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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5927

من الصحافة

إيران ــ املقاومة في لبنان :شراكة في التأسيس ،األثمان واالنتصارات

افتتاحية اليوم

من يصفق للعقوبات األمريكية على إيران؟
وق��ع الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب أم��راً تنفيذي �اً أع��اد بموجب��ه
تفعي��ل سلس��لة م��ن العقوب��ات الصارم��ة ض��د إي��ران ،تنط��وي عل��ى من��ع
الحكوم��ة اإليرانية من اس��تخدام ال��دوالر األمريكي في مختلف عقودها
التجاري��ة وخاصة تس��ويق النفط ،وحظر التعامالت بالمعادن النفيس��ة،
وتعطيل توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الحديد والصلب
واأللمني��وم .كم��ا تش��مل العقوب��ات إيق��اف التعام��ل بالري��ال
اإليران��ي أو الس��ندات الحكومي��ة اإليراني��ة ،وف��رض قي��ود
عل��ى صناع��ة الس��يارات والس��جاد ،وحظ��ر اس��تيراد أو
تصدي��ر البرام��ج التقني��ة الصناعي��ة ذات االس��تخدام
الم��زدوج المدني والعس��كري ،باإلضاف��ة إلى فرض عقوبات
ثانوي��ة عل��ى الش��ركات الت��ي تتعامل م��ع االقتص��اد اإليراني.
كما أنذر ترامب بأن إدارته سوف تفرض حزمة ثانية من العقوبات
في تش��رين الثاني /نوفمبر المقبل ،تش��مل الشحن البحري وقطاعات
الس��فن والطاق��ة والنف��ط ،وكذل��ك التعام�لات المالي��ة للمص��رف
المركزي اإليراني.
وف��ي أح��د تعليقات��ه على هذا األم��ر التنفيذي ،غ��رد ترامب بأن «كل
م��ن يتعام��ل تجارياً مع إيران لن يتعامل تجارياً مع الواليات المتحدة»،
وكان يقص��د بصفة محددة ق��رار االتحاد األوروبي بتفعيل نظام يحمي
الش��ركات األوروبي��ة م��ن طائل��ة العقوب��ات األمريكي��ة ،ويم ّك��ن ه��ذه
الش��ركات م��ن الوف��اء بالتزاماته��ا تج��اه العق��ود المبرمة م��ع الحكومة
اإليراني��ة قب��ل س��ريان مفع��ول األم��ر التنفي��ذي .ولع��ل ه��ذه الخط��وة

األوروبي��ة ه��ي ردة فع��ل االحتج��اج األول��ى م��ن جان��ب حلف��اء واش��نطن،
إزاء سياس��ة تض � ّر بمصال��ح الصناع��ة األوروبي��ة وبالتال��ي تنعك��س س��لباً
عل��ى األحوال االقتصادية والمعيش��ية في معظ��م المجتمعات األوروبية.
وف��ي األس��اس كان التحالف األطلس��ي بين واش��نطن وال��دول األوروبية
قد تعرض النتكاس��ات متعاقبة بس��بب سياس��ات ترامب ،بدأت بانس��حاب
البي��ت األبي��ض م��ن اتفاقي��ة المن��اخ ،ث��م م��ن االتف��اق النووي م��ع إيران،
وص��و ًال إل��ى ف��رض الرس��وم الجمركي��ة عل��ى ال��واردات األوروبي��ة إل��ى
الواليات المتحدة.
ه��ذا ف��ي ص��ف الحلف��اء ،وأم��ا لدى خص��وم من أمثال روس��يا
والصي��ن ف��إن العقوب��ات األمريكي��ة فرص��ة ذهبي��ة لي��س
لتنش��يط التعامالت االس��تثمارية والصناعي��ة والتجارية
المختلف��ة م��ع إي��ران فحس��ب ،ولك��ن أيض �اً الخت��راق
العقوب��ات المفروض��ة أص� ً
لا عل��ى موس��كو ،والمضايق��ات
والرس��وم الخانق��ة الت��ي تعان��ي منه��ا التج��ارة الصيني��ة م��ع
الوالي��ات المتح��دة .كذل��ك ف��إن اقتص��ادات آس��يوية حيوية ،في
تركي��ا والهن��د عل��ى س��بيل المثال ،لن تتوان��ى عن انته��از الفرصة إياها
فتوط��د صالته��ا بالس��وق اإليراني��ة ،بالنظر إلى أ ّن حجم الخس��ائر التي
س��وف تنج��م ع��ن إج��راءات واش��نطن العقابية بس��بب التعامل م��ع إيران
ال يكاف��ئ حج��م م��ا س��يجنيه البل��دان م��ن مكاس��ب ،ان دول��ة االحت�لال
اإلس��رائيلي هي جهة التصفيق األبرز لهذه العقوبات.وليس جديراً بهذه
السياسات إال الحصيلة الهزيلة والنتائج المعكوسة.

السياسة األمريكية الخرقاء ..إلى أين؟
الش��ك في أن المراقب أو المتابع السياسي
يحت��اج إل��ى ق��درة إضافي��ة م��ن أج��ل اإلمس��اك
بش��كل دقي��ق وموضوع��ي بخي��وط ومس��ارات
وتوجه��ات السياس��ة األميركي��ة ،أي يحت��اج
إل��ى ض��رورة التفري��ق بي��ن الك��ذب والصدق في
المواق��ف األمريكية ،وبين الثانوي واألساس��ي،
وبي��ن التكتيك��ي واالس��تراتيجي وقب��ل ذل��ك
وضع اليد بشكل كامل على ما تثيره الواليات
المتح��دة بلس��ان رئيس��ها ترام��ب م��ن بالون��ات
اختبار حيال األوضاع ليس في سورية فحسب،
بل أيضاً حيال أوضاع المنطقة عموماً.
باألس��اس نج��د أن الوالي��ات المتح��دة
ال تري��د تفاهم �اً أو توافق �اً م��ع روس��يا حي��ال
قضاي��ا الص��راع والن��زاع عل��ى المس��تويين
اإلقليمي والدولي ،وبش��كل خاص بش��أن موقف
أمي��ركا م��ن إي��ران وم��ن س��ورية وم��ن القضية
الفلس��طينية وم��ا تطرحه من مش��روعات تريد

م��ن خالله��ا اس��تمرار ادعائه��ا بالخصوم��ة
م��ع روس��يا ،وف��ي أفض��ل األح��وال م��ا ع ّب��ر عنه
الرئي��س ترام��ب ف��ي قم��ة هلس��نكي م��ن أن
روس��يا ليس��ت صديق �اً ،بل هي منافس ش��ريف،
وذل��ك ف��ي المؤتم��ر الصحف��ي المش��ترك مع
الرئيس فالديمير بوتين .منذ ش��هور والواليات
المتح��دة تعل��ن أنه��ا ستس��حب قواته��ا م��ن
س��ورية ف��ي ظ��ل الضغ��ط الروس��ي
والدول��ي عل��ى اإلدارة األميركية،
واأله��م م��ن ذل��ك بس��بب
االنتص��ارات الت��ي يحققه��ا
الجيش العربي الس��وري حتى في
المناط��ق القريب��ة والمتاخم��ة لوجود
ه��ذه الق��وات التي هي ف��ي القانون الدولي
ق��وات احت�لال وغي��ر ش��رعية ،لك��ن ف��ي الوقت
نفس��ه تس��عى أمري��كا إلى االس��تمرار ف��ي تبني
ودع��م م��ا تبقى من «داعش» ،وه��و ما جرى في

بادية ش��رقي الس��ويداء ،فأمريكا ش � ّكلت غطاء
لمجموع��ات «داع��ش» اإلرهابي��ة وجرائمه��ا
ف��ي الس��ويداء وش � ّكلت أيض �اً الحاض��ن لهؤالء
اإلرهابيي��ن عب��ر نقله��م إل��ى مناط��ق تعتق��د
أمريكا أنها قد تكون ساخنة إلعادة تشغيل هذا
التنظي��م اإلرهاب��ي المتوح��ش ،وه��و م��ا يطلق
علي��ه «الح��روب المتنقلة» والت��ي تريد أمريكا
م��ن خالله��ا اإلبق��اء عل��ى وجوده��ا الس��تباحة
األرض الس��ورية .وف��ي الوق��ت ال��ذي ب��دأت فيه
أمري��كا بفتح حرب جديدة على إيران بعقوبات
أرادت أن تستكملها بشأن انسحابها من الملف
الن��ووي اإليران��ي ،وتراجع��ت ف��ي الوقت نفس��ه
كن��وع م��ن التأجي��ل بإع�لان «صفق��ة الق��رن»
حي��ال القضية الفلس��طينية وهي الصفقة
الت��ي مات��ت قب��ل أن تول��د .كل ه��ذه
الن ّي��ات األمريكي��ة تدل��ل عل��ى أن��ه
ينبغ��ي ع��دم الوث��وق مج��دداً
بالسياسة األمريكية المقامرة
والخرق��اء والعدواني��ة والب��د
هن��ا من إجبارها عل��ى التخلي عن
هذه السياسة.
أحمد صوان

سيما

زافي

ني

عين على الصحافة االجنبية

لفع��ل ذل��ك .أما بالنس��بة للمس��ار اآلخ��ر الذي
يم��ر عب��ر مضي��ق هرمز ...فق��د هددت إي��ران مرارا
بإغالق��ه .األس��باب التي تجعل الحوثيي��ن واإليرانيين
يه��ددون بإغ�لاق المضيقي��ن مختلف��ة .لي��س م��ن قبي��ل
المصادف��ة أن إس��رائيل ،الت��ي تفض��ل ع��ادة ع��دم الت��ورط ف��ي
النزاع��ات بي��ن ال��دول العربي��ة أو بي��ن الش��يعة والس��نة ،أعلن��ت عن
اس��تعدادها لي��س لمج��رد دع��م أح��د طرف��ي الن��زاع ،معنويا أو سياس��يا أو
مالي��ا ،إنم��ا وإرس��ال قواته��ا .حتى وقت قريب ،لم يك��ن أحد يتخيل ذلك.
أما اليوم ،فتعلن إس��رائيل ذلك على المأل ،ما يعكس تغيرات عميقة في
العالق��ات العربي��ة اإلس��رائيلية ،يمك��ن أن يعقبه��ا انفراج دبلوماس��ي .في
الحقيق��ة ،إس��رائيل تعن��ي ائتالفا آخر ،قد يتش��كل ،إذا تج��رأت إيران على
التع��دي عل��ى حري��ة المالح��ة ف��ي المنطق��ة .م��ن الصع��ب الق��ول كيف
س��تتطور األح��داث ف��ي اليم��ن وحوله��ا .ف��أي ش��رارة ،س��واء كان��ت إهانة
ش��خصية م��ا ،أو تصرف��ا غي��ر م��دروس ،يمكنها بس��هولة تفجي��ر الوضع أو
إطالق نوع من التفاعل المتسلسل الذي ال يمكن إيقافه.
رافيل مصطفين

يب��دو أن الح��رب المس��تمرة ف��ي اليم��ن من��ذ الع��ام  2014قد
اس��تنفدت الكثير من الموارد البش��رية والمادية التي كان من
المتوق��ع أن تتقل��ص بحل��ول الي��وم ،ال س��يما مع ع��دم توقع أن
يحق��ق أي م��ن الطرفي��ن انتصارا س��احقا في األف��ق المنظور.
م��ن أي��ام قليلة ،ع ّبرت إس��رائيل عن اس��تعدادها لالنضمام إلى
التحالف الدولي .فقد قال رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامين
نتنياهو ،في كلمته أمام عرض عسكري في حيفا ،إن إسرائيل
ستشارك في العملية العسكرية لفك الحصار عن مضيق باب
المن��دب .وأضاف« :إذا حاول��ت إيران إغالق باب المندب فإنني
متأك��د م��ن أنه��ا س��تواجه تحالف��ا دولي��ا مصمم��ا عل��ى ع��دم
السماح بذلك ..سيشمل هذا التحالف دولة إسرائيل بقواتها
المسلحة”.
إال أن طه��ران أنه��ا ل��ن تغل��ق مضي��ق ب��اب المن��دب ولم ت��دع الحوثيين

زيتا

يا غا

إسرائيل تدخل الحرب اليمنية

كيف يفكر العدو؟

ترامب ضد وكالة الغوث

(كما حالة األلمان الذين طردوا من دول ش��رق أوروبا ،أو حالة اليونانيين
الذي��ن ت��م تهجيرهم من تركيا) .الالجئون الفلس��طينيون فقدوا وطنهم،
وال يس��مح له��م بالع��ودة إل��ى الدولة (إس��رائيل) التي قامت عل��ى أنقاضها،
ولي��س له��م دولة .طالما أنه ال يوجد ح��ل متفق عليه للنزاع الذي أدى إلى
فق��دان وطنه��م ،ف��إن مكان��ة اللج��وء ت��ورث لألحف��اد دون صلة م��ع وضعهم
االقتص��ادي .الجمعي��ة العمومية لألمم المتحدة الت��ي اتخذت القرار 194
بش��أن حقوق الالجئين الفلسطينيين بالعودة أو الحصول على تعويضات،
حسب رغبتهم ،هي التي تمدد كل بضع سنوات تفويض األونروا.
م��ن ناحي��ة عملي��ة ،ف��إن دول العال��م ف��ي الحقيق��ة ال تق��ف م��ن وراء
التصري��ح ال��ذي يفه��م م��ن تمدي��د تفوي��ض األم��م المتح��دة وق��رار 194
ال��ذي ل��م ينف��ذ .وم��ن ناحي��ة عملي��ة أيض��ا ف��إن ه��ذه ال��دول ال تقف من
وراء الق��رارات الت��ي اتخ��ذت ف��ي األم��م المتحدة ضد المس��توطنات،
ول��م تصم��م على تنفيذها .ولكن في ش��بكة العالقات الدولية فإن
ق��رارات األم��م المتح��دة كان��ت وم��ا زال��ت ذخ��را فلس��طينيا
سياسيا.
ه��ذا ه��و الذخ��ر الفلس��طيني ال��ذي تح��اول الوالي��ات
المتح��دة ف��ي أعق��اب دوائ��ر يمين ـ وس��ط إس��رائيلية تصفيته
اآلن .ه��ي ل��ن تنجح ف��ي تصفيته بدون هز مكان��ة األمم المتحدة
أو أن تمل��ي عليه��ا قواع��د س��لوك وتصوي��ت أبع��د م��ن ح��ق الفيتو في
مجلس األمن .تهديد ترامب بأن الدول التي س��تصوت في األمم المتحدة
ضد موقف الواليات المتحدة س��تعاقب بتقليص المس��اعدة األمريكية لها
ما زال قائما .كلما مر الوقت يتبين أن قرارات ترامب االرتجالية لها خط
تفكير وعمل منطقي ومتواصل.
لذل��ك لي��س م��ن الصعب تخي��ل اللحظة التي س��تقترح فيه��ا الواليات
المتحدة في األمم المتحدة عدم تمديد تفويض األونروا ـ وس��تكون هناك
دول تخشى التصويت ضد رغبة الواليات المتحدة.
عميره هاس

تس

هآر

كأي إع�لان نواي��ا لترام��ب ورجاله ،فإن اإلعالن ع��ن الحاجة إلى تغيير
تفويض وكالة غوث وتش��غيل الالجئين الفلس��طينيين «األونروا» ،بدا في
البداي��ة وكأن��ه قرار ارتجالي ،بدون دراس��ة معمقة للموضوع أو مثل بالون
اختبار ،وبإعادة النظر فإن اإلعالن يتوافق جيدا مع خطوات أخرى لإلدارة
األمريكي��ة الت��ي تضع��ف وتلغ��ي اتفاق��ات دولي��ة قائم��ة :االتفاق م��ع إيران،
العالقات مع دول الناتو ،واالتفاقات التجارية.
واالنس��حاب م��ن االتف��اق النووي مع إي��ران ،وتعام��ل الواليات
المتحدة مع األونروا هناك أيضا تظهر بصمات إسرائيل.
ب��دأت وكال��ة األون��روا العم��ل ف��ي  1أي��ار  ،1950وكان
تفويضها مؤقتا ،واس��تهدفت توفير المس��اعدة عبر وس��ائل
مختلفة لالجئين الفلس��طينيين إلى حين إيجاد «حل عادل»
لمش��كلتهم .وألن ح�لا كه��ذا ل��م يت��م العث��ور علي��ه حت��ى اآلن
ف��إن التفوي��ض يم��دد كل بض��ع س��نين ع��ن طريق تصويت ف��ي األمم
المتح��دة وفق��ا للظ��روف ،وأحيان��ا يش��مل التفوي��ض مجموع��ات س��كانية
فلس��طينية أخرى مثل مهجري  1967أو س��كان قطاع غزة الذين هم ليس��وا
الجئي��ن ولكنه��م تض��رروا م��ن الهجمات اإلس��رائيلية .صالحي��ة التفويض
الحالي تستمر حتى حزيران .2020
المشكلة في األونروا من ناحية المطالبين بحلها في إسرائيل والواليات
المتحدة ليس��ت في التمويل نفس��ه ومساعدة المحتاجين ،بل في استمرار
وجود المنظمة على مدى عش��رات الس��نين الذي هو إنجاز فلسطيني يعبر
ع��ن إجم��اع دول��ي يقض��ي ب��أن تصني��ف الالجئي��ن الفلس��طينيين يختل��ف
ع��ن تصني��ف الالجئين اآلخرين .الالجئون اآلخ��رون كانت وما زالت لهم
دول ،ومبدئي��ا ه��م يس��تطيعون أو يمكنه��م العودة إليها ،عن��د انتهاء األزمة
الت��ي أوج��دت مش��كلتهم (مث�لا الجئو روان��دا أو س��وريا) ،أو االنتق��ال إليها
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تتع��دد أبع��اد عالق��ة إي��ران بنتائ��ج ح��رب
ع��ام ( ،2006وغيره��ا م��ن انتص��ارات مح��ور
المقاوم��ة) م��ن أكث��ر م��ن جه��ة .فه��ي
ش��ريكة أساس��ية ،م��ع س��وريا ،ف��ي صناع��ة
ه��ذا النص��ر االس��تراتيجي ،ال��ذي يش��كل
أيض �اً ترجم��ة ناجح��ة الس��تراتيجيتها ف��ي
مواجه��ة التهدي��دات المحدق��ة به��ا .وه��ي،
كبقي��ة أطراف محور المقاومة ،اس��تفادت
م��ن معادل��ة ال��ردع الت��ي أرس��تها نتائج هذه
الح��رب ف��ي مواجه��ة إس��رائيل ،كم��ا أن
المقاوم��ة في لبنان وفلس��طين تتعزز قوتها
وحضوره��ا بصم��ود الجمهوري��ة اإلس�لامية
وتمسكها بخياراتها االستراتيجية.
وليس خافياً الدور التأسيسي إليران منذ
مطل��ع الثمانينات ف��ي إنتاج كل انتصارات
المقاومة في لبنان وفلس��طين ،في مواجهة
االحت�لال اإلس��رائيلي ،باإلضاف��ة ال��ى
االنتص��ار التاريخي على اإلرهاب التكفيري
ف��ي س��وريا .فهي الت��ي موّلت ودرب��ت وأمدت
بالس�لاح ...وش��كلت عمق �اً اس��تراتيجياً
للمقاوم��ة .وكانت ش��ريكة أيضاً من خالل
دفع ضريبة هذا الدور من اقتصادها وأمنها
االجتماع��ي ،عب��ر العقوب��ات الدولي��ة الت��ي
ته��دف بالدرج��ة األول��ى ال��ى إخضاعه��ا
للتخل��ي ع��ن خياراته��ا االس��تراتيجية ف��ي
الموقف من فلس��طين ودعم قوى المقاومة
في لبنان والمنطقة.
ش��كلت انطالق��ة الث��ورة اإلس�لامية ف��ي
إي��ران ،وانتصاره��ا ،ف��ي بعده��ا اإلقليم��ي،
ج��زءاً م��ن حرك��ة المواجه��ة م��ع الكي��ان
اإلسرائيلي عبر إسقاطها أهم حليف له في
المنطق��ة ،وهو نظام ش��اه إيران .وما أضفى
بع��داً اس��تثنائياً إضافي �اً عل��ى مفاعيل هذا
االنتص��ار ،تزامنه مع خ��روج مصر (اتفاقية
كام��ب ديفي��د) م��ن جبه��ة الص��راع م��ع
إس��رائيل ،وه��و ما س��اهم في حين��ه باحتواء
مفاعي��ل ه��ذا االنق�لاب في معادل��ة التوازن
االس��تراتيجي م��ع الع��دو ،ودف��ع باتج��اه
إع��ادة إنت��اج خريط��ة جدي��دة للتوازن��ات
اإلقليمي��ة ...وص��و ً
ال ال��ى الدع��م الم��ادي
والعس��كري والسياسي للمقاومة اإلسالمية
ف��ي لبن��ان ،م��ا أدى ال��ى تغيي��ر مع��ادالت
الص��راع ...وتحوي��ل لبن��ان ال��ى مس��تنقع
لق��وات جي��ش العدو منذ اجتي��اح لبنان عام
 ،1982وصو ً
ال الى إنجاز التحرير عام ،2000
فانتص��ار ع��ام  .2006به��ذا المعن��ى ،ش��كلت
ه��ذه االنتص��ارات (ومنها انتق��ال المعركة
ال��ى داخ��ل فلس��طين المحتل��ة) ،انتص��اراً
لخيارات إيران االستراتيجية.
ولع��ل العامل الرئيس��ي واألهم في الدفع
نح��و إنت��اج مع��ادالت جدي��دة ف��ي الص��راع،
تتبن خطاباً «معتد ً
مرده أن إيران لم َّ
ال» في
معادل��ة الص��راع م��ع العدو اإلس��رائيلي ،مع
أن��ه كان يوجد من المعطيات الموضوعية

م��ا قد يب��رر لها مثل ه��ذا الخيار ،في ذلك
الحي��ن ،تح��ت ش��عار المرحلي��ة إل��ى حي��ن
«التمكين».
ش��كل انتص��ار ع��ام  2006انتص��اراً
لالس��تراتيجية الت��ي تنتهجه��ا إي��ران ف��ي
مواجه��ة أعدائه��ا ،عل��ى رأس��هم الوالي��ات
المتحدة ،وهي اس��تراتيجية شبيهة الى حد
كبي��ر باس��تراتيجية ح��زب اهلل في مواجهة
التهديد اإلس��رائيلي ،مع األخذ بالحس��بان
الفارق الهائل بين إيران ولبنان على مستوى
الجغرافي��ا والديموغرافي��ا واإلمكان��ات.
وسبق أن حدَّد مرشد الجمهورية اإلسالمية
الس��يد عل��ي الخامنئ��ي أح��د مكام��ن القوة
الت��ي مكن��ت الجمهورية اإلس�لامية من ردع
الوالي��ات المتح��دة ،بالرغ��م م��ن تفوقه��ا
العس��كري والتكنولوج��ي الهائ��ل،
بالق��ول «نح��ن نخ��وض م��ع
االس��تكبار العالم��ي حرب �اً
غي��ر متكافئ��ة ...ق��د
تك��ون لالس��تكبار ق��درات
ال نمتلكه��ا ،لكنن��ا نح��ن أيض �اً
نتمت��ع بق��درات ال يمتلكه��ا ه��و...
الحرب غير المتكافئة هي حرب إرادات،
اإلرادة التي تصمد ،هي المنتصرة»( .خالل
مراس��م تخري��ج ضب��اط للح��رس الث��وري
.)2016/05/23
م��ن أب��رز تجلي��ات صم��ود إي��ران ،كان
دعمه��ا المباش��ر للمقاوم��ة ض��د االحت�لال
األميرك��ي للعراق ،في الوقت الذي كانت
في��ه الق��وات األميركي��ة تط��وق إي��ران م��ن
ث�لاث جه��ات :الجن��وب والش��رق والغ��رب،
وف��ي ظ��ل إدارة أميركي��ة عدواني��ة (ج��ورج
ب��وش وم��ن بع��ده ب��اراك أوبام��ا) .المفه��وم
نفس��ه ينس��حب عل��ى المحط��ات التالي��ة
ف��ي المواجه��ة ،وص��و ً
ال ال��ى س��وريا ودع��م
المقاوم��ة ف��ي لبن��ان وفلس��طين ...وإال فإن
الس��ؤال ال��ذي يف��رض نفس��ه دوم �اً ،أنه في
ظل التفاوت الهائل في القدرات العس��كرية
والتكنولوجية لمصلحة المعس��كر الغربي،
على رأسه الواليات المتحدة ،لماذا لم تبادر
األخيرة طوال مراحل الصراع الس��ابقة الى
الضغط عس��كرياً على إيران مقابل تخليها
ع��ن خياراته��ا اإلقليمية واالس��تراتيجية...
وبذلك تنهي مش��كلتها ومش��كلة إس��رائيل
في المنطقة؟ الجواب بكل بس��اطة ووضوح
يعود الى إدراك القيادة األميركية امتالك
إيران اإلرادة والقدرة على الرد الرادع ،الذي
ال يس��تند الى توازن اس��تراتيجي وعسكري،
فالمقارن��ة باألص��ل ال تص��ح ،وإنما يس��تند
ال��ى مجموع��ة عوام��ل موضوعي��ة وذاتية...
بينه��ا تب ّن��ي اس��تراتيجية «المعرك��ة
الالتماثلية» بالمفهوم الذي ش��رحه السيد
الخامنئ��ي ...والت��ي ش��كل انتص��ار ح��رب
ع��ام  2006تجس��يداً ناجح �اً ومدوي �اً له��ا

بمواجهة إسرائيل.
اس��تفادت إي��ران مث��ل باق��ي مح��ور
المقاوم��ة م��ن مع��ادالت ال��ردع اإلقليم��ي
ف��ي مواجهة إس��رائيل .وتجل��ى ذلك خالل
الس��جاالت الح��ادة الت��ي س��ادت الس��احة
اإلس��رائيلية قب��ل االتف��اق الن��ووي (تم��وز
 ،)2015بي��ن ج��زء من المس��توى السياس��ي،
على رأس��ه رئيس ال��وزراء بنيامي��ن نتنياهو
ووزي��ر األم��ن إيهود ب��اراك الداعي في حينه
إلى اس��تهداف المنش��آت النووي��ة اإليرانية،
وبي��ن المؤسس��ة العس��كرية واإلس��تخبارية
الت��ي كان��ت ترف��ض بش��دة ه��ذا الخي��ار
إس��تناداُ ال��ى أم��ور ع��دة ،م��ن ضمنه��ا ال��رد
الصاروخ��ي لح��زب اهلل ال��ذي س��يمطر
العم��ق االس��تراتيجي إلس��رائيل ،إضاف��ة
ال��ى الرد اإليراني الذي سيش��مل المصالح
األميركية في المنطقة.
تتمي��ز العالق��ة بي��ن أط��راف مح��ور
المقاوم��ة بالتراب��ط الوثي��ق ،كل
م��ن موقع��ه ،وبحس��ب ظروف��ه.
ويس��تند ه��ذا التراب��ط ال��ى
وحدة الخيارات االس��تراتيجية
ف��ي الص��راع م��ع إس��رائيل ،وال��ى
التهدي��دات المش��تركة ،فض� ً
لا عن
عوام��ل جغرافي��ة وسياس��ية أخ��رى .م��ن
هن��اُ ،تترج��م ق��وة أو انتص��ار أي ط��رف م��ن
أط��راف ه��ذا المح��ور تعزي��زاً لموق��ع وق��وة
بقي��ة األط��راف بالض��رورة ،واألم��ر نفس��ه
ينطب��ق ـــ �ـ ال��ى حد ما ــــ عل��ى ضعف وتراجع
أي منه��م ،م��ن خ�لال تأثي��ره عل��ى بقي��ة
األطراف.
وبما يتعلق باللحظة السياسية ،تنطوي
العقوب��ات الت��ي انتهجته��ا إدارة ترام��ب
ض��د الجمهورية اإلس�لامية عل��ى إقرار بأن
أي خي��ار عس��كري ضده��ا س��تترتب علي��ه
مخاط��ر كب��رى س��وف تط��اول الوج��ود
األميرك��ي ومصالح��ه ف��ي المنطق��ة ،وهو
م��ا ش��كل منطلق �اً للبح��ث ع��ن خي��ارات
�ف على الخيار العس��كري تجنباً
بديل��ة ،تلت� ّ
لنتائج��ه وتداعيات��ه ،وبه��دف تدفي��ع إي��ران
أثم��ان خياراته��ا االس��تراتيجية واإلقليمية
في ما يتعلق بالموقف من فلس��طين ودعم
المقاومة في لبنان ودعم س��وريا ،ومن أجل
تحري��ض الش��عب اإليران��ي عل��ى نظام��ه.
وم��ا الرس��ائل الت��ي وجهته��ا الجمهوري��ة
اإلس�لامية في مواجه��ة أي محاولة لمنعها
م��ن تصدي��ر نفطه��ا ،إال لثقته��ا بقدراته��ا
الرادع��ة ،ومعرفته��ا بحضوره��ا الق��وي ف��ي
وع��ي وحس��ابات البنتاغ��ون األكث��ر خب��رة
بعناص��ر الق��وة اإليرانية وتنوعه��ا ،ولكونها
تمل��ك القدرة واإلرادة على فرض معادالت
خليجي��ة وإقليمية ،في مواجهة أي خيارات
عسكرية ضدها.
علي حيدر

إسرائيل ...تجسيد للدولة «الداعشية»؟
أنش��أت إس��رائيل كيانه��ا ف��وق األرض الفلس��طينية ،متس��لحة
بأساطير دينية خاصة« ،اصطفائية» ،وقامت لهذه الغاية بارتكاب
جرائ��م ض��د اإلنس��انية ،وبح��روب إب��ادة وتطهي��ر عرق��ي ،م��ا فتئ��ت
تتواصل بأش��كال متفاوتة من الش��دة والقمع ،والحرب المتواصلة
ض��د األرض الفلس��طينية وأصحابه��ا ،ط��وال عق��ود وأجي��ال ،م��ن
دون أن يمتل��ك المجتم��ع السياس��ي الدول��ي ،الش��جاعة أو القدرة
عل��ى ردع الممارس��ات الصهيوني��ة ،إن ل��م نق��ل أن��ه نتيج��ة تواط��ؤه
وش��راكاته األمني��ة والقيمي��ة المختلة ،وانحيازات��ه الفاضحة لم
يرد أن يزجر تلك الممارسات وينقدها بهدف إيقافها عند حدها.
وه��ا ه��ي إس��رائيل وعب��ر قانونه��ا المس��مى «قان��ون القومي��ة»،
تري��د نف��ي كل صل��ة له��ا بأي ش��كل م��ن أش��كال الديموقراطية أو
الدول��ة المدني��ة ،وذل��ك لتأكي��د «يهوديتها» ،وبأنه��ا دولة «كل
يهود العالم»! وليس يهود االس��تيطان في فلس��طين فحس��ب ،وفي
ذل��ك تماه واضح مع تنظيرات «الدولة الداعش��ية» وأيدلوجياتها
الخاصة ،ومحاكاة واضحة ألس��اليب ومس��لكيات الفاش��ية
المس��تجدة عبر العالم ،وهي تترافق مع صعود التيارات
الش��عبوية القوموي��ة األكث��ر عنصري��ة ،ف��ي أوروب��ا
والواليات المتحدة.
ولئ��ن وجدن��ا ف��ي التش��ريعات القانوني��ة ذات
الطاب��ع «الدس��توري» في إس��رائيل ،عنصري��ة فاقعة،
ومس��لكيات «داعش��ية» تمي��ز وتصطف��ي بعنصري��ة
أكث��ر م��ن فاقع��ة ،ف��إن تش��ريع «دواع��ش» عصرن��ا ،ال يق��ل
«امتي��ازاً داعش��ياً» عن مس��لكيات النازية والفاش��ية والصهيونية
وعنصرياته��م الوحش��ية؛ وم��ا ه��ذا س��وى اس��تمرار إلرث الجرائ��م
الوحش��ية ض��د اإلنس��انية من��ذ ح��روب اإلب��ادة والح��روب الديني��ة
القديم��ة ،م��روراً بالح��روب اإلمبريالي��ة ،وص��و ً
ال إل��ى م��ا يختل��ط
اآلن ف��ي أذه��ان الن��اس ،من جرائ��م تمارس على جبهات عدة باس��م
الدي��ن وباس��م التج��ارة ب��ه ،وبغيره من غاي��ات وأهداف االس��تحواذ
على الس��لطة؛ السياس��ية أو الدينية ،وعلى ثروات العالم والهيمنة
عليه��ا ،لمصلح��ة أف��راد وعصاب��ات ومافيات الس��لطات الحاكمة؛
ف��ي وقت تحولت الس��لطة إلى غاي��ة نهائية ومآل أخير لما ترتجيه
نخ��ب سياس��ية واقتصادي��ة وثقافي��ة وديني��ة ،وم��ا يحي��ط به��ا من
س��لطويي اس��تبداد عمي��ق ،كما من عناصر عضوي��ة تغلغلت فيها
ميكروبات الرثاثة الناشئة في رعاية االستبداد السلطوي.
ول��م يك��ن م��ن المصادف��ات أن تق��وم النش��أة الكولونيالي��ة
إلس��رائيل ،عل��ى قواعد معيارية من اصطف��اءات دينية عنصرية،
تع��ادي اآلخ��ر؛ كل آخ��ر حتى ولو كان م��ن الطينة «اليهودية»

ذاته��ا ،وهك��ذا بالت��وازي ،قام��ت «الداعش��ية» عل��ى القاع��دة
العنصري��ة ذاته��ا التي ذهب��ت في عدائها لآلخ��ر ،كل آخر ،حتى
للذين من الطينة «اإلس�لامية» ذاتها أو «اإلسالموية»؛ مؤسسة
معايي��ر من العداء والعدوانية ،تتناس��ب م��ع أيديولوجيات الكره
والبغ��ض واالس��تبعاد واإلقصاء؛ حد التفنن ف��ي مبتكرات القتل
واإلج��رام ،الهادف��ة إل��ى إب��ادة م��ن يعتبره��م «دواع��ش» عصرن��ا
الع��دو ال��ذي ينبغ��ي مقاتلت��ه م��ن دون غي��ره من األع��داء .المهم
أن ت��ؤدي ه��ذه اإلب��ادة إل��ى االحتفاظ بس��لطة محلية «مقدس��ة»
ال عالقة لها بأي صراع قومي أو إقليمي أو دولي ،بقدر ما تسعى
إلى توطيد أركان «دولتها الدينية» ،حتى ولو أدى األمر ليكون
عناصر التنظيم (داعش) أو بعض نخبه عبيداً في خدمة أس��ياد
الس��لطات القائم��ة ومخابراته��ا وأجهزته��ا األمني��ة .ولي��س أدل
عل��ى ه��ذا الوض��ع من خدم��ة العديد م��ن مجامي��ع «الدواعش»
ونخبها ،ليس لذاتهم المفتتة ،بل ولعدد من األطراف المش � ّغلة
له��م ،عل��ى رغ��م تناقضاته��ا وتعارضاته��ا المختلفة عل��ى امتداد
المنطقة والعالم .في ما هم يزهقون أرواح السذج والبسطاء من
الناس في عمليات القتل .
كلتاهم��ا ،دول��ة الكولونيالي��ة اإلس��رائيلية ،ودولة الخالفة
«الداعش��ية» ،ش��ريكة ف��ي خاصية «االصطف��اء» والتمييز
العنصري (والديني) والقتل وارتكاب المجازر وممارسة
سلوك إبادي ،استهدف ويستهدف إقامة دول عنصرية
ذات حرفية عالية في ارتكاب فنون مبتكرة من صنوف
المج��ازر ،كي تس��ود «الدولة اإلثنوقراطي��ة المجرمة»،
بمستبديها الطغاة .في مطلق األحوال ،ال ينبغي السماح أو
التهاون بأن تس��ود دولة كهذه ،على رغم ما يش��هده عالمنا اليوم
م��ن اخت�لال ف��ي موازي��ن ومعايير القي��م واألخالقيات اإلنس��انية،
وه��ذا م��ا ش��جع إس��رائيل ك��ي تق��ر وبأغلبي��ة أعض��اء الكنيس��ت
تشريع قانون دستوري ،يعيد صوغ هويتها الكولونيالية إلى جانب
تمييزه��ا العنص��ري ،لي��س ضد قس��م م��ن المجتمع الفلس��طيني
(ال��دروز والش��ركس واألرم��ن وعدي��د األقلي��ات األخ��رى) ،ب��ل
ض��د كل الفلس��طينيين ،وه��و التوج��ه والمنب��ت األيديولوج��ي
الدين��ي ذات��ه ال��ذي ش��جع «دواع��ش» عصرن��ا عل��ى انته��اك كل
المضاع��ة الي��وم،
قي��م العدال��ة والمس��اواة والحري��ة ،واإلنس��انية ُ
عل��ى مذب��ح س��لطات تج��ار الم��ال واألعم��ال ،وكل الذي��ن بات��وا
يؤمن��ون بالسياس��ات الزبائني��ة وبمواق��ف سياس��ييها م��ن الطغ��اة
والمستبدين.
ماجد الشيخ

