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خيارات عسكرية صعبة تواجه جيران سوريا

في  أبيب  تل  تواجه  تحديات جديدة  عن   )2018 نوفمبر   30( “ألمونيتر”  موقع  نشرها  دراسة  تحدثت 
بين مطارات  مباشرة  تتم بصورة  األسلحة  نقل  أصبحت عمليات  اهلل” حيث  و”حــزب  إيــران  مع  تعاملها 
طهران ودمشق وبيروت، وليس برًا بواسطة قوافل الشاحنات من سوريا كما كان الوضع في السابق.

وتشير المصادر إلى تلقي “حزب اهلل” شحنات أسلحة من إيران عبر طائرة مدنية إيرانية تشغلها إحدى 
92 نوفمبر  الحريري” ببيروت في  “رفيق  اإليراني، حطت في مطار  الثوري  بالحرس  المرتبطة  الشركات 
بغرض  إس(  بي  )جي  الموقع  تحديد  منظومات  متنها  وعلى  طهران،  من  مباشرة  قادمة  الماضي، 

تركيبها على صواريخ وقذائف تابعة للحزب.
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وأثارت تلك األنباء مشاعر السخط في تل أبيب التي تعتبر أن مشروع الصواريخ الموجهة التابع للحزب 
المنشآت  اإلسرائيلي على استهداف  الجو  اإلستراتيجي، ويحد من قدرة سالح  يشكل تهديدًا ألمنها 

العسكرية في المنطقة.

واعتبر المجلس الوزاري المصغر بتل أبيب هذا المشروع خطًا أحمرًا بحيث أصبحت مهمة إفشاله على 
رأس األولويات األمنية اإلسرائيلية، األمر الذي ينذر بإمكانية توسيع القوات اإلسرائيلية عملياتها الجوية 
لتشمل مواقع لبنانية، بعد أن اقتصرت على ضرب أهداف في األراضي السورية خالل العامين الماضيين، 
وقد يدفعها ذلك لشن هجمات ضد مواقع محددة بمطار بيروت كما فعلت من قبل في سوريا عندما 
هاجمت المقاتالت اإلسرائيلية مركز بحوث وقوافل إمداد وطائرات شحن حطت في مطار دمشق الدولي 

أثناء تحميل الشحنة التي كانت متجهة إلى بيروت.

اإلسرائيليين جادون، وأنهم يعملون على  أن  لتدرك  الوقت  إيران بعض  احتاجت  للدراسة فقد  ووفقًا 
تغيير تكتيكاتهم، ولم يعودوا يرسلون طائراتهم إلى دمشق أوالً ومن ثم يرسلون البضاعة لبيروت 
برًا، بل أصبحت طائراتهم تهبط في بيروت بصورة مباشرة لتفادي قصفها في األراضي السورية، األمر 
الذي يعّرض الحكومة اللبنانية للضغط والدولي، ويمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات دولية عليها، وربما 
اندالع صراع  إلى  الذي قد يفضي  تتعرض بعض مواقعها للقصف من قبل الطيران اإلسرائيلي، األمر 

إقليمي واسع النطاق.

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تحدث في خطابه باألمم المتحدة )27 سبتمبر( عن 
موقعين في قلب العاصمة بيروت يخبئ فيهما “حزب اهلل” صواريخ موجهة، وحّمل الحكومة اللبنانية 
بالنار”،  “يلعبون  وأنهم:   ، التفاصيل”  جميع  “يعرفون  أنهم:  مؤكدًا  التهديدات،  تلك  عن  المسؤولية 
واقتصر رد فعل الحكومة اللبنانية على ذلك التهديد بإفراغ المستودعات بأسرع ما يمكن، ومن ثم 
اصطحاب الصحفيين بجولة في المواقع التي ذكرها نتنياهو في خطابه للتأكيد على عدم صحة تلك 

االتهامات. 
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إلى  إيــران  لجوء  أن  أبيب  تل  في  االعتقاد  ويسود 
بلبنان  حلفائها  إلــى  اإلستراتيجية  األسلحة  نقل 
جوًا ال يقتصر على تفادي قصفها من قبل الطيران 
اإلسرائيلي فحسب، بل يأتي نتيجة الضغوط التي 
لتفادي  موسكو  قبل  مــن  طــهــران  لها  تعرضت 
إذ  ســوريــا،  في  اإلسرائيلية  العمليات  من  المزيد 
يرى بوتين أن كاًل من إيران وإسرائيل هما “جارتان 
فاسدتان” تعمالن على تخريب دور الشرطي الذي 
تمارسه روسيا في سوريا، مما دفعه إلرسال رسائل 
شديدة اللهجة إلى كل منهما، األمر الذي دفع بتل 
جهة،  مــن  ســوريــا  على  هجماتها  لتقليص  أبيب 
ودفع إيران إلرسال شحنات عسكرية إلى لبنان جوًا 

دون المرور عبر األراضي السورية كم جهة ثانية. 

ــرانـــي يضع  ــإن الــتــصــعــيــد اإليـ ــلــدراســة فـ ووفــقــًا ل
أية  تخض  لــم  إذ  معقدة،  خــيــارات  أمــام  إســرائــيــل 
حكومة إسرائيلية حربًا إقليمية بسبب تزايد قوة 
خصم مجاور لها، بل كانت تعتمد مفاهيم األمن 
االستباقي في منع أية قوة من التوصل إلى تقنيات 
متطورة يمكن أن تهدد أمنها، بما في ذلك تدمير 
المفاعل النووي العراقي )1981( وتدمير المفاعل 
“مبدأ  بــاســم  يــعــرف  مــا  وهــو   ،)2007( الــســوري 
بيغن”، نسبة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق 
أعــداء  منع  سياسة  تبنى  الـــذي  بيغن  مناحيم 
كانت  مهما  نــوويــة  أسلحة  تطوير  مــن  إسرائيل 

التكلفة. 

في  أبيب  لتل  بالنسبة  األكــبــر  التحدي  ويتمثل 
إيــــران منظومات  تــطــويــر  مــع  الــتــعــامــل  طــريــقــة 
سيكون  وكيف  لبنان،  فــي  الموجهة  الــصــواريــخ 
وضعها األمني في حال تمكن “حزب اهلل” من حيازة 
مئات األسلحة الصاروخية واستهداف إسرائيل بها. 
لمستوى  الدقيقة  الصواريخ  مشروع  يرقى  وهل 
على  بيغن”  “مبدأ  تطبيق  يتطلب  الذي  التهديد 

أساسه في األراضي اللبنانية؟

اإلسرائيلية  األركـــان  لهيئة  السابق  النائب  وكــان 
نجاح  أن  نوفمبر(   22( أكــد  قد  غــوالن  يئير  اللواء 
الــجــهــود اإلســرائــيــلــيــة الحــتــواء بــرنــامــج الــصــواريــخ 

وأن  خاصة  محدودًا،  يعتبر  اللحظة  حتى  الدقيقة 
يشكل  البرية  الطرق  من  بــدالً  جوًا  المعدات  نقل 
بحد ذاته تهديدًا إلسرائيل في حالتي التغاضي أو 

الرد على حٍد سواء.

األراضــي  فــوق  إيرانية  إســقــاط طــائــرة  ويــبــدو خيار 
اللبنانية أمرًا صعبًا للغاية، إذ يتطلب ذلك الحصول 
ال  وقاطعة  دقيقة  استخباراتية  معلومات  على 
تقبل مجاالً للخطأ، خاصة وأن إسقاط طائرة “بوينغ” 
تل  حكومة  على  وخيمة  بعواقب  سيعود  مدنية 
أبيب، وسيتسبب بموجة غضب عالمي حتى وإن 
أثبتت تل أبيب أن الطائرة المسقطة تحمل أسلحة 

إستراتيجية.

وبدالً من ذلك تنوي الحكومة اإلسرائيلية تطبيق 
القواعد التي اتبعتها في سوريا بلبنان، وذلك من 
خالل تدمير الشحنات الصاروخية بعد وصولها للبر 
بدالً من قصف الطائرة التي تقلها، وهو ما يتبناه 

المجتمع األمني االستخباراتي في تل أبيب حاليًا. 

إمكانية  عن  نوفمبر(   18( نتنياهو  حديث  أن  إال 
“تضحيات”  وتقديم  قــرارات صعبة،  أبيب  تل  اتخاذ 
خططًا  تضع  اإلسرائيلية  الحكومة  أن  على  يــدل 
اتخاذ  ذلــك  في  بما  السيناريوهات  جميع  تشمل 
الذي  األقسى  الخيار  وهو  إقليمية،  حرب  شن  قرار 
يمكن أن يتخذه نتنياهو منذ توليه رئاسة الوزراء 

عام 2009.

عن  المصادر  فتتحدث  الــســوري،  الشمال  في  أمــا 
تنامي الغضب التركي من قيام الواليات المتحدة 
بنشر نقاط مراقبة مشتركة بينها وبين ميلشيات 
الــحــدود  على  الــكــرديــة  الشعب”  حماية  “وحـــدات 
هجوم  مــن  حمايتها  بــهــدف  الــســوريــة-الــتــركــيــة، 

طالما لوحت أنقرة بشنه.

واشنطن  تفضيل  إزاء  بــاإلحــبــاط  أنــقــرة  وتشعر 
إرهابية  أنها  على  مصنفة  منظمة  مع  التعامل 
تركيا،  التقليدية  حليفتها  مــع  العمل  مــن  بـــدالً 
بشن  يتعلق  فيما  صعبة  خيارات  أمــام  ووضعها 
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ويبدو أن إطالق تركيا سراح القس األمريكي أندرو 
برونسون في شهر أكتوبر الماضي لم يكن كافيًا 
والمساعدة  األمريكية-التركية  األجــواء  لتلطيف 
إذ  الكردية،  لألزمة  مشترك  حل  إلى  التوصل  في 
التلويح بشن عمل عسكري  أردوغــان في  يستمر 
رغم  السوري  الشمال  في  الكردية  الــوحــدات  ضد 

وجود القوات األمريكية إلى جانبها.

وال ُيعرف على وجه التحديد فيما إذا كان أردوغان 
هي  تصريحاته  أن  أم  تهديداته،  تنفيذ  في  جــادًا 
مجرد تحذيرات يرمي من ورائها إلى الضغط على 
أن  الــواضــح  مــن  ــه  إن إال  إلــيــه،  لالستماع  واشنطن 
أردوغــان  يجد  وقد  مسارها،  تصحح  لن  واشنطن 
يتحدث عنها،  التي  العملية  نفسه مضطرًا لشن 
ومن شأن ذلك أن يفاقم التوتر بين أنقرة وواشنطن 
مراقبة  نقاط  إقامة  عن  دفاعها  وزير  يتحدث  التي 

أمريكية على الحدود السورية-التركية.

الهجمات التي كانت تخطط لها شرق الفرات على 
خاصة  األمريكية،  والتحذيرات  اإلجــراءات  من  الرغم 
واشنطن  بأن  مقتنعون  األتــراك  المسؤولون  وأن 
الوحدات  وبين  بينهم  صد  حائط  بناء  في  جــادة 
الكردية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي، وإقامة 
السوري على  الشمال  لهم في  ذاتي  كيان حكم 
تعزيز  بهدف  وذلك  العراق،  كردستان  إقليم  غرار 
نفوذ واشنطن في المنطقة وتحقيق طموحاتها 

العسكرية في الشرق األوسط. 

انفصاليي  تركيا  فيه  تجابه  الـــذي  الــوقــت  وفــي 
يشكل  أراضيها،  على  الكردستاني  العمال  حزب 
الشمال  على  الكردية  الوحدات  سيطرة  سيناريو 
السوريا كابوسًا مرعبًا لألتراك، إذ إن هذه الوحدات 
الواليات  تصنفه  الــذي  العمال  لحزب  امــتــداد  هي 
في  تــرفــض  لكنها  ــيــة،  إرهــاب منظمة  الــمــتــحــدة 
العمال  الكردية بحزب  الوحدات  الوقت نفسه ربط 
إرهابية،  جماعة  أنها  على  تصنيفها  عن  وتمتنع 
محاربة  في  أساسي  كشريك  معها  تتعامل  بل 

تنظيم “داعش”.
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بهدف  النقاط  تلك  إقامة  ماتيس  ادعــاء  على  نوفمبر(   27( أردوغــان  ورد 
ُيسلحون  الذين  أولئك  أن  الواضح  “مــن  بقوله:  “داعــش”  تنظيم  محاربة 
عشرات آالف المقاتلين ال يأبهون بمحاربة اإلرهاب ألنهم ينامون ويصحون 

ويأكلون ويشربون مع اإلرهابيين”.

وجاء رد وزير الخارجية شاوش أوغلو )23 نوفمبر( أكثر قساوة، حيث صرح 
لقناة “سي إن إن” التركية قائاًل: “إذا كانت هذه النقاط قد ُأنشئت لحماية 
المتحدة  الواليات  ذلك  ينفع  ولن  ينفعها،  لن  ذلك  فإن  الكردية  الوحدات 
للواليات  ينبغي  “ال  ــه:  أن مــؤكــدًا  يــلــزم”،  بما  طرفنا  مــن  وسنقوم  كــذلــك، 

المتحدة األمريكية المجازفة بالمواجهة من أجل خاطر منظمة إرهابية”.

ويبدو من تلك التصريحات أن أنقرة تنتهج مقاربة صفرية بشأن الوحدات 
الكردية، وال تبدو مستعدة للتفاوض أو القبول بمنح الشرعية لها تحت أي 
ظرف، األمر الذي سيدفع واشنطن التخاذ المزيد من اإلجراءات الداعمة لتلك 
الوحدات في الشمال السوري، حيث رأى الجنرال المتقاعد نعيم بابر أوغلو 
أن الواليات المتحدة تعتبر منع تركيا من شن عملية عسكرية شرق الفرات 

أحد أهم أولوياتها.

خالل  األمريكي  نظيره  مــع  اتــفــاق  إلــى  التوصل  فــي  يأمل  ــان  أردوغـ وكــان 
مشاركته في احتفالية نهاية الحرب العالمية األولى بباريس )11 نوفمبر(، 
قمة  اجتماعات  هامش  على  ترامب  لقاء  في  أخــرى  فرصة  له  توفرت  كما 
الوفاض،  إنه عاد إلى بالده خالي  إال  )30 نوفمبر(  العشرين في األرجنتين 
وفي مواجهة اتخاذ قرار صعب إزاء قرار واشنطن حماية الوحدات الكردية 
وعدم الوفاء بالتزامها في تسيير دوريات مشتركة مع القوات التركية في 

منبج.

ضرورة   على  وشــدد  “بالمماطلة”  المتحدة  الواليات  أوغلو  شــاوش  واتهم 
تطبيق ما تم االتفاق عليه قبل نهاية العام الذي لم يتبق منه سوى أسابيع 

قليلة. 

تختار  أن  المتحدة  الواليات  “على  أن:  أردوغــان  يؤكد  التطورات،  تلك  وأمام 
بين حليف موثوق وبين منظمة إرهابية”، إال أن واقع األمر يؤكد أن الواليات 
بذلك  تركيا  ُتبلغ  ولم  السوري،  الشمال  في  حليفها  اختارت  قد  المتحدة 

رسميًا بعد.
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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البحوث والدراسات

أبحاث ودراسات متخصصة تستند إلى الرصد العلمي 
والميداني ألهم التطورات السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية وتحديات الهوية وإدارة العالقات البينية في 
المنطقة العربية.
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