ّـم العمل
على تحريك منظمات مدنية وحقوقية
ف ــي ت ـق ــدي ــم ت ـق ــاري ــر وأدل ـ ـ ــة مـصـطـنـعــة
على خرق الفتح لبنود امليثاق ،في ما
يتعلق بالدعاية االنتخابية والنفوذ
العسكري».

وتنص املــادة الثالثة من امليثاق على
«إدانـ ــة أي خـطــاب طــائـفــي أو عــرقــي...
ومـحــاسـبــة أي جـهــة ت ـقــوم بــذلــك وفــق
ال ـ ـقـ ــانـ ــون» ،ف ـي ـمــا ت ـن ــص امل ـ ـ ــادة ال ـتــي
تليها على «رفض العنف بكل أشكاله،
والـ ـتـ ـص ــدي ألي ظ ــاه ــرة أو م ـمــارســة
تهدف إلــى تمزيق الــوحــدة الوطنية».
أما املادة التاسعة فتدعو إلى «تحريم
االحتراب واللجوء للعنف السياسي،
ومنع التهديد املباشر أو املبطن بني
امل ـت ـنــاف ـســن ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات» .ه ــذه
امل ــواد تشكل ،وفـقــا للمصادر نفسها،
«أرض ـي ــة مـنــاسـبــة إلدان ــة (ال ـف ـتــح) ،أو
على األقل بعض تشكيالته ،أو جرهم
إلــى املــواجـهــة وال ـصــدام إعــامـيــا على
األق ـ ـ ـ ــل ،وفـ ـ ــي حـ ـ ــال اسـ ـتـ ـط ــاع تـ ـج ــاوز
عـقـبــات مـنــافـسـيــه فــإنــه سـيـكــون أم ــام
تـ ـح ــدي ــات أخـ ـ ــرى س ـت ـك ــون أكـ ـث ــر مـمــا
ق ـب ــل االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات» .وي ـ ـلـ ــزم امل ـي ـث ــاق
املـتـنــافـســن ف ــي االن ـت ـخــابــات ب ـ «مـبــدأ
ال ـت ــداول الـسـلـمــي لـلـسـلـطــة ...والـقـبــول
ب ـن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ـع ــد إقـ ــرارهـ ــا
رس ـ ـم ـ ـيـ ــا» كـ ـم ــا ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــادة ،21
بينما تــدعــو امل ــادة الـتــي تليها «كافة
األطـ ــراف لــان ـخــراط بـشـكــل ف ــوري في
اإلع ـ ــداد لـتـشـكـيــل الـحـكــومــة الـجــديــدة
وفقًا لألطر الدستورية ،واستنادًا إلى
نتائج االنتخابات».
تحالف «الفتح» الذي حضر عنه رئيس
كتلة «بــدر» في البرملان ،محمد ناجي،
ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى املـ ـيـ ـث ــاق ،ن ـف ــى م ـصــدر
قيادي فيه معرفته بـ«قطب مخفية» في
االتفاق ،مؤكدًا أن تحالفه سيكون «أول
العاملني ،وليس أول املوقعني فحسب،
بـ ــأي وث ـي ـقــة شـ ــرف ح ـق ـي ـق ـيــة» .وش ــدد
املـصــدر على أنــه «ال يمكن ألي ميثاق
شــرف أن يتعارض مــع (الفتح) القائم
ع ـلــى احـ ـت ــرام ال ـق ــوان ــن وال ـس ـلــوك ـيــات
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة» .وبـ ـ ـش ـ ــأن م ـ ــا جـ ـ ــاء فــي
الــوث ـي ـقــة م ــن ش ـ ــروط ت ـخــص الــدعــايــة
االنتخابية ،وعما إذا كان ذلك سيحظر
عـلــى «ال ـف ـتــح» ال ـحــديــث ع ــن إن ـجــازاتــه
ضــد «داع ــش» فــي حملته االنتخابية،
اك ـت ـفــى امل ـص ــدر بـتـعـلـيــق س ــاخ ــر« :هــل
ُيــريــدونـنــا أن نـقــول إن شـهــداء الحشد
قتلوا صعقًا بالكهرباء؟!».

مقالة تحليلية

ّ
فشل إسرائيل في سوريا :رهان على تدخل أميركي ...واسع
يحيى دبوق
شـهــدت الءات إســرائ ـيــل وخطوطها
ال ـح ـمــر ،ت ـجــاه الـســاحـتــن اللبنانية
والسورية ،تناميًا وتراكمًا ملحوظني
خــال السنوات القليلة املاضية ،من
عمر الحرب السورية .تنام ّ
يعبر في
ٍ
حــد أدن ــى عــن إخ ـفــاق إســرائـيـلــي في
فــرض الـ ــاءات ،و/أو عــن قـصــور في
مواجهتها .مع ذلك ،إخفاق إسرائيل
وقصورها ال يعنيان استسالمها.
إن لم يكن بإمكان إسرائيل التصدي
ومنع تشكل التهديدات ،أو تناميها،
فباإلمكان تحقيق جزء من التصدي.
وه ــذا مــا تـقــوم بــه ،رغــم عــدم كفايته:
ض ــد ح ـ ــزب الـ ـل ــه وت ـع ــاظ ــم تـسـلـحــه؛
وضد الوجود العسكري اإليراني في
سوريا؛ وضد الدولة السورية نفسها
وإعـ ــادة تــرمـيــم قــدرات ـهــا العسكرية،
الـتــي يـشــار إليها بــن الـحــن واآلخــر
كخط أحمر إضافي للخطوط الحمر

اإلسرائيلية املتنامية واملتكاثرة عبر
السنوات املاضية.
وإضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـج ـه ــد ال ـ ـخـ ــاص فــي
الـ ـتـ ـص ــدي ،تـ ـح ــاول ت ــل أبـ ـي ــب ،وه ــو
أم ــر غ ـيــر م ـخ ـفــي ،دف ــع اآلخ ــري ــن في
ال ـس ــاح ـت ــن ،ال ـ ــى ت ـح ـق ـيــق الـنـتـيـجــة
امل ـت ـع ــذرة .ل ـكــن م ــا ي ـحــول دون ذل ــك،
إلــى اآلن ،وج ــود مــروحــة واسـعــة من
السيناريوات والفرضيات ،يتداخل
ف ـي ـهــا امل ـع ـط ــى اإلق ـل ـي ـم ــي ب ــال ــدول ــي،
يـحــول حـتــى اآلن دون خ ــروج خيار
تحقيق املـصـلـحــة اإلســرائـيـلـيــة عبر
طرف ثالث .فاملنازلة باتت دولية أكثر
مــن كــونـهــا إقـلـيـمـيــة ،رغ ــم أن ساحة
امل ـعــركــة إقـلـيـمـيــة بــام ـت ـيــاز .وتـعــانــي
امل ـقــاربــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي الـسـنــوات
املاضية ،وتحديدًا ما يتعلق بإعالن
الخطوط الحمر وااللتزام بها ،وكذلك
تــوصـيــف ال ـت ـه ــدي ــدات ،ع ــدم وض ــوح
ول ـغــط يـتـكـشـفــان تـبــاعــا ف ــي مــواقــف
إســرائـيــل وتصريحاتها ،وكــذلــك في

أفعالها وامتناعها أيضًا عن األفعال.
لـغــط ال يستند إل ــى ق ـصــور فــي فهم
الـتـهــديــدات أو تشخيصها ،أو ربما
مـســاراتـهــا ،بــل إل ــى واق ــع الساحتني
ال ـل ـب ـنــان ـيــة والـ ـس ــوري ــة ال ـل ـت ــن ب ــات
تـهــديــدهـمــا أوسـ ــع وأك ـب ــر ،م ــن ق ــدرة
إسرائيل على مواجهته.
قـ ـب ــل يـ ــومـ ــن ف ـ ـقـ ــط ،كـ ـمـ ـث ــال ج ــدي ــد
ع ـل ــى «ال ـ ـل ـ ـغـ ــط» ،ش ـ ـ ـ ّـدد وزي ـ ـ ــر األمـ ــن
اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان ،على
أن ــه «ل ــن ي ـكــون ه ـنــاك وج ــود إيــرانــي
عـسـكــري فــي ســوريــا ،ألنـنــا ال نتكلم
ف ـق ــط ،ب ــل ن ـق ـصــد م ــا نـ ـق ــول» .وك ــام
ليبرمان الذي ورد في مؤتمر نظمته
صحيفة «يــديـعــوت أحــرونــوت» جاء
ق ـط ـع ـيــا فـ ــي ال ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن مـصـلـحــة
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،ل ـك ـن ــه مـ ــوضـ ــع ش ـ ــك فــي
الـتـعـبـيــر ع ــن أف ـعــال ـهــا .ه ــذا م ــا أك ــده
رئـ ـي ــس االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـع ـس ـكــريــة
امل ـن ـت ـه ـي ــة واليـ ـ ـت ـ ــه ،أم ـ ـ ــس ،هــرت ـســي
هليفي ،الذي شدد في املقابل ،وعلى

ن ـحــو ن ـق ـيــض ،أن «ال ـت ـح ــدي الـكـبـيــر
امل ــاث ــل أمـ ـ ــام إس ــرائـ ـي ــل ه ــو بـيـئـتـهــا
اإلقليمية املتغيرة ،بدءًا من استمرار
إيـ ـ ـ ـ ــران ف ـ ــي ت ــركـ ـي ــز س ـي ـط ــرت ـه ــا فــي
سوريا ،مــرورًا بوسائل تسلح حزب
الله .»...تصريح ثان ،حرفي ومهني،
ن ــاق ــض م ـض ـمــون ال ـت ـصــريــح األول،
وأكد على إخفاق في فرض الخطوط

كبرت الخطوط
الحمر في سياق
استراتيجية
«المعركة بين الحروب»

الـ ـحـ ـم ــر ،رغ ـ ــم تـ ـك ــرار اإلع ـ ـ ــان عـنـهــا
والتمسك بها.
وكبرت الخطوط الحمر اإلسرائيلية
وت ـ ـ ــرع ـ ـ ــرع ـ ـ ــت ،ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق وضـ ـم ــن
استراتيجية «املعركة بني الحروب»،
التي تهدف إلــى منع تمكني واقتدار
األع ــداء وتــأجـيــل الـحــرب املقبلة قدر
املستطاع ،طاملا أنــه بــات من املتيقن
أن ال انتصار فيها .الخطوط الحمر
جاءت تعبيرًا عن هذه االستراتيجية
وهي الترجمة العملية لها .لكن كما
ي ـت ـض ــح ،ب ــل بـ ــات واض ـ ـحـ ــا ،ل ــم ت ــؤد
املـطـلــوب منها ،ولــم تحقق أهــدافـهــا.
الخطوط الحمر فشلت ،وأضيف إلى
الفشل خطوط حمر جديدة.
ب ـع ــد مـ ــدة ق ـص ـي ــرة م ــن بـ ــدء ال ـح ــرب
فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،أع ـل ـن ــت إس ــرائـ ـي ــل عــن
خطني أحمرين ،قالت إنها ال تسمح
ب ـ ـت ـ ـجـ ــاوزه ـ ـمـ ــا :تـ ـسـ ـل ــح حـ ـ ـ ــزب ال ـل ــه
ب ـس ــاح ك ــاس ــر ل ـل ـت ــوازن م ــن ســوريــا

إقرار إسرائيلي:
أوقفنا الضربات الجوية في سوريا
وعبرها؛ وانزالق السالح الكيميائي
ال ـســوري لـحـيــازة ح ــزب الـلــه وغـيــره.
أضـ ـ ـي ـ ــف لـ ـلـ ـخـ ـط ــن خـ ـ ــط ث ـ ــال ـ ــث فــي
وق ــت الح ــق ،عـلــى ل ـســان وزي ــر األمــن
فـ ــي ح ـي ـن ــه ،م ــوش ـي ــه يـ ـعـ ـل ــون :املـ ـ ّـس
بالسيادة اإلسرائيلية ،وكــأن معناه
ّ
ش ــن عـمـلـيــات ان ـطــاقــا م ــن األراض ــي
السورية على حدود الجوالن املحتل.
ً
وراهنت إسرائيل طويال على إمكان
إسـ ـق ــاط الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،ف ــي ظــل
ت ـع ــذر ق ــدرت ـه ــا ال ــذاتـ ـي ــة ع ـل ــى ف ــرض
مصالحها بنفسها .إخفاق املسلحني
ورعــات ـهــم ،أعــادهــا إلــى املــربــع األول،
لـ ـي ــس فـ ــي م ــواجـ ـه ــة إخ ـ ـفـ ــاق ف ــرض
الخطوط الحمر الثالثة وحسب ،بل
م ــع ت ــوس ــع ف ـي ـهــا لـتـشـمــل ت ـهــديــدات
أك ـب ــر ه ــي ن ـت ـي ـجــة طـبـيـعـيــة لـنـجــاح
الدولة السورية وحلفائها ضد خطة
إسقاطها وما كان سيليها.
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ل ـف ــرض
مصالحها م ـح ــدودة جـ ـدًا ،كـمــا بــات

م ـعــروفــا ،رغ ــم كــل ال ـق ــدرة العسكرية
املوجودة في حوزتها .ال يتعلق األمر
بـقــدرة على شــن هـجــوم أو هجمات،
بل على مرحلة ما بعد شن الهجمات
وعـلــى ق ــدرة تحقيق الـنـتــائــج وعلى
تحمل التبعات في أعقابها .الساحة
السورية متشعبة وتتداخل مصالح
األط ــراف فيها إلــى الـحــد ال ــذي يمنع
املغامرة اإلسرائيلية فيها ،ويدفعها
قسرًا إلــى االكتفاء بهجمات قاصرة
عن تغيير املشهد أو مواجهة كاملة
للتهديدات.
ع ـلــى ذلـ ــك ،وان ـط ــاق ــا م ــن م ـحــدوديــة
القدرة ،وانطالقًا أيضًا من عدم قدرة
إسرائيل على االستسالم والتعايش
مع واقع التهديد املتشكل في سوريا،
تـسـعــى ت ــل أب ـيــب إل ــى دف ــع وتحفيز
توسيع التدخل العسكري األميركي
لـتـحـقـيــق م ــا تـعـجــز عـنــه بــوســائـلـهــا
وق ــدراتـ ـه ــا ال ــذاتـ ـي ــة .هـ ــذا ال ــره ــان ال
يستند فقط إلى قدرتها على اإلقناع،

بل إلى املصلحة األميركية املباشرة،
املعلن عنها من قبل اإلدارة الحالية،
في صد وإرجاع نفوذ أعداء إسرائيل
في سوريا ولبنان إلى الخلف :إيران
والدولة السورية وحلفاؤهما .األمر
ال ـ ـ ــذي ال ي ـت ـح ـق ــق ،ب ـح ـس ــب ال ــرؤي ــة
اإلسرائيلية ،من دون تدخل عسكري
أميركي أوسع واشمل ،وأكثر عدائية
ومباشرة ،في الساحة السورية ،رغم
كل املحاذير التي منعت هذا الخيار،
حتى اآلن.
هل يتحقق إلسرائيل ذلــك؟ يبدو أن
الرهان قائم بالفعل ،بل معلن عنه في
أكـثــر مــن مــوقــف وتـســريــب ،وتخاض
االستعدادات ً
بناء عليه .هذا كله ،رغم
ما يكتنف هذا الرهان وإعالنه ،على
عدم يقني وعلى معقولية عدم تحققه
فعليًا .وذلك أيضًا رغم كشفه املؤذي
ملكانة إسرائيل واقتدارها ،ملحدودية
قدرتها على خوض املواجهة منفردة
ضد أعدائها.

أقـ ّـر رئيــس أركان الجيــش اإلســرائيلي ،غــادي أيزنكــوت ،بــأن ســاح الجــو أوقــف شـ ّـن هجماتــه
فــي الســاحة الســورية ،بعــد إســقاط الدفاعــات الجويــة الســورية طائــرة الــ«أف  »16الشــهر املاضــي.
إقــرار أيزنكــوت جــاء فــي ســياق إعالنــه «اســتئناف» الضربــات فــي ســوريا ،مــا يعـ ّـد إقــرارًا منــه،
ّ
بصــورة غيــر مباشــرة ،أن قــرارًا نقيضــا كان قــد صــدر ونفــذ ،باالمتنــاع عــن شـ ّـن هجمــات فــي
الســاحة الســورية .هــذا الــكالم جــاء فــي ســياق مقابلــة ّ
مطولــة مــع صحيفــة «جيروزاليــم بوســت»،
ملناســبة عيــد الفصــح اليهــودي ،تنشــر كاملــة يــوم الجمعــة املقبــل ،ناقــض فيــه تصريحــات
ومواقــف لسياســيني وعســكريني صــدرت فــي األســابيع املاضيــة ،أكــدت أن ال تغييــر فــي سياســة
شـ ّـن الهجمــات فــي ســوريا ،وأن ال تأثيــر يذكــر للتصــدي الســوري وإســقاط الطائــرة.

