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العالم

العالم

تقرير

ق ــوات ال ـحــرس ال ـث ــوري ،فـيـمــا تمتد
مـهـمــة بـحــريــة الـجـيــش م ــن دوري ــات
ال ـس ــواح ــل إل ــى األس ــاط ـي ــل الـبـحــريــة
في املياه الدولية التي تشمل خليج
ُعمان ومياه بحر قزوين .كما أن هذا
الـتـنـظـيــم ال ـب ـحــري هــو امل ـس ــؤول عن
األنشطة البحرية اإليرانية في املياه
ال ــدول ـي ــة والـ ـت ــي ت ـصــل إلـ ــى املـحـيــط
الهادي والبحر املتوسط.
يـنـضــوي تـحــت ل ــواء ال ـقــوة البحرية
ّ
 18ألــف عسكري ،مــوزعــن على 398
قطعة بحرية تمتلكها إيران ،بحسب
موقع «غلوبل فاير-باور» األميركي،
الذي ُيشير إلى أن األسطول البحري
ّ
اإليــرانــي يحتل املــرتـبــة الــرابـعــة بني
أضخم األساطيل الحربية في العالم.
كذلكّ ،
يبي املوقع في آخر إحصاءاته
أن طهران تمتلك  34غواصة حربية،
و 6فــرقــاطــات بـحــريــة ،و 3كاسحات
ً
أل ـغــام ،و 3طـ ــرادات ،فـضــا عــن سفن
الـ ـ ــدوريـ ـ ــات الـ ـت ــي ي ـب ـلــغ عـ ــددهـ ــا 88
سفينة.
ك ـم ــا اس ـت ـط ــاع ــت إي ـ ـ ــران ع ـ ــام 2007
الــدخــول على خــط اإلن ـتــاج الحربي
الـ ـخ ــاص ب ــامل ـع ــدات ال ـب ـح ــري ــة .فـفــي
أواخـ ـ ـ ــر ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،أع ـل ـن ــت ال ـق ــوة
البحرية التابعة للجيش اإليــرانــي
عــن تصنيع بــارجــة حــربـيــة أطلقت
عـلـيـهــا اس ــم «م ـ ــوج» .ك ــذل ــك ،دشـنــت
ع ـ ـ ـ ــام  2010م ـ ـ ــدم ـ ـ ــرة حـ ــرب ـ ـيـ ــة م ــن
ص ـنــع م ـح ـلــي ،أط ـل ـقــت ع ـل ـي ـهــا اســم
«جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــران» .وتـ ـ ــوالـ ـ ــت ف ـ ــي م ـ ــا ب ـعــد
ّ
إعـ ــانـ ــات طـ ـه ــران ع ــن ت ـمــك ـن ـهــا مــن
تـصـنـيــع بـ ــوارج وم ــدم ــرات حــربـيــة،
بـ ـ ــرزت م ــن ض ـم ـن ـهــا أخـ ـيـ ـرًا م ــدم ــرة
«س ـه ـنــد» ،ال ـتــي وصـفـتـهــا صحيفة
«كـيـهــان» األصــولـيــة بـ ـ «األح ــدث في
مـنـطـقــة غـ ــرب آسـ ـي ــا» .وأعـ ـل ــن قــائــد
القوة البحرية للجيش آنذاك ،تورج
حـسـنــي م ـقــدم ،فــي م ـعــرض اإلع ــان
عن اكتمال تصنيع «سهند» أواخر
ال ـعــام امل ــاض ــي ،أن ـهــا سـتـتــوجــه إلــى
أم ـيــركــا ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـت ـخــوض أول ــى
ج ــوالتـ ـه ــا فـ ــي امل ـ ـيـ ــاه ال ـ ـح ـ ـ ّـرة ب ـعــد
التصنيع.
ع ـت ــاد ال ـق ــوة ال ـب ـحــريــة يـشـمــل كــذلــك
ق ـطـعــا بــرمــائ ـيــة ب ــأح ـج ــام مـخـتـلـفــة،
منها مــا هــو صناعة محلية ومنها
مـ ــا هـ ــو مـ ـسـ ـت ــورد ،ك ـم ــا أن ـ ــه يـشـمــل
ســربــا بـحــريــا م ـكـ ّـونــا م ــن  19طــائــرة
و 30مـ ــروح ـ ـيـ ــة .إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ذل ـ ــك،
تمتلك الـبـحــريــة اإليــران ـيــة منظومة
دف ــاع ســاحـلــي ،يـعـمــل فـيـهــا بحسب
مــوقــع «سبوتنيك» الــروســي ل ــواءان
م ـس ـل ـح ــان بـ ــأربـ ــع م ـن ـص ــات إطـ ــاق
(من  100إلى  300صــاروخ) من نوع
«بــي كــي إر إن واي / 2-سيلكورم»،
ولـ ــواءان آخ ــران مسلحان بمنصات

عام  ،1987قام مؤسس الجمهورية اإلسالمية ،اإلمام الخميني ،بكبح جماح قائد الحرس الثوري في حينه
محسن رضائي ،عندما ّ
قرر األخير مهاجمة قافلة بحرية ترفع العلم األميركي ،وأمره بأن يدير عملية
زرع ألغام ،وأن يتفادى الصدام المباشر مع الواليات المتحدة .لكن هذا التوجيه األعلى بقي ابنًا لبيئته
فتطورات األحداث خالل األشهر الماضية أظهرت أن طهران غير معنية بتفادي الصدام مع
وظروفهً ،
واشنطن ،فضال عن أن بحرية إيران اليوم ال تشبه بحال ما كانت عليه في الثمانينيات

القوة البحرية اإليرانية
هكذا صنعت الحرب
رابع أسطول في العالم
زكريا أبو سليسل
على رغم انقشاع لهيب الصيف عن
مياه منطقة الخليج وسمائها ،فإن
حـ ـ ــرارة األح ـ ـ ــداث والـ ـتـ ـط ــورات الـتــي
ّ
شهدها هذا املسطح املائي على مدار
أيام الصيف املاضي لم تفتر بدخول
فصل الـخــريــف بــأمـطــاره وعواصفه
إل ـ ــى أجـ ـ ـ ــواء امل ـن ـط ـق ــة الـ ـت ــي ال تـ ــزال
ُت ّ
عد أكثر بــؤر االشتباك األميركي -
اإليراني سخونة.
ال ش ــك ف ــي أن اح ـت ــواء ه ــذه املنطقة
على مضيق هــرمــز ،الــذي ّ
تمر عبره
 % 40مــن إم ـ ــدادات الـنـفــط الـعــاملـيــة،
هــو مــا جعلها محطة دائـمــة للتوتر
بني واشنطن وطهران ،حيث يسعى
الطرفان دومًا إلى استغالل أهميتها
االستراتيجية من أجل الضغط على
الـطــرف اآلخــر لدفعه إلــى التنازل أو
الـتــراجــع عــن إجــراءاتــه ومخططاته،
وقد بدا هذا األمر جليًا عندما ّ
هددت
إيــران ،العام املاضي ،بوقف تصدير
ُ
ال ـن ـف ــط إذا لـ ــم ت ـس ـت ـطــع أن تـ ـص ـ ّـدر
نفطها.
رس ــال ــة ال ـت ـهــديــد اإلي ــرانـ ـي ــة ل ــم تبق
في إطــار التلويح الكالمي ،إذ قامت
الـقــوة البحرية للحرس الـثــوري في
تـ ـم ــوز /ي ــول ـي ــو امل ــاض ــي بــاح ـت ـجــاز
نـ ــاق ـ ـلـ ــة ن ـ ـفـ ــط بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة ،ب ـع ــدم ــا
أوقـفــت سلطات جبل طــارق بضغط

بريطاني ناقلة نفط إيــرانـيــة كانت
تتوجه عبر مضيق جبل طــارق إلى
البحر املتوسط .واستكملت طهران
هـ ـ ــذه الـ ــرسـ ــالـ ــة يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس ب ـع ــرض
ّ
عباس املطل
عسكري في ميناء بندر
ٌ
ع ـلــى امل ـي ــاه الـخـلـيـجـيــة .عـ ــرض كــان
جـ ــزءًا م ــن سـلـسـلــة عـ ــروض أقــامـتـهــا
الـقــوات املسلحة اإليــرانـيــة فــي أغلب
املـ ـح ــافـ ـظ ــات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،ب ـم ـنــاس ـبــة
م ــرور  39عــامــا عـلــى ان ـطــاق ش ــرارة
ال ـحــرب اإليــران ـيــة  -ال ـعــراق ـيــة .الـقــوة
ال ـب ـح ــري ــة اس ـت ـع ــرض ــت بــامل ـنــاس ـبــة
 200قـطـعــة ب ـح ــري ــة ،م ــا ب ــن زوارق
ً
ســري ـعــة وغ ــواص ــات ب ـحــريــة ،فـضــا
عــن امل ــدم ــرات والـ ـب ــوارج ،كـمــا نفذت
أثـ ـن ــاء الـ ـع ــرض ت ـمــري ـنــا ح ــاك ــت فيه
حــادثــة الـسـيـطــرة عـلــى نــاقـلــة النفط
البريطانية.
تـ ـسـ ـلـ ـي ــط الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوء عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــرض
ال ـع ـس ـك ــري لـ ـق ــوات إي ـ ـ ــران ال ـب ـحــريــة
يفتح الباب على التذكير بأن ساحة
االشـتـبــاك اإليــرانــي  -الـعــراقــي خالل
حــرب الـسـنــوات الثماني لــم تقتصر
عـلــى أراضـ ــي الـبـلــديــن وأجــوائ ـه ـمــا،
بــل امـتــدت لتشمل مياه الخليج ،ما
أدخ ــل ال ـقــوة الـبـحــريــة اإليــران ـيــة في
صلب هذه الحرب ،األمر الذي قاد في
ما بعد إلى دخول البحرية األميركية
على خــط املــواجـهــة مــن أجــل حماية
النفط الخليجي الذي ّ
يمر إلى العالم

عبر مضيق هرمز.
م ـس ـت ــوى األداء اإلي ـ ــران ـ ــي فـ ــي تـلــك
امل ــواجـ ـه ــة ل ــم ي ـك ــن ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـح ــال
متكافئًا مع أداء البحرية األميركية،
حـيــث اسـتـطــاعــت األخ ـيــرة أن ُتـ ّ
ـوجــه
ضربات موجعة للبحرية اإليرانية،
وه ــذا أدى بـ ــدوره إل ــى إي ــاء طـهــران
أهمية قـصــوى لبناء وتـعــزيــز القوة
ال ـب ـحــريــة ل ـل ـب ــاد ،م ــن خـ ــال إن ـشــاء
ق ــواع ــد ب ـحــريــة ع ـلــى ط ــول ساحلها
ع ـل ــى ال ـخ ـل ـي ــج ،وبـ ـح ــر عـ ـم ــان ،وف ــي
ال ـجــزر اإلي ــران ـي ــة ،كـمــا اس ـت ـمــرت في
تدعيم أسطولها البحري وتحديث
أسلحته ،ورفع املستوى القتالي لديه
ع ـبــر سـلـسـلــة طــوي ـلــة م ــن املـ ـن ــاورات
البحرية.
تـمـتـلــك إيـ ـ ــران إط ــال ـت ــن بـحــريـتــن،
األولـ ـ ــى ج ـنــوبــا ع ـلــى م ـي ــاه الـخـلـيــج
وبحر عمان بطول  1660كلم ،والثانية
على بحر قزوين بطول  800كلم .كما
تنقسم القوات البحرية ،حالها حال
بقية الـقــوات املسلحة اإليــرانـيــة ،إلى
ت ـش ـك ـي ـلــن ي ـت ـبــع أح ــده ـم ــا لـلـحــرس
الـ ـث ــوري ،واآلخـ ــر الـجـيــش اإلي ــران ــي.
تعمل بحرية «الحرس» منذ تشرين
األول /أكتوبر  2008بشكل أساسي
في مياه الخليج ،بعدما اتخذ املرشد
اإليراني ،علي خامنئي ،قرارًا يقضي
بتحويل مسؤولية أمــن الخليج من
قــوات البحرية التابعة للجيش إلى

القوة البحرية استعرضت أمس  200قطعة بحرية ما بين زوارق سريعة وغواصات (أ ف ب)

إطالق من نوع «بي أو بي كي إر إس-
( 802من  60إلى  100صاروخ).
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن ام ـ ـ ـتـ ـ ــاك إيـ ـ ـ ـ ــران،
بــإمـكــانــاتـهــا الــذات ـيــة ،ه ــذا األسـطــول
البحري املـتـقــدم ،فــإن تجربة القتال
اإليراني  -األميركي على سطح املياه
الـخـلـيـجـيــة خ ــال ال ـح ــرب الـعــراقـيــة
 اإلي ــرانـ ـي ــة دف ـع ــت الـ ـق ــوة الـبـحــريــةاإليرانية إلى االعتماد بشكل رئيسي
على أسلوب القتال غير املناظر ،األمر
الـ ــذي أن ـتــج ع ـق ـيــدة ب ـحــريــة إيــران ـيــة
تستند إلى تكتيك حرب العصابات.
وه ـ ـ ــذا ب ـ ـ ـ ــدوره أدى إلـ ـ ــى اس ـت ـث ـم ــار
ّ
املحملة
طهران في الزوارق السريعة
بالصواريخ واأللغام البحرية .وفي
هذا املجال ،يقول أنتوني كوردزمان،
فــي كتابه «إي ــران والخليج ..البحث
عــن االس ـت ـق ــرار» ،إن «س ــاح بحرية
الحرس الثوري اإليراني يملك إحدى
أضخم قدرات الحرب غير التقليدية
بني القوات البحرية في العالم».
تعتبر الزوارق الصغيرة التي تفوق
ســرعـتـهــا  100ك ـل ــم /س ــاع ــة وسـيـلــة
فـعــالــة للتعامل مــع الـقـطــع البحرية

تعتبر الزوارق الصغيرة التي
تفوق سرعتها  100كلم/ساعة
وسيلة فعالة للتعامل مع
القطع الكبيرة
الكبيرة ،إذ ق ـ ّـدرت تقارير غربية أن
عـ ــدد هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـ ـقـ ــوارب لــدى
إيـ ـ ـ ــران ب ـل ــغ ع ـ ــام  2010ث ــاث ــة آالف
قارب .كما أشار تقرير لالستخبارات
األميركية منشور عــام  2009إلــى أن
الحرس الثوري يمتلك سفنًا صغيرة
وسريعة لديها مرونة ميدانية كبيرة
فــي ال ـحــرب غـيــر الـتـقـلـيــديــة .وكشف
التقرير عن قيام «الحرس» في أواخر
التسعينيات بـشــراء زوارق سريعة
من شركة «فابيو بوتزي» اإليطالية
ل ـلــزوارق الـســريـعــة ،وأن ــه تعلم كيف
ينتج نماذج مماثلة بنفسه .وأضاف
الـتـقــريــر أن الـســرعــة الـقـصــوى لتلك
الزوارق يمكن أن تصل إلى  60أو 70
عقدة ،األمر الذي من شأنه أن يجعل
زوارق الحرس الثوري أسرع الزوارق
البحرية في املياه الخليجية .وتابع
التقرير« :برنامج التطوير اإليراني
ق ـ َّـوى مــن ال ـق ــدرات الـبـحــريــة ،مــا أدى
ال ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة مـ ــا ت ـم ـت ـل ـكــه الـ ـبـ ــاد مــن
زوارق ص ـغ ـيــرة وأل ـغ ــام وص ــواري ــخ
ك ــروز مـضــادة للسفن ،وطــوربـيــدات
ومعدات الدفاع الجوي».
بــرنــامــج التطوير الـخــاص باأللغام
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الـبـحــريــة ي ـعــود تــاريـخــه إل ــى أواخ ــر
ّ
عام  ،1984عندما شكل قائد الحرس
الـ ـ ـث ـ ــوري آن ـ ـ ـ ــذاك ،م ـح ـس ــن رض ــائ ــي،
مجموعة ّ
مكونة من ثمانية ضباط
لـتـطــويــر صـنــاعــة األل ـغ ــام الـبـحــريــة،
ح ـي ــث درس ه ـ ــذا الـ ـف ــري ــق ه ـنــدســة
بعض ألغام كوريا الشمالية ،بهدف
إنـتــاج نسخة إيــرانـيــة منها .كما أن
ليبيا قامت في حينه بتقديم نموذج
سوفياتي حديث من األلغام البحرية،
اسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـتـ ـه ــا خـ ـلـ ـي ــة ال ـت ـص ـن ـي ــع
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي إجـ ـ ـ ـ ــراء امل ـ ـقـ ــارنـ ــات.
اس ـت ـم ــرت م ـج ـمــوعــة ال ـت ـص ـن ـيــع فــي
عملها واخـتـبــاراتـهــا إلــى أن تغلبت
م ـن ـت ـص ــف عـ ـ ــام  1985عـ ـل ــى مـعـظــم
املشاكل التي واجهتها ،وبدأت إيران
إن ـت ــاج األل ـغ ــام ال ـب ـحــريــة .وكـ ــان أول
تصميم إيراني لأللغام البحرية من
نــوع «ص ــدف  »1و«ص ــدف( 2أم .»)8
واستمر برنامج التصنيع اإليراني
لــأل ـغــام ال ـب ـحــريــة ح ـتــى اسـتـطــاعــت
إيــران أن تمتلك تشكيلة واسعة من
هذا السالح ،بينها األلغام املربوطة
ذات ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر الـ ـسـ ـفـ ـل ــي امل ــدمـ ـج ــة
مغناطيسيًا ،واأللغام الصوتية التي
تنفجر بالضغط ،واأللغام املتحركة،
واأللغام التي يمكن التحكم فيها عن
ً
بعد ،فضال عن األلغام املمغنطة التي
ُ
تلصق بالسفن وتستخدم بواسطة
ق ــوات الـعـمـلـيــة ال ـخــاصــة .وق ــد اتـهــم
الـجـيــش األم ـيــركــي ال ـحــرس ال ـثــوري
باستخدام هــذه األلـغــام في الهجوم
ع ـلــى ن ــاق ــات ال ـن ـفــط ال ـيــابــان ـيــة في
حزيران /يونيو املاضي ،عندما نشر
شــريــط فـيــديــو ُيـظـهــر مـجـمــوعــة من
األشخاص ُيقلهم زورق سريع وهم
ينزعون لغمًا ملتصقًا بهيكل إحدى
الناقلتني.
ال ـجــديــر ذك ــره أن أخ ـطــر األل ـغ ــام في
تــرســانــة إي ـ ــران ال ـب ـحــريــة ه ــي أل ـغــام
«إي إم  »52الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة الـ ـصـ ـن ــع،
املـخـصـصــة إلغـ ــراق الـقـطــع الـكـبـيــرة،
والـتــي حصلت عليها فــي منتصف
تسعينيات الـقــرن املــاضــي .خطورة
هـ ـ ــذا الـ ـلـ ـغ ــم تـ ـكـ ـم ــن ،ب ـح ـس ــب ك ـت ــاب
ك ــوردزم ــان ،ف ــي ف ــي أن ــه ُيـنـصــب في
قاع البحر ،بحيث يستشعر السفينة
امل ـ ـ ـ ّ
ـارة ف ــوق ــه ،ف ـي ـس ـت ـخــدم ص ــاروخ ــا
لضربها ،كما يمكن توقيته بحيث
ال ينطلق إال بعد أن يستشعر عددًا
مـعـيـنــا م ــن ال ـس ـفــن .وطـبـقــا لـلـكـتــاب،
ف ــإن بـعــض ال ـت ـقــاريــر ت ـ ّـدع ــي أن «إي
إم  »52يـسـتـطـيــع الـعـمــل عـلــى عمق
 110أم ـت ــار ،بينما ال يـتـجــاوز عمق
مضيق هرمز  80مترًا .كما أن إغالق
املضيق بشكل كامل ،وفقًا للتقديرات
االسـتـخـبــاراتـيــة األمـيــركـيــة ،يحتاج
إلى ما يقارب  300لغم فقط.

العراق

ّ
حسم هيكلية «الحشد» :عبد المهدي ينتصر للفياض

القيادات العملياتية في المحافظات المختلفة ،باستثناء الجنوبية ،ستكون بإمرة رئيس األركان (أ ف ب)

ّ
حل «األمر الديواني »331
ّمعضلة «هيكلية الحشد».
تبنى عادل عبد المهدي
رؤية فالح الفياض لألمر،
ليكون ذلك انتصارًا لألخير على
حساب أبو مهدي المهندس.
موقع المهندس كرئيس
أركان ّ
يثبته قائدًا ميدانيًا
أول لـ«الحشد» ،فيما موقع
الفياض ّ
يخوله صالحيات
كبرى ،من شأنها إعادة رسم
صورة هذه المؤسسة ،لناحية
وجهها القيادي

بغداد ـــ األخبار
ح ـس ــم رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي،
عـ ــادل ع ـبــد املـ ـه ــدي ،ش ـكــل الـهـيـكــل
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــي لـ ـ ــ«هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة الـ ـحـ ـش ــد
الشعبي» ،بعد تجاذب طويل بني
مقترحني :األول لرئيس «الهيئة»
فالح الفياض ،والثاني لنائبه أبو
مهدي املهندس (راجــع «األخـبــار»،
عـ ــدد  .)3855م ـضــى ح ــاك ــم ب ـغــداد
بالخيار األول ،مانحًا بذلك الفياض
«صـ ــاح ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـي ــن ب ــال ــوك ــال ــة
للمناصب واملــديــريــن فــي الهيئة...
وإلغاء جميع العناوين واملناصب
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـت ـ ـعـ ــارض م ـ ــع الـ ـعـ ـن ــاوي ــن
الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فـ ــي ال ـه ـي ـك ـل ـي ــة املـ ـ ـق ـ ـ ّـرة».
الهيكلية الجديدة الضخمة أخذت
طابعًا كالسيكيًا .بــات لـ«الهيئة»

ٌ
رئيس ًورئيس أركــان .تتبع لألول
(إضافة إلى «املكتب» و«أمني السر
الـ ـع ــام»)  10م ــدي ــري ــات لــوجـسـتـيــة
و 8ق ـيــادات قتالية تنفيذية ،فيما
تتبع الثاني  5معاونيات رئيسة
(أبرزها العمليات واالستخبارات)
و 25مديرية و 8قـيــادات عملياتية
ف ــي م ـح ــاف ـظ ــات الـ ـب ــاد املـخـتـلـفــة،
باستثناء الجنوبية منها.
إنـ ـض ــاج هـ ــذه الـهـيـ ّكـلـيــة اس ـت ـغــرق
وقـ ـت ــا ك ـب ـي ـرًا وتـ ـط ــل ــب م ـنــاق ـشــات
ّ
مطولة داخــل املؤسسة العسكرية،
عـلــى رغ ــم إش ــارة «األم ــر الــديــوانــي
 ،»237ال ـ ـصـ ــادر ع ــن ع ـب ــد امل ـه ــدي
مطلع تـمــوز /يوليو املــاضــي ،إلى
ع ـ ــزم رئ ــاس ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء ع ـل ــى حـســم
الـهـيـكـلـيــة ف ــي األســاب ـيــع الــاحـقــة،
ومن ثم تأكيد الفياض ،وفي مؤتمر

صـحــافــي أواخـ ــر الـشـهــر عـيـنــه ،أن
الهيكل املــرتـقــب سيكون «منجزًا»
خـ ــال أس ــاب ـي ــع ف ـق ــط .ف ــي ال ــواق ــع،
اشتغل فريقا الفياض واملهندس،
طـ ــوال األش ـه ــر ال ـ ــ 8امل ــاض ـي ــة ،على
ص ـ ـيـ ــاغـ ــة «مـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــات الـ ـهـ ـيـ ـك ــل
التنظيمي» ،ورفعها الحقًا إلى عبد
املهدي إلقرارها« .األخبار» سبق أن
ّ
ذكــرت أن لجنة مؤلفة من الفياض
وامل ـ ـه ـ ـنـ ــدس وم ـ ــدي ـ ــر م ـك ـت ــب ع ـبــد
محمد الهاشمي ،ناقشت
املـهــديُ ،
ّ
املقترحني امل ـقـ ّـدمــن ،فــي ظــل توتر
تصاعد منذ شباط /فبراير الفائت
َ
صاحبيهما ،وبـلــغ ذروت ــه مع
بــن
ال ـت ـضــارب فــي تشخيص ال ـغــارات
األخيرة التي استهدفت العراق؛ إذ
ّ
حمل املهندس واشنطن املسؤولية
ع ـن ـه ــا ،م ـ ـصـ ــدرًا ق ـ ـ ـ ــرارًا ب ـتــأس ـيــس

«مديرية القوة الجوية» ،فيما ّ
تبرأ
ال ـف ـي ــاض ومـ ـع ــه ع ـب ــد املـ ـه ــدي مــن
تصريحات األول وقراره.
وفيما تقول مصادر مطلعة إن عبد
املـ ـه ــدي أراد «م ـع ــاق ـب ــة» املـهـنــدس
عـلــى تصريحاته تـلــك بــإقــالـتــه من
م ـن ـص ـب ــه ،إال أن م ـ ـصـ ــادر األخ ـي ــر
«تـنـفــي ذل ــك نـفـيــا قــاط ـعــا» .وتلفت
امل ـص ــادر إل ــى أن عـبــد امل ـهــدي أبلغ
قـ ـ ـ ــراره ل ـق ــائ ــد «ق ـ ـ ــوة ال ـ ـقـ ــدس» فــي
ال ـح ــرس الـ ـث ــوري اإليـ ــرانـ ــي ،قــاســم
س ـل ـي ـم ــان ــي ،الـ ـ ـ ــذي أبـ ـ ـ ــدى ت ـفـ ّـه ـمــه
لخطوة رئاسة ال ــوزراء ،طالبًا منه
معالجة األزم ــة ،مــن دون أن يكون
ّ
الـ ـح ــل بـ ــ«كـ ـس ــر» املـ ـهـ ـن ــدس .ط ــوال
األســاب ـيــع الـخـمـســة املــاضـيــة التي
س ـب ـقــت صـ ـ ــدور «األم ـ ـ ــر ال ــدي ــوان ــي
 ،»331والذي ُحسمت فيه «هيكلية

ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» ،عـ ـم ــل س ـل ـي ـم ــان ــي عـ ّلــى
ت ـق ــري ــب وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر ،لـتـتـكــلــل
جهوده بـ«مصالحة» بني الفياض
وامل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ،وت ــالـ ـي ــا اإلعـ ـ ـ ــان عــن
«الهيكلية» .مــع ذل ــك ،ثمة انطباع
ب ــأن الـنـتـيـجــة ه ــي «ت ـقــويــة جبهة
الفياض على حساب جبهة نائبه»،
ف ـي ـمــا يـعـتـقــد م ــراق ـب ــون عــراق ـيــون
أن ف ــي ال ـق ــرار «اس ـت ـهــدافــا ملنصب
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة» ،وس ـع ـيــا
إلــى «اسـتـعــادة سلطة الــدولــة على
مختلف صنوف قواتها العسكرية
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد» .وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
تــؤكــد مـصــادر حكومية عــديــدة أن
ال ـقــرار ليس «اسـتـهــدافــا» لشخص
على حساب آخــر ،غير أن التوقيت
وسـيــاقــاتــه ربـمــا يــوحــي بــ«رســالــة
مماثلة» ،علمًا بــأن رئاسة الــوزراء

سـ ـب ــق أن أل ـ ــزم ـ ــت ن ـف ـس ـه ــا  -مـنــذ
شـهــريــن  -بــإعــان «الـهـيـكـلـيــة» في
أيلول /سبتمبر الجاري.
ف ـ ــي الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ،ي ـم ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــول ّإن
«امل ـس ـعــى» اإلي ــران ــي قـضــى بتبني

أراد عبد المهدي «معاقبة»
المهندس على تصريحاته
بإقالته من منصبه
م ـق ـت ــرح الـ ـف ـ ّـي ــاض ،ع ـل ــى أن ي ـكــون
املـهـنــدس رئـيــس أرك ــان «الـحـشــد».
وبذلك ،تحتفظ بغداد برؤيتها في
إدارة مؤسساتها ،وتحفظ طهران
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه واحـ ـ ـدًا م ــن أب ــرز
حلفائها امليدانيني في العراق ،بما

ّ
يتسق مع رؤيتها لكيفية «تدوير
ال ــزواي ــا» ف ــي ه ــذه ال ـســاحــة .إال أن
السؤال الذي يطرح نفسه ،في هذا
املـ ـق ــام ،ه ــو ع ـمــا إذا ك ــان الـتـعــامــل
مـ ــع االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات املـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـرة عـلــى
ّ
مقار «الحشد الشعبي» سيخضع
ل ـل ـق ــاع ــدة ن ـف ـس ـه ــا؟ ح ـت ــى اآلن ،ال
ت ـشــي ردود ال ـف ـعــل ال ـعــراق ـيــة على
االع ـت ــداءات املـتـكــررة بـخــاف ذلــك،
إذ إن بـغــداد ج ـ ّـددت أمــس رفضها
اتـ ـه ــام أي ج ـهــة بــال ـه ـج ـمــات الـتــي
تـطــال املـنـشــآت العسكرية التابعة
لـ ــ«الـ ـحـ ـش ــد» ،والـ ـت ــي ك ـ ــان آخ ــره ــا
ف ــي ال ـســاعــات املــاض ـيــة اسـتـهــداف
طــائــرات مجهولة محيط «معسكر
امل ــرص ـن ــات» ف ــي األن ـ ـبـ ــار ،ومـ ــن ثم
اس ـت ـهــداف م ـق ـ ّ
ـار ل ــ«ال ـح ـشــد» قــرب
بحيرة الثرثار في الفلوجة.

