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

ما بعد الرد اإليراني على جريمة اغتيال سليماني وصحبه… ردود غير تقليدية

ل��م يقتن��ع بع��ض مح ّبي مح��ور المقاوم��ة بحجم
ال��رد الصاروخ��ي االيران��ي عل��ى اغتي��ال القائدي��ن
قاس��م س��ليماني وأب��و مه��دي المهن��دس ورفاقهم��ا،
وف��ي ظ ّنه��م أو توقعاتهم أن الرد ينبغي أن يكون أقوى
أو أوس��ع بص��رف النظ��ر ع��ن أي��ة تداعي��ات محتملة.
وف��ي المقابل ،س� ّ�خف المعان��دون له��ذا المحور الرد
حتى اعتبروه «مسرحية» َّ
متفقاً عليها بين أميركا
والجمهورية االسالمية.
وينطل��ق الفري��ق األول م��ن فك��رة ان أي��ة عملي��ة
ال تس��فر ع��ن وق��وع ع��دد معت � ّد ب��ه م��ن القتل��ى بي��ن
األميركيي��ن ال تس��اعد ف��ي إع��ادة اإلعتب��ار لمح��ور
المقاوم��ة ال��ذي أصي��ب بضرب��ة موجع��ة باغتي��ال
س��ليماني وصحب��ه .ومعل��وم ف��ي أوض��اع مماثل��ة أن
هدف العمل العسكري ال ينحصر بالضرورة في إيقاع
خس��ائر بش��رية ف��ي صفوف الخصم ،بق��در ما يهدف
ال��ى ترجيح كفة الفريق القائ��م بهذا العمل لتكون
يده العليا في المواجهة ووضع حد لغطرسة الطرف
َ
تحقق ذلك بامتناع الجانب األميركي
اآلخر ،وقد
ع��ن اتخ��اذ أي اجراء جديد برغم ان قواعده تعرضت
لضربة ش��ديدة بعدد كبير من الصواريخ البالستية
واعترف بتدمير طائرات ومنشآت.
وقد أوضح قائد القوة الصاروخية في ايران أمير
علي حاجي زادة يوم الخميس هذا المعنى بتأكيده
أن القوات االيرانية لم تكن تهدف بشكل أساسي الى
قت��ل الجن��ود االميركيي��ن ف��ي قاع��دة عي��ن األس��د
مث� ً
لا ،ب��ل كان��ت ته��دف ال��ى ض��رب غرف��ة القي��ادة
ومنشآت أساسية فيها ،وكان في إمكانها -لو أرادت-
قت��ل نح��و  500جندي أميركي من خالل اس��تهداف
أماكن تمركز المش��اة في القاعدة التي تمتد على
مساحة واسعة.
وأق��ر األميركي��ون بهذا المضم��ون بعد ظهر يوم
األربع��اء عندم��ا نقلت ش��بكة «س��ي ان ان» عن بعض
مس��ؤولي إدارة ترام��ب أن «إي��ران كان بإمكانه��ا
توجي��ه صواريخه��ا إل��ى المناط��ق الت��ي يتمرك��ز
فيه��ا األمريكيون ف��ي القاعدة المقصوف��ة ،لكنها لم
تفع��ل ذل��ك ع��ن قص��د» ،وكان تفس��يرهم لذل��ك

أن «إي��ران ربم��ا تك��ون قد اختارت إرس��ال رس��الة بد ًال
من اتخاذ ما يكفي من اإلجراءات إلثارة رد عس��كري
أمريك��ي كبي��ر ،وه��ي إش��ارة محتمل��ة إل��ى أن اإلدارة
تبح��ث ع��ن مب��ررات لتهدئة التوترات» .ف��ي وقت قال
الجن��رال م��ارك ميل��ي رئي��س االركان أن الهج��وم
االيراني يهدف إلى التس��بب في أضرار هيكلية تدمر
المركب��ات والمع��دات والطائ��رات ،وقت��ل األف��راد
ايضاً.
وبص��رف األنظ��ار ع��ن الج��دل بش��أن اإلصاب��ات
البش��رية ،وصل��ت رس��الة ال��ردع وتلقفه��ا الجان��ب
األميركي كما يلي:
 -1ايران هددت وفعلت ،ولم تتراجع أمام التهديد
الكثي��ف ال��ذي أطلق��ه ترام��ب به��ذا الش��أن .وس��بق
�اس بع��د
للرئي��س األميرك��ي أن توع��د اي��ران ب��ر ٍد ق� ٍ
إس��قاط الطائ��رة التجسس��ية ف��ي حزي��ران الماضي،
وب��رر تراجع��ه حينذاك ،ش��اكراً اي��ران ألنها امتنعت
اختي��اراً ع��ن إس��قاط طائ��رة اخ��رى مرافق��ة كان��ت
تحمل عدداً كبيراً من العسكريين األميركيين.
 -2ايران وجهت رسالة قوية وأعطت فكرة واضحة
ح��ول جزء من قدراته��ا الدفاعية ،وكان هذا كافياً
ليقتن��ع المس��ؤولون األميركي��ون ب��أن ل��دى اي��ران
الكثيرّ ،
ففضلوا عدم الرد .ولهذا في حد ذاته مدلول
ق��وي ب��أن الوالي��ات المتح��دة أقوى قوة عس��كرية في
العال��م تقبل��ت ض��رب قواته��ا من دون أن تب��ادر الى ر ٍد
ولو شكلي .وفي المواجهات العسكرية ،تملي الضربة
األخي��رة أحيان �اً ش��يئاً م��ن الرجح��ان للط��رف الذي
يس��ددها .ونعرف من تاري��خ المواجهة بين المقاومة
ف��ي لبن��ان والكي��ان الصهيون��ي ان الع��دو ب��ات يق��ر
للمقاومة بحقها في ضرب قواته في حال قيامه بأي
خ��رق جس��يم ،وه��ذا يث ّب��ت حالة م��ن الت��وازن والردع
ويحم��ي كثيراً من اإلمكان��ات واإلنجازات ،وهذا هو
بيت القصيد.
م��ا س��بق ال يعن��ي ان ال��رد االيران��ي ق��د اكتم��ل،
فالضرب��ة الصاروخي��ة مج��رد «صفع��ة» ،كم��ا
وصفه��ا اإلم��ام الخامنئ��ي أم��ام وفد من أه��ل مدينة
ق��م المقدس��ة ي��وم الخمي��س .اإلغتي��ال الف��ظ و ّل��د

اس��تجابة معاكس��ة لله��دف األميركي ال��ذي يريد
صدم وعي ايران وحلفائها وترويعهم ودفعهم للخوف
والتراج��ع أمام جب��روت الواليات المتح��دة .والهدف
اإليران��ي المعاك��س هو إب��داء المزيد م��ن الصالبة
والجرأة والمبادرة ،والرد المدروس والذكي هو جزء
م��ن ه��ذه العناص��ر ويس��تجيب لمجموع��ة مصال��ح
تتعلق بطبيعة بيئة الصراع اإلقليمية والدولية.
ال��ردود التالي��ة س��تأخذ أش��كا ًال غي��ر تقليدي��ة
يب��رع فيه��ا مح��ور المقاوم��ة .ف��ي الماض��ي ،كان
للجمهوري��ة االس�لامية دور ال ينك��ر ف��ي اس��تنزاف
ه��ذه الق��وات ف��ي الع��راق وأماك��ن أخ��رى يعرفه��ا
األميركي��ون ،وق��د اعترف��وا ب��أن العب��وات اإليراني��ة
الخارق��ة لل��دروع س��اهمت ف��ي قت��ل نح��و  700جندي
أميرك��ي ف��ي الع��راق .اآلن بع��د اغتي��ال س��ليماني،
فت��ح حس��اب جدي��د أكث��ر تركي��زاً س��يص ّعب عل��ى
الوالي��ات المتح��دة الحف��اظ عل��ى وج��ود دائ��م ف��ي
س��وريا والع��راق وهدفها المعلن في وض��ع يدها على
منش��آت النفط فيهم��ا ،ويزيد من مصاعبها ربما في
أفغانس��تان أيض �اً .ونعل��م أن هن��اك انفتاح �اً إيراني �اً
عل��ى حركة طالبان ظه��ر الى العلن مؤخراً ،يضاف
ال��ى الخي��وط الت��ي تش��بكها طه��ران م��ع العديد من
األطراف األفغانية األخرى.
إذن ،ال تتوق��ف حرك��ة الجمهوري��ة اإلس�لامية
اإليرانية عن السعي الى تكوين بيئة مالئمة لتوسيع
نط��اق تأثي��ر مح��ور المقاوم��ة ،وه��ي ال تبح��ث ع��ن
ضرب��ة قاضية واحدة للوج��ود االميركي اإلحتاللي
ف��ي المنطق��ة .فطبيع��ة الصراع  -عل��ى طريقة لعبة
المالكم��ة  -تتطل��ب ج��والت متع��ددة ،وف��ي كل
�ار تس� َّ�جل نقط��ة إضافية للط��رف الذي
جول � ِة انتص� ٍ
يق��ول كلمت��ه أخي��راً ويمتل��ك التصمي��م والن َف��س
الطوي��ل ،وأي ضرب��ة ال تك��ون قاضي��ة تش��كل بدم��اء
الش��هداء دافع �اً جدي��داً لمراكم��ة عناص��ر الق��وة
وحمايته��ا واإلس��تعداد للمض��ي ف��ي ه��ذا الطري��ق
المصيري.
أما الفريق الذي اعتبر ما جرى مجرد «تمثيلية»،
فلي��س لن��ا نق��اش مع��ه ،ألن��ه آث��ر ان يقع��د ويأخ��ذ
موق��ف المتف��رج أو الالئ��ذ بحم��ى أمي��ركا ،وهو في
كل جول��ة يس� ّ�خف كل اإلنتص��ارات الت��ي يحققها
مح��ور المقاوم��ة .وعندم��ا يس��قط منطق��ه ه��ذا،
يستعيد نظرية «المؤامرة» ليقول إن أميركا تهدي
انتص��اراً إلي��ران .وس��بق أن قال بعضه��م ان اإلندحار
االس��رائيلي ع��ن لبنان ع��ام  2000تم ألن «اس��رائيل»
أرادت اإلنس��حاب تنفي��ذاً للق��رار الدول��ي  425او انه��ا
أرادت أن تق��دم ح��زب اهلل بص��ورة المنتص��ر لغاية في
نفس��ها .م��اذا يمك��ن أن يق��ال لمث��ل ه��ؤالء ال��ذي ال
يحسنون قراءة الحاضر وال صنعه؟!
وإنه لمن المثير لإلنتباه أن اإلس��رائيلي قرأ على
وجه الس��رعة مالمح الس��لوك األميركي على ضوء
ما جرى ،من خالل إبداء أوس��اط اس��رائيلية تخوفها
م��ن انس��حاب ترام��ب بش��كل مفاج��ئ م��ن المنطق��ة
أم��ام تصمي��م اي��ران وحلفائه��ا عل��ى إخ��راج الق��وات
األميركي��ة منها ،ما س��يضع اس��رائيل لوحدها أمام
تح��دي ه��ذا المحور ،ولو انها ستس��تمر في اإلعتماد
على الدعم العسكري االميركي الطارئ.
لننتظر ون َر !
علي عبادي

تطورات إيجابية حكومي ًا :هل تبصر حكومة دياب النور قريب ًا؟
عل��ى الرغ��م م��ن األج��واء الس��لبية التي تس��يطر على المش��هد الحكومي
ف��ي الوق��ت الراه��ن ،ال يمكن القول أن األمور عادت إل��ى نقطة الصفر ،نظراً
إل��ى أن اإلتص��االت بي��ن مختل��ف الجه��ات المعني��ة قائمة ،وم��ن الممكن أن
تقود إلى والدة الحكومة في وقت قريب ،ال س��يما أن هناك إصرارا على هذا
الموض��وع ،ف��ي ظ��ل التداعي��ات الس��لبية إلس��تمرار الواقع على م��ا هو عليه
اليوم.
وهذا الواقع من الممكن اإلس��تناد إليه إنطالقاً من بيان رئيس الحكومة
المكلفحس��ان دياب ،الذي أكد أنه س��يواصل مهمته الدس��تورية لتش��كيل
حكوم��ة تنس��جم م��ع االط��ار الع��ام المتف��ق علي��ه ،وه��ي حكوم��ة تكنوقراط
مصغرة تؤمن حماية اللبنانيين في الزمن الصعب ،وتنس��جم مع تطلعاتهم
ومهمته��ا الوحي��دة انق��اذ لبن��ان ،عل��ى أن تكون حكومة مصغرة م��ن  18وزيراً
ووزيرة ،وتعتمد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة ،باإلضافة إلى عدم مش��اركة
وزراء حكومة تصريف األعمال التي أسقطهاالحراك الشعبي.
ف��ي ه��ذا الس��ياق ،تش��ير مص��ادر سياس��ية مطلع��ة ،عب��ر «النش��رة» ،إل��ى
جه��ود يق��وم بها رئيس الجمهورية العمادميش��ال عون ،باإلضافة إلى رئيس
الحكوم��ة المكل��ف ،لتأمي��ن والدة الحكوم��ة بأس��رع وقت ممكن ،ال س��يما أن
الرئي��س ع��ون يريد اإلنتهاء من هذه العملية كي تنتقل المعالجة الفعلية
لألزم��ات العالق��ة ،وه��و كان قد أبدى انزعاجه م��ن المماطلة التي حصلت
عل��ى ه��ذا الصعي��د ،خصوص �اً أن الب�لاد ال تحتم��ل المزيد م��ن التأخير في
والدة الحكومة.
وتشير هذه المصادر إلى أن «حزب اهلل“ لن يكون بعيداً عن هذه األجواء،
نظ��راً إل��ى أن��ه م��ن القوى الس��اعية إل��ى والدة الحكومة بأس��رع وق��ت ممكن،
وبالتال��ي الس��اعات المقبل��ة ق��د تك��ون حاس��مة على ه��ذا الصعي��د إيجابياً،
خصوص �اً أن «التي��ار الوطن��ي الح �ر“ عاد وأكد من جديد أنه لم يتمس��ك
ب��أي حقائ��ب أو أس��ماء وال حت��ى بالمش��اركة ف��ي الحكومة ،ال ب��ل هو أعلن
أن��ه ل��ن يك��ون له أي وزير في حكومة دياب ،بعد أن كان رئيس «تيار المردة»
النائ��ب الس��ابقس��ليمان فرنجي � ة طالب بمعرف��ة حجم تمثيل رئي��س التيار
وزي��ر الخارجي��ة والمغتربين في حكومة تصريف األعمالجبران باس��ي ل في
الحكومة ليبني على الشيء مقتضاه.
بالتزامن ،كان رئيس المجلس النيابينبيه بري ،قد أكد أنه لن يعطل
مسار الحكومة بل سيمنحها الثقة في المجلس النيابي ،حتى ولو خارجها

بس��بب معارضت��ه للص��ورة الت��ي يتم تش��كيلها فيه��ا ،حيث يرف��ض أن يقيده
أحد بطريقة تس��ميته أو من يس��مي للمش��اركة ،س��واء شخصية سياسية أو
إختصاصي��ة ،األم��ر الذي يقود إلى معادلة واضح��ة ،هي إمكانية العودة إلى
الصيغة التي كان قد أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف بعد تسميته من
قبل قوى األكثرية النيابية ،أي حكومة اختصاصيين غير حزبيين.
وتؤك��د المص��ادر السياس��ية المطلع��ة أن��ه ن ت يج��ة المس��تجدات ف��ي
المواق��ف ،ال س��يما موق��ف «التي��ار الوطني الحر» ،يمكن الق��ول أن الصيغة
التي يريدها رئيس الحكومة المكلف عادت إلى الواجهة من جديد ،وبالتالي
م��ن الممك��ن أن ينج��ز تش��كيلته خالل وقت قري��ب ،من أجل أن يس��لمها إلى
رئيس الجمهورية ،على أن تبصر النور بعد ذلك ،ال سيما بعد إخراجها من
دائ��رةالمحاصص ة السياس��ية التي كانت قد دخل��ت على الخط ،باإلضافة
إل��ى إبعاده��ا ع��ن دائ��رة التأثي��رات الخارجي��ة التي رافق��ت إغتي��ال الواليات
المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليرانيقاسم سليماني.
ف��ي المحصل��ة ،ع��ادت األج��واء اإليجابي��ة لتس��يطر عل��ى مل��ف تش��كيل
الحكوم��ة المقبل��ة ،عل��ى أم��ل أن تنج��ح الجه��ود القائمة في تأمي��ن والدتها
بأس��رع وق��ت ممكن ،لتبدأ بعد ذلك في التص��دي للملفات التي تهم جميع
اللبنانيي��ن ،ال س��يما تل��ك المتعلق��ة باألوض��اع اإلقتصادي��ة واالجتماعي��ة
والمالية.
ماهر الخطيب

ملاذا نلوم قاسم سليماني؟
األكثري��ة م��ن الش��عوب العربي��ة وبس��بب الس��يطرة الت��ي
يفرضه��ا البت��رودوالر عل��ى العق��ل العربي لم تس��مع بم��ا بذله
الرج��ل م��ن جهو ٍد في ط��ول المنطقة وعرضها م��ن أجل تهيئة
البيئة اإلقليمية لمعركة تفكيك الكيان الصهيوني.
“م��ن يمتنع عن تحليل اس��تراتيجيات االس��تعمار المهيمن
َ
بصفت��ه نقط��ة االنط�لاق الضروري��ة لتقوي��م دور مختل��ف
التي��ارات السياس��ية العامل��ة ف��ي الس��احةَ ،م��ن ي��رى أن ه��ذا
لا صحيح �اً
النق��اش خ��ارج الموض��وع ال يمك��ن أن يق��دِّم تحلي� ً
وتقويم �اً مفي��داً لمختلف الحل��ول المطروحة» .س��مير أمين،
(مجلة الطريق ،العدد الخامس ،أيلول-تشرين.)2002 ،
االقتب��اس الس��ابق لس��مير أمين مناس��ب تمام �اً
لمحاججة
َ
َّ
قس��م م��ن َ
المثقف��ة م��ن غي��ر المتموّلي��ن
النخ��ب العربي��ة
بالبت��رودوالر الخليج��ي ،والذي��ن رغ��م ذل��ك اتخ��ذوا موقف �اً
مخزي �اً م��ن الح��دث الكبي��ر ال��ذي ه� َّ�ز منطقتن��ا من��ذ أي��ام
ِ
والمتم ّث��ل بإق��دام الق��وات األميركي��ة عل��ى اغتي��ال قائ��د قوة
الق��دس قاس��م س��ليماني ف��ي الع��راق ،الرج��ل ال��ذي أدَّى دوراً
اس��تراتيجياً كبي��راً إل��ى جان��ب ق��ادة آخري��ن خ�لال الس��نوات
الماضية في إس��قاط ما َّ
حضرته مراكز األبحاث األميركية
 Think tanksم��ن َّ
مخطط��ات تس��تهدف أم��ن ش��عوب منطقتنا
وحاضرها ومستقبلها.
ِ
�ذرع بإيديولوجي��ة الرج��ل
فبع��ض أولئ��ك المث ّقفي��ن ت� َّ
قاطعاً
المختلف��ة عم��ا يعتنقون��ه لتبرير عدم اتخاذه��م موقفاً ِ
من االغتيال ،والبعض اآلخر تس��اءل عن سبب وجود سليماني
ف��ي الع��راق ،وع��ن ض��رورة تحييد الع��راق عما أس��موه بالصراع
األميركي-اإليرانيِّ ،
محذرين من تحوّله إلى س��اح ٍة لتصفية
الحس��ابات ،وكأن القواعد العس��كرية األميركية التي ترقط
أرض بالد الرافدين منذ العام  2003منشآت صناعية أو معا ِلم
س��ياحية أو م��دن أثري��ة ،وليس��ت مراك��ز للتآم��ر عل��ى أم��ن
ش��عوب المنطق��ة ،وخصوص �اً على أمن الدولتي��ن اللتين تضع
الواليات المتحدة منذ عقود ثقلها من أجل إخضاعهما ،إيران
اإلسالمية والجمهورية العربية السورية.
فم��ن المفي��د ف��ي ه��ذا الس��ياق التذكي��ر ب��أن «داع��ش»
الت��ي أوغل��ت ف��ي دم��اء أبناء الش��ام والع��راق ،وعاث��ت خراباً في
العم��ران والحض��ارة ف��ي البلدي��ن ،وألحق��ت بس��معة الثقاف��ة
العربي��ة اإلس�لامية تش��ويهاً غي��ر مس��بوق ،إنم��ا انبعث��ت م��ن
َر ْح� ِ�م الوج��ود العس��كري واالس��تخباراتي األميرك��ي ف��ي ب�لاد
الرافدي��ن ،ب��ل إن أب��ا بك��ر البغ��دادي نفس��ه كان مس��جوناً في
الس��جون األميركي��ة ف��ي الع��راق قب��ل أن يط َلق س��راحه ،فهل
نل��وم س��ليماني ألنه أفس��د خالل الس��نوات الماضي��ة التعايش
الس��لمي بي��ن العراقيي��ن واالحت�لال األميرك��ي ،وذل��ك م��ن
خ�لال دعم��ه لفصائ��ل المقاوم��ة العراقي��ة الت��ي مارس��ت بع��د
الع��ام  2003اس��تنزافاً طوي� ً
ومرهق �اً للق��وات األميركي��ة
لا ِ
وحليفته��ا البريطاني��ة ف��ي بغ��داد وجن��وب الع��راق ،تكام��ل مع
االس��تنزاف ال��ذي مارس��ته المقاومة المدعومة من س��وريا في
منطق��ة غ��رب الع��راق ،م��ا أجب��ر قائ��د المنطق��ة الوس��طى في
الجي��ش األميرك��ي الجن��رال ديفيد بترايوس ع��ام  2011على
آمناً لسحب  250ألف جندي
االتصال بسليماني طالباً طريقاً ِ
أميرك��ي ومثله��م م��ن متعاقدي «بالك ووتر» م��ن العراق إلى
الكوي��ت؟ (بع��د ظهور «داعش» عاد نح��و  20ألف أميركي إلى
العراق بصفة مستشارين أمنيين).
أم نل��وم الرج��ل ألن��ه وق��ف مع العراقيين ب��كل طوائفهم في
لحظ ٍة من لحظات التاريخ المصيرية عندما كانت «داعش»
عل��ى أعتاب أربي��ل وبغداد وكربالء ،فيم��ا الحليف المفت َرض
للحكوم��ة العراقي��ة (الوالي��ات المتح��دة) يمتن��ع ع��ن تس��ليم

جيش��ها أس��لحة ت��م دف��ع ثمنه��ا م��ن ق��وت العراقيي��ن ولقم��ة
عيشهم؟
ف��ي الواق��ع الش��يء غي��ر القانون��ي لي��س وج��ود س��ليماني
ف��ي زي��ار ٍة لبغ��داد ،ولي��س دعم��ه للمقاومي��ن العراقيي��ن ،بل إن
األم��ر الوحي��د غي��ر الش��رعي وغي��ر القانون��ي هن��ا ه��و الوجود
األميرك��ي ف��ي الع��راق على بع��د  11,500كيلومت��ر من أقرب
أرض أميركي��ة بم��ا يم ّثل��ه ذل��ك م��ن تهدي � ٍد للجمي��ع ف��ي
المنطق��ة ،فإخ��راج ه��ذه القواع��د األميركي��ة لي��س مصلحة
إقليمية فقط -حتى يتب ّنى العراقيون سياس��ة النأي بالنفس
بعي��داً ع��ن المحاور فينجوا -بل هو مصلحة وطنية لمنع بقاء
الزم من
ه��ذا البل��د ميداناً أميركي �اً للتآمر ،وهو أيضاً ش��رط ِ
أجل قيام دولة عراقية قوية ذات سيادة ،يعتبر ص ّناع القرار في
واشنطن انبعاثها خطراً استراتيجياً على ربيبتهم «إسرائيل»،
لذل��ك يعمل��ون بكل الس��بل من أج��ل إبقائها أس��يرة الفوضى
واالنقسام والفساد.
ق��د َّ
نتفه��م موق��ف قس��م كبير م��ن عام��ة الش��عوب العربية
زمن ينقس��م في��ه أكثر م��ن  80إلى
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�
ف
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�
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�ليماني
م��ن س�
ٍ
 %90م��ن اإلع�لام العرب��ي بي��ن متم� ِّ�ول بم��ال الغ��از أو النف��ط
الس��عودي ،فه��ؤالء ل��م يق��رأوا م��ا كتبه برن��ارد لوي��س وزمرته
ّ
المخططين االس��تراتيجيين األميركيين الصهاينة من
م��ن
إمارات تكفيري � ٍة متقا ِتلة
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ٍ
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َّ
المخطط الذي ساهم
تس��تعين بـ»إسرائيل» ضد بعضها ،وهو
س��ليماني في س��وريا والعراق إلى جانب قادة آخرين في محور
المقاومة في إسقاطه.
كما أن األكثرية من الش��عوب العربية وبس��بب الس��يطرة
الت��ي يفرضه��ا البت��رودوالر على العقل العربي لم تس��مع أيضاً
بم��ا بذل��ه الرج��ل م��ن جهو ٍد ف��ي ط��ول المنطق��ة وعرضها من
أج��ل تهيئ��ة البيئ��ة اإلقليمي��ة لمعرك��ة تفكي��ك الكي��ان
الكاس��رة
الصهيون��ي ،ولم يس��معوا بـ(األس��لحة االس��تراتيجية ِ
للت��وازن الت��ي عمل على إدخالها إلى قطاع َّ
غزة) وذلك حس��ب
القسام ،إلى
تعبير أبو عبيدة المتحدِّث الرسمي باسم كتائب َّ
درج ٍة أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عجز منذ أشهر
مهرجان انتخابي في
ورغ��م محاولته أكث��ر من مرة عن إقامة
ٍ
تقص��ف م��ن َّ
غزة ف��ي كل م��ر ٍة يزورها
عس��قالن ،الت��ي كان��ت َ
نتنياهو فيضطر ح ّراسه إلى تهريبه أمام كاميرات التلفزيون.
لكن ماذا عن مث ّق ٍف عربي يعرف عن عقرب لدغ لينين منذ
نحو قرن لكنه يمارس الجهل الوضيع بخارطة الصراع وبخطر
المش��روع الصهيو-أميرك��ي؟ فع� ً
لا إن��ه أم��ر مح� ِ�زن أن تج��د
نفس��ك في كل مرة مضطراً لتوضيح أمور من المفت َرض أن
تكون بديهيات ،فكما يقول أمل دنقل :هل تتساوى يد ..سيفها
كان لك بيد سيفها أثكلك؟
فارس الجيرودي

جريمة اغتيال سليماني ّ
ترتد بوجه ترامب؟
بع��د ان اتخ��ذ الرئي��س االميرك��ي ترامب ق��رار اغتي��ال اللواء
قاس��م س��ليماني ورفاق��ه في عملية ارهابي��ة أميركية ،بمعزل عن
الكونغ��رس ،فإن��ه قد اختار بنفس��ه الورقة األولى التي س��تنزل في
صندوق اقتراع الرئاس��ة األميركية المقبلة التي يطمح أن تكون
م��ن نصيب��ه لوالي��ة ثانية .ولكن ه��ل هي ورقة رابح��ة أم بدأت ترتد
عليه؟
إذا كان الديموقراطي��ون بش��خص رئيس��ة مجل��س الن��واب
نانس��ي بيلوس��ي ،صوت��وا عل��ى تقلي��ص صالحيات ترامب في ش��ن
هجم��ات عل��ى اي��ران ،نتيج��ة تخوفه��م م��ن تداعي��ات الحس��ابات
الترامبي��ة ،وه��و يعتبر نكس��ة سياس��ية ل��ه ،فإن عل��ى الجمهوريين
الذي��ن يس��يطرون عل��ى مجلس الش��يوخ ُّ
توقع التداعي��ات التي قد
تتف��اوت بي��ن عمليات ثأرية ضد القواعد األميركية في العراق أو
تصل الى «حرب الجثامين» إذا استم ّر
سواها ،وبين تطوُّر أمور قد ِ
ترامب في حماقاته ،س��واء في األعمال العس��كرية أو رفع مس��توى
العقوبات على إيران.
الثاب��ت أن عل��ى الوالي��ات المتح��دة المباش��رة بالترتيب��ات
إلنسحاب «آمن» لقواتها من الشرق األوسط ،هي التي
اللوجستية
ٍ
تتوس��ط م��ع طالب��ان منذ س��نوات إلنس��حاب آمن من أفغانس��تان،
َّ
لك��ن أم��ان اإلنس��حاب م��ن المنطق��ة دون��ه عقب��ات وه��و أق��رب الى
اإلنكفاء الذليل األشبه بوضعها يوم انسحبت من فيتنام.
تصريحات ترامب أو سواه من إدارته التي تعتمد إرهاب الدولة،
ال ُتص��رف ف��ي المواجه��ات الميداني��ة ،وألن ثم��ن اغتي��ال الل��واء
س��ليماني ورفاق��ه ،ب��دأت أميركا تدفع��ه تدريجياً ،من��ذ تظاهرات
الس��فارة االميركية الى مش��روع البرلمان العراقي حول انسحاب
الق��وات االجنبي��ة وص��وال الى ال��رد االيراني الكبي��ر ..وبانتظار ما
بعد ذلك هل تبادر مبكرا الى انسحابها من قواعد قد تكون مُدمَّرة
أو ُمه��دَّدة ،قب��ل أن تأخ��ذ الح��رب منح��ى اإلس��تنزاف ،فالمجتم��ع
األميرك��ي ال يحتم��ل ح��رب الجثامي��ن ،ألن القيم��ة المعنوي��ة
للش��هداء ف��ي إيران ،تختل��ف عن عودة جنود قتل��ى يُحاربون خارج
ُرقعة بالدهم ،والمليونيات التي َحملت جثمان الش��هيد س��ليماني
بي��ن مدائ��ن وس��احات الع��راق وإي��ران ،س��تتحوَّل ال��ى مليوني��ات
صاخبة ناقمة عند العودة األفقية لجنود أميركيين ،وهي حكماً
سوف ُتترجم في صناديق اإلقتراع.
أقص��ى م��ا يُمك��ن أن ي ِّ
ُحقق��ه ترامب خ�لال الفت��رة التي تفصل

بي��ن واليت��ه األول��ى والرغب��ة بوالية ثاني��ة ،هي أن يس��حب القوات
األميركية من الش��رق األوس��ط بالح ّد األدنى من الخس��ائر ،ألن
ُتحركة غير آمن��ة لكل ما
ه��ذه الق��وات بات��ت ُتراب��ط على رم��ال م ِّ
ه��و أميركي ،وس��حب القوات األميركية من س��وريا والعراق الى
الكوي��ت والس��عودية على س��بيل المثال ،خط��وة كانت َتصلح قبل
جريمة اغتيال سليماني ،وإذا كانت إيران ومعها محور المقاومة
ف��ي وارد تطبي��ق الح � ّد األدنى من الردود المش��روعة ،فعلى ترامب
الخيار بين انسحاب شبه آمن أو العودة األفقية لجنوده.
وإذا كان ترامب يعيش أوهام األحادية األميركية في الهيمنة
على العالم ،فإن أوروبا كانت األكثر تضرراً نتيجة انهيار اإلتفاق
الن��ووي ،وتكثي��ف اتصاالت الجانب األوروبي م��ع القيادة اإليرانية
بع��د استش��هاد س��ليماني ،هي م��ن الدالئل على اس��تنكار الجريمة
والخ��وف م��ن تداعياته��ا ،لكنها ل��ن ُتثني إيران عن اتخ��اذ قراراتها
الت��ي تعتبره��ا قومية س��يادية .وإذا كان الموق��ف الصيني رافضاً
للجريم��ة ،ف��إن الموق��ف الروس��ي جاء أكث��ر إدانة له��ا ،واختصره
الس��فير الروس��ي في لبن��ان بالقول« :جريم��ة االغتيال عمل مُدان
كلي �اً ،ونحن ال تعنينا االعتبارات التي يتس � ّلح بها االميركيون،
فه��ذه مس��ؤوليتهم ،وس��ليماني كان صديق �اً ورفيق �اً لن��ا ،وه��و
ش��خص فري��د م��ن نوع��ه ،وكنا نحترم��ه كثيراً ،وق��د تعاونا معه
في محاربة االرهاب».
وتابع زاس��بكين« :الر ّد االيراني على االعتداء االميركي كان
مدروس �اً ،ونحن اساس �اً ض ّد إش��عال الحروب ،مع اإلش��ارة الى أننا
نعرف مَن المس��ؤول عن زيادة منس��وب المخاطر ،ونعرف أن الذي
خرج من االتفاق النووي وبادر الى تنفيذ عملية اغتيال س��ليماني
واآلخرين هو المتس ّبب في تصاعد التوتر».
إننا إذ اختصرنا أه ّم المواقف الدولية من جريمة ترامب ،الذي
جع��ل م��ن أمي��ركا الدول��ة المارق��ة الت��ي ضربت خ�لال واليته ما
تبقى لها من مصداقية في الغرب ،فإن هزائم السياسة الخارجية،
من فنزويال الى كوبا الى كوريا الش��مالية ،والهزائم العس��كرية
ف��ي اليم��ن والع��راق وس��وريا ،ال ُتق��ارن بش��يء أمام جريم��ة اغتيال
س��ليماني ،واألثم��ان الت��ي س��تدفعها أمي��ركا ويحص��د نتائجه��ا
ترام��ب ف��ي صندوق اإلقتراع ،لو أدرك األميركيون الى أين ينزلق
بهم عبر مغامرات غير محسوبة…
أمين أبوراشد

