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م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة

الخطأ األميركي في استراتيجية الدفاع والتلويح بالقوة تجاه إيران

وفق �اً لمواق��ع ووكاالت عل��ى هام��ش
اجتماع بروكسيل بحديث مسؤول وواقعي
ودقي��ق ويخدم األمن الدول��ي وزير خارجية
بريطاني��ا أعرب ع��ن القلق من خطورة نزاع
غي��ر مقص��ود بين أميركا وإي��ران ،واليزال
الموق��ف البريطان��ي واأللمان��ي والفرنس��ي
متمس��كاً بأهمية االتفاق الن��ووي مع إيران
الذي انسحبت منه أميركا.
المعلوم��ات ع��ن الخط��أ األميرك��ي
ضروري��ة دائم �اً لكنه��ا ليس��ت حاس��مة
ف��ي المس��ائل االس��تراتجية ،فالق��درة
االس��تخباراتية ف��ي التحلي��ل أكث��ر أهمية
م��ن المعلوم��ات ف��ي ح��االت كثي��رة،
وعندم��ا تش��ح المعلوم��ات تتجس��د كفاءة
االس��تخبارات بقدرته��ا عل��ى التحلي��ل
والخ��روج باس��تنتاجات تعتب��ر حقائ��ق
مستجدة.
انش��غل العال��م كل��ه وأُس � ُتن ِفرت منطق��ة
الش��رق األوس��ط والخلي��ج (الفارس��ي)
بالحش��د الج��وي والبح��ري األميرك��ي
ف��ي منطق��ة الخلي��ج (الفارس��ي) ،إال أن
األميركيي��ن ارتكب��وا خط��أ ش��نيعا بق��رار
دفعه��م الق��وات إل��ى الخلي��ج (الفارس��ي)

وج��واره ضم��ن مناط��ق صواري��خ وتأثي��ر
الق��وات اإليراني��ة( ،وبم��ا) أن األميركيي��ن
يحرص��ون على س�لامة معداتهم وجنودهم
ف��ي الح��رب( ،وبم��ا) أنه��م يدرك��ون أن
اإليرانيي��ن يمتلك��ون كم��ا كبي��را م��ن
الصواري��خ وال��زوارق الس��ريعة وألغام��ا
بحري��ة( ،وبم��ا) أن الخلي��ج (الفارس��ي)
بحي��رة محكوم��ة بعن��ق زجاج��ة (مضي��ق
هرم��ز)( ،وبم��ا) أن الح��رب الواس��عة إذا م��ا
وقع��ت س��تكون مصيري��ة وحاس��مة وقص��ة
حي��اة وم��وت ،أدرك اإليراني��ون أن دخ��ول
الق��وات األميركي��ة ضم��ن م��دى معظ��م
أسلحتهم ووسائلهم جاء نتيجة عدم جدية
األميركيي��ن بالح��رب ،وهو م��ا انعكس في
تصريح��ات الق��ادة اإليرانيي��ن بإدراكه��م
للغاي��ة ،حي��ث اتض��ح له��م أن غاية الحش��د
األميرك��ي التلوي��ح ضمن خط��ط الحرب
النفس��ية ،ولوجو ٍد يراد ب��ه المال وغيره من
المكاسب ومنها االنتخابات...
واحدة من مشكالت القيادات األميركية
أنه��ا تظ��ن بنفس��ها األكثر كف��اءة ،وعلى
الرغ��م م��ن أن الكومبيوت��رات والمعلوم��ات
الرقمي��ة ش��كلت محط��ة كب��رى ف��ي تاريخ

البشرية إال أن العقل البشري الذي صنعها
يبقى حاكما.
وم��ن مش��كالت األميركيين/القي��ادات/
ع��دم التوق��ف عن��د تج��ارب ونفس��ية وإرادة
المقابل.
اإليرانيون ،وبحكم تجارب حرب السنوات
الثمان��ي ،يمتلك��ون إرادة غي��ر عادي��ة ب��د ًء
م��ن المقات��ل البس��يط إل��ى القي��ادة العلي��ا
بعد س��قوط الش��اه( ،وهذا ليس مدحا لهم
وال دعاي��ة) ،ب��ل تس��طير للحقيق��ة تجنب��ا
لالنزالق��ات ف��ي األم��ن الدول��ي ،وكل م��ن
عاش مرارات الحرب يدركها.
ف��ي المق��ال الس��ابق ركزن��ا بوضوح على
الط��رف الثال��ث ال��ذي ق��د يهاج��م أهداف��ا
ومصالح أميركية لدفع األميركيين إلى
ال��رد العس��كري الف��وري بمهاجم��ة أه��داف
إيراني��ة ،دون تحق��ق لمعرف��ة الفاع��ل الذي
غرضاً ،وبعد س��اعات
قد يكون طرفاً ثالثاً ُم ِ
م��ن كتاب��ة المق��ال منتصف الليل ونش��ره
صباح �اً أعلن��ت االم��ارات ع��ن تع��رض أرب��ع
س��فن /ناق�لات نف��ط لتفجي��رات ش��ديدة،
بعملي��ة معقدة؛ ألنها ش��ملت أربعة أهداف
مع �اً بعم��ل س��ري ولي��س هجوم��ا مس��لحا،
وف��ي منطق��ة حساس��ة ،وق��د اليُكتش��ف
فاعلها.
ف��ي ح��رب عاصف��ة الصح��راء ،كان��ت
الصواري��خ العراقية قليلة العدد ومتخلفة،
بينم��ا تمتل��ك إي��ران حالي��ا أضعافه��ا
ُصب
وأكث��ر دق��ة ،ورغ��م آالف الغارات ل��م ي َ
قائ��د سياس��ي وعس��كري عراقي واح��د ،ولم
ُت َص��ب قاع��دة صواري��خ واح��دة وال مخ��زن
واح��د م��ن ترس��انة األس��لحة الكيماوي��ة
والبيولوجية العراقية ،التي كانت ضخمة
آن��ذاك ،والموق��ع الجغرافي اإليراني أكثر
تأثيرا استراتيجيا في الحرب.
ويخط��ئ م��ن يعتق��د أن ضرب��ة أميركية
خاطف��ة س��تهز النظ��ام ،ويخط��ئ أيضا من
يظ��ن أن حرب��ا واس��عة ل��ن تك��ون تداعياتها
خطي��رة عل��ى األم��ن الدول��ي ،ول��ن تنج��وا
الدول اإلقليمية من تبعات صراع واس��ع قد
يندل��ع بالصدفة أو غيرها ،إذا ما اندلع ،ما
يهدد بانتشار نووي.
وفيق السامرائي

صدمة وذهول امام اإلنجاز اليمني
ف��ي س��جال الح��رب الصاخ��ب ينقش��ع
غب��ار المع��ارك الكبرى ع��ن معادلة اإلرادات
والعق��ول ف��ي إدارة الص��راع وم��ا يفعل��ه
اليمني��ون يعتبر مثاال نوعيا عن الش��جاعة
والق��درة التراكمية عل��ى فرض التحوالت
الكب��رى والمفاجئ��ة الت��ي تقل��ب القواع��د
التقليدي��ة وتغيره��ا فتخ��رج الح��رب م��ن
رتاب��ة يولده��ا عج��ز المعت��دي ع��ن زحزحة
المدافعين.
الغ��ارات الجوي��ة الرادع��ة عل��ى مراف��ق
النف��ط الس��عودية ج��اءت بمثاب��ة مفاج��أة
صادمة للحلف األميركي السعودي الذي
اس��تنفد اس��تعمال تفوق��ه الج��وي اله��ادر
ضد ش��عب محاصر بقصف شامل ومستمر
ح��ول حيات��ه إلى جحيم ومآت��م متصلة في
ط��ول الب�لاد وعرضه��ا ودم��ر جمي��ع صروح
الحياة فطال المعامل واألسواق والمدارس
والق��رى والبل��دات والمستش��فيات وحت��ى
المقاب��ر والمآت��م لينش��ر موت��ا عل��ى م��وت
وينثر الدمار في كل مكان من اليمن وظل
ه��ذا الش��عب العظي��م يض��ج صم��ودا وحياة
وقوة ووعيا.
م��ن قلب ال��ركام نهض��ت اإلرادة اليمنية
االس��تقاللية وم��ن بي��ن األش�لاء ارتفع��ت
راي��ات اليم��ن التح��رري وف��ي قل��ب الركام
تجن��دت عق��ول الش��باب وول��دت ابتكاراتهم
باكتس��اب اح��دث التقني��ات وبتطويعه��ا
وظه��رت ادوات رادع��ة ف��ي أيديه��م وتح��ت
س��يطرتهم رغم الحص��ار فطوروا مخزونهم
الصاروخ��ي القدي��م وحدث��وه وابتك��روا
س�لاحا مهيب��ا ف��ي الج��و وبالطائ��رات
المس��يرة الت��ي حملت بصماته��م الخالصة
وتحول��ت اليوم إلى اداة ال تقل فاعلية ودقة
ع��ن المنتج��ات األميركي��ة الصن��ع الت��ي
واص��ل اليمني��ون الحف��اة الع��راة حياته��م
ومقاومته��م رغ��م ازيزه��ا ال��ذي ل��م ينقطع
وقنابله��ا الت��ي ل��م تتوق��ف عن اس��تهدافهم
وتحويلهم إلى حقول اختبار ألحدث ادوات
القتل الجماعي وواصلوا المقاومة في ظل
قيادة وطنية موثوقة محصنة بالمصداقية
ترس��م األهداف بدقة وتطبق استراتيجيات
جدي��دة ف��ي المقاوم��ة وح��روب التحري��ر
سيحفظها التاريخ.
الطائ��رات المس��يرة تقط��ع آالف األميال
وتصي��ب أهداف��ا ثمينة والف��ارق بينها وبين
وح��وش الج��و انه��ا ل��م تس��تهدف تجمع��ات
س��كانية فالناس العاديون في شبه الجزيرة
العربي��ة ه��م أه��ل وأق��ارب اليمنيي��ن ال��ذي
حصروا اشتباكهم في المناطق الحدودية
وفي عمقها بالقوى والتجمعات العس��كرية
الت��ي تحاربه��م وتس��تهدفهم فل��م يبيح��وا

ينبع والفجيرة والرياض ..رسائل ودروس لحلفاء واشنطن
قب��ل اي��ام كث��ر الكالم ع��ن عملية اس��تهدفت
مين��اء ينب��ع غربي الس��عودية ،عملية احاط بها
تعتي��م اعالم��ي ورافقه��ا ان��كار س��عودي .بعده��ا
بقلي��ل ات��ت العملي��ة ض��د ارب��ع س��فن تجاري��ة
قبال��ة ميناء الفجي��رة االماراتي والذي اعترفت
ب��ه االم��ارات بع��د ت��ردد وتجن��ب للتصريح��ات
لس��اعات عدي��دة .وج��اءت العملي��ة النوعي��ة
للق��وات اليمني��ة ف��ي عم��ق االراضي الس��عودية
واستهدفت خط انابيب نفطية يعتبر االهم في
المملكة حيث ينقل النفط من الشرق (منطقة
رأس التنورة) الى الغرب (ميناء ينبع).
ويمك��ن م��ن ه��ذه الح��وادث الثالث��ة الخ��روج
بنقاط يمكن القول انها رسائل ودروس مباشرة
وغي��ر مباش��رة ومقص��ودة او غي��ر مقص��ودة
للدولتين الحليفتين للواليات المتحدة .وبما
ان حادثة ينبع لم ترق الى المستوى االعالمي
بحي��ث يمكن الحديث عنها ،رغم اهميتها فانه

باالم��كان الحدي��ث ع��ن حادث��ة الفجي��رة ف��ي
البداية.
اوال :الملف��ت ف��ي الح��ادث كان الت��ردد
والتوت��ر االمارات��ي ف��ي التعاط��ي مع��ه .فل��م
نش��اهد اي تعامل على اساس مؤسساتي واضح
م��ن قب��ل الحكوم��ة االماراتي��ة .فال وزي��ر االمن
خرج بتصريح وال مس��ؤول امني خرج ليطمئن
االماراتيين على واحد من اهم موانئهم واالهم
عل��ى البح��ر االحم��ر .بينما كان��ت تصريحات
وزير الدولة للش��ؤون الخارجي��ة «انور قرقاش»
رتيبة بشكل واضح في وقت غاب وزير الخارجية
(االهم) «عبد اهلل بن زايد» عن المشهد.
ثاني��ا :بع��د االعت��راف االمارات��ي باس��تهداف
الس��فن ،كان ملفت��ا غي��اب اي��ة معلوم��ات
تقني��ة ح��ول الح��ادث فهو وصف فق��ط بالعمل
التخريب��ي .م��ا يثي��ر تس��اؤالت ح��ول ق��درة
االم��ارات عل��ى التعام��ل م��ع هك��ذا ح��وادث و
الس��يطرة عليه��ا وتجنبه��ا .وه��ذا يظهر رس��الة

مهم��ة (غي��ر مقص��ودة ربم��ا) وه��ي ان االم��ن
ف��ي تل��ك الدول��ة خاص��ة بالنس��بة لمرافقه��ا
االقتصادي��ة المحوري��ة ف��ي حي��اة الب�لاد غي��ر
امنة خاصة اذا ما تذكرنا قضية ارسال طائرة
يمني��ة ب��دون طي��ار ال��ى مط��ار اب��و ظب��ي قب��ل
اش��هر حي��ث وصل��ت المطار وع��ادت دون ان يتم
رصدها.
ثالث��ا :الحدي��ث ع��ن تاثي��ر الط��راف
خارجي��ة وبعضه��ا ليس��ت دوال عل��ى حكوم��ة
اب��و ظب��ي (والحدي��ث هن��ا ع��ن ش��ركة ب�لاك
ووت��ر ورئيس��ها الس��ابق (اري��ك برن��س) حي��ث
ضغط��ت ه��ذه االط��راف على االم��ارات لتاجيل
االعت��راف بالتع��رض للهج��وم حت��ى معرف��ة
كيفي��ة اس��تغالله بطريق��ة تخ��دم مصال��ح
ه��ذه االط��راف .فكان خ��روج مص��ادر اميركية
للتلوي��ح ب��ان ايران «قد» تقف وراء الحادث هي
أو «ق��وات موالي��ة له��ا» .وه��و ما يثير تس��اؤالت

وتهكم��ات مش��روعة م��ن ه��ذا التلوي��ح ال��ذي
يخدم مصالح واش��نطن وتصعيدها المتواصل
ضد طهران.
الح��ادث الثان��ي كان اس��تهداف انابي��ب
النفط في السعودية
اوال :الح��ادث يات��ي في اطار الرد اليمني على
الع��دوان الس��عودي على اليمن وقت��ل اليمنيين
والحصار عليهم من قبل تحالف دول العدوان.
والعملي��ة النوعي��ة اليمني��ة ال تخرج من س��ياق
ال��رد اليمن��ي ال��ذي لوح��ت ب��ه الق��وات اليمنية
وقي��ادة حرك��ة انص��ار اهلل وص��وال ال��ى قائدها
الس��يد عب��د الملك الحوثي ال��ذي هدد (وقبل
التوت��ر والتصعي��د االميرك��ي ض��د اي��ران)
بضرب منشآت اقتصادية حيوية لدول العدوان
اذا واصلت جرائمها ضد اليمنيين.
ثانيا :يكشف الحادث هشاشة واضحة وعجزا
اوض��ح ع��ن تعق��ب ومج��اراة التط��ور النوع��ي
والس��ريع للق��درات اليمنية ف��ي االرض والبحر

واالن في الجو .فأن تطلق سبع طائرات مسيرة
مئ��ات الكيلومت��رات وتصل الى قلب الس��عودية
وق��رب العاصم��ة الري��اض وان تس��تهدف ه��ذه
الطائ��رات اه��م خ��ط انابي��ب نف��ط يص��ل بي��ن
الش��رق والغ��رب فه��ذا بح��د ذات��ه انج��از م��ن
المفت��رض ان يثي��ر مخ��اوف كبي��رة ويعط��ي
دروس��ا مباش��رة ل��دول الع��دوان ويكش��ف ع��ن
رسائل غير مباشرة ايضا
فف��ي ال��دروس ..ب��ات يعل��م الس��عوديون انه��م
ليس��وا بمأم��ن داخ��ل اراضيه��م ولي��س فق��ط
ف��ي اليم��ن او عل��ى الح��دود .ف�لا االس��لحة
االميركي��ة واالحداثي��ات الت��ي يتلقونه��ا م��ن
واش��نطن وال الس�لاح االوروب��ي من��ع عملي��ة
الطائ��رات المس��يرة اليمني��ة .وبالتال��ي ي��درك
الس��عودي ان��ه ام��ام تط��ور س��ريع ف��ي الق��درات
وف��ي نوعي��ة ال��رد اليمن��ي عل��ى عدوان��ه .وه��ذا
ال��رد مبن��ي على ق��درات تكنولوجي��ة الى جانب
الق��درات البش��رية ف��ي المي��دان يض��اف ل��ه
العناي��ة في اختيار االهداف ،فال يختلف اثنان
عل��ى ان ض��خ النف��ط الس��عودي تاث��ر بش��كل
كبير بفعل العملية.
وهن��ا يأت��ي الحدي��ث ع��ن الرس��ائل غي��ر
المباش��رة وه��ي متعلق��ة باي��ران ،والرس��الة
االول��ى ه��ي ان س�لاح النفط الذي تح��ارب فيه
الوالي��ات المتحدة ومعها الس��عودية واالمارات
طهران بات سالحا عكسيا .فاألمر احتاج فقط
لسبع طائرات مسيرة يمنية الصنع لوقف ضخ
ثالثة ماليين برميل نفط في الس��عودية وقبل
ذل��ك ف��ي الفجيرة حيث س��يهز اي ح��ادث ثان
هن��اك ثق��ة اي��ة ش��ركة عالمي��ة باالماراتيين.
والري��اض واب��و ظب��ي يعتم��دان بش��كل كبي��ر
جدا على النفط.
الرس��الة الثاني��ة ه��ي ان مس��اعي واش��نطن
لطمان��ة العال��م ب��ان النفط االيران��ي الخاضع
الجراءات حظر ظالمة يمكن تعويضه بالنفط
السعودي واالماراتي .فبعد ما حصل بات االمر
في خبر كان وفشلت خطة دونالد ترامب.
ام��ا الرس��الة الثالثة «االه��م» فهي مختصرة
ومفي��دة ..اذا كان��ت الس��عودية غير قادرة على
مواجه��ة ومجاراة رد يمني تم تحضيره في ظل
ظروف كارثية في اليمن نتيجة العدوان ،واذا
كانت االمارات غير قادرة على حماية موانئها
م��ن عمل تخريبي محدود ،فهل تدرك الرياض
وابو ظبي طبيعة وسياق االمور فيما يخص اي
رد م��ن اي��ران التي ال توفر الس��عودية واالمارات
اي جه��د للتحري��ض ضده��ا ولدف��ع ترام��ب
باتجاه حرب معروفة النتائج معها؟ وهل يفهم
اللبيب من اشارات الرد اليمني وما يحصل في
االيام االخيرة؟؟
حسين موسوي

تحرير ادلب :الطريق نحو كسر اخملطط األميركي

ألنفس��هم بداف��ع االنتق��ام مج��اراة مج��ازر
عدوه��م وبالتأكي��د ين��در ان نج��د محاربا
يمنيا ليس لديه قريب ش��هيد او جريح من
ضحايا مجازر العدوان اإلجرامي.
التوقي��ت ج��اء ف��ي س��ياق م��ن التط��ورات
التي شهدت دخول الحرب العدوانية طريقا
مسدودا تظهر سماته في العجز عن التقدم
جغرافي��ا ام��ام س��دود المقاوم��ة الش��عبية
اليمنية الصلبة التي حققت وثبات كبرى
على األرض وحررت مزيدا من المناطق في
األش��هر القليل��ة الماضي��ة بينم��ا تواصل��ت
الضرب��ات العس��كرية اليمني��ة ف��ي مناط��ق
جيزان وعسير الحدودية وجاء بعدها الردع
االستراتيجي بضربة في العمق.
يواج��ه حل��ف الع��دوان مازقا كبي��را امام
صالب��ة اإلرادة اليمني��ة وام��ام ابت��كار ه��ذا
الش��عب ومهندس��يه الش��باب ألدوات قتالي��ة
مفاجئ��ة ف��ي فاعليته��ا وقدرته��ا ودق��ة
إصابته��ا وم��ن يس��تطع تحقي��ق إصاب��ة في
محطات ضخ النفط يستطيع إصابة ناقلة
ف��ي البح��ر على أبواب المضائ��ق الدولية او
يمك��ن ل��ه ضرب بارجة أميركية من حش��د
األس��اطيل المتجول��ة ف��ي مي��اه الخلي��ج
الفارس��ي والمضائ��ق  ...إنه��ا رس��الة يمنية
قوية لكل من يلزم.
يس��تصعب حل��ف الع��دوان االعت��راف
للق��وات الش��عبية المدافع��ة ع��ن اليم��ن
بقوته��ا واقتداره��ا وه��و ام��ر ينتم��ي إل��ى
عنجهي��ة التجب��ر ال��ذي يمي��ز لغ��ة حل��ف
الع��دوان بجمي��ع اطراف��ه وه��م ينس��بون
نق��اط التفوق م��رة إليران وم��رة لحزب اهلل
ليس فحس��ب لتغذية معاركهم وخططهم
السياس��ية والحربي��ة في المنطق��ة بدعاية
كاذب��ة تخدمه��م في المجابه��ة المفتوحة
ض��د محور المقاومة ال��ذي فرض معادالت
جدي��دة بل اوال وثاني��ا إلنكار القوة اليمينة

التحرري��ة وللتنص��ل م��ن جبري��ة االعتراف
بها.
المحاص��رون ج��وا وب��را وبح��را تمكن��وا
م��ن تطوي��ر م��ا لديه��م وانتقل��وا إل��ى
المب��ادرة بينم��ا الع��دو اإلمبراط��وري
وحلف��اؤه المتجبرون يقصف��ون المقصوف
ويحاص��رون ب�لا طائ��ل وتحتش��د األس��ئلة
المحي��رة بي��ن دفتي��ن كبيرتي��ن فكي��ف
اس��تطاع اليمنيون امت�لاك كل ذلك رغم
الحصار المحكم ؟ وكيف صمد اليمنيون
وواصل��وا القت��ال رغ��م المجاع��ة والمجازر؟
وكي��ف ط��وروا س�لاحا غير متوق��ع وعبرت
طائراته��م مس��افات طويل��ة ففش��لت ف��ي
اكتش��افها أس��اطيل األقم��ار الصناعي��ة
وطائ��رات األواك��س المنتش��رة ف��ي س��ماء
ش��به الجزيرة والخليج (الفارس��ي) وعجزت
ال��رادارت األح��دث ف��ي العال��م ف��ي التم��اس
خطوط عبورها فلم تفلح شبكات الباتريوت
وغيرها في اعتراضها بينما أس��قط الحفاة
الع��راة عش��رات الطائ��رات المعادي��ة م��ن
مختل��ف الط��رازات واألحجام؟ وكيف وقع
الفشل االستخباراتي األميركي واألوروبي
والس��عودي ف��ي الحص��ول عل��ى معلوم��ة
واحدة عن قرب تنفيذ ضربة بهذه الدقة؟.
اإلرادة اليمني��ة والوع��ي اليمن��ي
واالبت��كار اليمن��ي والق��درة عل��ى امت�لاك
التكنولوجي��ا الحديث��ة بق��درات قليل��ة
تس��قط الع��دوان وتمنع��ه م��ن التق��دم بقوة
الوع��ي واالبت��كار والتصمي��م دفاع��ا ع��ن
حري��ة الوط��ن وف��ي س��بيل تحري��ر اليم��ن
م��ن الهيمن��ة االس��تعمارية األميركي��ة
الغربي��ة فالمعرك��ة الفعلي��ة ف��ي اليم��ن
ه��ي بي��ن قي��ادة المقاوم��ة الش��جاعة وبي��ن
اإلدارة األميركي��ة االس��تعمارية والكي��ان
الصهيوني والباقي تفاصيل.
غالب قنديل

إن التوت��ر ال��ذي تش��هده المنطق��ة يعب��ر ع��ن المس��توى الدقيق الذي
بلغته األمور ،إذ منذ اللحظة التي تش��كلت فيها االنعطافة الكبرى في
الح��رب على س��وريا وتم تحرير مدينة حل��ب وتنظيف مناطق مختلفة
من س��يطرة اإلرهاب المتنوع واالنتقال إلى مس��ار القتال السياس��ي في
لحظة بدت ضرورية للجميع اللتقاط األنفاس واستجماع القوة وإعادة
التخطي��ط ورص��د المس��ارات واس��تغالل ال��دروس والعمل على تس��بيل
االنتص��ارات العس��كرية إل��ى مكاس��ب سياس��ية ،ف��ي ه��ذه األثن��اء بدا أن
اإلدارة األمريكية التي عانت من انكس��ار مخططها عبر خس��ارة أدواتها
والداعمي��ن له��م ،عمل��ت على الدخ��ول في مرحلة االس��تيعاب والهضم
ل��كل م��ا جرى والس��عي إلى تحويله لفرص��ة حقيقية لترس��يخ وجودها
في س��وريا والمنطقة عموماً .لذا فإن الفترة الفاصلة بين وقف إطالق
الن��ار برعاية مس��ار األس��تانة ،ش��هدت ع��دداً من التحركات السياس��ية
والميداني��ة ف��ي أكث��ر م��ن جه��ة .إن التراب��ط القائ��م بي��ن مختلف ما
يجري من أحداث يشكل لوحة متكاملة ال يمكن الفصل بين تأثيراتها
المتبادل��ة عل��ى طريق��ة «األوعي��ة المس��تطرقة» في الهج��وم الممنهج
عل��ى مح��ور المقاوم��ة «ال��ذي ال يضم روس��يا بطبيعة الح��ال» .والذي
يمكن رصده في هذا اإلطار من قضايا أساسية هو التالي:
 1ـ الهج��وم عل��ى إي��ران في محاول��ة إطباق كامل��ة اقتصاديا عليها
والس��عي إلى عزله��ا ،يعكس مركزية إيران ف��ي التصدي لمخططات
اإلدارة األمريكي��ة ،ومنعه��ا م��ن الس��يطرة المريح��ة عل��ى المنطق��ة
ومقاوم��ة اإلطب��اق عل��ى فلس��طين وكتاب��ة النهاية الفلس��طينية في
صفقة القرن ،وما بينهما من حضور فعال لإلدارة اإليرانية في نصرة
الش��عوب من ش��عب اليمن إلى لبنان إلى س��وريا والعراق ،وهذا يش��كل
المعركة المتعددة األوجه بين اس��تقالل القرار السياس��ي للمنطقة
وعودت��ه إل��ى أهله��ا وبي��ن القض��اء المب��رم عل��ى التطلع��ات واآلم��ال
المختلف��ة ودفنه��ا نهائي �اً على أيدي أنظمة هش��ة وش��خصيات فارغة
من أي مضمون عقائدي أو إنساني.
 2ـ اليمن الذي ما زال نازفاً بشدة بحرب قد استهلكت كل المقوالت،
ال تزال اإلدارة األمريكية ترى فيها «عدا عن الكس��ب المادي المباش��ر
واالبتزاز للدول المش��اركة» ،ضرورات إستراتيجية في تهيئة الحشد
الع��ام للتح��والت المرتقب��ة الت��ي تس��عى إل��ى جعله��ا حقائق أساس��ية
ف��ي نس��ج الواق��ع العرب��ي واإلس�لامي وتمزي��ق كل مفاهي��م الوح��دة
والعروب��ة واإلس�لام والقضاي��ا المحق��ة والمصيري��ة وعل��ى رأس��ها
فلس��طين .ولعل الدعوة التي وجهها األمين العام للمؤتمر اإلس�لامي
لوف��د صهيون��ي لزي��ارة المملك��ة يصب تمام �اً في إطار إع��ادة االدلجة
التي تمارس��ها اإلدارة في لحظة ابتزاز فاقعة ،إال أن ذلك ليس األمر
الوحيد ،فاس��تنزاف قوة محور المقاومة في اليمن هو جزء ال يتجزأ
من أهداف الحرب والنتائج المتوخاة ،علماً أن الموقف الروسي الذي
يغ��ض الط��رف عما يجري من ويالت على الش��عب اليمني وما يرتكب
من جرائم بحقه ،طمعاً برضا المملكة السعودية وعدم إغضابها إنما
يشكل حقيقة مزعجة ال يمكن تبرير أهدافها.
 3ـ وف��ي فلس��طين يب��دو واضح �اً أن كل الضغ��وط والحص��ار م��ن
القري��ب والبعي��د تري��د أن تص��ل إلى النهاي��ة الس��ريعة لصفقة القرن
الغتن��ام الفرص��ة وع��دم التفري��ط ب��كل م��ا ينج��ز .وحده��ا وب��كل ع��ز

وشرف وحمل للواء القيم تقف إيران سداً منيعاً في وجه الطموحات
والمح��اوالت األميركي��ة ـ الصهيونية من خالل دعمها للمقاومة في
فلس��طين والتع��اون غي��ر المش��روط معه��ا بالرغ��م م��ن كل األثم��ان
الت��ي تدفعه��ا من حص��ار وخالفه ،وهنا يبدو الروس��ي خ��ارج المعادلة
ذلك أن السلوك الروسي تجاه فلسطين ال يختلف عن سلوك اإلدارة
األميركية إال بطريقة الدعم ،فالروس��ي يؤثر سالمة إسرائيل ويريد
أن يك��ون الحام��ي له��ا وال يح��رك س��اكناً إلزع��اج اإلس��رائيلي ال��ذي
يعتب��ر ارتباط��ه ب��ه عضوي �اً م��ن خ�لال وجود م��ا يقارب ملي��ون يهودي
روسي في الكيان الصهيوني ويعتقد الروس أنهم ورقة أساسية ،يمكن
أن تس��هل له��م األمور م��ع اإلدارة األمريكية وتؤمن مكاس��ب تقنية من
الصهيوني مباشر ًة.
 4ـ تبق��ى س��وريا هي مرك��ز االهتمام والصدارة ف��ي تطورات الوضع
في المنطقة .فاإلبقاء على سياسية المراوحة فيها ،يعني حكماً إفراغ
كل النصر الذي جرى من مضمونه السياس��ي واالستراتيجي وإعادة
تفعيل القوى األخرى وفرض (ستاتيكو) تستفيد منه تركيا واإلدارة
األمريكي��ة .والن س��وريا ه��ي العم��ق ف��ي مح��ور المقاوم��ة ،ف��إن ال��دور
اإليران��ي أساس��ي وفاع��ل ف��ي مس��اندته الالمح��دودة للدولة الس��ورية
والش��عب منذ اللحظة األولى وهو دفع ثمناً غالياً إلبقاء س��وريا دولة
ال بؤرة لإلرهاب .وبالرغم من اللحظة التاريخية للمشاركة الروسية
والت��ي أعادته��ا إل��ى واجه��ة الق��وى العالمي��ة ،إال أن إس��تراتيجيتها
المتذبذب��ة ومحاوالتها المبالغ فيها في توظيف االنتصار في س��وريا
إل��ى أوراق سياس��ية ت��ارة م��ع األت��راك وأخرى م��ع اإلس��رائيلي واإلدارة
األمريكي��ة والك��رد ،كل ذل��ك اظه��ر حقيق��ة أساس��ية تمثل��ت ف��ي
التعاط��ي الروس��ي م��ع س��وريا كس��احة وم��ع ش��ركائها ف��ي مواجهة
اإلره��اب كتقاطع��ات مصلحي��ة ولي��س فرص��ة إلع��ادة بن��اء منظومة
أساس��ية ف��ي مواجه��ة هيمن��ة اإلدارة األمريكي��ة .ل��ذا ف��إن ج��زءا مم��ا
تعاني منه األمور في س��وريا يتعلق بالخيارات والرهانات والسياس��ات
الخاطئة لإلدارة الروسية ،التي يمكن القول إنها ما زالت غير مدركة
لكثي��ر م��ن الحقائ��ق وعلى رأس��ها رهاناتها غي��ر الواقعية عل��ى اإلدارة
األمريكي��ة وإس��رائيل ومتفرعاته��ا ف��ي س��وريا والتي لن تص��ل بها إلى
أي مكان .إن الحديث يطول ليش��مل قوس �اً من األزمات في المنطقة،
إال أن التركي��ز المطل��وب ف��ي ه��ذه اللحظ��ة ه��و عدم القب��ول بإبقاء
المش��هد على حاله ،حتى ال يتم تجويف المكاس��ب الكبرى والس��ماح
لإلدارة األميركية بإغراقنا بالوحول المختلفة.
إن هذا يتطلب خطوة شجاعة تكسر الحلقة المفرغة للوضع القائم
م��ن خ�لال العم��ل على تغيي��ر الوقائع الجام��دة في الميدان الس��وري
والذه��اب نح��و ادلب لخلخلة كل ما يرس��م ولض��رب مخطط اإلدارة
األميركية و»إس��رائيل» في الصميم ،وهذا يقتضي إدراك روس��ياً ولو
مصلحي �اً أن كل الحل��ول المجربة قد فش��لت وأنه آن األوان من أجل
إلح��اق الهزيم��ة باإلره��اب والداعم األميركي ل��ه ولرفع الضغط عن
الجمي��ع بم��ا فيه��م روس��يا لنش��هد خالله��ا مرحلة جدي��دة بمعطيات
مختلفة ،من الواضح أنها ستكون لمصلحة أبناء المنطقة في محور
المقاومة في مواجهة أعدائهم.
غالب أبو زينب

