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ـادية أميركا
األوس � ��ط ـ �ـ �ـ أن ال� �ق ��وة األم �ي��رك �ي��ة ل ��م تعد
فوق التوازنات الدولية املستجدة ،وأنها
ّ
مقيدة بعوامل كابحة ،داخليًا وأوروبيًا
وعامليًا.
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ول �ك��ن،
ّ
وامل �م��ان �ع��ة ب��امل �ل �م��وس؟ ت �ج��ن��ب ال �ح��رب
ال�ش��ام�ل��ة؟ ن �ع��م؛ ف��رغ��م ث�ق�ت�ن��ا ب ��أن ح��رب��ًا
ك �ت �ل ��ك ل � ��ن ت� �ض ��ع أوزاره � � � � � ��ا ب��ان �ت �ص��ار
املعتدين ،وأن سوريا وإي��ران واملقاومة،
ستخرج منها ،أقوى دفاعيًا وسياسيًا،
إال أن تحقيق الحد األدن��ى من األه��داف
(إس� � � �ق � � ��اط م � � �ش� � ��روع ت� �ف� �ك� �ي ��ك س � ��وري � ��ا،
وت �ص �ل �ي��ب م� �ح ��ور امل � �ق� ��اوم� ��ة ،وت �ع��زي��ز
تحالفاته ال��دول�ي��ة) م��ن دون ح��رب ،ولو
بكلفة ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ،ي�ب�ق��ى ال�خ�ي��ار األق��ل
كلفة وجدوى .وهو خيار له مكتسباته،
ومنها:
ً
أوال ،م �ن��ع ت��وج �ي��ه ض ��رب ��ات ع�س�ك��ري��ة
ل �س��وري��ا ،ك ��ان م��ن ش��أن �ه��ا أن ت��زي��د من
دم��ار البلد وآالم أهلها ،وتضعف قدرة
ال �ج �ي��ش ال �ع��رب��ي ال� �س ��وري وح �ل �ف��ائ��ه ـــ
ْ
وإن م��وق �ت��ًا ـ �ـ �ـ ع �ل��ى خ ��وض امل �ع��رك��ة مع
الجماعات املسلحة واإلره��اب�ي��ة ،وربما

ميزة بوتين عن أساتذته
السوفيات هي الدينامية
السريعة فليس هناك وقت
إلضاعته

حققت
إدارة
بوتني
إرادة
سياسية
لدولة
تملك
مشروع
قومي
(أ ف ب)

ح��ال وق��وع ع ��دوان أم�ي��رك��ي على س��وري��ا،
رأى أن ال� �ب� �ل ��دان ال ��داع� �م ��ة ألم� �ي ��رك ��ا ف��ي
تدخلها العسكري ،عبر إرس��ال املسلحني
وت �م��وي �ل �ه��م وم �م ��ارس ��ة ال ��دع ��م اإلع�ل�ام��ي
والسياسي ،عليها ان تشعر بالقلق ازاء
مستقبلها.
وش � � ّ�دد ع �ل��ى أن «ال �ن �ظ��ام ال �س �ي��اس��ي في
س��وري��ا ورئ�ي�س�ه��ا ب �ش��ار األس ��د ل��ن يقفا
مكتوفي األي��دي حيال إضعاف الحكومة
وال ي�ب��دي��ا أي ردود ف�ع��ل ح �ي��ال االع �ت��داء
على الشعب ال�س��وري وقصفه بالقنابل،
وردود ال �ف �ع��ل ه � ��ذه ت��رت �ب��ط ب ��ال� �ق ��رارات
السياسية لقادة سوريا وهو ما سيسفر
بالتأكيد ع��ن ات�س��اع نطاق الهجمات في
املنطقة ،وال��ذي من املحتمل أن ي��ؤدي الى
دخول قوى أخرى في الحرب.
واعتبر ده�ق��ان ان ال�ق��ادة العسكريني في
أم �ي��رك��ا ل�ي�س��ت ل��دي �ه��م أي ��ة رغ �ب��ة ب��ات�ب��اع
ق � ��رارات امل �س��ؤول�ي�ن ال�س�ي��اس�ي�ين ف��ي ه��ذا
البلد.
وح� ��ول ردود أف �ع��ال م �ح��ور امل �ق��اوم��ة في

ح��ال وق ��وع ه�ج��وم أم�ي��رك��ي ع�ل��ى س��وري��ا
ق � ��ال «إن أي رد ف �ع ��ل ي ��رت �ب ��ط ب ��اه ��داف
ودواف��ع التدخل العسكري ،ومن البديهي
أن ال�ن�ظ��ام السياسي ف��ي س��وري��ا وال��دول
الحليفة ستبدي ردود اف�ع��ال بالتناسب
معه».

عبداللهيان التقى املعلم

ّ
إل��ى ذل ��ك ،ق��ال م �ص��در دب�ل��وم��اس��ي مطلع
إن م �س��اع��د وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة اإلي��ران �ي��ة
ح �س�ي�ن أم� �ي ��ر ع �ب��دال �ل �ه �ي��ان ،اج �ت �م��ع م��ع
وزي��ر الخارجية ال�س��وري وليد املعلم في
م��وس �ك��و أم� ��س ،ح �ي��ث ت � ��دارس ال�ج��ان�ب��ان
امل � �ق � �ت ��رح ال � ��روس � ��ي ال � ��داع � ��ي ال� � ��ى وض ��ع
األس� �ل� �ح ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ال� �س ��وري ��ة ت�ح��ت
الرقابة الدولية.
واك ��د م�ص��در دب�ل��وم��اس��ي أن امل�ع�ل��م أعلن
خالل لقائه املسؤول االيراني عن موافقته
ع� �ل ��ى امل � �ق � �ت� ��رح ال � � ��روس � � ��ي ،ب �ي �ن �م��ا ج ��دد
عبداللهيان ،قناعة طهران بأن السلطات
السورية لم تستخدم السالح الكيميائي.

وق��ال نائب وزي��ر الخارجية االيرانية في
م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ف��ي م��وس�ك��و ،إن «اي ��ران
ت�ث��ق ب ��أن دم �ش��ق ت�ت�خ��ذ م��وق�ف��ًا ج��دي��ًا من
التسوية السياسية ل�لأزم��ة» ،مشيرًا إلى
أن الرئيس األم�ي��رك��ي ،ب��اراك أوب��ام��ا ،قال
إن «اس�ت�خ��دام ال�س�لاح الكيميائي يعتبر
«ال� �خ ��ط األح � �م ��ر» ،وي �ت��ذك��ر ذل ��ك خ�ص��وم
الحكومة السورية على املستوى اإلقليمي
وف ��ي داخ ��ل س��وري��ا ،ب�ش�ك��ل ج �ي��د ،ول��ذل��ك
فانهم يحاولون تحميل دمشق املسؤولية
عن ذلك».وأضاف عبداللهيان قوله إن «كل
ال�ص��ور واألدل ��ة ال�ت��ي قدمها األميركيون
ال ت��ؤك��د اس �ت �خ ��دام ال �س �ل �ط��ات ال �س��وري��ة
للسالح الكيميائي ،مؤكدًا أن ايران كانت
تتابع باهتمام التطورات في هذا الشأن،
وه��ي على قناعة ب��أن السلطات السورية
لم تستخدم هذا السالح».
وق��ال عبداللهيان إن ل��دى اي��ران وروسيا
أدل � � � ��ة ق � ��وي � ��ة ع � �ل� ��ى اس� � �ت� � �خ � ��دام ال � �س �ل�اح
الكيميائي من قبل مجموعات ارهابية.
(فارس ،مهر ،أ ف ب)

ّ
حتى تجنب مذابح سيقترفونها تحت
القصف األميركي.
ث ��ان� �ي ��ًا ،إح � �ب� ��اط ال �خ �ط ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ـ�ـ�ـ
ال �ت��رك �ي��ة ال �ج��اه��زة ّالس �ت �غ�لال ال �ع��دوان
األم � �ي� ��رك� ��ي وال � �ت� ��وغ� ��ل ال� � �ب � ��ري ،أث � �ن ��اءه
وبالتنسيق معه ،في األراضي السورية
ب�ق��وت�ين مجهزتني م�م��ا يسمى الجيش
ال�ح��ر وال�ج�م��اع��ات اإلره��اب�ي��ة ،إحداهما
ت�ن�ط�ل��ق م��ن ال �ج �ن��وب واألخ � ��رى ّتنطلق
م��ن ال�ش�م��ال ،على أس��اس أن تلتفا على
دمشق لتالفي دفاعاتها القوية ،ومن ثم
تلتقيان ف��ي ح �م��اه ،وت�ش�ط��ران س��وري��ا،
ب��ال �ت��ال��ي ،إل ��ى ش �ط��ري��ن؛ ع�ن��ده��ا ي�ح��دث
التقسيم والتطهير على أس��اس طائفي
ومذهبي .ونحن ال نقول إن هذه الخطة
ك��ان لها حظ حتمي من النجاح ،لكنها
ك��ان��ت ج ��اه ��زة ،وك� ��ان ي�م�ك��ن أن ت ��ؤدي،
ول��و ج��زئ�ي��ًا ،إل��ى تغيير م��ا ف��ي هيكلية

الحرب السورية .ثالثًا ،إفشال التخطيط
اإلسرائيلي ـــ وه��و ذو وزن أساسي في
ّ
الحرب األميركية ـــ الذي كان يركز على ما
بعد سوريا ،أي على استجرار الواليات
املتحدة إلى حرب مفتوحة ـــ رغم كلفتها
ال�ب��اه�ظ��ة ع�ل��ى إس��رائ �ي��ل ن�ف�س�ه��ا ـ�ـ�ـ ضد
إي��ران؛ فمع ّ
توسع الحرب ،وشمول الرد
السوري ـــ املدعوم من إيران وحزب الله ـــ
على ضربات موجعة ملواقع إسرائيلية،
ك��ان��ت ستخلق ال �ش��روط ل �ل �ع��دوان على
الجمهورية اإلسالمية نفسها ،كما على
مواقع حزب الله في لبنان.
رابعًا ،اإلفساح في املجال أم��ام الجيش
ال �ع��رب��ي ال� �س ��وري وامل� �ق ��اوم ��ة مل��واص�ل��ة
ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ع �س �ك��ري��ة واألم� �ن� �ي ��ة ض��د
اإلره� ��اب � �ي �ي�ن .وم � ��ن امل� �ت ��وق ��ع أن ت�ش�ه��د
امل� ��رح � �ل� ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة ت� �س ��ري� �ع ��ًا ف � ��ي ه ��ذه
العمليات ،وإح��راز مكاسب جدية على
األرض؛ ذل��ك أن كسب املعركة الداخلية
ضد اإلرهاب وفرض األمن على مناطق
أوسع فأوسع في البالد ،يشكل أساسًا
ل �ت �ص �ع �ي��ب خ �ط ��ط ال� � �ع � ��دوان ال�ل�اح �ق ��ة،
ويمكن م��ن تحقيق تسوية تكفل ليس
ف� �ق ��ط وح� � � ��دة س � ��وري � ��ا وإن� � �م � ��ا ،أي� �ض ��ًا،
اس �ت �ق�لال �ه��ا وخ �ي ��ارات �ه ��ا االق �ت �ص��ادي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة ،ودوره � ��ا
الرئيسي في محور املقاومة .ويمكننا،
هنا ،أن ّ
نقدر أن القيادة املشتركة التي
تدير املعركة الوطنية في سوريا ،سوف
تضع على الطاولة ،في املرحلة املقبلة،
ض � � ��رورة ال� ��ذه� ��اب إل � ��ى ال� �ح ��د األق �ص��ى
ف��ي اس �ت �خ��دام ال �ق��وة ل�ك�س��ر ال�ج�م��اع��ات
امل � �س � �ل � �ح ��ة ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا أن األخ � �ي� ��رة
ت�ش� ّع��ر اآلن ب��ال �ي��أس ،وم ��ن امل �ت��وق��ع أن
ينفض عنها املقاتلون غير املؤدلجني،
بحيث ت ��زداد ال�س�ي�م��اء اإلره��اب�ي��ة لتلك
ال �ج �م��اع��ات ،وت � � ��زداد ع��زل �ت �ه��ا امل�ح�ل�ي��ة
واإلقليمية والدولية.
خ ��ام� �س ��ًا ،ت� �ع ��زي ��ز وت ��وث� �ي ��ق ال� �ع�ل�اق ��ات
التحالفية بني سوريا ومحور املقاومة
وبني روسيا ودول «بريكس» .وسيكون
على روسيا ،بموجب التزام السوريني
ّ
بالتخلص م��ن أسلحتهم الكيميائية،
( )1ض� �م ��ان ��ة ع� � ��دم اع� � �ت � ��داء ال� ��والي� ��ات
املتحدة على س��وري��ا أو إي��ران أو حزب
ال� �ل ��ه .وه� ��ي ض �م��ان��ة ل �ه��ا اس �ت �ح �ق��اق��ات
ج� ��دي� ��ة ف � ��ي ال � �ع �ل�اق ��ة ب �ي��ن ال� �ع� �م�ل�اق�ي�ن،
( )2زي� � � ��ادة وت� �س ��ري ��ع ت� ��زوي� ��د س ��وري ��ا
ب��ال �س�لاح وال �ع �ت��اد ،واس �ت �ك �م��ال ت��وري��د
ن �ظ��ام ص ��واري ��خ «اس  ،»300وت�ف�ع�ي��ل
ال��دور الروسي في الدفاع ال�س��وري ،في
مجاالت عسكرية واقتصادية وإنسانية
ّ
ع� ��دة ،وأه �م �ه��ا ش �م��ول س��وري��ا ب��امل�ظ��ل��ة
النووية.

