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العالم

العالم

ّ
العراق في أيــار /مايو  ،1920ثــار العراقيون على المحتل
البريطاني .اليوم ،وبعد قرن على «ثورة العشرين» ،يتعالى
خطاب يدعو إلــى ضــرورة تكرارها ضـ ّـد االحتالل األميركي،
ً
سواء من خالل «مليونية» شعبية ستكشف حجم الرافضين
تقودها
النتشار قوات االحتالل ،أو عبر مواصلة الجهود التي
ً
الحكومة بغطاء برلماني من أجل طرد األميركيين ،وصوال
إلى إمكانية إعادة تفعيل المقاومة إن فشلت الدبلوماسية
ّ
المرجو منها .هذا المشهد
العراقية في تحقيق الهدف ّ
َ
ال ـثــوري تقابله مـمــاألة للمحتل مــن ِقــبــل بعض الجهات
والشخصيات ،مثلما فعل برهم صالح أمس أثناء لقائه دونالد
ّ
المتبجح بقتل العراقيين واإليرانيين
ترامب،

مقالة تحليلية

قبل اغتيال سليماني وبعده...
سوريا على المهداف اإلسرائيلي
علي حيدر

توقعات بإحياء مشروع إقالة صالح

الفصائل تعدّ
لـ«ثورة عشرين» ثانية!
بغداد ـــ األخبار
ّ
االستفزاز ،هو أقل ما يمكن أن يوصف
به اللقاء الــذي جمع الرئيس العراقي
ب ــره ــم صـ ــالـ ــح ،ب ــال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب ،على هــامــش «منتدى
االقتصاد العاملي» في منتجع دافوس
سـ ـ ـ ـ ــارع ص ـ ــال ـ ــح إل ــى
فـ ـ ــي س ـ ــويـ ـ ـس ـ ــراّ .
ّ
اس ـتــرضــاء م ــن تـبــنــى  -وب ـك ــل وقــاحــة
 اغـتـيــال نــائــب رئـيــس «هيئة الحشدالشعبي» أبــو مهدي املهندس ،وقائد
«ق ـ ــوة ال ـ ـقـ ــدس» ف ــي الـ ـح ــرس ال ـث ــوري
اإليـ ــرانـ ــي ال ـف ــري ــق ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي،
مطلع العام الـجــاري ،ودم الشهداء لم
ّ
يـجــف بـعــدَ .مــن يفترض أنــه «حريص
على سيادة البالد واستقاللها» ،كما
ي ـصــف ن ـف ـســه ،ل ــه م ـعــاي ـيــره ال ـخــاصــة:
يـ ـ ـه ـ ــادن م ـ ــن ي ـ ـخـ ــرق سـ ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـبـ ــاد،
ويهاجم من ّ
مد يد العون ُلها ،وساهم
في استعادة هيبة دولــة فقدت لحظة
س ـق ــوط م ــدي ـن ــة امل ــوص ــل ب ـي ــد تـنـظـيــم
«داع ـ ــش» صـيــف ( 2014مـثـلـمــا حــدث
عقب الضربة اإليرانية على قاعدة عني
األسد األميركية) في لقائه أمس ،أثبت
صــالــح ،م ـج ــددًا ،تـمــاهـيــه مــع األج ـنــدة
مشروع هو
األميركية ،وانخراطه في
ٍ
حده األدنى ٌ -
 في ّهتك لسيادة البالد
ّ
نفسه
واستقاللها ،مــن دون أن يكلف ّ
ول ــو تسجيل مــوقــف يحفظ مــا تبقى
م ــن م ــاء ال ــوج ــه .مـشـهــد األم ـ ــس ،وفــق

معلومات «األخ ـبــار» ،سيعيد تحريك
مشروع «إقالة» صالح برملانيًا ،والذي
سـ ـب ــق لـ ــ«تـ ـح ــال ــف الـ ـفـ ـت ــح» (ائـ ـت ــاف
ال ـك ـتــل امل ــؤي ــدة ل ــ«ال ـح ـش ــد») أن أع ـ ّـده
أواخ ـ ــر ال ـع ــام امل ــاض ــي ،مـتـهـمــا رئـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة بـ ــ«الـ ـحـ ـن ــث فـ ــي ال ـي ـمــن
الدستورية ،وانتهاك الدستور».
ولـ ــم يـقـتـصــر االسـ ـتـ ـف ــزاز ع ـلــى م ـجـ ّـرد
انعقاد اللقاء ،بل ّ
امتد إلى ما صدر عنه،
إذ أش ــار الـبـيــان إل ــى تــأكـيــد الجانبني
«ضـ ــرورة الـحـفــاظ عـلــى دور عسكري
أمـيــركــي فــي ال ـع ــراق» ،ليضرب صالح
بذلك «عرض الحائط» القرار البرملاني
الداعي إلى انسحاب القوات األجنبية
 وت ـح ــدي ـدًا األم ـي ــرك ـي ــة  -م ــن ال ـب ــاد،والـجـهــود الدبلوماسية الـتــي يبذلها
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء املـسـتـقـيــل ،ع ــادل عبد
املـهــدي ،لجدولة االنـسـحــاب .بــدورهــا،
نـقـلــت «وك ــال ــة الـصـحــافــة الـفــرنـسـيــة»،
عــن مصدر فــي مكتب صــالــح ،قوله إن
«ترامب أكد لصالح أنه ال يريد البقاء
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق رغ ـم ــا ع ــن ق ـ ــرار ال ـب ــرمل ــان
والحكومة ،ولكن بشكل محترم وبعيد
عن اإلهانة» .هذا التبرير ،الذي تسوقه
املاكينة اإلعــامـيــة لـصــالــح ،يتعارض
م ـ ــع املـ ـ ــواقـ ـ ــف األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة م ـ ــن ج ـه ــة،
ومواقفه هو شخصيًا من جهة أخرى.
ل ـك ــن حـ ــرص ص ــال ــح ع ـل ــى اس ـت ــرض ــاء
اإلدارة األميركية ،واإلخ ــاص لجدول
أعمالها في العراق ،ال يحجب قلقه من

ّ
سارع صالح إلى استرضاء من تبنى اغتيال المهندس وسليماني (أ ف ب)

األح ــزاب وال ـقــوى السياسية املمسكة
باألغلبية البرملانية ،لناحية إمكانية
ق ـيــام ـهــا ب ــرف ــع ال ـغ ـط ــاء ع ـن ــه ،وخـلـعــه
ّ
يتمسك الــرجــل ،في
من منصبه .ولــذا،
تصريحاته العلنية ،بسياسة اإلمساك
بالعصا من منتصفها؛ إذ قال أمس إن
«العراق يدين باالمتنان إلى التحالف
الدولي في الحرب ضد داع ــش ...وإلى
إيران التي لعبت أيضًا دورًا محوريًا»،
مـ ـش ـ ّـددًا ع ـلــى أن بـ ـغ ــداد «ت ـس ـعــى إلــى
ع ــاق ــات ج ـيــدة م ــع ال ـج ـم ـيــع ،ولـيـســت
ل ــديـ ـه ــا م ـص ـل ـح ــة فـ ــي االن ـ ـ ـجـ ـ ــرار إل ــى
صراعات ليست من خيارنا وصنعنا».
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات يـ ـ ـب ـ ــدو واض ـ ـ ـحـ ـ ــا أنـ ـه ــا
تـسـتـهــدف ال ـن ــأي بــالـنـفــس ع ــن ح ــراك
شـعـبــي مــرت ـقــب ي ــوم الـجـمـعــة املـقـبــل،

يـ ـت ــوق ــع أن ي ـم ـث ــل ن ـق ـط ــة ت ـ ـحـ ـ ّـول فــي
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراع ال ـ ـق ـ ــائ ـ ــم ب ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــن
واألم ـيــرك ـيــن ،وخ ـصــوصــا أن شــارعــا

القوات
الخزعليُ :
األميركية «ستطرد...
ّ
والحل العسكري
ما زال موجودًا»

ضخمًا ج ـدًا سيكشف عــن نفسه وعن
مزاجه إزاء االحتالل ،وسيجمع أيضًا
مختلف املشارب والتوجهات لتكريس
رف ــض ال ـعــراق ـيــن ّ
أي وج ــود عسكري
أجنبي .وإلى جانب تلك التصريحات،
تأتي حمالت «الجيوش اإللكترونية»،
امل ــدع ــوم ــة مـ ــن الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة،
وب ـع ـض ـه ــا ي ـح ـظ ــى ب ـت ـم ــوي ــل م ـبــاشــر
م ــن ص ــال ــح ،م ــن أج ــل ال ـت ــروي ــج لـفـكــرة
«حاجة» العراق ّ
امللحة إلى األميركيني،
ّ
كونهم «الضمانة ضد تنظيم داعش»،
ً
ـا  -وفــق زعــم هــؤالء املـ ّ
ـروجــن -
وحــائـ
دون جعل الـبــاد ســاحــة مواجهة بني
طهران وواشنطن.
ه ـ ـنـ ــا ،ي ـ ـبـ ــرز الـ ـتـ ـك ــام ــل بـ ــن م ـ ـسـ ــارات
«ضرب املليونية» املرتقبة غدًا :مواقف

س ـي ــاس ـي ــة ت ــرف ــض ّ
أي م ــواجـ ـه ــة مــع
األم ـيــرك ـيــن ،وتـفـعـيــل ألع ـم ــال العنف
فـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،وقـ ـط ــع لـ ـط ــرق رئ ـي ـســة
تــربــط الـعــاصـمــة ب ـغ ــداد بــاملـحــافـظــات
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،وتـ ـعـ ـطـ ـي ــل لـ ـ ـل ـ ــدوام فــي
ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـح ـكــوم ـيــة
ّ
وامل ــؤس ـس ــات ال ـتــربــويــة .ك ــل ذل ــك دفــع
بعبد املهدي ،قبل يومني ،إلــى توجيه
دع ــوة ل ــ«وق ــف الـتـظــاهــرات الـعـنـيـفــة...
ألنـهــا تــزيــد مــن حــالــة عــدم االسـتـقــرار،
فــي وق ــت تـشـهــد فـيــه املـنـطـقــة نــزاعــات
ّ
ك ـب ـيــرة» .لـكــن عـلــى رغ ــم ك ــل م ــا ت ـقـ ّـدم،
تفيد معلومات «األخ ـبــار» بــأن العمل
ـار لــوجـسـتـيــا وجـمــاهـيــريــا إلنـجــاح
جـ ٍ
«امل ـل ـيــون ـيــة» ال ـتــي س ـت ـنـ ّـدد بــالـتــواجــد
ً
العسكري األجنبي بوصفه «احتالال»،

وهو ما يحظى بدعم الفت جدًا من ِق َبل
زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر،
وقـ ــادة «ال ـف ـت ــح» .وع ـلــى رغ ــم مـحــاولــة
األول التمايز عن «الفتح» بدعم صالح
(وه ـ ـ ـ ــذا مـ ــا ع ـ ّـب ــر عـ ـن ــه بـ ــاألمـ ــس عـلــى
صفحة صالح محمد العراقي) ،إال أنه
ال يــزال يدفع باتجاه تحقيق مشروع
طرد األميركيني .أما في صفوف قادة
«الفتح» ،فكان بارزًا أمس موقف زعيم
«ح ــرك ــة ع ـصــائــب أهـ ــل الـ ـح ــق» ،قيس
الخزعلي ،الذي أكد في كلمة مقتضبة
ّ
ُ
أن القوات األميركية «ستطرد ...والحل
الـعـسـكــري م ــا زال م ــوج ــودًا» ،واصـفــا
ـاري بــأنــه «ث ــورة عشرينية
ال ـعــام ال ـج ـ ً
ث ــان ـي ــة (ن ـس ـب ــة إلـ ــى ث ـ ــورة  1920ضــد
االحتالل البريطاني)».

سوريا

ّ
ّ
تحشيد متواصل في إدلب :تركيا تزود المسلحين بمضادات دروع!
على رغم عدم إعالن ّ
انتهاء الهدنة ،إال أن كل
األطراف في إدلب باتت
تعمل على أساس أن
عملية عسكرية كبرى
مرتقبة في المرحلة
المقبلة .قصف تمهيدي
كثيف ودقيق ،مع مزيد
من التحشيد على الجهتين،
يضاف إليهما تزويد أنقرة
ّ
المسلحين الموالين لها
نوعية مضادة
بأسلحة ّ
للدروع .كل ذلك يجعل
المشهد يبدو كتهيئة
لمسرح عمليات محتمل

مــزيــد مــن الـقـصــف والـقـصــف املـضـ ّ
ـاد
تـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــده أري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف حـ ـ ـل ـ ــب ال ـ ـغـ ــربـ ــي
والجنوبي وإدلــب الجنوبي .ال شيء
فـ ــي املـ ـشـ ـه ــد ي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى هـ ــدنـ ــة م ــا،
ع ـلــى رغـ ــم أن امل ـن ـط ـقــة م ــن امل ـف ـتــرض
أنـهــا تخضع لــوقــف إط ــاق نــار اتفق
عـلـيــه الــرئـيـســان الـتــركــي رج ــب طيب
أردوغان ،والروسي فالديمير بوتني،
منذ أكثر من أسـبــوع .يتابع الجيش
الـ ـ ـس ـ ــوري حـ ـم ــات ال ـق ـص ــف امل ـك ـثــف
ّ
واملركز في ريف إدلــب الغربي بشكل
أس ــاس ــي ،وف ــي ري ــف إدل ــب الجنوبي
أيضًا ،حيث يستهدف بشكل واضح
م ــدي ـن ــة مـ ـع ــرة ال ـن ـع ـم ــان ،أهـ ـ ـ ّـم امل ــدن
ّ
هناك .وفي املقابل ،تشن املجموعات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ه ـ ـج ـ ـمـ ــات مـ ـتـ ـف ــرق ــة ضـ ــدّ
مواقع الجيش السوري على خطوط
التماس في الريف اإلدلبي الجنوبي،
ّ
متكرر على
كما تقوم بعمليات قصف
أح ـي ــاء مــدي ـنــة ح ـلــب أدت إل ــى وق ــوع
عشرات املدنيني بني قتيل وجريح.
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ويــوم أمــس ،سقط عــدد مــن القذائف
الصاروخية على َّ
حيي حلب الجديدة
والزهراء في مدينة حلب ،مصدرها
ا ّملـجـمــوعــات املـسـلـحــة .وف ــي املـقــابــل،
نفذت قوات الجيش السوري رمايات
م ــدفـ ـعـ ـي ــة ط ـ ــاول ـ ــت ن ـ ـقـ ــاط ت ـح ـ ّـص ــن
ّ
ومنصات إطالق القذائف
املسلحني،
فــي عــدد مــن الـقــرى والـبـلــدات شمال
غرب مدينة حلب ،ومنطقة الراشدين
إلى الغرب منهاّ ،
ردًا على اعتداءات
ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة بــال ـقــذائــف على
املدينة .وذكــر مراسل وكالة «سانا»
الــرس ـم ـيــة ف ــي ح ـلــب أن وح ـ ــدات من
ال ـج ـيــش اس ـت ـهــدفــت ّ
ودم ـ ـ ــرت نـقــاط
ان ـت ـش ــار امل ـس ـل ـحــن وت ـم ــرك ــزه ــم في
قـ ـ ــرى وبـ ـ ـل ـ ــدات كـ ـف ــرحـ ـم ــرا وعـ ـن ــدان
وحــري ـتــان إل ــى ال ـش ـمــال ال ـغــربــي من
مدينة حلبّ .
وبي املراسل أن رمايات
مماثلة طاولت مواقعهم في منطقة
ال ــراش ــدي ــن ع ـن ــد األطـ ـ ـ ــراف ال ـغــرب ـيــة
ّ
تسبب بتدمير منصات
للمدينة ما

ّ
توقع بيدرسون أن
تعقد اللجنة الدستورية
اجتماعًا جديدًا لها في
شباط أو آذار المقبلين

إط ـ ــاق ون ـق ــاط مـحـصـنــة يـسـتـهــدف
املـسـلـحــون مـنـهــا األح ـي ــاء السكنية
ف ــي امل ــديـ ـن ــة .وفـ ــي ال ـج ـه ــة امل ـقــاب ـلــة،
اس ـت ـهــدفــت «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر ال ـش ــام»
(جـبـهــة ال ـن ـصــرة) ،ب ـصــاروخ مـ ّ
ـوجــه،
م ـن ـص ــة إط ـ ـ ــاق ص ـ ــواري ـ ــخ لـلـجـيــش
ال ـ ـسـ ــوري ف ــي مـ ـح ــور م ـعــرش ـمــاريــن
جنوب شرق معرة النعمان .جاء ذلك

في وقت أفاد فيه «املرصد السوري»
املعارض بأن األتــراك ّ
زودوا فصائل
إدلـ ــب املـسـلـحــة ب ـص ــواري ــخ م ــن نــوع
«تـ ــاو» امل ـض ــادة ل ـل ــدروع (ك ــان مركز
املصالحة الــروســي قــد أش ــار الــى أن
املجموعات املسلحة بدأت استخدام
أس ـ ـل ـ ـحـ ــة نـ ـظ ــامـ ـي ــة تـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـح ـلــف
الـ ـن ــات ــو) .ووفـ ـق ــا ملـ ـص ــادر م ـيــدان ـيــة،
فــإن املسلحني كثفوا اسـتـخــدام هذا
ّ
املضادة للدروع،
النوع من األسلحة
مـ ــا س ــاع ــده ــم فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات
ه ـ ـجـ ــوم واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف ض ـ ـ ـ ّـد م ــواق ــع
ال ـج ـيــش وت ـج ـ ّـم ـع ــات ــه .أيـ ـض ــا ،أعـلــن
رئـيــس «املــركــز الــروســي للمصالحة
فــي س ــوري ــا» ،الـتــابــع لـ ــوزارة الــدفــاع
الــروس ـيــة ،ال ـل ــواء ي ــوري بــورنـكــوف،
أن املجموعات ّاملسلحة «قامت بنقل
 4سـ ـي ــارات م ـفــخ ـخــة إلـ ــى مـحــافـظــة
إدلب» .وقال بورنكوف إنه ّ
«تم تلقي
معلومات من مصادر محلية وسكان
ب ـل ــدات مـحــافـظــة إدلـ ــب ح ــول ن ـقــل 4

تـ ــداول بـعــض ال ـت ـقــاريــر اإلســرائ ـي ـل ـيــة تــوص ـيــات ب ـضــرورة
ت ـعــزيــز ه ـج ـمــات س ــاح ال ـج ــو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى الـســاحــة
السورية ،باالستناد إلى تقدير مفاده أن عملية اغتيال قائد
«ق ــوة الـقــدس» فــي الـحــرس الـثــوري اإليــرانــي ،الفريق قاسم
سليماني ،أنتجت فرصة لخيار من هذا النوع ،على اعتبار
أن غيابه  -وفق تلك التقارير ّ -
يمهد األرضية لالنقضاض
على ما ّ
تسميه إسرائيل «الــوجــود اإليــرانــي» على الساحة
ّ
ّ
ّ
السورية .ال شك في أن اغتيال سليماني شكل نقطة تحول
ٌ
فــي حــركــة ال ـصــراع عـلــى مـسـتــوى املـنـطـقــة ،وه ــو توصيف
ّ
تبنته إسرائيل بشكل رسمي ،وظهر صريحًا في التعديالت
التي أحدثتها االستخبارات العسكرية «أمان» في تقديرها
السنوي ،وأيضًا في التقدير االستراتيجي لـ«معهد أبحاث
األمن القومي» في جامعة تل أبيب ،والذي اضطر هو اآلخر
إلى تعديل تقديراته على ضوء الحدث .بدا واضحًا ،بالنسبة
إلى اإلسرائيليني ،أن هذه العملية ألقت وستلقي بظاللها على
ّ
ً
كــل ســاحــات محور املقاومة وص ــوال إلــى فلسطني ،وإن لم
تكتمل حتى اآلن معالم املرحلة املقبلة.
ل ـكــن حـقـيـقــة أن الغ ـت ـيــال ال ـفــريــق سـلـيـمــانــي تـبـعــاتــه على
ســاحــات مـحــور املـقــاومــة ال تعني أن تـلــك الـســاحــات باتت
مكشوفة أمــام كيان الـعــدو ،وكــأن مــوازيــن القوى اإلقليمية
ت ـغـ ّـيــرت ف ــي مــواج ـه ـتــه .بـخـصــوص ال ـســاحــة ال ـس ــوري ــة ،ما
ينبغي تــأكـيــده هــو أن تـ ّ
ـوجــه ال ـعــدو نـحــو تــركـيــز هجماته
ع ـلــى ال ـســاح ـتــن ال ـس ــوري ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ك ــان أع ـل ـنــه رئـيــس
األرك ــان اإلســرائـيـلــي ،أفيف كوخافي ،قبل ثمانية أيــام من
ً
حــدث االغتيال ،قائال« :فــي الوقت الــذي أقــف فيه هنا ،نحن
مستمرون في استئصال القدرات اإليرانية التي ّ
تهدد دولة
إســرائـيــل مــن أرض ســوريــا» .وفــي تعبير صــريــح عــن نية
إسرائيل مواصلة اعتداءاتها على سوريا وتزخيمها ،أكد
كــوخــافــي فــي كلمته أم ــام مؤتمر «هــرتــزيـلـيــا» أن «ه ــذا هو
الواقع حاليًا ،ونحن ننوي االستمرار في هذا النشاط ،وننوي
فعل ذلك ببصيرة وبمسؤولية وبنظرة جبهوية ضمن أخذ
ّ
ّ
ّ
كل االعتبارات وكل التأثيرات وكل التبعات بالحسبان» .مع
يخف كوخافي جانبًا أساسيًا آخر من خلفية ذلك
ذلك ،لم
ِ
ّ
ّ
التوجه العمالني ،مشيرًا إلى أنه «في الوقت الذي تحدثنا فيه
عــن إي ــران وعــن الـصــواريــخ ،فــإن الجيش الـســوري يستعيد
قوته ،صحيح أنــه لن يعود بالضرورة إلــى بنيته التقليدية
ال ـت ــي بــامل ـنــاس ـبــة ل ــم ي ـت ـض ـ ّـرر ال ـق ـســم األكـ ـب ــر مـنـهــا خــال
ّ
السنوات العشر األخـيــرة ،لكنه يركز على قــدرات عصرية
وصــواريــخ أرض -جــو ًوق ــدرة صاروخية وق ــدرات متطورة
أخــرى» .ولم تكن عبثية إضــاءة كوخافي على هذا الجانب،

إذ إن األخير يكتنف أحد أخطر السيناريوات التي تخشاها
إسرائيل ،والــذي أراد رئيس األركــان التحذير من مخاطره
االستراتيجية على املـعــادلــة اإلقليمية .فــي السياق نفسه،
تناولت صحيفة هآرتس ( ،)2019/12/27قبل ستة أيام من
َ
اغتيال سليمانيّ ،
توجه الجيش املذكور بالقول إنه «تظهر
مــن خ ـطــاب كــوخــافــي ،وأي ـضــا مــن أح ــادي ــث مــع مـســؤولــن
كبار في املستوى السياسي وفي املؤسسة األمنية ،صورة
موحدة جـدًا :إسرائيل ستزيد جهود ضرب اإليرانيني في
ّ
الشمال .الهدف األخير لهذه العمليات أقل وضوحًا ...يبدو
أن الجيش يعتقد أن الهدف األكثر واقعية سيكون تقليص
وجود الحرس الثوري وامليليشيات الشيعية هناك».
هكذاّ ،يتضح باملعطيات امللموسة أن ّ
توجه إسرائيل نحو
تصعيد اعـتــداءاتـهــا على األراض ــي الـســوريــة كــان حاضرًا
على املستويني الرسمي واإلعــامــي قبل عملية االغتيال،
ّ
يستمر بعدها ،بمعزل عن إمكانية نجاحه
ومن الطبيعي أن
من عدمها .تدرك إسرائيل أنه على الرغم من هامش املبادرة
الذي استطاعت أن تفرضه مع بداية األحــداث ،وتحاول من
خالله استهداف ما ترى أنه تهديد ُم ّلح ألمنها ،إال أنها كانت
فــي املقابل مـحــدودة بقيود حــرصــت على عــدم االصـطــدام
بـهــا ،خـشـيــة أن ي ــؤدي ذل ــك إل ــى تصعيد م ـت ـ ّ
ـدرج .وعـنــدمــا
المستها فــي بعض األحـيــان كانت تتلقى مقابلها ردودًا،
وهي ردود يمكن في ّأي محطة أن تتدحرج إلى ما هو أبعد
ّ
املستجد ،في هذا السياق أن استراتيجية
من ذلك .قد يكون
«املعركة بني الـحــروب» قد استنفدت نفسها ،وفــق ما أكده
الكثير من الخبراء من ذوي الصلة باملؤسسة األمنية ،األمر
الــذي دفــع الجهات املختصة إلــى دراس ــة خياراتها البديلة،
وخــاصــة أن ال ـهــدف مــن وراء االسـتــراتـيـجـيــة امل ــذك ــورة ،أي
إخراج إيران وحلفائها من سوريا ،لم يتحقق ،وهو ما ّ
أقر
به كوخافي نفسه عندما قــال «إن لم نعمل ،فــإن الوسائل
القتالية ستبقى» ،األمر الذي يعني تسليمه بفشل إسرائيل
في منع التمركز العسكري اإليراني .ولم يتجاهل كوخافي
وجود مخاطر يستبطنها االرتقاء بالسياسة العدوانية على
الساحة السورية ،إذ قالْ :
«إن َع ِملنا فثمة احتمال كبير أن
ّ
يرد اإليرانيون ،لذلك فإن الطريق إلى املواجهة قصير».
ّ
هــذه املخاطر الـتــي قــد تتفاقم وتـتـمــدد إلــى ســاحــات أخــرى
ُت ّ
عمق حاجة كيان العدو إلى حضور ودور مباشرين للجيش
األميركي .ويعود ذلك  -من ضمن عدة أمور  -إلى أن انفتاح
ساحات محور املقاومة بعضها على بعض والتعاضد في
ما بينها فاقما حجم التهديدات املحدقة بإسرائيل ،وجعالها
أكثر حذرًا في تقدير عواقب ّأي مغامرة ،وفي الوقت نفسه
ّ
ضيقا خـيــاراتـهــا ،وقــد يكونان ّأدي ــا إلــى ارتـفــاع احتماالت
التقدير الخاطئ لديها.

ّ
ّ
يدلل على كونها ما زالت هدفًا ّ
يكثف الجيش السوري ضرباته على مدينة ّ
لتقدم الجيش (أ ف ب)
معرة النعمان ما

ّ
سيارات مفخخة من ِق َبل اإلرهابيني
إلـ ــى م ــدي ـن ــة م ـع ــرة ال ـن ـع ـم ــان ،وه ــذا
يشير إلى إعداد الجماعات املسلحة
غـ ـي ــر الـ ـش ــرعـ ـي ــة ل ـل ـق ـي ــام ب ـع ـم ـل ـيــات
هجومية».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،دعـ ــا وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الـ ـت ــرك ــي ،م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو،
روس ـ ـيـ ــا ،إلـ ــى االل ـ ـتـ ــزام بـتـعـهــداتـهــا
ح ـي ــال وق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار ف ــي إدل ــب
شمال غربي سوريا .وفي كلمة خالل
جلسة حــول الــوضــع الجيوسياسي
لـ ـلـ ـش ــرق األوس ـ ـ ـ ــط وأف ــريـ ـقـ ـي ــا ،عـلــى
هامش االجتماع السنوي الخمسني
لـ ــ«املـ ـنـ ـت ــدى االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـع ــامل ــي»
( )WEFفـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة داف ـ ـ ـ ـ ــوس فــي
سـ ــوي ـ ـسـ ــرا ،شـ ـ ــدد جـ ــاويـ ــش أوغـ ـل ــو
ع ـلــى أن «ال ــوض ــع ف ــي إدلـ ــب ال ي ــزال
خطيرًا ،وأنه ال يمكن قبول الهجمات
ال ـتــي يـشـنـهــا ال ـن ـظــام عـلــى املــدنـيــن
بطريقة عشوائية في هذه املنطقة».
وأضاف« :ننتظر من روسيا االلتزام

بـ ـتـ ـعـ ـه ــداتـ ـه ــا حـ ـ ـي ـ ــال وق ـ ـ ــف إطـ ـ ــاق
ال ـنــار ،باعتبارها ضامنة للنظام».
ول ـف ــت إلـ ــى أن أردوغـ ـ ـ ــان شـ ــدد على
هـ ــذا امل ــوض ــوع خـ ــال ل ـقــائــه بــوتــن
عـلــى هــامــش «مــؤت ـمــر ب ــرل ــن» حــول
ليبيا .وأشــار إلى أن تركيا وروسيا
ّ
«تـ ـتـ ـع ــاون ــان مـ ــن أجـ ـ ــل حـ ـ ــل أزمـ ـ ــات
ك ـب ـي ــرة م ـث ــل س ــوري ــا ول ـي ـب ـي ــا ،عـلــى
رغــم االخـتــافــات فــي وجـهــات النظر
بـيـنـهـمــا» .ب ــدوره ــا ،أعـلـنــت جينيفر
ف ـي ـن ـتــون ،امل ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم املـبـعــوث
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
إلـ ــى س ــوريـ ــا ،غ ـي ــر بـ ـي ــدرس ــون ،نـيــة
األخـ ـي ــر زي ـ ـ ــارة م ــوس ـك ــو ف ــي نـهــايــة
األسبوع الجاري ،وعقد مباحثات مع
َ
وزيري الخارجية والدفاع الروسيني،
سيرغي الفــروف وسيرغي شويغو.
كما توقع بيدرسون أن «تعقد اللجنة
الدستورية السورية اجتماعًا جديدًا
لها في شباط أو آذار املقبلني».
(األخبار)

