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على الغالف

واشنطن تخسر جولة الناقالت :معادلة الردع اإليرانية ثابتة
ال تنطلق «أدريان داريا»،
أو «غرايس  »1سابقًا ،إلى
إيران من حيث جاءت ،بل
إلى وجهتها ّ
السرية في
عرض البحر المتوسط.
ومع دخانها الكثيف
الذي شوهد في مضيق
جبل طارق أمس ،كانت
تختم السفينة العمالقة
جولة الناقالت لمصلحة
طهران ،على غرار مشهد
إسقاط الطائرة األميركية،
ُ
فت ّ
حصن الموقف
أمام الحملة
اإليراني أكثر ّ
األميركية المتعثرة،
وتشي بنجاح الرهان
اإليراني على استراتيجية
«المقاومة الفاعلة»
الجديدة
ال يتمثل ربح إيران معركة الناقالت
مــع بــريـطــانـيــا فــي ال ـن ـقــاط ،فحسب.
األهم من خلف املشهد ،نجاح طهران
في االلتفاف على املساعي األميركية
لتكبيل يــدهــا عــن تثبيت م ـعــادالت
ال ــردع .فاملطلوب أميركيًا أن تسير
الـ ـعـ ـق ــوب ــات عـ ـل ــى إي ـ ـ ـ ــران بـ ــا كـثـيــر
ضجيج ،وأن يختنق اإليرانيون من
تقسم
دون أن تكون لديهم أوراق قوة ّ
أث ـمــان املـعــركــة بــن الـجـمـيــع ،ال على
طـهــران وحــدهــا .وأه ــم هــذه األوراق،
فضال عــن ورقــة الحلفاء فــي اإلقليم
ً
وخ ـطــوط االل ـت ـفــاف عـلــى الـعـقــوبــات
النفطية ،ورقة مضيق هرمز والخليج
وب ـحــر ع ـمــان ،حـيــث امل ـم ــرات املــائـيــة
االستراتيجية الـتــي إن اهـتــز أمنها
انـعـكــس عـلــى أم ــن حـلـفــاء واشـنـطــن
وعـ ـل ــى أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط والـ ـحـ ـض ــور
الغربي العسكري في اإلقليم .أمس،
مـ ــع انـ ـتـ ـه ــاء م ـع ــرك ــة الـ ـن ــاق ــات إل ــى
خ ـي ـبــة أم ـي ــرك ـي ــة ،ت ـك ــون طـ ـه ــران قــد
أفـشـلــت م ـحــاولــة واش ـن ـطــن االب ـت ــزاز
واملقايضة بني حرية إيران التجارية
وامل ــاح ـي ــة وأمـ ــن الـخـلـيــج ومـضـيــق
هــرمــز .اإلي ــران ـي ــون ،املـتـمـ ّـسـكــون في
هذه املرحلة باستراتيجية «املقاومة
يسمونها ،ذات السقف
الفاعلة» كما
ّ
املرتفع ،يهدفون إلى تالفي أي مظهر
ل ـل ـض ـعــف ق ــد ي ـش ـ ّـك ــل م ـم ـرًا لـلـحـمـلــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،مـ ــا ي ـس ـت ــدع ــي تـثـبـيــت
التعاطي بندية وحــزم .من هنا ،بدا
االرتياح في طهران أمس كبيرًا جدًا
جـ ــراء ن ـجــاح ال ــره ــان اإلي ــران ــي على
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة وتـمـتــن
املوقف بوجه الهجوم األميركي ،وما
سماه املتحدث باسم الحكومة علي
ّ
تحقق بال تنازالت.
ربيعي «نصرًا» ّ
على املقلب األميركي ،تسهم نتائج
ج ــول ــة ال ـن ــاق ــات ف ــي ان ـك ـشــاف أكـبــر
لـلـحـمـلــة ع ـل ــى إيـ ـ ـ ــران ،ل ـج ـهــة ضـيــق
الـ ـخـ ـي ــارات أم ــام ـه ــا ،وك ــذل ــك وج ــود
صعوبة فــي إقـنــاع حلفاء واشنطن
الغربيني باالنضمام إلــى التحالف
املتعثر لـ«حفظ أمن املالحة»
األمني
ّ
قبالة إي ــران والـيـمــن .وب ــدا االنــزعــاج
ف ـ ــي واش ـ ـن ـ ـطـ ــن واض ـ ـ ـحـ ـ ــا ،حـ ـي ــث لــم
ت ـجــد ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـي ــة أمــام ـهــا
سوى التهديد بالرد عبر حظر منح
تــأشـيــرات أمـيــركـيــة لـطــاقــم «غــرايــس
 ،»1خـصــوصــا أن ال ــوالي ــات املتحدة
ض ـغ ـطــت ح ـت ــى الـ ـس ــاع ــات األخـ ـي ــرة
ل ـت ـمــديــد اح ـت ـج ــاز ال ـنــاق ـلــة م ــن دون
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ن ـت ـي ـجــة ب ــواس ـط ــة ط ـل ــب ت ـق ــدم ــت بــه
لسلطات جبل ط ــارق حيث ُتحتجز
الناقلة منذ الرابع من تموز /يوليو.
واتهمت املتحدثة بــاســم الخارجية
االمـ ـي ــركـ ـي ــة ،مـ ــورغـ ــان أورت ـ ــاغ ـ ــوس،
أم ـ ـ ــس ،ال ـن ــاق ـل ــة ب ـت ـق ــدي ــم امل ـس ــاع ــدة
ل ـل ـحــرس الـ ـث ــوري اإليـ ــرانـ ــي ،قــائ ـلــة:
«أف ـ ــراد ط ــواق ــم الـسـفــن ال ـتــي تساعد
ال ـحــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي عـبــر نقل
ال ـن ـفــط م ــن إيـ ـ ــران ق ــد ي ـك ــون ــون غير
مــؤه ـلــن لـلـحـصــول ع ـلــى تــأش ـيــرات
أميركية ،أو قد ُيرفض دخولهم إلى
تتعلق
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ألس ـب ــاب
ّ
بــاإلره ــاب» .أم ــام مــا تـقـ ّـدم ،يظهر أن
الحكومة الجديدة في لندن بزعامة
ب ــوري ــس جــون ـســون تـمـيــل إل ــى عــدم
ال ـت ـ ّ
ـورط مــع األمـيــركـيــن والـتـعـ ّـرض
للصفعات اإليــران ـيــة الـتــي يمكن أن
تزيد مــع طــول أمــد األزم ــة ،بــل إعــادة
تفعيل املسار الدبلوماسي للحفاظ
عـ ـل ــى االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ،وه ـ ـ ــو مــا
سيتضح أكثر في األيام املقبلة.
بــال ـعــودة إل ــى تـفــاصـيــل اإلف ـ ــراج عن
«غــرايــس  ،»1كانت املعلومات حتى
لـ ـي ــل أمـ ـ ــس ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن ال ـن ــاق ـل ــة
الـعـمــاقــة فــي طــريـقـهــا إل ــى امل ـغــادرة
نحو وجهتها غير املعلنة في البحر
وغ ِّير
املتوسط ،ال العودة إلى إيرانُ .
اس ــم الـسـفـيـنــة وعـ َـلـم ـهــا ،وف ــق نــائــب
م ــدي ــر م ــؤس ـس ــة امل ـ ــوان ـ ــئ وامل ــاح ــة
البحرية فــي إي ــران ،جليل إســامــي،
«بناء على طلب املالك،
الذي قال إنه
ً
سـتـغــادر غــرايــس  1البحر املتوسط
بـعــد أن تــرفــع عـلــم جـمـهــوريــة إي ــران
(بدال من علم بنما) وتعاد
اإلسالمية
ً
تسميتها أدريان داريا خالل الرحلة».
وقـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس وزراء جـ ـب ــل طـ ـ ــارق،
فابيان بيكاردو« :بوسعها املغادرة
بمجرد ترتيب األمــور اللوجيستية
الالزمة إلبحار سفينة بهذا الحجم

إلى وجهتها املقبلة ...يمكن أن يكون
ذلك اليوم (الجمعة) ويمكن أن يكون
غدًا (اليوم)» .وأشار إلى تلقيه وعدًا
م ـك ـتــوبــا م ــن طـ ـه ــران بـ ـع ــدم إرس ـ ــال
الشحنة (حجمها  2.1مليون برميل)
قائال« :لقد حرمنا نظام
إلى سوريا،
ً

(الرئيس السوري بشار) األسد 140
مليون دوالر من النفط الخام» .األمر
نفسه أكده رئيس قضاة جبل طارق،
أنطوني دادلي ،بأن قرار اإلفراج عن
الناقلة جاء بعد تأكيدات مكتوبة من
إيران بأن الناقلة لن تتجه إلى بلدان

«خ ــاضـ ـع ــة ل ـع ـق ــوب ــات مـ ــن االتـ ـح ــاد
األوروبي».
لكن طهران نفت بنحو قاطع تقديم
ضمانات لسلطات جبل طارق بهدف
اإلفـ ــراج عــن الـنــاقـلــة .وأك ــد املـتـحــدث
بــاســم الـخــارجـيــة ،عـبــاس مــوســوي،

أن «وجـهــة الناقلة لــم تكن ســوريــا...
وحـتــى إن كــانــت تـلــك وجـهـتـهــا ،فــإن
امل ـســألــة ال تـعـنــي أح ـ ـدًا آخ ـ ــر» ،فيما
رأى امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة أن
«ه ـ ـ ــذا ال ـن ـص ــر مـ ــن دون ت ـق ــدي ــم أي
ضمانة هو نتيجة دبلوماسية قوية

نفت طهران بنحو قاطع تقديم ضمانات لسلطات جبل طارق ،بهدف اإلفراج عن الناقلة (أ ف ب)

وإرادة قوية للكفاح من أجــل حقوق
وردت
أمـ ـ ـ ــة» .ه ـ ــذه املـ ــواقـ ــف ع ـ ـ ــادت ّ
عليها حـكــومــة جـبــل ط ــارق التابعة
لـبــريـطــانـيــا ع ـبــر م ـت ـحــدث بــاسـمـهــا
قــال إن «املــوقــف امل ـك ـتــوب ...يــؤكــد أن
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي إيـ ــران
قطعت هــذا التعهد ...الــوقــائــع أقــوى
م ــن ال ـت ـصــري ـحــات ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
نسمعها الـيــوم» ،مضيفًا أن «األدلــة
ال ـت ــي ُرص ـ ـ ــدت ع ـل ــى م ــن غ ــراي ــس 1
تؤكد أن السفينة كانت متوجهة إلى
سوريا».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،رك ـ ــز وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإليــرانــي ،محمد جــواد ظــريــف ،على
انكسار املوقف األميركي ،مشيرًا إلى
أن م ـحــاولــة «ال ـقــرص ـنــة» األمـيــركـيــة
باءت بالفشل ،وأن ذلك يظهر «ازدراء
إدارة تــرامــب لـلـقــانــون» .فــي األثـنــاء،
تتجه األنـظــار إلــى طـهــران حيث من
يتأخر اإلف ــراج عن ناقلة
املتوقع ّأل
ّ
ّ
«ستينا إمبيرو» البريطانية ،التي
اح ـت ـج ــزه ــا ال ـ ـحـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري ق ــرب
م ـض ـيــق ه ــرم ــز ،ردًا ع ـل ــى اح ـت ـجــاز
«غريس .»1
(األخبار)

ع ـن ــدم ــا ح ـج ــزت بــري ـطــان ـيــا سـفـيـنــة
«غرايس  »1التي كانت تحمل النفط
اإليـ ــرانـ ــي ف ــي م ـض ـيــق ج ـب ــل طـ ــارق،
واجهت إيران طريقني ال ثالث لهما:
ّ
وتقبل
األول ،الـسـكــوت عــن ال ـحــادث
حجز باقي نــاقــات النفط اإليرانية
من ِق َبل الواليات املتحدة وحلفائها،
وب ــال ـط ـب ــع ت ـص ـف ـيــر ص ـ ـ ـ ــادرات نـفــط
إيـ ـ ـ ــران ن ـه ــائ ـي ــا .الـ ـث ــان ــي ،امل ــواج ـه ــة
وحجز سفينة بريطانية على الفور
وإعطاء الواليات املتحدة وبريطانيا
الذريعة إليجاد ائتالف بحري ضد
إيران لحماية مضيق هرمز.
الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ك ـ ــان ـ ــت أيـ ـض ــا
مـ ـحـ ـف ــوف ــة بـ ــامل ـ ـخـ ــاطـ ــر ،ألن ال ـق ـط ــع
ال ـب ـحــريــة ال ـبــري ـطــان ـيــة واألم ـيــرك ـيــة
كــانــت ت ـجــوب املـنـطـقــة ،وطـبـعــا كــان
ب ــاإلمـ ـك ــان أن ت ـ ــؤدي هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
إلــى تصادم عسكري بني اإليرانيني
والغربيني وتفجير برميل الـبــارود.
لكن الخبرة والحنكة السياسية ّأدت
دوره ــا مــرة أخ ــرى فــي هــذا الـحــادث.
إيــران لم تدخل اللعبة بالشكل الذي
ك ـ ــان األمـ ـي ــركـ ـي ــون وال ـب ــري ـط ــان ـي ــون
يريدونها أن تدخل به .بدأت طهران
تـحــريــك ج ـهــازهــا الــدب ـلــومــاســي في
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة إليـ ـ ـج ـ ــاد ج ـ ـ ـ ّـو دولـ ـ ـ ــي ضــد
ّ
التصرف البريطاني ،وإفـهــام الــدول
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،خ ــاص ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،أن
ال ـخ ـطــوة الـبــريـطــانـيــة س ـت ــؤدي إلــى
ّ
تضرر الجميع معًا ،ثم دخلت إيران
املعركة القانونية .وعلى الرغم من أن

تجدد الجدل حول
حوادث المعسكرات
يثير قرار عادل عبد
المهدي األخير حصر
الموافقات الخاصة
بالطيران في األجواء
العراقية بيده ،تساؤالت
كثيرة عن توقيته
وخلفياته ،خصوصًا أنه
يأتي بعد ثالثة حوادث
«غامضة» ،ال تزال مصادر
«الحشد الشعبي» ترفض
توصيفها بـ«القصف»،
مع تأكيدها أن ثمة
شكوكًا في الطلعات «غير
ّ
المنسقة» مع الحكومة
بغداد ــــ األخبار

ّ
المتوقع
ّمن ّ
أل يتأخر اإلفراج
عن ناقلة «ستينا
إمبيرو» البريطانية

ُ
طهران تبعد شبح الحرب

طهران ــ عماد آبشناس

عبد المهدي يحصر موافقات الطيران بيده:

وزير الخارجية البريطاني السابق،
جيرمي هانت ،وعد وزير الخارجية
اإلي ــران ــي ،مـحـمــد ج ــواد ظ ــري ــف ،في
اتصال هاتفي بالعمل على اإلفــراج
عن السفينة اإليرانية خالل أسبوع،
فإن ما حصل ،أن محكمة جبل طارق
م ـ ّـددت حجز السفينة ملــدة  30يومًا
إضافية.
هـ ـن ــا ،قـ ـ ــام اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــون ب ـخ ـطــوت ـهــم
ال ـت ــال ـي ــة ،وهـ ــي اح ـت ـج ــاز عـ ــدة سـفــن
بريطانية خالل ليلة واحدة ،ومن ثم
اإلفـ ــراج عــن الجميع مــا ع ــدا واح ــدة.
خطط اإليرانيون للقيام بهذا العمل
في الوقت الــذي رأوه هم مناسبًا ،ال
فــي الــوقــت ال ــذي كــانــت بريطانيا أو
الــواليــات املتحدة تــريــدانــه .التوقيت
املناسب كــان زمــان الفراغ السياسي
فـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،ودخ ـ ـ ـ ــول ال ـس ــاس ــة
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن م ـ ـ ـعـ ـ ــارك س ـي ــاس ـي ــة
داخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة .وعـ ـ ـل ـ ــى ع ـ ـكـ ــس ت ــوقـ ـع ــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــن والـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن ،ف ــإن
الـعــديــد مــن الـ ــدول ال ـتــي كــانــت يومًا
م ـس ـت ـع ـمــرة م ــن ِق ـ َـب ــل ال ـبــري ـطــان ـيــن
ف ــرح ــت ب ــال ـخ ـط ــوة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة هـ ــذه،
حتى إن بعض الدول األوروبية التي
دعمت بالعلن بريطانيا ،جارت إيران
خلف الكواليس ،ألنها كانت غاضبة
م ــن ارتـ ـم ــاء بــري ـطــان ـيــا ف ــي أح ـضــان
الــواليــات املتحدة وتــرك األوروبـيــن.
وعلى الرغم من أن الواليات املتحدة
طلبت رسـمـيــا مــن  64دول ــة ،بحسب
م ــا ق ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
مايك بومبيو ،االنضمام إلى ائتالف
أميركي لحماية املــاحــة فــي مضيق

ُ
هرمز ،لكن أكثر من  60منها لم ت ِعر
الطلب األميركي أي اهتمام.
إلـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ــك ،وج ـ ــدت الـحـكــومــة
البريطانية الـجــديــدة نفسها وارث ــة
ّ
ً
أعباء اقتصادية
لحمل ثقيل يكلفها
ك ـب ـي ــرة ،وفـ ــي امل ـق ــاب ــل فـ ــإن ال ــوالي ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ت ـ ــدع ـ ــم ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــام ف ـ ـقـ ــط ال
غ ـي ــر .ك ـل ـفــة ال ـت ــأم ــن ع ـلــى ال ـنــاقــات
ّ
التوجه
البريطانية التي كانت تريد
إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة ب ـح ــر عـ ـم ــان وم ـض ـيــق
ه ــرم ــز زادت ب ـن ـس ـب ــة أكـ ـث ــر مـ ــن 10

انتهاء حرب الناقالت لن
يكون نهاية الصراع،
لكنه سيؤدي إلى
انخفاض منسوب التوتر

أض ـعــاف ،إضــافــة إل ــى أن الـعــديــد من
ش ــرك ــات ال ـش ـح ــن بـ ـ ــدأت ت ـم ـت ـنــع عــن
شحن البضائع من املنطقة أو إليها.
البريطانيون علموا جيدًا أن إيجاد
ّ
ائ ـت ــاف ع ـس ـكــري ل ــن ي ـحــل املـشـكـلــة،
بل سيزيد من التعقيدات ،وأن إيران
هــي الـتــي تحكم املنطقة ،وأن الزمن
الـ ــذي ك ــان ــت ف ـيــه بــريـطــانـيــا تـحـتــاج

إلى إرسال خمس سفن فقط الحتالل
البلد وسرقة أرزاق شعبه من دون أي
مقاومة ،أو ضابط مــازم مع خمسة
ج ـن ــود إلزاحـ ـ ــة امل ـل ــك رضـ ــا شـ ــاه في
إيران ،قد انتهى.
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرس ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــوري ح ـج ــز
السفينة البريطانية ،وقبلها إسقاط
الـطــائــرة األمـيــركـيــة ،أدت ــا إلــى إيجاد
هـ ــالـ ــة م ـ ــن الـ ـحـ ـم ــاي ــة ح ـ ـ ــول إي ـ ـ ـ ــران،
أساسها أن األخيرة لديها قوة الردع
الكافية ملــواجـهــة أي هـجــوم أجنبي،
ّ
ول ــدي ـه ــا ج ـن ــود م ـت ـســل ـحــون ب ـ ــإرادة
املــواج ـهــة .عـ ّـودتـنــا ح ــروب الــواليــات
امل ـت ـحــدة خ ــال ال ـع ـقــود ال ـســاب ـقــة أن
األم ـيــرك ـيــن ال ي ــدخ ـل ــون أي مـعــركــة
ال تـ ـك ــون م ـض ـمــونــة ال ـن ـت ــائ ــج ،وك ــل
الحروب التي دخلوها كانت في وقت
اطـمــأنــوا فيه إلــى أن الجانب املقابل
منهار ولن يستطيع مواجهتهم .كان
الرهان اإليراني صحيحًا .استفادت
إي ــران مــن الحنكة الدبلوماسية في
ال ــوق ــت امل ـن ــاس ــب ،واألم ـ ــن والـعـسـكــر
أيـ ـض ــا ،م ــا ّأدى إل ـ ــى إفـ ـش ــال خـطــط
األمـ ـي ــركـ ـي ــن والـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن ،لـكــن
األه ــم م ــن ذل ــك أن ــه أق ـنــع ال ـعــديــد من
ْ
ال ــدول ب ــأن مــا مــن ج ــدوى مــن دخــول
ل ـع ـب ــة ال ـ ـسـ ــاسـ ــة امل ـ ـغـ ــامـ ــريـ ــن .ح ـتــى
الــدول العربية في الخليج الفارسي
وص ـلــت إل ــى نـتـيـجــة م ـفــادهــا أن ــه ما
من جــدوى من االستمرار في اللعبة
األم ـيــرك ـيــة ،وبـ ــدأت تـغـيـيــر مــواقـفـهــا
تـجــاه إي ــران ،وب ــدأت الــوفــود تتبادل
الزيارات لحلحلة الخالفات البينية.
وع ـن ــدم ــا الحـ ــظ ال ـبــري ـطــان ـيــون هــذا

الوضع ،اضطروا إلى أن يفرجوا عن
الـسـفـيـنــة اإلي ــران ـي ــة ،عـلــى ال ــرغ ــم من
ط ـلــب ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة االس ـت ـمــرار
ب ـح ـج ــزه ــا أو مـ ـ ـص ـ ــادرة شـحـن ـت ـهــا.
ح ـ ـ ـ ــاول الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــون حـ ـف ــظ م ــاء
وجـ ـهـ ـه ــم عـ ـب ــر اإلعـ ـ ـ ـ ــان أن طـ ـه ــران
ّ
تعهدت بأن السفينة هذه غير ذاهبة
إلــى ســوريــا ،فــي حــن أن السفينة لم
تكن ذاهـبــة إلــى ســوريــا منذ البداية.
ومن األساس ،سبب رفض اإليرانيني
إع ـ ـطـ ــاء ه ـ ــذا ال ـت ـع ـ ّـه ــد ك ـ ــان رف ـض ـهــم
الخضوع لعقوبات فرضتها أوروبا
على سوريا ،كي ال تصبح بدعة .في
الواقع ،كانت السفينة ذاهبة لتوزيع
ال ـن ـف ــط امل ـص ـف ــى ع ـل ــى زب ــائ ــن إي ـ ــران
فــي الـبـحــر األب ـيــض امل ـتــوســط ،وكــان
األميركيون والبريطانيون يريدون
من إيران الكشف عن أسماء زبائنهم.
حتى الرسالة التي كتبتها السفارة
اإليــران ـيــة ل ــدى ل ـنــدن ،وال ـتــي استند
ّ
إليها البريطانيون ،أكدت أن السفينة
غ ـي ــر م ـت ـه ـجــة إلـ ـ ــى أي مـ ـك ــان تـحــت
ال ـع ـقــوبــات األوروب ـ ـيـ ــة ،لـكــن م ــع هــذا
ّ
تصر على أنها غير ملزمة
فإن إيران
بالعقوبات األوروبية ،وعلى املحكمة
ُ
أن تفرج عن السفينة فورًا.
اآلن ،بـ ـع ــد اإلفـ ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـ ــن ال ـس ـف ـي ـنــة
ُ
اإليرانية ،من املتوقع أن تفرج إيــران
أيضًا عن السفينة البريطانية قريبًا،
على رغم أن إيران وبريطانيا رسميًا
ك ــان ـت ــا ت ـ ـصـ ـ ّـران ع ـل ــى أن ـ ــه ل ــن ي ـكــون
ه ـن ــاك تـ ـب ــادل ل ـل ـس ـفــن ،ل ـكــن اإلف ـ ــراج
عــن السفينة البريطانية سيؤكد أن
اإلن ـك ـل ـيــز واجـ ـه ــوا س ـيــاســة إيــران ـيــة

أس ــاسـ ـه ــا «الـ ـ ـع ـ ــن ب ــالـ ـع ــن والـ ـس ــن
بــالـســن» .ومــع أن بعض ال ــدول ،مثل
عمان وفرنسا والـعــراق ،دخلت على
خـ ــط ال ــوس ــاط ــة إلق ـ ـنـ ــاع اإلي ــرانـ ـي ــن
ب ــاإلف ــراج ع ــن الـسـفـيـنــة الـبــريـطــانـيــة
قـبــل اإلف ـ ــراج عــن الـسـفـيـنــة اإليــران ـيــة
حـ ـت ــى لـ ــو ب ــأق ــل مـ ــن نـ ـص ــف س ــاع ــة،
إال أن اإلي ــرانـ ـي ــن أص ـ ـ ـ ـ ّـروا ع ـل ــى أن
ُيـ ـف ـ َـرج ع ــن سـفـيـنـتـهــم ق ـبــل السفينة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة كـ ــي ي ـع ـك ـس ــوا رس ــال ــة
مـفــادهــا مــا جــاء على لـســان الرئيس
حسن روحاني« :السفينة بالسفينة،
املـضـيــق بــاملـضـيــق ،إذا ك ــان الجميع
يـ ــريـ ــدون سـ ــامـ ــا ،ف ـ ــإن إيـ ـ ـ ــران يـجــب
أن تـنـعــم بــال ـســام ،وإذا م ــا واجـهــت
إيران مشاكل ،فالجميع سيواجهون
ُ
مشاكل» .إصــرار إيــران على أن تفرج
ً
بريطانيا عن السفينة اإليرانية أوال
كان لتلقينهم وتلقني الباقني درسًا،
ّ
هو أل يلعبوا بذيل األسد مجددًا ،ألن
ّ
األسد سيذلهم.
انـ ـتـ ـه ــاء حـ ـ ــرب ال ـ ـنـ ــاق ــات لـ ــن ي ـكــون
نـهــايــة ال ـص ــراع ب ــن إي ـ ــران وال ـغ ــرب،
لكنه بالتأكيد سيؤدي إلى انخفاض
منسوب التوتر فــي املنطقة ،إضافة
إلــى أن إيــران استطاعت إبعاد شبح
ال ـح ــرب ع ــن نـفـسـهــا وامل ـن ـط ـقــة ،على
األق ــل فعليًا .ويمكن الـقــول إن إيــران
اس ـت ـط ــاع ــت س ـح ــب ج ـم ـيــع األوراق
م ــن ي ــد ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة والـ ـ ــدول
الغربية خالل العام األول من خروج
األمـ ـي ــركـ ـي ــن مـ ــن االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي،
وال ـي ــوم ت ـقــوم إيـ ــران بـجـمــع أوراق ـه ــا
هي.

أمر رئيس الوزراء العراقي ،عادل عبد
املهدي ،قبل يومني ،بــ«إجــراء تحقيق
ش ــام ــل» ف ــي ح ــادث ــة ان ـف ـج ــار م ـخــازن
العتاد في «معسكر الصقر» جنوبي
العاصمة بغداد ،ورفــع تقرير حولها
خ ـ ــال م ـ ــدة أقـ ـص ــاه ــا أس ـ ـب ـ ــوع .ق ـ ـ ٌ
ـرار
جـ ــاء ض ـمــن سـلـسـلــة ق ـ ـ ــرارات ص ــدرت
عقب تــرؤســه اجتماع «مجلس األمــن
الــوط ـنــي» األرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،ونـ ّـصــت
أيـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ب ـت ـع ــوي ــض
املـتـضــرريــن مــن الـحــادثــة الـتــي وقعت
مساء االثنني الفائت وأدت إلى إصابة
 13شخصًا .عبد املهدي شـ ّـدد ،كذلك،
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال «ال ـخ ـط ــط
الشاملة» لنقل امل ـخــازن واملعسكرات
الـتــابـعــة ل ــوزارت ــي ال ــدف ــاع والــداخـلـيــة
و«الـ ـحـ ـش ــد» ،أو غ ـيــرهــم م ــن فـصــائــل
ش ـ ــارك ـ ــت ف ـ ــي امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك ض ـ ــد ت ـن ـظ ـيــم
«داع ـ ـ ــش» ،إل ــى خـ ــارج امل ـ ــدن ،ع ـلــى أن
تصدر األوامر التنفيذية النهائية قبل
نـهــايــة شـهــر آب /أغـسـطــس ال ـجــاري،
لـجـعــل املـ ــدن «خ ــال ـي ــة» م ــن م ـثــل هــذه
املعسكرات واملخازن ،معتبرًا «وجود
املعسكرات واملخازن خــارج املوافقات
امل ــرس ــوم ــة غ ـيــر نـ ـظ ــام ـ ّـي» ،وسـيـكــون
التعامل معه وفق القانون والنظام.
ولـ ـ ـئ ـ ــن ع ـ ــزل ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر عـ ــام ـ ـلـ ــة فــي
مكتب عبد املـهــديً توقيت الـقــرار عن
مضمونه ،مـحــاولــة إدراج ــه فــي خانة

«ضبط انتشار السالح (وإن كان سالح
الدولة) ،وفصله عن األماكن املأهولة»،
إال أن التوقيت ُينظر إليه بـ«شيء من
الــري ـبــة» ،خــاصــة أن حــادثــة «معسكر
الصقر» هي الثالثة من نوعها خالل
األسابيع األربعة املاضية (بعد حادثة
«معسكر الشهداء» في آمرلي وحادثة
«معسكر أش ــرف» فــي ديــالــى) .شكوك
ّ
عــززهــا «الـبـنــد ال ــراب ــع» فــي ق ــرار عبد
املهدي األخـيــر ،الــذي نـ ّـص على إلغاء
ك ــاف ــة امل ــواف ـق ــات ال ـخــاصــة بــالـطـيــران
ف ــي األج ـ ـ ــواء ال ـع ــراق ـي ــة (االس ـت ـط ــاع،
ّ
االستطالع املسلح ،الطائرات املقاتلة،
ّ
الطائرات املروحية ،الطائرات املسيرة
ب ـ ـكـ ــل أنـ ـ ــواع ـ ـ ـهـ ـ ــا) لـ ـج ـم ـي ــع الـ ـجـ ـه ــات
ال ـع ــراق ـي ــة وغـ ـي ــر الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،ع ـل ــى أن
ُ
«ت ـح ـص ــر امل ــواف ـق ــات ب ــه ف ـق ــط ،أو من
ّ
يخوله أصوليًا» ،مع اعتبار «أي حركة
طيران خالف ذلك معادية ،وستتعامل
معها الدفاعات الجوية فورًا».
حتى اآلن ،ثمة ترجيح لدى املحققني
ف ــي ح ــادث ــة «مـعـسـكــر ال ـص ـقــر» لـكــون
ّ
إهمال العاملني قد حال دون تمكنهم
مــن إط ـفــاء حــريــق نـشــب ف ـجــأة هـنــاك،
وأدى ب ـس ــرع ــة إلـ ــى ان ـف ـج ــار ٌم ـخ ــازن
ُ
السالح قبل أن ُي َ
حاصر .روايــة تجمع
عليها م ـصــادر حكومية وأخ ــرى في
«الحشد» .لكن مصادر األخير تشير،
في حديثها إلى «األخبار» ،إلى رابط
(ما زال قيد الدرس) بني الحادثة وقرار
ع ـبــد املـ ـه ــدي وح ــادث ــة أخ ـ ــرى وقـعــت
مطلع الشهر ال ـجــاري ،حيث سقطت
طــائــرة تجسس أمـيــركـيــة مـسـ ّـيــرة في
إح ـ ـ ــدى مـ ـ ـ ــزارع م ـن ـط ـقــة ال ــرض ــوان ـي ــة
ش ـم ــال غـ ــرب ال ـعــاص ـمــة ،ب ــال ـق ــرب من
ّ
مـطــار بـغــداد الــدولــي .آن ــذاك ،تسلمت
الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة ال ـط ــائ ــرة،
لكنها لــم تعلن مـحـتــوى «صندوقها
ّ
األسود» ،كذلك لم تعلق على الحادثة.
لـكــن مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» تـشــي بــأن
«الطائرة نالت موافقة قيادة العمليات
املـشـتــركــة قـبـيــل إقــاع ـهــا» ،فـيـمــا كــان
ّ
خ ـ ــط س ـي ــره ــا م ــن أب ـ ــو غ ــري ــب (غ ــرب
ال ـعــاص ـمــة) إل ــى امل ـح ـمــوديــة (ج ـنــوب
الـعــاصـمــة) .هـنــا ،يـســأل مـصــدر أمني
رفيع« :أليس ممكنًا أن تكون الطائرة
قــد صـ ـ ّـورت معسكر الـصـقــر ،وقـ ّـدمــت
إحداثياته لجهة ما عبثت باملكان؟».
مصادر «الحشد» ترفض ،إلى اآلن ،أي
حديث عن قصف أميركي أو إسرائيلي
ل ــ«م ـع ـس ـكــر ال ـص ـق ــر» أو املـعـسـكــريــن
اآلخــريــن ،فيما تتمسك «كتائب حزب
الله» بسردية االستهداف اإلسرائيلي
لـتـلــك امل ــواق ــع .أي ـض ــا ،يـسـتـغــرب أحــد
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املـ ـق ــرب ــن مـ ــن زعـ ـي ــم «عـ ـص ــائ ــب أه ــل
الـ ـح ــق» ،ق ـيــس ال ـخــزع ـلــي ،أم ــر إط ـفــاء
رادار الـنــاصــريــة ورادار الـتــاجــي قبل
ح ــادث ــة «مـعـسـكــر ال ـص ـقــر» ،وه ــو ّ أمـ ًـر
تنفيه مصادر أمنية عراقية ،مفضلة
«الـتـ ّ
ـريــث» في حسم أسباب الحادثة،
من دون أن تستبعد احتمال أن يكون
الـعـمــل «تـخــريـبـيــا» فــي ه ــذا التوقيت
الدقيق الذي ّ
تمر به البالد واملنطقة.
عـلــى أي حـ ــال ،ثـمــة ت ـس ــاؤالت كثيرة
عــن أس ـبــاب تحليق ط ــائ ــرات مـسـ ّـيــرة
(بـعـضـهــا أم ـي ــرك ــي ،وبـعـضـهــا اآلخ ــر
م ـج ـهــول) ف ــي األجـ ـ ــواء ال ـعــراق ـيــة ،في
طلعات «غـيــر ّ
منسقة» مــع الحكومة.
ت ـس ــاؤالت ت ـضــع األخ ـي ــرة ف ــي مــوقــف
َ
ح ــرج لـنــاحـيــة م ــدى ال ـتــزام ـهــا ص ــون
السيادة العراقية .ومن هنا ،كان قرار
عـبــد امل ـه ــدي ب ـض ــرورة ضـبــط املـجــال
الـ ـج ــوي ،وال ـع ـمــل ع ـلــى ح ـصــر ال ـقــرار
بـيــد رئـيــس ال ـ ــوزراء ،بحسب مـصــادر
«الـحـشــد» .مــن جهتها ،تـبـ ّـن مصادر
عاملة في مكتب عبد املهدي أن القرار
األخ ـيــر َسـ َـحــب «م ـنــح إذن التحليق»
مـ ــن ق ـ ـيـ ــادة «ال ـع ـم ـل ـي ــات امل ـش ـت ــرك ــة»،
َ
وح ـ َـص ــره ــا ب ـيــد رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،في
خـطــوة تـسـتـهــدف ـ ـ بحسب املـصــادر

ّ
القرار يستفز الواليات
المتحدة ،وقد يكون
سببًا في تصعيد
أميركي ــ إيراني

نـفـسـهــا ـ ـ ـ ـ رف ــع م ـس ـتــوى «الـتـنـسـيــق»
مـ ــع ط ـ ـهـ ــران ،ومـ ـن ــع األم ـي ــرك ـي ــن مــن
االستفادة من األجواء العراقية في أي
طلعة قــد تـهــدف إل ــى الـتـجـ ّـســس على
األراضي اإليرانية من جهة ،أو تقديم
معلومات استخبارية لـطــرف مــا ،قد
يـسـتـفـيــد مـنـهــا ف ــي اس ـت ـه ــداف مــوقــع
مـعــن الح ـقــا .وتـلـفــت امل ـصــادر عينها
ّ
إلى أن القرار يستفز الواليات املتحدة،
وقد يكون سببًا في تصعيد أميركي ـ ـ
إيراني في «بالد الرافدين» من دون أن
يكون معلنًا ،محتملة وقــوع حــوادث
مماثلة في األسابيع املقبلة.

