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هل تدفع إسرائيل ثمن
الهجوم الغربي على سورية؟
بقلم :تسفي برئيل
ل���م تكن المعضل���ة ،التي واجه���ت صناع الق���رار في بريطانيا وفرنس���ا
والواليات المتحدة ،حول ما إذا س���يتم الهجوم  -فق���د أعلن ترامب علنًا أن
الهجوم س���يأتي  -وإنما كيفي���ة تنفيذ هجوم مقنن ف���ي ظل ظروف عدم
اليقين السياس���ي .التخوف الرئيس���ي هو رد الفعل الروسي المضاد ،الذي
سيقود إلى تصعيد ،وربما إلى تصادم دولي على الساحة السورية.
مس���ارعة وزير الدفاع األميركي ،جيم���س ماتيس ،إلى اإلعالن بأن الهجوم
كان لمرة واحدة وال���ى األهداف المركزة والقليلة الت���ي تعرضت للهجوم،
ي���دل على أن "العدوان الثالثي" ،كما وصفته إيران (في تلميح إلى "العدوان
الثالث���ي" على مصر أيام حرب س���يناء في الع���ام  )1956كان المقصود منه
أساس���ا نقل رسالة قاسية ،وليس أكثر من ذلك .وهي رسالة تأتي كجزء من
التزام الدول الغربية بمنع انتش���ار استخدام األسلحة غير التقليدية ،على
الرغم من أن األس���لحة التقليدية في س���ورية بالذات ،تسببت بمئات آالف
القتلى.
إال أن���ه حتى تحدي���د "الخط األحمر" ض���د األس���لحة الكيميائية يتطلب
تفس���يرًا حول سبب مجيء هذا الرد ،بالذات بعد االستخدام الحالي لألسلحة
الكيميائي���ة ،وليس بعد عش���رات الح���االت التي تم فيها اس���تخدامه في
الماضي ،باستثناء الهجوم الذي وقع قبل عام في خان شيخون.
هذا الهجوم ال يشير إلى تغيير في االستراتيجية األميركية فيما يتعلق
بضلوعها في الحرب في س���ورية .فالسياس���ة التي حدده���ا ترامب ال تزال
تدعي بأن القوات األميركية غادرت األراضي السورية وأن اإلدارة األميركية
ال تنوي أن تكون شريكا في العمليات السياسية التي تصيغها روسيا لحل
األزمة.
من الصعب ،أيضًا ،رؤية الهجوم على أنه عرض لتحالف غربي مصمم على
العمل ضد تجمعات األس���لحة الكيميائية أو إحداث تغيير في وضع النظام
الس���وري .فتغيب ألمانيا وإيطاليا ودول غربية أخرى عن الهجوم ،رغم أنها

كانت ً
جزء ا م���ن التحالف ضد "داعش" ،يوضح االختالف���ات ليس فقط فيما
ً
يتعلق بالرد ،ولكن ربما أيضا يوضح بشكل رئيسي الشرخ بين ترامب وحلفاء
الواليات المتحدة .هذا الش���رخ قد يؤثر ،أيضا ،على المعارك العس���كرية أو
السياسية التي ستأتي الحقا.
بالنس���بة إلسرائيل ،ال ينهي هذا الهجوم الحس���اب "الخاص" بينها وبين
سورية وإيران .هذان حسابان منفصالن ،لكن أحدهما يؤثر على اآلخر .يمكن
االفتراض أن جزءًا من رد الفعل الروس���ي المتوقع س���يكون فرض قيود على
استخدام إس���رائيل الحر نس���بيًا ،للمجال الجوي السوري لشن هجمات ضد
أهداف إيرانية .روس���يا ال تس���ارع بالضرورة للرد العس���كري على الهجوم،
ولكنها تستطيع معاقبة حليف "المعتدي" الرئيسي ،الواليات المتحدة.
إذا اتخ���ذت هذا المس���ار ،فإنها سترس���ل رس���الة مزدوج���ة ،واحدة إلى
واش���نطن بصفتها راعية إلسرائيل ،واألخرى إلس���رائيل على أنها تنتهك
السيادة السورية ،أي احتكار السيطرة الروسي .إيران ،على الرغم من تبادل
التهديدات التي عبر عنها زعماؤها ،وتلك التي وصلت من حس���ن نصر الله،
ردت حتى اآلن بشكل غامض.
لق���د وصفت الدول الث�ل�اث المعتدي���ة بأنها "مجرمة" وحمل���ت الواليات
المتحدة وحلفاءها المس���ؤولية عن "انتهاك س���يادة سورية خالفا للقانون
الدولي" .لك���ن طهران ،على النقيض من ترامب ،الذي وعد "بصواريخ جميلة
وجديدة وذكية" ،لم تفصل العواقب وكيف سترد.
من بين الدول الثالث ،سورية وإيران وروسيا ،تتواجد إيران في أكثر موقف
حس���اس ،ألنه من المتوقع أن يقرر الرئيس ترامب ،الش���هر المقبل ،بش���أن
مس���تقبل االتفاقية النووية ،ولن تهدد إيران اس���تقرار االتفاقية من خالل
الرد على الواليات المتحدة .وبالتأكيد ليس ضد بريطانيا أو فرنسا.
إن التدهور الس���ريع في س���عر الريال اإليراني ،واالنتقاد الداخلي للوضع
االقتصادي ،والنضال ضد فرض عقوبات جديدة ،يجبر إيران على ممارس���ة
الح���ذر المفرط تجاه إس���رائيل ،ألنه ينظر إليها على أنه���ا ذات تأثير هام
على قرارات ترامب والكونجرس األميركي .بالنس���بة لسورية فإنها ،في كل

دمار خلفته الضربات الغربية في سورية.

األح���وال ،ال تملك ق���درة حقيقية على الرد على الهج���وم الثالثي ،وعلى ما
يبدو فإنها ال تخطط أيضا ،لفتح جبهة ضد إس���رائيل ،ما يعني أن عبء الرد
الرئيسي سيقع اآلن على روسيا.
ً
س���وف يعتمد الرد الروسي على حس���اب بارد للربح والخسارة ،ولكن أيضا
على اعتبارات الهيبة .يمكن أن يحدد الهجوم كخطأ فادح من قبل الواليات
المتحدة وحلفائها ،لكن طالما أن األهداف الروس���ية أو المناطق الروسية لم
تتع���رض للهجوم ،فإن الحلبة بين الق���وى العظمى يمكن أن تدار في األمم
المتحدة .ومن ناحية أخ���رى ،يمكنها تأطير الهجوم على أنه ضربة لحليف
استراتيجي يتطلب منها الرد.
يسمح لنا االفتراض بأن روس���يا قد تتبنى الخيار األول ،ألن الهجوم يحرر
روس���يا من مسؤولية اس���تخدام األس���لحة الكيميائية من قبل األسد ،ومن

الواليات المتحدة لم ّ
تغير إستراتيجيتها في سورية
بقلم :عاموس هرئيل
طالما أن كل ش���يء متوقع في عالم الرئيس األميركي دونالد ترامب ،فإن الهجوم
الغرب���ي العقابي على س���ورية ،في الس���اعات األولى من صباح الس���بت ،كان تطورا
متوقعا .فالرئيس األميركي حدد منذ فترة طويلة الخط األحمر بشأن قتل المدنيين
باألس���لحة الكيميائية ،وخالفا لسلفه براك أوباما ،التزم بهذا الخط في العام ،2013
أيضا.
منذ اللحظة التي تم فيها اكتش���اف مقتل المدنيين على نطاق واس���ع في دوما،
ش���رق دمش���ق ،قبل أس���بوع ،كان من الواضح تماما أن ترامب اعتبر نفس���ه مضطرا
للهج���وم ،على الرغ���م من أنه يعتقد ،منذ فترة طويلة ،أنه س���يكون من األفضل له
س���حب الق���وات األميركية القليلة من س���ورية .ووفقًا للتقارير األول���ى الواردة من
سورية ،فقد تسببت الصواريخ الموجهة والقنابل التي أطلقتها الطائرات والسفن
األميركية والبريطانية والفرنس���ية في إلحاق أضرار بالغة باألهداف ،ولكن ال يبدو
أنها تعرض للخطر ،على نحو خطير ،بقاء نظام األسد .لقد صمد النظام أمام أكثر من
ذلك .وبدون تحرك أميركي منسق الستئناف المساعدات للجماعات المتمردة ،التي
تنهار تحت الضغط الروس���ي واإليراني ،ال يوجد تهديد حقيقي للنظام .وال يظهر
ترامب أي عالمات على أنه مهتم بذلك.
وفق���ًا للمؤتمر الصحاف���ي للبنتاغون ،فإن األهداف التي تم اس���تهدافها كانت
مرتبطة بمواقع أس���لحة كيميائية وبيولوجية ،وتم اختيارها بحيث ال تشكل خطرًا
جس���يما على المدنيين والقوات األجنبية .لقد أعل���ن وزير الدفاع ،جيمس ماتيس،
أن الهدف كان تقويض قدرة نظام األس���د على استخدام أسلحة الدمار الشامل في
المس���تقبل وردعه .إذا تم رس���م الخطوط العريضة للهجوم ،ال يبدو أن أميركا تغير
اإلستراتيجية في سورية .عالوة على ذلك ،فإن الغرب يقول للرئيس األسد إنه بقدر
ما يهمه يمكنه االستمرار في قتل المدنيين ،طالما أنه ال يتم بوسائل كيميائية.
ّ
نفذ ترامب للمرة الثانية ،خالل س���نة ،الش���يء األخالق���ي الصحيح عندما رد على
المجزرة الكيماوية .هل سيس���هم هذا في تحريك ش���يء أساسي في ميزان القوى
في س���ورية؟ من المش���كوك في ذلك جدا .يدعي صحافيون في واش���نطن بأن وراء
الكواليس كان هن���اك جدل في اإلدارة .فقد أوصى ماتي���س والجنراالت بمهاجمة
محدودة خوفا من التورط مع روسيا .بينما دفع جون بولتون ،مستشار األمن القومي
الجديد للرئيس والصقر الجارح ،نحو هجوم أوسع .في الوقت الحالي يبدو أن موقف
الجنراالت هو الذي تغلب.
السؤال الرئيسي اآلن يتعلق بالرد الروسي .لقد أعلن الكرملين بالفعل أن الهجوم
كان إهان���ة للرئي���س فالديمير بوتين ،الذي نفى بش���كل روتين���ي وجود المذبحة
الكيماوية ،وألمح ،هذا األس���بوع ،إلى ترامب ب���أن يمتنع عن اتخاذ إجراءات عقابية.
ف���ي الخلفية يقف التحقيق ضد الرئيس األميرك���ي والروابط الخفية ،التي عقدها
رجاله مع موس���كو عشية فوزه في االنتخابات .وبالتالي فإن لدى ترامب أسبابا أخرى
إلثب���ات العزم ضد الروس .ومع ذلك ،من المش���كوك فيه للغاية أننا عش���ية الحرب
العالمية الثالثة ،فالجانبان ليس لهما مصلحة في حدوثها .الوضع خطير ،ولكن في
الحقيقة يمكن الس���يطرة عليه .بقدر ما هو معروف اآلن فإن نصيب إس���رائيل فيه
هامشي إلى حد بعيد.
رسالة من إسرائيل
قبل س���اعات قليلة من الهج���وم األميركي ،تم إصدار تصريحي���ن مهمين حول
التوتر المتزايد بين إس���رائيل وإيران في سورية .فقد أعلن المتحدث باسم الجيش
اإلس���رائيلي أن الطائرة اإليرانية غير المأهولة ،التي تم اعتراضها في  10ش���باط،
كان���ت تحم���ل متفجرات .وكانت ف���ي طريقها لالنفجار فوق هدف عس���كري .وفي

بيروت ،قال األمين العام لــ "حزب الله" ،حس���ن نصر الله ،إن القصف الذي نسب إلى
إسرائيل في بداية األسبوع ،والذي قتل فيه سبعة مستشارين إيرانيين في قاعدة
سالح الجو السورية "التيفور" ،يخلق مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.
يربط إعالن الجيش اإلس���رائيلي ،بشكل رمزي ،بين الحادثين األخيرين ،في شباط
ونيس���ان .ف���ي الحادثة األولى هاجمت إس���رائيل ،أيضا ،قاع���دة "التيفور" ودمرت
مقصورة القيادة التي أطلقت الطائرة بدون طيار .وبعبارة أخرى ،يحتمل أن الهجوم
األخير (الذي لم تتحمل إس���رائيل المسؤولية الرسمية عنه) كان يستهدف نشاطًا
ً
ذا طبيعة مماثلة .أحد القتلى كان ضابطا برتبة عقيد ،قائد منظومة الطائرات بدون
طيار التابعة للحرس الثوري اإليراني .ومن هنا يمكن االفتراض أن إس���رائيل عملت
على إحباط بناء مجال جوي إيراني نشط داخل القاعدة السورية الشاسعة.
الرسالة اإلس���رائيلية موجهة إلى بوتين ،وبالمقدار نفسه ،إلى الرئيس اإليراني
حس���ن روحاني .انظرا ما الذي يعده تحت أنفيكم���ا ،قائد فيلق القدس في الحرس
الثوري ،الجنرال قاسم سليماني.
تعتقد إس���رائيل أن الرسوخ العس���كري اإليراني ،الذي اكتسب زخما في األشهر
األخيرة بعد نجاح نظام األس���د في الحرب األهلية الس���ورية ،يستهدفها هي في
المق���ام األول .توجد هنا بالطبع عملية أوس���ع .الحرس الثوري يس���تثمر عش���رات
مليارات الدوالرات في حروب في جميع أنحاء الش���رق األوسط :في سورية ،ومساعدة
ّ
والمتمردي���ن الحوثيين في اليمن ،وبدع���م أقل للمنظمات
"حزب الل���ه" في لبنان،
الفلسطينية في قطاع غزة .روحاني يغوص في أزمة اقتصادية ،مصحوبة بمواجهة
سياسية داخلية صعبة ،ضد استمرار خط الصقور ،الناشط ،بقيادة الحرس الثوري.
في مدينة أصفهان ،اس���تؤنفت المظاهرات العنيفة ضد النظام في األيام األخيرة.
وقيمة العملة اإليرانية آخذة في االنخفاض أيضا.
سياس���ة إس���رائيل الحالية في س���ورية موضح���ة عبر تصريحات رس���مية ،وعبر
منش���ورات متكررة في وس���ائل اإلعالم األجنبية ،وعبر الهجم���ات التي يتم تحمل
المس���ؤولية عنها ،وكذلك عبر عمليات القصف التي ال يوجد ،ظاهرا ،مسؤول عنها.
وفي الواقع ،تقول إس���رائيل :إن النش���اط اإليراني ،حتى الس���ري ،شفاف بالنسبة
لنا .يمكننا أيض���ًا أن نؤذي المصالح والمواقع اإليراني���ة بعيدًا عن حدودنا (قاعدة
"التيف���ور" تبعد حوالي  250كيلومترًا عن إس���رائيل) .إيران هي التي تتآمر إللحاق
األذى بن���ا ،مثل الطائرة بدون طيار في ش���باط ،وبالتالي لدينا الحق في اس���تباقها
ومهاجمته���ا كدفاع عن النفس ،والحملة جارية ،ليس فقط في الجوالن بل في عمق
سورية.
تأت���ي تصريحات نصر الله ف���ي أعقاب التهديدات ،التي صدرت هذا األس���بوع،
م���ن قبل كبار المس���ؤولين في طهران ،بما في ذلك أعضاء م���ن الحرس الثوري .لقد
ّ
حول س���ليماني آخر هجوم إلى حدث وطني ونظم جنازات جماعية للقتلى .وبقيامه
بذلك ،فإنه يخلق ً
توقعا برد فعل إيراني عنيف ،يتم اس���تيعابه بطبيعة األمر ،في
ً
إس���رائيل أيضا .ومع ذل���ك ،فإن الصياغة التي اختارها األمي���ن العام لـ "حزب الله"
مثيرة لالهتمام.
لقد وصف نصر الله ذلك بالمواجهة اإلسرائيلية -اإليرانية ،ولم يهرع إلى التطوع
برجاله كطليعة في المعركة .يب���دو أن هذا مرتبط باالنتخابات البرلمانية اللبنانية
المقرر إجراؤها في  6أيار .ليس هذا هو الوقت المناس���ب لتصوير نصر الله كعميل
إيراني .في هذه اللحظة ،يتواجد سليماني في الحلبة وحده .والسؤال هو ما إذا كان
س���ينجح في جر الشركاء اآلخرين في المحور الذي تبلور حول نظام األسد ،إلى ّ
فعل
االنتقام والمواجهة مع إسرائيل ،أم أنه ستكون لديهم مصلحة في كبحه.

عن "هآرتس"

دور الحارس الخاص لضمان الس���لوك السوري "المناسب" .كما نذكر ،وعدت
روسيا بتفكيك سالح األس���د الكيميائي مقابل عدم مهاجمة سورية ،خالل
األزمة التي وقعت خالل فترة والية أوباما .لقد تبنت روسيا تقليديا سياسة
االعتراض الدبلوماس���ي ،من خالل فرض الفيت���و ،على نوايا الغرب العقابية
ضد سورية ،ولم تتصرف في الميدان إال ضد الميليشيات المتمردة ،وليس
ضد الدول التي مولتها أو تعاونت معها.
منذ العام  ،2015عندما بدأت روسيا تدخلها العسكري في سورية ،عملت بال كلل
وبنجاح لوقف مشاركة دول أخرى في الساحة .يمكن للرد المضاد على الهجوم في
سورية تخريب هذا الجهد وإعطاء الدول الغربية ذريعة جديدة للتدخل.

عن "هآرتس"

هجوم من أجل رفع العتب !
بقلم :اليكس فيشمان
أعد الجد ترامب عصيدة بنكهة كيماوية كي يش���بع األوروبيين ويش���بع
نفس���ه أساس���ا .بل انه نجح في أن يغيظ جدا باقي النابش���ين في المطبخ
الس���وري .فمن س���يبقى مع المطبخ الس���وري القذر (قتل الشعب ،السالح
الكيم���اوي ،االره���اب ،االيرانيون على الج���دار) بعد أن ش���بع االميركيون،
نهضوا وانصرفوا؟ اسرائيل.
وعلي���ه ،فم���ن ناحية اس���رائيل لم يحص���ل فجر أول من أمس أي ش���يء
يمكنه أن يحس���ن وضعها االستراتيجي .بقيت اس���رائيل في ذات الخانة
من المواجهة المتصاعدة مع ايران .فضال عن ذلك ،فان الرئيس األس���د لم
يضع���ف في أعقاب الهجوم الجوي االميركي  -البريطاني – الفرنس���ي .بل
بالعكس :فالهجوم زاد فقط االلتزام الروسي بنظام االسد ،وقد بات الروس
يتحدث���ون اليوم عن بيع منظومات مضادة للطائرات متطورة لس���ورية من
طراز اس  300وربما ايضا اس  ،400ما من شأنه أن يصعب العمل على سالح
الجو في اعماق س���ورية .يمكن لالسد أن يسمح لنفسه بالتجرؤ اكثر ،إذ ان
الس���لوك الروس���ي في االزمة االخيرة أوضحت له بان الروس سيحمونه في
كل ورطة.
كان مبرر القصف استخدام السالح الكيماوي ضد المدنيين ،والذي تسبب
بم���وت  40مدنيا ،بينهم من اطفال .وقد عصف الرأي العام في الغرب .ولم
يكن بوسع الواليات المتحدة ،فرنسا ،وبريطانيا السماح النفسهم بالتجلد.
يا لها من ازدواجية .فالس���وريون استخدموا السالح الكيماوي ضد السكان
ست مرات على االقل منذ هاجمت ادارة ترامب ،قبل نحو سنة ،قاعدة جوية
سورية انطلقت منها طائرات هاجمت المدنيين بالسالح الكيماوي .غير أنه
ل���م تكن لهذه االحداث ما تكفي من العالقات العامة مثلما للضحايا الذين
التقط���ت صورهم في دوم���ا .لم تكن هنا رغبة في تغيير الوضع ،اس���قاط
االس���د ،او على االقل المس المكثف بالحكم السوري الشرير .كان هذا عقابا
رمزيا ،حذرا ،دون أخذ أي مخاطرة من شأنها أن تخلق مواجهة مع الروس.
قبل ثالث���ة ايام من الهج���وم هدد ال���روس الواليات المتحدة ،بش���كل
اس���تفزازي غير مس���بوق ،بانهم س���يضربون ليس فق���ط الصواريخ التي
س���تطلق نحو س���ورية ،بل ايضا الطائ���رات والمنصات الت���ي تطلق هذه
الصواري���خ .في حينه قدر الروس بان الوالي���ات المتحدة ال تعتزم ان تنفذ
حقا أي عمل ذي مغ���زى .وبالفعل ،لم تتجه الى المنطقة أي حاملة طائرات
اميركية ،ما كان يمكنه ان يؤش���ر الى النية للخروج في حملة طويلة المدى
م���ع الكثير جدا من االهداف .حاملة الطائرات ،هاري ترومان ،التي انطلقت
الى المنطقة من فيرجينيا في  11نيس���ان ،لن تصل هنا ،هذا اذا وصلت ،اال
في منتصف االسبوع.
لق���د أعد االميركي���ون خطة هجوم ليس���ت معقدة جدا .وحس���ب دائرة
العمليات في الجيش الروسي في س���ورية فقد هوجمت منشآت في ستة
مطارات ،وهدفان آخران :منش���أة "س���يرس" في منطقة البرزة في جمراية،
وقاعدة عس���كرية في القس���وة ،وكلتاهما قرب دمشق .كل هذه االهداف
هي "اهداف رقيقة" – مخازن ومختب���رات النتاج المواد الكيماوية .وكانت
النية تجاوز منظومات الدفاع الروسية واستخدام الذخيرة الدقيقة للمدى
البعي���د ،وال س���يما صواريخ تومه���وك ،والتي ليس لها ق���درة على اخراج
مسارات الطيران عن االستخدام او اختراق خنادق محصنة .والقسم االكثر
إثارة لالهتم���ام في هذا الهجوم ليس هو الجانب العس���كري ،بل الجانب

الدبلوماس���ي :كانت هذه هي المرة االولى منذ سنوات بعيدة عملت فيها
هذه الدول الثالث معا وليس ضد "داعش".
كان���ت اللعبة مبيعة .وزيرة الدفاع الفرنس���ية اعترف���ت علنا بان الروس
تلقوا بالغا مس���بقا بالهجوم ،وكذا اسرائيل وتركيا ،وفي واقع االمر كل من
يتواجد في سورية اطلع بشكل مباشر أو غير مباشر.
و ال غرو أن البيان االول ،الذي صدر عن وزارة الدفاع الروسية ،فور الهجوم
كان ان روس���يا لم تستخدم منظوماتها للدفاع الجوي ،مثلما هددت ،وذلك
الن الصواري���خ الجوالة االميركية حتى لم تدخل المجال الجوي للمنظومات
الروسية .لقد كان االميركيون حذرين جدا لدرجة أن منشأة االنتاج والتخزين
للم���واد الكيماوية في الالذقية لم تهاجم ،وذلك الن الروس يتواجدون في
المحيط .والنتيجة هي مس���توى متدن للغاي���ة الي عملية محدودة يمكن
تصورها .فالخطابية العالية لترامب تتناس���ب تناس���با عكسيا مع الضرر
الحقيق���ي الذي حققه هذا الهج���وم .واذا لم يكن هذا ب���كاف ،فان وزارة
الدف���اع االميركية نش���رت بيانا معيبا؛ بان الحديث ي���دور عن هجوم لمرة
واح���دة .والمعنى هو أنه حتى اذا لم تكن االهداف قد دمرت – وقس���م ال
بأس به م���ن الصواريخ الجوالة ،اعترضت – لي���س لالميركيين نية للعودة
لمهاجمة هذه المواقع .النتائج ال تعنيهم .هذا كان هجوما لرفع العتب.
وكأنه من أجل االيضاح باننا عالقون في الخانة االستراتيجية ذاتها ،فقد
نشر الناطق بلسان الجيش االسرائيلي عشية الهجزم االميركي بيانا غريبا
قيل فيه ان الطائرة المس���يرة االيرانية التي اس���قطت في  10شباط كانت
مس���لحة .فجأة اغلقت الدائرة .وعندما اس���قطت الطائرة المسيرة لم يكن
واضحا ما هو االنفعال ولماذا كان ينبغي الس���رائيل أن تدفع الثمن بطائرة
اف  16كي تتصدى لظاهرة س���بق أن شهدنا مثلها من قبل .فاذا وراء هذا
الضجيج حول هذه الطائرة المس���يرة بال���ذات ،التي تدهورنا الى مواجهة
مباشرة مع ايران؟ يتبين االن أن الطائرة المسيرة المسلحة كانت ستتفجر
ف���وق هدف معين في اس���رائيل ،لاليض���اح لها بالقطع ب���ان االيرانيين ال
يقبلون قواعد اللعب التي تمليها في س���ورية .الطائرة المسيرة المسلحة
االيرانية كانت ردا وتهديدا على قصف المنش���آت االيرانية في س���ورية،
مثل ذاك المعس���كر المعروف في أنه يستوعب متطوعين مؤيدين اليران
او المصن���ع النتاج الصواري���خ الدقيقة .الطائرة المس���لحة كانت الطليعة
في عقيدة قتال ايرانية جديدة ،س���تتضمن الى جانب الصواريخ الدقيقة
طائرات مس���يرة عنيفة ايضا هي في واقع االمر صواريخ جوالة .ولما كانت
قاعدة الطائرات المس���يرة العنيفة اقيمت في مطار "التيفور" ،فانه اصبح
ظاهرا هدفا مش���روعا من ناحية اس���رائيل ،مثل المصانع النتاج الس�ل�اح
الدقيقة ومثل تهريبات السالح الى لبنان.
واالن ،يس���تعدون في اس���رائيل المكانية أن يح���دد االيرانيون االنتقام
لموت س���بعة من مشغلي الطائرات المس���يرة الذين قتلوا ،االحد الماضي"
ف���ي "التيفور" .في هذا االطار يمكن لمبعوث���ي االيرانيين مثال ان يطلقوا
صواري���خ كورنت لمدى  5كيلو مترات من الحدود الس���ورية أو اللبنانية مع
اسرائيل وضرب مركبات للجيش االسرائيلي أو اطالق طائرة مسيرة مسلحة
اخرى تضرب هدفا عس���كريا ما ،او مقذووفة صاروخي���ة ،أو صاروخ ارض –
ارض .كل حدث كهذا ،كما تحذر أوساط جهاز األمن ،سيرد عليه بشدة .اما
الحرب الشاملة فستكون خالصة كمية المصابين في اسرائيل.

عن "يديعوت"

الكرة اآلن في الملعب اإلسرائيلي – اإليراني
بقلم :يوآب ليمور
باستثناء إس���رائيل ،يمكن لجميع األطراف المشاركة في األحداث األخيرة
في سورية أن تبتسم بارتياح .كل واحد منها تمسك بمواقفه ،ظاهرًا ،دون أن
ً
ً
ً
دبلوماسيا ثقيال.
عسكريا أو
يدفع ثمنا
هاجم���ت الواليات المتح���دة وبريطانيا وفرنس���ا عناصر تتعل���ق بالنظام
الكيميائي في سورية ،بالتالي بقيت وفية اللتزامها بعدم تجاهل استخدام
ً
هجوما أشد؛ بينما تعرضت سورية ألضرار
األسلحة المحظورة؛ ومنعت روسيا
طفيفة لم تهدد مصلحتها الرئيسية – سلطة األسد.
إن االنس���جام بين إنجازات األطراف كبير جدًا لدرج���ة أنه حتى المتآمرون
المتحمسون قد يجادلون بأن الهجوم وأهدافه كانت منسقة مسبقًا .بالتأكيد
ً
صحيحا ،ولكن لم تكن هناك مفاجأة في ما بدا أنه عمل إلزامي
لم يك���ن ذلك
لتبرئ���ة الذمة :كان من الواضح للجميع ما هو ش���باك فرص الهجوم ،أعدت له
ً
مسبقا ،وتلقت روسيا ً
إنذارا ً
مبكرا ،وسارع وزير الدفاع ،ماتيس ،لإلعالن
سورية

بأنه كان هجوما لمرة واحدة ،وبالتالي أزال الحبل عن رقبة األس���د ،الذي سارع
إلى التقاط صورة له في "يوم عمل آخر في المكتب".
النتيج���ة ه���ي أن المثلث الغربي خس���ر فرص���ة لتش���كيل قواعد جديدة
للعب في س���ورية ،ومن غير المحتمل أنه ردع س���ورية عن استخدام األسلحة
الكيميائية في المس���تقبل؛ وتلقت روسيا موافقة متجددة على تفوقها في
المنطقة ،ومن الممكن أن ترد بالذات بتشديد جميع النشاطات األجنبية في
س���ورية  -مع التركيز على إس���رائيل  -حتى ال تزعجها في قطف ثمار إعادة
تأهيلها االقتصادي .وأدرك األس���د أن العالم لن يقف في طريقه الستعادة
السيطرة على بالده ،التي ال تزال تنزف منذ سبع سنوات من الحرب األهلية.
في هذه الحالة ،فإن الدولة الوحيدة التي تخرج غير راضية هي إس���رائيل،
التي بقيت وحدها أمام "قوى الشر" في الساحة الشمالية .وليس عبثا أن تم،
يوم الجمعة بالذات ،النشر بأن الطائرة اإليرانية غير المأهولة ،التي أرسلتها
إيران إلى إس���رائيل في  10ش���باط كانت مس���لحة وفي طريقها لشن هجوم؛
فقد كان الهدف من هذا النش���ر هو اإلظه���ار أن اإليرانيين يجرون المنطقة

نحو التصعيد ،بشكل يتناقض مع مصالح جميع األطراف ،بما في ذلك روسيا
واألسد.
من المش���كوك فيه ما إذا كانت هذه الرس���الة اس���توعبت بس���بب ضجيج
الهجوم األميركي – البريطاني  -الفرنسي .حتى إيران رفضت التأثر .وتعتقد
إس���رائيل أن إيران تس���تعد للرد على هجوم األس���بوع الماضي ،على قاعدة
الطائرات بدون طيار التي تس���عى إلقامتها في ش���مال س���ورية .النشر عن
مقتل سبعة إيرانيين في الهجوم المنسوب إلى إسرائيل ،يهدف إلى إعداد
الرأي العام في إيران وإع���داد العالم للعمل المتوقع ليكون ردا على العدوان
اإلسرائيلي.
هذا هو عكس الواقع بالطبع ،لكن إس���رائيل تجد صعوبة في اإلقناع حاليا،
بأن فيلق القدس ،بقيادة قاس���م سليماني ،يهدد استقرار المنطقة ومصالح
جميع األطراف .الش���خص الوحيد الذي فهم ذلك هو حس���ن نصر الله :خالفًا
للتفس���ير الس���ائد ،لم تكن تصريحاته ،االثنين الماضي ،تش���كل تهديدًا
إلس���رائيل ،بل تش���كل هروبا من المواجهة معها .لقد أوضح أن هذه قضية

إسرائيلية – إيرانية ،وأنه هو ومنظمته لن يكونوا ً
جزء ا منها.
مثل هذا الواقع مالئم نس���بيا إلسرائيل ،ألنه يركز على الصراع على الحلبة
الس���ورية ،حيث تتمتع إس���رائيل بالهيمن���ة الجوية واالس���تخباراتية .إذا
ً
ً
واضحا
تهديدا
افترضنا أن روسيا لن تحد من أنشطتها ،فإن إسرائيل تشكل
إليران ،ليس فقط في الرد ،بل في القضاء التام على نش���اطها العسكري في
سورية.
ه���ذا هو الحال الذي قد تدخل إليه األط���راف إذا كان الرد اإليراني المتوقع
ً
صعبا وشمل وقوع إصابات ،وبالتأكيد إذا تم تشويش احتفاالت هذا األسبوع،
بالذكرى السنوية السبعين للدولة .القيادة السياسية واألمنية تتمتع بقليل
من الصبر إزاء النش���اط اإليراني في سورية ،وقد تنتهز الفرصة التخاذ خطوة
من ش���أنها أن ترس���م واقعًا مختلفًا ،وهو بالضبط ما فش���ل الهجوم الغربي
بتحقيقه في الهجوم ،صباح اول من أمس.

عن "إسرائيل اليوم"

