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سياسة
على الغالف

Тбилиси
زياد الرحباني
متفرقات -9-
ّ ّ
ّ
ّ ...وقلتلو ّقدي بتدخن بالنهار،
وقلك صدرك نضيف؟
ـ ـ ايه والله صرعني يعني.
انت ّ
بتلحق تالت علب!
ــ ِ
ـ ـ ايه طبعًا.
ـ ـ عجيب ،وعم يفحصك يعني؟
ّ
بالسماعة؟
سمعلك صدرك
ـ ـ ايه ايه بشو لكن ،بس انا شو
بـيـعـ ّـرفـنــي قـ ـ ّـدي سـمـعــو بـعــدو
مظبوط ،ألنو أنا احيانًا ّ
بعيطلو
ّ
إللـ ــو م ــا ب ـ ـيـ ـ ّ
ـرد ،ب ـعـ ّـي ـط ـلــو ،ان ــو
بيكون ّ
بوجي ورا مكتبو ،مافي
متر بيناتنا.
ـ ـ ّقدي عمرو يعني؟
ّ
ـ ـ كبير يعني منو صغير ،بس
بيجنن ،بضهر صــدري مرتاح
من عندو.
¶¶¶
ّ
إن ــو شــو ب ـ ّـدك يعمل الــواحــد اذا
ّ
خبرو للتاني مجموعة ورطات
علقان فيها ،عبارة عن كوارث
عليه وعلى عيلتو وعــا شغلو،
وبــآخــر الـحــديــث ســألــو الـتــانــي:
وغ ـي ــر ه ـي ــك؟ (ب ـل ـه ـجــة ق ــروي ــة
ّ
وطـ ّـيـبــة طـبـعــا) .ان ــو اذا ّمــا قـ ّـرر
ي ـع ـمــل شـ ــي ،ش ــو ب ـي ـقــلــو؟ فــي
تــات احـتـمــاالت ،انـتــو اخـتــاروا
ّ
عـ ّـبــوا ال ـف ــراغ –  :1ت ــذك ــرت أنــا،
ت ــأخ ــرت صـ ــار الزم ام ـش ــي –
 :2يــا سمعك صاير خفيف يا
الـفـهــم –  :3اخ ــت ل ــي بيخبرك
شي بعد.
¶¶¶
ـ ـ شو عكس املرا الجميلة؟
ـ ـ املرا البشعة.
ـ ـ أل ،املرا الذكية!
ـ ـ اهه  ...يعني ما في مرا جميلة
وذكية؟
ـ ـ مبال فــي ،بس هولي بيصير
اسمن ِّز ِلم.
ـ ـ مني قلك ّ هالشي؟
ـ ـ انا عم قلك.
¶¶¶
ّ
ّ
ـرك عـنـهــا يعني؟
إن ــو ب ــدك خ ـبـ ّ
مرا كيف بدي قلك؟ شي امومة
منقوصة ،مستعملة كأنو ،على
مـســاواة طابشة ضـ ّـدهــا دايـمــا،
على مشروع صبي عم ّ
بيرجل،
على غ ــرام «زيـ ــرو»! هــاي ّ
هيي
ّ
فتصور اذا بتعرفها شو
املــرا،
هـ ـ ّـوي ،ع ـف ـوًا ،شــو هـ ّـيــي ،كمان
عفوًا ،ال هـ ّـوي وال ّ
هيي عمليًا.
انا/انت قادر ّ
تتفهم شو ّ
هوي او
ِ
شــو هـ ّـيــي؟ او اذا التنني؟ وقبل
األعياد الله يرضى عليك.
¶¶¶
النتيجة مش ّ
هيي ذاتها تمامًا.
يعني ّامبال مع شوية فروقات،
اذا تطلعت بساعة ال ـحــرارة عا
أس ـ ــاس ان ـه ــا س ــاع ــة ال ـب ـنــزيــن،
وعـ ّـيــدت ألنــك شفتها رح ّ
تلزق
ّ
باآلخر ،وبني اذا تطلعت بساعة
البنزين عــا أس ــاس انـهــا ساعة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرارة ،وش ـف ـت ـه ــا قــاش ـطــة
عــال ـش ـمــال ع ــاالخ ـي ــر وطـ ّـم ـنــت
ـاردة.
بـ ــالـ ــك ان ـ ـ ــو س ـ ـيـ ــارتـ ــك ب ـ ـ ـ ـ ّ
ك ــارثـ ـت ــن ه ــول ــي وم ـس ـت ـقــلــن
ان ـم ــا ف ــي ش ــي واح ـ ــد مـشـتــرك
بيناتن ،شي رح يؤدي ّ
للتوقف
وب ـع ــدّي ــن رح ي ـ ــؤدي ل ـل ـحــركــة :
ّ
فز نط تطفاية صريخ مناداة...
شــي جــو ريــاضــي رح ُيـفــرض
فجأة!!!

نصراهلل لبوغدانوف :األســ
ما هي المبادرة الروسية؟ ما هي طبيعتها
وحــدودهــا؟ وما المشتركات بينها وبين
«المبادرات» واألفكار التي تنشط األطراف
في ترويجها في الكواليس اإلقليمية
والدولية؟ ومــا الــذي قاله األمين العام
لحزب اهلل السيد حسن نــصــراهلل للموفد
الرئاسي الروسي ميخائيل بوغدانوف في
لقائهما مطلع الشهر الجاري؟
ناهض حتر
تبدو املـبــادرة الروسية مبهمة .ربما
يـ ـك ــون غ ـم ــوض ـه ــا مـ ـقـ ـص ــودًا ل ــذات ــه،
بـحـيــث تـمـنــح امل ـشــاركــن ف ــي ال ـحــوار
ف ــرص ــة ال ـ ـنـ ــزول عـ ــن األش ـ ـجـ ــار ال ـتــي
تسلقوها .ففي خط «هيئة التنسيق»
ّ
و«حـ ـ ـ ــزب اإلرادة ال ـش ـع ـب ـي ــة» ،ه ـنــاك
ت ــأك ـي ــد ع ـل ــى م ــرج ـع ـي ــة «ج ـن ـي ــف ،»1
رغــم أن الــزمــن تـجــاوزهــا ،بينما تيار
يؤكد
الحوار في «ائتالف املعارضة»ّ ،
أن ــه ال حــل إال بــرحـيــل الــرئـيــس بشار
األســد .وهو شرط يعرف الجميع أنه
خ ــارج ال ـتــداول الــواقـعــي .هــذا الشرط
يـ ـط ــرح ــه ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــون م ـ ــع ق ــائ ـم ــة
اغـ ـ ـ ــراءات ،مـنـهــا ال ـق ـبــول ب ـكــل صيغة
الحكم القائمة في ســوريــا ،دستوريًا
وسـيــاسـيــا وعـسـكــريــا وأم ـن ـيــا ،ولـكــن

ثالثة خطوط حمر :الدولة
السورية وخياراتها االستراتيجية،
الجيش ،والرئيس األسد
تنحي شخص األســد .في املقابل،
مع ّ
ت ـ ـتـ ــداول الـ ـق ــاه ــرة وعـ ـم ــان وع ــواص ــم
أخـ ــرى ـ ـ ـ ـ بـعـضـهــا خـلـيـجـيــة ـ ـ ـ ـ أف ـكــارًا
أكثر واقعية ،تعترف برئاسة األســد،
وتقترح تفويض قسم من صالحيات
الــرئـيــس إل ــى حـكــومــة وح ــدة وطنية،
حـتــى م ــن دون امل ـس ــاس بـصــاحـيــات
الدفاع واألمن والخارجية.
ال ن ـهــايــة ل ـل ـط ــروح ــات املـ ـت ــداول ــة في
شـ ــأن ال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي س ــوري ــا؛
ت ـخ ـت ـلــط ف ـي ـهــا امل ـم ـك ـن ــات بــالــرغ ـبــات
بالتحليالت ،لكن شيئًا أساسيًا غدا

مشتركًا هو أن األطراف تتجه إلى حل
سياسي فــي  ،2015وأنـهــا تنظر إلى
السياق الذي افتتحه الروس ،كمجال
مالئم للتفاوض .وعلى هذه الخلفية،
ف ــإن األطـ ــراف تــأمــل ،مــن جـهـتـهــا ،جـ ّـر
موسكو إلى تقديم تنازالت للوصول
إل ـ ــى ح ـ ــل ،خ ـص ــوص ــا أن ال ـع ـق ــوب ــات
واالنخفاض ،املتوقع واملصطنع ،في
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،واألزمـ ـ ــة األوك ــران ـي ــة،
ك ـل ـهــا ع ــوام ــل ت ـض ـغــط ع ـلــى روس ـي ــا،
وقد تغريها بثالثة أرباع انتصار في
سوريا.
فـ ـ ــي مـ ـثـ ـل ــث ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ــروس ــي ،الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر بــوتــن
والـ ــوزيـ ــر س ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ــروف ونــائ ـبــه
م ـي ـخــائ ـيــل ب ــوغ ــدان ــوف ،ث ـ ّـم ــة خ ــاف
فــي الـلـهـجــة فــي األط ــروح ــة الــروسـيــة
بـشــأن ســوريــا .بــوتــن ـ ـ ال ــذي يـحــدد،
ٌ
حاسم ليس في
في النهاية ،املسار ـ ـ
تأييده غير املحدود للنظام السوري،
بل وفي اعترافه غير امللتبس باألسد
ـولــى سـلـطــاتــه إثــر
كــرئـيــس شــرعــي ،تـ ّ
ان ـت ـخــابــات ذات صــدق ـيــة ،أظ ـه ــرت أن
أغلبية بني السوريني تـ ّ
ـؤيــده .يحسم

املعلن رسميًا ،كل الجدل
هــذا املوقف َ
املمكن حــول سقف املـبــادرة الروسية.
غ ـيــر أن األطـ ـ ــراف ال ـتــي ت ـتــواصــل مع
تفسر اللغة
الفــروف وبوغدانوف ،قد ّ
الدبلوماسية لالفروف أو االيحاءات
ـرات
الـتـفــاوضـيــة ل ـبــوغــدانــوف ،تـفـسـيـ ٍ
شـ ـت ــى ،كـ ـ ــل م ـن ـه ــا بـ ـم ــا يـ ـت ــواف ــق مــع
ٌ
م ـص ــال ـح ــه ورؤي ـ ـ ـتـ ـ ــه .ومـ ـ ــن بـ ــن تـلــك
اإليحاءات ما يتعلق بـ «جس النبض»
ومـعــرفــة ال ـحــدود والـخـطــوط املمكنة
داخل محور املقاومة.
وعلى رغم تنامي العالقات التحالفية
ب ــن مــوس ـكــو وط ـ ـهـ ــران ،وتــداول ـه ـمــا

ف ــي ش ـ ــؤون دعـ ــم دمـ ـش ــق ،اق ـت ـصــاديــا
وعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــا ،وف ـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـجـ ـ ــون الـ ـح ــل
ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي سـ ــوريـ ــا؛ فـ ــإن األم ــن
ال ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه ،ح ـســن نـصــرالـلــه،
بات ،بالنسبة الى الروس ،الجهة التي
ي ــأخ ــذون مـنـهــا ال ـخــاصــة ،بــا ظــال.
ووراء ذلك ،ثالثة أسباب رئيسية ،هي
أوال ،إن ال ـحــوار مــع نصرالله
اآلت ـيــةً :
هــو ح ــوار مــع رج ــل امل ـقــاومــة ال رجــل
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،ومـ ــع س ـيــاســي راك ــم
تــراثــا مــن الصدقية العالية؛ ثانيًا أن
نصرالله هو الحليف املشترك لدمشق
وطهران ،ولديه ،تحديدًا ،كلمة السر؛
ثــالـثــا أن ح ــزب الـلــه ق ــوة رئـيـسـيــة في
ال ـ ـحـ ــرب ع ـل ــى اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب فـ ــي س ــوري ــا
والـعــراق ،كما لبنان ،وهــو مــا يجعله
شريكًا وازنًا في أي تصور مستقبلي
للحل السياسي لألزمة السورية.
فـ ــي الـ ـخ ــام ــس مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري،
اسـتـقـبــل نـصــرالـلــه بــوغــدانــوف الــذي
كـ ــان ق ــد جـ ــال ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وت ـع ـ ّـرف
امل ــواق ــف ،واس ـت ـعــرض الـ ــرؤى ،ووجــد
أنــه من املناسب وضــع ما في جعبته
على طــاولــة األم ــن الـعــام لـحــزب الله،
بما فــي ذلــك مــا سمعه هــو شخصيا،
وسمعه الــروس ،حول كل املواقف من
الرئيس األسد.
أوضـ ــح رج ــل امل ـق ــاوم ــة ل ـبــوغــدانــوف،
مــن دون أدنــى الـتـبــاس ،أننا نخوض
امل ـع ــرك ــة ض ــد اإلره ـ ـ ـ ــاب ،ودفـ ــاعـ ــا عــن
سوريا والــدولــة السورية وخياراتها
االستراتيجية ،لكننا ،بالقدر نفسه،
«نخوض معركة الرئيس» .ال حل إال
ت ـحــت س ـقــف ال ــرئ ـي ــس .الــرئ ـيــس خـ ٌـط
أحمر.
مل ــاذا؟ مــا الــذي يضير حلف املقاومة،
والدولة السورية في القلب منه ،إذا تم
الحفاظ على «كل شيء» ،مقابل حتى
تقصير والية الرئيس؟
أوال ،الرئيس بشار األس ــد ،كان
كــا؛ ً
دائـ ـم ــا ق ــائـ ـدًا مـ ـق ــاوم ــا ،ل ـك ـنــه ت ـح ـ ّـول
اليوم ،بعد أربــع سنوات من الحرب،
رم ـ ـ ـ ـزًا ل ـل ـم ـق ــاوم ــة ولـ ـلـ ـمـ ـح ــور ،رم ـ ـزًا
ذا ق ـي ـمــة م ـع ـنــويــة كـ ـب ــرى ،ال يـمـكــن
وض ـع ـهــا ،بــاملـطـلــق ،ف ــي م ـعــادلــة حل
سياسي .وثانيًا ،أن الرئيس األســد،
ب ـش ـخ ـص ــه ورمـ ــزي ـ ـتـ ــه وت ــوجـ ـه ــات ــه،
يمثل ،فــي حــد ذات ــه ،خــاصــة الــدولــة
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،وال ـ ـقـ ــائـ ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــادر ع ـلــى
إدارة حــرب ـهــا ض ــد اإلره ـ ـ ــاب .ثــالـثــا،
األســد هو عنوان وحــدة ســوريــا ،وال
ي ـم ـكــن اح ـت ـس ــاب ــه ع ـل ــى ج ـه ــة ديـنـيــة
او طائفية أو منطقة أو حتى حزب
سياسي ،ومن غير املقبول ،بالتالي،
أي ن ـق ــاش ل ــه هـ ــذه ال ـص ـف ــات ف ــي ما

يتصل بــالــرئـيــس وال ـحــل السياسي
فــي ســوريــا .رابـعــا ،فــي تجربته التي
خ ــاض ـه ــا م ـن ــذ االح ـ ـتـ ــال األم ـي ــرك ــي
لـلـعــراق  2003وتـهــديــد واشـنـطــن لــه،
بجيوش الـعــدوان ،باملصير العراقي
إذا ل ـ ــم يـ ـتـ ـخ ــل ع ـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ّ
ال ـت ـص ــدي ل ـل ـغــرب وإس ــرائـ ـي ــل ،ومــن
ث ــم ف ــي اص ـ ـ ــراره ع ـلــى ال ـع ــاق ــات مع
إيران ،وعلى دعم املقاومات العربية،
وتـصــديــه للمقاطعة والـحـصــار منذ
 ،2005ووق ـف ـت ــه ف ــي وج ـ ــه الـ ـع ــدوان
اإلسرائيلي على لبنان  ،2006وعلى
غ ــزة ف ــي  ،2009وأخـ ـيـ ـرًا ف ــي قـيــادتــه
الـ ـتـ ـص ــدي الـ ـ ـس ـ ــوري ل ـ ــإره ـ ــاب مـنــذ
2011؛ فــي كــل ه ــذه الـتـجــربــة ،انـتــزع
األسد مكانته ،ال كرئيس للجمهورية
العربية السورية فقط ،وإنـمــا لقوى
املقاومة وجماهيرها في املنطقة.
خـ ـ ـ ــرج بـ ـ ــوغـ ـ ــدانـ ـ ــوف مـ ـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع ــه
ال ـطــويــل مــع ن ـصــرالـلــه ،وق ــد تـبـلــورت
امل ـب ــادرة الــروس ـيــة فــي ثــاثــة خطوط
ح ـم ــر :ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة وخ ـيــارات ـهــا
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،الـ ـجـ ـي ــش ال ـع ــرب ــي
السوري ،والرئيس بشار األسد.
ت ـحــت هـ ــذه ال ـس ـق ــوف ال ـث ــاث ــة ،ت ـقـ ّـدم
مــوسـكــو ل ـل ـســوريــن ،ط ــاول ــة لـلـحــوار
حول كل شيء آخر ،حوار بال شروط،
وال مرجعيات ،ال «جنيف »1وال سواه،
وال أي مقترحات تمس تلك السقوف
أو تشكل مساسًا بسيادة ســوريــا أو
تدخال في شؤونها.
ً
املبادرة هي ،في األول واألخير« ،حاجة
روسية» الستمرار الغطاء السياسي
لـ ـ ـل ـ ــدع ـ ــم االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي وال ـ ــدف ـ ــاع ـ ــي
امل ـت ـص ــاع ــد ال ـ ــذي ال ـ ـتـ ــزم ويـ ـلـ ـت ــزم بــه
الكرملني منذ  ،2011ال أكثر؛ ال يعني
ذلــك أن األط ــراف الوطنية مستبعدة؛
بالعكس هــي مـطـلــوبــة ،باتجاهاتها
وبرامجها ،لتعضيد وحدة السوريني
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب والـ ـنـ ـه ــوض
بعملية إعادة البناء؛ لكن مع انحسار
القوى على األرض ملصلحة املنظمات
اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،ال ُتـ ـع ــد املـ ـص ــالـ ـح ــة مــع
األحزاب واملثقفني ،على أهميتها ،ذات
محتوى واقعي ميدانيًا؛ ما يبقى هو
ما حــدده األســد في مسارين ،أولهما
الكفاح ضد اإلرهاب حتى استئصاله،
وثــانـيـهـمــا املـصــالـحــات املـيــدانـيــة مع
املسلحني السوريني لتالفي املزيد من
الــدمــاء ،وتــوحـيــد الـجـهــود فــي املسار
األول؛ بطبيعة الحال ،سيكون الحوار
الـ ـس ــوري ـ ـ ـ ـ ال ـ ـسـ ــوري ،ب ــال ــغ األه ـم ـيــة
ك ـم ـس ــار ث ــال ــث ،يـ ـع ــزز وحـ ـ ــدة ال ـق ــوى
الوطنية واالجتماعية السورية ،نحو
تجاوز األزمة واالنتصار في الحرب.

تقرير

تقديرات اسرائيل لـ  :2015األسد صامد
يحيى دبوق
ن ـ ـشـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة هـ ـ ــآرتـ ـ ــس ،أم ـ ــس،
ت ـق ــدي ــرات االس ـت ـخ ـب ــارات الـعـسـكــريــة
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة (أم ـ ـ ـ ــان) ل ـس ـنــة ،2015
وت ـحــدي ـدًا مــا يتعلق بــالـجــزء املعني
بـ «الحلبة السورية وحــزب الله» .في
سوريا ،تــرى تقديرات االستخبارات
ان الحرب في هذا البلد افضت حتى
اآلن ال ــى «تـ ـع ــادل اس ـتــرات ـي ـجــي» ،اذ
ال احــد ق ــادرًا على اخـضــاع عــدوه في
هذه املرحلة .في حني ان القتال يسود
ف ــي ك ــل م ـك ــان ف ــي س ــوري ــا ،اال ان ــه ال
تــرج ـيــح ل ـك ـفــة احـ ــد ع ـلــى اآلخـ ـ ــر .أمــا
نظام الرئيس الـســوري بشار االســد،
بحسب التقديرات ،فال يــزال مستقرًا

وص ــام ـدًا ،وق ــد يكتفي فــي املستقبل
القريب باالحتفاظ بالعاصمة دمشق
و«مـ ـم ــر» يـصـلـهــا ال ــى ح ـلــب وش ـمــال
غـ ــرب س ــوري ــا .امـ ــا ل ـج ـهــة اس ــرائ ـي ــل،
فـتـقــديــر االس ـت ـخ ـبــارات ب ــأن «ال ـحــرب
االهلية أثقلت كاهل الجيش السوري
وب ـ ــات غ ـيــر مـعـنــي ف ــي ه ــذه املــرحـلــة
بـ ـم ــواجـ ـه ــة ع ـس ـك ــري ــة مـ ـب ــاش ــرة مــع
اســرائـيــل ،على النقيض مــن الجهات
املـتـطــرفــة ف ــي س ــوري ــا ،وع ـلــى رأسـهــا
حـ ــزب الـ ـل ــه ،ال ـ ــذي س ـي ـب ــادر إلـ ــى شن
ع ـم ـل ـي ــات فـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالن ،خ ـصــوصــا
ان ح ـ ــزب الـ ـل ــه أنـ ـه ــى بـ ـن ــاء ع ـ ــدد مــن
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات الـ ـف ــرعـ ـي ــة وال ـش ـب ـك ــات
االرهابية في الجوالن ،بمساعدة من
الجانبني االيراني والسوري».

ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ـ ــن اس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب «الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل
االسـتــراتـيـجــي» فــي ســوريــا؟ بحسب
التقديرات االستخبارية االسرائيلية،
ي ـعــود ذل ــك ال ــى ال ـت ـحــول ف ــي مـقــاربــة
الغرب للصراع السوري :من التهديد
بـ ـمـ ـه ــاجـ ـم ــة الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ع ـ ـلـ ــى خ ـل ـف ـيــة
اسـتـخــدامــه ســاحــا كيميائيًا فــي آب
 ،2013الى االعالن عن ضربات جوية
ضــد ع ــدو ه ــذا ال ـن ـظــام ،وه ــو تنظيم
ال ــدول ــة االس ــام ـي ــة (داعـ ـ ـ ــش) ،وبـعــد
عــام واح ــد فـقــط عـلــى الـتـهــديــد االول.
ويرد في التقديرات االستخبارية انه
حتى وإن لم تعترف الواليات املتحدة
بأنها تعزز حضور االسد في سوريا،
اال ان سياستها هناك تتسبب فعليًا
بزيادة قوة االسد في وجه اعدائه.

واج ـ ـ ـ ــه ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،ب ـح ـســب
التقديرات ،خطرًا اكيدًا في صيف عام
« ،2013بعد استخدام الكيميائي ،اال
ان الـتــدخــل الــروســي نجح فــي بلورة
ت ـســويــة ت ـنــص ع ـلــى تـفـكـيــك ال ـســاح
ال ـك ـي ـم ـيــائــي ،م ـقــابــل إلـ ـغ ــاء ال ـه ـجــوم
العقابي ،االمــر الــذي ازال الخطر عن
النظام».
وفـ ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــال ــدول املـ ـج ــاورة،
وت ـ ـحـ ــديـ ــدا لـ ـبـ ـن ــان وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ،ت ــرى
ت ـق ــدي ــرات االس ـت ـخ ـب ــارات الـعـسـكــريــة
االســرائ ـي ـل ـيــة أن الـ ـص ــراع يـمـتــد الــى
هاتني الدولتني« ،إذ ال يوجد اي مانع
مـ ــادي او حـ ــدود فــاص ـلــة فـعـلـيــة بني
هذه الدول ،والخالفة االسالمية التي
اعلن عنها تنظيم داعش ،يتمدد على

