قضايا وآراء

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6171

الأربعاء � 22شوال 2019/6/26 - 1440

7

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

إيران تثبت أن «اإلمبريالية نمر من ورق»

ال مبالغ��ة ف��ي اس��تعارة عب��ارة الزعي��م الصين��ي ماوتس��ي
تون��غ لوص��ف المش��هد الحالي ف��ي المنطق��ة والعالم حيث
تراجع��ت اعاصي��ر التهدي��دات وطب��ول الغ��زو العس��كري
األميركي إليران وتالشت التهديدات امام حسابات النتائج
والتبعات والعواقب في ظل ميزان القوى اإلقليمي والدولي.
سبق ان شهدنا مثل ذلك غير مرة في النضال التحرري
لش��عوب العالم خالل القرن الماض��ي والدرس يتكرر فحيث
تتواف��ر إرادة المقاوم��ة والتصمي��م عل��ى امت�لاك المق��درات
الوطني��ة وتنميته��ا بالتح��رر م��ن هيمنة االس��تعمار يتحول
الجبروت االستعماري إلى نمر من ورق .
البل��د المحاص��ر من��ذ أربعي��ن عام��ا والمثاب��ر عل��ى مجابه��ة
الهيمن��ة االس��تعمارية الصهيوني��ة ف��ي الش��رق وف��ي ذروة األذى
الالحق باقتصاده جراء نظام صارم من العقوبات والتدابير ومع
اعل��ى درج��ات الحش��د العدائ��ي إقليمي��ا تمك��ن م��ن ردع العربدة
والتهديد باإلرادة التحررية التي تعززها القدرات الحرة.
تحول��ت الغطرس��ة إل��ى مهزلة واس��تجداء للتفاوض بعد
فت��رة دقيق��ة مش��حونة بالتوت��ر والتصعيد وبموج��ات عاتية
من الصراخ االس��تعماري قابلها الثب��ات اإليراني الحازم في
التمسك بالكرامة القومية وباالستقالل التام.
اما مؤشرات القوة اإليرانية التي أثارت الذهول والتخبط
في مراكز القرار األميركية فأبرزها :
اوال التماسك الشعبي داخل إيران في وجه االستهداف
األميرك��ي الصهيوني والعقوب��ات األميركية وهذا يعود
إل��ى نج��اح القي��ادة اإليراني��ة ف��ي تحقي��ق أعل��ى درج��ات
التضام��ن الداخل��ي ح��ول قضي��ة االس��تقالل ومقاوم��ة
الهيمن��ة وممارس��ة تعبئ��ة واس��عة ح��ول خي��ار المقاوم��ة

والصمود بروح الكرامة القومية.
انطل��ق اإليراني��ون موحدي��ن ف��ي مجابه��ة الع��دوان على
س��يادة بالدهم وحقوقها المش��روعة التي اعترف بها العالم
وأس��قطوا المح��اوالت الغربي��ة المس��تمرة لش��ق صفوفه��م
والخت��راق جبهته��م الداخلي��ة وتألي��ب الن��اس ض��د القي��ادة
التحرري��ة وعل��ى امت��داد س��نوات طويل��ة وعل��ى م��ر اجي��ال
تحقق��ت حال��ة نوعي��ة ومهم��ة م��ن التضام��ن خل��ف القيادة
ونهجه��ا التح��رري وتصميمه��ا عل��ى مقارع��ة االس��تعمار
والصهيوني��ة ف��ي المنطقة وق��د اخفقت جمي��ع المحاوالت
الت��ي ش��هدناها للتأثي��ر في الداخ��ل اإليران��ي بفضل يقظة
القيادة ووعي الشعب ودينامية التفاعل حول قضية التحرر
واالس��تقالل ل��دى الرأي الع��ام اإليراني الذي تتع��دد تياراته
واجتهاداته في شؤون كثيرة لكنه يبدو صفا واحدا وكتلة
متماس��كة ح��ول قضي��ة التح��رر الوطن��ي ورف��ض الهيمن��ة
ومقاومة أي عدوان.
ثاني��ا متان��ة التحالف��ات والش��راكات اإليراني��ة
االس��تراتيجية ف��ي المنطق��ة والعال��م الت��ي جس��دتها
مش��اركة إي��ران ف��ي دع��م ق��وى المقاوم��ة المثاب��رة عل��ى
اس��تنزاف الهيمنة االس��تعمارية الصهيونية والدور اإليراني
ف��ي الدف��اع ع��ن س��ورية وف��ي التص��دي للغ��زوة التكفيري��ة
األميركي��ة الصهيوني��ة لبل��دان الش��رق العرب��ي وبق��در م��ا
ط��ور ه��ذا النه��ج اإليران��ي م��ن كتل��ة الق��درات واإلمكان��ات
الحليف��ة ف��ي مح��ور المقاومة الممتد م��ن اليمن إلى لبنان
م��رورا بالع��راق وس��ورية ات��اح فرصة ثمينة لتطوير ش��راكة
اس��تراتيجية وح��وار تفاعل��ي حقيق��ي بي��ن إي��ران وكل م��ن
روس��يا والصي��ن وق��د ط��ورت إي��ران وب��كل ه��دوء وثب��ات م��ع

ه��ذه الش��راكة مج��االت تع��اون آس��يوية نوعي��ة اقتصادي��ة
وعس��كرية ف��ي قل��ب آس��يا الوس��طى تن��درج ضم��ن مط��اردة
النف��وذ االس��تعماري األميرك��ي ومحاصرت��ه وتعاظ��م دور
إيران في باكس��تان وأفغانس��تان وش��راكتها المتنامية مع
العدي��د م��ن بلدان آس��يا القريبة والبعيدة بات��ت نطاق نفوذ
وق��وة اقتصادي��ة وسياس��ية بالش��راكة م��ع مش��اريع الط��وق
والح��زام الصينية وم��ع الريادة الروس��ية لمجابهة األحادية
القطبي��ة األميركي��ة ف��ي العال��م انط�لاق م��ن الش��رق ومن
س��ورية بال��ذات الت��ي هي ش��ريكة إي��ران الثابتة من��ذ أربعين
عاما في نهج المقاومة والصمود ورفض الهيمنة.
ثالث��ا من��ذ انس��حاب دونال��د ترام��ب م��ن االتف��اق النووي
راكم��ت القي��ادة اإليراني��ة مزيدا من المكاس��ب السياس��ية
وصدع��ت بموقفه��ا المبدئ��ي والمحس��وب جبه��ة الحل��ف
االس��تعماري فق��د تمكن��ت م��ن ش��ل مراك��ز الق��رار ف��ي
غ��رب اوروب��ا الخائف��ة م��ن االصط��دام بواش��نطن والعاج��زة
ع��ن تنفي��ذ التزاماته��ا ف��ي االتف��اق بنتيج��ة إدارة محنك��ة
وذكي��ة للص��راع اش��تركت إي��ران م��ع روس��يا والصي��ن ف��ي
رس��مها وتنفيذها بإتقان ووجدت اإلدارة األميركية نفس��ها
وحيدة في س��كة التصعيد وليس إلى جانبها س��وى اسرائيل
وبع��ض الحكوم��ات الرجعي��ة العربي��ة الت��ي احتم��ت بالظل
األميركي وس��اهمت مع الكي��ان الصهيوني بعملية التعبئة
والتحري��ض على الحرب وبالتالي س��جلت إي��ران وحلفاؤها
هدف��ا كبي��را بزعزعة الحلف االس��تعماري وبتجميد وش��ل
جناحه األوروبي.
ويضاف إلى مزايا النهج اإليراني وحصاده المشترك مع
روس��يا والصي��ن تحييد اهم دولتي��ن إقليميتين في الحضن
األميرك��ي وهم��ا تركي��ا وباكس��تان بحي��ث بات��ت لهم��ا
مصال��ح وتش��ابكات اقتصادي��ة م��ع الصي��ن وروس��يا وإي��ران
تش��ل الق��درة األميركي��ة على حش��دهما ف��ي أي مجابهة او
حرب وشكل الميدان السوري رافعة مهمة وقوية في تحقيق
نتائ��ج مجدية بش��ل االنخ��راط التركي في حل��ف العدوان
األميرك��ي دون اإلخ�لال بمب��ادئ التحالف م��ع الجمهورية
العربي��ة الس��ورية ودعمه��ا ف��ي حربه��ا الوطني��ة ض��د ق��وى
العدوان.
إي��ران دول��ة تحرري��ة دم��رت منظوم��ة التبعي��ة والهيمن��ة
االقتصادي��ة والسياس��ية واألمني��ة ف��ي الداخل من��ذ انتصار
الث��ورة وحقق��ت بنيان��ا اقتصادي��ا متح��ررا ذات��ي المرك��ز
اس��تطاعت ان تحش��د من خالله الموارد والثروات والقدرات
الوطني��ة ف��ي مع��ارك البن��اء الوطن��ي االس��تقاللي وخط��ت
بثب��ات نح��و امت�لاك التكنولوجي��ا وبن��اء الق��وى الوطني��ة
والق��درات الوطني��ة ف��ي ميادي��ن اإلنت��اج والدف��اع وحقق��ت
نتائ��ج مبه��رة بفضل اإلرادة والثبات وألنها كذلك نجحت
ف��ي كش��ف حقيقة ان الوحش االس��تعماري ه��و فعال كما
ق��ال م��او «نمر م��ن ورق « وتحول ازاءها تنم��ر دونالد ترامب
إلى مهزلة مخزية امام العالم كله .
غالب قنديل

رجل الحلب ال الحرب!...
خ�لال ش��هر واح��د الرئيس األمريك��ي دونالد
ترامب يتراجع خطوتين الى الوراء في مواجهة
إي��ران وحماي��ة حلفائ��ه اإلقليميي��ن الذي��ن
يس��عرون ج��ذوة الع��داء م��ع إي��ران دونم��ا مب��رر
وخدمة لمن يتراجع اليوم وقد اسقطت طائرته
ف��وق مياه مضيق هرمز عل��ى مرأى من حامالت
الطائ��رات والقواع��د العس��كرية االمريكي��ة
المنتش��رة عل��ى الضف��ة العربي��ة ف��ي الخلي��ج
الفارس��ي .م��ع بداي��ة التصعي��د األمريك��ي ض��د
إي��ران ودخ��ول العقوب��ات االمريكي��ة عل��ى إيران
مرحلته��ا الثاني��ة ف��ي نوفمب��ر 2018م بتصفي��ر
الص��ادرات النفطية اإليرانية ،هددت إيران بأنها
ل��ن تقف مكتوفة االيدي امام خنقها اقتصاديا،
وح��ذرت ال��دول الخليجي��ة م��ن مغب��ة المض��ي
ف��ي اخت�لاق الع��داء معه��ا خدم��ة لألمريكيي��ن
و»إس��رائيل» ،وك��رد عل��ى ذلك أطل��ق الرئيس
األمريك��ي تهدي��ده باعتب��ار أي اعت��داء إيران��ي
على مصالح الحلفاء اعتداء على أمريكا ذاتها.
ف��ي ماي��و الفائ��ت تعرض��ت ناق�لات النف��ط
التابع��ة للس��عودية واالم��ارات لهجوم أس��فر عن
اعطاب تس��ع ناقالت نفطية في ميناء الفجيرة،
تراج��ع ترام��ب مهددا طهران ب��رد قاس في حال
م��س بالمصالح االمريكية المباش��رة ،اس��قطت
طهران طائرة امريكية مسيرة هي األعلى تطورا
وكلف��ة ف��ي العال��م ،فتراجع ترامب م��رة أخرى
ولم يرد مصيبا حلفاؤها بالدهشة والخيبة.
فلم��اذا ق��رر التراجع؟ وبل��ع اإلهانة الجديدة
وغب��ار اإلهان��ة الت��ي وجهه��ا ل��ه (قائ��د الث��ورة
االسالمية في ايران) السيد علي الخامنئي.
بديهي أن ما يمنع واش��نطن من الذهاب الى
ح��رب م��ع إي��ران لي��س االن ومن��ذ عه��د اإلدارات
االمريكي��ة المتعاقب��ة ه��و قوته��ا ،وتطوره��ا
العلم��ي والعس��كري الداخل��ي ،وكلفة أي حرب
ق��د تش��ن عليه��ا ،وتع��ارض الح��رب م��ع وع��ود
ترام��ب االنتخابية بجن��ي األموال وصفر حروب
مباشرة تتحمل كلفتها الواليات المتحدة.
وبديه��ي أيض��ا إدراك واش��نطن ان عواق��ب
التراج��ع الثاني ف��ي مواجهة التح��دي اإليراني
بإس��قاط الطائ��رة االمريكي��ة المس��يرة ف��وق
مياهها اإلقليمية س��يكون له عواقبه ،وقد يؤدي
الى انفراط عقد الحلفاء اإلقليميين و»صفقة
الق��رن» ،والب��د م��ن رد امريكي مح��دود ال يدفع
باتجاه رد إيراني.
الميدان الس��وري وفق محللين وخبراء كان

المرش��ح لل��رد االمريك��ي عل��ى إهان��ة اس��قاط
الطائ��رة المس��يرة ،حي��ث القواع��د اإليراني��ة،
وليس��ت لطه��ران حساس��ية بالق��در ال��ذي فيم��ا
لوق��ع رد عس��كري امريكي على أراضيها بحس��ب
متابعين.
وفيم��ا تفس��ح الوالي��ات المتح��دة االمريكية
لحلفائه��ا الغربيي��ن وعل��ى راس��هم باري��س
بالتوس��ط وتنفي��س التصعي��د الحاص��ل ف��ي
منطق��ة مضي��ق هرم��ز ال��ذي بل��غ ذروت��ه ويه��دد
باالن��زالق ال��ى ح��رب الترغ��ب به��ا الوالي��ات
المتحدة وإدارة ترامب المقبلة على انتخابات.

اليمن��ي لي��س ق��ادرا عل��ى البن��اء والتط��ور ف��ي
الصناعة العس��كرية ،واألسلحة التي تضرب بها
الري��اض وأب��و ظب��ي الحاقدتي��ن تأتي م��ن إيران
ويطلقها إيرانيون لم يعثر لهم على اثر طوال 5
سنوات من الحرب؟
مجددا ..ال
ف��اإلدارة االمريكي��ة وف��ي تقري��ر للس��فارة
االمريكي��ة ف��ي صنع��اء قبيل مغادرته��ا في العام
 2014م تص��ف أنص��ار اهلل باالس��تقاللية ف��ي
الق��رار ،وب��أن ال دالئ��ل واقعي��ة عل��ى تبعيته��م
إليران؟

ن��رى البيت االبيض يندف��ع باتجاه التصعيد
ف��ي اليم��ن ويطي��ر براي��ان ه��وك المبع��وث
األمريك��ي للمل��ف اإليران��ي ليتباح��ث م��ع
مس��ؤوليها ح��ول ماس��ماه الطرف��ان التصعي��د
اإليران��ي ف��ي المنطق��ة عب��ر وكالئه��ا وتامي��ن
ب��اب المن��دب ،وف��ي الي��وم التال��ي يس��رب البي��ت
األبي��ض خب��ر اتص��ال الرئي��س االمريك��ي بول��ي
العه��د الس��عودي وف��ي الخبر ان االتص��ال تناول
التصعي��د اإليران��ي ف��ي المنطق��ة ،وبي��ن زي��ارة
هوك واتصال ترامب ببن س��لمان ش��نت طائرات
التحالف غارات جوية على الحديدة في انتهاك
فض التفاق استكهولم بشأن الحديدة.
والس��ؤال هن��ا ه��ل ارت��دى ترام��ب العق��ال،
واقتن��ع بم��ا تقول��ه «العربي��ة» وذهب لي��رد على
الضربة اإليرانية في اليمن؟
قطعا ..ال
وهل اقتنع الجنراالت االمريكيون بان العقل

لك��ن الواق��ع الذي فرض��ه التح��دي اإليراني
وبالنظ��ر ال��ى تبع��ات أي رد عس��كري امريك��ي
ف��ي األراض��ي اإليراني��ة عل��ى س�لامة الق��وات
االمريكي��ة ف��ي الخلي��ج الفارس��ي والتواج��د
األمريكي في العراق وس��وريا والخليج الفارسي
وعل��ى بق��اء «إس��رائيل» ،وعواق��ب ذل��ك عل��ى
االنتخاب��ات االمريكي��ة الرئاس��ية وتأثيراته��ا
عل��ى ف��رص ف��وز ترام��ب لوالي��ة رئاس��ية ثاني��ة
و»إس��رائيل» ،يظه��ر اليمن لدى س��اكن البيت
األبي��ض خاص��رة رخ��وة مقارن��ة باي��ران القوي��ة
للحف��اظ عل��ى المصال��ح االمريكي��ة ف��ي ب��اب
المن��دب ف��ي مقاب��ل المصال��ح الت��ي تنه��ار ف��ي
مضي��ق هرم��ز فعلي��ا حي��ث يؤك��د االيراني��ون
س��يادتهم الفعلي��ة رغ��م الحض��ور العس��كري
األمريكي..
واالم��ر االخ��ر ..المي��دان الس��وري اضح��ى
ثانوي��ا بالنس��بة لحلف��اء واش��نطن األثري��اء

باس��تثناء «إس��رائيل» طبعا ،والرد في الس��احة
اليمني��ة س��يكون مرضي��ا للحلف��اء للمذعورين
من تنامي القدرات اليمنية وانكش��اف ساحتهم
الداخلية بش��كل غير مس��بوق ،والضاجرين من
حالة الالحرب والالسلم مع طهران ،وشيكاتهم
جاه��زة لتدف��ع بمزيد من األم��وال الى الخزانة
االمريكية.
وع�لاوة على ذل��ك فالحلفاء االغبياء بنظر
ترام��ب حاض��رون لتحم��ل التبع��ات لوحده��م،
وتس��ويق االنتص��ار ان وق��ع عل��ى ان��ه انتص��ار
لترامب ،وهو انتصار بعيد المنال.
التقاري��ر الميداني��ة المحلي��ة والدولي��ة،
تؤك��د ب��أن صنع��اء الت��ي تم��د ي��دا للس�لام
والتزم��ت باتف��اق الس��ويد اس��تعدت بالي��د
األخ��رى وتحصنت لمواجهة لحظة الغدر التي
يتباح��ث حوله��ا الس��عودي واالمريك��ي ،وه��ي
امتلك��ت أس��باب القوة لخ��وض معركة فاصلة
تخ��ط نهاي��ة ممال��ك الرم��ال وتس��دل الس��تار
على أمريكا القوية في الشرق األوسط.
والالف��ت ف��ي مش��هد تس��خين الجبه��ة
اليمني��ة ونس��ف اتف��اق الس��ويد أن االم��ارات
ت��كاد للم��رة األولى ال تتصدر مش��هد التحش��يد
لمع��ارك الحدي��دة والت��ي يهلل لها الس��عوديون
واالمريكي��ون ،وخالل األي��ام الماضية لم يزرها
مسؤول امريكي للتباحث.
تغري��دات ضاح��ي خلفان وعب��د الخالق عبد
اهلل مستش��ار ب��ن زاي��د تش��رح بعضا م��ن الحالة
اإلماراتي��ة ،فتغريدات الرجلي��ن بلغت حدا غير
مس��بوق ف��ي معاي��رة الحلي��ف األمريك��ي وإدارة
ترامب ،وقال السياسيان إن ادارة ترامب وامريكا
اصابه��ا الضع��ف أصابه��ا ،تستأس��د فق��ط على
الضعي��ف ،وتفقد ثقة الحلفاء ،كالم ال يمكن
ان يص��در دون موافق��ة المس��توى السياس��ي
األعل��ى ف��ي االمارات الدولة البوليس��ية بامتياز
وفق تقارير دولية وليس توصيفا ،وهو يعبر عن
قل��ق امريك��ي عمي��ق م��ن ردة فع��ل طه��ران التي
أعلن��ت ان الطائ��رة االمريكي��ة الت��ي اس��قطتها
انطلقت من أراضي االمارات .
واذا كان��ت فرص��ة االم��ارات التزال س��انحة
للخ��روج م��ن اليم��ن ،واج��راء مراجع��ة ش��املة
عل��ى مس��توى دوره��ا الس��يء ف��ي المنطق��ة
وامت�لاك الش��جاعة لالعتراف ب��ان ترامب رجل
حلب ال حرب.
إبراهيم الوادعي

النتيجة  -الحدث

ه��ل يمك��ن لح��دث مث��ل ه��ذا أن يدف��ع
بع��ض الحريصي��ن فع�ل ً
ا عل��ى مصلح��ة
الوالي��ات المتح��دة والقادري��ن عل��ى التميي��ز
بي��ن م��ا يمثل��ه بلدهم وبي��ن ما يمثل��ه الكيان
الصهيون��ي ،أن يقف��وا ف��ي وج��ه التروي��ج
اإلس��رائيلي للح��روب ف��ي منطق��ة الش��رق
األوس��ط والت��ي تن��ذر بالخ��راب والدم��ار ل� ّ
�كل
المتورطين المحتملين فيها؟
في األسبوع الماضي كتبت زاويتي بعنوان
«نهج��ان ونتيجتان» ،وقارنت بين النهج الذي
ا ّتبعت��ه الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة ف��ي
مقاومته��ا للحص��ار واالبت��زاز وبي��ن النه��ج
ال��ذي اتبع��ه بع��ض الع��رب ،وأش��رت إلى بعض
نتائ��ج ّ
كل م��ن النهجي��ن .لك��ن ل��م يخط��ر
ببال��ي أ ّن نتائ��ج النهجي��ن سترتس��م أحداث �اً
برمت��ه خ�لال األس��بوع ذات��ه.
تش��غل العال��م ّ
النتيج��ة األولى كانت التقرير األممي الذي
ص��در ّ
بحق محمد بن س��لمان بأ ّن��ه وحكومته
مس��ؤوالن ش��خص ّياً ع��ن قت��ل خاش��قجي وم��ا
سوف يتبع ذلك من تبعات ابتزاز ودفع أموال
س��نرى تفاعالتها على الس��احة الدولية خالل
األسابيع واألشهر المقبلة.
أم��ا النتيج��ة المقابلة –الح��دث -فكانت
ّ
إس��قاط الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة
طائ��رة اس��تطالع أميركي��ة ف��وق المي��اه
اإلقليمية اإليراني��ة .تقول المصادر اإليرانية
إ ّنه��م وجه��وا أربع��ة إن��ذارات للطائ��رة بالعودة
ولك ّنها لم تعد ،كما أ ّنهم امتنعوا عن إسقاط
طائ��رة أخ��رى كان��ت تق� ّ�ل خمس��ة وثالثي��ن
ش��خصاً عل��ى متنه��ا .بع��د هذا الح��دث أطلق
الرئي��س ترام��ب إعالن �اً أ ّن��ه يريد ض��رب إيران
ولك��ن وبعد عدة س��اعات تراجع عن نيته ،هذا
ألن المواق��ع الت��ي كان ين��وي ضربه��ا يوجد
فيه��ا مئ��ة وخمس��ون ش��خصاً وه��و ال يري��د
إه��دار األرواح .الح��دث ه��ام لعدة أس��باب :أو ً
ال
أل ّن الوالي��ات المتحدة كان��ت تعتقد أ ّن هذه
الطائرة من دون ط ّيار ال يكشفها الرادار ،ولكن
ال��رادار اإليران��ي كش��فها وأس��قطها بصاروخ
إيران��ي بع��د ذل��ك؛ وه��ذا إن ّ
دل عل��ى ش��يء
فإ ّنم��ا ي� ّ
�دل على المرحل��ة العلمية المتقدمة
التي توصلت إليها إيران في األبحاث والعلوم،
وه��ذا تحدي��داً م��ا ال يري��ده الغ��رب إلي��ران أو
ألي بل��د آخ��ر س��واء كان الصي��ن أم الهن��د،
أل ّن معرك��ة المعرف��ة والتق��دم العلمي اليوم
ه��ي المعرك��ة الحقيقي��ة الت��ي يخوضه��ا
أبن��اء البس��يطة م��ن أج��ل مس��تقبل أبنائه��م
وأحفادهم.
والس��بب الثان��ي ه��و أ ّن إي��ران اخت��ارت أ ّ
ال
تس��قط طائ��رة عل��ى متنه��ا خمس��ة وثالث��ون
خبي��راً ،أل ّنه��ا ال تري��د تصعي��داً مفتوح �اً م��ع
الوالي��ات المتح��دة ،ولك ّنه��ا أرادت أن ترس��ل
إشارة فقط عن حجم معرفتها وقدراتها كي
ال تخط��ئ الوالي��ات المتح��دة في الحس��ابات
والتقدي��رات ،وك��ي تت��رك الب��اب مفتوح �اً
لتجنب حرب مفتوحة بين الطرفين .والسبب
الثال��ث ه��و أ ّن دراس��ة ردود األفع��ال اإلقليمية
والدولي��ة على هذا الحدث تكش��ف لنا جميعاً
أي��ن هي مكامن األخطار ،وم��ن ذا الذي يلعب
بالن��ار لوض��ع العالم على ش��فا ح��رب عالمية
ثالث��ة ق��د تك��ون األخط��ر ف��ي تاري��خ الح��روب
العالمية.
ق��د تك��ون أه��م نتائج ه��ذا الح��دث تنضوي
ف��ي ال��ردود الت��ي ص��درت بع��د حدوث��ه .لنب��دأ
أو ً
ال ب��ردود الفعل ف��ي الواليات المتحدة حين
أعل��ن الرئي��س ترامب أ ّنه س��وف يوج��ه ضربة
إل��ى إي��ران وتراج��ع عن ه��ذه الفك��رة بعد عدة
ساعات .نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب
ع ّلق��ت على تغريدة ترامب بالقول :لم نناقش
فك��رة ض��رب إي��ران ف��ي الكونغ��رس ّ
أي أ ّن قرار
ترام��ب ل��و اتخ��ذه فع�ل ً
مؤسس��ي
ا ،كان غي��ر ّ
أو غي��ر دس��توري .كم��ا ص��درت أص��وات ف��ي
الواليات المتح��دة تح ّذر من الحرب وأصوات
أخ��رى تح � ّرض عليه��ا وه��ذا متوق��ع نتيج��ة
االنقس��امات الت��ي نش��هدها عل��ى الس��احة
األميركي��ة من��ذ بداي��ة عه��د ترام��ب ف��ي
الحكم .وزارة الخارجية الروس��ية س��ارعت إلى
اإلع�لان أ ّنها مس��تعدة لدعم إيران ،والش� ّ
�ك
ف��ي أ ّن موق��ف الصي��ن قري��ب جداً م��ن موقف
روس��يا كما ع ّبر الرئيس��ان الروسي والصيني
ف��ي لقائهم��ا الرئيس روحاني منذ أيام عديدة
فقط.
ال��دول الخم��س في االتح��اد األوربي والتي

مازال��ت مرتبط��ة م��ع إي��ران باالتف��اق النووي
اإليران��ي ،دع��ت إل��ى ضب��ط النف��س وع��دم
إش��عال أتون الحرب ،وهي تس��تعد الجتماعها
م��ع إي��ران ف��ي  28م��ن الش��هر الحال��ي لبح��ث
حيثي��ات ومس��تقبل االتف��اق الن��ووي بينه��ا
وبي��ن إي��ران .ولك��ن وف��ي ه��ذه الزوبع��ة ظه��ر
ص��وت بتجليات مختلفة ،ي� ّ
�دق طبول الحرب
ويح��اول أن يظه��ر أ ّن��ه ال يفعل ذل��ك أال وهو
الطرف اإلس��رائيلي ّ
وكل من يؤيده سواء في
الداخ��ل األميركي أو ف��ي الكيان الصهيوني،
بحي��ث اضطر نتنياهو للطلب من وزرائه عدم
اإلدالء ّ
بأي تصريح حول هذه الحادثة.
لق��د ص � ّرح ليندس��ي غراه��ام وآخ��رون ف��ي
الكونغ��رس بض��رورة ض��رب إيران ولك� ّ�ن هؤالء
جميع �اً مم��ن يس��تمدون معلوماته��م م��ن
الط��رف اإلس��رائيلي فق��ط م��ن دون امت�لاك
المعرفة بالمنطقة أو تاريخها أو االحتماالت
المس��تقبل ّية لم��ا يدع��ون م��ن أجل��ه .وهن��ا
بالتحدي��د نتذك��ر ع��ام  2003والح��رب الت��ي
ش � ّنتها الوالي��ات المتح��دة عل��ى الع��راق على
أس��اس بع��ض األكاذي��ب الت��ي ت � ّم تلفيقه��ا
م��ن قب��ل الكي��ان الصهيون��ي وتبنته��ا اإلدارة
األميركي��ة ف��ي حينه��ا عل��ى لس��ان كول��ن
ب��أول ،وكان��ت الكارث��ة الت��ي م��ازال الش��عب
العراق��ي يدف��ع ثمنه��ا حت��ى الي��وم ،والت��ي
أس��اءت إل��ى ح � ّد كبي��ر إل��ى تاري��خ الوالي��ات
المتح��دة وس��معتها ،باإلضاف��ة إل��ى الثم��ن
اإلنس��اني والمادي اللذي��ن دفعتهما الواليات
المتحدة.
وهن��ا يج��ب االنتباه إل��ى أ ّن معظم الكوارث
الت��ي تح� ّ�ل ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط هي
نتاج تفكير قديم حديث في واش��نطن ،يعتقد
أ ّن الكي��ان الصهيون��ي خبير في المنطقة وأ ّنه
يعلم ماذا يقول ،وأ ّن األعمال التي يدعو إليها
تص� ّ�ب في خدمته وخدم��ة الواليات المتحدة
عل��ى ح ّد س��واء .وهنا أري��د أن أجادل ضد هذا
المفه��وم التاريخي ألقول إ ّن المعلومات التي
يس �وّقها الكي��ان الصهيون��ي ألصح��اب الق��رار
ف��ي واش��نطن ،تص� ّ�ب ف��ي مصلح��ة احتالل��ه
واس��تيطانه وخط��ط هيمنته عل��ى المنطقة،
غي��ر آب � ٍه بتبع��ات األح��داث عل��ى الوالي��ات
المتح��دة وس��معتها والكلف��ة الت��ي س��وف
تدفعها نتيجة هذه القرارات.
والمش��كلة األس��اس ه��ي أ ّن الوالي��ات
المتح��دة ومن��ذ ظه��ور النفط وبتش��جيع من
الكي��ان الصهيون��ي ،اعتبرت كيان��ات الخليج
لألم��ة العرب ّية
الفارس��ي الممثل��ة الحقيقي��ة ّ
متجاهل��ة حض��ارة وتاريخ بالد الش��ام وش��مال
أفريقي��ا ،فأحدث��ت ه��ذا الش��رخ ال��ذي يصعب
رأب��ه .والي��وم يس��تقي البع��ض ف��ي اإلدارة
األميركي��ة معلومات��ه ع��ن إي��ران م��ن الكيان
الصهيون��ي نفس��ه ال��ذي يه��دف إل��ى إزاح��ة
ّ
أي ق �وّة إقليمي��ة ف��ي المنطق��ة ،ك��ي يبق��ى
ه��و الق �وّة الوحي��دة المس��يطرة ف��ي الش��رق
عما يمك��ن أن يك ّلف
األوس��ط ،وبغ��ض النظ��ر ّ
ه��ذا األم��ر الوالي��ات المتح��دة ،م��ن ض��رر
وح��روب وأم��وال وس��معة ق��د تلح��ق بمكانته��ا
على المستوى الدولي.
أو ل��م يح��ن الوق��ت للمتخصصي��ن ف��ي
الوالي��ات المتح��دة ك��ي يتعلم��وا م��ن
تجربته��م في الحرب على العراق ،وأن يعيدوا
النظ��ر ويتذك��روا م��ن ّ
دق طب��ول الح��رب،
وم��ن كان الط��رف ال��ذي ال ه��دف ل��ه س��وى
القض��اء عل��ى الع��راق كق �وّة إقليمي��ة ،بغض
عم��ا يك ّل��ف ذل��ك الوالي��ات المتح��دة
النظ��ر ّ
م��ن أبنائها وأموالها وس��معتها ومكانتها على
المس��تويين اإلقليم��ي والدول��ي؟ ه��ل يمك��ن
لح��ادث إس��قاط طائ��رة م��ن دون ط ّي��ار ف��ي
المياه اإلقليمية اإليرانية ،أن يخدم الواليات
المتح��دة كج��رس إن��ذار أ ّن المص��در ال��ذي
ي� ّ
�دق طب��ول الح��رب ف��ي منطقتنا ل��ه أهداف
أخ��رى ومخطط��ات تك ّلف الوالي��ات المتحدة
واألط��راف اإلقليمي��ة ثمناً باهظ �اً من دون أن
تعود عليها ّ
بأي فائدة على اإلطالق .هل يمكن
لح��دث مث��ل ه��ذا أن يدفع بع��ض الحريصين
فع�ل ً
ا عل��ى مصلح��ة الوالي��ات المتح��دة
والقادري��ن على التميي��ز بين ما يمثله بلدهم
وبي��ن م��ا يمثل��ه الكي��ان الصهيون��ي ،أن يقفوا
ف��ي وج��ه التروي��ج اإلس��رائيلي للح��روب ف��ي
منطقة الش��رق األوس��ط والتي تنذر بالخراب
والدمار ّ
لكل المتورطين المحتملين فيها؟
د .بثينة شعبان

