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سياسة

3

جديدة لتعديل قواعد اللعبة

َ
تل أبيب تراسل موسكو :مطالبنا ...وإال
يحيى دبوق

تمتد من جنوب لبنان حتى طهران.
رابـعــا :ان اســرائـيــل تــريــد إفـهــام ايــران
وس ــوري ــا وح ــزب ال ـلــه أن ـهــا مستعدة
للجنون ،وأنها مستعدة لألسوأ في
حالة استمر تجاهل مصالحها ،وعدم
تحقيق خطوات عملية ستصب حتمًا
في خدمة هدف إزالتها.

ماذا نتوقع؟
في حسابات الدقائق الحساسة ،يمكن
إلسرائيل ان ترفع وتيرة استنفارها
إن ك ــان ــت ت ـت ــوق ــع ردًا سـ ــوريـ ــا عـلــى
الغارة .لكن االخطر ،هو أن تفهم عدم
ّ
رد بــأنــه دع ــوة لـهــا ملمارسة
حـصــول ّ
املزيد ،فتنفذ اعـتــداءات جديدة ،وفي
هذه الحالة ،تنتقل االمــور من صراخ
مهزوم يريد من املنتصر التوقف ،الى
فوضى وضياع يقودان الــى حــرب ،ال
يوجد في اسرائيل من يضمن أفقها
ومساحتها ونتائجها.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،م ــن املـفـيــد إع ــادة
نـ ـش ــر بـ ـع ــض املـ ـق ــاط ــع مـ ــن ن ـص ــوص
ل ـك ـب ــار امل ـع ـل ـق ــن االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن فــي
ّ
صحف أم ــس .جلهم ممن لــديــه صلة
قوية بمراكز القرار األمني والعسكري
والـسـيــاســي .وه ــم فــي غــالــب االحـيــان
يعكسون الهواجس واملخاوف ،بقدر
ما يحاول آخــرون بث الحماسة لدى
الجمهور .وفي هذه املقاطع:
«عندما ينفخ الجيش العضالت على
الحدود الشمالية ويتحدث عن هزيمة
حزب الله في حملة عسكرية ،نوصي
بــال ـعــودة إل ــى ع ــام  2006كــي نحصل
على بعض التوازن بالنسبة للفجوة
التي بني الخطاب وقدرة التنفيذ».
«لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس عـ ـ ـبـ ـ ـث ـ ــا ي ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـمـ ـ ــونـ ـ ــه جـ ـي ــش
«االح ـت ــواء» اإلســرائـيـلــي .فعلى مــدى
ـوات ط ــوي ـل ــة ،ال ـج ـيــش ل ــم يطمح
سـ ـن ـ ً ٍ
فـعــا إلــى هــزيـمــة ال ـعــدو .وه ــذه املــرة،
الجميع قال إن الهدف واضح :هزيمة
ال ـع ــدو .ف ـهــل ان ـنــا ن ـقــف بــالـفـعــل أم ــام
تحول استراتيجي ،ام سنكتفي ،كما
فــي ال ـجــوالت الـســابـقــة ،بحسم يــؤدي
هدوء مؤقت؟».
إلى
ٍ

م ـن ــذ ات ـ ـفـ ــاق وق ـ ــف إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار فــي
سوريا ،وقد يفسر كنوع من التلميح
اإلسرائيلي إلى الدول الكبرى« :عليكم
اآلن األخ ــذ فــي الـحـسـبــان اعـتـبــاراتـنــا
األم ـن ـي ــة .إذ بــوس ـع ـنــا عــرق ـلــة عملية
الـتـســويــة املستقبلية فــي ســوريــا ،إذا
أصررتم على إبقائنا خارج الصورة»!
بـ ــدورهـ ــاّ ،
وجـ ـه ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
ال ـســوريــة رســال ـتــن إل ــى األم ــن الـعــام
لــأمــم املتحدة ورئـيــس مجلس األمــن
حول العدوان اإلسرائيلي قرب مدينة
مصياف ،أكدت فيهما أن «االعتداءات
اإلسرائيلية املتكررة أصبحت سلوكًا
ممنهجًا بهدف حماية اإلرهابيني من
«جـبـهــة ال ـن ـصــرة» وتـنـظـيــم «داع ــش»،
ومـ ــن غ ـيــر امل ـق ـب ــول ان م ـج ـلــس األم ــن
الــدولــي لــم يتخذ حتى اآلن أي إجــراء
لوضع حد لهذه االع ـتــداءات السافرة
بـحـيــث أصـبـحــت حـمــايــة «إســرائ ـيــل»
لإلرهابيني في مأمن من املساءلة».

ارتقت إسرائيل درجــة في اعتداءاتها
ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة الـ ـس ــوري ــة ،ب ـع ـي ـدًا عــن
سياستها املعتمدة إلى اآلن ،في ّ
تتبع
وم ـحــاولــة اس ـت ـهــداف شـحـنــات ســاح
نوعي من سوريا وعبرها إلى لبنان.
كذلك يتمثل االرتقاء في أن االعتداء لم
يكن موجهًا فقط إلى الدولة السورية
وحـلـفــائ ـهــا األك ـث ــر ال ـت ـصــاقــا ب ـه ــا ،بل
إلــى حليفها الــروســي ،راعــي التسوية
وال ـحــل الـسـيــاســي املـتـبـلــور أخ ـي ـرًا مع
االميركيني ،في مرحلة ما بعد تنظيم
داع ــش وأخ ــوات ــه ،وه ــو الـحــل ال ــذي لم
ـراع م ـص ــال ــح إس ــرائـ ـي ــل ومـطــالـبـهــا
يـــ ِ
األمنية.
فـ ــي ال ـت ـح ـل ـي ــل ،ي ـم ـك ــن اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة إل ــى
أن االع ـ ـتـ ــداء االس ــرائ ـي ـل ــي ،واالرتـ ـق ــاء
ب ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـج ـ ـتـ ــه ،ي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي بـ ـ ـع ـ ــد زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
إســرائ ـي ـل ـيــة ،وع ـلــى أع ـلــى املـسـتــويــات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالم ـ ـن ـ ـي ـ ــة ل ــواشـ ـنـ ـط ــن
وموسكو ،باءت بالفشل .فتحديدًا لدى
أبيب
الـجــانــب الــروســي ،لــم تنجح تــل ّ
فــي الـحـصــول عـلــى ضـمــانــات وتـبــنــي
مـطــالـبـهــا فــي ســوريــا مــا بـعــد مرحلة
تـنـظـيــم داع ـ ــش .وم ــع إدراك إســرائـيــل
خ ـطــورة امل ـعــادلــة املـيــدانـيــة املـتـبـلــورة
فـ ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وت ـه ــدي ــده ــا
الكبير ألمنها القومي ،حاولت فرض
نفسها ،كــاعــب أســاســي ،عـبــر إطــاق
التهديدات ،والتأكيد على قدرتها في
«خربطة» االتفاقات والتسويات.
تصريحات مسؤوليها غير املباشرة
واضحة في إفهام الطرف اآلخــر ،وفي
املقدمة الجانب الروسي ،أن تهديداتها
ذات صدقية.
وإذا ك ــان االع ـت ــداء اإلســرائ ـي ـلــي ،هــذه
امل ـ ـ ـ ـ ــرة ،اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف م ـ ـن ـ ـشـ ــأة ت ـص ـن ـيــع
عسكرية ســوريــة ،كما يــرد في تقارير
إعـ ــام ـ ـيـ ــة ،وه ـ ـ ــي أح ـ ـ ــد مـ ـن ــاب ــع ق ـ ــدرة
الجيش الـســوري على مواصلة حربه
ضــد الـجـمــاعــات املـسـلـحــة ،إال أن ــه في
امل ـق ــاب ــل ،وربـ ـم ــا أي ـض ــا ف ــي األس ـ ــاس،
مـ ـ ّ
ـوجـ ــه ب ـ ـصـ ــورة غـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة إل ــى
الجانب الروسي ،لإليحاء إلى موسكو
ّ
ومصممة ،ونفذت
بأن إسرائيل قادرة
ما ّ
هددت به ،باتجاه فرض خطوطها
الحمراء الجديدة :إبعاد إيــران وحزب
الـلــه عــن ســوريــا ،ومـنــع ترميم الـقــدرة
ال ـع ـس ـكــريــة الـ ـس ــوري ــة .رس ــال ــة ،تــؤكــد
إســرائ ـيــل مــن خــالـهــا أن ــه فــي ح ــال لم
ت ـقــدم مــوسـكــو نفسها عـلــى فـعــل ذلــك

عـبــر االت ـف ــاق وال ـض ـمــانــات ،فــإنـهــا لن
تتوانى هــي عــن فــرض هــذه النتيجة،
بالقوة العسكرية.
مع ذلك ،تبقى إشكالية تتطلب الكثير
م ــن ال ـت ــأم ــل ،وع ـل ــى االق ـ ــل م ــن نــاحـيــة
نـظــريــة ّ ،إذ إن ال ـطــائــرات اإلسرائيلية
التي شنت غــارة «مصياف» ،يفترض
أنـ ـه ــا ك ــان ــت ض ـم ــن مـ ـج ــال ال ـ ـ ـ ــرادارات
وال ـص ــواري ــخ ال ــروس ـي ــة ،رغ ــم أن ـهــا لم
ت ـخ ـتــرق األجـ ـ ــواء ال ـس ــوري ــة ،م ــا يفتح
امل ـج ــال أمـ ــام تـحـلـيـلــن ،ن ـظــريــن على
األق ــل ،بـشــأن حقيقة املــوقــف الــروســي:
ه ـ ــل نـ ـجـ ـح ــت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ف ـ ــي ان ـ ـتـ ــزاع
هامش تحرك ميداني ضد أعدائها في
سوريا ،وهــو املستبعد ،بعد حديثها
املفرط عن الفشل األخير ّفي موسكو؟
أم أن الجانب الروسي فضل االمتناع
عن املواجهة املباشرة ،خــال الهجوم
االس ــرائ ـي ـل ــي ،وه ــو األرجـ ـ ــح ،وس ـلــوك
ط ــرق مــواج ـهــة أخـ ــرى غ ـيــر عـسـكــريــة،
أقـلــه فــي ه ــذه املــرحـلــة ،مــع ب ــدء ارتـقــاء
إسرائيل في اعتداءاتها؟
ُّ
تــرقــب ال ــرد الــروســي ،بمعنى مــا الــذي
يمكن أن تـقــوم بــه موسكو فــي أعقاب
االعـ ـت ــداء ،ك ــان مـحــل تـحـلـيــل وتعليق
الخبراء في إسرائيل ،إذ أكد املعلقون

االعتداء اإلسرائيلي
ّ
موجه بصورة
غير مباشرة إلى
الجانب الروسي

الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــون ف ـ ــي الـ ـقـ ـن ــاة الـ ـع ــاش ــرة
ال ـ ـع ـ ـبـ ــريـ ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،أن امل ـ ـع ـ ـنـ ـ ّـي األول
بــال ـه ـجــوم ه ــي روسـ ـي ــا ،ال ـت ــي ال شك
ستعمل عـلــى التحقيق فــي الـحــادثــة.
أم ــا مــن جـهــة اإليــران ـيــن وح ــزب الـلــه،
فــالـحــادث ال يتعلق بهما ،كما تشير
ال ـق ـن ــاة ،وهـ ــم غ ـيــر مــرت ـب ـطــن بـ ــه ،في
إشـ ــارة تــأكـيــديــة إل ــى أن ال ـهــدف األول
إلســرائ ـيــل هــو الـضـغــط عـلــى موسكو
ت ـح ــدي ـدًا ،واخ ـت ـب ــار ن ـيــات ـهــا .وكـشـفــت
الـقـنــاة ،أي ـضــا ،أن ال ــروس خــرجــوا من
لـقــاء نتنياهو ـ ـ بــوتــن قبل أسبوعني
باقتناع بــأن إســرائـيــل لــن تهاجم في

ُيفترض بأن الطائرات اإلسرائيلية كانت ضمن مجال الصواريخ الروسية (أ ف ب)

س ــوري ــا ،وه ــو م ــا ق ــام ــوا بــإبــاغــه إلــى
ال ـســوريــن ،مــا يـعـنــي ،بـحـســب تقرير
القناة ،أن الضربة ّ
موجهة لروسيا قبل
ّ
موجهة لسوريا ،و«علينا أن
أن تكون
ننتظر مــا سـيـحــدث ،فــي هــذه املرحلة
الحساسة».
كيفما ات ـفــق ،ال ج ــدال فــي أن الساحة
السورية أمام محطة ميدانية تنطوي
على العديد من الدالالت ،وهي بمثابة
مـ ـفـ ـت ــرق طـ ـ ــرق بـ ـم ــا ي ــرتـ ـب ــط ب ــإم ـك ــان
وسعة ومــدى تثمير الــدولــة السورية
وح ـل ـف ــائ ـه ــا ان ـت ـص ــاره ــم فـ ــي س ــوري ــا
فــي مرحلة مــا بعد ال ـحــرب .املــؤكــد أن
إســرائـيــل تعمل على اسـتـبــاق الحسم
النهائي مــع تنظيم داع ــش وأشباهه
مــن تنظيمات أخ ــرى ،كــي تحجز لها
م ـكــانــا ف ــي ال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي ،بــال ـقــوة
العسكرية ،بعد الفشل سياسيًا ،وبعد
ّ
تيقنت من أن صراخها الــذي ّ
دوى
أن
ُ
جد
عاليًا في واشنطن وموسكو لم ي ِ
نفعًا.
املــؤكــد أن هــامــش إســرائ ـيــل لــن يكون
واس ـ ـع ـ ــا ،ف ـ ــي حـ ـ ــال كـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ق ـ ــرار
أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي روس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ج ـ ـ ـ ــدي وح ـ ـ ـ ـ ــازم،
بتمرير االت ـفــاقــات املـعـقــودة بينهما.
وتجدر هنا اإلشــارة إلى أن «املوافقة»
ّ
األميركية مسلم بها ،في حال نجحت
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق امل ـ ـه ـ ـمـ ــة ،مــن
دون تــداعـيــات مــع ال ــروس .إال أن هذا
الـهــامــش املـقـلــص ،ال ــذي يـمـنــع عليها
الذهاب بموجبه بعيدًا في اعتداءاتها،
ال ي ـع ـن ــي أن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ق ـ ـ ـ ــادرة عـلــى
التسليم بــالــواقــع الـتـهــديــدي املتشكل
أمامها ،من دون حراك ،وهو ما تحقق
ً
ف ـ ـعـ ــا ،بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن الـنـتـيـجــة
النهائية لحراكها .االم ــور ،فــي نهاية
املطاف ،بخواتيمها وليس ببداياتها،
خاصة أن هذا املستوى من الضربات
غـيــر ق ــادر عـلــى الـتـغـيـيــر ال ـج ــذري في
امل ـعــادالت الـســوريــة القائمة ،وإن كان
قادرًا على اإلرباك والتشويش.
االرتـ ـق ــاء اإلســرائ ـي ـلــي ح ـصــل ،واأله ــم
مــراق ـبــة وت ـتـ ّـبــع م ــا يـلــي م ــن م ـس ــارات،
سـيــاسـيــة وعـسـكــريــة ،فــي ال ـيــوم الــذي
ي ـلــي ه ــذا ال ـت ــرق ــي .اس ـت ـجــابــة ال ـطــرف
اآلخر ،أو مواصلة امتناعه عن تحقيق
مصالح إســرائـيــل ،بما يشمل الــدولــة
الـســوريــة وحـلـفــاء هــا األك ـثــر التصاقًا
ب ـهــا ،أو حـلـيـفـهــا ال ــروس ــي ،ه ــي الـتــي
ت ـ ـحـ ــدد مـ ـف ــاعـ ـي ــل ون ـ ـتـ ــائـ ــج املـ ـق ــارب ــة
اإلسرائيلية الجديدة.

مناورة إسرائيل الكبرى:
حزب الله استكمل احتالل المستوطنات!
أنـهــت إســرائـيــل أم ــس ال ـيــوم الــرابــع من
امل ـ ـنـ ــاورة الـفـيـلـقـيــة ال ـك ـب ــرى ،املـ ـق ــرر ان
تستغرق  11يــومــا ،فــي محاكاة لحرب
شاملة في مواجهة حزب الله .مناورة،
ت ــؤك ــد اس ــرائـ ـي ــل ان ـه ــا مـ ـق ــررة مـسـبـقــا،
واس ـت ـغ ــرق االعـ ـ ــداد ل ـهــا ع ــام ــا ونـصــف
ع ــام ،وه ــي غـيــر مرتبطة ب ــأي تـطــورات
اق ـل ـي ـم ـي ــة ،فـ ــي ال ـس ــاح ـت ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــة
والسورية.
مـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـ ـ ـ ـ ــان س ـ ـق ـ ــف ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي لـ ـلـ ـمـ ـن ــاورة ،الـ ـت ــي قـ ــررت
مـسـبـقــا ان ـهــا سـتـنـتـهــي بـهــزيـمــة حــزب
الله ورفعه الرايات البيضاء ،عاليًا جدًا
إل ــى ح ـ ّـد املـبــالـغــة ال ـتــي أثـ ــارت تشكيك
ـ ـ بــل وسخرية ـ ـ عــدد كبير مــن املعلقني
وامل ــراسـ ـل ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن ف ــي وس ــائ ــل
االعالم العبرية.

صـحـيـفــة يــدي ـعــوت أح ــرون ــوت أش ــارت
في تقرير لكبير معلقيها العسكريني،
أليكس فيشمان ،إلــى أنــه عندما ينفخ
ال ـج ـي ــش االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ع ـض ــات ــه عـلــى
الحدود الشمالية ،ويتحدث عن هزيمة
حزب الله ،فعليه ان يعود بالذاكرة إلى
عام  ،2006من اجل موازنة الفجوة بني
الخطاب املعلن وال ـقــدرة على التنفيذ.
ّ
وح ــذر مــن ان الجيش عليه ان يستعد
ل ـ ـل ـ ـحـ ــروب ،لـ ـك ــن ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
واالن ـجــاز يـتـحــددان حـصـرًا فــي الحرب
نفسها ،وليس في املناورات ،ألن الحرب
هي وحدها االختبار الحقيقي للقدرات.
مع ذلك ،أنهى عناصر وحدة الرضوان
ل ـل ـم ـه ـم ــات الـ ـخ ــاص ــة فـ ــي حـ ـ ــزب الـ ـل ــه،
ب ـح ـس ــب فـ ــرض ـ ـيـ ــات امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة ،أم ـ ــس،
اح ـتــال ـهــم ل ـعــدد م ــن امل ـس ـتــوط ـنــات في

الجليل ،فيما نجح الجيش االسرائيلي،
في املقابل ،بسحب املستوطنني واخالء
املـسـتــوطـنــات .وي ـبــدو بـحـســب فرضية
امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة املـ ـعـ ـلـ ـن ــة ،أن اح ـ ـتـ ــال ح ــزب
ال ـل ــه لـلـمـسـتــوطـنــات سـيـسـتـمــر اي ــام ــا،
ي ـخــوض خــالـهــا ل ــواء غــوالنــي مـعــارك
طــاحـنــة الس ـت ــرداده ــا ،عـلــى ان ينتهي
ذلك بنجاح ،مقرر مسبقًا ،يتبعه توغل
اسرائيلي الحق في االراضي اللبنانية.
وإضــافــة إل ــى اسـتـكـمــال تــوغــل عناصر
حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه فـ ــي املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات أمـ ــس،
حاكت املناورة تواصل تساقط صليات
الـ ـص ــواري ــخ ع ـل ــى ال ـج ـل ـي ــل والـ ـشـ ـم ــال،
وفحص االستعداد االسرائيلي ملعالجة
تداعياتها ،إذ ّ
دوت صفارات االنذار في
ع ــدد م ــن امل ـس ـتــوط ـنــات ،ف ــي ت ــزام ــن مع
عمليات االخ ــاء واالن ـق ــاذ .وكـمــا يبدو

م ــن ف ــرض ـي ــات امل ـ ـنـ ــاورة ،دور الـجـيــش
االسرائيلي في ّ االيام االولى من الحرب
هو دفاعي وتلقي نتائج هجمات حزب
الـلــه ،ومـحــاولــة التعامل مــع نتائجها،
فيما ينتقل الحقًا إلى مرحلة الهجوم،
بعد استرداد مفترض للمستوطنات.
ويـشــارك فــي امل ـنــاورة الفيلقية ،االولــى
م ـنــذ  19ع ــام ــا 30 ،أل ـف ــا م ــن آم ــر ســريــة
وم ــا ف ــوق ،م ــن دون اس ـتــدعــاء الـجـنــود
ملـهـمــات قـتــالـيــة ،م ــا يـعـنــي ان امل ـن ــاورة
«أركــانـيــة» بامتياز .ويـشــارك فيها كما
هو معلن كل قطاعات وأسلحة الجيش
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـن ـظ ــام ـي ــة ،وم ـ ــن بـيـنـهــا
قواعد سالح الجو وتشكيالته وأسرابه،
وكذلك سالح البحرية ومختلف قطعه،
مــع الـتـشــديــد عـلــى اسـتــدعــاء افـتــراضــي
ّ
واملدرعات.
لوحدات املشاة

