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يقدم مطالعة الحرب ...في انتظار التوقيت
أوباما ّ
هي الحرب املنتظرة في املنطقة .األصابع على الزناد وما
عاد ينقص سوى إطالق الرصاصة األولى .أما التوقيت فدونه
حسابات ال عالقة لها بأصل القرار .لعبة رأي عام دولي وتوازنات
داخلية أميركية ليس أكثر .ألم يقدم باراك أوباما مطالعته
األخيرة أمس معلنًا عودة البرابرة إلى بالد العرب؟
فصل الكالم صدر أمس ،على لسان حاكم
العالم .صحيح أن باراك أوباما قال إنه «لم
يتخذ ق ��رارًا» ب�ع��د ،لكنه ق��دم ك��ل األس�ب��اب
املوجبة التي جعلته يستخلص أن دمشق
ي�ج��ب أن ت��دف��ع ث�م��ن ف�ع��ل ت��ؤك��د ه��ي أن ال
دليل على أنها ارتكبته .قالها بوضوح ان
لديه من األسباب ما يكفي لشن حرب من
دون ش��رع�ي��ة األم ��م امل�ت�ح��دة .ب��ل ح�ت��ى من
دون مساعدة من بريطانيا التي أجبرها
مشرعوها على الوقوف جانبًا .وما أغفله
الرئيس األم�ي��رك��ي ،تولى وزي��ر خارجيته
جون كيري اإلفصاح عنه .ملف كامل كان
ال ب��د مل��وس�ك��و أن ت �س��ارع ف��ي ال ��رد عليه،
معتبرة أن ح�ج��ة واش�ن�ط��ن غ�ي��ر مقبولة،
ول��دم �ش��ق أن ت �ق��دم م��راف �ع��ة ت �ج��دد فيها
التأكيد على أن القضية مفبركة.
وك��رر اوب��ام��ا مقولة أن العملية االميركية
مل � �ع� ��اق � �ب� ��ة ال� � �ن� � �ظ � ��ام ال � � � �س� � � ��وري س� �ت� �ك ��ون
«م�ح��دودة» .ورأى أن االسلحة الكيميائية
تهدد االمن القومي األميركي ،ومعه األردن
وإسرائيل .وأعرب عن اعتقاده بأن مجلس
األم��ن ال��دول��ي عاجز عن اتخاذ اإلج��راءات
امل �ن ��اس �ب ��ة ردا ع �ل ��ى اس � �ت � �خ ��دام ال �س�ل�اح
الكيميائي ب�س��وري��ة ،م�ش�ي��را إل��ى أن ع��دم
القيام بأي عمل في هذه الظروف سيعني
أن القوانني الدولية غير مجدية .واعترف
بأن الواليات املتحدة ترى أنه من األفضل
اآلن «إي�ج��اد حل متعدد األط ��راف» للملف
السوري.

أما كيري فأكد أن أي عمل عسكري ستقوم
ب��ه ب�ل�اده وح�ل�ف��اؤه��ا ل��ن ي�ك��ون م�ث��ل ال��ذي
قاموا به في العراق وأفغانستان وليبيا،
مشيرًا إل��ى أن الحرب لن تكون طويلة بل
س�ت�ك��ون ال �ض��رب��ة م �ح��دودة وم��ؤث��رة ول��ن
ت�ش��ارك فيها ق��وات على االرض .وأض��اف
أن «ال�ص��واري��خ انطلقت م��ن املناطق التي
يسيطر عليها النظام ،وسقطت في األماكن
التي تسيطر عليها قوات املعارضة ،نعرف
م��ن أي��ن انطلقت وأي��ن سقطت ومتى وقع
الهجوم باألسلحة الكيميائية».
وأف ��اد ال��وزي��ر األم�ي��رك��ي أن ن�ظ��ام الرئيس
بشار األس��د لديه أكبر م�خ��زون لألسلحة
الكيميائية ف��ي املنطقة وأن��ه استخدمها
ض��د امل��دن�ي�ين ال �ع��زل ف��ي ض��واح��ي دمشق

موسكو :أي عملية
عسكرية من دون
تفويض من مجلس األمن
ستكون خرقا للقانون
الدولي

ف��ي  21آب ال�ح��ال��ي ،مشيرًا إل��ى أن النظام
السوري قصف مكان «الجريمة» ملدة أربعة
أيام إلخفاء األدلة على استخدامه السالح
الكيميائي.
وللقيام بهذا التدخل العسكري املحتمل،
س�م��ى وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ح�ل�ف��اء لواشنطن
مثل فرنسا والجامعة العربية واستراليا.
واع �ت �ب��ر اي �ض��ا ان ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة س�ت�ك��ون
ب �م �ث��اب��ة رس ��ال ��ة ال � ��ى اي � � ��ران وح� � ��زب ال �ل��ه
اللبناني ،حليفي النظام السوري.
ك��ذل��ك ،اع �ل��ن م �س��ؤول م �ق� ّ�رب م��ن ال��رئ�ي��س
ال �ف ��رن �س ��ي ف ��رن� �س ��وا ه� ��والن� ��د أن األخ �ي ��ر
واوب��ام��ا اللذين تحدثا عبر الهاتف أمس
«واث� �ق ��ان ك�لاه�م��ا ب��ال�ط�ب�ي�ع��ة الكيميائية
ل�ل�ه�ج��وم وب��امل �س��ؤول �ي��ة امل��ؤك��دة ل�ل�ن�ظ��ام»
السوري عنه.
ت �ص��ري �ح��ات ت��زام �ن��ت م ��ع ت �س��ري��ب ت�ق��ري��ر
ل�ل�اس �ت �خ �ب��ارات األم �ي��رك �ي��ة ح � ّ�م ��ل «ب �ق��در
ع��ال من الثقة» النظام السوري مسؤولية
الهجوم الكيميائي ،الفتًا إلى أنه اسفر عن
ً
ً
 1429قتيال على االق��ل بينهم  426طفال.
وأف��اد التقرير ال��ذي نشره البيت االبيض
واستند في معلوماته إلى «عدة» مصادر
استخباراتية أن النظام السوري استخدم
في هذا الهجوم غازات االعصاب ،مستبعدًا
«ف ��ي ش �ك��ل ك �ب �ي��ر» أن ي �ك��ون امل �ع��ارض��ون
السوريون قد شنوا الهجوم.
وكان الرئيس األميركي باراك أوباما ،أبلغ
أع �ض��اء ال�ك��ون�غ��رس األم �ي��رك��ي بتفاصيل
رد الواليات املتحدة املحتمل على النظام
السوري.
وك� �ش ��ف وزي� � ��ر ال� ��دف� ��اع األم� �ي ��رك ��ي ت �ش��اك
هاغل أن ال��والي��ات املتحدة م��ا ت��زال تعمل
ع�ل��ى تشكيل «ت �ح��ال��ف دول� ��ي» ل �ل��رد على
الهجوم املفترض بالسالح الكيميائي في
س��وري��ا ،وذل��ك بعد رف��ض مجلس العموم
البريطاني امل�ش��ارك��ة بالتدخل العسكري
ضد سوريا.

اعتبر كيري معتبرا أن التدخل العسكري ضد سوريا سيكون بمثابة رسالة إلى ايران وحزب الله (أ ف ب)

تل أبيب :تهدئة في الداخل ورسائل إلى الخارج
محمد بدير
عبثًا تحاول إسرائيل الجمع بني محاولة
تهدئة الجمهور وت��وج�ي��ه رس��ائ��ل رادع��ة،
وف��ي ض��وء ذل��ك تجد القيادة اإلسرائيلية
نفسها م��رغ�م��ة ع�ل��ى ال�ت�ح� ّ�رك ب�ين ح� ّ�دي��ن،
األول ي�ه��دف إل��ى ت�ع��زي��ز ق ��درة ردع �ه��ا في
مقابل أعدائها ،الذين قد يردون على هجوم
أميركي باستهدافها ،وهو ما يفرض على
قيادتها اتخاذ اج ��راءات عمالنية وقائية
ودفاعية ورفع مستوى التهديد والوعيد،
األم��ر ال��ذي ينعكس ذع �رًا وس��ط الجمهور
اإلس��رائ �ي �ل��ي .ف��ي امل �ق��اب��ل ت �ح��اول ال�ق�ي��ادة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ت��وج�ي��ه رس��ائ��ل ت�ه��دئ��ة إل��ى
الجمهور ال��ذي أرب��ك ب��ذع��ره ال�ق�ي��ادة ،لكن
رس��ائ��ل التهدئة الفعلية ق��د تتعارض مع
ضرورات الردع املضاد.
ِّ
ف ��ي ظ ��ل ه� ��ذا ال� ��واق� ��عُ ،ي� ��ول� ��د أداء رئ �ي��س
ال ��وزراء بنيامني نتنياهو إحساسًا بأنه
ي��ؤي��د العملية األم�ي��رك�ي��ة ض��د «مجانني»
الشرق األوس��ط .في املقابل يبدو أن عددًا
م��ن املحافل الرفيعة املستوى إل��ى جانبه
ي � �ب � ��دون أق� � ��ل ح� �م ��اس ��ة ،وف� �ي� �م ��ا ال ي �ت��رك
نتنياهو شيئًا للخيال ح�ين ي�ه��دد بالرد
على أي نيران سورية ،يبدو أن بعضًا من
زم�لائ��ه ع�ل��ى ط��اول��ة امل �ش��اورات يعتقدون
ّ
ب� ��أن ع �ل��ى إس��را ًئ �ي��ل أن ت�ص�م��ت وت�ض�ب��ط
نفسها ،وخ��اص��ة أن رئ�ي��س ال ��وزراء يفهم
أن��ه سيتعينّ عليه أن يفكر جيدًا في ال� ّ
�رد،
ألن سوريا ليست منظمة كحماس أو حزب
ال�ل��ه ،ب��ل دول��ة م�ع��ادي��ة بحجم آخ��ر تمامًا.

وال ��ى ج��ان��ب ك��ل م��ن وزي ��ر ال��دف��اع موشيه
يعلون ووزيرة القضاء تسيبي ليفني ،ثمة
وزراء ف��ي امل�ج�ل��س ال � ��وزاري امل�ص�غ��ر غير
قادرين على القول لنتنياهو إنه يبالغ في
تهديداته ضد الرئيس بشار األسد ،كما أن

هناك من يعتقد ،في املؤسسة السياسية
ّ
_ األم� �ن� �ي ��ة ،أن ن �ت �ن �ي��اه��و ي ��رت �ك ��ب خ�ط��أ
ّ
استراتيجيًا ح�ين ي�ه��دد بتخريب سوريا
ردًا على أي ن�ي��ران تصدر م��ن قبلها .وأن��ه
يتصرف كالرئيس األميركي باراك أوباما،

ح�ي�ن وض ��ع خ�ط��ًا أح �م��ر ل�ل�س��وري�ين وق� ّ�ي��د
نفسه ،وفي لحظة االختبار سيضطر إلى
كسر كلمته والتصرف بضبط للنفس.
وم� ��ن ال ��رس ��ائ ��ل ال �ت��ي ه��دف��ت إل� ��ى ط�م��أن��ة
الداخل وردع الخارج ،ما أدلى به نتنياهو
ّ
بالقول إن الجيش اإلسرائيلي ق��وي أكثر
م��ن ذي ق�ب��ل ،وإن ��ه وال� ّش�ع��ب ف��ي إس��رائ�ي��ل
ي �ث �ق��ان ب ��ه .وأض � ��اف إن� ��ه ع �ل��ى أت ��م ال�ي�ق�ين
ب ��أن ال�ج�ي��ش ق� ��ادر ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ أي مهمة
س �ت �ل �ق��ى ع �ل��ى ع ��ات �ق ��ه .أم � ��ا وزي � ��ر ال ��دف ��اع
ّ
موشيه يعالون ،ف��رأى أن الهدوء النسبي
على حدود إسرائيل ناتج عن أداء الجيش
مل�ه� ّ�م��ات��ه ،م�ش�ي�دًا ع�ل��ى ن�ح��و خ��اص بعمل
ر ّئ �ي��س األرك� � ��ان ب �ن��ي غ��ان �ت��س ،ال� ��ذي رأى
أن��ه ما من مجال ال يعمل فيه الجيش مع
شركائه ف��ي األج�ه��زة االمنية .ك��ذل��كّ ،
وج��ه
رسالة تهديد إضافية إلى دمشق،
غانتس ّ
ب��ال �ق��ول إن � ��ه «ف� ��ي ح� ��ال ت��وج �ي��ه ال �ن �ي��ران
ن �ح��و إس ��رائ �ي ��ل ،م ��ن ال ��واض ��ح ل �ك��ل زع�ي��م
ّ
ف��ي منطقتنا وال �ع��ال��م أن ال�ث�م��ن سيكون
ك�ب�ي�رًا ،وخ � ّس��ارة ال �ع��دو س�ت�ك��ون ق��اس�ي��ة».
وأض��اف «إن�ن��ا مستعدون لكل سيناريو،
ويمكن ملواطني إسرائيل مواصلة حياتهم
كاملعتاد».
وع �ل��ى خ ��ط م � ��واز ل�ل��اج� ��راءات ال��دف��اع �ي��ة،
يستعد الجيش أي�ض��ًا الم�ك��ان أن تضطر
إسرائيل إلى تنفيذ تهديداتها ومهاجمة
م ��ن ي�ط�ل��ق ال �ن �ي��ران ع�ل�ي�ه��ا .وي �ج ��ري ه��ذا
االس� �ت� �ع ��داد ع �ل��ى ن �ح��و خ� ��اص ف ��ي هيئة
األرك � � � ��ان ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ج �ي��ش ،وف � ��ي ش�ع�ب��ة
ال �ع �م �ل �ي��ات وس �ل��اح ال� �ج ��و .وف� ��ي ال �س �ي��اق

ّ
نفسه ،ع��زز الجيش منظومة ال��دف��اع ضد
ا ُل � �ص ��واري ��خ ف ��ي وس � ��ط إس ��رائ � �ي ��ل ،ح�ي��ث
نشرت منظومة القبة الحديدية في غوش
دان .وع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ت�ح��دث��ت ت�ق��اري��ر
ّ
اعالمية إسرائيلية عن أن مخازن األقنعة
الواقية تكفي لحوالى  %60من املواطنني.
م��ن ناحية أخ ��رى ،أعلنت وس��ائ��ل االع�ل�ام
ّ
عن أن الجيش ق��رر السماح لحوالى %50
م��ن ال�ج�ن��ود ف��ي ق �ي��ادة املنطقة الشمالية
بقضاء عطلة نهاية األسبوع في منازلهم،
بعدما حظر عليهم خالل األسبوع الجاري
م � �غ� ��ادرة ق ��واع ��ده ��م ال �ع �س �ك��ري��ة .م ��ع ذل��ك
تستمر حالة التاهب القصوى ف��ي قيادة
املنطقة الشمالية وفي سالح الجو.
إلى ذلك ،أظهرت استطالعات الرأي ،نشرت
ّ
صحيفة «م �ع��اري��ف» نتائجها ،أن معظم
ال �ج �م �ه��ور اإلس��رائ �ي �ل��ي ي �ع��ارض ال�ت��دخ��ل
ال�ع�س�ك��ري ف��ي ح��ال��ة ع��دم ت��دخ��ل ال��والي��ات
املتحدة في ما يجري في سوريا .ويتبينّ من
ّ
االستطالع أن  %77يعتقدون أنه ال ينبغي
إلس��رائ �ي��ل أن ت�ت��دخ��ل ع�س�ك��ري��ًا .وبحسب
الخارطة السياسية الحزبية ،تبينّ أن نسبة
املعارضني موزعة على النحو التالي%79 ،
من مصوتي «الليكود _ بيتنا»؛  %87من
مصوتي «شاس» و«يهدوت هتوراه»؛ %96
م��ن م�ص��وت��ي «ال �ع �م��ل» و«م �ي��رت��س»؛ %91
م��ن مصوتي «ه�ن��اك مستقبل»« ،الحركة»
ّ
و«ك��دي�م��ا» .ك��ذل��ك أوض�ح��ت «م�ع� ِّ�اري��ف» أن
األم�ي��رك�ي�ين أن�ف�س�ه��م ،أي �ض��ًاُ ،ي�ف��ض�ل��ون أن
تضبط إسرائيل نفسها إذا ما اضطر األسد
إلى بعض التنفيس باتجاه بلداتنا.

