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العالم

قضية

طهران :ش ـ

مبدأ تحويل التهديد
إلى فرصة .كلمات خمس
تختصر المقاربة اإليرانية
لما يجري في المنطقة.
عودة «جوية» لألميركيين،
بحسب تعبير مرشد الثورة
علي خامنئي ،ال شك تطلق
أجهزة اإلنذار لدى محور
المقاومة ،الذي يراهن على
استثمار نتائجها لمصلحته

إيلي شلهوب
إط ـ ـ ــاق الـ ـع ــم س ـ ــام ت ـح ــال ـف ــا دول ـي ــا
للقضاء على «داعش» أثقل الساحة
اإليــران ـيــة بـنـقــاشــات مـفـتــوحــة حــول
أهـ ـ ــدافـ ـ ــه وم ـ ـ ــآالت ـ ـ ــه .دوائـ ـ ـ ـ ــر ت ـق ــدي ــر
وأج ـه ــزة أمـنـيــة وعـسـكــريــة ومــواقــع
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ج ـ ـه ـ ــدت ف ـ ـ ــي مـ ـق ــارب ــة
الهجمة الـجــديــدة على املنطقة ،كل
من زاويته .إال أنها اتفقت جميعها
عـ ـل ــى س ـ ـ ـ ــؤال واحـ ـ ـ ـ ــد :ه ـ ــل ب ــإمـ ـك ــان
األمـ ـي ــرك ــي أن يـ ـك ــون بـ ـه ــذا ال ـغ ـب ــاء
ليقدم لنا هذه الخدمة؟
الـجــواب بالنفي طبعًا ،وبالتالي ال
بــد أن هـنــاك معطيات مــا طـفــت الــى
السطح بعد ،ال بد من البحث عنها.
خـلـفـيــة ال ـس ــؤال ت ـقــوم عـلــى املـقــدمــة
اآلتية :إذا كانت «داعش» وأخواتها
ً
تـعــادي أوال الجمهورية اإلسالمية
وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري،
ف ــإن أي ض ــرب للتنظيم اإلره ــاب ــي،
ب ــأي صـيـغــة كــان ــت ،ال شــك سيعود
بــال ـفــائــدة ع ـلــى ه ــذه األط ـ ـ ــراف .فما
الـ ــذي ح ـصــل ل ـيــدفــع األم ـي ــرك ــي إلــى
خطوة من هذا النوع؟
مـ ـ ـص ـ ــادر إيـ ــران ـ ـيـ ــة ت ـ ـعـ ــود ب ــال ــزم ــن
ال ــى ع ــام ون ـصــف ع ــام .وق ـت ـهــا ،كثر
الـ ـح ــدي ــث ف ـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــرب ع ـ ــن ازديـ ـ ـ ــاد
مـ ـنـ ـس ــوب الـ ـتـ ـط ــرف فـ ــي املـ ـع ــارض ــة
ال ـس ــوري ــة .تـكـثـفــت االتـ ـص ــاالت بني
األميركيني وحلفائهم فــي املنطقة،
إل ــى أن أت ــى ال ـح ــل امل ـع ـج ــزة :جبهة
إســامـيــة «الي ــت» تعمل على ضرب
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات املـ ـتـ ـط ــرف ــة والـ ـنـ ـظ ــام
الـســوري على حــد س ــواء .تجربة لم
ُيكتب لها النجاح .مرحلة مفصلية
تلتها أخرى أخيرًا ،تمثلت بالهجوم
ال ـ ـصـ ــاعـ ــق الـ ـ ـ ــذي أس ـ ـقـ ــط املـ ــوصـ ــل.
ومعها راهنت واشنطن على ابتزاز
طـ ـ ـه ـ ــران وال ـ ـح ـ ـكـ ــم ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ت ـحــت
تهديد «داعش» التي دخلت سامراء
وبـ ـلـ ـغ ــت ت ـ ـخـ ــوم ب ـ ـغ ـ ــداد والمـ ـس ــت
ال ـ ـن ـ ـجـ ــف وكـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــاء .رهـ ـ ـ ـ ــان س ـق ــط
هـ ــو أيـ ـض ــا ب ـف ـع ــل فـ ـت ــوى «ال ـج ـه ــاد
الـكـفــائــي» للسيد علي السيستاني
وضغط قوات «الحشد الشعبي».
م ــن ه ـن ــا ،ت ـم ـيــل هـ ــذه املـ ـص ــادر إلــى
االعـ ـتـ ـق ــاد بـ ــأن ق ـ ــرار ب ـ ـ ــاراك أوب ــام ــا
إط ــاق الـتـحــالــف املـنــاهــض لــداعــش
جـ ــاء م ــن بـ ــاب غ ـي ــاب ال ـب ــدي ــل أك ـثــر
مـنــه م ــن ب ــاب الـقـنــاعــة املـبـنـيــة على

رسمت مجموعة من
الخطوط الحمر تحت
طائلة قلب الطاولة على
الجميع في العراق
وسوريا
ما يمنع ضرب النظام
السوري قدرة الردع لدى
محور المقاومة وليس
أي شيء آخر

وضعت إيران يدها
على الزناد وأخذت
تراقب ما يجري
(أ ف ب)

تقرير

ّ
عودة روسيا إلى الساحة الدولية تفرض خطوطًا سورية حمراء
موريس قديح
ّ
مـ ــثـ ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـت ــوج ـيــه
ضربات جوية لتنظيم «داعــش» في
س ــوري ــا ب ـعــد ال ـع ــراق ت ـط ــورًا جــدي ـدًا
يــزيــد مــن تعقيد املشهد فــي املسألة
الـســوريــة ،خــاصــة لجهة انعكاساته
ع ـل ــى األرض وارت ـ ـبـ ــاطـ ــه بــال ـعــاقــة
األميركية مع باقي األفرقاء في إدارة
ّ
السورية ،وتحديدًا روسيا.
الحرب
ف ــإذا كــانــت مــوسـكــو تمسك بخيوط
كثيرة من خالل عالقتها مع الحكومة
ال ـس ــوري ــة ل ـج ـهــة ال ـت ـس ـل ـيــح وال ــدع ــم
السياسي على الساحة الــدولـيــة ،أو
مع الحليف اإليراني ،فهي ال تحتكر
املشهد السوري سياسيًا أو ميدانيًا.
املشهد أعقد وأكثر تشظيًا على دول
ع ــدي ــدة إق ـل ـي ـم ـيــة ودولـ ـي ــة مـتـبــايـنــة
ف ــي ح ـســابــات ـهــا وم ـصــال ـح ـهــا .وهــو

م ــا عـكـسـتــه ج ــول ــة وزيـ ــر الـخــارجـيــة
األم ـيــرك ـيــة ج ــون ك ـيــري ف ــي املنطقة
إلع ــداد األرض ـيــة للضربات الجوية،
مـ ــن خـ ـ ــال ضـ ـم ــان مـ ـش ــارك ــة بـعــض
الدول الرمزية ،والتي جاءت بنتائج
م ـت ـفــاوتــة ،وإن كـ ــان ه ـن ــاك إمـكــانـيــة
لـ ـلـ ـح ــدي ــث عـ ـ ــن بـ ــوت ـ ـقـ ــات وأنـ ـ ـس ـ ــاق
سـيــاسـيــة تـحـلـيـلـيــة يـمـكــن لـلـمــراقــب
م ــن خ ــال ـه ــا إدراج عـ ــدد م ــن الـ ــدول
والسياسات في إطارها العام.
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى امل ــوق ــف ال ــروس ــي من
الـ ـض ــرب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي س ــوري ــا
وتــولـيـفــة الـعــاقــة مــع واش ـن ـطــن ،من
امل ـف ـيــد ال ـتــذك ـيــر بـ ــأن م ـط ــار الـطـبـقــة
ال ـع ـس ـكــري وم ـق ــر ال ـف ــرق ــة  ،17وهـمــا
آخر نقطتي ارتكاز للجيش السوري
في الرقة ،سقطا تباعًا في أواخــر آب
امل ــاض ــي بـشـكــل درامــات ـي ـكــي اعـتـبــره
البعض نوعًا من عملية إخالء قامت

ّ
لتوسع العملية
بها دمشق استعدادًا
الجوية األميركية لتشمل أقسامًا من
سوريا .خطوة كهذه ال يمكن أن تأتي
من دون علم وتنسيق مع موسكو.
أمــا املــوقــف الــروســي املـبــاشــر فتدرج
وفــق خــط بياني واض ــح ،مــن اعتبار
الضربات الجوية ضد مقار «داعش»
فــي ســوريــا مــن دون امل ــرور بمجلس
االم ـ ــن خ ــرق ــا ل ـل ـقــانــون الـ ــدولـ ــي ،إلــى
الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـن ـس ـيــق
م ــع دمـ ـش ــق واح ـ ـتـ ــرام س ـي ــادت ـه ــا ،ال
إع ــامـ ـه ــا فـ ـق ــط بـ ـم ــوع ــد الـ ـض ــرب ــات
ً
بشكل أحـ ــادي ،وص ــوال إل ــى االع ــان
ع ــن أن مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب ال ت ـتــم إال
من خالل إشــراك الــدول املعنية فيها،
فـ ــي داللـ ـ ـ ــة ع ـل ــى مـ ـح ــاول ــة مــوس ـكــو
احـ ـت ــواء ن ـتــائــج ال ـخ ـطــوة األمـيــركـيــة
في سوريا ،خاصة أن هذه الضربات
جــاءت بعد االستفادة األميركية من

تنظيم «داعـ ــش» فــي ال ـعــراق كـحــراك
ّ
سني لضرب النفوذ اإليراني وإعادة
شيء من التوازن بنظر واشنطن إلى
املـســار السياسي فــي بــاد الرافدين،
إضافة إلى منع التنظيم من املساس
بإقليم كردستان.
أم ــا مـيــدانـيــا ،فــالــافــت أن الـضــربــات
ال ـتــي ب ــدأت وت ــوزع ــت عـلــى أك ـثــر من
محافظة سورية ،من إدلب إلى الرقة
ودي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور ،لـ ــم ت ـش ـم ــل أي مــوقــع
لـلـجـيــش الـ ـس ــوري ح ـتــى اآلن ،وهــو
أمــر الفــت ،خاصة مع ثبات الخطاب
األم ـيــركــي م ــن ع ــدم اع ـت ـبــار «الـنـظــام
ال ـ ـسـ ــوري» شــري ـكــا ف ــي ال ـح ــرب على
اإلره ـ ـ ـ ــاب والـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـل ــى امل ـطــال ـبــة
برحيله.
ه ــذا كـلــه يــؤشــر إل ــى طبيعة مــوازيــن
القوى الدولية على األرض السورية.
ف ـ ـ ـ ــإذا كـ ــانـ ــت روس ـ ـي ـ ــا ال ت ـس ـت ـط ـيــع

م ـن ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة مـ ــن خ ــرق
ال ـس ـي ــادة ال ـجــويــة ل ـس ــوري ــا ،وق ـيــادة
ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـكــريــة لـ ـض ــرب «داعـ ـ ــش»
ومجموعة مــن التنظيمات األخ ــرى،
ع ـل ــى اف ـ ـتـ ــراض أنـ ـه ــا ك ــان ــت ل ـتــرغــب
ف ـ ــي مـ ـنـ ـعـ ـه ــا ،فـ ـه ــي عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل لــن
ت ـس ـمــح لـلـعـمـلـيــات ال ـج ــوي ــة بـضــرب
مواقع الجيش الـســوري بشكل يخل
بالتوازن العسكري على األرض لغير
مصلحة الـحـكــومــة الـســوريــة ،مــع ما
يترتب على ذلــك من نتائج .وهــو ما
عـ ّـبــر عـنــه وص ــول الـبــارجــة الــروسـيــة
«سموم» إلى ميناء طرطوس في 24
أي ـل ــول ،وه ــي تـحـمــل ص ــواري ــخ دفــاع
جــوي شبيهة بمنظومة «اس »300
لحماية القاعدة العسكرية الروسية
في طرطوس ،على ما أفــادت تقارير
إعالمية روسـيــة ،إضــافــة إلــى دمشق
وم ـن ـش ــآت ـه ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة ،م ــا يــؤشــر

