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ابراهيم األمين

الالذقية
ـي
ّ

ً
ّ
صرح مصدر رسمي سوري قائال إن صاروخًا سقط في ثكنة قرب جبلة الساحلية (أ ف ب)

من يردع العدو؟
ح�س��ب ق��ول��ه ،أن ال ��رواي ��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
أقرب إلى الواقع من التوضيح الرسمي
ال � �س ��وري ال � ��ذي ل ��م ي ��وض ��ح ش �ي �ئ��ًا ف��ي
الواقع ،وجاء فقيرًا كالعادة.
وم ��ا زاد م ��ن ال �ق �ل��ق ال �ش �ع �ب��ي ال �ح��ري��ق
الذي ّ
شب أمس في قرية جوبة البرغال
على مدخل الالذقية الجنوبي ،قبل أن
ت�ج��زم م �ص��ادر رس�م�ي��ة ب��أن ال ص�ل��ة له
بأي عمل عسكري.
وال � �ج � ��دي � ��ر ب� ��ال� ��ذك� ��ر أن االس � �ت � �ه� ��داف
اإلسرائيلي ،فيما لو اعترفت الحكومة
السورية بحصوله ،يكون الثاني خالل
ُ
 3أشهر ،إذ استهدفت ثكنة عسكرية في
ال�خ��ام��س م��ن ت�م��وز ،ق��رب ال�س��ام�ي��ة في
ّ
منطقة الحفة في ريف الالذقية .وأكدت
م�ص��ادر ميدانية ل �ـ «األخ �ب��ار» حينذاك
أن ال �ق �ص��ف اس �ت �ه ��دف م �خ��زن��ًا ف��ارغ��ًا
للجيش السوري ،قبل أن تنشر صحف
ً
أم�ي��رك�ي��ة ن �ق�لا ع��ن م�س��ؤول�ين رسميني
ف ��ي واش� �ن� �ط ��ن ق��ول �ه��م إن ال� �ص ��واري ��خ
س�ت�ه��دف��ة ف��ي ال �غ��ارة ال�س��وري��ة كانت
امل�
ُ َ
قد ن ِقلت قبل مدة من القصف.
ق �ب��ل ذل � ��ك ،ت �ع� ّ�رض��ت م ��واق ��ع ع�س�ك��ري��ة
س��وري��ة ل�ق�ص��ف إس��رائ�ي�ل��ي ف��ي محيط
ال �ع��اص �م��ة ال� �س ��وري ��ة دم� �ش ��ق ،اب� �ت � ً
�داء
م� ��ن ن� �ه ��اي ��ة ك� ��ان� ��ون ال� �ث ��ان ��ي امل ��اض ��ي.
ُ
واستهدف مركز البحوث العلمية في
ج�م��راي��ا ب��ال�ق�ص��ف اإلس��رائ �ي �ل��ي م��رت�ين
ً
(ك� ��ان� ��ون ال� �ث ��ان ��ي وأي� � � � ��ار) ،ف� �ض�ل�ا ع��ن
اس �ت �ه��داف م ��واق ��ع ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ج�ب��ل
ق��اس �ي��ون وف ��ي م�ي�س�ل��ون وق� ��رب م�ط��ار
دم �ش��ق ال ��دول ��ي ،ب�ي�ن�ه��ا ث�ل�لاث��ة م��واق��ع
استهدفت في غارة واحدة.

تتبنى
إسرائيل ال تنفي وال ّ
أخبار استهداف سوريا
يحيى دبوق
تناقلت وسائل االع�لام العبرية ،امس،
اخ���ب���ارًا وردت ع��ل��ى م���واق���ع ال��ك��ت��رون��ي��ة
تابعة للمعارضة املسلحة في سوريا،
ت���ح���دث���ت ع����ن ه���ج���وم اس���رائ���ي���ل���ي ع��ل��ى
قاعدة عسكرية تابعة للجيش السوري
ج����ن����وب م���دي���ن���ة ال��ل��اذق�����ي�����ة .واق���ت���ص���ر
ال���ت���ع���اط���ي االس���رائ���ي���ل���ي ع���ل���ى ال��ت��غ��ط��ي��ة
الخبرية وما يرد من الخارج ،من دون
ص����دور أي م��وق��ف رس��م��ي او ت��ع��ل��ي��ق،
نفيًا او اقرارًا ،بمسؤولية اسرائيل عن
االعتداء املفترض.
وكما هي العادة املتبعة في اعقاب انباء
ك��ه��ذه ،س���واء ثبتت الح��ق��ًا صحتها ام
ال ،اش��ارت مصادر اسرائيلية رسمية
ال����ى ان ت���ل اب���ي���ب ال ت��ع��ل��ق ع���ل���ى ان���ب���اء
كهذه .اال ان االعالم العبري ابرز جملة
تعليقات غير رسمية لعدد من الخبراء
وامل����راس����ل��ي�ن ،رك������زت ع���ل���ى «ال���خ���ط���وط
ال���ح���م���راء» االس��رائ��ي��ل��ي��ة ت��ج��اه ال��س��اح��ة
السورية ،وتحديدًا نقل سالح نوعي او
«كاسر للتوازن» ،من سوريا الى حزب
الله في لبنان.
وف��ي��م��ا أك����د م���وق���ع «وال���ل���ا» االخ���ب���اري
ال��ع��ب��ري ع��ل��ى االن���ت���رن���ت ان «اس��رائ��ي��ل
ال��رس��م��ي��ة ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى ص��م��ت��ه��ا» ،نقل
ع����ن م���ص���در ام���ن���ي ق���ول���ه ان ال���رئ���ي���س
ال��س��وري ب��ش��ار «االس���د ال ي��ت��ن��ازل عن
محاوالت نقل سالح متطور الى حزب

الله ،وذلك ضمن الحلف القائم بينهما،
ف���ي ال��ق��ت��ال ال���دائ���ر ض���د امل��س��ل��ح�ين في
س�����وري�����ا» .وب���ح���س���ب امل����ص����در ن��ف��س��ه،
ف�����ان «وزي�������ر ال����دف����اع م���وش���ي���ه ي��ع��ل��ون،
ورئيس االرك��ان بني غانتس ،اك��دا في
ال��س��اب��ق ان نقل س�لاح ك��اس��ر للتوازن
م��ن س��وري��ا ال���ى ح���زب ال��ل��ه ه��و ت��ج��اوز
للخطوط الحمراء ،وهذا املوقف ال يزال

تنفيذ هجوم
كهذا يشير الى خشية
اسرائيلية من انتقال
سالح متطور الى
حزب اهلل

ساريا حتى اليوم».
وف��ي حديث ل�لاذاع��ة العبرية ،ق��ال قائد
البحرية االس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��س��اب��ق اليعيزر
ميروم انه «إذا صحت التقارير الواردة
م���ن ال����خ����ارج ب����أن اس���رائ���ي���ل ه���ي ال��ت��ي
نفذت الهجوم في الالذقية ،فهذا يعني
انه يتالءم مع سياسة الخطوط الحمراء
ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا» ،مشيرا ال��ى ان «تنفيذ
ه��ج��وم ك���ه���ذا ،إذا ص��ح��ت االن���ب���اء عنه
ب��ال��ف��ع��ل ،يشير ال���ى خشية اسرائيلية

م���ن ان���ت���ق���ال س��ل�اح م��ت��ط��ور ال����ى ح��زب
ال��ل��ه» .ولفت ال��ى ان «وزي��ر ال��دف��اع شرح
اكثر من مرة سياسة الخطوط الحمراء،
علما ان لدى الجيش القدرة على تنفيذ
عملية كهذه ،اذا توافرت لديه املعلومات
االستخبارية عنها ،اضافة ال��ى القرار
السياسي حولها».
واك��دت القناة العاشرة ان��ه «ليس هناك
اي ت����وت����ر ف�����ي اس����رائ����ي����ل ف�����ي اع���ق���اب
ال���ت���ق���اري���ر ع���ن ال���ه���ج���وم ف���ي س���وري���ا»،
واش���ارت ال��ى ان��ه «إذا ثبت ان اسرائيل
ه����ي ال���ت���ي ن���ف���ذت ال����ه����ج����وم ،ف��س��ي��ع��ن��ي
ذل����ك ه��ج��وم��ا ض���د ص���واري���خ م��ت��ط��ورة
ج��دا ك��ان النظام ال��س��وري ينوي نقلها
ال�����ى ح�����زب ال����ل����ه» ،م��ض��ي��ف��ة ان امل���وق���ع
ُ
امل��ف��ت��رض أن���ه اس��ت��ه��دف ي��ح��ت��وي على
منظومات صواريخ ارض بحر ،من نوع
«ياخونت» ،الروسية الصنع.
ب��دوره��ا ،اش��ارت القناة الثانية العبرية
ال������ى «وج��������ود راب�������ط ب��ي�ن ال����ه����ج����وم ف��ي
ال�لاذق��ي��ة واس���رائ���ي���ل ،وخ��ص��وص��ًا ان��ن��ا
متهمون طبيعيون في عمليات مماثلة،
وب��ع��دم��ا ن��ف��ذت اس���رائ���ي���ل ف���ي امل��اض��ي
ع��م��ل��ي��ات ك���ه���ذه» .اال ان ال���ق���ن���اة ،وع��ل��ى
خ�لاف القناة ال��ع��اش��رة ،اش���ارت ال��ى ان
ال��ق��اع��دة ال��ع��س��ك��ري��ة امل��س��ت��ه��دف��ة ك��ان��ت
ت���ح���ت���وي ع���ل���ى م���ن���ظ���وم���ة دف�������اع ج���وي
م���ت���ط���ورة ج�����دًا م����ن ن�����وع «اس ،»125
اضافة الى منظومة اخرى من نوع «س
.»3

الحديث ع��ن ه�ج��وم اسرائيلي ج��دي��د على س��وري��ا ،ال ي��زال في
اط ��ار االخ �ب��ار غ�ي��ر امل�ح�س��وم��ة م��ن ن ��واح ك�ث�ي��رة .اول �ه��ا ان ك��ان
ً
الهجوم قد حصل فعال ،ألن معظم االخ�ب��ار ص��ادرة عن جهات
في املعارضة السورية ،ومسرب عبر وسائل اعالم غربية .حتى
اسرائيل نفسها ،التي تمتنع عادة عن تبني اعمال ترتب عليها
مسؤولية معينة ،لجأت الى املعالجة االعالمية من خالل نشر
ً
تقارير منسوبة الى االعالم الغربي ،ونقال عن جهات معارضة
ف��ي س��وري��ا ،لكن ذل��ك ال يلغي حقيقة ان طريقة تعامل االع�لام
في اسرائيل مع الحدث ،يمكن فهمها على انها نوع من التبني
غير املباشر للعدوان .وهي عادة اسرائيلية متبعة .كذلك هناك
تفاصيل تتعلق بنوعية الهدف الذي اصابه الهجوم ،وهل هو
ع�ب��ارة ع��ن منشأة خالية م��ا يجعل ال �ع��دوان ع�ب��ارة ع��ن رسالة
سياسية ف��ي وج��ه حالة «االن�ت�ش��اء» التي عاشها امل�ح��ور ال��ذي
يضم س��وري��ا بعد فشل عملية اس�ق��اط النظام وت��راج��ع الغرب
واميركا عن العدوان ،ام هو سالح بري متقدم يستهدف الجيش
ال�س��وري مباشرة ،ويرمي ال��ى رف��ع معنويات معارضيه ،ام ان
الهدف يتعلق بأسلحة متطورة تقول اسرائيل ان سوريا تقوم
بنقلها الى حزب الله في لبنان ،وهو ما استدعى رسالة عاجلة
الى النظام والى الحزب معًا.
في كل ال�ح��االت ،نحن ام��ام واقعة تحتاج ال��ى التثبت من كثير
م��ن عناصرها .وه��و أم��ر ال يقلل م��ن ش��أن النقاش ح��ول كيفية
تعامل اسرائيل مع االزمة السورية في االشهر القليلة املاضية.
وهي واقعة ،تعيد النقاش الدائم حول منظومة الردع التي يجب
توافرها في سوريا ملنع اسرائيل من االعتداء ،او حول رد سوري
مطلوب او محتوم على مثل هذا العدوان.
ً
ً
لنحسم ،اوال ،جدال سيبقى قائمًا وساخنًا ،وفيه من الكيدية ما
فيه م��ن العفوية اي�ض��ًا .ولنقل ان س��وري��ا ل��م تنتقل ال��ى مرحلة
امل��واج �ه��ة ال �ع �س �ك��ري��ة امل �ب��اش��رة مع
اسرائيل .وه��و ما يجعلها في نظر
كثيرين دولة ممانعة ،لكنها ليست
دول��ة م�ق��اوم��ة .وان ك��ان��ت املعطيات
والتفاصيل الهائلة عن دور سوريا
في دعم املقاومة في لبنان وفلسطني
وال�ع��راق ،تسمح بقول العكس ،لكن
ال� �ت� �ع ��ري ��ف ي �ن �ط �ل��ق م� ��ن ك� � ��ون ف�ع��ل
املقاومة املباشرة لم يجر على أرض
سورية او بأيد سوريا خالل العقود
االخيرة.
لكن النقاش الواقعي واملنطقي ،يفترض ط��رح اسئلة واضحة
لفهم م��ا ي�ج��ري .وف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ،ليس مفيدا ال�ت��وق��ف كثيرا
ام ��ام ك��ل «ادع � ��اءات وت�ع�ل�ي�ق��ات» ع�م�لاء ل�لاح �ت�لاالت االميركية
واالس��رائ�ي�ل�ي��ة او الغربية لعاملنا ال�ع��رب��ي ،او م��ن قبل اص��وات
عربية وح�ت��ى س��وري��ة ل��م تخجل م��ن املطالبة بحصول ع��دوان
اميركي على سوريا أخيرًا.
السؤال االساسي هو حول منظومة الردع لدى محور املقاومة.
وفي هذه الحالة ،يكون الكالم موجها ليس الى سوريا وحدها،
ب��ل ال��ى اي��ران وح��زب ال�ل��ه وق��وى امل�ق��اوم��ة ك��اف��ة .وه��ذا يعني ان
ردع العدو ،لن يقتصر على سوريا فقط .وذلك ربطًا بكون ملف
س��وري��ا ل��م يعد يعني س��وري��ا وح��ده��ا .وم�ش��ارك��ة اي��ران وح��زب
الله في املعركة مع الحكم في سوريا ،تثبت القاعدة بأن االمن
االجمالي ال يخص دول��ة س��وري��ا ،بل حتى دول اي��ران والعراق
ولبنان ومصالح هذه الدول وهذه القوى.
االمر اآلخر ،هو ان الواليات املتحدة نفسها ،كما اسرائيل وبقية
اطراف املحور الذي يخوض معركة اسقاط حكم االسد ،يتصرف
على اس��اس ان��ه ي��واج��ه م�ح��ورا ف��ي امل�ق��اب��ل ،وال ي��واج��ه سوريا
وحدها ،لذلك فان اي خطوة يبادر اليها اعداء سوريا انما تأخذ
في االعتبار موقف وردود فعل اطراف املحور املقابل.
اضف الى ما سبق ،ان غالبية االه��داف التي ضربتها اسرائيل
(م��ن خ�لال عمليات اغتيال امنية او غ��ارات ج��وي��ة) ف��ي سوريا
خ�ل�ال ال�ع�ق��د االخ �ي��ر ،ان�م��ا اس�ت�ه��دف��ت امل�ص��ال��ح امل�ب��اش��رة لقوى
املقاومة ،س��واء ما خص ح��زب الله او حماس او حتى منشآت
صاروخية اليران عالقة ما بها.
ك��ل ذل ��ك ي��دف��ع ال ��ى ال �ق��ول ب ��ان م�ن�ظ��وم��ة ال ��رد او ال� ��ردع ال يمكن
رسمها وتخطيطها وتوفير عناصرها وتنفيذها من قبل الحكم
ف��ي س��وري��ا وح� ��ده ،ب��ل م��ن خ�ل�ال ه ��ذه االط � ��راف م�ج�ت�م�ع��ة .واذا
كانت اسرائيل ومعها الواليات املتحدة والغرب او بعض الدول
االقليمية مثل تركيا (قبل اشهر) والسعودية (امس واليوم وربما
غدا) تواجه ازمة حقيقية في توجيه ضربات مباشرة الى ايران،
او ال��ى ح��زب ال�ل��ه ،او حتى ال��ى ق��وى املقاومة ف��ي فلسطني ،فهي
تتصرف على اس��اس ان س��وري��ا تمثل ال�ي��وم نقطة الضعف في
ه��ذا امل�ح��ور ،وان واق��ع الساحة السورية يتيح توجيه مثل هذه
الضربات ،على قاعدة تقدير بأن الرد لن يكون حتميا .وهذا يأخذ
في االعتبار ان اسرائيل تعرف ان حجم ونوعية الضربات التي
تريد تنفيذها في سوريا يمكن ان يحصل من دون رد حتمي.
لكن ملاذا ال يكون الرد؟
كل التبريرات السياسية او االمنية او االخالقية ال تفيد في هذا
امل�ج��ال .لكن واق��ع ال�ح��ال ،هو ان مبدأ ترتيب االول��وي��ات ل��دى اي
طرف في العالم ،يفرض مترتبات ،من بينها الصبر على خصم
او ع��دو ،مثلما ق��د ي�ف��رض ف��ي لحظة اخ��رى امل��واج�ه��ة امل�ب��اش��رة.
وباختصار شديد :ان اولوية املحور الذي تمثل سوريا عنصرا
مركزيا فيه ،واولوية الحكم في سوريا ،تفرض عدم الوقوع في
لعبة االس �ت��دراج نحو م��واج�ه��ة ي��وق��ت ال�ع��دو زم��ان�ه��ا ومكانها.
واالهم ان ذلك يحصل ،فيما يجري العمل ،ومن دون جدول زمني
م�ح��دد ،على خلق منظومة ال��رد او ال��ردع .وبقية ال�ك�لام ،مراجل
بمراجل!

األولوية في سوريا
تمنع مواجهة
العدو وفق خطته
وبقية الكالم ،مراجل
بمراجل!
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