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وت��أت��ي ف��ي أع�ق��اب ال �ع��دوان اإلسرائيلي
األخير على دمشق».

تحذير للعرش األردني
وك��ان صالحي قام في وقت سابق أمس
بزيارة خاطفة لألردن أبلغ خاللها امللك
عبدالله «رسالة واضحة ال ريب فيها بأن
إيران ماضية بقوة لحماية الرئيس بشار
األس � ��د ،وس ��وري ��ا» .وت �ض �ي��ف أن «إي� ��ران
ج� ّ
�دي ��ة ف��ي ال ��دف ��اع ع��ن س��وري��ا ال �ت��ي لن
نسمح بسقوطها ،وعليك أن تنتبه إلى
أن��ه ف��ي ح��ال ق��رر األم�ي��رك�ي��ون ش��ن حرب
ع �ل��ى ه ��ذا ال �ب �ل��د ف ��إن م�م�ل�ك�ت��ك س�ت��ذه��ب
فرق عملة» .وتحذر الرسالة ملك األردن
«م��ن الفخ األميركي ال��ذي يهدد بإفقادك
عرشك وإزالة األردن نفسه عن الخريطة».
وت �ض �ي��ف أن «ال �ج �م �ه��وري��ة اإلس�ل�ام �ي��ة
مستعدة ألن ت�ق��دم ل��ك م��ا ي�س��اع��دك على
الصمود في وجه الضغوط التي تتعرض
لها ،وعلى وقف عملية نقل الصراع إلى
داخ��ل األردن» .وتختم ال��رس��ال��ة بتأكيد
«استعداد إي��ران لنقل األردن بهدوء إلى
معسكرنا ،إذا كانت لديكم ّ
النية للقيام
بذلك».
م �ص��ادر أردن �ي��ة م��واك�ب��ة ل �ل��زي��ارة تقول
إن الرسالة التي حملها صالحي كانت
من املرشد علي خامنئي نفسه ،مشيرة
إل � ��ى أن� �ه ��ا ك ��ان ��ت «ح � ��ازم � ��ة ول �ط �ي �ف��ة».
وت �ض �ي��ف أن ل� �ق ��اء ص��ال �ح��ي م ��ع امل �ل��ك
«ك��ان ّ
ودي��ًا ،فيما ك��ان اجتماعه برئيس
ال��وزراء (عبدالله النسور) عمليًا ،بينما
ك ��ان ��ت ال �ج �ل �س��ة م� ��ع وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
(ن��اص��ر ج� ��ودة) س�ي�ئ��ة ج � �دًا» .وت��وض��ح
امل � �ص� ��ادر ،امل �ق��رب��ة م ��ن ال� ��دي� ��وان امل�ل�ك��ي
األردن� � ��ي ،أن «امل �ل��ك ك ��ان ودودًا وت�ف� ّ�ه��م
ال ��رس ��ال ��ة اإلي ��ران� �ي ��ة ،وط� �م ��أن ص��ال�ح��ي
إل��ى أن األردن ل��ن ي�ت��دخ��ل ف��ي س��وري��ا».
ال�ل�ق��اء م��ع ال�ن�س��ور ك��ان «ع��ادي��ًا وت�ن��اول
ب �ح��ث ال �ت �ع��اون االق� �ت� �ص ��ادي ،ح �ي��ث تم
االتفاق على عقد اجتماع للجنة العليا
األردن�ي��ة اإليرانية املشتركة» .وتضيف
امل�ص��ادر أن «ج��ودة ل��م يكن مهذبًا .كان
ن ��اش �ف ��ًا خ �ل��ال االج � �ت � �م� ��اع .ك�ل�ام ��ه ك ��ان
عدائيًا ،أث��ار في خالله مسألة البحرين
والخالف اإليراني مع اإلم��ارات» .وترى
ه � ��ذه امل � �ص� ��ادر أن «ت� �ف ��اع�ل�ات ال ��زي ��ارة
ستكون الحقة» ،مشيرة إلى أنها «املرة
األول � ��ى ال �ت��ي ت �ق��دم ف�ي�ه��ا إي � ��ران ع��رض��ًا

«اسرائيل غير معنية من جهتها ،بتبادل
ض� ��رب� ��ات ع �س �ك��ري��ة م� ��ع س� ��وري� ��ا او م��ع
ح��زب الله ،وآم��ل أن تكون ه��ذه املخاطرة
م �ح �س ��وب ��ة» ،وق� � ��ال إن «ال � �ك� ��رة اآلن ف��ي
م�ل�ع�ب�ه��م ،إل ��ى أن ي�ح�ين م��وع��د امل�ح��اول��ة
الجديدة املقبلة لتهريب السالح ،لكن من
ال��واض��ح أن �ه��م ل��ن ي��واف �ق��وا ع�ل��ى العيش
تحت حصار كحصار قطاع غزة».
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ح � ��ذر ن� ��اح� ��وم ب ��رن� �ي ��اع ف��ي
«يديعوت احرونوت» ،من أن «قدرة ايران
وحزب الله على التحمل ،ليست بال حدود،
وقد يأتي الرد من لبنان أو من سوريا ،أو
في أي مكان آخر في العالم ،يتواجد فيه
سياح اسرائيليون ،أو سفارات أو طائفة
يهودية ،اذ إن اسرائيل ليست هي الالعب
الوحيدة في هذا امللعب».
م�ع�ل��ق ال �ش��ؤون ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي صحيفة
«معاريف» ،عامير رب��اب��ورت ،ك��ان االكثر
ت�ش��اؤم��ًا م��ن ب�ين املعلقني االسرائيليني،
وأك��د أن��ه «ف��ي ح��ال انقضى صيف 2013
من دون ان��دالع ح��رب ،فهذا سيكون امرًا
غير مفهوم ،اذ إن هذا الصيف بدأ بغليان،
وف ��ي ن �ه��اي��ة االس� �ب ��وع ،اح �ت��دم ال �ت��وت��ر»،
وأضاف أن «اسرائيل كانت قد اوضحت،
وع ��ادت واوض �ح��ت ف��ي ن�ه��اي��ة االس �ب��وع،
ب��أن ال�خ��ط االح �م��ر ت�ج��اه س��وري��ا وح��زب
الله ال يزال على حاله ،وهي مصممة على
أن تحبط بالقوة ،كل محاولة لنقل سالح
استراتيجي من سوريا إلى لبنان».

جديًا للمساعدات ،بشكل رسمي ووفق
إج ��راءات بروتوكولية» ،مشيرة إل��ى أن
«العروض السابقة كلها كانت عروضًا
تلفزيونية» .وتلفت هذه املصادر ،التي
وصفت نتائج الزيارة بأنها «ال سلبية
وال إي �ج��اب �ي��ة ،ب�ي�ن ب�ي�ن» ،إل ��ى أن «امل�ل��ك
أثار ،على هامش اللقاء ،قضية الالجئني
ال�س��وري�ين ،فما ك��ان م��ن صالحي إال أن
تعهد بتقديم مساعدات خاصة لهم».

أمر العمليات
وت��ؤك��د م�ص��ادر إي��ران�ي��ة معنية أن ق��رار
م �ح ��ور امل� �ق ��اوم ��ة ب ��ال ��رد ع �ل��ى ال� �ع ��دوان
اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي س� �ي� �ك ��ون ع� �ل ��ى ن ��وع�ي�ن:
األول« ،ال �ض��رب ت�ح��ت ال �ح��زام ف��ي أكثر
م ��ن م � �ك� ��ان» ،س� � ��واء ف ��ي داخ� � ��ل س��وري��ا
وف ��ق اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة «ال �ح �ص��ر وال�ع�ص��ر
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وال�ك�س��ر» ،أو ف��ي خ��ارج�ه��ا «ب�م��ا ال يهز
ت � � ��وازن ال ��رع ��ب ال� � ��ذي ي �ق �ت��رب م ��ن ي��وم
القيامة» .وتشير إل��ى أن «ق��رار تحويل
ال �ج��والن إل ��ى ف�ت��ح الن ��د ج��دي��دة أصبح
ن� �ه ��ائ� �ي ��ًا ،وال� �ج� �ب� �ه ��ة ب� ��ات� ��ت م �ف �ت��وح��ة
ل �ل �س��وري�ين وال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ول �ك��ل من
يريد أن يقاتل إسرائيل».
وتكشف امل�ص��ادر ،في ه��ذا السياق ،عن
أن طهران «تلقت رسالة من األميركيني
وال� ��روس ت��ؤك��د أن ال �غ��ارة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
م� �ع ��زول ��ة ،وأن � ��ه ل �ي��س ه �ن ��اك أي ت��وج��ه
لحرب على سوريا» ،مشيرة إلى أنه تم
«إب �ل�اغ ال �ط��رف�ين ،األم �ي��رك��ي وال��روس��ي،
ب � ��أن أم � ��ر ع �م �ل �ي��ات ص � ��در إل � ��ى ض �ب��اط
الجيش السوري بالرد التلقائي على أي
اعتداء على سوريا».

وف��ي ه��ذا اإلط� ��ار ،ت��ؤك��د امل �ص��ادر أن ما
حصل في سوريا فجر األح��د كان جزءًا
«م ��ن م �ح��اول��ة ل��دخ��ول دم �ش��ق وإح ��داث
إرب��اك وتشويش وفوضى وه��رج ومرج
تسبق لقاء (وزي��ر الخارجية األميركي
جون) كيري و(نظيره الروسي سيرغي)
الف� ��روف ف��ي م��وس �ك��و ،ل�ك��ن ال�س�ي�ن��اري��و
االنقالبي فشل» .وتوضح «معلوماتنا
تؤكد أن اإلرهابيني ،وبقيادة إسرائيلية،
أرادوا من وراء الضربة العدوانية وقف
زح� ��ف ال �ج �ي��ش ال � �س� ��وري ف ��ي ال�ق�ص�ي��ر
وحلب» ،مشيرة إلى أن «دمشق شهدت
بعيد ال�ع��دوان نحو تسع هجمات على
م��واق��ع ل�ل�ج�ي��ش ال� �س ��وري ع �ل��ى أط ��راف
العاصمة».
أم ��ا ال �ن ��وع ال �ث��ان��ي م ��ن ال � � ��ردود ،ت�ت��اب��ع
امل � �ص� ��ادر أن � ��ه ي� �ج ��ري اإلع � � � ��داد مل��ؤت �م��ر
سوري ــــ سوري موسع جدًا في طهران،
سيتمثل ال�ن�ظ��ام ف�ي��ه ب��ال��وزي��ري��ن علي
ح �ي��در وق � ��دري ج �م �ي��ل ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن
زي��ارة مساعد وزي��ر الخارجية االيراني
حسني أم�ي��ر عبد اللهيان ل�س��وري��ا تقع
ضمن هذا اإلط��ار .وتضيف أنه «يجري
اإلع � � � � ��داد أي � �ض� ��ًا ل �ع �ق ��د م ��ؤت� �م ��ر دول � ��ي
ألص ��دق ��اء ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ب �ع��د نحو
أس �ب ��وع�ي�ن ف ��ي ط � �ه� ��ران ،س �ت��دع��ى إل �ي��ه
ن �ح��و  40دول � ��ة ،وس�ت�ع�ل��ن ال�ج�م�ه��وري��ة
اإلسالمية في خالله مبادرة جديدة لحل
س��وري» .وم��ن بني ه��ذه ال��دول ،اإلم��ارات
واألردن وال � �ك� ��وي� ��ت وس �ل �ط �ن ��ة ع �م��ان
وال �س �ع��ودي��ة ودول م��ن آس �ي��ا ال��وس�ط��ى
والهند وماليزيا وباكستان ،إضافة إلى
منظمة املؤتمر اإلسالمي ومنظمة دول
عدم االنحياز.
وفي ما يتعلق باملوقف الروسي ،يؤكد
املعنيون في طهران أن «الروس ثابتون
ً
على موقفهم ولن ّ
يغيروا .يريدون أوال
التأكد من وعود كيري وتعهداته» .ولعل
أب ��رز ت�ص��ري�ح�ين ،م��ن ح�ي��ث دالالت �ه �م��ا،
ص��درا ع��ن ط�ه��ران خ�لال األي��ام املاضية
كانا إع�لان نائب قائد ال�ح��رس الثوري
حسن سالمي أن طهران ّ
وسعت حدود
األم��ن القومي اإليراني إلى شرق البحر
األبيض املتوسط ،وتأكيد وزي��ر الدفاع
أح �م��د وح �ي ��دي اس �ت �ع��داد ال�ج�م�ه��وري��ة
اإلسالمية لتدريب الجيش السوري ،ما
فهم إعالن استعداد إيران إلرسال قوات
إلى سوريا تحت هذا العنوان.

في حال انقضى صيف
 2013من دون اندالع حرب،
فهذا سيكون امرًا غير
مفهوم (أ ف ب)
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تغير قواعد
اسرائيل ّ
اللعبة وتستبعد
المواجهة العسكرية
تجاوزت إسرائيل مرحلة التهويل ،وقررت
الدخول مباشرة على خط األزمة السورية عبر تنفيذ
اعتداءات ،وسط تقدير بأن األمور لن تتدحرج إلى
مواجهة عسكرية مفتوحة
علي حيدر
ساهم تبدل الوضع في سوريا من
استنزاف لقدرات الجيش السوري
ف��ي تغيير استراتيجية اسرائيل
م��ن ال�ت�ه��وي��ل ال��دائ��م ب�ض��رب ح��زب
ال � �ل� ��ه او س � ��وري � ��ا ف � ��ي ح � � ��ال ن �ق��ل
االس �ل �ح��ة م ��ن وع �ب ��ر س ��وري ��ا إل��ى
ال� � �ح � ��زب ،وان� �ت� �ق� �ل ��ت إل� � ��ى م��رح �ل��ة
االع �ت��داء امل�ب��اش��ر ض��د اه� ��داف في
االراضي السورية ،اتكاء إلى تقدير
مفاده بأن سوريا وحلفاءها ليس
م��ن م�ص�ل�ح�ت�ه��م ف��ي ه ��ذه امل��رح�ل��ة
خ ��وض م��واج �ه��ات ع �ل��ى أك �ث��ر من
جبهة ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،ل�ك��ن ه��ذا
االط�م�ئ�ن��ان االس��رائ �ي �ل��ي ،ل��م يخف
ق�ل�ق��ًا ك��ام�ن��ًا م��ن أن ت �ك��ون ال��وق��ائ��ع
على خالف الحسابات النظرية.
ام � � � ��ا ب � �خ � �ص � ��وص اص � � � ��ل ال � � �ق� � ��رار
ب� ��اس � �ت � �غ �ل�ال اس � ��رائ� � �ي � ��ل ل �ل��وض��ع
الداخلي في سوريا لفرض وقائع
وم� � �ع � ��ادالت ج� ��دي� ��دة ،ف �ق��د وص��ف
رئ � �ي� ��س ال � �ش � ��اب � ��اك ال � �س� ��اب� ��ق آف ��ي
دي �خ �ت��ر ،خ �ل�ال م �ق��اب �ل��ة م ��ع اذاع� ��ة
ال �ج �ي ��ش ،االع � �ت� ��داء ف ��ي االراض � ��ي
ال � �س� ��وري� ��ة ب ��ال� �خ� �ط ��وة امل �ن �ط �ق �ي��ة
وال � �ج � �ي� ��دة ،م� ��ؤك � �دًا أن اس ��رائ� �ي ��ل
ل�ي�س��ت ع �ل��ى اب � ��واب ح ��رب رغ ��م أن
عليها االس�ت�ع��داد لسيناريوهات
غ�ي��ر م�ت��وق�ع��ة وت�ص�ع�ي��د محتمل،
ب � �م ��ا ف� �ي� �ه ��ا االس� � �ت� � �ع � ��داد ألخ� �ط ��ر
ال �س �ي �ن��اري��وه��ات ب��أف �ض��ل ص ��ورة
ممكنة ،لكن من دون هيستيرية.
اي �ض��ا ل �ج �ه��ة اس �ت �غ�ل�ال ال �ف��رص��ة،
نقلت ت�ق��اري��ر اع�لام�ي��ة اسرائيلية
ع� ��ن ج� �ه ��ات اس �ت �خ �ب ��اري ��ة غ��رب �ي��ة
قولها أن اسرائيل استغلت فرصة
استراتيجية للمس بشكل نوعي
ب� �م� �خ ��ازن ال � �س�ل��اح وال � �ص� ��واري� ��خ
االس ��اس� �ي ��ة ل� �س ��وري ��ا ،ب��ال�ت�ن�س�ي��ق
مع ال��والي��ات املتحدة .واك��دت هذه
ال �ج �ه��ات أن ن �ش��اط��ات ك �ه��ذه هي
ن �ت��اج ت�خ�ط�ي��ط ط��وي��ل ،وت�س�ت�ل��زم
اس � �ت � �خ � �ب � ��ارات ن ��وع � �ي ��ة وق � � � ��درات
عمالنية ،وفي ضوء ذلك من املمكن
التقدير بأن التخطيط استمر على
االقل نحو عدة اسابيع ،وأن القرار
ال �ن �ه ��ائ ��ي ات� �خ ��ذ ف� ��ي وق � ��ت ق��ري��ب
م��ن م��وع��د ال�ت�ن�ف�ي��ذ .ل�ك��ن امل �ص��ادر
االستخبارية ع�ب��رت ع��ن املها أال
يكون من اتخذ القرار «شد الحبل
أكثر من ال�لازم» في مقابل سوريا
وحزب الله وايران ،مشددة على أنه
م��ن املمنوع االن ��زالق نحو خوض
حرب في املنطقة في هذه املرحلة.
وفي السياق نفسه ،نقلت صحيفة
«يديعوت اح��رون��وت» عن مصادر
سياسية وامنية اسرائيلية رفيعة
املستوى قولها ،إن املصالحة بني
اس��رائ�ي��ل وت��رك�ي��ا ،ادت إل��ى تغيير
البيئة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي منطقة
الشرق االوسط ،وأتاحت السرائيل
إم� �ك ��ان ش ��ن ه �ج �م��ات ج��وي��ة على
سورية.
م��ن ج �ه��ة اخ � ��رى ،ت �ح��دث��ت ت�ق��اري��ر
اع �ل��ام� � �ي � ��ة اس � ��رائ � �ي� � �ل� � �ي � ��ة ع � � ��ن أن
«ال� �ض ��رب ��ات االس��رائ �ي �ل �ي��ة ل�ن�ظ��ام
االسد القت ارتياحًا رسميًا عربيًا
في ظل توحد اقليمي في مواجهة
محور الشر فيما تتحرك تل ابيب
ب ��ال �ن �ي ��اب ��ة ع� ��ن ق � ��وى ال � �س�ل��ام ف��ي
املنطقة ض��د ق��وى ال�ت�ط��رف وعلى
رأسها «ايران وسوريا وحزب الله

وح�م��اس» وال�ب��دء بمرحلة جديدة
من العالقات في ظل الربيع العربي
وال ��ذي ي�ض��ع ع�ل��ى رأس اول��وي��ات��ه
االنتباه للتنمية الداخلية وانهاء
الصراع مع اسرائيل».
ب� �م ��وازاة االع� �ت ��داء ورف� ��ع م�س�ت��وى
ال� � �ج� � �ه � ��وزي � ��ة ،ح � ��رص � ��ت ال � �ق � �ي� ��ادة
االس��رائ�ي�ل�ي��ة ع�ل��ى ت��وج�ي��ه رس��ائ��ل
طمأنة للجمهور االسرائيلي حول
استبعاد نشوب مواجهة عسكرية
م��ع س��وري��ا ،وض �م��ن ه ��ذا ال�س�ي��اق
قرر الجيش تأجيل موعد املناورة
العسكرية السنوية الكبرى للقيادة
الشمالية ،ال�ت��ي ك��ان م��ن املفترض
أن تتم في االيام املقبلة .كما ذكرت
ص �ح �ي �ف��ة «ه� ��آرت� ��س» أن امل�ج�ل��س
ال� ��وزاري امل�ص�غ��ر ق��رر ت�م��ري��ر أكثر
م ��ن رس ��ال ��ة ط �م��أن��ة إل� ��ى ال��رئ �ي��س
ال � �س � ��وري ل� �ل� �ح ��ؤول دون ح� ��دوث
ت�ص�ع�ي��د ع�ب��ر رد س� ��وري يتسبب
في نشوب مواجهة واسعة .ولفت
امل�ع�ل��ق ال�س�ي��اس��ي للصحيفة إل��ى
أن ال �غ��اء زي� ��ارة ن�ت�ن�ي��اه��و امل �ق��ررة
إل � ��ى ال� �ص�ي�ن ك � ��ان م� ��ن امل� �م� �ك ��ن أن
ي� ّ
�وج��ه رس��ال��ة إل��ى س��وري��ا وح��زب
ال �ل��ه م�ف��اده��ا ب ��أن اس��رائ �ي��ل تنوي
تصعيد الوضع.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،رأى امل�ع�ل��ق العسكري
ف��ي ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س» ،ع��ام��وس
ه��رئ �ي��ل ،أن ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ال �ه��دوء،
بعد الهجوم االسرائيلي ،دليل على
الخيارات الضيقة للرئيس االس��د.
مضيفًا أنه ما زال هناك امكانية بأن
تتلقى اسرائيل ردًا في وقت متأخر
كما حصل مع التفجير الذي حصل
ف��ي بلغاريا ف��ي ت�م��وز  ،2012ال��ذي
اع �ت �ب��ر ردًا م �ت��أخ �رًا م��ن ق �ب��ل ح��زب
الله واي��ران على سلسلة اغتياالت
استهدفت علماء نوويني ايرانيني،
ت��م ات �ه��ام اس��رائ �ي��ل ب�ه��ا .وب��ال�ت��ال��ي
رأى هرئيل أن هناك امكانية ايضًا
بأن يرد املعسكر االيراني السوري
بعمليات تسمى «اللهب الخفيف»
س � � ��واء ع �ب ��ر ال � �ح � ��دود م� ��ع س ��وري ��ا
او ل �ب �ن ��ان او ض� ��د اح � ��د االه� � ��داف
االسرائيلية في الخارج من االعالن
عن املسؤولية.
وأوض � � � � ��ح ه ��رئ � �ي ��ل أن امل � �خ ��اط ��رة
ب�م�ه��اج�م��ة اه � ��داف ف ��ي س ��وري ��ا تم
ب�ح�ث�ه��ا ف��ي ال �ق �ي��ادت�ين ال�س�ي��اس�ي��ة
واالمنية بجدية أشهرًا كثيرة ،لكن
الجمهور لم يكد يعرف ذلك اال في
نهاية االسبوع االخير ،موضحًا أن
التقدير االس�ت�خ�ب��اري االسرائيلي
ي ��رى ب ��أن االس� ��د ي�ف�ض��ل اال ينجر
إل � ��ى م ��واج� �ه ��ة ع �س �ك��ري��ة م �ب��اش��رة
م��ع اسرائيل خشية توجيه ضربة
قاتلة تؤدي إلى هزيمته في الحرب
التي يخوضها.
لكن هرئيل ت�س��اءل عما سيحصل
ف � ��ي امل� � � ��رة ال � �ت ��ال � �ي ��ة ،واص� � �ف � ��ًا ذل ��ك
باملعضلة ،في حال توفر معلومات
استخبارية عن نقل وسائل قتالية
إل � ��ى ل �ب� �ن ��ان ،وه� � ��ذا م ��ا ي �ن �ب �غ��ي أن
ن �ف �ت��رض��ه ،م� �ح ��ذرًا م ��ن أن ت��واص��ل
ال�ه�ج�م��ات س�ي��دف��ع ال��رئ�ي��س االس��د
إل��ى ال��رد في النهاية .ام��ا عن سبب
ع� � ��زوف ن �ت �ن �ي��اه��و ع ��ن ال �ت��وض �ي��ح
ل �ل �ج �م �ه ��ور ح � � ��ول م � ��ا ي � �ج� ��ري ف��ي
الحدود الشمالية ،فقد لفت هرئيل
إل ��ى أن رئ �ي��س ال � � ��وزراء ي�ع�ت�ق��د أن
ذل��ك ل��م يحن أوان��ه بعد ،أض��ف إلى
حقيقة أن العدو «يصغي» ايضًا.

