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آفاق إيرانية

سوريا مصيدة إيران.. هل تقع احلرب »املحظورة«؟

كان  وما  تتفاقم،  واملخاطر  رسيعًا  تتحرك  األحداث 
بني  سواء  املبارشة  املواجهة  جتنب  من  اجلميع  عليه  حيرص 
بات  والروس  األمريكيني  بني  أو  واإليرانيني،  اإلرسائيليني 
مسلسل  بدء  مع  خاصة  حدوثه  دون  احليلولة  الصعب  من 
متطورة  روسية  طائرة  إسقاط  من  ابتداًء  الطائرات  إسقاط 
يف  الكتف  عىل  حممول  بصاروخ   "25 "سوخوي  طراز  من 
حتى  روسيا  تتوصل  مل  حيث  طيارها،  ومقتل  إدلب  حمافظة 
اآلن إىل حتديد مصدر هذا الصاروخ هل هو جبهة النرصة أو 
اجليش السوري احلر املسنود من تركيا، لكن املعلومات تقول 
جانب  من  خطري  تطور  بدوره  وهذا  أمريكي،  صاروخ  أنه 
متطورة  بأسلحة  املعارضة  فصائل  بعض  إمداد  يف  واشنطن 
قريب،  لوقت  كان  الذي  القوى،  توازن  تعديل  عىل  قادرة 
واإليرانيني،  الروس  السوري وحلفائه  النظام  لصالح  يعمل 
األجواء  ضمن  طيار  بدون  طائرة  إسقاط  جاء  وبعدها 
نجاح  ثم  إيرانية،  طائرة  إهنا  إرسائيل  أكدت  اإلرسائيلية 

إرسائيلية،   "16  ñ "إف  طائرة  إسقاط  يف  السوري  اجليش 
تبعتها موجتان من الغارات اإلرسائيلية عىل مطارات وقواعد 

جوية سورية وإيرانية داخل سوريا.
نتنياهو  بنيامني  اإلرسائيلية  احلكومة  رئيس  خرج  بعدها   
ليعلن يوم األحد )11 فرباير 2018( أن "الغارات التي شنها 
 )2018 فرباير   10( السبت  يوم  اإلرسائييل  احلريب  الطريان 
شكلت رضبة قوية للقوات اإليرانية والسورية". وكانت هذه 
هي املرة األوىل التي تعلن فيها إرسائيل رضب أهداف إيرانية 
يف سوريا. وتزامن مع هذا التطور اخلطري إلسقاط الطائرات: 
روسية ثم إيرانية، ثم إرسائيلية ذلك اهلجوم األمريكي العنيف 
السوري  للجيش  موالية  قوات  عىل   2018 فرباير   7 يوم 
للجيش  رسميًا  تابعني  غري  روس  مقاتلون  بينهم  من  كان 
الشعب"  محاية  لـ"وحدات  عسكرية  قاعدة  هامجت  الرويس، 
احلليفة  الكردي  الديمقراطي  االحتاد  حلزب  التابعة  الكردية 

ودخول  الطائرات  سقوط  مسلسل  حدوث  منذ  تتصاعد  حدهتا  أخذت  والتي  سوريا،  يف  اآلن  الدائرة  احلرب  أن  يبدو 
األمريكيني يف مواجهة مع الروس يف دير الزور وبعدها األحداث الدامية يف الغوطة الرشقية لدمشق، أقل ما يمكن أن توصف 
به أهنا "مواجهة شبه مبارشة"، يمكن أن تقود إىل حرب إرسائيلية ñ إيرانية يف سوريا، أو تتطور إىل حرب إرسائيلية- إيرانية 
يكون ميداهنا إيران وإرسائيل، وإذا وقعت مثل هذه احلرب فإهنا ستحسم حتاًم مستقبل املرشوع اإليراين يف الرشق األوسط بني 

احتاميل الصعود أو االنحسار.

د. حممد السعيد إدريس
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يتواجد فيها عسكريون أمريكيون رشقي رشقي  لألمريكيني 
اهلجوم  هذا  حمصلة  كانت  الزور.  دير  حمافظة  يف  الفرات  هنر 
وقوع أكثر من مائتي قتيل بينهم أكثر من مخسة قتىل من هؤالء 

املقاتلني الروس إضافة إىل أعداد كبرية من املصابني.
هؤالء املقاتلون الروس، الذين وصفتهم املعارضة السورية 
روسية  محاية  رشكة  وهي  "فاجنر"  لرشكة  تابعون  بـ"املرتزقة" 
جتند وتوظف األفراد املقاتلني الروس واألوكرانيني وغريهم 
هذه  "فاجنر"  رشكة  سوريا.  يف  القتال  ساحات  يف  للمحاربة 
الرويس لرشكة احلامية األمريكية  املوازي  يبدو،  ما  هي، عىل 
فاجنر،  أي  وهي،  ووتر"  "بالك  باسم  املعروفة  الصيت  سيئة 
"بالك  حال  هو  كام  متامًا  الروسية،  الدفاع  لوزارة  خاضعة 

ووتر".
القوات  هلجوم  العنف  هبذا  األمريكيون  تصدى  ملاذا 
الكردية؟  الشعب  محاية  وحدات  عىل  السورية  الشعبية 
منطقة  حدود  جتاوزت  السورية  الشعبية  القوات  ألن  هل 
هذا  هل  الفرات؟  لنهر  الرشقية  الضفة  إىل  وعربت  التهدئة، 
يعني أن األمريكيني قرروا جعل منطقة رشق الفرات منطقة 
املعارضة  أمريكي غطاؤه هو  وجود عسكري ونفوذ سيايس 
هناك  أن  يعرفون  األمريكيون  كان  وهل  السورية؟  الكردية 
تعمد  السورية؟ وهل  الشعبية  القوات  مقاتلني روس ضمن 
القيام هبذا  تعمدوا  أهنم  أو  الروس،  قتل هؤالء  األمريكيون 
اهلجوم وهم يعرفون بوجود مقاتلني روس؟ وهل هذا يعني 
سوريا؟  يف  بالروس  التحرش  عىل  عازمة  باتت  واشنطن  أن 
وهل تفكر واشنطن بمواجهة مبارشة مع روسيا عىل األرايض 

السورية؟
حافة احلرب املحظورة

هذه األسئلة حتمل مضامني اخلطر، فام حيدث ميدانيًا اآلن 
هو تطبيق لتطور حدث يف مفاهيم كافة األطراف من صريورة 
وعند  األمريكيني  عند  وبالذات  سوريا،  يف  واحلرب  األزمة 
اإلرسائيليني، وهو ما يفاقم من احتامالت وقوع احلرب التي 
واقع  أصبح  أن  بعد  فيها،  الوقوع  جتنب  عىل  اجلميع  حرص 
احلال يقول أن كل هؤالء أضحوا عىل "حافة" التورط يف مثل 

هذه احلرب.
قبل شهر تقريبًا وبالتحديد يف 16 يناير 2018 كان جيمس 
عىل  تعليقه  يف  حتدث  قد  األمريكي  الدفاع  وزير  ماتيس 
الواليات  سفرية  هاييل  نيكي  عقدته  الذي  الصحفي  املؤمتر 
األمريكية  القواعد  إحدى  يف  املتحدة  األمم  لدى  املتحدة 
اليمن  يف  احلوثية  امليليشيات  إمداد  يف  إيران  بتورط  للتشهري 
السعودية  العاصمة  هبا  قصفت  التي  الباليستية  بالصواريخ 
حديد"  "قطعة  هاييل  عرض  إىل  وأشار   ،2018 ديسمرب  يف 
هجومه  من  د  وصعَّ الرياض،  رضب  الذي  الصاروخ  من 

وإرصارها  األسد  بشار  السوري  الرئيس  لدعمها  إيران  عىل 
وعدائها  اهلل"  لـ"حزب  ودعمها  لسوريا،  رئيسًا  فرضه  عىل 
إلرسائيل، لكنه استدرك، وهذا هو املهم، وقال: "إن هذا لن 
"لذلك كانت  يستدعي ردًا عسكريًا اآلن" عىل إيران، وتابع: 
ال  هاييل،  السيدة  إليها(  املشار  العسكرية  القاعدة  )يف  هناك 
أحد جنراالتنا. هذا جهد دبلومايس هدفه أن نظهر للعامل ما 

تفعله إيران يف الرشق األوسط".
وكان  تغريت،  ما  رسعان  الرؤية  هذه  أو  اإلدراك  هذا 
القوات  تقدم  عىل  العنيف  األمريكي  اهلجوم  أو  العدوان 
لنهر  الرشقية  الضفة  يف  الزور  دير  نحو  السورية  الشعبية 
أو  انعكاسًا  جاء  الذي  التحول  هلذا  مهاًم  مؤرشًا  الفرات 
التبلور  يف  اآلخذة  اجلديدة  األمريكية  لإلسرتاتيجية  ترمجة 
الواقع  األمر  ومعادلة  القوى  توازن  جتاوز  إىل  هتدف  والتي 
احلكومة  مع  حتالفها  لصالح  فرضها  يف  روسيا  نجحت  التي 
السورية وإيران و"حزب اهلل" يف سوريا، والعمل عىل فرض 
بداًل  يعيد جهود حل األزمة جمددًا إىل جنيف  أمريكي  بديل 

من مساري أستانة أو سوتيش اللذين ترعامها روسيا.
من  الفرات  لنهر  الرشقية  الضفة  يف  األمريكي  التمركز 
يف  املنترشة  الثامنية  األمريكية  العسكرية  القواعد  خالل 
السورية  للحدود  املحاذية  املنطقة  بتلك  الثالث  املحافظات 
مع العراق: احلسكة والرقة ودير الزور ومن خالل التحالف 
مع أكراد سوريا وخاصة اجلناحني العسكريني حلزب االحتاد 
محاية  ووحدات  الديمقراطية  سوريا  قوات  الديمقراطي: 
الشعب، والعمل عىل تشكيل جيش من هذه القوات لفرض 
منطقة حكم ذايت كردية يف شامل سوريا تكون معقاًل للنفوذ 
بعده  أيضًا  وله  إسرتاتيجي،  ُبعد  له  التواجد  هذا  األمريكي، 
املتحدة جمددًا  الواليات  يفرض  النهاية  االقتصادي، وهو يف 
طرفًا حاكاًم ملسار تطور األحداث يف سوريا ونزع التحكم يف 

هذا املسار من يد روسيا.
إسرتاتيجيًا  يرمي  سوريا  رشق  يف  األمريكي  فالتمركز 
العراقية-  للحدود  حاكمة  قوة  املتحدة  الواليات  حتويل  إىل 
املنطقة  يف  "داعش"  تنظيم  حمل  اإلحالل  أي  السورية، 
غرب  شامل  أرايض  يف  عليها  يسيطر  كان  التي  اإلسرتاتيجية 
التطلع  خيدم  التمركز  هذا  سوريا،  رشق  وشامل  العراق 
األمريكي املتزايد لفرض النفوذ يف العراق وهو التطلع الذي 
إيران  تدعمها  له  رافضة  رسمية  عراقية  بإرادة  يصطدم  بدأ 
األمريكي يف سوريا  للنفوذ  أنه فضاًل عن دعمه  كام  بالطبع، 
سيمكن واشنطن من إحباط املسعى اإليراين لتأسيس ما تعتربه 
واشنطن "هالاًل شيعيًا" بالطموح إىل تأسيس طريق بري يربط 
إيران بالشاطئ الرشقي للبحر املتوسط عرب األرايض العراقية 
اإليراين ليس  احتواء املرشوع  أو  ثم إحباط  والسورية، ومن 

فقط يف سوريا بل ومن بعده يف لبنان.



8

منطقة  أيضًا  هي  لسوريا،  الرشقية  املنطقة  هذه  لكن   
وهي  السورية  اجلزيرة  منطقة  من  األكرب  اجلزء  أو  اجلزيرة 
السلة الغذائية لسوريا وللقمح بالتحديد ومن ثم فهي ورقة 
ضغط كربى عىل احلكومة السورية إذا نزعت عنها وخضعت 
من  السورية  الثروة  موطن  أيضًا  لكنها  واشنطن،  لسيطرة 
النفط والغاز، وهي إن مل تكن مطمع مبارش لألمريكيني فهي 
الديمقراطي  االحتاد  حزب  يف  األكراد  للحلفاء  مهمة  ورقة 
األمريكيني هلجومهم  تربير  كان  لذلك  العسكرية،  وأجنحته 
إىل  العبور  تريد  كانت  التي  السورية  الشعبية  القوات  عىل 
تريد  كانت  "دمشق  أن  هو  الفرات  هنر  رشق  يف  الزور  دير 
الزور  دير  حمافظة  يف  املتمركزة  والغاز  النفط  حقول  استعادة 

من األكراد".
 وفضاًل عن ذلك فإن السيطرة عىل هذه املنطقة متنع احلكومة 
السورية من مورد هائل للثروة وحتول دون طموحات إيران 
يف اسرتداد أثامن الدور اإليراين الداعم للنظام بالسيطرة عىل 

هذه الثروات. 
القوية  ودوافعهم  أسباهبم  لألمريكيني  أن  يعني  هذا 
للتمركز يف سوريا وتوسيع النفوذ عىل حساب روسيا وإيران 
املواجهة  احتامالت  تصعيد  من  هذا  إليه  يؤدي  قد  ما  بكل 
املبارشة عسكريًا أو حتى املواجهة غري املبارشة عرب إرسائيل 
املعاين  هذه  سوريا.  يف  للنظام  املعادية  احلليفة  واملنظامت 
حتدث فيها مبارشة مستشار األمن القومي األمريكي هربرت 
بأملانيا.  املنعقد يف ميونيخ  الدويل لألمن  املؤمتر  أمام  مكامسرت 
فقد أعلن مكامسرت رصاحة )2018/2/17( أنه "آن األوان 
يف اعتقادي للترصف ضد إيران" مشريًا إىل أن "ما يثري القلق، 
املزيد  تكتسب  التي  هذه  الوكالء  شبكة  هي  خاص،  بشكل 
واملزيد من القدرة فيام تزرع إيران املزيد واملزيد من األسلحة 

املدمرة يف هذه الشبكات".
ينافسه إال  إيران يف سوريا ال  التصعيد األمريكي ضد  هذا 
تصوير  عىل  اإلرسائيليون  حرص  فقد  اإلرسائييل،  التصعيد 
السبت  يوم  حدثت  التي  العسكرية  املواجهة  أن  وتأكيد 
وليس  إيرانية  إرسائيلية-  مواجهة  كانت   )2018/2/10(
مكانة  تقزيم  أوهلام  لسببني:  ربام  سورية  إرسائيلية-  مواجهة 
معادلة  يف  السوري،  النظام  ثم  ومن  السوري،  اجليش  وقوة 
اإلرسائيلية  الطائرة  إسقاط  وإرجاع  اآلن،  الدائرة  املواجهة 
التأكيد  السورية، وقبلها  اإليرانية وليس  للقدرات  )إف 16( 
التي أسقطتها إرسائيل هي طائرة  الطائرة بدون طيار  عىل أن 
املبارش  االستهداف  دائرة  ضمن  إيران  وضع  وثانيهام  إيرانية. 
ابتداًء من اآلن من جانب إرسائيل. هذا املعنى أكده العديد من 
القادة اإلرسائيليني ومن بينهم بنيامني نتنياهو رئيس احلكومة يف 
زيارته خلطوط املواجهة األمامية مع سوريا هبضبة اجلوالن، مع 

أعضاء املجلس الوزاري املصغر )املجلس األمني(.

ترسيخ  حياولون  "ملن  هتديده  نتنياهو  أعلن  الزيارة  هذه  يف 
ويقصد  ولبنان"،  سوريا  من  كل  يف  العسكري  وجودهم 
بالقطع إيران و"حزب اهلل"، وزاد بقوله أن "اجليش اإلرسائييل 
يقوم بعمل عظيم يف اجلوالن من أجل محاية حدودنا والدفاع 

عن دولتنا".
"احلرب"  بشأن  الدالالت  من  الكثري  حتمل  مهمة  إشارة   

التي تبدو حمتملة.
نتنياهو  لسان  عىل  أيضًا  جاءت  اإلرسائييل  التصعيد  ذروة 
يتحدث  التي  األوىل  املرة  وهي  لألمن،  ميونيخ  مؤمتر  وأمام 
حيرضه  الذي  السنوي  الدويل  املؤمتر  هذا  أمام  نتنياهو  فيها 
عن  جمملها  يف  نتنياهو  كلمة  كانت  العامل.  قادة  من  الكثري 
نتنياهو  أعلن  فقد  الفلسطيني.  الشأن  جتاهل  وتعمد  إيران، 
لزم  إذا  إيران  "ستتحرك ضد  أن حكومته   )2018/2/18(
األمر وليس فقط ضد وكالئها" يف الرشق األوسط، ومل ينس 
أكرب  متثل  "طهران  بأن  دائاًم  يردده  ما  تأكيد  يعيد  أن  نتنياهو 

هتديد للعامل".
من يوقع اآلخر يف املصيدة

التصعيد  إىل  إضافة  وتطوراهتا  األحداث  هذه  قراءة 
األمريكي والدويل يف جملس األمن ضد روسيا بسبب عنف 
اهلجوم الذي يشنه اجليش السوري يف الغوطة الرشقية لدمشق 
امليليشيات  سيطرة  من  الغوطة  لتحرير  روسيا  من  مدعومًا 
وخاصة تنظيم "النرصة" اإلرهايب تقول أن واشنطن وتل أبيب 
يف طريقهام إلدخال إيران ومعها روسيا، ربام، يف املصيدة، وأن 

هناك تعمدًا للعمل ضد إيران مبارشة. 
يؤكد هذا الكثري من الكتابات التي ال جتد جدوى من شن 
حرب ضد "حزب اهلل" قد تدمر قدرات احلزب بل وقدرات 
لبنان وبنيته التحتية وأعدادًا هائلة من املدنيني لكنها سيكون 
اإلرسائيليني  عىل  وتدمريًا  خطورة  األشد  ربام  نتائجها،  هلا 
عسكريني ومدنيني، وتطالب بنقل احلرب مبارشة ضد إيران 
ما  نحو  عىل  اإليرانية  األرايض  عىل  بل  سوريا  يف  فقط  ليس 
طالب وزير البناء واإلسكان يؤاف جالنت يف حديثه إلذاعة 
اجليش اإلرسائييل بقوله: "جيب إعادة إيران 1500 كيلو مرت 
رضورة  إىل  إشارة  يف  لبنان"  إىل  اهلل"  "حزب  ومنظمة  رشقًا، 
الرشق،  مثلث  "تفكيك  بـ  ومطالبته  سوريا،  من  انسحاهبام 

املكون من إيران وسوريا وحزب اهلل".
 لكن الرؤية كانت أشد وضوحًا عند الدكتور إييل كرمون 
و"معهد  اإلرهاب"  ضد  السياسة  "معهد  يف  الباحثني  كبري 
السياسة واإلسرتاتيجية" يف هرتسيليا الذي نرش مقااًل مهاًم يف 
فيه خماطر تورط إرسائيل يف حرب  "معاريف" يعدد  صحيفة 
ضد "حزب اهلل" يف لبنان، حمذرًا من امتالك احلزب لـ 100- 
120 ألف صاروخ قادرة عىل تدمري أشياء كثرية وخطرية يف 
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"ردع  عىل  إرسائيل  تعمل  أن  رضورة  مستخلصًا  إرسائيل، 
مدن  عىل  يكون  أن  "جيب  التهديد  أن  مؤكدًا  مبارشة"،  إيران 

إيرانية وعىل رأسها العاصمة طهران".
يبدو أن هذا التحريض ضد إيران مل يأت من فراغ، إذ أنه 
وجر  املصيدة  عمق  يف  إيران  إدخال  إىل  األرجح  عىل  هيدف 
روسيا معها ضمن مرشوع أمريكي ضد روسيا وإيران هدفه 
إفشال اخلطة السياسية الروسية لألزمة السورية املدعومة من 
يكون  جديد  وعسكري  سيايس  واقع  وفرض  وتركيا  إيران 
النجاحات  حساب  عىل  إدارته  يف  الطوىل  اليد  لواشنطن 
إدلب  يف  الروسية  الطائرة  إسقاط  كانت  بدايته  الروسية، 
العبور  السورية  القوات  حماولة  عىل  األمريكي  اهلجوم  ثم 
وهو  الزور،  دير  حمافظة  يف  الفرات  لنهر  الرشقية  الضفة  إىل 
بحيث  لسوريا  تقسيم  خط  فرض  استهدف  الذي  اهلجوم 
غطاء  حتت  أمريكية  للنهر  الرشقية  الضفة  يف  السيطرة  تكون 
التحالف األمريكي مع قوات سوريا الديمقراطية، وامتداده 
السوري  ملنع اجليش  الغوطة الرشقية لدمشق  أخذ حيدث يف 
العاصمة  خارصة  يف  ينزف  جرحًا  إلبقائها  حتريرها  من 
خميم  عىل  "داعش"  ميليشيات  سيطرة  حال  هو  كام  السورية، 

الريموك عىل اجلانب اآلخر للعاصمة السورية.
اخلطة األمريكية اجلديدة، أو املرشوع التقسيمي األمريكي 
التحليالت والتوقعات وتبلور يف  اجلديد لسوريا جتاوز حيز 
اخلارجية  وزير  مساعد  ساترفيلد  ديفيد  عرضها  إسرتاتيجية 
يف  عقده  اجتامع  خالل  األوسط  الرشق  لشئون  األمريكي 
"جمموعة  عن  ممثلون  حرضه   2018 يناير   11 يف  واشنطن 

سوريا" األمريكية.
دونالد  الرئيس  أن  لالجتامع  احلارضين  أبلغ  ساترفيلد 
رغم  سوريا،  يف  مهمة  عسكرية  قوة  عىل  اإلبقاء  قرر  ترامب 
األمريكية  اإلدارة  وأن  رسميًا،  "داعش"  ضد  املعركة  انتهاء 
التي  العملية،  هلذه  سنويًا  دوالر  مليارات  أربعة  خصصت 
سينفق منها أيضًا عىل توسيع القواعد العسكرية األمريكية يف 
األرايض التي يسيطر عليها األكراد، خصوصًا يف الرميالن يف 
خط  )كوباين( عىل  العرب  السوري، ويف عني  الرشق  أقىص 
هو  ذلك  من  اهلدف  أن  وأوضح  الرتكية،  السورية-  احلدود 
أو  الطويل يف سوريا،  املدى  التمركز عىل  اإليرانيني من  منع 

فرض أنفسهم يف مسارات احلل السيايس.
الرويس  املسعى  إفشال  أيضًا عىل   كام تعمل اإلسرتاتيجية 
بالرتكيز عىل دور  للتوصل إىل حل سيايس لألزمة السورية، 
األمم املتحدة واملبعوث الدويل ستيفان دي ميستورا من أجل 
فرض خمطط تقسيم سوريا كأولوية أمريكية، ابتداًء من تغليب 
حضور  عن  اآلن  من  األمريكي  والتوقف  جنيف،  مسار 
اجتامعات أستانة وختفيض احلضور الدبلومايس يف هذا املسار 

إىل أدنى حد، للعودة باملسار السيايس إىل جنيف، مع الرتكيز 
الكردية  للمعارضة  وسيايس  دبلومايس  وجود  إبراز  عىل 
عرب  واألكراد  الفرات  رشق  مع  دبلوماسية  قناة  وتأسيس 
تعيني ويليام روبوك سفريًا لدى "قوات سوريا الديمقراطية"، 
وإعطاء املزيد من االعرتاف والوزن الدبلومايس لألكراد يف 

املسار التفاويض مع احلرص عىل عدم استفزاز تركيا.
بريطانيًا  املدعومة  األمريكية  اإلسرتاتيجية  أو  اخلطة  هذه 
خمطط  يف  فعاًل  دخلت  املتحدة  الواليات  أن  تعني  باألساس 
احتواء إن مل يكن إهناء الوجود اإليراين يف سوريا مع حمارصة 
تسعى  الوقت  ذات  ويف  لروسيا،  السيايس  والنفوذ  الدور 
مواجهات  إىل  ودفعها  سوريا  يف  إيران  استفزاز  إىل  إرسائيل 
قد تؤدي إىل تدخل عسكري أمريكي مبارش، ما يعني العودة 

جمددًا إىل "سيناريو احلرب".
 ماذا ستفعل إيران؟

الفعل  بردود  مرتبط  وهو  التحدي،  السؤال  هو  هذا 
عسكريًا  للتورط  تستفز  أن  يمكن  روسيا  فهل  الروسية، 
طرفًا  املتحدة  الواليات  دخلت  إذا  األمريكيني  ضد  مبارشة 

عسكريًا ضد إيران أو اجليش السوري؟
وكذلك  أمريكيًا،  مستهدفة  أهنا  تدرك  روسيا  أن  واضح 
يدرك الرئيس بوتني الذي يتعرض اآلن حلملة ضغوط دعائية 
رئيسًا  انتخابه  إعادة  عملية  خيوض  الذي  الوقت  يف  مكثفة 
بل  وحدها  سوريا  يف  ليس  االستهداف  هذا  الرابعة،  للمرة 
النووية  العاملي، واإلسرتاتيجية  النظام  هو رصاع عىل زعامة 

األمريكية اجلديدة هي أحد مؤرشات هذا الرصاع.
إىل  متطورة  بأسلحة  الرويس  الدفع  االعتبار  يف  أخذنا  لو 
الشبح(   -57 )سو-  اخلامس  اجليل  طائرات  خاصة  سوريا 
مرشوع  إزاء  األمن  جملس  يف  الرويس  واإلرصار  وغريها، 
األمن  جملس  عىل  عرض  الذي  السويدي   ñ الكويتي  القرار 
ونجاح موسكو يف تعديل الفقرة التنفيذية الثانية من مرشوع 
تنظيامت  ضد  العسكرية  "العمليات  أن  عىل  لتنص  القرار 
داعش والنرصة وكل من يرتبط هبا لن تكون مشمولة بوقف 
السبت  يوم  إقراره  تم  الذي  القرار  وجمئ  القتالية"،  األعامل 
يمكننا  الروسية،  التعديالت  متضمنًا   )2018 فرباير   24(

القول أن روسيا ستقاوم اإلسرتاتيجية األمريكية.
هل ستقبل إيران هي األخرى هبذا اخليار، أي خيار التصدي 
دخلت  تكون  أن  يمكن  وبذلك  األمريكية،  لإلسرتاتيجية 
"املصيدة" التي جيري إعدادها أمريكيًا وإرسائيليًا كام  بإرادهتا 
يروج البعض، أم أن هذا القبول اإليراين بخيار املواجهة القوية 
لإلسرتاتيجية أو للسياسة األمريكية اجلديدة يف سوريا املدعومة 
إيرانية "مصيدة"  العكس  عىل  يكون،  أن  يمكن   إرسائيليًا 
 إلرسائيل حسب ما عرب عن هذا املعنى مؤخرًا عاموس هرئيل 
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إرسائيل  أن  اعترب  الذي  اإلرسائيلية  "هآرتس"  صحيفة  يف 
إيران  ونفذته  له  خططت  إسرتاتيجي  رشك  يف  فعاًل  وقعت 
عندما أرسلت الطائرة بدون طيار إىل األجواء اإلرسائيلية يوم 
10 فرباير 2018 ما أدى إىل انجرار إرسائيل إلسقاط الطائرة 
ومن ثم كانت املواجهة التي انتهت بسقوط طائرة إرسائيلية 
عسكري  واقع  هي  واملحصلة   ،"16 "اف  طراز  من  مقاتلة 
هرئيل  يقول  وكام  مرة،  فألول  فيه،  إرسائيل  وجدت  جديد 
جتد إرسائيل نفسها يف مواجهة مبارشة مع إيران عىل األرايض 
السورية، وسيكون عىل إرسائيل بعد ذلك مواجهة "جمموعة 
ثقة  ضدها،  للعمل  إيران  استعداد  التطورات:  من  إشكالية 
أكثر، دعم رويس  يقلق  نظام األسد، وما  متزايدة لدى  ذاتية 
للخط املتشدد لباقي أعضاء التحالف الذي تقوده يف سوريا".
وما  النفوذ  لرصاع  ساحة  جمددًا  عادت  سوريا  أن  واضح 
من  األفق  يف  بارزًا  أضحى  سيايس  حل  أنه  عىل  يصور  كان 
أخذ يف  بعدمها سوتيش  أستانة وجنيف ومن  خالل مساري 
جديدة  إلسرتاتيجية  يعدون  األمريكيون  كان  وإذا  التبدد. 
وأن إرسائيل قررت وعىل لسان نتنياهو أن تتحرك ضد إيران 
مكاسبها  عن  ترتاجع  لن  روسيا  وأن  الوكالء"،  ضد  "وليس 
إيران  بإيران هو: هل  اخلاص  املهم  السؤال  يبقى  يف سوريا، 
مع  أو  إرسائيل  مع  مبارشة  حرب  يف  تتورط  ألن  مستعدة 
الواليات املتحدة وإرسائيل قد تتجاوز سوريا ولبنان وتكون 

األرايض اإليرانية ميداهنا؟
إيران ال حتبذ هذا اخليار، وأهنا حريصة،  أن  اإلجابة طبعًا 
أراضيها،  خارج  حرب  أي  تكون  أن  عىل  إرسائيل،  هي  كام 
القادة  كان  وإذا  املتطور،  الصواريخ  سالح  عىل  معتمدة 

العسكريون هيددون دائاًم بتدمري "العدو األمريكي وقواعده" 
فإن وزير اخلارجية اإليراين حممد جواد ظريف كان حريصًا يف 
رده عىل مداخلة نتنياهو أمام مؤمتر ميونيخ لألمن الدويل عىل 
املتحدة  الواليات  واهتم  إيران"،  بـ"هسترييا  أسامه  ما  احتواء 
باستغالل املؤمتر لـ"إحياء هذه اهلسترييا"، مؤكدًا أن إرسائيل 
حياول  كان  أنه  أي  جرياهنا"  ضد  العدوان  سياسة  "تعتمد 

استبعاد "لغة احلرب"، وأن يعود إىل املواجهة السياسية.
تبادر بحرب ضد إرسائيل أو ضد  إيران لن  أن  يعني  هذا 
اإليرانيني  لكن  سوريا،  خارج  أو  سوريا  يف  األمريكيني 
سيكونون مضطرين للدخول يف احلرب إذا فرضت عليهم، 
هذه  مثل  لوقوع  املرجح  العامل  سيبقى  األحوال  كل  ويف 
"حزب  قادة  يدركه  ما  وهذا  املتحدة،  الواليات  هو  احلرب 
اهلل" الذين استبعدوا خيار حدوث عدوان إرسائييل ضد لبنان 
"ألهنم يدركون جيدًا أهنم ال يستطيعون القيام بعمل عدواين 
قبل  ومن  ومؤملًا  قاسيًا  سيكون  الرد  أن  لتوقعهم  لبنان  ضد 
اجلميع يف لبنان: جيش ومقاومة والشعب باملقدمة" عىل نحو 
ما ورد عىل لسان حممد فنيش وزير الشباب والرياضة عضو 
أكد  فنيش  لكن  اهلل"،  لـ"حزب  التابعة  للمقاومة  الوفاء  كتلة 
يف النهاية أن "األمر مرتبط بالسياسة األمريكية باملنطقة، ألن 
إرسائيل ال تقوم بعمل دون غطاء أمريكي"، ما يعني أن قرار 
قرارًا  أضحى  الراهن،  التصعيد  كل  ظل  يف  أين،  إىل  سوريا 
أمريكيًا وليس روسيًا عىل نحو ما كانت جتري األحداث طيلة 
األخطر  التحدي  هو  وهذا  األقل،  عىل  األخريين،  العامني 
بالنسبة إليران ومرشوعها اإلقليمي الذي يواجه اآلن اختبارًا 

صعبًا يف سوريا.




