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تقرير

مقالة

إيران إلى تجربة صمود جديدة:

ّ
اإلمبراطورية المنحدرة تكشر عن أنيابها

ال «تصفير» ،ال تفاوض ،ال حرب

وليد شرارة

تدخل طهرانً ،
ابتداء من اليوم ،طورًا
آخر في صراع اإلرادات مع الواليات
المتحدةّ ،
تصر على أن مآالته لن تكون
إال كما سابقاته :ال قبول بشروط واشنطن
تحت الضغط .وضعت إيران اللمسات
األخيرة على برنامج مواجهة إلغاء
اإلعفاءات من العقوبات على النفط
للدول الثمانيّ ،سياسيًا واقتصاديًا ،وهي
واثقة بأنه سيجنبها االضطرار إلى تحرك
تصعيدي لن ّ
تتردد في القيام به إذا
ّ
تخطت واشنطن الخطوط الحمر
خليل كوثراني
بالنسبة إلى إيــران ،اليوم ،مع سريان
إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء اإلعـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاءات مـ ـ ــن الـ ـعـ ـق ــوب ــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ه ــو ك ـم ــا ق ـب ـل ــه .ه ـ ــذا فــي
ال ـس ـي ــاس ــة ،ول ـ ــو اخ ـت ـل ــف األمـ ـ ــر ل ــدى
األســواق ،علمًا بأن التأثيرات الكبيرة
لــم تـظـهــر ب ـعــد ،س ــواء داخ ــل إيـ ــران أو
فــي األس ــواق العاملية .حسمت طهران
قــرارهــا :تكييف االقتصاد ،وااللتفاف
ب ـمــا ت ـيـ ّـســر ع ـلــى ال ـح ـظ ــر ،وال ـت ـمـ ّـســك
ب ــإن ـت ــاج ّالـ ـغ ــاز وال ـن ـف ــط وتــوريــده ـمــا
ب ـمــا ي ـفــشــل هـ ــدف «ال ـت ـص ـف ـيــر» ال ــذي
وضـ ـع ــه ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب .ذل ـ ــك مـ ــن ن ــاح ـي ــة ال ـب ــرن ــام ــج
العملي للمواجهة ،أمــا سقف املوقف
الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ـه ــو عـ ـن ــد ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ق ـ ــرار
رف ـ ــض الـ ـتـ ـف ــاوض مـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن فــي
ه ــذه ال ـف ـتــرة ،وامل ـضــي فــي «ال ـت ـحـ ّـدي»
حـ ـت ــى كـ ـس ــر م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت «الـ ـت ــركـ ـي ــع»
األمـيــركـيــة .ه ــذان ال ـقــراران سيطبعان
استراتيجية الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
في املرحلة املقبلة ،وسيشكالن سقف
ّ
تحركها .وهما يستلزمان أن «الحرب»
بمنحاها الساخن واملـبــاشــر ستكون
مستبعدة من خـيــارات طهران وردات
فعلها ،طاملا أن التصعيد ال يصل إلى
ّ
التعرض لحرية حركة النفط اإليراني
في البر والبحر ،فال تضطر طهران إلى
إغالق مضيق هرمز أو عرقلة الحركة
فيه رغم اإلعالن عن «جاهزية» القوات
البحرية ،وطــاملــا أيـضــا لــم يبلغ األمــر
ح ـ ّـد «خ ـن ــق» اإلي ــران ـي ــن و«ت ـص ـف ـيــر»
تصديرهم للنفط على أرض الــواقــع،
األمــر الــذي يعني تأجيل الحديث عن
عدم التعاون األوروبــي ،ومصير بقاء
إيـ ــران فــي االت ـف ــاق ال ـن ــووي كــورقــة لم

19
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ت ـصــل ط ـه ــران إل ــى ال ـحــاجــة لــرفـعـهــا،
ّ
فـ ــي ظـ ـ ــل ال ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى الـ ـتـ ـك ـ ّـي ــف مــع
ّ
الظروف املستجدة وتفريغ الضغوط
م ــن َ َمـفـعــولـهــا بــال ـس ـيــاســات ال ـهــادئــة
والنفس الطويل.
املواقف اإليرانية التي أبداها مختلف
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ف ـ ــي طـ ـ ـه ـ ــران ف ـ ــي األي ـ ـ ــام
القليلة املاضية في معرض الــرد على
التصعيد الجديد ،ال تعني أن املرحلة
ال ـت ــال ـي ــة إللـ ـغ ــاء اإلع ـ ـف ـ ــاءات سـتـكّــون
ن ــزه ــة ،إنـ ـم ــا ت ـت ـط ـلــب آلـ ـي ــات م ـعــقــدة
لـتـجــاوز ال ـعــراق ـيــل .ي ـصـ ّـر اإليــران ـيــون
على التذكير أنهم خبراء في استعمال
هذه اآلليات ،ما يمنحهم ثقة لتخطي
ال ـ ـع ـ ـق ـ ـبـ ــات .ن ـت ـي ـج ــة كـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ــك ،وف ــق
ال ـت ـقــديــرات اإلي ــران ـي ــة ،م ـســار آخ ــر من
تفعيل سياسة الصمود بوجه عاصفة
ّ
املستجدة التي تراهن عليها
الضغوط
إدارة واشـنـطــن ،وال يعني هــذا رفض

العقوبات ّ
تهدد االقتصاد الهندي
ّ
تلوح في الهند بوادر تأثر حاد لالقتصاد من إلغاء إعفاء البالد من العقوبات على
شراء النفط اإليراني ،في بلد ينشغل بإجراء االنتخابات العامة .والتهديد في الهند
ّ
يتمثل بعدم القدرة على تعويض النفط اإليراني ،ليس من الناحية التقنية فقط ،بل
من ناحية األسعار والكمية ،ما ينذر بارتفاع تكاليف الوقود في محطات البنزين،
ّ
وبالتالي تأثر العملة املحلية وارتفاع معدالت التضخم بشكل متسارع ،والذي
تجهد الحكومة إلبقائه عند معدالت منخفضة .وهذه املخاطر قد ال تمنع نيودلهي
من التراجع عن االلتزام بالعقوبات ،وهي التي لديها تجربة ّ
تمرد على العقوبات
في  .2012وفي تركيا ،أكد وزير الخارجية ،مولود جاويش أوغلو ،أمس ،صعوبة
االلتزام بإلغاء اإلعفاءات من الناحية التقنية؛ إذ إن املصافي التركية ال تتقبل النفط
من دول أخرى ،و«علينا أن نجدد التكنولوجيا ملصافينا النفطية عندما نشتري
النفط من دول ثالثة .ذلك سيعني أن تبقى مصافي التكرير مغلقة لبعض الوقت.
هذا بالطبع له تكلفة».
(أ ف ب ،األناضول)

املفاوضات باملطلق ،بل تثبيت معادلة
الـ ــاءات ال ـثــاث الـتــي لـطــاملــا ّ
تمسكت
ب ـهــا طـ ـه ــران :ال إم ـ ـ ــاءات ،ال ت ـفــاوض
تحت الـضـغــط ،ال تـفــاوض على أصل
الحقوق السيادية .والطريق لتثبيت
ه ــذه امل ـعــادلــة الءات ث ــاث أخ ــرى هي
بــرنــامــج ع ـمــل امل ــرح ـل ــة :ال «تـصـفـيــر»
لـ ـ ـص ـ ــادرات ال ـن ـف ــط ،وال تـ ـف ــاوض مــع
واشـنـطــن اآلن ،وال ذه ــاب نـحــو حــرب
يريدها صقور داخل اإلدارة األميركية.
تؤمن طهران بأن استراتيجيتها تلك،
بـمــا تـحــت يــديـهــا م ــن مـســاحــة تـحـ ّـرك
في ملفات املنطقة ،ستقود من جديد
إلــى إشـعــار «ال ـعــدو» ب ــ«ال ـنــدم» ،وبــأن
«كلفة الضغوط أكـبــر» وب ــأن «النفوذ
اإلقليمي» إليــران وقدراتها العسكرية
يتضاعفان وسط الضغوط ال العكس.
في املواقف اإليرانية ،تتوزع التوجهات
إل ــى معسكرين اث ـنــن .األول ال يرغب
مفاوضات مع الغرب وال يؤمن
في أي
ّ
بـ ـج ــدواه ــا ،ي ـمــث ـلــه ف ــري ــق املـحــافـظـّـن
بشكل رئيس .أما الثاني ،الــذي يمثله
ت ـيــار ال ــوس ــط أو «االع ـ ـتـ ــدال» بــزعــامــة
ال ــرئـ ـي ــس حـ ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي ،وق ــري ــب
م ـنــه م ــوق ــف اإلص ــاح ـي ــن ،ف ـي ــرى في
التفاوض ضرورة لتثبيت حقوق إيران
دولـيــا وحـفــظ مكانتها ومكتسباتها
وتحييد الذرائع الستهدافها .ما بات
مـعــروفــا أن الـجـمـيــع فــي إي ــران الـيــوم،
ب ـف ـض ــل ال ـه ـج ـم ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ب ــات ــوا
يتقاطعون عند مــوقــف واح ــد مـ ّ
ـوحــد:
«ال ت ـفــاوض فــي ه ــذه املــرحـلــة» تــريــده
اإلدارة األميركية من بوابة الضغوط
االق ـت ـص ــادي ــة ل ـص ـيــاغــة ات ـف ــاق ن ــووي
جديد يشمل امللف الصاروخي والدور
اإلق ـل ـي ـمــي .ق ــاع ــدة ثـ ّـبـت ـهــا ق ــائ ــد «ق ــوة
الـ ـق ــدس» ف ــي ال ـح ــرس الـ ـث ــوري ال ـلــواء
قاسم سليماني ،حني ّنبه قبل يومني
إلى أن األميركيني «يحاولون ّ
جر إيران
إلى طاولة املفاوضات عبر العقوبات
االق ـت ـص ــادي ــة» ،مـعـتـبـرًا أن الـتـفــاوض
مع الواليات املتحدة في ظل الظروف
الحالية ّ
يعد بمثابة «اسـتـســام» .من
ّ
يمكن عـ ّـده رأس «املـتـشــدديــن» بعيون

واشنطن في فريق املعنيني بالسياسة
الـخــارجـيــة اإلي ــران ـي ــة ،ب ــدا فــي موقفه
ف ــي ت ـن ــاغ ــم م ــع ال ـح ـك ــوم ــة الــوس ـط ـيــة
ورئ ـي ـس ـهــا ووزيـ ـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا ،حني
حـ ـص ــر رفـ ـ ــض ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ب ــامل ــرح ـل ــة
الحالية .وفي هذا مساعدة لروحاني
ـروط ــا ل ـل ـت ـف ــاوض مــع
ال ـ ــذي وضـ ــع ش ـ ّ
واشـ ـنـ ـط ــن ،ت ـت ـم ــث ــل فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــودة عــن
العقوبات واالعتذار عن لغة التهديد.
ً
وف ـض ــا ع ــن إج ـم ــاع املــؤس ـســات على
سبل املواجهة واستراتيجيتها ،يجد
الـ ـش ــارع اإليـ ــرانـ ــي ،بـســاسـتــه ونـخـبــه
ومــواط ـن ـيــه ،نـفـســه أمـ ــام أك ـثــر الـطــرق
ال ـع ـقــان ـيــة امل ـت ــواف ــرة ب ــوج ــه سـيــاســة
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب،
الـتــي تــوســم بالبلطجة والتنصل من
املعاهدات واالتفاقيات ،حيث لم تعد
امل ـس ــأل ــة «ف ـ ـ ـ ــرادة» إي ــرانـ ـي ــة ،ف ــي حــن
ت ـم ـ َـارس ه ــذه ال ـس ـيــاســة ع ـلــى الـصــن
وأوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،فـ ـم ــا جـ ـ ـ ــدوى أن ي ــرض ــخ
اإليرانيون وهم الذين صمدوا وحدهم
بوجه الضغوط في السابق ونجحوا
في تـجــاوزهــا؟! ويــردد اإليــرانـيــون مع
مراقبني في العالم أسئلة في شأن ما
وص ـلــت إل ـيــه سـيــاســة ال ـض ـغــوط هــذه
في امللفات األخرى ،وبالتالي إلى ماذا
ستوصل مع إيران.
ب ــال ـن ـس ـب ــة ال ـ ـ ــى األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،اإلجـ ــابـ ــة
ً
واضـ ـ ـح ـ ــة ،ل ـك ــن فـ ـض ــا عـ ــن ال ـت ـم ـ ّـرد
ل ــدى بـعــض الـ ــدول كــالـصــن وتــركـيــا
وال ـ ـعـ ــراق ،فـ ــإن اس ـت ـم ــرار الـ ـح ــال مع

سيكون للموانئ
والشركات الصينية دور
مؤثر في االلتفاف على
العقوبات

الـ ـ ــدول ال ـت ــي س ـت ــرض ــخ ،كــال ـه ـنــد ،أو
استمرار األسعار واستقرار األسواق
ع ـل ــى ح ــال ــه ،أم ـ ــور ل ـي ـســت واض ـح ــة.
وأك ـبــر مــؤشــر عـلــى ضبابية املشهد
اشتراط وزير النفط السعودي ،خالد
ال ـف ــال ــح ،ل ـن ـجــاح م ـش ــروع الـعـقــوبــات
ضد إيران ،اتفاقًا روسيًا أميركيًا ،في
حني أمل الرئيس الروسي ،فالديمير
ب ــوت ــن ،ع ـلــى ه ــام ــش م ـشــارك ـتــه في
منتدى «ح ــزام واح ــد ،طــريــق واحــد»
فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،أن ال
تــزيــد ال ـس ـعــوديــة إن ـتــاج ـهــا النفطي
لتعويض أي انـخـفــاض محتمل في
ال ـصــادرات اإليــرانـيــة ،مبديًا تمسكه
باتفاق «أوبك بلس» لخفض اإلنتاج.
التقدير التقني لـ«أوبك» ليس بعيدًا
من هذا ،إذ أكد األمني العام للمنظمة،
محمد بــاركـيـنــدو ،ال ــذي استضافته
ط ـ ـهـ ــران أم ـ ــس فـ ــي رسـ ــالـ ــة واض ـح ــة
بــالـتــزامــن مــع انـتـهــاء اإلعـ ـف ــاءات ،أن
«مـ ـ ــن امل ـس ـت ـح ـي ــل اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ال ـن ـفــط
اإليراني من السوق».
ومن اليوم ،ينتظر من الصني ،الزبون
األول لـلـنـفــط اإلي ــران ــي ،ال ـق ـيــام ب ــدور
أكثر فعالية فــي مسار االلتفاف على
ال ـع ـقــوبــات ،يـشــابــه دورهـ ــا ف ــي جــولــة
ً
العقوبات السابقة .ففضال عــن تمرد
بـ ـك ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــي عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــوب ــات،
سيكون للموانئ والشركات الصينية
دور مؤثر في االلتفاف على العقوبات
ك ــوسـ ـي ــط ت ـ ـج ـ ــاري ،سـ ـيـ ـع ــود عـلـيـهــا
ب ــالـ ـف ــائ ــدة ،ب ـم ـع ــزل ع ــن ال ـن ـف ــط ال ــذي
يشتريه الصينيون لحاجتهم (أكثر
مــن  585أل ــف بــرمـيــل يــوم ـيــا) والــذيــن
سيستمرون في شرائه.
ـران واملنطقة والعالم مرحلة
تدخل إيـ ّ
ت ـت ـســم بـ ـع ــض األص ـ ــاب ـ ــع .نـتـيـجـتـهــا،
وفـ ـ ـ ــق وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي
محمد ظــريــف ،أن طـهــران «لــن تركع».
وه ــي ،وإن تـكــاد تـكــون ضـغــوطــا غير
مسبوقة وفق الرئيس روحاني ،إال أن
إي ــران الـتــي لــم تـبــدأ الـحــرب ،فهي كما
ف ــي امل ــاض ــي «لـ ــن ت ـس ـمــح ل ـل ـعــدو بــأن
ينتصر» في ختامها.

هــي امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي تـعـتــرف فـيـهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة
بالتورط في محاولة انقالبية عند وقوعها .االنقالبات
الـعـسـكــريــة ك ــان ــت الــوس ـي ـلــة املـفـضـلــة لــواش ـن ـطــن ،منذ
تحولها قوة دولية بعد الحرب العاملية الثانية ،إلسقاط
األنـظـمــة الوطنية فــي بـلــدان الـجـنــوب وبـســط سيطرتها
عليها .ولكن ،وعلى الرغم من أن الواليات املتحدة كانت
في تلك الحقبة في أوج قوتها ،لم يسبق ملسؤول أميركي
أن فعل ما قام به جون بولتون مستشار األمن القومي
لـلــرئـيــس األم ـيــركــي ،ووزيـ ــر الـخــارجـيــة مــايــك بومبيو،
إث ــر امل ـحــاولــة االنـقــابـيــة الـفــاشـلــة فــي فـنــزويــا فــي 30
نيسان املــاضــي .لقد أقــر الــرجــان بمشاركة إدارتهما
املـبــاشــرة فــي املـحــاولــة الـفــاشـلــة .لــم ي ـتــردد بــولـتــون في
توجيه تغريدة لثالثة مسؤولني فنزويليني :وزير الدفاع
فالديمير بادرينو ،رئيس املحكمة العليا مايكل مورينو
وقائد الحرس الجمهوري إيفان رافاييل هرنانديز داال،
متهمًا إياهم بخيانة تعهداتهم التي قدموها للمعارضة
الفنزويلية بإطاحة الرئيس نيكوالس مادورو «لتسهيل
انتقال سياسي ديموقراطي» .وهو أضاف إن الصفقة
ب ــن ال ـطــرفــن تـضـمـنــت رف ــع ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة عن
املسؤولني الثالثة مقابل التزامهم بها .أما مايك بومبيو،
فقد زعــم أن الــواليــات املتحدة شــاركــت فـ َـي املفاوضات
التي سبقت الصفقة املذكورة ،وأن مسؤولني رئيسيني
في حكومة مادورو أبلغا إدارته استعدادهما لالنشقاق
في األسابيع املاضية .وبمعزل عن صحة مزاعم الرجلني،
أو عن كونها محاولة لزرع الشقاق في معسكر الرئيس
الفنزويلي بعد فشل االنـقــاب ،فإنها تضمنت بعدين
مـهـ ّـمــن ومـتــرابـطــن بــالـنـسـبــة ال ــى م ــآالت املــواج ـهــة في
فنزويال :األول هو الكشف عن مدى التصميم األميركي
عـلــى إطــاحــة الـحـكــومــة الـشــرعـيــة فــي ال ـب ــاد ،مــع وضــع
خيار التدخل العسكري املباشر على الطاولة ،والثاني
هــو املــزيــد مــن تــدويــل األزم ــة ،عبر اتـهــام روسـيــا وكوبا
باملسؤولية عــن إجـهــاض االن ـقــاب .الجموح األميركي
السـتـعــادة الـسـيـطــرة عـلــى مــا اعـتـبــرتــه يــومــا حديقتها
الخلفية استولد أزمة محلية ـ ـ إقليمية ـ ـ دولية في قلبها،
فوق أكبر مخزون للنفط الخام في العالم.
في جدوى «التكشير عن األنياب»
ليس سرًا أن فرض سيطرة الواليات املتحدة مجددًا على
بلدان وسط وجنوب القارة األميركية هو بني األولويات
املستجدة إلدارة ترامب ،وأن إسقاط الحكم الوطني في
فـنــزويــا ،ال ــذي تـحـ ّـول منذ أي ــام الــرئـيــس الــراحــل هوغو
تشافيز إلــى نــاطــق رسـمــي بــاســم الـتــوجــه االستقاللي
ال ـجــذري ،هــو أحــد شــروطـهــا الــرئـيـســة .ال ـثــورة املـضــادة
التي تشهدها فنزويال منذ بداية هذا العام تتم بإشراف
أمـيــركــي ،وقــائــدهــا ،خ ــوان غ ــواي ــدو ،وأه ــم رج ــاالت ــه ،هم
فخر صناعة «مركز كانفاس» ،وريث منظمة «أوتبور»
ال ـصــرب ـيــة ،إحـ ــدى أدوات ال ـتــدخــل األم ـي ــرك ــي املفضلة
تحت شعار تصدير الديموقراطية ،بحسب ما كشفه
الـصـحــافــي مــاكــس بـلــومـنـتــال ،فــي كـتــابــه ال ـص ــادر هــذا
الـعــام «إدارة الـتــوحــش» .املحاولة االنقالبية التي وقعت
يوم  30نيسان أتت بعد عملية تمهيد دامت عدة أشهر
لتكريس االعتراف بغوايدو كرئيس «شرعي» للبالد من
ِق َبل أكثر من  50دولة بدفع من اإلدارة األميركية .ثورة
مضادة ملونة في الداخل ،وعملية بناء لجبهة سياسية
ـ ـ دبلوماسية معادية في الخارج ،كان من املفترض أن
يفضيا ،بنظر مهندسي انقالبات الثمانينيات في أميركا
الوسطى والالتينية ،كإليوت آبرامز وجون بولتون ،إلى
كسب والء قطاع وازن من الجيش إلزاحة مادورو.
ي ـع ـت ـق ــد الـ ـبـ ـع ــض ،عـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار أوري فـ ــريـ ــدمـ ــان فــي
«األتــانـتـيــك» أن أخـطــاء تكتيكية ساهمت فــي إفشال
هــذا املخطط .يقول فريدمان إن سفير كولومبيا في
واشنطن ،فرانسيسكو سانتوس ،املتورط بــدوره في
املــؤامــرة على فـنــزويــا ،أسـ ّـر لــه أن «العسكريني الذين
يــدعـمــون الــرئـيــس الفنزويلي هــم كــأحـجــار الشطرنج.
إذا انـ ـشـ ـق ــوا عـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام ،ن ـخ ـس ــره ــم .هـ ــم ي ـع ـم ـلــون
بفعالية أكـبــر مــن داخ ـلــه» .قــد يـكــون مــن الصحيح أن

انشقاق املئات من العسكريني والضباط عن الجيش،
وانضمامهم إلى صفوف املعارضة ،ولجوء عدد منهم
إلى كولومبيا ،جميعها عوامل ساعدت على إجهاض
املـحــاولــة االنقالبية ،لكنها ليست الـعــوامــل األساسية.
العامل الرئيسي هو التفاف القطاع األعظم من الجيش
ومــن الـشـعــب حــول الـنـظــام .كــل الـخـطــوات التصعيدية
وال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة واملــال ـيــة والـتـهــويــل بــالـتــدخــل
ُ
العسكري لــم تـجـ ِـد نفعًا .لقد فـقــدت الــواليــات املتحدة
هيبتها التي كانت الركيزة األساسية لهيمنتها العاملية
في العقود السابقة .فشل جديد في فنزويال سيفضي
إل ــى تــآكــل أكـبــر للهيبة والـهـيـمـنــة مـعــا .ه ــذا مــا يفسر
هيجان صـنــاع قــرارهــا الحالي وحديثهم املـتــواتــر عن
تدخل عسكري وشيك.
يعتقد البعض أن إلـغــاء وزي ــر الــدفــاع بــاإلنــابــة ،باتريك
شــانـهــان ،زيــارتــه ألوروبـ ــا لـلـتـشــاور مــع مجلس األمــن
ال ـقــومــي ووزارة ال ـخــارج ـيــة ه ــو دل ـيــل عـلــى جــديــة هــذا
ال ـخ ـيــار .األس ـئ ـلــة ال ـتــي ت ـطــرح نفسها بــال ـضــرورة هي
ً
حول شكل مثل هذا التدخل ومداه .هل سيكون تدخال
أميركيًا حصريًا؟ أو سيتم بالتعاون مع دول إقليمية
ً
ككولومبيا م ـثــا؟ يستبعد املــراق ـبــون املـطـلـعــون على
أح ــوال أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة ت ــورط الـجـيــش الـبــرازيـلــي في
حرب كهذه ،ما يحصر دور الشريك اإلقليمي لواشنطن
بكولومبيا وحدها .هل سيترجم هذا التدخل األميركي
بعمليات قصف جوي أو بعمليات برية أيضًا؟ ما هي
تــداعـيــات مـشــاركــة كولومبيا فــي ع ــدوان أمـيــركــي ضد
فنزويال على أوضاعها الداخلية ،وخاصة على موقف
الفصائل الثورية املسلحة الكولومبية« ،ال ـفــارك» ،التي
أوق ـفــت عملها املـسـلــح ضــد الـنـظــام الـكــولــومـبــي ،والـتــي
لديها عالقات وطيدة مع كراكاس؟ واألهم ،ماذا ستفعل
روسـيــا ،التي بــات لديها وجــود عسكري فــي فنزويال،
والصني التي لديها مصالح واستثمارات ضخمة فيها
تقدر بـ  70مليار دوالر؟ من املفترض أن صناع القرار
في واشنطن سيأخذون في االعتبار جميع هذه األسئلة
عند تقديرهم املوقف ،وخاصة أنهم يعلمون بمعارضة
غالبية مــن األمـيــركـيــن ،بمن فيهم أوس ــاط واسـعــة من
مؤيدي ترامب ،ألي حرب عالية األكالف بشريًا وماديًا.
صراع دولي بالوكالة؟
رأى جــون بولتون في مقابلة إذاعية أن الرئيس ترامب
«ليس مستعدًا للقبول بقيام حكومة خارجية بوضع
يدها على فنزويال التي تمتلك أكبر مخزون للنفط الخام
في العالم» .الحكومة الخارجية املشار إليها بالطبع هي
روس ـيــا ،املتهمة إل ــى جــانــب كــوبــا بــإجـهــاض االن ـقــاب.
املعلقون األميركيون عادوا إلى معزوفة الحرب بالوكالة
بــن واشـنـطــن ومــوسـكــو .عضو مجلس األم ــن القومي
السابق في بدايات إدارة ترامب ،فرناندو كوتز ،أشار إلى
أن «الــروس كشفوا خداعنا .عندما يرسلون قــوات إلى
جورجيا وأوكرانيا وسوريا ،ما الذي فعلناه حيال ذلك؟
ّ
لقد عقد هذا األمر حساباتنا ووضعهم في موقع الطرف
األق ـ ــوى» .املــؤكــد هــو أن املـكــاملــة الـهــاتـفـيــة ال ـتــي تحولت
ً
سجاال ،إثر فشل االنقالب ،بني وزيري الخارجية مايك
بومبيو وسيرغي الفروف ،األول متهمًا روسيا بزعزعة
االستقرار والثاني واصفًا السلوك األميركي باالنتهاك
األوقـ ــح لـلـقــانــون ال ــدول ــي ،أظ ـه ــرت ق ــوة ال ــدع ــم الــروســي
لفنزويال .املواجهة بني الطرفني جيواستراتيجية بامتياز.
لقد فتحت محاولة واشنطن إسقاط النظام في فنزويال
نــافــذة ف ــرص أم ــام روس ـي ــا ،ال ـعــائــدة بـقــوة إل ــى الساحة
الدولية ،للتموضع في قلب القارة األميركية .ال شك في
أن تصريحات املسؤولني األميركيني املستنكرة للتدخل
ال ــروس ــي ف ــي نـصــف « ّق ــارت ـن ــا» ال ـغــربــي تـثـيــر سخرية
نظرائهم الروس الذين ملوا في العقدين املاضيني مطالبة
الواليات املتحدة بالتوقف عن سعيهم ملحاصرة روسيا،
مــن خ ــال ج ــواره ــا ،بــالـقــواعــد الـعـسـكــريــة والـبـطــاريــات
املـضــادة للصواريخ ،مــن دون نتيجة تــذكــر .هــذا القرار
ال ــروس ــي بــالـتـمــوضــع فــي ف ـنــزويــا ،وامل ــوق ــف الصيني
ً
الــداعــم لها بـقــوة ،مــؤشــران ال يــدعــان مـجــاال للشك في
اضمحالل الهيبة األميركية ،وفي أن التكشير عن أنياب
اإلمبراطورية قد فقد قدرته الرادعة.

زوجته ليليان جان شامي
ابـ ـن ــه إيـ ـل ــي جـ ــو روف ـ ــاي ـ ــل زوج ـت ــه
سنتيا كرم وعائلتهما
ابـنـتــه شــرمــن ج ــو روف ــاي ــل زوج ــة
موريس جميل اسكندر وعائلتهما
أشقاؤه:
هدى الياس روفايل أرملة املرحوم
الــدكـتــور ريـمــون األسـمــر وأوالده ــا
وعائالتهم
سـ ــامـ ــي ال ـ ـيـ ــاس روف ـ ــاي ـ ــل زوجـ ـت ــه
كارول جورج ّ
رحيل وعائلتهما
الـ ــدك ـ ـتـ ــور نـ ــديـ ــم ال ـ ـيـ ــاس روفـ ــايـ ــل
زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه نـ ـيـ ـلـ ـل ــي إدوار ص ـ ـ ــادر
وأوالدهما وعائالتهم
عــائ ـلــة امل ــرح ــوم ــة س ـم ـيــرة ال ـيــاس
روفايل زوجة نجيب عبد النور
س ـم ـيــرة جـ ــورج ع ـبــد ال ـن ــور أرم ـلــة
املـ ــرحـ ــوم م ــوس ــى الـ ـي ــاس روف ــاي ــل
وأوالدها وعائالتهم
إل ـ ـهـ ــام رئـ ـي ــف عـ ـب ــد األح ـ ـ ــد أرمـ ـل ــة
املـ ـ ــرحـ ـ ــوم فـ ــريـ ــد الـ ـ ـي ـ ــاس روفـ ــايـ ــل
وأوالدها وعائالتهم
وع ـمــوم ع ــائ ــات :روف ــاي ــل ،شــامــي،
خ ـل ـي ـفــة ،كـ ـ ــرم ،اسـ ـكـ ـن ــدر ،األسـ ـم ــر،
رح ـ ّـي ــل ،ص ـ ــادر ،ع ـبــد الـ ـن ــور ،عـبــد
األح ــد ،ط ــراد ،خ ــوري وأنـسـبــاؤهــم
فــي الــوطــن واملـهـجــر يـنـعــون إليكم
بمزيد من الحزن واألســى فقيدهم
الغالي املرحوم
جو الياس روفايل
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم
الجمعة  3أيار  2019في كاتدرائية
م ـ ـ ــار جـ ــرجـ ــس امل ـ ــارون ـ ـي ـ ــة ،وس ــط
ب ـ ـيـ ــروت ،ث ــم ي ـن ـقــل ال ـج ـث ـم ــان ال ــى
مسقط رأس ــه دلـبـتــا ،حـيــث ي ــوارى
في ثرى مدافن العائلة.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
ص ــال ــون ك ــات ــدرائ ـي ــة م ــار جــرجــس
ابتداء من
املارونية ،وسط بيروت
ً
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
وب ـع ــد ال ــدف ــن ف ــي ص ــال ــون كنيسة
مــار يـعـقــوب ،دلبتا لغاية الساعة
مساء.
السادسة
ً
ويــومــي السبت واألح ــد  4و 5أيــار
 2019فــي صــالــون كــاتــدرائ ـيــة مــار
جــرجــس امل ــارون ـي ــة ،وس ــط بـيــروت
ـداء مــن الساعة الـحــاديــة عشرة
اب ـتـ ً
قبل الظهر لغاية الساعة السادسة
مساءً.

مجلس إدارة وموظفي وعمال
شركة املطبعة العربية ش.م.ل
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألس ــى فقيدهم الـغــالــي املــأســوف
عليه املرحوم
جو الياس روفايل
(املؤسس والرئيس الفخري)

مجلس إدارة وموظفي وعمال
شركة راك للورق والكرتون ش.م.ل
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألس ــى فقيدهم الـغــالــي املــأســوف
عليه املرحوم
جو الياس روفايل
(املؤسس والرئيس الفخري)

بسم الله الرحمن الرحيم
وإنا إليه راجعون
ّإنا لله ّ
انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا
الغالي املرحوم
عادل عبد الحسن جابر
والــدتــه :املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
حسني محسن شميساني
زوجته :الحاجة نظلة الشيخ عبد
الله نعمة
أوالده  :عبير زوجة لقمان مصطفى
الجوني ،شادي زوجته فرح فاروق
عواضة وعامر
زوجته آية حسن جابر وهشام
أخـ ـ ــواه :امل ــرح ــوم ــان ال ـح ــاج ف ــوزي
جابر والحاج غالب جابر
أخواته :الحاجة رأفة أرملة املرحوم
ال ـ ـح ـ ــاج قـ ــاسـ ــم مـ ـحـ ـم ــد ح ـ ـمـ ــادي،
واملرحومة الحاجة إكرام
زوجة السيد حسن علوش
أن ـس ـب ــاؤه :الـشـيــخ حـســن عبدالله
نعمة ،الشيخ حسني عبدالله نعمة،
الدكتور علي نعمة ،الحاجة
سناء أرملة املرحوم الدكتور محمد
مهنا ،والسيدة فاطمة زوجة السيد
جعفر محمد
جواد شرف الدين
ُص ِّلي على جثمانه الطاهر ،حيث
ووري ال ـث ــرى ن ـهــار الـخـمـيــس في
ال ـث ــان ــي م ــن ش ـه ــر أيـ ـ ــار  2019فــي
جبانة بلدته النبطية.
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي ف ـ ــي مـ ـن ــزل ــه فــي
النبطية بجانب تمثال حسن كامل
ال ـص ـبــاح ،الـطــابــق الـثــالــث لـلــرجــال
وال ـطــابــق الـخــامــس لـلـنـســاء طــوال
أيام األسبوع.
تصادف نهار السبت  4أيار ذكرى
مرور ثالثة أيام على وفاته ،وبهذه
املناسبة تتلى آي من الذكر الحكيم
ومجلس عــزاء عــن روحــه الطاهرة
عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـص ـرًا
لـلــرجــال فــي ال ـنــادي الحسيني في
ال ـن ـب ـط ـيــة ول ـل ـن ـســاء ف ــي حـسـيـنـيــة
السيدة زينب (ع) ،النبطية
تقبل التعازي نهار الثالثاء  7منه
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،قرب أمن الدولة من الساعة
مساء.
الثالثة ولغاية السابعة
ً
اآلسفون آل جابر ،نعمة ،آل جوني،
عـ ــواضـ ــة ،ش ـق ـي ــر ،خـ ـي ــاط وع ـم ــوم
أهالي بلدة النبطية.

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى أسبوع على وفاة املرحومة
الحاجة جميلة محمد حمادة
أرملة املرحوم الحاج محمد حسني
جعفر
أوالدهـ ـ ــا :ح ـســان (وزارة الـصـحــة)
ويوسف وحسني وعفيف جعفر
اش ـقــاؤهــا :املــرحــوم مــرعــي وحسن
علي حمادة
اص ـهــرت ـهــا :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج زهـيــر
زهري والسيد عدنان الحسيني
ووريت الثرى في النجف األشرف
ت ـقــام ذك ــرى األس ـب ــوع ن ـهــار األحــد
املوافق في  5أيار في حسينية بلدة
ياطر الساعة العاشرة صباحًا.
اآلسفون :حركة أمل وعموم أهالي
بلدتي ياطر والقماطية
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