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سوريا

على الغالف

عودة إلى تسخين الميدان
دمشق والحلفاء يرفعون سقف التحدي
رفع حلفاء دمشق سقف التحدي
في
في مواجهة واشنطن .ما يدور ّ
كواليس هؤالء يشي بمعرفتهم أن
ّ«ضربة الشعيرات» ليست يتيمة ،بمعنى
أنه يجري اإلعداد لتسخين الجبهات
بمباركة ودفع أميركي ـ تركي ـ
خليجي .الرؤية األميركية «ما بعد
تعاط عالي النبرة
العدوان» أثمرت عن ٍ
ْ
لطهران وموسكو مجتمعتين ،في
مواجهة «تجاوز الخطوط الحمراء».
ولهذه األسباب تعتزم سوريا وروسيا
وإيران خوض المعركة معًا واالستعداد
لجولة غير مسبوقة من التهديدات
ت ــدور جميع التصريحات الـصــادرة
عـ ـ ــن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وح ـ ـل ـ ـفـ ــائ ـ ـهـ ــا ،ع ـقــب
العدوان الذي نفذته القوات األميركية
ّ
«تنصل»
ضــد ســوريــا ،على ض ــرورة
مــوسـكــو وط ـه ــران بــالــدرجــة األول ــى،
من دورهما الداعم لدمشق .الدعوات
ُ
األميركية األخيرة ط ّعمت بتهديدات
ّ
مضمنة ،مفادها استعداد واشنطن
لتنفيذ ضربات عسكرية إضافية في
سوريا «عند الضرورة».
لـ ـك ــن ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـق ـيــت
ردًا واض ـ ـحـ ــا أم ـ ـ ــس ،ع ـب ــر س ـي ــل مــن
الـتـصــريـحــات واالت ـص ــاالت الثنائية
ب ـ ــن م ــوسـ ـك ــو وط ـ ـ ـهـ ـ ــران ودم ـ ـشـ ــق،
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات م ـك ـث ـفــة
بــن ال ـعــواصــم ال ـثــاث عـبــر الـقـنــوات
الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة ،أك ــدت على
رفض العدوان األميركي الذي تجاوز
«خطوطًا حمراء» ،والتحضير لردعه
بـمــا يشمل جميع االح ـت ـمــاالت ،بما
فيها التصعيد املـيــدانــي عـلــى كامل
الـ ـجـ ـبـ ـه ــات ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق.
وأكدت مصادر مطلعة على معطيات
امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاورات أن ـ ـهـ ــا ن ــاقـ ـش ــت خ ـط ـطــا
واضحة ملواجهة توجهات واشنطن
املتوقعة للضغط في امليدان ،بما في
ذلك احتماالت شن هجوم جديد من
قبل الجماعات املسلحة على جبهات
مدينة حلب .ولفتت إلــى أن النقاش
تطرق إلى مواجهة جميع الخطوات
الـتــي يستطيع األمـيــركـيــون التحرك
م ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا ،م ـ ــن س ـ ــوري ـ ــا وح ـت ــى
العراق ،بشكل ّ
منسق.
املشاورات التي ركزت على الجاهزية
فـ ـ ــي وجـ ـ ـ ــه الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي،

ان ـع ـك ـس ــت مـ ــن خ ـ ــال ال ـت ـصــري ـحــات
الرسمية ملـســؤولــي الـبـلــدان الثالثة،
وفــي بـيــان أصــدرتــه غــرفــة العمليات
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ل ـح ـل ـف ــاء دم ـ ـشـ ــق ،أمـ ــس.
بـيــانــات «ال ـغــرفــة» امل ـع ــدودة ســابـقــا،
أشركت للمرة األولــى روسيا كضلع
أساسي من املعركة إلى جانب دمشق،
ّ
لـيـكــون الـتـهــديــد بــاســم الـجـمـيــع بــأن
قواتها «سترد بقوة على أي عدوان»،
ومشددة على أن «العدوان األميركي
هو تجاوز للخطوط الحمراء».
وأضاف البيان« :نحنا لسنا غافلني
ع ـم ــا ت ـس ـعــى أم ـي ــرك ــا ل ـت ـح ـقـي ـقــه فــي
شـمــال ســوريــا وشـمــال غــرب الـعــراق،
وي ـج ــب أن ي ـع ـل ـمــوا أن ـن ــا ن ــرص ــد كل
خ ـطــوات ـهــم وت ـحــركــات ـهــم ونـتــابـعـهــم
بدقة ،وأن محاولتهم السيطرة على
تلك البقعة الجغرافية تجعلهم قوات
غير شرعية الحـتــال أراض سورية

شمخاني :هناك إرادة
صلبة لدى إيران وروسيا
وسوريا في ما يخص
التعاون المشترك

ذات س ـ ـيـ ــادة» .ول ـف ــت إلـ ــى أن «فـعــل
أمـيــركــا ه ــذا لــن يثنينا عــن محاربة
اإلرهـ ــاب وال ـق ـضــاء عـلـيــه ،وسنتابع
قتالنا إل ــى جــانــب الـجـيــش الـســوري
وال ـقــوات الـصــديـقــة ،وسنعمل معها

لـتـحــريــر ك ــل األراضـ ـ ــي ال ـســوريــة من
رجس االحتالل أيًا كان».
وتــابــع الـقــول إن «روس ـيــا وإي ــران لن
تـسـمـحــا ألم ـي ــرك ــا بـ ــأن تـهـيـمــن على
العالم وتفرض نظام القطب الواحد...
وستقفان فــي وجهها بكل قــوة ولو
بلغ مــا بـلــغ» ،خاتمًا بــأنــه «ردًا على
ه ــذا ال ـع ــدوان امل ـج ــرم ،نـحــن كحلفاء
ســوريــا سـنــزيــد مــن دعـمـنــا للجيش
والشعب السوريني بمختلف الطرق».
بالتوازي ،جــاء اإلصــرار على تحدي
الـ ـضـ ـغ ــط األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،وم ــواجـ ـهـ ـت ــه
بالتصعيد ،في كالم الرئيس اإليراني
حسن روحاني ،خالل اتصال هاتفي
م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــري ــه الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
ب ـ ــوت ـ ــن ،والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ب ـ ـشـ ــار األس ـ ـ ــد.
وأعرب روحاني مع األسد ،عن إدانته
الشديدة للعدوان األميركي ،معتبرًا
ّ
أنــه يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة

السورية وللقوانني الدولية.
وأكد وقوف بالده إلى جانب سوريا
فــي حربها ضــد اإلره ــاب ،معتبرًا أن
«تداعيات هذا العدوان ستعود على
هذه الدول واملنطقة عمومًا» .بدوره،
أكـ ـ ــد األسـ ـ ـ ــد أن الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
«ف ـش ـلــت ف ــي تـحـقـيــق ه ــدف ـه ــا» ال ــذي
أرادت ـ ـ ــه ع ـبــر ال ـ ـعـ ــدوان ،مـ ـش ــددًا على
إص ــرار ب ــاده عـلــى «سـحــق اإلره ــاب
في كل بقعة من األراضي السورية».
أم ـ ــا م ــرش ــد ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلي ــران ـي ــة
السيد علي خامنئي ،فقد أشار خالل
استقباله كبار قادة القوات املسلحة،
إل ــى أن األم ـيــرك ـيــن «ق ــام ــوا بــالـقـتــل
واالع ـ ـ ـتـ ـ ــداء وال ـ ـت ـ ـجـ ــاوز فـ ــي م ـنــاطــق
مختلفة من العالم من قبل» ،مضيفًا
إن امل ـهــم ه ــو «ه ــل يـمـتـلـكــون ال ـجــرأة
ل ـل ـق ـي ــام ب ـم ـث ــل ه ـ ــذا اإلجـ ـ ـ ـ ــراء أي ـن ـمــا
أرادوا؟».

ّ
فلسطينيون يتظاهرون في مدينة نابلس ضد العدوان األميركي األخير على سوريا (أ ف ب)

إسرائيل :عدوان واحد ال يكفي
علي حيدر
رغــم الفرحة العارمة التي اجتاحت
مــؤسـســة ال ـقــرار الـسـيــاســي واألمـنــي
فـ ـ ــي تـ ـ ــل أب ـ ـ ـيـ ـ ــب ،نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان
األمـ ـيـ ــركـ ــي ع ـل ــى الـ ـقـ ــاعـ ــدة ال ـج ــوي ــة
ّ
ال ـســوريــة ،إال أن إســرائ ـيــل ت ــدرك أن
نتائجه العسكرية كــانــت مـحــدودة،
ولن تؤثر بذاتها على موازين القوى
وعلى املجريات امليدانية.
وم ــع ت ــوال ــي امل ــواق ــف اإلقـلـيـمـيــة في
م ــوسـ ـك ــو وطـ ـ ـه ـ ــران ودمـ ـ ـش ـ ــق ،ب ــات
واضـ ـ ـح ـ ــا أن م ـ ــن غـ ـي ــر امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن
يـ ـت ــرك هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان املـ ـ ـح ـ ــدود فــي
بـعــده العسكري ،واملـفـتــوح بأبعاده
السياسية ،أي مفاعيل استراتيجية
باملستوى الــذي تأمله تــل أبـيــب .من

أجل ذلك ،لم تكتف إسرائيل بالقنوات
الرسمية مع واشنطن ،للتعبير عن
رؤيتها وموقفها في هذا املجال ،بل
ب ــادر وزي ــر الـطــاقــة وعـضــو املجلس
الــوزاري املصغر يوفال شطاينتس،
إلــى االعــان الصريح عن أن «رسالة
واحـ ـ ـ ــدة ال ت ـغ ـي ــر الـ ـ ـص ـ ــورة ال ـع ــام ــة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة» مـ ــع أن ال ـه ـج ــوم
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ك ـ ـ ــان «خ ـ ـط ـ ــوة هـ ــامـ ــة».
وحـ ـ ــدد ش ـطــاي ـن ـتــس أف ـ ــق املـصـلـحــة
اإلسرائيلية في هذا السياق ،بالقول
إنــه «فــي الـنـهــايــة ،الــواليــات املتحدة
األمـيــركـيــة وروس ـي ــا ت ـق ــرران مـعــا ما
الذي ينبغي فعله مع سوريا ،وما ال
ينبغي فعله .واضح ما الذي ينبغي
ع ــدم فـعـلــه وهـ ــو :ال ل ــوج ــود إيــرانــي
هناك ،ال لتطوير سالح كيميائي وال

إذا بقي الهجوم
األميركي موضعيًا
فلن ّ
يغير مسار
الحرب السورية

لتطوير صواريخ باليستية».
أمـ ـ ــا بـ ـخـ ـص ــوص املـ ــدخـ ــل إلـ ـ ــى ه ــذه
الـ ـت ــرتـ ـيـ ـب ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ــدفـ ــع ن ـح ــوه ــا
إسرائيل ،فقد حددها رئيس حكومة

العدو بنيامني نتنياهو خالل جلسة
الـحـكــومــة بــالــدعــوة إل ــى «اسـتـكـمــال
مهمة إخــراج كل السالح الكيميائي
من سوريا» ،الفتًا إلى وجود «فرصة
للتعاون األميركي الروسي في هذا
امل ـ ـج ـ ــال» .وتـ ــأتـ ــي دع ـ ـ ــوة ن ـت ـن ـيــاهــو
ه ــذه رغ ــم إعـ ــان األمـ ــم امل ـت ـحــدة في
ع ــام  ،2013أن ســوريــا بــاتــت خالية
م ــن األس ـل ـح ــة الـكـيـمـيــائـيــة وم ــن أي
مـصــانــع تنتجها .لـكــن شطاينتس،
ح ــدد بــأنــه م ــا زال ه ـنــاك م ــا نسبته
« »%1م ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة
ال ـس ــوري ــة .ه ــذا م ــع اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن
كالم نتنياهو وشطاينتس يعكسان
تقويمًا إســرائـيـلـيــا عــن أن الــواليــات
املتحدة ليست قادرة على التفرد من
جانب واحد باملسارات على الساحة

ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .ون ـت ـي ـج ــة ذلـ ـ ــك ،ب ـ ــرز فــي
كالمهما الدعوة إلى تعاون أميركي
ـ ـ ـ روس ـ ــي ،وأن ـه ـمــا م ـعــا يـ ـح ــددان ما
يجري على الساحة السورية.
ل ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة
اإلسرائيلية مــن ف ــراغ ،بــل يبدو أنها
انطلقت مــن تقديرات ومـخــاوف ّ
عبر
عنها شطاينتس (رســالــة واح ــدة ال
تـكـفــي) ،وب ـعــض ال ـخ ـبــراء واملـعـلـقــن،
إذ اعتبر الخبير بالشؤون السورية
ايــال زيسر أنه «إذا بقي هذا الهجوم
ً
م ـع ــزوال ومــوضـعـيــا ،فــإنــه لــن يحقق
التغيير في مسار الحرب السورية»،
موضحًا أنه «يمكن لـ(الرئيس) بشار
(األس ــد) بسهولة استيعاب الهجوم
األم ـيــركــي .فـقــد خـســر خ ــال سـنــوات
الـحــرب الكثير مــن املـطــارات ملصلحة

