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من الصحافة

افتتاحية اليوم

زيارة بأبعاد استراتيجية متعددة… دمشق بوابة االنتصارات

عالقة تاريخية
تحت��اج المنطق��ة وم��ا تش��هده م��ن توت��رات ،إل��ى تغلي��ب الحكم��ة،
واالستماع إلى صوت السالم الذي تنطق به قطر دوما ،وتعمل من
أجل تكريسه ونشره في اإلقليم والعالم.
صوت الرشد والحكمة والسالم ،أطلقه مجددا حضرة
صاح��ب الس��مو الش��يخ تمي��م ب��ن حم��د آل ثان��ي أمي��ر
الب�لاد المف��دى ،الذي أكد في طه��ران خالل تصريحات
صحفية مش��تركة مع الرئيس اإليراني حس��ن روحاني ،أنه
ت��م االتف��اق مع األش��قاء وم��ع فخام��ة الرئيس اإليران��ي على أن
الح��وار هو الح��ل الوحيد ألزمات المنطقة وعلى تخفيف التصعيد
من الجميع.
وخالل مباحثات صاحب الس��مو مع الرئيس اإليراني ،تمت مناقش��ة
ع��دد م��ن القضاي��ا الدولي��ة واإلقليمي��ة ،خاص��ة آخ��ر تط��ورات المنطقة،
والس��بل الكفيل��ة بتجني��ب المنطقة مزي��دا من التصعيد وحل المس��ائل

الخالفي��ة بالط��رق الس��لمية بم��ا يس��هم ف��ي تحقي��ق األم��ن والس��لم
واالستقرار في المنطقة والعالم.
العالقات القطرية – اإليرانية تاريخية ،وتزداد تطورا لما فيه صالح
الش��عبين ،وخ�لال زي��ارة صاح��ب الس��مو أمي��ر الب�لاد المف��دى ،تم بحث
العالقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها إلى مستويات
أرح��ب الس��يما ف��ي مج��االت االقتص��اد والتج��ارة واالس��تثمار
والس��ياحة .ال تكتف��ي قط��ر بتحقي��ق المصالح المش��تركة
الت��ي تع��ود بالنف��ع عل��ى الش��عوب وعل��ى المنطق��ة ،وإنم��ا
تس��خر كذل��ك عالقاته��ا المتينة ،لصالح خير الش��عوب،
ونش��ر الس��لم واألمن الدوليين ،وهو ما يتج ّلى دوما في زيارات
واس��تقباالت صاحب الس��مو أمير البالد المفدى للقادة والزعماء،
وك��ذا ف��ي كاف��ة التح��ركات والجه��ود الدبلوماس��ية القطري��ة ،الت��ي
يقدرها ويحترمها العالم ويستجيب لها.

النقاط الساخنة تقترب من الحروف امللتهبة
الح��ظ مع��ي حال��ة النخب��ة العربي��ة ،خاص��ة ه��ؤالء الذي��ن يتصدون
للكتاب��ة ف��ي الصح��ف باعتباره��م نخب��ة الكت��اب والمفكري��ن ،أو اآلخري��ن
الذي��ن ملت الجماهير العربية وجوههم على الشاش��ات وكأنها غرف نوم
وليست غرف أخبار.
دع��ك م��ن اإلعالميي��ن والصحفيي��ن والفضائي��ات والصح��ف اآلن
فالكثير منهم تفضحه تقلباته في زمن قياسي أحيانا ال يتجاوز الساعات
!.
م��ن ذل��ك م��ا يجرى عل��ى أرض العراق م��ن مواجهة ناري��ة أمريكية –
إيرانية راح ضحيتها القائد اإليراني قاسم سلماني ورفاقه بينما ردت إيران
بإطالق الصواريخ على عدة تمركزات عسكرية أمريكية في العراق
.
أرادت النخب��ة العربي��ة أن تس��وق لش��عوبها أن م��ا ج��رى
مس��رحية متفق عليها ،هكذا وبكل بساطة ،دون أن تحزن
على نفسها وعلى المستوى الذي وصل إليه الفكر العربي
والمواطن العربي بل والنظام العربي.
ودون أن يحم��ل أح��د ه��ؤالء هم اإلجابة على س��ؤال مفترض
م��ن بائ��ع (بطاط��ا عرب��ي ) ,لم��اذا ال تفع��ل أمريكا ذلك م��ع أي نظام
عربي ؟ إنها ال تعطينا أي دور في أي مسرحية إال إذا احتاج المشهد مموال
أو محلال ،والغريب أن من يؤدي هذا الدور منا يستقوي به على أشقائه! .
قليل من الكلمات كثير من المعاني
ل��م تمض س��اعات عل��ى الرد اإليران��ي الصاروخي عل��ى عملية اغتيال
س��لماني حت��ى ظه��ر الس��يد حس��ن نص��راهلل ليعلن بكل حس��م أن��ه إذا ردت
أمري��كا عل��ى القص��ف اإليران��ي فس��وف ي��رد ح��زب اهلل بقص��ف إس��رائيل.
واكتم��ل المش��هد بتعقي��ب إيران��ي أن��ه س��يتم قصف حيف��ا ودب��ي إذا ردت
أمري��كا على الصواريخ اإليراني��ة  .ولم يكد البنتاغون والكونجرس يرتبان
أوراقهم��ا حت��ى ظهر الس��يد عبدالمل��ك الحوثي في ذكرى يوم الش��هيد
ليعل��ن الوق��وف مع أحرار األمة في مواجه��ة الطغيان األمريكي والعالمي،
بينما كانت سرايا الحشد الشعبي في العراق تطلق صاروخين على موقع
عسكري أمريكي ولكن بال خسائر .
ف��ي كلمته ظهر الس��يد عب��د الملك كرجل دولة م��ن طراز رفيع
،حي��ن ق��ال نحن أقوياء ،بمعنى أن خمس س��نوات م��ن العدوان والحصار
والح��رب النفس��ية واإلعالمي��ة ل��م ت��زد الش��عب اليمن��ي إال ق��وة ،وف��ي
الحقيق��ة ل��م يك��ن ذلك فق��ط ما يعني��ه ،ولكنها كانت رس��الة للخارج
مفاده��ا أنن��ا جاه��زون لمعرك��ة أخ��رى أط��ول وأكب��ر وأش��مل م��ا زالت
احتم��االت اش��تعالها قائم��ة ومس��ببة .وه��و ال��ذي قال  :لس��نا ض��د أحد
ولك��ن عل��ى النظامي��ن اإلمارات��ي والس��عودي اس��تيعاب ال��درس ووق��ف
الع��دوان فالتط��ورات القادم��ة كبيرة … قليل م��ن الكلمات وكثير من
المعاني… .وما زال في الذاكرة مئات األهداف التي س��بق وأن حددتها

صنعاء كأهداف مش��روعة للقصف ف��ي الجزيرة العربية ،مضافا إليها
المقولة الخالدة لسيد المسيرة ،صواريخنا ستنطلق نحو الرياض وما
بعد الرياض أي إسرائيل .
قواعد اللعبة وحدود الدور
لنع��د إل��ى الخل��ف قلي�لا ،فق��ط ع��دة أش��هر من��ذ ذل��ك الي��وم ال��ذي
احترق��ت في��ه ناقل��ة بت��رول في ميناء الش��ارقة ،ث��م موقعة أرامك��و ،فحادث
مسيرة أمريكية متقدمة في الخليج الفارسي.
إسقاط َّ
ض��ع قب��ل ذل��ك صمود اليمنيين لخمس س��نوات والس��وريين لعش��ر،
وضع بعد ذلك فش��ل إثارة فتنة في صنعاء في ذكرى مقتل علي صالح،
وكذلك فش��ل االحتجاجات الش��عبية في لبنان في تقزيم دور حزب اهلل،
ث��م مؤخ��را نج��اح نص��ف برلم��ان الع��راق في إص��دار ق��رار يطال��ب بخروج
األمريكان من العراق .
األن تتأك��د أن إي��ران أنه��ت معادل��ة الرع��ب األمريكي��ة ف��ي
المنطق��ة ،وتفوق��ت عس��كريا وسياس��يا عل��ى أمري��كا -ترام��ب،
ليتأك��د األمري��كان والعال��م أن تغيي��را ج��رى ف��ي قواع��د
اللعب��ة للدرج��ة الت��ي تمكن��ت طه��ران فيه��ا م��ن تش��غيل
مفاعله��ا الن��ووي بكام��ل طاقت��ه عق��ب عملي��ة االغتي��ال
مباش��رة  .إذن نح��ن اآلن أم��ام مس��ار آخ��ر للعالق��ة األمريكي��ة
االيراني��ة عنوانه��ا ضب��ط حدود الق��وة ،فالطرفان يعلم��ان أن كال
منهما يستطيع أن يبدأ الحرب ولكنهما متأكدان تماما أن اي منهما
ليس بمقدوره وقفها في الوقت الذي يحدده .
هناك في طهران يقول الس��يد الخامنئي أن الرد اإليراني غير كاف
وأن��ه يج��ب انه��اء تواج��د أمري��كا الفاس��د ف��ي المنطق��ة ،وهنا ف��ي صنعاء
يق��ول الس��يد عبد المل��ك نعلن وقوفنا م��ع إيران ولبنان والعراق وس��وريا
وفلس��طين وكل بل��د يتع��رض للهجم��ة األمريكي��ة ،ويزي��د إن أمري��كا ال
تحترم الخانعين والموالين لها وتصفهم بالبقرة الحلوب.
إذن المب��اراة الت��ي ل��م تنته رغم ه��دوء الالعبين وانش��غال المتابعين،
فكل السطور لم تكتب ،وما تمت كتابته لم يقرأ.
الصفحة لما زالت مفتوحة لم تطو ..فقط تم منع ترامب من التغريد
أو اتخاذ قرارات منفردة بشأن حرب محتملة مع إيران  ،بينما بقية محوره
في أوروبا يبحث عن مخرج وفى إسرائيل يتنصل من الجريمة وفي العالم
العربي يدعو للتهدئة.
أم��ا عل��ى الجان��ب اآلخر ،فيب��دو أن نار إيران لن تنطفئ قبل تحس��ين
شروط إعادة تأسيس الشرق األوسط بعد الربيع العربي .وهنا في صنعاء
اقت��رب وض��ع النقاط الس��اخنة عل��ى الح��روف الملتهبة ،س��واء نجحت أو
فش��لت المشاورات الس��رية بين صنعاء والرياض في تحسين شروط إعادة
تأسيس الدولة .ومازالت كل االحتماالت قائمة.
إبراهيم سنجاب

رغ��م التص ّدع��ات الحاصل��ة ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط،
وتحدي��داً في س��ورية والع��راق ميداني �اً ،وعلى الس��احة اإليرانية
سياس��ياً ،إال ّ
ان الس��احة الس��ورية وبلق��اء الرئيس��ين الحليفي��ن
الروس��ي والس��وري وعلى أرض دمش��ق الفيحاءُ ،تش��كل انعطافة
كبي��رة لمجري��ات األح��داث ف��ي س��ورية ،تحدي��داً بالتزام��ن مع
استش��هاد الجن��رال قاس��م س��ليماني ،وم��ا ش��كله استش��هاده م��ن
غلي��ان سياس��ي وعس��كري ،ق��د ينق��ل المنطقة إلى س��احة حرب
والمس ّبب دائماً الواليات المتحدة وسياساتها.
عسكرية ُم ّ
دمرةُ ،
زي��ارة له��ا أبعاده��ا اإلقليمي��ة والدولية ،وتع ّبر ع��ن االنتصار
المحق��ق عبر لقاء الق��ادة ،اللذين انتصرا عل��ى اإلرهاب
الكبي��ر ُ
العالم��ي ،وم��ع التط��ورات الحاصل��ة في ملف الش��مال الس��وري،
وتق �دّم الجيش الس��وري إلى مش��ارف إدلب ،ج��اءت زيارة
الرئيس بوتين إلنهاء الملف السياسي بين الطرفين
الروس��ي والترك��ي ،بالنس��بة للش��أن الس��وري ،ال
س��يما ّ
أن بوتي��ن غ��ادر إل��ى تركي��اُ ،عق��ب انته��اء
زيارته إلى دمشق.
حساس��ية الموق��ف ف��ي الش��رق األوس��ط ،توج��ب
التدخل الروس��ي السياس��ي المباش��ر ،وزيارة الرئيس بوتين
إلى دمش��ق فاتحتها ،فالش��راكة السياسية االستراتيجية بين
سورية وروسيا ،عكست تطوراً ميدانياً الفتاً على الساحة السورية
واإلقليمي��ة مع �اً ،وق��د تجل��ت معالمه��ا ف��ي ردع إرهاب ّي��ي تركيا
ع��ن تحقي��ق مكاس��ب له��م ف��ي منطق��ة الش��مال الس��وري ،حيث
اس��تطاع الرئي��س بوتين احتواء التهوّر الترك��ي في ملف إدلب،
رغم محاولة تركيا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء .حيث أكد
بوتين في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الس��وري بش��ار األسد
في وقت س��ابق ،على وحدة وس��يادة س��ورية ارضاً وش��عباً ،وبأن اي
اتف��اق بي��ن روس��يا وتركيا س � ُيركز على محاربة جميع اش��كال
ومظاهر اإلرهاب ،وتفكيك أي أجندات انفصالية على األراضي
السورية.
وكان لق��اء الق��ادة لتعزي��ز ه��ذه الش��راكة ف��ي القض��اء
عل��ى اإلره��اب ،خاصة بعد حادثة اغتيال الفريق الش��هيد قاس��م
س��ليماني والش��هيد أب��و مه��دي المهن��دس ورفاقهم��ا عل��ى ارض
العراق ،فالملف اإليراني ال ّ
يقل أهمية عن الملف السوري كون
الصانع لإلرهاب هو الواليات المتحدة.

يجم��ع المراقب��ون ف��ي جمي��ع أنح��اء
العالم على أن إيران قد وجهت صفعة قوية
ألعتى قوة في العالم رداً على جريمة اغتيال
أمريكا للفريق قاسم سليماني بغض النظر
ع��ن حج��م األضرار البش��رية والمادية التي
خلفته��ا الضربات الصاروخي��ة على قاعدة
(عي��ن األس��د) األمريكية واختط��ت طريقاً
جدي��داً ف��ي المواجه��ة م��ع أعت��ى ق��وة ف��ي
األرض يتهيب من مواجهتها الجميع نظراً
لف��ارق الق��وة كم��ا أك��دت إي��ران أن ق��وة
الح��ق وصالبة اإلرادة والتمس��ك بالقانون
الدول��ي ال��ذي ين��ص عل��ى ح��ق الدف��اع عن
النفس هي أقوى بكثير من موازين الس�لاح
وآالف ملي��ارات ال��دوالرات الت��ي تنفقه��ا
أمريكا على التسلح.
ولع��ل التأثي��ر األه��م به��ذا ال��رد
الصاروخ��ي اإليران��ي أن��ه أص��اب الهيب��ة
األمريكي��ة بمقت��ل ويزي��د ف��ي تأثيره��ا
أيض �اً إس��قاط إيران أحدث طائرة تجس��س
أمريكي��ة (م��ن دون طيار)قبل أش��هر عندما

اخترقت مجالها الجوي.
ولع��ل الصدم��ة األهم ه��ي لمن يعتقد
أن أمري��كا توج��د ف��ي المنطق��ة لحماي��ة
عروش ممالكهم ومش��يخاتهم ويس��تجدون
ويحرصون على ضرب إيران من خالل تلفيق
االتهام��ات ولعله��م اكتش��فوا اآلن أ ن
أمري��كا وقف��ت مكتوف��ة األي��دي
واكتف��ت باإلع�لان ع��ن ع��دد
الصواري��خ اإليراني��ة الت��ي
تس��اقطت ف��وق عل��ى
قاعدته��ا ومتابعتها فرض
العقوب��ات االقتصادي��ة ألنه��ا
تدرك جيداً أنها عاجزة عن تحمل
تكاليف المواجهة العسكرية.
أم��ا القضي��ة األه��م الت��ي أكده��ا
الش��عب اإليران��ي فه��ي أنه يقف م��ع قيادته
ف��ي خيار الدف��اع عن النف��س وفي مكافحة
اإلره��اب الدول��ي وجرائ��م التنظيم��ات
اإلرهابي��ة أينم��ا وج��دت وذل��ك م��ن خالل
الماليين التي شاركت في تشييع جثامين

الشهيد سليماني ورفاقه في طهران ومشهد
وفي مس��قط رأس��ه وفي العدي��د من المدن
اإليراني��ة عل��ى عك��س م��ا كان��ت تدعي��ه
وس��ائل اإلعالم األمريكية (واألعرابية) من
أن «هناك ش��روخات بين القيادة والش��عب»
كم��ا أثبت��ت وقائ��ع التش��ييع أن مواجه��ة
اإلره��اب األمريك��ي وأيض �اً مواجه��ة أدوات��ه
ه��ي خي��ار ش��عبي وإنس��اني تنف��ذه القي��ادة
اإليرانية المنتخبة ديمقراطياً.
لق��د فرض��ت إي��ران قواع��د
اش��تباك جدي��دة وأعلنت بش��كل
واض��ح أن دم��اء الش��هداء
ل��ن تذه��ب ه��دراً وأن��ه ال
بدي��ل ع��ن انس��حاب أمري��كا
م��ن المنطقة وأن ال ش��يء يحمي
الخلي��ج الفارس��ي والمنطق��ة إال
أبناؤه��ا وأن��ه قد آن األوان لوقف مسلس��ل
االبت��زاز والهيمن��ة والس��رقات األمريكي��ة
الموصوفة لخيرات ومقدرات الشعوب.
محي الدين المحمد

كيف يفكر العدو؟

هكذا ينظر اإلعالم اإلسرائيلي إلى العالم
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كان برنام��ج “ن��رى العال��م” ليعق��وب احمئي��ر،
برنام��ج أخب��ار دولي��ة ،فقي��راً تقريب �اً ومثي��راً للغض��ب
أحيان �اً .م��ع ذل��ك ،ش��اهد ُته بش��كل متواص��ل لعش��رات
الس��نين .لق��د كان مالذي من س��خافة برام��ج األخبار
األخرى ،ومن تحيزها ومن غسل األدمغة.
إن إلغ��اء ه��ذا البرنام��ج ال يعتب��ر كارث��ة مثلم��ا
تصف الش��بكات االجتماعية ذلك ،وليس��ت له أي صلة
بموقف احمئير اليميني ،مثلما ادعى رئيس الحكومة.
ولكن��ه ج��زء م��ن التغيي��ر العمي��ق والمقل��ق :إس��رائيل
فقدت االهتمام بما يجري في العالم .إذا لم يكن ذلك
الس��امية ول��م يك��ن هن��اك يه��ود أو إس��رائيل ،ف�لا يوجد
عالم .على كل األحوال ،كل العالم ضدنا.
فلم��اذا نهت��م ب��ه .وعل��ى كل األح��وال ،نعرف كل
ش��يء بص��ورة أفض��ل ،الش��عب المخت��ار ،نح��ن الض��وء
لألغي��ار ،ش��عب الهايتي��ك وجوائ��ز نوب��ل .إذاً ما ش��أننا
والعالم اآلن؟
قب��ل بضع��ة أيام عل��ى إلغ��اء برنامج “ن��رى العالم”
أوقفت شبكة “هوت” نقل بث األخبار العالمية لـ بي.بي.
س��ي .ه��ذا الق��رار المثي��ر للغض��ب والفضائح��ي ت��رك
مس��تخدمي “ه��وت” دون أي ش��بكة دولي��ة باس��تثناء ال �ـ
سي.إن.إن التي هي أمريكية جداً.
أم��ا قن��اة “الجزي��رة” باإلنجليزي��ة ،فق��د ألغته��ا
“هوت” منذ زمن .إن استخفافها بزبائنها هو الموضوع
األساسي .إلغاء القناة البريطانية سبقه خبر أن “شبكة
بي.بي.س��ي س��تتوقف عن الب��ث في  31كان��ون األول”.
هيئ��ة اإلذاع��ة البريطانية لم تتوق��ف عن البث بالطبع.
إنم��ا “ه��وت” المغ��رورة وضيق��ة األف��ق الت��ي تعتق��د أن

زبائنها جهلة ،أوقفت بث الـ بي.بي.سي.
دون قن��اة “الجزي��رة” والـ “بي.بي.س��ي” لم يعد في
عالمنا إفريقيا أو آسيا.
ال يوج��د عال��م ث��ان أو ثال��ث .بصعوب��ة هن��اك م��ا
س��نفعله بي��ن برلي��ن ونيوي��ورك ،باألس��اس ف��ي كل ما
يتعلق بمركز العالم ،إسرائيل .هكذا يربون على األفق
الضي��ق والجه��ل ،ويقدم��ون وجب��ة أخ��رى م��ن القومية
المتطرفة من البوابة الخلفية.
“ه��وت” و”كان  ″11عرفت��ا كم��ا يبدو ما
تفع�لان .فم��ا يج��ري ف��ي العال��م لي��س ل��ه
طلب في إس��رائيل ،باس��تثناء البرنامج
اليوم��ي الممت��از لم��وآف ف��اردي (كان
 )11والتغطي��ة المس��تمرة والجي��دة لع��راد
ني��ر (القن��اة  )12ون��داف اي��ال وعمانوئيل الباز
فلبي��س (القن��اة  ،)13ف��إن اإلس��رائيليين تقريب �اً
ال يطلع��ون عل��ى م��ا يجري ف��ي العالم غي��ر المرتبط
بإسرائيل.
والرأي السائد الذي يقول بأن عالماً ليست إسرائيل
ف��ي مركزه فهو عالم غي��ر موجود وال يحركه اليهود،
ينبع أيضاً من هذه التغطية .منذ زمن تحولت األخبار
في التلفاز إلى أخبار تسلية ،يتم افتتاحها ببضع دقائق
من التقارير السياس��ية والش��ائعات السياسية المحلية
والك��وارث الت��ي يت��م تضخيمه��ا وبض��ع قص��ص بطولة
لجن��ود ،وم��ن ث��م نص��ل إل��ى أس��عار الرح�لات وأس��عار
العطور مقارنة بأسعارها في لندن.
اس��تمعوا إل��ى انطب��اع اإلس��رائيليين عن��د عودتهم
م��ن الس��فر :ك��م كلفن��ي ه��ذا وك��م س��يكلفك .أما

االحتف��ال بتدش��ين الرحل��ة بع��د الجي��ش ف�لا يوس��ع
أفقهم :استمعوا للشباب عند عودتهم.
ال توج��د لألغلبي��ة الس��احقة أي فك��رة عن المكان
ال��ذي كان��وا في��ه .يت��راوح انطباعه��م بي��ن الحم��ص
والشنيتس��ل ف��ي بي��ت حب��اد ،وبي��ن االحتف��ال بالقم��ر
الكام��ل ف��ي جاوا ،مع القليل جداً م��ن االهتمام بالدول
التي زاروها وعرفوا عنها
“نرى العالم” كان طائراً غريباً بدرجة ما ،وصاغه
احمئي��ر عل��ى صورت��ه .الحاص��ل عل��ى جائ��زة إس��رائيل
وال��ذي م��ن المش��كوك أن��ه س��جل ف��ي حيات��ه المهني��ة
الطويل��ة إنج��ازاً واحداً يبرر حصول��ه على الجائزة.
لق��د ق��دم برنامج �اً أظهر العالم بالفع��ل ،ولكنه
ل��م يف��وت أي فرص��ة إلدخ��ال ح��ب إس��رائيل
والخوف من الالسامية إلى برنامجه.
لق��د كان لن��ا برنام��ج دول��ي واحد
جدي��ر ،ودائم �اً ظهر فيه قس مش��وش يؤمن
بوحي الشعب اليهودي وهو عضو في الكونغرس
ويحارب حركة الـ بي.دي.اس بكل قوته ،وهو قومي
متطرف جداً ،احمئير وحده من عرف اسمه ،يعتقد أن
إس��رائيل ه��ي من��ارة للعدال��ة ،أو لعله مفك��ر يعتقد بأن
كل شيء السامي.
ه��ذا ه��و الثم��ن المطلوب من المش��اهد كي يرى
تقارير تم شراؤها من شبكة التلفاز األسترالية والشبكة
الفرنسية الناطقة باإلنجليزية و” 60دقيقة”.
اآلن ،ذلك انتهى أيضاً .وقد بقينا مع الفياضانات
في نهاريا ومع مساعد دافيد بيتان.
جدعون ليفي

س

ح��ذرت اإلدارة األمريكي��ة العراق من إمكانية
خس��ارته الوص��ول إل��ى حس��اب مصرف��ي حي��وي
ف��ي ح��ال إقدام��ه عل��ى ط��رد الق��وات األمريكي��ة
م��ن البالد ،حس��بما أوردت صحيفة “وول س��تريت
جورنال”.
ونقل��ت الصحيف��ة ع��ن مس��ؤولين عراقيي��ن
أن وزارة الخارجي��ة األمريكي��ة أبلغ��ت الس��لطات
ف��ي بغ��داد بأنه��ا ق��د تفق��د الوص��ول إ ل��ى
حس��اب ف��ي البن��ك االحتياط��ي
الفدرال��ي بنيوي��ورك ،يتضم��ن
عائ��دات مبيع��ات النف��ط ،األم��ر
الذي يهدد بتوجيه ضربة مؤلمة
لالقتصاد العراقي المترنح.
وأش��ار أح��د المس��ؤولين العراقيين
إل��ى أن التحذير بش��أن الحس��اب المذكور
ج��اء عب��ر اتص��ال هاتف��ي أجرت��ه الخارجي��ة
األمريكي��ة ،األربع��اء الماضي ،م��ع القائم بأعمال
رئي��س حكوم��ة تصريف األعم��ال العراقي��ة ،عادل
عبد المهدي ،ضمن بحث الطرفين ملفات أخرى
من الشراكة العسكرية والمالية والسياسية بين
واشنطن وبغداد.
والح تهدي��د تعرض العراق لعقوبات أمريكية
ف��ي األف��ق بع��د اغتي��ال الجن��رال اإليراني ،قاس��م
س��ليماني ،ج��راء غ��ارة جوي��ة أمريكي��ة ف��ي مط��ار
بغ��داد الدول��ي ،في  3يناير ،الح��دث الذي رد عليه
البرلم��ان العراق��ي بتصويته ،ف��ي  5يناير ،لصالح
ق��رار يطال��ب رئي��س الحكومة بالتح��رك من أجل
إخ��راج نح��و  5300جن��دي أمريك��ي م��ن أراض��ي
البالد.

وردا عل��ى هذا القرار ،هدد الرئيس األمريكي،
دونالد ترامب ،بفرض عقوبات ضد إيران في حال
إصرار بغداد على سحب القوات األمريكية.
ويحتفظ العراق ،مثله مثل البلدان األخرى،
بحس��ابات حكومي��ة في االحتياط��ي الفدرالي في
نيوي��ورك ،كج��زء ه��ام م��ن إدارة الش��ؤون المالية
للب�لاد ،بم��ا ف��ي ذل��ك عائ��دات مبيع��ات النف��ط.
ويمكن أن تؤدي خسارة الوصول إلى الحساب إلى
تقيي��د اس��تخدام العراق لتل��ك اإلي��رادات ،األمر
ال��ذي يثي��ر أزمة نقدي��ة في النظ��ام المالي ويحد
من الموارد المهمة لالقتصاد.
وس��بق للوالي��ات المتح��دة أن منع��ت
وص��ول بغ��داد إل��ى الحس��اب المذكور
لمدة عدة أسابيع ،على خلفية شبهات
ب��أن ج��زءا م��ن أمواله يس��تخدم لس��د
احتياج��ات إي��ران ،وكذل��ك لتموي��ل
تنظي��م “داعش” .وأش��ارت الصحيف��ة إلى أن
هذا اإلجراء ألحق آنذاك أضرارا جسيمة بالنظام
المالي العراقي.
وبحس��ب الصحيف��ة األمريكي��ة ،ف��إن اآلث��ار
االقتصادي��ة والمالي��ة المحتملة إلخ��راج القوات
األمريكية من البالد تلقي بثقلها على المسؤولين
العراقيي��ن ال��ذي يحاولون معالجة المس��ألة دون
إثارة رد فعل عنيف.
وف��ي األي��ام األخي��رة ،أب��رز المس��ؤولون
العراقيون ،وفقا لـ “وول ستريت جورنال” ،الحاجة
إلى عالقات ودية مع واش��نطن ،حتى مع ممارس��ة
الق��وى الموالي��ة إلي��ران الضغ��ط لط��رد الق��وات
األمريكية من العراق.

لعبة خلط األوراق للمش��هد الس��وري من منظور واش��نطن،
تجل��ى ف��ي خل��ق حال��ة م��ن الهيج��ان السياس��ي عل��ى الس��احة
العراقي��ة واإليراني��ة ،واللتين تع �دّان من المحاور األساس��ية في
القضاء على داعش.
التوقيت الها ّم لزيارة الرئيس بوتين إلى دمش��ق ،عزز أهمية
المض� ّ�ي ُقدم �اً بالهيكلي��ة االس��تراتيجية المتبع��ة للقضاء على
مس � ّببات الحرب على س��ورية .حيث أن تجوّل الرئيس بوتين في
أحي��اء دمش��ق ،وزي��ارة كنيس��ة ال��روم األرثوذوك��س ،يُدلل على
الحي��اة الس��لمية ف��ي البالد ،الدور الروس��ي الكبي��ر في المنطقة
العربية واإلقليمية يُعزى إلى عدة أسباب:
أوال :الدور االس��تراتيجي والدولي الذي تلعبه روسيا كقوة
مض��ادة للوالي��ات المتح��دة عالمي �اً ،وه��ذا م��ا تش��هده العالقات
الروسية القوية مع كثير من البلدان العربية والدول الغربية.
ثاني �اً :ال��دور الكبي��ر ال��ذي تلعب��ه روس��يا عل��ى مس��توى
القم��م ودول حرك��ة ع��دم االنحي��از ،وإصراره��ا عل��ى
ضرورة توسيع التعاون بما يخدم األمن اإلقليمي.
ثالث��ا :التأثي��ر الروس��ي ف��ي ق��رارات مجل��س
األم��ن كدولة دائمة العضوية ،والتي اس��تطاعت
عب��ر ح��ق النق��ض م��ن تغيي��ر مس��ار ق��رارات بع��ض
األنظم��ة العميلة المناهضة للس��لم واالم��ن الدوليين،
كما في الحرب على سورية واليمن.
رابع �اً :تش��كل روس��يا االتحادي��ة عب��ر قوته��ا االقتصادي��ة
والعس��كرية وخاصة األس��لحة الروس��ية ،أهمية كبيرة في وقف
احتكار الواليات المتحدة للنظام العالمي االقتصادي المتمثل
باحتكار شراء األسلحة العسكرية.
روسيا استطاعت عبر مسيرتها التحالفية مع سورية خالل
م��دة الح��رب عل��ى س��ورية ،م��ن تحقي��ق انتص��ارات عل��ى كاف��ة
األصع��دة ،وم��ا تحري��ر األس��ير الس��وري اب��ن الج��والن الس��وري
المحت� ّ�ل صدقي المقت بوس��اطة روس��ية ،إال تعبي��ر عن المكانة
التي تتمتع بها روس��يا والرئيس بوتين تحديداً لدى قادة الكيان
االس��رائيلي الغاص��ب ،فالمجابه��ة م��ع ق��وة كالق��وة الروس��ية
يحتاج إلى س��نوات من التفكير العميق ،الن روس��يا كسورية…
وهما بلدان يحترمان القانون الدولي.
ربى يوسف شاهين

الدروس اإليرانية في مواجهة الغطرسة األمريكية!

عني على الصحافة االجنبية

واشنطن تهدد بغداد بمنع وصولها إلى عائدات مبيعات النفط
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