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سوريا

األربعاء  11أيلول  2013العدد 2101

سوريا تكسر أحـ
تل أبيب تربط «النووي» اإليراني بـ«الكيميائي» السوري
بالرغم من الصمت الرسمي اإلسرائيلي وعدم اتضاح كل
العناصر املرتبطة باالقتراح الروسي ،والتخوف من أن
يكون السوريون يلعبون مع الروس لعبة احتواء االندفاعة
األميركية ،الحت مؤشرات على مسارعة إسرائيلية لتوظيف
الحدث السوري في السياق اإليراني
علي حيدر
ّ
ف� ��ي ظ� � ��ل امل � � �ب� � ��ادرة ال� ��روس � �ي� ��ة الح � �ت ��واء
ّ
م�س��أل��ة ال�ت�ه��دي��د األم�ي��رك��ي ب�ش��ن ع��دوان
على سوريا ،عملت تل أبيب على وضع
الحدث السوري في السياق اإليراني ،إذ
نقلت صحيفة «معاريف» عن مسؤولني
رفيعي املستوى ،في تل أبيب ،تقديرها
ّ
بأن ما جرى يشكل «رسالة لألسياد في
إي ��ران» كونه ُ
«يثبت فقط م��اذا يمكن أن
يحصل ف��ي ح��ال ك��ان التلويح بالخيار
ال�ع�س�ك��ري ي�ت�م�ت��ع ب��ال �ص��دق �ي��ة» .وت��ؤك��د
ّ
ال� �ج� �ه ��ات ن �ف �س �ه��ا أن ر ّئ � �ي ��س ال � � � ��وزراء
بنيامني نتنياهو يرى أنه كما تراجعت
سوريا ووافقت على التنازل عن مخزون
األس �ل �ح��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،ف ��ي ظ ��ل ت�ه��دي��د
عسكري أميركي يتمتع بصدقية ،بهدف
ق �ط��ع ال �ط��ري��ق ع �ل��ى ال �ه �ج��وم األم �ي��رك��ي
ً
ع �ل �ي �ه��ا ،ف � ��إن ت� �ه ��دي� �دًا م� �م ��اث�ل�ا ،ي�ت�م�ت��ع
ب��ال�ص��دق�ي��ة ،ي�م�ك�ن��ه أن ي��دف��ع إي� ��ران إل��ى
وق��ف برنامجها ال�ن��ووي وامل��واف�ق��ة على
م�ط��ال��ب ال �غ��رب .ف��ي م � ��وازاة ذل ��ك ،ذك��رت
ً
ص�ح�ي�ف��ة «م �ع ��اري ��ف» ،ن �ق�لا ع��ن م�ح��اف��ل
رفيعة أيضًا ،أن ما يهم رئيس الوزراء هو
أن ي��رى هجومًا أميركيًا ف��ي س��وري��ا كي
ُيعيد الصدقية وال ��ردع األميركيني إلى
الشرق األوسط ،وبالتالي توجيه رسالة
من خ�لال ذل��ك إل��ى إي��ران وإل��ى املنظمات
ّاملتطرفة كحزب الله .وتضيف الصحيفة
إن ��ه ف��ي ح��ال ك��ان��ت الصفقة ال��روس �ي��ة _
ال�س��وري��ة تتمتع بصدقية فعلية ،فإنها
تخدم أيضًا رؤي��ة نتنياهو ح��ول كيفية
ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي يمكن م��ن خ�لال�ه��ا إي�ق��اف
البرنامج ال�ن��ووي اإلي��ران��ي .ف��ي السياق
نفسهّ ،رأى الرئيس اإلسرائيلي شمعون
بيريز أن��ه ال يمكن ال��وث��وق بالسوريني،
وال بد من توفير ضمانات دولية لتنفيذ
اقتراح كهذا.

ون �ت �ي �ج ��ة امل� � �خ � ��اوف اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة م��ن
تفاصيل الصفقة ال�ت��ي ق��د ت�ك��ون مقلقة
العبري ،عن
ومخيبة ،نقل موقع «وال�لا» ّ
مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إنه «ينبغي
ً
أن ي��درس االق�ت��راح بعناية ،وص��وال إلى
ّ
أصغر التفاصيل فيه» .وأض��اف إن على
املجتمع ال��دول��ي أن ي��وج��ه ث�لاث��ة أسئلة
ح��ول االق �ت��راح ال��روس��ي ،األول ،م��ن هي
الجهة ال�ت��ي ستشرف على نقل السالح
الكيميائي إل��ى سلطة اإلش��راف الدولي.
وال� �ث ��ان ��ي ،ي��رت �ب��ط ب ��ال� �ج ��داول ال��زم �ن �ي��ة
لتحقيق ذل��ك ،وه��ل سيتم القيام بشيء
ما في حال انتهاء امل��دة؟ والثالث يتركز
حول ما إذا كانت عملية النقل واإلشراف
ّ
ستتم بشفافية ،أو أن ال�ع��ال��م سيكتفي
بكلمة ووع��ود من الرئيس بشار األسد؟
ورف ��ض امل �س��ؤول اإلس��رائ �ي �ل��ي ال �ق��ول ما
إذا كان الحل الدبلوماسي الذي اقترحته
روس�ي��ا إيجابيًا بالنسبة إل��ى إسرائيل
أو ال.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،ك� � ��ان ل ��رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
ال �خ��ارج �ي��ة واألم � ��ن ال �ت��اب �ع��ة للكنيست،
ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» ،أفيغدور
ل �ي �ب��رم��ان ،م��وق �ف��ه امل �ع �ل��ن م ��ن االق� �ت ��راح
ال� ��روس� ��ي ،إذ اع �ت �ب��ر ،ف ��ي خ �ل ّ�ال م�ق��اب�ل��ة
م ��ع اإلذاع � � ��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،أن � ��ه «ل�ي�س��ت
واضحة تفاصيل املبادرة الروسية تجاه
األسلحة الكيميائية ،وما إذا كان سيتم
تسليمها ونقلها إل��ى املجتمع ال��دول��ي
أو أنها ستبقى ف� ّ�ي س��وري��ا تحت رقابة
دولية» .وأضاف إنه «يجب على إسرائيل
البقاء على الحياد وع��دم التدخل في ما
ي��دور في س��وري��ا» ،داعيًا «الحكومة إلى
ع��دم دع��م أي م��وق��ف ت�ج��اه س��وري��ا» .مع
ذل��ك ،توجه ليبرمان إل��ى الرئيس األسد
ّ
بالقول إن عليه أن ي��درك ومقربيه أنهم
س �ي �ص �ب �ح��ون ه ��دف ��ًا ش��رع �ي��ًا إن «ج� ��روا
إسرائيل إلى الصراع».

خمس نقاط سورية للسير
في املبادرة

		

في املقابل ،نقل مراسل صحيفة «يديعوت
أح��رون��وت» في واشنطن ،أورل��ي أزوالي،
ع� �م ��ا وص � �ف� ��ه م� � �ص � ��ادر م� �ق ��رب ��ة ل �ل �ن �ظ��ام
ال �س��وري ،ق��ول�ه��ا ف��ي جلسة مغلقة ،إنها
ح� � � ّ�ددت خ �م��س ن �ق ��اط ت �ت �ص��ل ب��امل �ب��ادرة
ّ
ال ��روس� �ي ��ة ل �ل �ح��ل ال� � ��ذي س �ي �ن �ه��ي األزم � ��ة
ب�ين واش�ن�ط��ن ودم �ش��ق ،يتضمن ال�ت��زام��ًا
أم �ي��رك �ي��ًا ه ��و األول م ��ن ن ��وع ��ه ،ب�م�ن��ع أي
هجوم إسرائيلي على األراضي السورية،
وب ��أن ت �ت �ن��ازل س��وري��ا ع��ن ث�لاث��ة م�خ��ازن
م��ن أس�ل�ح�ت�ه��ا ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ،ع�ل��ى أن يتم
وض��ع امل��واق��ع األخ��رى تحت رق��اب��ة دولية
يكون فيها املراقبون من روسيا والصني.
ّ
وأض ��اف أزوالي إن املطلب اآلخ��ر يتمثل
باستبدال الصواريخ بغاز السارين ،من
أجل تعويض سوريا ،بحيث يقوم الروس
ب �ت��زوي��ده��ا ب �ص��واري��خ «آس  ،»300ال�ت��ي

في اللحظة التي
يتراجع فيها التوتر
ستبدأ المماطلة
وستتقلص الرقابة
ّ

ت�ع�ت�ب��ر خ�ط��ًا أح �م��ر م��ن ن��اح�ي��ة إس��رائ�ي��ل
ب ��اع� �ت� �ب ��اره س�ل�اح ��ًا «ك� ��اس � �رًا ل� �ل� �ت ��وازن»،
وب��أن تمتنع الواليات املتحدة عن إطالق
التصريحات والتهديدات تجاه سوريا،
أض��ف إل��ى اعتبار االتفاق ملغى في حال
مهاجمة إسرائيل لسوريا.

بوتني واألسد يكسبان

ليبرمان :على األسد ومقربيه أن يدكوا أنهم سيصبحون هدفًا شرعيًا إن جروا إسرائيل إلى الصراع (أ ف ب)

ف ��ي ال �س �ي��اق ،رأى امل �ع �ل��ق ال �ع �س �ك��ري في
صحيفة «ه��آرت��س» ،عاموس هرئيل ،أنه
بالرغم من الشكوك الكبيرة التي تظهرها
واشنطن ت�ج��اه امل �ب��ادرة ال��روس�ي��ة ،يمكن
ّ
ال �ق��ول إن ��ه «ب� ��دأت ص�ي��اغ��ة ح��ل ل�ل�أزم��ة».

ّ
وأض ��اف إن ��ه ف��ي ح��ال إح ��راز ت�س��وي��ة آخ��ر
األمر ،يحق للرئيس بشار األسد أن يراها
إنجازًا ليس فقط ألن الواليات املتحدة لم
تهاجمه ،ول��م ُيظهر ال��ذع��ر إزاء تهديدات

أق � ��وى ق ��وة ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ال �ع��ال��م ،ب ��ل ألن
التحالف الدولي ال��ذي يدعمه من روسيا
وال �ص�ي�ن وإي � ��ران وح ��زب ال �ل��ه ،اس�ت�ع��رض
قوته طوال األزمة.

طورت سالحًا كيميائيًا بعد 1973
 :CIAإسرائيل ّ
محمد بدير
ف��ي س��وري��ا س�لاح كميائي استدعى أزم��ة
دول�ي��ة لعلها األك�ب��ر منذ أزم��ة الصواريخ
ال �ك��وب �ي��ة ق �ب��ل ن �ح��و خ �م �س��ة ع� �ق ��ود .وف��ي
إس��رائ �ي��ل ،أي �ض��ًا ،س�ل�اح كيميائي ترجح
اإلستخبارات األميركية وجوده منذ عقود
وي��ؤث��ر البيت األب�ي��ض إحاطته بالصمت
كي ال يحرج نفسه واآلخرين .فعلى هامش
اإلن� �ش �غ ��ال ال �ع��امل��ي ب��ال �س�ل�اح ال�ك�ي�م��ائ��ي
ال�س��وري واإلح�ت�م��االت املفتوحة ملواجهة
األزم ��ة ال�ت��ي ارت�ب�ط��ت ب��ه خ�ل�ال األس��اب�ي��ع
املاضية ،كشفت مجلة «فورين بوليسي»
األميركية ،أمس ،عن وثيقة أعدتها وكالة
اإلستخبارات املركزية مطلع الثمانينيات
تتضمن ت�ق��دي��رات ت��رج��ح وج��ود مشروع
إس ��رائ � �ي � �ل ��ي ل� �ت� �ط ��وي ��ر وإن � � �ت � ��اج أس �ل �ح��ة
كيميائية وبيولوجية .وبحسب الوثيقة
فإن إسرائيل قررت تطوير هذين النوعني
من األسلحة كإحدى الخالصات والدروس
ال� �ت ��ي ت��وص �ل��ت إل �ي �ه��ا ب �ع��د ح � ��رب «ي ��وم
الغفران» ع��ام  1973وشعورها بالتهديد

ال��وج��ودي ح�ي��ال ال�ه�ج��وم ال�ع��رب��ي آن ��ذاك.
والوثيقة التي نشرتها املجلة األميركية
كعنوان رئيسي في موقعها على اإلنترنت
م� ��وج� ��ودة ف ��ي م �ك �ت �ب��ة «رون� ��ال� ��د ري� �غ ��ان»
الرئاسية ف��ي كاليفورنيا ،وي�ع��ود تاريخ
تحريرها إلى عام  1982في إطار مشروع
مسح ش��ام��ل أج��رت��ه وك��ال��ة اإلس�ت�خ�ب��ارات
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف� ��ي ح �ي �ن��ه ح � ��ول ت ��رس ��ان ��ات
أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط.
وك��ان��ت ال �س �ل �ط��ات امل�خ�ت�ص��ة ق��د سمحت
بنشر معظم أج��زاء الوثيقة في السنوات
السابقة ،وبقي ال�ج��زء املتعلق بإسرائيل
سريًا حتى اآلن.
وتتحدث الوثيقة عن اعتقاد اإلستخبارات
األم �ي��رك �ي��ة ب� ��أن إس ��رائ� �ي ��ل ت �م �ت �ل��ك ب�ض��ع
م �ئ��ات م��ن ال � ��رؤوس ال �ن��ووي��ة إض��اف��ة إل��ى
ق �ن��اب��ل ه �ي��دروج �ي �ن �ي��ة ،وت �ش �ي��ر إل � ��ى أن
ص ��ورًا التقطها أق �م��ار صناعية أميركية
«تكشف على ما يبدو عن تطوير وتخزين
غ� ��از أع � �ص� ��اب» .وي ��رج ��ح م �ع��دو ال��وث�ي�ق��ة
أن ت �ك��ون امل �ن �ش��آة ال �ن ��ووي ��ة ف ��ي دي �م��ون��ا
أح� ��د األم �ك �ن��ة ال �ت��ي ت �ج��ري ف �ي �ه��ا عملية

تمتلك إسرائيل بضع
مئات من الرؤوس
النووية إضافة إلى
قنابل هيدروجينية
ال �ت �ط��وي��ر وال �ت �خ��زي��ن امل �ش ��ار إل �ي �ه��ا ،كما
يشيرون إلى وجود «منشأة أخرى إلنتاج
ال� �س�ل�اح ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي داخ� � ��ل ال �ص �ن��اع��ات
الكيميائية اإلسرائيلية» ،في إش��ارة إلى
م�ع�ه��د األب �ح��اث ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة ف��ي منطقة
«نستسيونا».
ويكتب خ�ب��راء «س��ي آي إي» ف��ي الوثيقة
«فيما ليس بمقدورنا أن نؤكد إذا ما كان
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون يمتلكون م��واد كيميائية
ف �ت��اك��ة ،ف ��إن ه �ن��اك ع ��دة أدل ��ة ت��دف�ع�ن��ا إل��ى

اإلع�ت�ق��اد ب��أن�ه��ا أت��اح��وا ألن�ف�س�ه��م ال�ق��درة
ع �ل��ى ال � �ت� ��زود ع �ل��ى األق � ��ل ب �غ ��از أع �ص��اب
م ��ن ال � �ن ��وع ال� �ف� �ت ��اك وغ� �ي ��ر ال� �ف� �ت ��اك وغ ��از
خ� ��ردل وأن � ��واع أخ� ��رى م��ن ال �غ��از ل�ت�ف��ري��ق
التظاهرات ،إضافة إل��ى تقنيات إطالقه».
ورج� �ح ��ت «ف� ��وري� ��ن ب��ول �ي �س��ي» أن ي �ك��ون
الغاز الفتاك من نوع سارين ،الذي تدعي
اإلستخبارات األميركية أن��ه استخدم في
سوريا قبل أسابيع.
وي �ض �ي ��ف ال � �خ � �ب� ��راء« :إس� ��رائ � �ي� ��ل وج� ��دت
ن �ف �س �ه��ا م �ح ��اط ��ة ح � ��ول ح� ��دوده� ��ا ب� ��دول
ع��رب�ي��ة ب ��دأت تهتم ب��ال�س�لاح الكيميائي،
وط��ورت إدراك ��ًا م�ت��زاي�دًا إلم�ك��ان تعرضها
ل �ه �ج ��وم ك �ي �م �ي��ائ��ي .وه � � ��ذه ال �ح �س��اس �ي��ة
ت �ع��ززت ف��ي أع �ق��اب ض�ب��ط ك�م�ي��ات كبيرة
م��ن ال�ت�ج�ه�ي��زات السوفياتية ذات الصلة
ب��ال �س�ل�اح ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ف ��ي ح� ��رب «األي � ��ام
ال �س �ت��ة» ( )1967وح� ��رب «ي� ��وم ال �غ �ف��ران»
( .)1973ون �ت �ي �ج��ة ل ��ذل ��ك ،ف� ��إن إس��رائ �ي��ل
أط�ل�ق��ت ب��رن��ام�ج��ًا ل�ل�ح��رب الكيميائية في
إط ��ار اإلس �ت �ع��داد الس�ت�خ��دام��ه ف��ي ال��دف��اع
والهجوم على حد سواء.

يشار إل��ى أن امل��ؤرخ اإلسرائيلي الشهير،
أف�ن�ي��ر ك��وه�ين ،ذك ��ر ف��ي ك�ت��اب��ه «إس��رائ�ي��ل
وال �ق �ن �ب �ل��ة» أن رئ �ي��س ال � � ��وزراء داف �ي ��د بن
غوريون أمر سرًا بتطوير سالحًا كيميائيًا
ع� ��ام  .1956إال أن وث �ي �ق��ة «س� ��ي آي إي»
ت�ت�ح��دث ع��ن ش ��روع إس��رائ �ي��ل ف��ي تطوير
هذا النوع من السالح في أواخر ستينيات
أو مطلع سبعينيات القرن املاضي.
وف �ي �م ��ا رف� �ض ��ت ال � �س � �ف ��ارة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
ف� ��ي واش� �ن� �ط ��ن ال �ت �ع �ل �ي��ق ع� �ل ��ى ال �ت �ق��ري��ر
ال ��ذي ن�ش��رت��ه «ف ��وري ��ن ب��ول �ي �س��ي» ،ذك��رت
األخ�ي��رة أن البيت األب�ي��ض ي��واص��ل ومنذ
ب�ل��ورة اإلتفاقية ال��دول�ي��ة لحظر األسلحة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ع ��ام  1992اع �ت �م��اد س�ي��اس��ة
ال �ص �م��ت ف ��ي ك ��ل م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��األس �ل �ح��ة
الكيميائية التي تمتلك إسرائيل على ما
ي�ب��دو .وك��ان��ت ت��ل أب�ي��ب وق�ع��ت ع��ام 1993
واستخدام
على اإلتفاقية التي تحظر نشر
ّ
وت�خ��زي��ن األس�ل�ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ،إال أن�ه��ا
 م�ث��ل ك��ل م��ن س��وري��ا وك��وري��ا الشمالية ل��م ت �ص��ادق ع�ل��ى توقيعها م��ا يعني أناإلتفاقية ال تلزمها حتى اآلن.

