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الحدث

الحدث
على الغالف

خيارا ترامب:
قنابل صوتية أو حرب مجنونة
إبراهيم األمين
ليس فــي مـقــدور أحــد ردع الرئيس
األميركي دونالد ترامب عن الضربة
العسكرية لـســوريــا .لـكــن ،ليس في
م ـ ـقـ ــدور ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة حـســم
اتجاهات األمور مسبقًا .كلما تعقد
املشهد السياسي املحيط بالعدوان
االم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ ـ األوروب ـ ـ ـ ــي ،يـظـهــر أن
واشـ ـنـ ـط ــن ل ـي ـس ــت م ـب ـس ــوط ــة ال ـيــد
فــي ب ــادن ــا .وأن ال ــدول ــة االقـ ــوى في
الـعــالــم ال يمكنها أن تـتـصــرف في
منطقتنا كـمــا تـفـعــل فــي أي مكان
آخ ــر مــن ال ـعــالــم .وأن فــي املؤسسة
الناظمة لـلـقــرار األمـيــركــي مــن ّ
ينبه
الرئيس املجنون الى قواعد ال يمكن
تجاوزها .وأن في هذه املنطقة اعداء
ل ـي ـســوا م ــن ال ـص ـنــف الـ ــذي ت ـعــودت
عليه واشنطن.
ب ــن االعـ ــان االول ع ــن نـيــة تــرامــب
اتـخــاذ قــرار بــالـعــدوان على سوريا،
وبــن اللحظة الـتــي كتبت فيها هذه
السطور ،مرت أيام عدة ،كانت مليئة
بــاملـشــاورات على مختلف الصعد.
مـ ـ ـش ـ ــاورات س ـي ــاس ـي ــة وع ـس ـكــريــة
وأمـ ـنـ ـي ــة ودبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة .ومـ ـ ــع كــل
خبر عــن ات ـصــاالت او تصريحات،
يتبني ان الـقــرار بالعدوان محسوم،

لكن كيفية العمل والئـحــة االه ــداف
م ـح ـكــوم ـتــان ب ـق ـي ــود ك ـث ـي ــرة .عـلــى
ان الـثــابــت الــوحـيــد هــو ان السبب ال
يتعلق اب ـدًا بما يجري الحديث عنه
م ــن ه ـج ــوم كـيـمـيــائــي ع ـلــى مــديـنــة
دوما.
ً
لـنـعــد قـلـيــا ال ــى ال ـ ــوراء .مـنــذ نهاية
الصيف املاضيُ ،حسم لدى الدوائر
املعنية ،في الغرب والخليج واسرائيل،
ب ــأف ــول ع ـمــل ال ـع ـصــاب ــات املـسـلـحــة
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـس ـتــدعــي
ً
ع ـم ــا م ـب ــاش ـرًا ي ـس ـت ـهــدف اح ـت ــواء
املــوقــف .كــان االميركيون يعتقدون
بــأن سيطرتهم على مناطق شرق
ال ـف ــرات ،والـتـحـكــم بــالـقــوات الـكــرديــة
امل ـس ـل ــوب ــة االرادة ،ي ـك ـفــي لـتـهــديــد
اس ـت ـقــرار ال ـن ـظــام فــي دم ـشــق .لكن
واشنطن كــان تعي ان املعركة ضد
«داع ــش» استلزمت خـطــوات عملية
كبيرة فــي الـجــانــب الـعــراقــي ،وتمت
ع ـلــى ايـ ــدي ح ـل ـفــاء الــرئ ـيــس بـشــار
االسـ ــد .وف ــي املـقـلــب اآلخـ ــر ،لــم تعد
تركيا تعمل وفق االجندة االميركية،
وبــاتــت هواجسها تحاكي أولــويــات
خ ـصــوم ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .مضت
أنـقــرة فــي عملية قلع اظــافــر االكــراد
ال تقليمها .وهــي معركة استدعت
ً
ت ـح ــوال عـمـلـيــا ف ــي امل ــوق ــف الـتــركــي

مــن كــل املـلــف ال ـســوري .صحيح ان
ال ـطــاغ ـيــة اردوغ ـ ـ ــان ل ـيــس ف ــي وارد
عن موقفه من
التنازل اآلن والتراجع ّ
اطاحة االســد ،لكنه سلم بالقواعدة
الروسية وااليرانية التي تقول إن اي
ن ـشــاط تــركــي فــي ســوريــا سيكون
محكومًا بتفاهمات تفصيلية مع
موسكو وطـهــران ،ما يعني تفاهمًا
غـيــر مـبــاشــر مــع دم ـشــق ،مــن دون
انتزاع موافقة سوريا على ما تقوم
ب ــه تــرك ـيــا .وح ـتــى عـنــدمــا هــاجـمــت
ت ــرك ـي ــا عـ ـف ــري ــن ،ك ــان ــت تـ ـع ــرف ان
االســد يريد مساعدة االك ــراد ،رغم
كل اخطائهم ،لتعقيد املهمة التركية.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،كـ ـ ــان الـ ـص ــراخ

اي محاولة لعدوان
هدفه اطاحة نظام
االسد يعني معركة
وليس اشتباكا مع
روسيا وايران وقوى
المقاومة

االســرائـيـلــي يــرتـفــع يــومــا بـعــد يــوم.
صحيح ان تــل ابـيــب كــانــت اول من
ّ
اقر بوجود طرف ثان يقرر مصير
امل ـن ـط ـقــة ،اي روس ـي ــا ،وص ـح ـيــح ان
عالقاتها بموسكو قــويــة .لكن ذلك
لم يتح لقادة العدو اكثر من الذهاب
مرارا وتكرارا الى روسيا للبحث في
ضـمــانــات .والحقيقة الـتــي يعرفها
ال ـج ـم ـيــع ان روسـ ـي ــا كـ ــان حــاسـمــة
فــي انـهــا لـيـســت طــرفــا فــي الـصــراع
االيراني ـ ـ ـ العربي مع اسرائيل .لكنها
ليست ضامنة لحماية امن اسرائيل.
وتــرجــم ه ــذا املــوقــف بـعــدم حصول
ال ـعــدو عـلــى اي تعهد ن ـظــري ،او اي
خ ـطــوة عـمـلـيــة تــري ـحــه م ــن هــاجــس
الـنـفــوذ املـتــوســع الي ــران وح ــزب الله
فــي ســوريــا عـمــومــا ،وف ــي جنوبها
على وجه الخصوص .وحتى عندما
أبلغت موسكو االسرائيليني انها لن
تقف عائقا امام عملياتهم العسكرية
فــي ســوريــا ،جــرى تنبيههم إلــى أن
ال ـخــط االح ـم ــر يـشـمــل بـنـيــة الـنـظــام
وليس رئيسه فقط .وبالتالي ،فان اي
عدوان اسرائيلي ال يمكن ان يتجاوز
اهدافًا لحزب الله او ايــران .اكثر من
ذلك ،أبلغت روسيا اسرائيل انه متى
قرر االسد الرد على غارات اسرائيل،
لن تكون موسكو قــادرة على منعه

مــن اسـتـخــدام الترسانة العسكرية
املوجودة لديه اصال ،او التي تعززت
م ــن خـ ــال ب ــرام ــج ال ــدع ــم ال ــروس ــي
خـ ــال ال ـس ـن ــوات الـ ـث ــاث املــاض ـيــة.
وهــو االم ــر ال ــذي اختبرته اسرائيل
في العاشر من شباط املاضي ،حني
اسقطت الدفاعات الجوية السورية
طائرة حربية للعدو.
ع ـلــى ان االم ـ ــور ل ــم ت ـقــف ع ـنــد هــذا
ال ـح ــد .فــالـنـظــام ف ــي س ــوري ــا ،ومـعــه
الحلفاء من روس وايرانيني وحزب
الـ ـل ــه ،ك ــان ــوا ي ـع ـل ـمــون ان تـحـصــن
االنتصارات يتطلب خطوات ميدانية
خاصة .وان تعطيل اي قدرة للقوى
املعادية باعادة تهديد املركز ،يتطلب
توسيع اطار السيطرة حول دمشق
الـكـبــرى .وبــالـتـحــديــد ،التخلص من
جيب الـغــوطــة الـشــرقـيــة .وهــو االمــر
ال ـ ــذي اس ـت ــوج ــب عـمـلـيــة عـسـكــريــة
مـنـ ّـسـقــة ومـكـثـفــة أدت خ ــال وقــت
قياسي (نـظــرا الــى حجم االنتشار
املـسـلــح واالخـ ـت ــاط بـمـئــات االل ــوف
مــن املــدنـيــن) الــى التخلص مــن هذا
ال ـع ــبء .ول ــم تـنـجــح الـتـهــديــدات التي
اطلقت خالل عمليات تطهير الغوطة
في وقف املعركة .وشعرت الواليات
املتحدة ومعها اسرائيل والسعودية
وعواصم اخرى باالستفزاز الكبير،

وكانت الذروة يوم ظهر بشار االسد
يقود سيارته متجها من مكتبه في
وسط دمشق الى مدن الغوطة.
وعندما بــات محسومًا ان املماطلة
ف ــي دوم ـ ــا ل ــن ت ـن ـفــع ،اع ـ ــاد الـجـمـيــع
درس املوقف ،وظهر لهم ان من نجح
فــي السيطرة على الـغــوطــة ،املميزة
بطبيعتها الـعـسـكــريــة والـعـمــرانـيــة،
سـ ـيـ ـك ــون قـ ـ ـ ـ ــادرًا عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــادة
السيطرة على مناطق اكبر في عمق
الـجـنــوب ال ـس ــوري ،س ــواء فــي درعــا
او القنيطرة .وتـعـ ّـزز هاجس القوى
املـعــاديــة لـســوريــا ،ربـطــا بمعرفتها
ان ج ـم ــوع امل ـس ـل ـحــن ف ــي ال ـج ـنــوب
ليسوا قادرين على الصمود ،فكيف
يمكن الــرهــان على دعمهم بعملية
عسكرية م ـضــادة .كــل ذل ــك ،ترافق
مع الحسابات التي تجاوزت املشهد
امليداني في سوريا ،وبعض ما فيه:
ـ ـ تثبيت روس ـيــا موقعها الحاسم
كالعب له دوره املركزي في الشرق
االوس ـ ــط ،وم ـنــه يـنـطـلــق ال ــى تثبيت
ح ـضــوره فــي الـعــالــم اج ـمــع .وان ما
تـ ـق ــوم ب ــه م ــوس ـك ــو ،س ـي ــراك ــم ق ــوة
سيكون لها تأثيرها على ساحات
اخرى في العالم.
ـ ـ ـ ـ ـ ت ـث ـ ّـب ــت ال ـ ـغـ ــرب مـ ــن ان ال ـشــريــك
الـتــركــي ص ــار فــي م ـكــان اخ ــر ،وان
اول ــوي ــات ان ـق ــرة ع ـبــرت عـنـهــا القمة
ال ـت ــي اس ـت ـضــاف ـت ـهــا أخـ ـيـ ـرًا ،وال ـتــي
فتحت الباب امــام تركيا لالستدارة
نحو سياسات مختلفة جذريًا عن
السابق.
ـ ـ تثبت الغرب من ان حلفاءه العرب،
وفي مقدمهم السعودية ،وإن اظهروا
استعدادا للسير في مشاريع كبيرة،
اال انهم ليسوا في موقع القادر على
التعهد بشيء ،اللهم اال ضخ االموال
على ما يقول ترامب نفسه.
ـ ـ تعززت مخاوف اسرائيل من كون
النتائج املتوسطة والبعيدة املــدى ملا
يـحـصــل ف ــي س ــوري ــا ،ت ـه ــدد امـنـهــا

الـقــومــي اك ـثــر مــن اي وق ــت مضى.
واسرائيل هنا ال تراقب نفوذ قوى
املقاومة في سوريا ولبنان فحسب،
ب ــل ت ـن ـظــر الـ ــى ال ـت ـح ــوالت ال ـجــاريــة
ســري ـعــا وب ـق ــوة ع ـلــى صـعـيــد قــوى
املقاومة في فلسطني ايضا.
ـ ـ ـ ـ ش ـعــر الـ ـغ ــرب ،وم ـع ــه ال ـس ـعــوديــة
واس ــرائ ـي ــل ،ب ــأن نـقــل املــواج ـهــة مع
ايــران الــى مستوى جديد منتصف
ايــار املقبل ،ربطا بـقــرار متوقع من
االدارة االم ـي ــرك ـي ــة بــال ـت ـخ ـلــي عــن
االتفاق النووي ،قد ينعكس تداعيات
فــي املنطقة عـنــدنــا ،وبــالـتــالــي ،يجد
الـغــرب ،ومعه السعودية واسرائيل،
ضرورة قصوى للمبادرة االن ،بغية
تعديل الوقائع ما يجعل ايران متعبة
اكثر من السابق.
وسـ ــط هـ ــذه االج ـ ـ ــواء ك ـل ـهــا ،يـخــرج
امل ــوق ــف االمـ ـي ــرك ــي الـ ـج ــدي ــد .وه ــو
املــوقــف الــذي يتطلب دعما وتغطية
ب ـ ـصـ ــورة ت ــذك ــرن ــا ب ــالـ ـح ــرب عـلــى
ال ـعــراق .وهــو مــا نشهده ال ـيــوم ،من
خـ ــال االص ـط ـف ــاف ال ـغ ــرب ــي خلف
املوقف االميركي ،ومن خالل مواقف
ال ـح ـكــومــات ال ـعــرب ـيــة ال ـخــائ ـفــة على
مـصـيــرهــا ،وم ــن خ ــال لـعـبــة ال ــرأي
العام التي تقودها نخب اقل ما يقال
عنها انـهــا شــريـكــة فــي سـفــك دمــاء
شعوبنا ،مهما تحدثت عن االسباب
االنسانية واالخالقية وخالفه.

لكن ماذا ما الذي يمكن
هؤالء القيام به؟
فــي خـيــارات االميركيني وحلفائهم
سـعــي ال ــى قـلــب ال ـط ــاول ــة .وبــالـتــالــي
ف ــان ذهــاب ـهــم نـحــو تـحـقـيــق اه ــداف
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،ي ـع ـنــي ذه ــاب ـه ــم الــى
ح ــرب شــامـلــة ونـقـطــة عـلــى السطر.
ألن اي محاولة لعدوان هدفه اطاحة
نظام الرئيس االس ــد ،يعني معركة
ولـيــس اشتباكا مــع روسـيــا واي ــران
وقــوى املقاومة .وعندها ستشتعل

امل ـن ـط ـق ــة ولـ ـي ــس س ــوري ــا ف ـح ـســب،
وستكون اسرائيل كما دول الخليج
مسرحا ملواجهة ال احــد يقدر على
تصور نهاياتها.
اذا كــان االمـيــركـيــون يــريــدون رسم
خطوط حمر تمنع سوريا وحلفاءها
م ــن م ــواص ـل ــة ت ـن ـظ ـيــف الـ ـب ــاد مــن
الـعـصــابــات املـسـلـحــة ،ف ـهــذا يتطلب
اي ـض ــا م ـعــركــة ك ـب ـيــرة م ــع روس ـيــا
واي ـ ـ ـ ــران والـ ـحـ ـلـ ـف ــاء ،ول ـ ــو ح ـصــرت
املواجهة داخــل سوريا .كما يتطلب
ان يجد املعتدون قوى سورية تكون
ق ــادرة عـلــى تــولــي املـهـمــة .وه ــو امــر
صعب التحقق.
اذا كان االميركيون يريدون توجيه
ضربات موضعية يراد من خاللها
االع ـ ـ ـ ـ ــراب ع ـ ــن غ ـض ـب ـه ــم ،فـيـمـكــن
للمحور املقابل ان يستوعب االمــر
ويتحمله ،ويتصرف على انــه ثمن
لتحرير الغوطة.
لكن هل هذا يكفي ،وكيف تتصرف
اس ــرائ ـي ــل ال ـت ــي ق ــام ــت بـ ـع ــدوان هو
االق ـســى عـلــى ال ـق ــوات االيــران ـيــة في
س ـ ــوري ـ ــا م ـ ــن خ ـ ـ ــال غـ ـ ـ ــارة م ـط ــار
الـ ــ«ت ــي ف ـ ــور» ،وك ـي ــف يـمـكــن اق ـنــاع
اسرائيل بأن الغرب غير قــادر على
الـقـيــام بأكثر مما يـقــوم بــه .وكيف
سـيـتـصــرف ال ـع ــدو ب ـعــد ذلـ ــك ،وهــو
ال ــذي يـعــرف جـيــدا ان اي ــران سترد
على غ ــارة ال ــ«تــي ف ــور» .واذا كانت
ط ـ ـهـ ــران ال ت ــري ــد اح ـ ـ ـ ــراج روسـ ـي ــا
وسوريا في هذه اللحظات الدقيقة،
فهذا ال يعني انها لن تــرد ،بل ربما
سيكون ردها فاتحا ملستوى جديد
من املواجهة مع العدو.
الـيــوم ،نحن امــام خـيــارات محدودة.
ولـسـنــا ام ــام غـيــب يـحـتــاج ال ــى علم
خاص .ليس امام االميركيني والغرب
واس ــرائ ـي ــل وب ـع ــض الـ ـع ــرب ،ســوى
ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار :ام ــا اب ـت ــاع الـهــزيـمــة
واالسـتـعــداد ملا يليها ،وامــا الجنون
واالستعداد لنتائجه الكارثية!

ُ
ّ
الحرب اإللكترونية بدأت ...وواشنطن تعد لعملية أطول
محمد بلوط
بــاسـتـثـنــاء الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب
الــذي صـ ّـوب الصواريخ الذكية ضد
الـ ــروس ف ــي ت ـغــريــدات أم ــس ،يـلـتــزم
البنتاغون ومجلس األم ــن القومي
بديهيًا الصمت حول الخيارات التي
سـتـعـتـمــد ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة الـعـسـكــريــة
ضـ ـ ــد س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا .واألرج ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ت ـلــك
الـخـطــط وال ـخ ـيــارات الـتــي يمتلكها
األميركيون قد ُعرضت على البيت
األب ـيــض فــي الحقيبة الـتــي حملها
وزيـ ــر ال ــدف ــاع جـيـمــس مــات ـيــس إلــى
رئيسه لوضع حد للتسريبات التي
يتوالها ترامب عبر «تويتر» ...وأن
الحرب ضد سوريا قد بدأت.
ومـ ــع ذل ـ ــك ،ال ي ـف ــوق «ال ـب ـن ـتــاغــون»
رئيسه تقشفًا في تسريب املعلومات
أو عــرض الـعـضــات ،مــن خــال ترك
ُ
امل ــراص ــد املــدنـيــة األوروب ـي ــة تسجل
م ــن دون ع ـق ـبــات أو ت ـشــويــش على
رادارات ـ ـهـ ــا أو ق ـن ــوات مـعـلــومــاتـهــا،
حركة الحشود الجوية التي تتجه
مـ ــن دون تـ ــوقـ ــف مـ ـن ــذ ثـ ــاثـ ــة أيـ ــام
ن ـحــو س ــوري ــا .يـبـعــث ال ـت ـســاهــل في
االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض أم ـ ـ ــام ه ـ ــذه امل ــراص ــد
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص عـ ـ ـل ـ ــى إشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال الـ ـ ـح ـ ــرب
الـنـفـسـيــة وإرسـ ــال رســائــل واضـحــة
لـ ـل ــروس ع ــن ح ـج ــم ال ـح ـش ــود ال ـتــي
س ـت ـشــارك ف ــي الـعـمـلـيــات والـضـغــط
عـلــى أع ـصــاب ـهــم .وم ــع ذل ــك ،ال يــزال

ال ـ ــروس ي ـت ـعــام ـلــون م ــع امل ـع ـلــومــات
ب ـ ـهـ ــدوء مـ ـي ــدان ــي وسـ ـي ــاس ــي ،إذ ال
حميميم
يملكون رسميًا في قاعدة
ّ
أكثر مــن  ٢٨طــائــرة مقاتلة لــم تتلق
أي ت ـع ــزي ــزات إضــاف ـيــة ح ـتــى أم ــس،
وال تزال تضم  ٤طائرات سو ،٣٥و٦
طــائــرات ســو ٣٤قــاذفــة و ١٠طائرات
ســو ٢٤للدعم األرضــي ،و ٦مقاتالت
سو.٢٥
ّ
وع ـ ـ ـ ـ ــزز االكـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاء بـ ـ ــإعـ ـ ــان إرسـ ـ ـ ــال
حــامـلــة ط ــائ ــرات واحـ ــدة هــي «ه ــاري
تـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ــان» وم ـ ــدم ـ ــراتـ ـ ـه ـ ــا املـ ــراف ـ ـقـ ــة
ال ـســت ،وتــرســانـتـهــا مــن الـصــواريــخ
الجوالة لتواجه السواحل السورية
 اللبنانية ،ذلــك االنـطـبــاع الخاطئب ــال ــزه ــد ب ــاالسـ ـتـ ـع ــراض اإلع ــام ــي
وال ـع ـس ـكــري ،وأن الـبـحــر وحـ ــده هو
م ـيــدان العمليات وقــاعــدة االنـطــاق
ل ـل ـه ـجــوم ع ـل ــى سـ ــوريـ ــا .وغـ ـن ــي عــن
ال ـ ـقـ ــول أن ص ـ ـ ــورة ل ـل ـح ــرب تــرت ـســم
فــي الـســاعــات األخ ـيــرة أوس ــع وأكـبــر
مــن م ـجــرد عملية يــوكــل أمــرهــا إلــى
حاملة طــائــرات واح ــدة ومــدمــراتـهــا.
وال ينبغي مع ذلك التقليل من شأن
قــدرة طائراتها التسعني ،من بينها
 ٦٠ط ــائ ــرة «أف  »١٨ومـ ـخ ــزون من
مـئــات صــواريــخ «الـتــومــاهــوك» التي
يعدها األميركيون لتوجيه ضربات
إل ــى امل ـن ـشــآت واألهـ ـ ــداف الـعـسـكــريــة
واملدنية السورية.
ف ـ ـخـ ــال الـ ـي ــوم ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،ت ــرك

ّ
حلقت طوال نهار أمس طائرات «أواكس  »E3تابعة لـ«الناتو» على طول خط الحدود التركية السورية حتى المتوسط (أ ف ب)

تـ ــدفـ ــق ق ـ ــواف ـ ــل ص ـ ـهـ ــاريـ ــج الـ ــوقـ ــود
الطائرة لتزويد الطائرات بها خالل
العمليات املجال رحبًا أمام فرضية
عن حرب قد تمتد أيامًا ،وتفيض عن

م ـجــرد ضــربــة خــاطـفــة إل ــى مــوجــات
متالحقة من الغارات .ويدفع باملزيد
من املاء في طواحني حرب أطول من
عملية «الـشـعـيــرات» تــدفــق أسـطــول

تــزويــد الــوقــود فــي الـجــو إل ــى شــرق
امل ـت ــوس ــط م ــن طـ ــائـ ــرات ،KC135R
كما يـقـ ّـدم مراقبة وإحـصــاء تحليق
أســراب طائرات الحرب اإللكترونية

األم ـيــرك ـيــة ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـســواحــل
السورية فرضيات أكثر عــن اتساع
ب ـن ــك األهـ ـ ـ ــداف األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وح ـجــم
العملية املنتظرة وطبيعتها.
إذ تتقاطع معلومات مراصد فرنسية
وإيطالية في الساعات األخـيــرة عن
إق ــاع سـبــع طــائــرات نــاقـلــة وم ــزودة
لـ ـل ــوق ــود فـ ــي الـ ـج ــو ظ ـه ــر أم ـ ــس مــن
قــاعــدت ـهــا ال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي «مـيـلــدن
هــول» وتوجهها شرق املتوسط في
الجوار السوري .وبحسب املعلومات
الفرنسية وااليـطــالـيــة ،عـبــرت عصر
أمس األجواء قبالة السواحل الليبية
بشكل رتيب ،سبع طائرات من طراز
 ،KC135Rواتجهت نحو قواعد لها
في األردن وإسرائيل .ورصدت طائرة
مماثلة من طــراز  KC10وهــي تتجه
نحو منطقة شــرق املتوسط .ويعزز
وجــود هــذا الـطــراز فرضية مشاركة
ق ــاذف ــات  B52و B2ال ـقــاذفــة الـشـبــح،
خـصــوصــا أن الـنــاقـلــة  KC10ق ــادرة
على حمل  ١٦٠طنًا من الوقود ،كما
تحمل البوينغ  ٧٠٧املعدلة KC135R
 ٨٠طنًا من الوقود .وترجح فرضية
ت ـم ــدد زمـ ــن ال ـه ـج ــوم األم ـي ــرك ــي مــع
ً
معرفة أن أسطوال من تسع طائرات
ق ـ ــادر ع ـلــى الـتـنـسـيــق واالس ـت ـجــابــة
ألسـ ــراب يـصــل ع ــدد مـقــاتــاتـهــا إلــى
مئة ،إذ باستطاعة الناقلة الواحدة
تزويد  ٨طائرات بالوقود في الجو
ملواصلة تشغيلها خــال العمليات،

وه ــو مــا يـفـتــرض وج ــود ع ــدد كبير
م ــن األه ـ ـ ـ ــداف ،ك ــاملـ ـط ــارات وق ــواع ــد
الدفاع الجوي ،أو شبكات االتصال
وه ـ ـي ـ ـئـ ــات األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان .وك ـ ــان ـ ــت ث ــاث
ناقالت من الطراز نفسه قد وصلت
إلــى قــاعــدة انجرليك التركية قادمة
م ــن ق ــاع ــدة «س ـي ـغ ــون ـي ــا» ال ـجــويــة
فــي صـقـلـيــة .كــذلــك سـ ّـجـلــت املــراصــد
وصول ناقلة وقود من الطراز نفسه
تحمل عالمات الجيش اإليطالي في
قاعدة أردنـيــة ،وهــي اإلشــارة األولــى
إل ــى م ـشــاركــة إيـطــالـيــة ف ــي العملية
األم ـي ــرك ـي ــة ،فـيـمــا رف ـض ــت اإلم ـ ــارات
واألردن أن يتمركز في قاعدة الظفرة
اإلمــاراتـيــة أو املـفــرق األردن ـيــة سرب
مــن ط ــائ ــرات «راف ـ ــال» الـفــرنـسـيــة ،ما
سيضطرها إل ــى اإلق ــاع مــن قــاعــدة
«س ــان ديــزيـيــه» فــي فرنسا والـتــزود
بــالــوقــود ج ـوًا فــي تحليقها باتجاه
أهــداف سورية تبعد أكثر من ٢٥٠٠
كيلومتر عن قاعدتها .كذلك هبطت
ف ــي ق ــاع ــدة «ان ـجــرل ـيــك» الـتــركـيــة ١٢
م ـقــات ـلــة «اف  ١٦س ــي اس» ،وس ــت
ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات دعـ ـ ـ ــم أرضـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــن طـ ـ ــراز
 .A10CSوك ـ ـ ــان «الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون» قــد
استخدم هــذه الطائرات في السابع
ّ
عـشــر م ــن أي ـل ــول  ٢٠١٦ل ـشــن غ ــارات
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري فــي
جبل الـثــردة في ديــر ال ــزور ،وتدمير
تـحـصـيـنــاتــه ،وق ـتــل  ٨٠م ــن ج ـنــوده
مل ـن ــع س ــري ــان ت ـف ــاه ــم ل ـل ـت ـع ــاون مــع

روس ـيــا ،ك ــان قــد تــوصــل إلـيــه وزي ــرا
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
واألم ـيــركــي ج ــون ك ـيــري ،وأدى إلــى
اختراق «داعش» للمنطقة.
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ب ـ ـ ـ ـ ــدأت ض ـ ـ ــد س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا م ــع
ازدحــام عمليات الرصد والتجسس
واالستطالع التي تقوم بها طائرات
ال ــرص ــد األم ـيــرك ـيــة أو «األط ـل ـس ـيــة»،
مع الحرص على أن تشمل عمليات
هـ ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــرب ،الـ ـجـ ـن ــوب ال ـ ـسـ ــوري،
والسواحل غربًا ،والحدود مع تركيا.
إذ حلقت ط ــوال نـهــار أمــس طــائــرات
«أواك ــس  »E3تابعة لـ«الناتو» على
طــول خط الحدود التركية السورية
حـتــى امل ـتــوســط ،فـيـمــا تــولــت طــائــرة
 P10أم ـيــرك ـيــة عـمـلـيــات ال ــرص ــد في
س ـمــاء امل ـي ــاه ال ــدول ـي ــة ق ـبــالــة مــديـنــة
طرطوس وقاعدة حميميم.
وخ ـ ــال ن ـه ــار أم ـ ــس ،ت ـن ــاوب ــت ثــاث
طائرات  ،P10من دون انقطاع ،على
التحليق على خط الحدود األردنــي
السوري ،ومراقبة املنطقة.
ويمكن االفتراض أن جبهات الهجوم
األم ـيــركــي ل ــن تـقـتـصــر عـلــى دمـشــق،
وق ــد تشمل الـجـنــوب ال ـســوري الــذي
فشل األميركيون خالل جولة أستانا
ال ـس ــادس ــة ف ــي ح ــزي ــران امل ــاض ــي في
إبعاد اإليرانيني عنه وفرض منطقة
فاصلة عليهم وعلى حلفائهم تمتد
مــن جـبـهــات درع ــا أكـثــر مــن خمسني
كيلومترًا نحو دمشق.
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واشنطن تماطل
في «القرار النهائي»

نبرة صاخبة على صعيد التصريحات ّ
مرت من دون أن ّ
تتظهر أي مفاعيل
«عملية» حتى وقت متأخر من فجر اليوم .ترامب هدد موسكو
بالصواريخ الذكية ،مستعرضًا «أساطيله» وطائراته ،فيما كانت موسكو
ترسل اإلشارات يمنة ويسرة بأنها لن تقف مكتوفة األيدي

أكدت طهران أنها ستقف مع دمشق ضد أي عدوان أجنبي (أ ف ب)

تكثفت التصريحات الدولية بشأن الضربة
ّ
األميركية ـ األوروبية املفترضة ضد سوريا،
عـشـيــة ال ــدخ ــول امل ـخ ـطــط لـ ـق ــوات الـشــرطــة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ــروسـ ـي ــة إل ـ ــى م ــدي ـن ــة دوم ـ ــا.
الهامش الزمني الذي فصل بني التهديدات
األميركية األولى ،وموعد الضربة املحتمل،
فتح املجال أمام تكهنات كثيرة حول طبيعة
العمليات العسكرية املتوقعة والــوحــدات
العسكرية الـتــي قــد تـشــارك فيها .واحتلت
واجهة املشهد األميركي أمــس ،زيــارة وزير
الدفاع جايمس ماتيس ،للبيت األبيض ،بعد
ساعات فقط على تصريحه بأن قوات بالده
مستعدة لـتــزويــد الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب
عدة لضربات ضد أهداف
بخيارات عسكرية ّ
في سوريا ،إلى جانب اجتماع مجلس األمن
القومي في البيت األبيض بحضور نائب
الرئيس مايك بنس .وأتى ذلك بعد تغريدات
لترامب ،تضمنت تأكيدًا لخطط االستهداف
ٍّ
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي ت ـح ــد ل ـل ـجــانــب ال ـع ـس ـكــري
ـوع ــد بــإسـقــاط
الـ ــروسـ ــي ،ال ـ ــذي س ـبــق أن ت ـ ّ
الصواريخ األميركية .أوضــح التصريحات
الروسية حينها ،خرجت من سفير موسكو
في لبنان ،ألكسندر زاسيبكني ،الــذي أشار
فــي مقابلة مــع قـنــاة «امل ـن ــار» إل ــى أن قــوات
وترد
ستسقط الصواريخ األميركية
ّ
بــاده ُ
على م ـصــادر إطــاقـهــا .وعلمت «األخ ـبــار»
أن ت ـص ــري ــح ال ـس ـف ـي ــر ج ـ ــاء ب ـع ــد ات ـص ــال ــه
ب ــوزارة الخارجية لتأكيد املــوقــف الرسمي
م ــن مــوس ـكــو .وب ـعــد ال ـت ـهــديــدات املـتـجــددة
مــن ت ــرام ــب ،أك ــدت املـتـحــدثــة بــاســم «البيت
األبيض» سارة ساندرز ،في وقت متأخر من
مساء أمس ،أن «القرار النهائي من الرئيس
لــم يتخذ بـعــد» ،مضيفة أن «كــل الخيارات
م ـ ـطـ ــروحـ ــة ...وال ــرئـ ـي ــس ي ـ ــرى أن روس ـي ــا
ّ
وسوريا مسؤولتان عن الهجوم الكيميائي،
ـدوال زمـنـيــا بـشــأن تحرك
وأن ــه لــم يـضــع جـ ـ ً
محتمل ضد سوريا».
وب ـي ـن ـمــا خ ــرج ــت أصـ ـ ــوات س ـيــاس ـيــة عـ ـ ّـدة،
طالبت بموافقة «الكونغرس» املسبقة على
أي توسيع للتدخل العسكري في سوريا،
نقلت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)
عــن م ـصــادر رفـيـعــة املـسـتــوى ،تــأكـيــدهــا أن
رئيسة ال ــوزراء تيريزا مــاي ،مستعدة لـ ّ
ـزج
ق ــوات بــادهــا فــي أي عمل عسكري تطلقه
الواليات املتحدة األميركية ،من دون موافقة
البرملان.
هذه األجــواء التمهيدية للعدوان املفترض،
ترافقت مع مئات التقديرات والتكهنات من
وســائــل اإلع ــام الـغــربـيــة ،لطبيعة التحرك
املـتــوقــع ،وك ــان أب ــرز مــا ورد فيها ،اإلش ــارة
إلــى ض ــرورة تركيز الـضــربــات على مواقع
وتجنب إيقاع أية خسائر
حكومية سورية،
ّ
فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـح ـل ـي ـف ــة ل ــدم ـش ــق وخ ــاص ــة
الــروسـيــة .وفــي املـقــابــل ،ظـهــرت انعكاسات
هذا التوجه األميركي عبر إشــارات مضادة
واضحة من جانب سوريا وحلفائها ،كان
أبرزها زيارة املستشار األعلى لقائد الثورة
اإلســام ـيــة ف ــي إيـ ـ ــران ،عـلــي أك ـبــر والي ـتــي،
لدمشق وغوطتها الشرقية ولقائه الرئيس

بـشــار األس ــد ،وتــأكـيــده مــن هـنــاك أن بــاده
س ـت ـقــف م ــع ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة ض ــد أي
عــدوان أجنبي .هــذه التصريحات أتــت بعد
ت ـهــديــدات إســرائـيـلـيــة بالتصعيد ضــد أي
نشاط عسكري إيــرانــي متوقع في سوريا،
على هامش الضربة األميركية املفترضة،
قبل أن تتبع باتصال جمع رئيس الــوزراء
اإلســرائـيـلــي بنيامني نتنياهو ،والرئيس
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن ،حـيــث أك ــد فيه
تجنب أي «عمل يــؤدي إلى
األخير ضــرورة ّ
مزيد من زعزعة االستقرار» .ووفــق مراسل
«القناة العاشرة» اإلسرائيلية ،باراك رافيد،
ال ــذي نقل عــن وزيــريــن شــاركــا فــي اجتماع
«ال ـكــاب ـي ـنــت» ،ف ــإن أي ضــربــة عـسـكــريــة ،إن
حـصـلــت ،فـسـتـكــون «مــوضـعـيــة وم ـحــدودة
ولـ ــن ت ـ ــؤدي إلـ ــى تـصـعـيــد ي ـج ـ ّـر إســرائ ـيــل
إلـيــه» .وأش ــار إلــى «اللهجة القاسية» التي
استخدمها الرئيس الــروســي في التشديد
على ضــرورة وقف االعـتــداءات اإلسرائيلية
عـلــى ســوريــا ،مضيفًا فــي الــوقــت نفسه أن
نتنياهو قال إن إسرائيل «لن تسمح بتعزيز
القدرات العسكرية اإليرانية» هناك.
ال ـت ـحـ ّـرك ال ــروس ــي ال ــذي يسعى إل ــى ضبط
وت ـح ـج ـيــم أي تـ ـح ــرك ع ـس ـك ــري م ـف ـتــرض،
أو حـتــى تـحـيـيــده ،ت ــراف ــق م ــع ت ــواف ــق عــدد
كبير من الخبراء العسكريني الــروس ،على
«محدودية» قدرات واشنطن وحلفائها في
ش ــرق امل ـتــوســط ،حــالـيــا .وم ــع اإلشـ ــارة إلــى
أن احتمال وق ــوع ضــربــة عسكرية «مرتفع
للغاية» ،فإن أي استهداف أميركي بالقدرات
الحالية ال يمكنه أن يجني «ثمنًا باهظًا»،
ـوع ــد ب ــه ت ــرام ــب .ول ـف ــت عـ ــدد من
ك ــال ــذي ت ـ ّ
الـخـبــراء ال ــروس إلــى أن «نقطة الـ ــذروة في
ال ـه ـجــوم األم ـيــركــي قــد ت ـحــدث حــن ُتــدخــل
مجموعات ضاربة بقيادة حاملة الطائرات
ه ـ ــاري تـ ــرومـ ــان ،ال ـت ــي س ـت ـصــل إلـ ــى شــرق
املتوسط فــي حــدود عشرة أي ــام» ،مشيرين
فــي الــوقــت نفسه إل ــى أن «روس ـيــا قــد تجد
ص ـعــوبــة ف ــي ت ـحـ ُّـمــل حـ ــرب ج ــوي ــة طــويـلــة
ضــد ط ـيــران حـلــف شـمــال األط ـل ـســي ...وفــي
ح ــال ت ـطـ ُّـور ال ـن ــزاع ،لــن يقتصر األم ــر على
الطائرات املوجودة في حميميم ،إذ ستدخل
طائرات بعيدة املدى ،وقاذفات للصواريخ،
سواء في قواعد داخل سوريا أو في القاعدة
ال ـجــويــة اإلي ــران ـي ــة ف ــي ه ـم ــدان ،إل ــى جانب
الـقـطــع الـبـحــريــة املـنـتـشــرة ف ــي امل ـتــوســط».
ونقلت صحيفة «كــومـيــرســانــت» الروسية
عن مصادر عسكرية قولها إن «ثمة مراقبة
ّ
عـسـكــريــة ملـنـطـقــة ال ـب ـحــر امل ـتــوســط تـجــري
على مــدار الساعة ،وذلــك من خــال طائرات
إن ـ ـ ـ ــذار م ـب ـك ــر (أ ،)50-وه ـ ــي ت ـت ـب ــع م ـســار
امل ــدم ــرة األم ـيــرك ـيــة (دون ــال ــد ك ـ ــوك) ...فيما
فعل منظومات (أس )400-و(تريومف)
ُ
ست َّ
و(بانتسر ـ سي  )1لحماية القاعدة الجوية
في حميميم ومركز الخدمات البحرية في
طرطوس» .وأضافت تلك املصادر أن «هناك
قناة تنسيق بــن الجيش الــروســي وقــوات
الناتو عبر الشركاء في تركيا».
(األخبار)

