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 ...ومخاوف من «اشتعال» سريع للجبهة
إسرائيل قلقة اليوم
حيال ارتفاع منسوب التوتر
مع دمشق ،ومن االشتعال
السريع الذي يمكن أن يؤدي
إليه ذلك لجبهة الشمال،
انطالقًا من الجوالن

محمد بدير
احتل تبادل إط�لاق النار ال��ذي شهدته
ج �ب �ه��ة ال� �ج ��والن ب�ي�ن ج �ي��ش االح �ت�ل�ال
والجيش السوري صدارة االهتمام في
ال�ص�ح��ف اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ال�ت��ي خصصت
ص�ف�ح��ات�ه��ا األول� ��ى ل �ه��ذا ال �ح��دث .وف��ي
حني اختارت «معاريف» عبارة «األسد
يأمر بإطالق النار في الجوالن» عنوانا

رئيسيًا ،ركزت معظم الصحف األخرى
على إب��راز التحذير ال��ذي أطلقه رئيس
أرك� � � ��ان ال� �ج� �ي ��ش اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ،ب �ي �ن��ي
غانتس ،تعقيبًا على الحادثة .وعنونت
«يديعوت أحرونوت» بالخط العريض
«غ ��ان �ت ��س ل�ل�أس ��د :ل ��ن ن �ت �ح �م��ل إط�ل�اق
ال�ن��ار باتجاه إس��رائ�ي��ل» ،فيما عنونت
«إس��رائ�ي��ل ال�ي��وم» بعبارة مقتبسة من
ت�ص��ري��ح لغانتس ه��ي «سئمنا إط�لاق
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النار من سوريا :األسد سيدفع الثمن»،
وه ��ي ال �ع �ب��ارة ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي ص��درت�ه��ا
«ج� �ي ��روزال ��م ب ��وس ��ت» ،ب �ي �ن �م��ا ف�ض�ل��ت
«ه ��آرت ��س» ع �ن��وان «ت ��زاي ��د ال �ت��وت��ر في
الجوالن :األسد يأمر باستهداف اآللية
اإلسرائيلية».
وف��ي ال�ع�م��وم ،عكست كتابات املعلقني
ً
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ح � ��اال م ��ن ال �ق �ل��ق ح �ي��ال
ارت �ف��اع م�ن�س��وب ال �ت��وت��ر ب�ي�ن ت��ل أب�ي��ب
ودم�ش��ق وم��ن االش�ت�ع��ال ال�س��ري��ع ال��ذي
يمكن أن يؤدي إليه ذلك لجبهة الشمال.
ورأى دان مرغليت في «إسرائيل اليوم»
أن م ��ا ف�ع�ل��ه ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ،ب�ش��ار
األس � � � ��د ،م� ��ن خ� �ل��ال اس � �ت � �ه� ��داف اآلل� �ي ��ة
اإلسرائيلية في الجوالن يذكر بمقولة
ال ��دب �ل ��وم ��اس ��ي اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ال �ش �ه �ي��ر،
إل �ي��اه��و س ��اس ��ون« :إن ل ��م ت �ف �ع��ل ،ل�ك��ن
أع �ل �ن��ت أن� ��ك ف �ع �ل��ت ،ف ��إن ��ك ق ��د ف �ع �ل��ت».
وقصد الكاتب بذلك اإلشارة إلى أنه في
ظ��ل اإلع�لان الرسمي للجيش السوري
ع ��ن اس �ت �ه��داف اآلل �ي ��ة ال ت �ع��ود أس�ئ�ل��ة
ك�ـ «ه��ل أط�ل��ق ال �ن��ار ح�ق��ًا؟ وم ��اذا أط�ل��ق؟
وكيف أطلق؟ وماذا كانت النتائج» ذات
صلة ،واملهم هو أن��ه «إذا كانت دمشق
ق ��د أم� ��رت ح �ق��ًا ج�ي�ش�ه��ا ب ��إط�ل�اق ال �ن��ار
ع �م �دًا ع�ل��ى آل �ي��ة ل�ل�ج�ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي،
فإن ذلك يعني أنه ّ
تحد خطير ومغامرة
ب� � ��أن ت � ��رد إس� ��رائ � �ي� ��ل ع� �ل ��ى ال� �ه� �ج ��وم».
واعتبر مرغليت أن األس��د ،حتى لو لم
يكن قد أطلق النار في الجوالن ،إال أنه
«حصد نقاطًا في العالم العربي كما لو
أنه قد فعل».
ورأى الكاتب أن األس��د م��ن خ�لال فعله
ه��ذا «يلعب بالنار» ألن��ه «يختبر قدرة
التحمل اإلسرائيلية ،إذ إن تصريحات
ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و وم��وش �ي��ه ي�ع��ال��ون
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وبيني غانتس ،يمكن أن تعتبر إن��ذارًا
وذري � �ع � ��ة ل� �ل� �ح ��رب ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ت �ح��دث
االن � �ط � �ب� ��اع ال � �خ ��اط ��ئ ب� � ��أن ال� �س ��وري�ي�ن
أطلقوا النار على الجيش اإلسرائيلي
وأنهم ملزمون بالرد».
وخلص مرغليت إلى أن الوضع الحالي
ب�ي�ن إس��رائ �ي��ل وس��وري��ا «س �ي��ال وه��ش
وي �ع��رف م��ن ي��وج�ه��ه ب�ن�ج��اح أن امل�ق��ود
ق��د ي�ف�ل��ت م��ن ي ��ده ف��ي ط��رف��ة ع�ي�ن ،وأن
التدهور باتجاه اشتعال حقيقي على
طول الجبهة هو مسألة قلة حذر وسوء
ح��ظ حتى ل��و ل��م يكن الطرفان معنيني
بذلك».
وتحت عنوان «األيادي أيادي طهران»،
ك� �ت ��ب أس � � ��اف ج � �ب� ��ور ف� ��ي «م� �ع ��اري ��ف»
أن ح� ��ادث� ��ة إط �ل ��اق ال � �ن� ��ار ع �ل ��ى اآلل �ي ��ة
ال �ع �س �ك��ري��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ف��ي ال �ج��والن
ت�ش�ك��ل ال �خ �ط��وة األول� ��ى ل�س�ي��اس��ة ال��رد
ال � �ج� ��دي� ��دة ال� �ت ��ي ت �ت �ب �ل��ور ف� ��ي ال �ق �ص��ر
الرئاسي في دمشق.
واس�ت�ب�ع��د ال �ك��ات��ب أن «ي �ك��ون ال��رئ�ي��س
ال� � �س � ��وري م �ع �ن �ي��ًا ب� �م ��واج� �ه ��ة واس� �ع ��ة
ال �ن �ط��اق م ��ع إس��رائ �ي��ل ف ��ي ه ��ذا ال��وق��ت
بالذات ،حيث تنجح قواته في تحقيق
إن �ج��ازات وتغيير م �ي��زان ال �ق��وى حيال
الثوار» ،لكنه رأى أن «مواجهة على نار
ه��ادئ��ة م��ع إس��رائ �ي��ل ت �ص��رف األض ��واء
اإلعالمية باتجاه الحدود اإلسرائيلية
ال �س��وري��ة» .وإذ اع�ت�ب��ر أن ال �ج��واب عن
ت �س �خ�ين ج �ب �ه��ة ال� �ج ��والن م ��وج ��ود ف��ي
طهران ،التي «أمرت حزب الله ومحافل
ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة م��وال �ي��ة ل �ل �ن �ظ��ام ال �س��وري
بتسخني الجبهة مع إسرائيل لسببني:

األول ه ��و ال �ق �ض��اء ع �ل��ى ق� ��وات ال �ث��وار
امل ��وج ��ودة ع�ل��ى ال �ح ��دود ،وال �ث��ان��ي هو
ت�ث�ب�ي��ت م �ك��ان��ة األس� ��د ك��رئ �ي��س س��وري
ال ي �خ��اف امل��واج �ه��ة م��ع ال �ع��دو ال�ك�ب�ي��ر
إس� � ��رائ � � �ي� � ��ل» .وض � �م� ��ن ه � � ��ذا ال � �س � �ي ��اق،
ف ��إن إي� � ��ران ،ب �ح �س��ب ال �ك��ات��ب« ،ت�س�ع��ى
اآلن إل � ��ى ع �م �ل �ي��ة ش� ��د وج � ��ه ل �ل �ص��ورة
السورية وع��رض األس��د كرئيس صلب
ومصمم على حماية مواطني سوريا
م� ��ن ال� �ه� �ج� �م ��ات ال � �ت� ��ي ي �ش �ن �ه��ا ال� �ع ��دو
الصهيوني».
من جهته ،انتقد محلل الشؤون األمنية
ف ��ي «ي ��دي� �ع ��وت أح � ��رون � ��وت» ،رون ب��ن
ي�ش��اي ،سياسة الحكومة اإلسرائيلية
ف��ي س��وري��ا ،وخ�ص��وص��ًا إق��دام �ه��ا على
تنفيذ الهجمات األخيرة ضد ما قالت
إن��ه ش�ح�ن��ات أس�ل�ح��ة م�ه��رب��ة إل��ى ح��زب
ال� �ل ��ه .وت �ح ��ت ع� �ن ��وان «ال �ل �ع��ب ب��ال �ن��ار:
أض� � ��رار ال �ه �ج �م��ات ف ��ي س� ��وري� ��ا» ك�ت��ب
ب ��ن ي� �ش ��اي أن «ف� �ط ��ري ��ات ال � �ن ��ار ال �ت��ي
ت�ص��اع��دت ف��وق دم �ش��ق ق�ب��ل أس�ب��وع�ين
ت �ح � ّ�دت ب �ش��ار األس� ��د ون �ظ��ام��ه ت�ق��ري�ب��ًا
حتى الحد األخير ،وقد كان من شأنها
أن ت�ج� ّ�ر ردًا ي��ؤدي إل��ى اش�ت�ع��ال واس��ع
ال�ن�ط��اق ف��ي ال�ش�م��ال» .ورأى ال�ك��ات��ب أن
ح��ادث��ة ال �ج��والن ه��ي «ت�ح��رش صغير»
م ��ن ج ��ان ��ب األس � ��د ال � ��ذي ال ي ��رغ ��ب ف��ي
اس� �ت ��دراج رد إس��رائ �ي �ل��ي« ،إال أن ��ه في
الشرق األوسط ال يمكن دائمًا السيطرة
على ألسنة اللهب».
وإذ شكك ب��ن ي�ش��اي بحكمة الهجمات
اإلسرائيلية األخ�ي��رة داخ��ل سوريا في
«التوقيت الراهن وبشكل استعراضي»،
أك��د أن��ه ال يوجد ما يثبت أن «عمليات
ً
القصف ّ
شوشت فعال وبشكل ملحوظ
ج�ه��ود التسلح ال�خ��اص��ة ب��ال�ح��زب وأن
اإلن� � �ج � ��از ع �م �ل �ي��ًا ك � ��ان ي �س �ت ��أه ��ل ه ��ذه
امل�خ��اط��رة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي أخ��ذه��ا
املبادرون إلى العملية».
ي�ض�ي��ف ال �ك��ات��ب «ه ��ل م��ن أج ��ل إح ��راق
عدد من أجهزة توجيه صواريخ ،يمتلك
الحزب منها املئات ،هدرنا فرصة حرية
عمل عسكرية استراتيجية ومشروعية
سياسية سنحتاج إليها في املستقبل
ع�ن��دم��ا تنطلق ق��اف�ل��ة أس�ل�ح��ة حقيقية
كاسرة للتوازن ،مثل ص��واري��خ 17-SA
ف��ي ط��ري�ق�ه��ا م��ن س��وري��ا إل��ى ل �ب �ن��ان؟».
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع�ل��ى م��ا ح�ص��ل ف��ي ال �ج��والن،
رأى ب ��ن ي� �ش ��اي ض � � ��رورة ال� �ح ��ذر «ف��ي
ردودن� � ��ا ع �ل��ى االس� �ت� �ف ��زازات ال �س��وري��ة
ح �ت��ى ال ن �ن �ج��ر إل� ��ى ت � ��ورط واش �ت �ع��ال
غير مرغوب فيه من قبل الطرفني ،مثل
إدخ��ال ح��زب الله إل��ى هضبة الجوالن،
وهو تهديد سمعناه ويجب أن نتعامل
معه بجدية» .إال أن األكثر إثارة للقلق،
بحسب الكاتب ،هو الطريقة «الخرقاء»
التي تعاملت بها ت��ل أبيب وواشنطن
م � � ��ع ال� � �ه� � �ج� � �م � ��ات ع� � �ل � ��ى امل � �س � �ت� ��وي� ��ات
السياسية والدبلوماسية واإلعالمية.
فـ «إسرائيل كانت معنية ب��أن يتجاهل
األسد واإليرانيون الهجوم كي ال يردوا
عليها ،بما من شأنه أن يعرض إسرائيل
للخطر ،إال أن البنتاغون فكر بطريقة
أخ� � ��رى» ف ��ي إش� � ��ارة إل� ��ى ت �س��ري��ب ن�ب��أ
الهجوم .وب��رأي بن يشاي ،فإن الجولة
ال �ث��ان �ي��ة م��ن ال �ه �ج��وم «ل ��م ي �ب��ق ل�لأس��د
ول� �ح ��زب ال �ل ��ه وإي � � ��ران س� ��وى ال �ت �ه��دي��د
ب��رد م��ؤل��م ع�ل��ى إس��رائ �ي��ل وال�ب�ح��ث عن
ط� ��رق ع �م �ل �ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ه� ��ذا ال �ت �ه��دي��د».
وخ � �ل� ��ص ال � �ك ��ات ��ب إل� � ��ى أن «األض � � � ��رار
االستراتيجية للهجمات على سوريا
وملا بدا أنه تنسيق أخرق بني الحكومة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة واإلدارة األم�ي��رك�ي��ة كانت
أكبر بكثير من الربح الذي تم تحقيقه
م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ...وم� ��ن اآلن
فصاعدًا ،سيضطر الجيش والحكومة
إلى التفكير جيدًا قبل أن يصادقوا على
خطة لقصف قافلة أسلحة من سوريا
إل� ��ى ح� ��زب ال �ل ��ه أو اع �ت��راض �ه��ا ب �ط��رق
أخ� ��رى ...ف��إذا ح�ص��ل ه�ج��وم إسرائيلي
إضافي سيكون من الصعب على األسد
أال ي ��رد ،ح�ت��ى ل��و رغ��ب ف��ي ذل ��ك .وه��ذا
ي �ن �ط �ب��ق ع �ل��ى ح� ��زب ال �ل ��ه واإلي ��ران� �ي�ي�ن
والروس».

