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على الغالف

اللعب بالنار
ه ��اج ��س ال� � �ج � ��والن ي� ��ؤرق
ق��ادة الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي.
م� � � � � �خ � � � � ��اوف م � � � � ��ن ح � � ��رب
اس � � � �ت � � � �ن� � � ��زاف وش� � �ي� � �ك � ��ة.
ت � � �ح� � ��ذي� � ��رات م � � ��ن ال� �ل� �ع ��ب
ب��ال �ن��ار .ق �ل��ق م��ن اش�ت�ع��ال
الجبهة الشمالية .مراجعة
ل� �ج ��دوى ال � �ع� ��دوان األخ �ي��ر
ع �ل��ى دم �ش��ق ،وت �س��اؤالت
ع � ّ�م ��ا ح �ق��ق م ��ن م �ك��اس��ب
ف � � ��ي م � �ق� ��اب� ��ل ال� �خ� �س ��ائ ��ر
االستراتيجية التي سببها.
ك�ل�ه��ا ق �ض��اي��ا ت�ش�غ��ل ب��ال
املعنيني في تل أبيب وتمأل
صفحات جرائدهم.
وك ��أن ��ه م� � ��ارد ع �ل��ى وش��ك
ال � � � �خ� � � ��روج م � � ��ن ق� �م� �ق� �م ��ه.
م ��ؤش��رات ظ �ه��وره ك�ث�ي��رة،
تبدأ بقرارات ما بعد الغارة
امل� � �ش � ��ؤوم � ��ة وال ت �ن �ت �ه��ي
ب��االش �ت �ب��اك امل� �ح ��دود أول
من أم��س .استهداف اآللية
اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ال ش ��ك ف��ي
أن��ه سابقة .لكن األبلغ منه
ب � �ي� ��ان ال� �ج� �ي ��ش ال � �س� ��وري
ح��ول ت�ل��ك ال �ح��ادث��ة :دم��رت
ق��وات �ن��ا امل�س�ل�ح��ة ال�ب��اس�ل��ة
عربة اسرائيلية بمن فيها
بعد أن دخلت من االراضي
امل �ح �ت �ل��ة وت� � �ج � ��اوزت خ��ط
وق ��ف اط�ل�اق ال �ن��ار .وك��أن��ه
«ال �ب �ي��ان رق ��م واح� ��د» ال��ذي
يتوقع أن تتبعه بيانات من
ال �ط��راز ن�ف�س��ه .ع�ل��ى األق��ل
ه � ��ذا م ��ا ق ��رأت ��ه إس��رائ �ي��ل
ال �ت��ي ي �ب��دو واض� �ح ��ًا أن�ه��ا
استفاقت على ّ
«هم» جديد
اسمه ال �ج��والن .ب��دأت تعي
أن ال� �س� �ح ��ر ان� �ق� �ل ��ب ع�ل��ى
الساحر .اطمئنانها ،لحظة
ت��وج �ي��ه األوام� � � ��ر ب�ق�ص��ف
دمشق ،من أن هذه األخيرة
م �ش �غ��ول��ة ف� ��ي م �ع��رك �ت �ه��ا
ال��داخ�ل�ي��ة ،بما يمنعها من
التفكير بالرد على العدوان،
انقلب إل��ى قلق مصحوب
بتساؤالت ّ
عما جنته يداها.
ال�ت�ق�ط��ت إش � ��ارات م�ت�ع��ددة
امل� � � �ص � � ��ادر .ال� �ت� �س ��ري� �ب ��ات
امل � �ن � �ق� ��ول� ��ة ع� � ��ن ال ��رئ � �ي ��س
ب�ش��ار األس ��د .ك�لام األم�ين
ال� �ع ��ام ل� �ح ��زب ال� �ل ��ه ح�س��ن
ن �ص��ر ال� �ل ��ه .وت �ص��ري �ح��ات
ال� � � �ق� � � �ي � � ��ادات ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة
اإليرانية .استعادت املشهد
ال��دم �ش �ق��ي ال �ش �ه �ي��ر ،ب��زي
عسكري هذه املرة .أدركت
أن ال�ل�ع��ب ب��ال�ن��ار يمكن أن
ي� �ح ��رق األص � ��اب � ��ع .ن �ي ��ران
ب��دأت ش��رارات�ه��ا ت�ق��دح في
الجوالن ...بانتظار الحريق
الكبير.
(األخبار)

يتهيب حرب استنزاف في الجوالن
االحتالل ّ
التقديرات اإلسرائيلية
ُمجمعة على أن الوضع في
الجوالن لن يبقى على هدوئه،
وأن النيران السورية ستفتح
في أي لحظة ردًا على أي عدوان
إسرائيلي آخر ،وهو ما تسعى تل
أبيب إلى «مراعاته» ،ما يشير
إلى أن دولة االحتالل ّ
تبيت نية
توجيه ضربة جديدة إلى دمشق
علي حيدر
ال ي��زال شبح تطور الوضع امليداني على
جبهة الجوالن يسيطر على مواقف القادة
االسرائيليني ،وخصوصًا انه يتزامن مع
اص ��رار ع�ل��ى ال�ت�ل��وي��ح ب�ت�ك��رار االع �ت��داءات
ف��ي ال�س��اح��ة ال�س��وري��ة ،تطبيقًا للسياسة
امل�ع�ل�ن��ة بمنع ن�ق��ل اس�ل�ح��ة استراتيجية،
م��ن س��وري��ا وع �ب��ره��ا ،ال ��ى ح ��زب ال �ل��ه في
ل �ب �ن��ان .وف�ي�م��ا ي �ب��دو أن ه �ن��اك ت �ق��دي �رًا ما
في األوس��اط االسرائيلية ،ب��أن اي اعتداء
م�ش��اب��ه مل��ا ح�ص��ل ف��ي االس��اب�ي��ع واالش�ه��ر
امل ��اض �ي ��ة ،ق ��د ي ��واج ��ه ب � � ّ
�رد ف �ع��ل ع�م�لان��ي
م ��ن ق �ب��ل ال� �ط ��رف ال � �س� ��وري ،ي �ت��رك��ز ج��زء
م��ن االه �ت �م��ام االس��رائ �ي �ل��ي ع�ل��ى م�ح��اول��ة
استشراف تداعيات املرحلة التي قد تلي
ال �ض��رب��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة امل�ف�ت��رض��ة امل�ق�ب�ل��ة.
م �ن �ه��ا م ��ا اع �ل �ن �ت��ه م� �ص ��ادر س �ي��اس �ي��ة في
ت��ل اب�ي��ب ب��أن اس��رائ�ي��ل ستضطر م��ن اآلن
ف �ص��اع �دًا ال ��ى «م ��راع ��اة رد ف�ع�ل��ي س��وري
م �ح �ت �م��ل ع� �ل ��ى أي ع �م �ل �ي��ة ع �س �ك��ري��ة ق��د
ت �س �ت �ه��دف ش �ح �ن ��ات اس �ل �ح ��ة ت �ت �ج��ه م��ن
س ��وري ��ا ال � ��ى ل� �ب� �ن ��ان» .ول �ف �ت��ت ال �ت �ق��اري��ر
االعالمية ال��ى أن ه��ذا امل��وق��ف ات��ى تعليقًا
ع �ل��ى ال �ت��وت��ر ال �س��ائ��د ع �ل��ى ال � �ح ��دود ف��ي
هضبة الجوالن السوري املحتل في اعقاب
اس�ت�ه��داف الجيش ال �س��وري آل�ي��ة ل��دوري��ة
اسرائيلية في تلك املنطقة.
م��ن جهته ،ح��ذر قائد س�لاح ال�ج��و ،اللواء
ام� �ي ��ر اي � �ش ��ل ،م ��ن أن � ��ه «ف � ��ي ح � ��ال ان �ه �ي��ار
س��وري��ا ،ف��إن ت��رس��ان��ة االس�ل�ح��ة امل��وج��ودة
لديها قد تتوزع وتوجه ضدنا ،الفتًا الى
ان ال��دول��ة ال�س��وري��ة تتفكك ب�س��رع��ة .وأك��د
اي �ش ��ل ،ف ��ي ك�ل�م��ة ل ��ه خ �ل�ال م��ؤت �م��ر األم ��ن
ال�ق��وم��ي ف��ي معهد ف�ي�ش��ر ،اه�م�ي��ة التفوق
ال�ج��وي السرائيل والجهود التي تبذلها
سوريا للحصول على دف��اع ج��وي .ولفت
ق��ائ��د س�ل�اح ال �ج��و ال ��ى ان ن �ظ��ام ال��رئ�ي��س
ب� �ش ��ار االس � ��د اس �ت �ث �م��ر ال �ك �ث �ي��ر م ��ن اج��ل
مؤكدًا
ام�ت�لاك ق ��درات دف��اع ج��وي اف�ض��لَ ُ ،
أن منظومة صواريخ «اس  ،»300لم تنقل
ح�ت��ى اآلن م��ن روس �ي��ا ال ��ى س ��وري ��ا ،على
ال ��رغ ��م م �م��ا ن �ش��ر ع ��ن ه� ��ذا امل ��وض ��وع في
وسائل اإلع�لام العربية .لكنه ح��ذر من ان
امتالكها «ال يشكل فقط تهديدًا عمالنيًا،
بل يمنح اع��داء ً ن��ا الثقة والتصرف بنحو
اك �ث��ر ه �ج��وم �ي��ة ان �ط�لاق��ًا م��ن ق �ن��اع��ة ان�ه��ا
ت�م�ن�ح�ه��م م�ظ�ل��ة ح �م��اي��ة .واذا م��ا ش�ع��روا
ب��أن �ه��م م �ح �ص �ن��ون س�ي�ف�ع�ل��ون ام � ��ورًا من
دونها لم يكونوا ليقوموا بها».
م� ��ع ذل � ��ك اك � ��د اي� �ش ��ل ان ل � ��دى اس ��رائ �ي ��ل
ً
«حلوال كثيرة لهذه املنظومة ،وانا ال اريد
الدخول في هذا املوضوع ،ولكن ال توجد
م�ن�ظ��وم��ة ل �ي��س ل �ه��ا ح ��ل ،وان �م��ا امل�س��أل��ة
تتعلق بالثمن ال��ذي سندفعه» .وتطرق
إل��ى ام �ك��ان ن�ش��وب ح��رب مفاجئة بنحو
سريع ،مؤكدًا انه في حال نشوب الحرب
سنضطر الى حسمها خالل ايام .وأوضح
ّ
أن «من املمكن االنتصار لكن هذا يفرض
علينا تفعيل نيران مكثفة» ،مضيفًا :نحن
اآلن «ف��ي فيلم ل�ح��رب مختلفة ع��ن حرب
ي��وم ال�غ�ف��ران» .ورأى ان اوج��ه االخ�ت�لاف
ب�ين ال �ح��رب املقبلة وت�ل��ك ال �ح��رب تتمثل
ب �ـ«ن �ط��اق �ه��ا ،ان� � ��واع ال� �ت� �ه ��دي ��دات ،ال�ب�ع��د
الزمني ،كل ش��يء مختلف ،وه��ذا يفرض
علينا ق ��درات مختلفة كليًا ،وترجمتها
ق � � ��درة ت �ف �ع �ي��ل ن � �ي� ��ران ن ��وع� �ي ��ة م� ��ن ق�ب��ل
سالح الجو»ّ ،
مقرًا بأن الجبهة الداخلية

ستتضرر في هذه الحرب.
في اإلطار نفسه ،اكد نائب وزير الخارجية،
زئ�ي��ف ال�ك�ين ،أن اس��رائ�ي��ل ل��ن ت��واف��ق على
تغيير قواعد اللعبة في هضبة الجوالن،
مشيرًا الى أنها سترد بحزم على أي اطالق
نار باتجاه قواتها من االراضي السورية.
واض� � ��اف أن اي اع� �ت ��داء ف ��ي ال� �ج ��والن او
محاولة نقل اسلحة حديثة الى حزب الله
س�ت�ل��زم اس��رائ �ي��ل ب��ال��رد .ورأى أن «ن�ظ��ام
االس��د غير معني بمواجهة م��ع اسرائيل
حاليًا ألنه على وشك االنهيار».
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،رأت ت�ق��اري��ر إع�لام�ي��ة ان
بيان الجيش السوري بشأن عملية إطالق
ال�ن��ار ب��ات�ج��اه ق��وة اسرائيلية ف��ي هضبة
ال�ج��والن ،يعني أن «االس��د يريد ان يقول
ان��ه على ال��رغ��م م��ن ال�ح��رب ال��دم��وي��ة التي
يخوضها في الداخل في مقابل املتمردين،
إال ان ��ه ال ي �خ �ش��ى م ��ن م��واج �ه��ة اض��اف �ي��ة
مع اس��رائ�ي��ل» .وبحسب التقارير نفسها،
«ي �ق��درون ف��ي اس��رائ �ي��ل أن م��ن ي�ق��ف وراء
عملية اط�لاق ال�ن��ار التي ج��رت ،ه��و اي��ران
التي تضغط على االسد لفتح معركة ضد
اسرائيل في ال�ج��والن» .رغ��م ذل��ك ،اضافت
التقارير انهم في اسرائيل ال يعرفون حتى
اآلن ما إن كانت عملية اطالق النار باتجاه
ال ��دوري ��ة االس��رائ�ي�ل�ي��ة ق��د أت ��ت ب �ن� ً
�اء على
تعليمات م��ن القيادة العليا ،اي الرئيس
السوري ،او انها مبادرة محلية من جنود
امل��وق��ع ال �س ��وري .وي�ت��رق�ب��ون ف��ي الجيش
االسرائيلي ليروا كيف سيتصرف الجيش
السوري في املستقبل ،وما إن كانت املسألة
تتعلق ببداية حرب استنزاف».
ولفتت التقارير ال��ى «وج��ود اس�ت�ع��دادات
عالية في منطقة الجوالن في هذه االي��ام،
وي��واص �ل��ون ف��ي امل��ؤس�س��ة االم�ن�ي��ة العمل
بسرعة لبناء سياج ح��دودي على مسافة

اتجاه إسرائيلي
لـ«مراعاة»
ّرد الفعل السوري على
أي تحرش

 16كيلومترًا ،ال��ذي من املتوقع ان ينتهي
في شهر تموز املقبل ،ويهدف الى حماية
السكان».
وف ��ي ال �س �ي��اق ،رأى رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ن
ال �ق��وم��ي ال �س��اب��ق ،ال� �ل ��واء غ �ي ��ورا اي�ل�ان��د،
ان «م � ��ا ي� �ج ��ري ف� ��ي س� ��وري� ��ا ت� �ح ��ول ال ��ى
محطة اساسية في املواجهة بني روسيا
والواليات املتحدة ،وبدأ يتضح اكثر فأكثر
أن روس �ي��ا ت��ؤي��د االس � ��د ،وه ��و م��ا يشكل
س�ب�ب��ًا ل�ل�ق�ل��ق ف ��ي ت ��ل اب �ي��ب وواش �ن �ط��ن».
ول�ف��ت ال��ى ان «السياسة االم�ي��رك�ي��ة ،التي
تشمل كافة االدارات التي توالت في البيت
االب�ي��ض ،تهدف بنظر (ال��رئ�ي��س الروسي
فالديمير) بوتني الى اإلض��رار بمصالحه
ال�ث�لاث االك�ث��ر حساسية .فهم يعترضون
على شرعية حكمه وال يضيعون فرصة
للتنديد بانعدام الديموقراطية في روسيا
ّ
واملس بحقوق االنسان هناك .كذلك فإنهم
يعملون في الساحة الخلفية ،اي في الدول
التي كانت ج��زءًا م��ن االت�ح��اد السوفياتي
س ��اب� �ق ��ًا ،وه � ��و م� ��ا ي � � ��راه ت �ح ��رش ��ًا س ��اف �رًا
ً
ب��روس�ي��ا ،ف�ض�لا ع��ن امل �ب��ادرات االميركية
األح ��ادي ��ة ،ال �ت��ي ت��ري��د ف ��رض وق��ائ��ع ام��ام
بوتني».
واض� � � ��اف اي �ل��ان � ��د« :م � ��ا دام ب ��وت�ي�ن ي ��رى
ال �س �ي��اس��ة االم �ي��رك �ي��ة ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ن �ح��و،
فسيبحث عن كل طريقة لضرب الواليات
امل �ت �ح��دة ،وال��وض��ع ف��ي س��وري��ا ي�ت�ي��ح ل��ه،
ب �ب �س��اط��ة ،ف��رص��ة ج �ي��دة ل ��ذل ��ك» .وخ�ل��ص
الى ان الطريق الى حل الصراع االميركي
ال��روس��ي ح��ول ال�ش��أن ال �س��وري ،ب��ل ايضًا
على م��ا ه��و أه��م ح��ول اي��ران ،يفرض على
واش� �ن� �ط ��ن ان ت �غ �ي��ر س �ي��اس �ت �ه��ا ال �ع��ام��ة

امل �ض��رة ب��روس�ي��ا ،وأي م�ح��اول��ة للتوصل
ال��ى تسوية ف��ي ش��أن محدد فقط محكوم
عليها بالفشل.
وش��دد ايالند على أن اسرائيل ُدفعت الى
خ�لاف ب�ين «ع�م�لاق�ين» ،ول�ه��ذا ف��إن قدرتها
ع�ل��ى ال�ت��أث�ي��ر م �ح��دودة .وف��ي ه��ذا السياق
ب� ��ذل رئ �ي ��س ال � � � ��وزراء ب �ن �ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و
لاّ
«جهدًا حقيقيًا وزار روسيا كي يقنعها بأ
تبيع سوريا صواريخ اس  ،»300معربًا عن
اعتقاده ان «روس�ي��ا ل��ن تبيع س��وري��ا هذه

الصواريخ في نهاية املطاف ،لكن ال ينبغي
ان نتوقع من بوتني ان يمنح نتنياهو هذه
الهدية عبثًا وال ايضًا احتمال االستجابة
ل�ط�ل��ب ام �ي��رك��ي ف ��ي ه ��ذا ال �ش ��أن ألن � ��ه ،من
وجهة نظره ،ال يتلقى إمالءات من اي احد».
ّ
ودعا ايالند الى اتفاق رزمة مع روسيا وأن
من االفضل السرائيل التأثير في الواليات
املتحدة بشأن عالقتها بروسيا وأال تحاول
الضغط على روسيا مباشرة؛ ألن ذل��ك لن
ينفع.

