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قضية

األسد :حان وقت الحساب
ينتاب الرئيس السوري بشار األسد هذه األيام ارتياح لم يشهده منذ أشهر ،مع وضع حد
للمعارك الكبرى ميدانيًا ،والتمكن من ضبط إيقاع قمة بغداد بالتنسيق الكامل مع
العراقيني ،في ظل حركة انفتاح عربية على دمشق ورسائل مطمئنة أميركية وأوروبية،
يخترقها الحراك التركي الذي تولى الحليف اإليراني ،وخاصة املرشد علي خامنئي ،رسم
الحدود املقبولة له

نجاد وأردوغان في طهران
األسبوع املاضي (فهد
سليمي ــ أ ب)

إيلي شلهوب
ي �م �ض��ي ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب �ش��ار األس ��د
أي ��ام ��ه ك��امل �ع �ت��اد ه� ��ذه ال� �ف� �ت ��رة .ي�س�ت�ف�ي��ق
ع�ن��د ال�س��اع��ة ال�س��ادس��ة ص�ب��اح��ًا .ي�م��ارس
تمارينه الرياضية ويستمع إل��ى التقرير
األمني اليومي قبل أن يتناول فطوره مع
أوالده ،الذين ربما يصطحبهم بنفسه إلى
امل��درس��ة ،وإن كانت ال�ع��ادة أن تقوم بهذه
املهمة زوجته أسماء ،التي تكون عادة في
مكتبها عند التاسعة صباحًا ،فيما يصل
هو مكتبه عند الثامنة .يلقي التحية على
الذين يعملون معه .ويسألهم عن تكليفات
ً
اليوم السابق ،قبل أن يدخل غرفته .عادة
ما يرتدي الجينز ،ويمضي النصف األول
م��ن ي��وم��ه ف��ي ق ��راءة ب��ري��ده ،حتى الساعة
ال � ��واح � ��دة ظ � �ه � �رًا .ي� �ت� �ن ��اول ط� �ع ��ام ال� �غ ��ذاء
ويرتاح قليال قبل أن يباشر االستقباالت
اليومية ،لقادة ال�ق��وات املسلحة وال��وزراء
وك �ب��ار امل��وظ �ف�ين ،ع�ل��ى أن يليهم م��ن ك��ان
قد طلب م��وع�دًا ،على أن يعود إل��ى منزله
عند الثامنة ،حيث يمضي بعض الوقت
مع عائلته قبل أن يؤوي إلى الفراش عند
العاشرة .الجديد في يومياته هذه األيام
هو أنه يبدو أكثر بهجة من ذي قبل.
ق��ري �ب��ون م��ن ال�ح�ك��م ف��ي س��وري��ا ي��ؤك��دون
أن األس � ��د م ��رت ��اح ع �ل��ى م �س �ت��وي��ات ع ��دة.
ميدانيًا يتصرف كأن الفصول االساسية
من املعركة قد انتهت .وما عاد هناك سوى
بسط ال�س�ي��ادة ال�س��وري��ة على م��ا بقي من
مناطق أخرجتها املجموعات املسلحة من
كنف ال��دول��ة .ويضيف ه��ؤالء إن «قناعته
هي بأنه انتصر على هيئة أرك��ان التمرد
املسلح ،وب��أن م��ن بقي م��ن مسلحني على
األرض ليسوا سوى أفراد يسهل التعامل
معهم».

تبدل أميركي وأوروبي
ك� ��ذل� ��ك األم � � � ��ر ب ��ال� �ن� �س �ب ��ة إل � � ��ى امل� �س� �ت ��وى
ال �س �ي��اس��ي ،ح�ي��ث ت�ف�ي��د م �ص��ادر ع��واص��م
إق�ل�ي�م�ي��ة ب� ��أن اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة أب�ل�غ��ت
املعنيني في املنطقة ،وبينها دمشق ،أن ال
حرب مقبلة مع إيران ،وال ضربة عسكرية
ل� �س ��وري ��ا ف� ��ي ظ� ��ل االن � �ش � �غ ��ال األم �ي ��رك ��ي
بانتخابات ال��رئ��اس��ة ،م��ع تلميح إل��ى أنه
إذا ف��از ال��رئ�ي��س ب ��اراك أوب��ام��ا بالرئاسة
م �ج��ددًا ،ف ��إن امل �ق��ارب��ة األم�ي��رك�ي��ة للملفني
ً
ال� �س ��وري واإلي� ��ران� ��ي س �ت �ك��ون أك �ث��ر م�ي�لا
ل �ح��ل ت �ف��اوض��ي .وم ��ن اآلن ح �ت��ى ان�ت�ه��اء
تلك االن�ت�خ��اب��ات ،أبلغت اإلدارة املعنيني
أن اه�ت�م��ام�ه��ا م�ن�ص��ب اآلن ع�ل��ى ال��وض��ع
اإلن �س��ان��ي ف�ق��ط ف��ي س��وري��ا .وم ��ن ناحية

إيران

ّ
ّ
أردوغان يحذر من «تداعيات مدمرة» إذا ضربت إسرائيل إيران

ّ
ح � ��ذر رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��رك��ي رج��ب
ط� �ي ��ب أردوغ � � � � � ��ان ،أول م� ��ن أم � � ��س ،م��ن
«مدمرة» على املنطقة ّ
ّ
برمتها
تداعيات
إذا ّ
وجهت إسرائيل ضربة عسكرية إلى
املنشآت النووية اإليرانية ،فيما ذكرت
ص�ح�ي�ف��ة «ن �ي��وي��ورك ت��اي �م��ز» أم ��س ،أن
ت�ج��رب��ة ال �ع��راق ت�ل�ق��ي ب�ض�غ��وط ك�ب�ي��رة
ع �ل��ى امل�ح�ل�ل�ين ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون ل��وك��ال��ة
االس�ت�خ�ب��ارات األميركية (س��ي أي إي��ه)
وال��ذي��ن ال ي��ري��دون ت �ك��رار ال�خ�ط��أ عينه
تجاه دفع البالد نحو هجوم على إيران
بسبب برنامجها النووي.
أم��ا رئ�ي��س ال� ��وزراء ال �ت��رك��ي ،ف�ق��د نقلت
عنه صحيفة «حرييت» قوله على منت

ّ
ال �ط��ائ��رة ال �ت��ي أق��ل �ت��ه إل ��ى ت��رك�ي��ا ع��ائ�دًا
ّ
من إي��ران ،إن «املنطقة بكاملها ستدمر
إذا ض��رب��ت إس��رائ �ي��ل إي� � ��ران» ،مضيفًا
أن� ��ه ي �ت �ش��اط��ر ه� ��ذا ال� � ��رأي م ��ع ال��رئ �ي��س
األم �ي��رك��ي ب � ��اراك أوب ��ام ��ا ،ال� ��ذي ال�ت�ق��اه
األسبوع املاضي في سيول على هامش
قمة األمن النووي.
وأوض ��ح أردوغ� ��ان أن ال �ن��زاع اإلقليمي
ال � � ��ذي س �ت �س� ّ�ب �ب��ه ض� ��رب� ��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة
محتملة إليران «لن ينتهي مثل الحرب
ّ
مشددًا
بني الواليات املتحدة والعراق»،
ّ
على أنه «يجب على إسرائيل أال تضرب
إي� � ��ران» .وأض � ��اف أن إس��رائ �ي��ل ت �ش��ارك
ف ��ي «ال� �ت ��روي ��ج ل� �ك ��ارث ��ة» ب �ت �ه��دي��دات �ه��ا

املتواصلة بضرب إيران.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ق ��ال رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
ال �ت��رك��ي إن إس��رائ �ي��ل «ت �م �ل��ك ب�ي�ن 250
و 300رأس نووي وال أحد يناقش ذلك»،
وأضاف أردوغ��ان ،أن «إي��ران تقول إنها
ل��ن تنتج أسلحة ن��ووي��ة .يقولون إنهم
يريدون إنتاج كمية محددة من قضبان
اليورانيوم املخصب وأن يتوقفوا بعد
ذلك».
من جهة ثانية ،قالت صحيفة «نيويورك
تايمز» إن أحد املحللني الذين عملوا في
قضية العراق يشعر بالقلق بعد تكليفه
تقويم الوضع في إيران ،ونقلت عن أحد
زمالئه السابقني أنه «شعر بذنب عميق

ألنه دفعنا باتجاه الحرب ،ويخشى أن
يتكرر األمر عينه مجددًا».
وت��اب�ع��ت الصحيفة ق��ائ�ل��ة إن املحللني
وغيرهم م��ن امل�س��ؤول�ين ف��ي ال�ـ«س��ي آي
إيه» الذين يعملون على فهم البرنامج
ال � �ن� ��ووي اإلي � ��ران � ��ي ي� ��درك� ��ون ج� �ي� �دًا أن
س� �م� �ع ��ة ال � ��وك � ��ال � ��ة ع � �ل ��ى امل � �ح� ��ك وس ��ط
ت �ه��دي��دات ب �ح �م�لات ع �س�ك��ري��ة ج��دي��دة،
وأش � ��ارت إل ��ى أن ت�ج��رب��ة ال �ع��راق ت��ؤث��ر
ب�ش��دة ع�ل��ى عملهم ب�ع��د وض��ع معايير
جديدة لجعل املحللني أكثر تشكيكًا في
املعلومات التي يتوصلون إليها.
وق� � ��ال امل �ح �ل��ل االس� �ت� �خ� �ب ��اري ال �س��اب��ق
ف��ي وزارة ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة غريغ

ث �ي �ل �م ��ان« :ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ال �ك �ث �ي��ر م��ن
األش�خ��اص ف��ي مجتمع االس�ت�خ�ب��ارات،
ي��وج��د ش�ع��ور ب��أن�ه��م ال ي��ري��دون ت�ك��رار
الخطأ عينه».
إل � ��ى ذل � � ��ك ،رح� �ب ��ت وزي� � � ��رة ال �خ��ارج �ي��ة
االم� �ي ��رك� �ي ��ة ه � �ي �ل�اري ك �ل �ي �ن �ت��ون ب �ق��رار
ت��رك�ي��ا ت�ق�ل�ي��ص اس �ت �ي��راده��ا م��ن النفط
االي��ران��ي .وق��ال��ت ل�ل�ص�ح��اف��ة ،ف��ي ختام
مؤتمر اص��دق��اء س��وري��ا ف��ي اسطنبول،
ان «اع�ل�ان تركيا ع��ن تقليص واردات�ه��ا
م��ن ال �ن �ف��ط االي ��ران ��ي ب�ن�س�ب��ة م�ل�ح��وظ��ة
مرحب به ( )...اننا نرحب بالطبع بهذا
االعالن».
(يو بي آي ،رويترز)

