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عربيات
دوليات

ــكرًا للشيطان األكبر!
حسابات واضحة .قرار أماله انفالت
الـتـنـظـيــم م ــن ع ـقــالــه ع ـنــدمــا أصـبــح
يـشـكــل خ ـط ـرًا داه ـم ــا عـلــى املـصــالــح
األم ـيــرك ـيــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،بــانــدفــاعــه
ن ـحــو أرب ـي ــل والـ ـح ــدود ال ـس ـعــوديــة.
وبــال ـتــالــي ،ب ــات يـمـكــن فـهــم تحديد
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن مـ ـ ـ ــدة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة بـ ـث ــاث
سنوات ،ما يعني أنها أطلقت مسارًا
عـسـكــريــا ( )processول ـيــس عملية
( ،)operationتسعى مــن خــالــه إلى
تثمير الجهود العسكرية سياسيًا
م ــن دون أن تـمـتـلــك رؤيـ ــة واض ـحــة
لكيفية القيام بهذا األمر.
سـ ـ ــارعـ ـ ــت إي ـ ـ ـ ـ ــران إلـ ـ ـ ــى ن ـ ــوع ـ ــن مــن
اإلجــراء ات :األول احترازي ،من نوع
تحصني املنطقة املمتدة مــن بغداد
ج ـن ــوب ــا إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ـس ـع ــودي ــة،
ومعها األماكن املقدسة وخاصة في
ســامــراء ،مــع تـعــزيــز وج ــود الـحــرس
ال ـثــوري عـلــى ال ـحــدود اإليــرانـيــة مع
ال ـع ــراق .وأع ـطــت إشـ ــارات إل ــى أنـهــا
ق ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى حـ ـم ــاي ــة م ـص ــال ـح ـه ــا.
مـ ـع ــرك ــة أمـ ـي ــرل ــي (االس ـ ـ ـ ــم األصـ ـل ــي
أمـيــر عـلــي) كــانــت مفصلية فــي هذا
السياق .حضور قائد فيلق القدس
الـجـنــرال اإلي ــران ــي قــاســم سليماني
بــالــغ ال ــدالالت .جــاء تحريرها بأيد
عــراقـيــة وق ـيــادة إيــران ـيــة ،مــرفـقــا مع
رف ـ ـ ــض ج ـم ـي ــع عـ ـ ـ ــروض املـ ـس ــاع ــدة
ال ـ ـجـ ــويـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي رسـ ــالـ ــة
مباشرة لواشنطن بــأن «اإليرانيني
قـ ـ ـ ــادرون ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة ال ـت ـج ـم ـعــات
الحليفة لهم».
امـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـنـ ـ ــوع ال ـ ـثـ ــانـ ــي فـ ـتـ ـح ــذي ــري،
ع ـبــر رس ــم م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـخ ـطــوط
ال ـح ـمــر ت ـحــت طــائ ـلــة ق ـلــب ال ـطــاولــة
عـلــى الـجـمـيــع فــي ال ـعــراق وســوريــا.
م ــن بـيـنـهــا ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال عــدم
الـ ـتـ ـع ــرض ل ـل ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري الـ ــذي
ي ـجــب االس ـت ـح ـصــال ع ـلــى مــوافـقـتــه
عـ ـل ــى أي ضـ ــربـ ــة داخـ ـ ـ ــل األراضـ ـ ـ ــي
السورية.
بالتزامن ،وضعت إيــران يدها على
الـ ــزنـ ــاد وأخ ـ ـ ــذت ت ــراق ــب م ــا ي ـجــري
وفـ ــق رؤي ـ ــة م ـب ـن ـيــة ع ـل ــى مـجـمــوعــة
م ــن ال ـح ـســابــات امل ـع ـقــدة .ه ــي ت ــدرك
أن األم ـيــرك ـيــن سـيـتـجـنـبــون خــدمــة
م ـحــور امل ـق ــاوم ــة ،وسـيـعـمـلــون على
سيطرة فصائل موالية على األماكن
املشمولة بالعملية.
فــي ال ـعــراق ،ال يـبــدو أن األميركيني

ع ـلــى ج ــدي ــة روس ـي ــا ف ــي ال ــدف ــاع عن
مصالحها في سوريا من خالل الدعم
الذي تقدمه لحكومة دمشق.
إذا ك ــان ــت دم ـش ــق ال ت ـش ـكــل الـحـلـقــة
األه ـ ـ ـ ــم واملـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــدة بــن
روس ـيــا وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،خاصة
أن أوكرانيا أكثر التصاقًا باملصالح
الـ ـكـ ـب ــرى وامل ـ ـ ـ ــدى الـ ـحـ ـي ــوي لـلـحـيــز
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــد انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار االتـ ـ ـح ـ ــاد
السوفياتي ،وأكـثــر تأثيرًا وبالتالي
خطرًا على ّأوروبا ،فإنها ،أي سوريا،
ال ش ــك ت ـمــثــل ن ـق ـطــة ث ـقــل م ـه ـمــة في
س ـي ــاس ــة روس ـ ـيـ ــا الـ ـت ــي ت ـس ـمــح لـهــا
بالعودة إلى الساحة الدولية كالعب
ك ـب ـيــر ،ب ـعــد أن أعـ ـ ــادت ب ـن ــاء قــوتـهــا
جــزئـيــا بالنسبة إل ــى مــا كــانــت عليه
إب ـ ــان ال ـح ـق ـبــة ال ـســوف ـيــات ـيــة ،بفضل
سياسة يقودها فالديمير بوتني.
فــروسـيــا ال ـتــي أعـ ــادت ب ـنــاء منظومة

اإلسالمية مساحة أكبر من املناورة،
مع القدرة دومًا على تثمير ضربات
التحالف لصالحها .لكن األهــم هو
ّ
أن عدم مشاركتها يظهر حقيقة أن
الـصــراع ليس سنيًا شيعيًا ،وإنما
صـ ــراع م ـصــالــح وم ـش ــاري ــع ،بــدلـيــل
أن األطـ ـ ــراف امل ـت ـقــات ـلــة تـنـتـمــي إلــى
مـنـظــومــة عــرق ـيــة ومــذه ـب ـيــة واح ــدة
(داعـ ـ ـ ـ ــش وال ـ ـن ـ ـصـ ــرة والـ ـسـ ـع ــودي ــة
واإلمارات واألردن وقطر).
البعد الثالث للمقاربة اإليرانية يفيد
ب ــأن الـتـحــالــف م ـلــيء بــالـتـنــاقـضــات
ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـفـ ـج ــره ،أو تـ ـعـ ـطـ ـل ــه .مــن
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة ،ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة املـ ــؤس ـ ـسـ ــة
وال ـح ــاض ـن ــة لـ ـ ــ»داع ـ ــش» ال ـت ــي ب ــات
نـظــام آل سـعــود يخشى على نفسه
م ـن ـهــا ،ال ــى ت ــرك ـي ــا ،ال ــراع ــي األم ـنــي
والـلــوجـسـتــي والـعـسـكــري للتنظيم
ال ــذي ب ــات يـعـتـبــر ،بـعــد ال ـخ ـســارات
اإلقليمية املتتالية ألنقرة ،أداة القوة
اإلقـلـيـمـيــة األســاس ـيــة ال ـتــي ال ت ــزال
تمتلكها .ثم هناك مصر ،املتمسكة

السلطة فيها ،وهو ما يسميه بوتني
«ع ـمــوديــة الـسـلـطــة» ،وأوق ـف ــت النهب
املنظم القتصادها بفعل السياسات
الليبرالية الـصــادمــة ،واسـتـفــادت من
ري ــع ال ـن ـفــط بـفـضــل ارتـ ـف ــاع األس ـع ــار
عـ ــامل ـ ـيـ ــا ،بـ ــاتـ ــت تـ ـمـ ـل ــك ولـ ـ ـ ــو ج ــزئ ـي ــا
إم ـك ــان ــات سـيــاسـتـهــا ال ــدول ـي ــة .وهــو
مــا أثـبـتـتــه فــي أوك ــران ـي ــا ،بــالــرغــم من
الثمن االقتصادي واملالي للمواجهة
الـسـيــاسـيــة م ــع ال ـغ ــرب الـ ــذي يــرفــض
حـتــى الـســاعــة اإلقـ ــرار ب ــأن ل ــدول مثل
روس ـي ــا م ـصــالــح وط ـن ـيــة أسـ ــوة بــأي
دول ـ ـ ـ ــة «ق ـ ـطـ ــع وس ـ ـ ـ ــك» فـ ـ ــي االت ـ ـحـ ــاد
األوروبي.
وهـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا تـ ـثـ ـبـ ـت ــه روس ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ـجـ ــددًا
بتمسكها بشرعية الــدولــة الـســوريــة،
خ ــاص ــة ب ـع ــد مـ ــا ح ـص ــل فـ ــي ل ـي ـب ـيــا،
وال ــدع ــم الـكـبـيــر ال ــذي قــدمـتــه لدمشق
منذ بداية األزمة حتى اليوم ،على أكثر

من صعيد .وهو ما يفسر موقفها من
الـحــرب فــي ســوريــا وعليها .فاملسألة
أبعد مــن قــاعــدة بحرية فــي طرطوس
ك ــان ق ــد ن ـبــت ال ـع ـشــب ع ـلــى أدراج ـه ــا
ع ـش ـي ــة األزمـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي  .2011امل ـس ــأل ــة
متعلقة بعودة روسيا العبًا أساسيًا
على الساحة الدولية ،وحاجتها إلى
شركاء إقليميني أصغر منها من أجل
توازن عالقتها مع جيران أقوياء على
رأسهم الصني.
ال شـ ــيء إلـ ــى اآلن ي ــؤش ــر إلـ ــى تـغـ ّـيــر
درام ــات ـي ـك ــي ف ــي م ــوق ــف روسـ ـي ــا مــن
األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة ،خــاصــة أن املــوقــف
م ــن ال ـض ــرب ــات األم ـيــرك ـيــة يــؤكــد هــذا
االت ـجــاه ،ربـمــا ألن هــذا الــدعــم يستند
إلـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـع ـ ـطـ ــى مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــي ب ـس ـي ــط
وأســاســي ،وهــو ق ــدرة الـنـظــام أساسًا
على املواجهة ،واألوراق التي راكمها
منذ عقود.

ً
ودوال» ،لم ّ
يسمها،
أتهم الرئيس اإليراني حسن روحاني «أجهزة مخابرات
بتمويل وتسليح اإلرهابيني .ورأى أن الغرب يعتمد «استراتيجية مغلوطة»
فــي الـشــرق األوس ــط أدت إلــى قيام م ــاذات «لإلرهابيني واملتطرفني» .ودعــا
روحــانــي ،في كلمته أمــام الجمعية العامة لألمم املتحدة أمــس« ،أولئك الذين
لعبوا دورًا في تمويل اإلرهابيني» الى االعتراف بخطأهم ،وتقديم االعتذار،
«ليس من الشعوب فقط ،ولكن من األجيال القادمة» .وفيما أكد أن الغرب يزرع
الكراهية لدى شعوب ّ العالم ،رأى أن الحل الصحيح لهذه «الورطة» يأتي من
داخل املنطقة وهو حل إقليمي ،أما إذا أرادت دول أخرى أن تدعمه فيمكنها
ذلك.
في السياق نفسه ،أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية واالفريقية
حسني أمير عبد اللهيان أن الضربات الجوية األميركية على ســوريــا هي
إعالميًا ضــد «داع ــش» ،إال أنها تستهدف وبشكل واضــح املدنيني والبنية
حديث لوكالة األنباء اإليرانية
التحتية في سوريا .وأضاف عبد اللهيان ،في
ٍ
اتخذت الـقــرار بالدخول العسكري وبانتهاك السيادة
الرسمية ،أن أميركا
ً
الوطنية لسوريا ،مصطحبة معها عــدد قليل من دول املنطقة .وأضــاف أن
نهاية املغامرة لن تكون بيد أميركا ،وأن طهران تدعم سوريا «وبقوة» في
مـحــاربــة اإلره ــاب ،مشيرًا إلــى أن مستقبل ســوريــا السياسي بيد الشعب
السوري ،وأن القوى الوطنية السورية لن تكون عميلة لألجانب.
(إرنا ،أ ف ب)

ق ـ ـ ـ ـ ــادرون عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق شـ ـ ــيء مــن
هــذا ،أمــا في سوريا ،فهم يحاولون
مــع حـلـفــائـهــم ودون تــوقــف ،الـقـيــام
بخطوة مماثلة من دون نجاح ،فما
الذي تغير اليوم؟
ت ـ ـ ـ ــدرك ط ـ ـه ـ ــران أن امل ـ ـعـ ــركـ ــة ك ـل ـهــا
ت ـ ـ ــدور فـ ــي غـ ـي ــر مـ ـن ــاط ــق نـ ـف ــوذه ــا،
وأط ـ ــرافـ ـ ـه ـ ــا م ـ ــن غـ ـي ــر امل ـح ـس ــوب ــن
عـلـيـهــا ،وبــالـتــالــي ف ــإن خـســائــر تلك
املـعــركــة لــن تـكــون مــن حـســابـهــا .كل
ذلـ ــك ف ــي ظ ــل ق ـ ــرار صـ ــدر ع ــن أع ـلــى
مـسـتــوى ف ــي إيـ ــران ب ـعــدم املـشــاركــة
فــي التحالف ألسـبــاب مـتـعــددة ،من
بينها أن مـشــاركــة كـهــذه تـتـعــارض
مع الصورة التي تقدمها إيــران عن
نفسها كند لـلــواليــات املـتـحــدة .كما
أن الـتـحــالــف ،وإن تقاطعت أهــدافــه
بـضــرب «داع ــش» مــع أه ــداف إي ــران،
إال أنه تقاطع ظرفي ،ذلك أن أهدافه
النهائية تتناقض ومشروع طهران
فــي املـنـطـقــة .هـنــاك أيـضــا نـظــريــة أن
ع ــدم امل ـش ــارك ــة يـعـطــي الـجـمـهــوريــة

السيسي :األمور مع قطر
في طريقها إلى الحل
ب ــإدراج «اإلخـ ــوان املـسـلـمــن» ضمن
أهداف التحالف باعتبارها تنظيمًا
إره ــاب ـي ــا ،ه ــي ال ـت ــي ت ــرى أول ــوي ــات
املــواجـهــة فــي كــل مــن سيناء وليبيا
ً
والسودان ،وصوال الى قطر ،الراعي
املـ ــالـ ــي ل ـل ـت ـن ـظ ـي ــم ،ال ـ ـ ــذي ي ـت ـعــرض
لـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط مـ ـ ـ ـ ــزدوجـ ـ ـ ـ ــة ،خ ـل ـي ـج ـي ــة
وأميركية .واألردن ،الذي يمثل خط
الدفاع اإلسرائيلي األمــامــي ،والــذي
اضـ ـط ــر إل ـ ــى أن ي ــرم ــي ب ـن ـف ـســه فــي
ه ــذه املــواج ـهــة ،فــي ظــل وع ــد معلن
بالتحرك ال ـفــوري لجيش االحـتــال
دفــاعــا عنه فــي حــال بـلــوغ «داع ــش»
أراضيه.
لـ ـك ــن ،م ـ ـ ــاذا س ـي ـح ـص ــل لـ ــو اس ـت ـغــل
«الـ ـتـ ـح ــال ــف» الـ ـ ـغ ـ ــارات ف ــي س ــوري ــا
ليوجه ضربة قاصمة للنظام؟
السؤال تــرده املصادر اإليرانية الى
فرضية تقوم على أنه سبق ألميركا
أن أخـ ـ ـ ــذت ق ـ ـ ـ ــرارًا ب ـ ـضـ ــرب ال ـن ـظ ــام
السوري وأنها كانت تنتظر الحجة،
ف ـ ـجـ ــاء ت ـ ـهـ ــا «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش»« .اف ـ ـ ـتـ ـ ــراض
خــاطــئ» تــؤكــده امل ـصــادر الـتــي تــرى
أن ضــرب الـنـظــام ال ـســوري أميركيًا
ل ـي ــس ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى حـ ـج ــة ،م ـش ـيــرة
إل ــى أن مـلــف األس ـل ـحــة الكيميائية
ك ــان يـشـكــل ،فــي حـيـنــه ،حـجــة أقــوى
وسـبـبــا أدع ــى ول ــم تـحـصــل ال ـحــرب.
ث ــم إن واش ـن ـطــن ال تـنـقـصـهــا ال ـقــوة
ال ـن ــاري ــة ل ـض ــرب ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري،
م ــا م ـنــع أم ـي ــرك ــا وق ـت ـهــا م ــن ضــرب
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام – ت ـ ـقـ ــول امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر – هــو
بــاخـتـصــار ق ــدرة ال ــردع ل ــدى محور
امل ـق ــاوم ــة ،وه ــي لـلـمـنــاسـبــة «تـ ــزداد
قوة».
حـ ـ ـت ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ،ت ـ ـس ـ ـيـ ــر الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
األميركية وفق «ضوابط» تعتبرها
ً
إي ــران «آمـنــة أو غير خـطــرة» ،فضال
عـ ــن ك ــونـ ـه ــا ت ـك ـش ــف عـ ــن أن ع ـق ــدة
األميركي من النزول إلى البر تثقل
حركته وتكبل يديه.
م ــراق ــب يـسـتـعـيــد الـ ـغ ــزو األم ـيــركــي
ألفغانستان عام  2001وللعراق عام
 ،2003ويقول« :بينما كانت القذائف
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ت ـنـ ـهـ ـم ــر عـ ـل ــى ك ــاب ــول
وبـغــداد ،كــان لسان حــال اإليرانيني
يقول :شكرًا أيها الشيطان األكبر»؛
فقد سقط حكم طالبان وحكم صدام،
ومعهما زال حاجزان ّ
أعدا خصيصًا
ملنع تـمــدد الـنـفــوذ اإلي ــران ــي» ...فهل
تتكرر الحادثة اليوم؟

نهاية هذه «المغامرة» لن تكون بيد أميركا
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كشف الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي (الصورة) أن األمور
تسير إلى الحل مع الدوحة ،وذلك
في تعقيبه على مصافحة أمير
قطر ،تميم بن حمد ،له أثناء تناول
الغداء في مقر األمم املتحدة ،أول
من أمس.

وأوضح السيسي ،خالل لقاء مع
نحو  55إعالميًا مصريًا في مقر
إقامته في نيويورك أمس ،أن تميم
«صافحني أثناء تناول الغداء بعد
كلمتي في الجمعية العامة ،واألمور
تسير في طريقها إلى الحل»،
وأضافّ :
«رد التحية ّ
يطيب الجراح،
وهدفنا االستراتيجي هو حماية
مصر».

هادي :الحوثيون يريدون
إسقاط اليمن في الفوضى
اتهم الرئيس اليمني ،عبد ربه
منصور هادي ،جماعة «أنصار
الله» بالسعي إلى «إسقاط اليمن
في دوامة الفوضى والتشظي
في سبيل تحقيق مكاسبها».
وأعلن هادي موقفه في كلمة أمس
ملناسبة الذكرى «الثانية والخمسني
لثورة سبتمبر والثالثة والخمسني
لثورة أكتوبر».
وطالب هادي الحوثيني باالعتراف
بالسياد ِة الكامل ِة للدول ِة على
أراضيها كاف ِة« ،وفي مقدمتها
ِ
العاصمة صنعاء ،وتسليم
املؤسسات واألسلح ِة املنهوبة
ِ
ُ
كاف ِة» ،مضيفًا« :لقد خذلنا ممن
الوطن سوى
لم َيعرفوا أبدًا في
ِ
مصالحهم» .ودعا الرئيس
ِ
اليمني شعبه إلى «تجاوز حالة
الصدمة» ،وأعلن أنه لن يقبل أن
«تنتهك حرمات البيوت وتهاجم
مؤسسات الدولة» ،مجددًا في
الوقت نفسه شكره «ألخي خادم
الحرمني الشريفني امللك عبدالله
بن عبدالعزيز آل سعود وإخوان ِه
مجلس التعاون الخليجي
من قاد ِة
ِ
بجانب اليمن».
وقفوا
الذين
ِ
في غضون ذلك ،قررت الواليات
املتحدة ،أمس ،تقليص طاقم
سفارتها لدى صنعاء جراء
«التطورات السياسية والتغيرات
األمنية التي يصعب ّ
التنبؤ
بتطوراتها»ُ .
وعلم أيضًا أن
السلطات اليمنية أطلقت سراح
ثالثة إيرانيني معتقلني لديها منذ
أكثر من عام ونصف ،كما قالت
مصادر في جهاز األمن القومي
اليمني ،وذلك بعد وساطة من
سلطنة عمان.
(األخبار)

