14

اإلثنين  23أيلول  2019العدد 3862

اإلثنين  23أيلول  2019العدد 3862

العالم

على الغالف
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15

ّ
اليمن يهز عالم البترودوالر

ّ
مترددة في اتهام طهران رسميًا بالهجمات اليمنية على
ال تزال الرياض
ّ
«أرامكو» ،تبعًا للعجز عن تحديد موقع انطالق الطائرات المسيرة .وفيما
لم تنتظر أي تحقيقاتّ ،
تمسكت واشنطن وحلفاؤها بتحميل طهران
المسؤولية ،وزادت التعزيزات العسكرية األميركية المدفوعة الثمن في
التخبط والقلق ،في موازاة ّ
المنطقة تحت وطأة ّ
تحرك لتحشيددبلوماسي
ضد إيران في األمم المتحدة ،ستقابله األخيرة بمبادرة سالم جديدة

روحاني :إرسال المزيد
من القوات األجنبية
إلى المنطقة يؤدي
إلى تفاقم «انعدام
األمن» (أ ف ب)

يحيى دبوق

إيران للسعودية واإلمارات:

أمن الخليج يأتي
من الداخل
فــرضــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة مــزي ـدًا من
ال ـع ـقــوبــات ع ـلــى إي ـ ــران ق ـبــل أن ت ـقـ ّـرر
إرسـ ـ ـ ـ ــال ق ـ ـ ـ ــوات لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ــدفـ ــاعـ ــات
السعودية ،وهي تقود حملة تحشيد
إلدان ـ ـ ــة إي ـ ـ ــران ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات األم ــم
املتحدة .خطوات ثالث هي قــوام الرد
األمـيــركــي على العملية اليمنية ضد
منشأتي «أرامكو» في الرابع عشر من
الشهر الجاري .ال تزال واشنطن تعمل
ّ
تحت سقف «تفادي الحرب» ،كما أكد
وزير خارجيتها ،مايك بومبيو ،الذي
أوضح أمس أن إرســال قوات إضافية
إلــى املنطقة هــدفــه «ال ــردع والــدفــاع»،
مـ ـ ــؤك ـ ـ ـدًا إعـ ـ ــانـ ـ ــا مـ ـش ــابـ ـه ــا ل ــزم ـي ـل ــه
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ،مـ ــارك إس ـب ــر ،ف ــي هــذا
الخصوص .أما إذا فشلت اإلجــراءات
في ردع طهران ،فإن بومبيو «على ثقة
أيـضــا ب ــأن الــرئـيــس (دون ــال ــد) تــرامــب
سيتخذ مــا يـلــزم مــن إج ـ ــراءات» ،كما
قال.
إسبر كــان قد أوضــح أنــه «منعًا ملزيد

مـ ــن ال ـت ـص ـع ـي ــد ،ط ـل ـب ــت ال ـس ـع ــودي ــة
ً
م ـ ـسـ ــاعـ ــدة دولـ ـ ـي ـ ــة ل ـح ـم ــاي ــة ال ـب ـن ـيــة
التحتية الحيوية للمملكة .كما طلبت
ّ
اإلم ــارات العربية املتحدة مساعدة»،
مضيفًا أنه استجابة للطلبني «وافق
ال ــرئ ـي ــس ع ـل ــى ن ـش ــر ق ـ ـ ـ ّـوات س ـت ـكــون
ُ ّ
دف ــاع ـي ــة بـطـبـيـعـتـهــا وت ـ ــرك ـ ــز بـشـكــل

الجبيرّ :
نحمل إيران
المسؤولية ألنها
ّ
صنعت وسلمت
الصواريخ والطائرات

أس ــاس ــي ع ـلــى س ــاح ال ـج ـ ّـو وال ــدف ــاع
الـ ـ ـص ـ ــاروخ ـ ــي» .وفـ ـيـ ـم ــا ل ـ ــم ت ـت ـضــح
ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـتـ ـح ـ ّـرك األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ذك ــر
رئ ـي ــس هـيـئــة األرك ـ ـ ــان ،ال ـج ـن ــرال جو
دانفورد ،أن الجنود الذين سيرسلون
لن يكونوا باآلالف .وما لم يقله إسبر
وبــومـبـيــو ك ــان قــد عـ ّـبــر عـنــه صــراحــة
تــرامــب ،إث ــر هـجـمــات «أرام ـك ــو» ،حني
قال إنه سيساعد الرياض لكن عليها
دفع املال.
هـ ـك ــذا ،ل ــم ي ـغـ ّـيــر ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
ّ
يتغير على أرض الواقع
رأيــه كما لم
ســوى زيــادة أربــاح واشنطن ،لكن ما
ي ـقــولــه ت ــرام ــب ص ــراح ــة كـ ــان ق ــد قــال
عكسه ولـ ّـي العهد الـسـعــودي ،محمد
بن سلمان ،حني ّ
رد على تصريحات
ترامب حول «الحماية» في حديث إلى
وكالة «بلومبرغ» في تشرين األول/
أكتوبر املــاضــي ،بــالـقــول« :فــي الوقت
الحاضر ،لن ندفع شيئًا مقابل أمننا...
السعودية تحتاج إلى ما يقارب ألفي

عام لكي تواجه بعض املخاطر ربما.
أعتقد أن ذلك غير دقيق».
وب ــدا الف ـتــا أن طـلــب الـحـمــايــة يشمل
اإلمـ ـ ــارات ،إذ بــاتــت إم ــارت ــا أب ــو ظبي

ودبي منذ الهجوم األخير في املهداف
اليمني بعشرات األهداف فيهما ،كما
أكد القادة السياسيون والعسكريون
ف ــي ص ـن ـعــاء ،م ــا ل ــم ت ـتــابــع أب ــو ظبي

إع ــان انـسـحــابـهــا مــن ال ـي ـمــن ،وه ــو ما
ي ـس ـتــدعــي ح ـس ــاب ــات ج ـ ّـدي ــة ف ــي الـبـلــد
األكـثــر هشاشة فــي الخليج .حساسية
ال ــوض ــع إم ــاراتـ ـي ــا ان ـك ـش ـفــت أمـ ــس مــع

االستنفار غير املسبوق الــذي شهدته
ّ
دبـ ــي ،إذ تـعــطـلــت ال ــرح ــات  15دقـيـقــة
ب ـس ـب ــب االشـ ـتـ ـب ــاه فـ ــي نـ ـش ــاط ط ــائ ــرة
ّ
مسيرة في منطقة مجاورة للمطار.

وأم ـ ــام أك ـبــر ان ـك ـشــاف وع ـجــز وتـخـ ّـبــط
أمني يعيشه حلفاء الــواليــات املتحدة،
ّ
ال تزال رواية اتهام إيران املعزي األبرز
في الرياض ،وهو ما ّ
كرره وزير الدولة
ل ـل ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ،ع ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر،
الـ ـ ـ ــذي ق ـ ــال إن حـ ـك ــوم ــة بـ ـ ـ ــاده «ع ـل ــى
ي ـقــن بـ ــأن انـ ـط ــاق (الـ ـهـ ـج ــوم) ل ــم يكن
مــن الـيـمــن .ج ــاء مــن ال ـش ـمــال ...ستثبت
التحقيقات ذل ــك» .كما أكــد أن «ال أحد
يــريــد ال ـحــرب ،لكن إن اسـتـمــرت طهران
فــي ذل ــك فــإنـهــا تـخــاطــر بــإمـكــانـيــة عمل
عـسـكــري» ،مضيفًا أن ب ــاده «دائـمــا ما
تمد يــدهــا إلــى اإليــرانـيــن ،لكن طهران
تـقــابــل ذل ــك ب ــامل ــوت وال ــدم ــار» .وبـشــأن
مــا سيكون عليه مــوقــف الــريــاض ،قال
ّ
«نحمل إيــران املسؤولية ألنها
الجبير:
ّ
صنعت وسلمت الصواريخ والطائرات
امل ـسـ ّـيــرة الـتــي اسـتـهــدفــت الـسـعــوديــة»،
ّ
مضيفًا« :لكن شن هجوم من أراضيكم،
إن كان ذلك ما حدث ،ينقلنا إلى وضع
ً
مختلف ...سيعتبر عمال حربيًا».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـس ـع ــى واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،وم ـع ـه ــا
الرياض ،إلى استغالل اجتماعات األمم
املـتـحــدة لتحشيد املــواقــف ضــد إي ــران،
تـسـتـعـ ّـد األخ ـي ــرة ل ـطــرح م ـب ــادرة ســام
ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات نـ ـي ــوي ــورك .واسـتـنـكــر
الرئيس حسن روحاني ،في كلمة أمام
عرض عسكري أمــس ،إرســال املزيد من
ال ـقــوات األجنبية إلــى املنطقة ،معتبرًا
أن ذلك يؤدي إلى تفاقم «انعدام األمن».
وش ـ ّـدد روحــانــي على أن «أم ــن الخليج
ي ــأت ــي م ــن ال ــداخ ــل ،م ـش ـي ـرًا إل ــى ال ــدول
الخليجية بــال ـقــول« :ن ـحــن مستعدون
لتناسي أخطائهم السابقة ألن الوضع
اليوم هو أن أعداء اإلسالم واملنطقة ،أي
أميركا والصهيونية ،يريدون استخدام
انقساماتنا بشكل ّ
سيئ».

تقابل «مبادرة السالم» بالتصعيد :صنعاء نحو ضربات «أكثر إيالمًا»
الرياض ِ
على رغم أن عادل الجبير ّلمح إلى قبول بالده مبادرة
السالم األخيرة التي أطلقتها صنعاء ،إال أن «التحالف»
ّرد عمليًا على المبادرة بعشرات الغارات الجوية التي
استهدفت العاصمة اليمنية وعددًا من المحافظات.
ٌ
تصعيد من شأنه أن يدفع «أنصار الله» ،سريعًا ،إلى تنفيذ
وعيدها بـ«ضربات أكثر إيالمًا ّ
وأشد فتكًا وأكبر تأثيرًا»

نصح قائد «أنصار الله» ،عبد الملك الحوثي ،السعودية ،بالتجاوب مع مبادرة «المجلس السياسي» (أ ف ب)

صنعاء ــ رشيد الحداد
أعلن «املجلس السياسي األعـلــى» في
صنعاء ،أول من أمس ،وقف الهجمات
الجوية على السعودية ،مع االحتفاظ
ـرد فــي ح ــال ع ــدم الـ ـ ّ
بـحــق الـ ـ ّ
ـرد بــاملـثــل.
مـبــادرة الـســام الـجــديــدة ،التي جــاءت
بعد أكثر من أسبوع من «عملية الردع
َ
ال ـث ــان ـي ــة» ال ـت ــي اس ـت ـهــدفــت مـنـشــأتــي
ب ـق ـي ــق وخـ ــريـ ــص ال ـت ــاب ـع ـت ــن ل ـشــركــة
«أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو»ّ ،
رد ع ـل ـي ـهــا وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
لـلـشــؤون الـخــارجـيــة الـسـعــودي ،عــادل
الـجـبـيــر ،بــال ـقــول إن بـ ــاده «سـتــراقــب
م ـ ــدى ج ــدي ــة ال ـح ــوث ـي ــن فـ ــي تـطـبـيــق
م ـبــادرة ال ـســام الـتــي طــرحــوهــا» .لكن
على األرض ،كانت طائرات «التحالف»
ّ
ت ـشــن ع ـش ــرات الـ ـغ ــارات عـلــى ع ــدد من
املـحــافـطــات اليمنية ،وهــو مــا سيدفع
صنعاء إلى االنتقال ملا ّ
سمته «مرحلة
الوجع الكبير» .
رئ ـيــس «امل ـج ـلــس ال ـس ـيــاســي» ،مـهــدي
ّ
املتضمنة
املشاط ،الذي أطلق املبادرة
وق ــف اس ـت ـهــداف األراضـ ــي الـسـعـ ّـوديــة
بــال ـصــواريــخ الـبــالـيـسـتـيــة واملـ ّجــنـحــة
والـ ـط ــائ ــرات املـ ـس ـ ّـي ــرة ،كـ ــان حـ ـ ــذر ،في
خـطــابــه بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى الـخــامـســة

ّ
تذكير إسرائيل بقوتها النووية:
القلق من ضربة «أرامكو» يكبر

لـ ـ ــ«ث ـ ــورة  21س ـب ـت ـم ـبــر»  ،2014دول
ال ـ ـع ـ ــدوان مـ ــن م ـغ ـ ّـب ــة االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
الحرب ،منبهًا إياها إلى أن استمرارها
ف ـ ــي ذل ـ ــك ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون ف ـ ــي مـصـلـحـتـهــا
«والضرر األكبر لن يكون على اليمن،
ب ــل عـلـيـهــا ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى وبـشـكــل
أس ــاس ــي ومـ ـب ــاش ــر» .وجـ ـ ـ ـ ّـدد امل ـش ــاط
ّ
إعـ ـ ـ ــان «الـ ـعـ ـف ــو ال ـ ـع ـ ــام» ع ـ ــن ك ـ ــل مــن
وص ـف ـه ــم ب ـ ــ«امل ـ ـخـ ــدوعـ ــن» مـ ــن أف ـ ــراد
وقيادات يمنيني موالني لـ«التحالف»،
داعيًا جميع الفرقاء إلى االنخراط في
مفاوضات جادة وحقيقية ،تفضي إلى
مصالحة وطنية شاملة ال تستثني ّأيًا
من األط ــراف ،وذلــك حقنًا للدم اليمني
وتـغـلـيـبــا لـلـمـصــالــح الــوطـنـيــة العليا.
وكـ ّـرر استعداد صنعاء لتوريد جميع
اإلي ـ ــرادات الـخــاصــة بـمــوانــئ الـحــديــدة
إلــى فــرع البنك املــركــزي فــي املحافظة،
مقابل قيام حكومة الرئيس املستقيل،
ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـص ــور هـ ـ ـ ــادي ،بـتـغـطـيــة
العجز وص ــرف مــرتـبــات املــوظـفــن في
امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـي ـم ـن ـيــة ك ــاف ــة م ــن دون
اسـتـثـنــاء .وطــالـبــت م ـب ــادرة «املـجـلــس
السياسي» األمم املتحدة و«التحالف»
بــاإلفــراج سريعًا عن السفن املحتجزة
فــي ميناء ج ـيــزان ،ونـقــل آلـيــة التحقق

والتفتيش التابعة لألمم املتحدة من
جيبوتي إل ــى مـيـنــاء الـحــديــدة بعدما
ّ
نفذت «أنصار الله» ما يقارب  % 90من
التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.
من جانبه ،نصح قائد «أنـصــار الله»،
ع ـبــد امل ـلــك ال ـح ــوث ــي ،ف ــي ب ـيــان ص ــادر
عنه مـســاء السبت للمناسبة نفسها،
ال ـس ـع ــودي ــة ب ــال ـت ـج ــاوب مـ ــع مـ ـب ــادرة
«امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي» ،مـ ـش ــددًا عـلــى
أن «م ـ ــن م ـص ـل ـحــة ت ـح ــال ــف ال ـ ـعـ ــدوان
االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ـن ـ ـهـ ــا» ،م ـ ـتـ ـ ّ
ـوع ـ ـدًا «ف ــي
ح ـ ــال اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـق ـص ــف وال ـح ـص ــار
وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان ،بـ ـض ــرب ــات أكـ ـث ــر إي ــام ــا
وأشـ ّـد فتكًا وأكبر تأثيرًا ،ستصل إلى
عـمــق مـنــاطـقـهــم ،وإل ــى أه ــم منشآتهم
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـن ـف ـط ـيــة وال ـح ـي ــوي ــة،
وال ّخـطــوط حـمــراء فــي هــذا الـسـيــاق».
وحض الحوثي املواطنني السعوديني
واألجــانــب في تلك املناطق على «أخذ
الـحـيـطــة وال ـح ــذر واالب ـت ـع ــاد ع ــن تلك
املـنـشــآت بــاعـتـبــارهــا أهــدافــا عسكرية
للقوات اليمنية» .ودعا دول «التحالف»
إلــى «التوقف عن عدوانها ،واالعتبار
بما قد وصلت إليه من الفشل الذريع،
إلـ ــى درجـ ـ ــة بـ ــات م ــن الـ ــواضـ ـ ِـح مـعـهــا
لكل العالم استحالة تحقيق األهــداف

سبق أن أطلقت
صنعاء مبادرات مماثلة
أبدت فيها استعدادها
لوقف الهجمات
على السعودية

العدوانية وغير املشروعة بكسر إرادة
شعبنا والسيطرة عليه من جديد».
مـ ـب ــادرة «امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي» ،الـتــي
وصـفـهــا املـبـعــوث األم ـمــي إل ــى الـيـمــن،
م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،ب ــ«ال ــرس ــال ــة الـقــويــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـك ــس إرادة ج ـ ـ ـ ــادة إلنـ ـه ــاء
الحرب»ّ ،
معبرًا عن أمله في أن «تسهم
ف ــي ت ـعــزيــز فـ ــرص الـ ـس ــام ،وأن تـحـ ّـد
م ــن ال ـع ـنــف وال ـت ـص ـع ـيــد ال ـع ـس ـكــري»،
ُ
تـ ـع ـ ّـد ح ـجــة ج ــدي ــدة تـقـيـمـهــا صـنـعــاء
عـ ـل ــى الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،حـ ـي ــث إنـ ـ ــه فـ ــي ح ــال

رفض األخيرة ،تكون األولــى قد أخلت
مسؤوليتها عن ّ
أي هجمات قاسية قد
تطال املصالح السعودية االقتصادية.
وه ــو م ــا ي ـبــدو أن األمـ ــور تـتـجــه إلـيــه،
ّ
فــي ظ ــل ق ـيــام الـجــانــب ال ـس ـعــودي ،في
ال ـســاعــات ال ـ ــ 48املــاض ـيــة ال ـتــي أعقبت
ّ
إعالن املبادرة ،بشن أكثر من  45غارة
جــويــة عـلــى األراضـ ــي الـيـمـنـيــة ،طالت
م ــواق ــع مــدنـيــة ف ــي مـحــافـظــات صـعــدة
وحـ ـج ــة وعـ ـ ـم ـ ــران ومـ ـ ـ ــأرب وص ـن ـع ــاء،
وفــق مــا أعلنه املتحدث بــاســم الـقــوات
املسلحة اليمنية ،العميد يحيى سريع.
ت ـصــاعــد ال ـه ـج ـمــات ال ـجــويــة ع ـلــى عــدد
مــن املـحــافـظــات اليمنية اعـتـبــره عضو
«امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي» مـ ـحـ ـم ــد ع ـلــي
الحوثي رفضًا عمليًا من ِق َبل الرياض
مل ـب ــادرة ال ـس ــام ال ـتــي أطـلـقـهــا املـجـلــس
مـ ـس ــاء ال ـج ـم ـع ــة ،م ـلـ ّـم ـحــا إلـ ــى أن ال ــرد
عـلــى رف ــض امل ـب ــادرة سـيـكــون بـ«تنفيذ
وعـيــد السيد عبد املـلــك الـحــوثــي بالرد
القاسي واملــؤلــم» .وكــان محمد الحوثي
حذر الرياض ،السبت املاضي ،من ّ
مغبة
رفــض املـبــادرة ،منبهًا إلــى أن الــرد على
ذلك «سيكون مؤملًا» .وأكــد ،في كلمة له
ف ــي الـعــاصـمــة بـمـنــاسـبــة ذكـ ــرى «ث ــورة
 21سـبـتـمـبــر» ،أن «أن ـص ــار ال ـلــه تحمل

العزيمة وال ـقــرار ،وبإمكاننا الـيــوم في
ّ
ظل تطور قدراتنا العسكرية أن نضرب
أي م ـ ـكـ ــان» .وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «س ـيــاســة
صنعاء واضـحــة ومكشوفة ،وال نرسل
رسـ ــائـ ــل غ ــامـ ـض ــة ،إن س ــامل ـن ــا ســامل ـنــا
بـصــدق ،وإن حــاربـنــا حــاربـنــا بـصــدق»،
مضيفًا أن «اليمنيني ال يحتاجون إلى
اعتراف دول العدوان بقوتهم ،وتكفينا
معرفة شعبنا بقوتنا التي تستطيع أن
ت ــردع ال ـع ــدوان» ،جــازمــا بــأن «ث ــورة 21
ّ
سبتمبر لــن تخضع ول ــن تقبل بــالــذل،
وأتت تحمل العزة والحرية لليمنيني».
يشار إلــى أن صنعاء سبق أن أطلقت
مبادرات مماثلة أبدت فيها استعدادها
لوقف الهجمات على السعودية مقابل
وقف األخيرة الهجمات على األراضي
اليمنية .وكــان آخــر تلك امل ـبــادرات في
 11تشرين الثاني /نوفمبر من العام
امل ــاض ــي ،إال أن ال ــري ــاض قــاب ـلــت هــذه
ال ـخ ـ ّط ــوة بــال ـت ـجــاهــل .ومـ ــع اس ـت ـمــرار
التعنت من ق َبل األخيرةّ ،
تشدد قيادة
ِ
«أنصار الله» على أن ما بعد املبادرة
األخيرة سيكون ّ
أشد قسوة مما أعقب
ّ
ّ
امل ـ ـب ـ ــادرات ال ـس ــاب ـق ــة ،ف ــي ظ ـ ــل ت ــوج ــه
واضح نحو مرحلة تصعيد جديدة ال
خطوط حمراء فيها.

في الفترة األخيرة ،عرض اإلعالم العبري ،وأيضًا اإلعالم الغربي ،تقارير تدور
جميعها حول فكرة أن إسرائيل أوشكت على استهداف إيران قبل سنوات ،ليس
مرة واحــدة بل عدة مــرات ،إال أن الظرف لم يكن مؤاتيًا ،ال داخليًا وال خارجيًا،
ّ
ّ
التوجه لتظهير االقتدار عززته مرحلة انتخابات
ما حال دون تحقق ذلك .هذا
«الكنيست الـ ( »22حيث كان رئيس حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو ،يسعى
إلى تحسني وضعه في صناديق االقتراع) ،إال أنه برز بشكل الفت وهادف في
سـيــاقــات التعليق على مــا تصفها إســرائـيــل بــ«الـضــربــة اإليــرانـيــة» للمنشآت
النفطية في السعودية قبل أيــام .وتلك أيضًا قد تكون من أهــم األسـبــاب التي
دفعت إلــى تظهير حديث عبر اإلعــام الغربي (مجلة فورين بوليسي) عن أن
إســرائـيــل أج ــرت تجربة نــوويــة فــي مثل هــذه األي ــام مــن عــام  1979فــي املحيط
األطلسي ،في محاولة لتذكير األعداء بالقدرة النووية اإلسرائيلية.
فما ال ــذي يــدفــع إســرائـيــل ،فـجــأة ،إلــى استحضار تلك ال ـقــدرة ،وع ــدم االكتفاء
بالحديث عن اإليشاك على استهداف إيــران؟ ال يبعد أن يكون الدافع إلى ذلك
هــو الضربة التي تلقتها منشأتا «أرام ـكــو» شــرق السعودية ،والـتــي تتجاوز
تداعياتها ،بالنسبة إلى إسرائيل ،الضرر املادي املباشر الالحق باململكة ،إلى
التأثير فــي مجمل املــواجـهــة الــدائــرة بــن طـهــران وأعــدائـهــا فــي املنطقة ،وعلى
رأسـهــم تــل أبـيــب ،الـتــي تخشى بــدورهــا مــن ت ـطــورات املــوقــف اإليــرانــي مــا بعد
الحدث السعودي ،سواء لناحية ما أظهرته الضربة من قدرات إيرانية عسكرية،
أو لناحية رد الفعل عليها والذي ال يزال أكثر من متواضع.
تــرى إســرائـيــل أن العملية األخ ـيــرة فــاقــت مجمل الـتـقــديــرات السابقة املتعلقة
بقدرات إيــران على التطوير في مجال التصنيع العسكري ،وتحدي ُدًا َّاملرتبط
بواحد من أهــم الوسائل القتالية للحروب الحديثة ،وهــو السالح املشغل عن
ّ
بعد واملتملص من ال ــرادارات العسكرية واألنظمة الدفاعية االعتراضية على
ُ
ٌ
تطور يثير الخشية من إمكانية أن تستهدف إسرائيل بالوسائل
اختالفها.
القتالية نفسها في حال صــدور القرار بذلك ،مع ما سيستتبعه سيناريو من
هذا النوع من تداعيات ّ
أشد وأعظم ،أخذًا في االعتبار الفارق في اإلمكانات بني
ّ
الرياض وتل أبيب .في املقابلّ ،يأتي رد فعل املحور املعادي إليــران متواضعًا
جدًا ،بل إن هذا املحور يبدو متلقيًا لإلذالل من دون فعل حقيقي ،وتحديدًا من
ّ
معنية ،حتى إزاء حدث ّ
يبرر الحرب
ِق َبل الواليات املتحدة التي أظهرت أنها غير
ويدفع إليها .وعليه ،تخشى إسرائيل من أن تدرك إيــران أن االنكفاء األميركي
رد فعلها على ّ
مبني على الخشية من ّ
ّ
الرد العسكري األميركي ،األمر الذي
حيالها
ّ
يحفزها على املزيد من «األفعال العدائية» ،ليس فقط في مواجهة السعودية ،بل
ّ
أيضًا في مواجهة مختلف مركبات املحور املعادي لها .وما يضاعف الخشية
اإلسرائيلية هو أن مساحة «االعتداءات اإليرانية» تجاوزت الساحة السورية،
حيث ردود طهران ّ
مقيدة إلــى اآلن باملوقف الـســوري وأولــويــاتــه .وهــو تجاوز
ّ
ّ
من شأنه ،بالنسبة إلى إسرائيل ،إتاحة الفرصة إليــران للتملص من محددات
ّ
ّ
حاكمة في سوريا ،والسعي إلى شن هجمات ربما ال تقل ضراوة عن تلك التي
ّ
تلقتها املنشآت النفطية السعودية.
في املحصلة ،تبدو الخشية اإلسرائيلية من تبعات الهجمات على السعودية
ّ
أكبر مما تظهره تعليقات املراقبني واملحللني .ولعل أبرز ما يؤشر إلى ذلك هو
إعادة التذكير بحديث اعتزام ضرب إيران ،والتلويح بمخزون إسرائيل النووي،
في رسالة تخويف وردع مسبق إزاء احتماالت انسحاب الفعل الذي استهدف
«أرامـكــو» على إسرائيل .وفــي هــذا اإلط ــار ،تشير «القناة  »13العبرية إلــى أنه
«على خلفية الهجوم املشتبه فــي أنــه إيــرانــي على منشآت النفط السعودية،
يكثر الحديث عن أن إسرائيل كــادت أن تهاجم إيــران ثالث مــرات في السنوات
ّ
القليلة املاضية .وإذا كــان البعض يــرى أن املسألة تتعلق بخديعة إسرائيلية
ّ
لحث الواليات املتحدة على الضغط ومواجهة إيران ،إال أن آخرين يرون أيضًا
ّ
أن إسرائيل كانت جادة ،لكنها فوتت فرصة أتيحت لها ثالث مرات الستهداف
إيران».
مــن جــديــد ،ضــربــة «أرامـ ـك ــو» لـيـســت مـحـصــورة فــي مـكــانـهــا ،بــل إن أضــرارهــا
تتجاوز الجغرافيا السعودية نفسها لتشمل جميع جهات املحور األميركي.
فإن كانت السعودية هي التي تلقت الضربة ،إال أن األلــم والقلق كانا كبيرين
جدًا في إسرائيل ،إلى درجة تلويح األخيرة بسالحها النووي .عن ذلك ،يرد في
قــراءة صــدرت في األيــام القليلة املاضية عن «مركز أبحاث األمــن القومي» في
تل أبيب أن هجمات إيران تحمل رسالة غير مباشرة إلى إسرائيل حول قدرات
ّ
األولى العسكرية املتطورة ،بما فيها القدرة على شن هجمات حتى من خارج
األراضي اإليرانية .وهي أيضًا تلميح إلى ما يمكن لحزب الله أن يقدم عليه ،في
حال تدهور الوضع العسكري بينه وبني تل أبيب.
ترى إسرائيل أن العملية األخيرة فاقت مجمل
التقديرات السابقة المتعلقة بقدرات إيران (أ ف ب)

