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على الغالف

ّ
مقامرة أميركا :اللعب باسم كل الوكالء

اسرائيل قدمت األسباب الموجبة :لم نعد نتحمل واألعداء على باب الدار

(األخبار)

إبراهيم األمين
ّ
م ـ ــاذا يـع ـنــي أن تــت ـخــذ ح ـكــومــة أكّـبــر
وأقــوى دولــة في العالم قــرارًا وتنفذه
عنوانه :اغتيال القائد العسكري العام
ملحور املقاومة قاسم سليماني؟
منطقي أن يقفز الى الذهن ،مباشرة،
افـتــراض أن أميركا مستعدة للذهاب
ال ـ ــى أبـ ـع ــد ال ـ ـح ـ ــدود .وإذا مـ ــا ج ــرت
اسـ ـتـ ـع ــادة ض ــرب ــة ال ـق ــائ ــم ق ـب ــل أيـ ــام،
والتنكيل بعشرات املقاتلني في نقطة
ت ـ ـخـ ـ ّـص مـ ــريـ ــدي س ـل ـي ـم ــان ــي ،يـمـكــن
تـثـبـيــت الـ ـص ــورة بــال ـقــول إن أمـيــركــا
ت ـق ــول إلي ـ ـ ــران وح ـل ـف ــائ ـه ــا :اس ـم ـع ــوا،
أن ــا مـسـتـعــدة لـلــذهــاب ال ــى أب ـعــد مما
تعتقدون ،فاعقلوا!
ه ـ ــذا ي ـع ـن ــي ،ب ـب ـس ــاط ــة ،أن ال ــرس ــال ــة
وص ـل ــت .وه ــذا يـعـنــي أن األمـيــركـيــن
ّ
تعبوا ومــلــوا مــن كــل أن ــواع الرسائل
امل ـل ـت ــوي ــة .ه ــم ال ي ـق ـف ــون ك ـث ـي ـرًا عـنــد
ً
اتـ ـه ــامـ ـه ــم ب ــالـ ـفـ ـش ــل .أص ـ ـ ـ ــا ،ال أح ــد

ي ـ ـحـ ــاس ـ ـب ـ ـهـ ــم .ل ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،يـ ـمـ ـكـ ـنـ ـه ــم أن
يجربوا مــرة ومــرتــن وألــف مــرة ،فــإذا
مـ ــا ن ـج ـح ــوا احـ ـتـ ـفـ ـل ــوا ،وإذا ف ـش ـلــوا
تــراجـعــوا لـيـعــاودوا ال ـكـ ّـرة مــن جديد.
في حالة إيران ومحور املقاومة ،تعب
األمـيــركـيــون مــن كــل م ـحــاوالت الـهــدم.
ال ح ــروب إســرائـيــل نفعت فــي سحق
عظام حزب الله أو حماس أو الجهاد
اإلس ــام ــي فــي فـلـسـطــن ول ـب ـنــان ،وال
ك ــل م ـج ــان ــن ال ـع ــال ــم م ــدع ــوم ــن بـكــل
استخبارات العالم وجيوشه نجحوا
ف ــي إسـ ـق ــاط س ــوري ــا .وال ك ــل الـفـشــل
ال ـس ـيــاســي واالقـ ـتـ ـص ــادي وال ــوج ــود
ال ـع ـس ـكــري ن ـجــح ف ــي إم ـســاك ـهــم بكل
ال ـ ـعـ ــراق ،وال ك ــل ه ـم ـج ـيــة آل س ـعــود
وأقــران ـهــم مــن أم ــراء الـصـحــراء نفعت
ف ــي ت ــرك ـي ــع الـ ـيـ ـم ــن .وفـ ـ ــوق ك ــل ذل ــك،
ي ـ ــرف ـ ــع هـ ـ ـ ـ ــؤالء األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء رؤوس ـ ـ ـهـ ـ ــم،
ويعملون للمزيد ،يبذلون كل الجهود
ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
والسياسية لتحقيق «معدالت عالية

م ــن ن ـم ـ ّـو الـ ـق ــوة» ،األمـ ــر الـ ــذي يـعــرف
اإلســرائ ـي ـل ـيــون ومـعـهــم ع ــرب أمـيــركــا
مـعـنــى أن ي ـت ـحـ ّـول ذات صـبـيـحــة الــى
فعل متكامل...
بهذا املعنى ،يمكن فهم خلفية القرار
األميركي باغتيال القائد سليماني،
وم ـع ــه أبـ ــرز قـ ــادة امل ـق ــاوم ــة الـعــراقـيــة
أب ــو م ـهــدي امل ـه ـنــدس .وب ـهــذا املـعـنــى،
يـمـكــن ال ـت ـعــامــل م ــع م ــا يـحـصــل على
أنها عملية «تصفية حساب بمفعول
رجعي» ،قامت بها الــواليــات املتحدة
بــاألصــالــة عــن نفسها ،وبالنيابة عن
كل حلفائها في املنطقة ،وعلى رأسهم
إسرائيل والسعودية.
وملــن ال يـعــرف مــا ال ــذي كــان يحصل
خ ــال ال ـعــامــن املــاض ـيــن ،يـمـكــن أن
ّ
ندله على خطاب استراتيجي ألقاه
رئـيــس أرك ــان جيش الـعــدو الجنرال
أفيف كوخافي ،قبل نحو أسبوعني
ف ــي هــرتـسـيـلـيــا ،ق ــدم ف ـيــه م ــا يمكن
وص ـفــه ال ـي ــوم ،ب ــ«األس ـب ــاب املــوجـبــة

ما يحصل عملية
«تصفية حساب
بمفعول رجعي» قامت
بها الواليات المتحدة
أصالة عن نفسها
ونيابة عن كل حلفائها
وفي مقدمهم
اسرائيل والسعودية

لعملية االغتيال».
الجنرال اإلسرائيلي اختصر املشهد
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ل ـن ــاح ـي ــة املـ ـخ ــاط ــر ال ـت ــي
ّ
يشكلها محور املقاومة بكل أطــرافــه.
وهــو أشــار م ــرارًا الــى قــوة الـقــدس في
الحرس الثوري اإليراني ،ودورها في
رفد فصائل املقاومة بالعتاد النوعي،
ليخلص إلى أن املطلوب توجيه ضربة
ردعية لهذا الطرف .وهو ما يعيد الى
األذهــان كالمًا تـ ّ
ـردد مــرارًا وتكرارًا في
اآلونة األخيرة ،عن رغبة أكيدة للعدو
بتصفية اللواء سليماني.
قــال كوخافي« :يــوجــد تغيير وتفاقم
فــي الـتـهــديــدات فــي كــل املـنــاطــق التي
تحيط بإسرائيل فــي الــدائــرة األولــى،
وزيــادة كبيرة في النشاطات السرية
ّ
الـ ـت ــي ت ــرك ــز ف ــي األس ـ ـ ــاس ع ـل ــى مـنــع
تعاظم قــوة الـقــدس فــي ســوريــا ومنع
تهديد الصواريخ الدقيقة .سنواصل
الـعـمــل ف ــي ك ــل ال ــدوائ ــر وك ــل الـ ــدول».
وان ـت ـقــد ب ـح ـســرة غ ـيــاب ردود الـفـعــل

مــن دول الخليج وال ــوالي ــات املتحدة
ح ـ ـيـ ــال الـ ـهـ ـجـ ـم ــات اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ع ـلــى
منشآت الـنـفــط ،مشيرًا الــى أنــه «كــان
من األفضل بكثير لو لم نكن وحدنا».
وهــو قــال بعبارات واضـحــة وشفافة:
«عندما تجتمع التكنولوجيا املتوفرة
مــع أف ــراد مـتـطــرفــن وأعـ ــداء لــدوديــن،
لـســت بـحــاجــة إل ــى صـنــاعــة عسكرية
أو قــوة سياسية لتعطيل ال ـ ــ«،»GPS
أو المتالك قدرة اختراق في السايبر.
والـ ـصـ ـن ــاع ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة
أك ـبــر مــن كــل الـصـنــاعــات األمـنـيــة في
إس ــرائـ ـي ــل» .ك ـمــا ك ـشــف ك ــوخ ــاف ــي أن
ق ــوة ال ـق ــدس ف ــي س ــوري ــا وحـ ــزب الـلــه
ت ـم ـت ـل ــك أجـ ـ ـه ـ ــزة ل ـت ـع ـط ـي ــل م ــوج ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ« ،»spectrumوصـ ــواريـ ــخ ال ــدف ــاع
الجوي ،و«نحن نبذل جهدًا كبيرًا لعدم
ال ـس ـمــاح ألع ــدائ ـن ــا بــالـتـجـهــز بـســاح
دق ـي ــق ،وس ـن ـقــوم ب ــذل ــك بـشـكــل ســري
وعلني وأيـضــا باملجازفة بمواجهة.
وستكون هناك حــاالت تـجــازف فيها
إسرائيل حتى عتبة املواجهة من أجل
إحباط الصواريخ الدقيقة في الوقت
املحدد» ،وستواصل هذا النشاط ملنع
تمركز «قوة القدس» في سوريا ومنع
ت ـهــديــد الـ ـص ــواري ــخ الــدق ـي ـقــة ف ــي كل
أنحاء الشرق األوسط.
وس ـ ـ ــط ه ـ ـ ــذا امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـعـ ــالـ ــي مــن
الـ ـح ــاف ــزي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،لـ ــم يـتـعــب
ال ـف ــاس ـف ــة ال ـع ـس ـك ــري ــون ف ــي ابـ ـت ــداع
ً
املـ ـصـ ـطـ ـلـ ـح ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ــوفـ ــر حـ ـل ــوال
لـعـقــدة أن ال ـعــدو غـيــر ق ــادر عـلــى شن
حـ ــرب شــام ـلــة اآلن .ق ــال ــوا ،ف ــي فـتــرة
س ــاب ـق ــة ،إن عـ ــدم ح ـص ــول الـ ـح ــرب ال
يمنع حصول «معارك بني الحروب».
وع ـنــدمــا اح ـتــدمــت امل ــواج ـه ــات داخ ــل
دول ال ـط ــوق ،ص ـ ــاروا ي ـت ـحــدثــون عن
«مواجهة» أو «صــدام» ما يمنع أحدًا
من الــذهــاب نحو الـحــروب .ومــع فشل
كل تجربة ،ابتدع الفالسفة إياهم اآلن
مـبــدأ «األي ــام القتالية» ،أي تلك التي
تشير ال ــى احـتـمــال حـصــول مواجهة
عسكرية تستمر لفترة زمنية وجيزة،
وال ت ـس ـت ـخ ــدم ف ـي ـه ــا كـ ــل األسـ ـلـ ـح ــة،
وت ـن ـت ـهــي ب ـف ــرض وق ــائ ــع ج ــدي ــدة أو
قواعد لعبة جديدة.
ع ـم ـل ـي ــا ،اس ـت ـن ـت ــج األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون أن
إســرائـيــل وبقية حلفائها لــم يعودوا
قــادريــن على القيام باملهمة وحدهم.
ه ــي امل ـ ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ت ـع ــرف فيها
أمـيــركــا أنـهــا معنية بــالـقـيــام بالعمل
م ـب ــاش ــرة .اآلن ،ل ــن نـسـمــع ك ــام ــا عن
أموال ودعم وبدل حماية وخالفه .اآلن،
أم ـيــركــا تــريــد أن تـحـمــي مـصــالـحـهــا،
وتحمي حلفاءها الذين هم جــزء من
مـصــالـحـهــا .ول ــذل ــك ،ف ــإن فـهــم الــواقــع
السياسي كان يقود الى أن األميركيني
ومعهم إسرائيل والسعودية في وارد
القيام بأمور كثيرة لتحقيق أهدافهم.
لـكــن ،هــل كــان أحــد يـقـ ّـدر بــأن يقدموا
على ضربة كالتي حصلت أمس؟
ل ـ ـن ـ ـضـ ــع ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــا كـ ـ ـ ــل الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات
ّ
ّ
ولنتوجه مباشرة صوب
والتكهنات.
النتائج العمالنية ملا حصل .واشنطن
تقول إنها مستعدة للعبة كبيرة جدًا.
وهــي تحشد قــواتـهــا فــي الـبـحــر وفــي
قواعدها كافة ،وتبعث برسائل نارية
ودبلوماسية ،قائلة إنها تريد «تأقلم
إيران وأنصارها» مع الواقع الجديد.
أي أن أمـ ـي ــرك ــا قـ ــالـ ــت ،ب ـع ــد اغ ـت ـي ــال
سليماني ،إنها فرضت واقعًا جديدًا
على األرض ،وعـلــى إي ــران اإلق ــرار به،

ردت إي ــران فـسـتـ ّ
وإذا ّ
ـرد أمـيــركــا بما
هو أقسى...وعند هذه النقطة ،يصبح
الكالم مجرد هذيان!
الواضح أن األميركيني ،عندما اتخذوا
ال ـق ــرار ،اع ـت ـبــروا أن إيـ ــران لـيـســت في
وضع يسمح لها باملواجهة الشاملة.
وب ــالـ ـت ــال ــي ،ي ــراهـ ـن ــون ع ـل ــى أن ال ــرد
اإليـ ــرانـ ــي س ـي ـكــون مــوض ـع ـيــا ب ـمــا ال
يدفع نحو مواجهات كبيرة .في هذه
الحالة ،ستتصرف أميركا على أساس
أنه تم ردع إيران ،وأن العراق سيكون
ساحة خالية لها ،وأن املعادالت التي
ت ـح ـك ــم الـ ــواقـ ــع فـ ــي سـ ــوريـ ــا ول ـب ـن ــان
ستتغير هي أيضًا.
وألن األم ـيــرك ـيــن ي ـعــرفــون أن إي ــران
سـتـ ّ
ـرد ،عـمــدوا الــى توجيه الضربات
القاسية جدًا للقول إنهم ال يناورون،
وإن ـهــم مـسـتـعــدون لـلــذهــاب أبـعــد من
ذلـ ـ ــك .وهـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي ،ب ـح ـســب طــري ـقــة
تـفـكـيــرهــم ،أن إيـ ــران مـلــزمــة بحساب
ج ــدي ــد .ول ـك ــن ،ه ــل ف ـهــم األم ـيــرك ـيــون
مـ ــا م ـع ـن ــى أن يـ ـق ــوم م ــرش ــد الـ ـث ــورة
ّ
بالتصدي شخصيًا إلدارة
اإليــرانـيــة
امل ـلــف م ــن أل ـفــه إل ــى ي ــائ ــه ،وأن يضع
في بيان مجلس األمن القومي عبارة
عن الرد الحتمي والقاسي ،وأن يعمد
مساعدون له الى التوضيح بأن ّ
الرد
لن يكون في ساحة محددة؟
رب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا نـ ـ ـج ـ ــد عـ ـ ـن ـ ــد األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــن
واإلسرائيليني ،من يعتقد بأن بيانات
طهران أو ردود فعل فصائل املقاومة
تعبير عــن غضب منطقي .وهـنــا ،قد
يكون مناسبًا شرح جانب من األمر:
ذات مرة ،وصف صحافي غربي رجال
حــزب الله فــي لبنان بأنهم «مجانني
الـلــه» .الـعـبــارة ،كانت تخفي إعجابه،
ليس بقدرات هؤالء وال بتعلمهم ،بل
في جرأتهم املحاطة بدرجة عالية من
الحرفية والعلم .وميزة هذا النوع من
«الـجـنــون» أنــه مــوجــود فــي عقل قــادة
محور املقاومة .من السيد الخامنئي
نـفـســه ،ال ــى الــرئـيــس بـشــار األس ــد في
سوريا ،الى السيد حسن نصر الله في
ً
بيروت ،وصوال الى قادة املقاومة في
فلسطني والـيـمــن .وه ــؤالء ،يحسبون
األمر من زاوية أن العقل يوجب الهدوء
والتروي ،لكن الثبات يوجب ّ
ّ
الرد على
ال ـع ــدو بـمــا ه ــو أك ـثــر إي ــام ــا .ولــذلــك،
فــإن املحسوم ،عند هــذا املـحــور ،ليس
أصــل الــرد فقط ،بــل االسـتـعــداد أيضًا
ل ـلــذهــاب أب ـع ــد م ـمــا ت ـت ـصــور أمـيــركــا
نفسها .ألن الــرد ليس هدفه االنتقام
على الطريقة العشائرية ،وإنما الردع.
وهذا يعني ،ببساطة ،أنه مثلما قررت
أميركا ،بالنيابة عن كل أشرار العالم،
أنه حان وقت الحساب مع قادة محور
املقاومة ،فــإن من بيدهم األمــر عندنا
قـ ـ ـ ــرروا ،م ـن ــذ وقـ ــت ط ــوي ــل ،أنـ ــه وق ــت
الـحـســاب املـفـتــوح مــع ق ــادة الـشــر في
العالم .ومــن يسعى الــى الـفــوز ،ينظر
الــى ما هو فــوق الجباه ال إلــى ما هو
تحت النعال...
الرد على عملية االغتيال هدفه القول
لــأمـيــركـيــن وحـلـفــائـهــم ،وخصوصًا
إسرائيل ،إنه «ال يحق لكم االستمرار
فـ ـ ــي اح ـ ـتـ ــال ـ ـكـ ــم ،ولـ ـ ـ ــن نـ ـسـ ـم ــح ل ـكــم
بمواصلة عــدوانـكــم ،ولــن نترككم من
دون عقاب»!
شـ ـمـ ـش ــون الـ ـجـ ـب ــار أسـ ـ ـط ـ ــورة قــاب ـلــة
ل ـل ـت ـع ــدي ــل .ي ـم ـك ــن إضـ ــافـ ــة ق ـل ـي ــل مــن
الـحـكـمــة وال ـع ـق ــل ،ث ــم دع لـلـخــالــق أن
ّ
يتصرف في خلقه بما يريد!

كيف اغتيل القائدان؟
ق ـ ــراب ـ ــة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة وال ـ ـن ـ ـصـ ــف ب ـعــد
منتصف لـيــل الخميس ـ ـ الجمعة،
ّدوت انـ ـفـ ـج ــارات عـ ــدة ف ــي مـحـيــط
م ـط ــار ب ـغ ــداد ال ــدول ــي .ف ــي ال ـب ــداي ــة،
األخـبــار ال ــواردة مــن املـكــان ّ
تحدثت
عن قصف بصواريخ «غــراد» طاول
أح ــد م ــدارج امل ـطــار .بـعــد ذل ــك ،بــدأت
ّ
تتضح الصورة :سيارتان تحترقان
قـ ــرب م ـخ ــرج م ـن ـط ـقــة ال ـش ـح ــن فــي
امل ـ ـطـ ــار ،ويـ ـب ــدو أن َمـ ــن ف ـي ـه ـمــا قــد
قتلوا .بعد ســاعــة مــن األخــذ وال ـ ّ
ـرد،
ُ
واإلع ـ ـ ـ ــان والـ ـنـ ـف ــي ،أع ـ ـلـ ــن ال ـخ ـب ــر:
صــواريــخ أصــابــت السيارتني اللتني
ّ
تقلن مجموعة من ّ
قياديي «الحشد
الـشـعـبــي» وم ــدي ــر الـتـشــريـفــات فيه
و«ضيوفًا» أجانب .مباشرة ،بدا أن
ّ
ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ه ــي ال ـتــي نــفــذت
ّ
ليتبي في ما
الهجوم الـصــاروخــي،

بعد أن الهدفني األساسيني هما قائد
«ق ــوة ال ـق ــدس» فــي ال ـحــرس ال ـثــوري
اإلي ــران ــي قــاســم سـلـيـمــانــي ،ونــائــب
رئـ ـي ــس «ه ـي ـئ ــة ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي»
العراقي أبو مهدي املهندسَ .
ف ــي الـ ــروايـ ــة األم ـن ـي ــة ل ـل ـح ــدث ،ق ــدم
س ـل ـي ـم ــان ــي إلـ ـ ــى ب ـ ـغـ ــداد عـ ـل ــى مــن
ط ـ ــائ ـ ــرة ت ــابـ ـع ــة لـ ـش ــرك ــة «أج ـن ـح ــة
ال ـش ــام» ال ـســوريــة .غـ ــادرت الـطــائــرة
مطار دمشق قبيل منتصف الليل،
ووص ـ ـلـ ــت إل ـ ــى مـ ـط ــار ب ـ ـغـ ــداد بـعــد
ســاعــة وأربـ ــع دقــائــق مــن التحليق.
هـ ـن ــاك ،ك ــان ــت س ـي ــارت ــان تـنـتـظــران
«الحاج» على مخرج منطقة الشحن،
فــي إحــداه ـمــا أب ــو م ـهــدي املـهـنــدس.
وبـحـســب م ــا تــؤكــد م ـص ــادر أمنية
عراقية ،استهدفت السيارتان ،فور
انـضـمــام سليماني وفــريـقــه إليهما

وانـ ـط ــاقـ ـهـ ـم ــا الـ ـ ــى خ ـ ـ ــارج املـ ـط ــار،
بـصــواريــخ ع ــدة مــن طــائــرة ّ
مسيرة
أصــابــت السيارتني بشكل مباشر،
لتحترقا بالكامل.
ب ـعــد ن ـحــو س ــاع ــة ،ت ـ ّـم ال ـت ـعــرف إلــى
الشهداء على منت املوكب املستهدف.
وهـ ــم ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـق ــائ ــدي ــن4 ،
ع ــراق ـي ــن و 4إي ــرانـ ـي ــن م ــن فــريــق
س ـل ـي ـم ــان ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص .وال ـ ـش ـ ـهـ ــداء
العراقيون هم :محمد رضا الجابري،
مدير تشريفات «الحشد» في املطار،
حسن عبد الهادي ،محمد الشيباني
وحيدر علي .أما الشهداء اإليرانيون
ف ـه ــم :الـ ـل ــواء ح ـســن ج ـع ـفــري نـيــا،
العقيد شهرود مظفري نيا ،النقيب
وح ـ ـيـ ــد زمـ ــان ـ ـيـ ــان والـ ـ ــرائـ ـ ــد هـ ــادي
طارمي.
(األخبار)

حزن وغضب في طهران :سنثأر!
تـشـهــد إي ـ ــران ب ـق ـيــادت ـهــا ،ال ـت ــي ل ــم تـهــدأ
عــاصـفــة تـصــريـحــاتـهــا ،وبشعبها الــذي
م ــأ ع ــددًا م ــن ال ـســاحــات أم ــس ،إجـمــاعــا
غ ـيــر مـسـتـغــرب ع ـلــى ض ـ ــرورة ال ـث ــأر من
أميركا عقب اغتيالها قائد «قوة القدس»
ف ــي ال ـح ــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي الـجـنــرال
قاسم سليماني ،لكن شكل ّ
الرد اإليراني
ً
املنتظر ال يزال مجهوال.
ّ
ك ـث ـيــرة ه ــي املـن ـع ـط ـفــات ال ـت ــي مـ ــرت بها
الجمهورية اإلسالمية على مدار  30عامًا
مــن ق ـيــادة املــرشــد عـلــي خــامـنـئــي ،إال أن
ّ
تصدر املشهد
هذا األخير لم يسبق له أن
بنفسه كما فعل منذ ساعات أمس األولى
الـ ـت ــي أع ـق ـب ــت إع ـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــرس الـ ـث ــوري
اس ـت ـش ـهــاد س ـل ـي ـمــانــي .ح ـض ــور املــرشــد
ل ــم ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى بـ ـي ــان ال ـت ـع ــزي ــة ال ــذي
ّ
ّ
متوعدًا فيه
وجهه إلى الشعب اإليراني،
باالنتقام من قتلة سليماني ،بل زاد على
ذلك ترؤسه االجتماع العاجل للمجلس
األعلى لألمن القومي ،وهو األمر الذي لم
يقم به إال في حــاالت نــادرة ،أبرزها يوم
ُعقد املجلس ملناقشة سيطرة «التحالف
ّ
الـ ـ ــدولـ ـ ــي» املـ ـش ــك ــل ب ــرئ ــاس ــة الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة ـ ـ ـ ـ ف ــي حـيـنــه ـ ـ ـ ـ ع ـلــى الـعــاصـمــة
األفغانية كابولa.
كما أن خامنئي لــم يتأخر فــي تنصيب

ّ
استمر اجتماع
المجلس األعلى لألمن
القومي أكثر من
خمس ساعات

ّ
خليفة لـ«الحاج قاسم» ،إذ كلف بصفته
القائد األعلى للقوات املسلحة في البالد
العميد إسماعيل قاآني بشغل املنصب.
وجود املرشد في صدارة املشهد اإليراني
ُ
اختتم ،أمس ،بزيارة ملنزل عائلة الشهيد
سليماني ف ــور انـتـهــاء اجـتـمــاع مجلس
األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ،مـ ـ ّ
ـؤديـ ــا واجـ ـ ــب الـ ـع ــزاء
بـ«الفريق» ،الرتبة الجديدة التي منحت
لـلـقــائــد الـشـهـيــد .وم ــن املـنـتـظــر ،بحسب
وسائل اإلعالم اإليرانية ،أن ّ
يؤم خامنئي،
غ ـ ـدًا ،ال ـص ــاة ع ـلــى ج ـث ـمــان «ال ـج ـن ــرال»،
قبل أن ُينقل ليدفن في مسقط رأســه في
(أ ف ب)

محافظة كرمان جنوب شرق إيران.
تفاصيل ما قــام به املرشد في الساعات
التالية لعملية االغتيال ،والتي أظهرت
تعاطيًا مختلفًا من ِق َبل الرجل األول في
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة ،مـقــارنــة بكثير
م ــن األزمـ ـ ـ ــات ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا الـ ـب ــاد أو
عاشها حلفاؤها فــي املنطقة ،هــي أدنــى
املـ ــؤشـ ــرات ع ـلــى خـ ـط ــورة امل ــرح ـل ــة الـتــي
ت ـمـ ّـر بـهــا ط ـه ــران ،إذ وض ـعــت واشـنـطــن
بعملية االغتيال النفوذ اإلقليمي إليران
ف ــي دائـ ــرة االس ـت ـه ــداف امل ـبــاشــر ،بعدما
ك ــان ــت ت ـس ـع ــى إل ـ ــى إج ـ ـبـ ــار اإلي ــرانـ ـي ــن
عـلــى إن ـهــائــه بـطــريـقــة غـيــر م ـبــاشــرة من
خــال الضغوط االقتصادية ،التي طمح
الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى أن
تــؤدي إلــى دفــع القيادة اإليــرانـيــة لقبول
الجلوس إلى مائدة التفاوض ،ومناقشة
ّ
املمتد من طهران حتى غزة ،مرورًا
النفوذ
ببغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.
ط ـه ــران ،مــن جـهـتـهــا ،ب ــدت مــدركــة هــدف
واشنطن مــن رفــع مستوى املــواجـهــة؛ إذ
أك ــد خــامـنـئــي ،ف ــي ك ـتــاب تـكـلـيــف قــاآنــي
بقيادة «قــوة الـقــدس» ،أن «برنامج عمل
تلك القوة هو نفس البرنامج الــذي كان
في فترة قيادة الشهيد سليماني» .كما
أن ال ـب ـيــان ال ـص ــادر عــن املـجـلــس األعـلــى
لألمن القومي ،بعد انتهاء اجتماعه الذي
اسـتـمـ ّـر أكـثــر مــن خـمــس س ــاع ــات ،تـ ّ
ـوعــد
أميركا بأن «تكون منطقة الشرق األوسط
بأسرها ساحة ّ
للرد على هذه الجريمة».
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أشـ ــار رئ ـي ــس لجنة
األمن والسياسة الخارجية في البرملان،
مجتبى ذو الـنــور ،إلــى وجــود  36قاعدة
أميركية تحت مرمى نيران إيران ،مؤكدًا
ّ
أن بالده تمتلك بكل سهولة القدرة على
توجيه ضربة قوية لتلك القواعد.
على هذه الخلفية ،يرى مراقبون أن لهجة
ُ
املوقف اإليراني تشير إلى أن طهران لن
تتوانى ،على رغم ما حصل ،عن الحفاظ
عـلــى نـفــوذهــا ومـصــالـحـهــا فــي املنطقة.
لكن إزاء اإلص ــرار األميركي املقابل على
إنـ ـه ــاء الـ ــوجـ ــود اإلي ـ ــران ـ ــي ف ــي اإلق ـل ـي ــم،
يقفز الـســؤال عما إذا كــان االشتباك بني
ال ـطــرفــن سـيـبـقــى عـلــى مـســاحــة اإلقـلـيــم
املـمـتـ ّـد خ ــارج األراضـ ــي اإليــران ـيــة ،أم أن
ً
أم ـيــركــا سـتـعـمــل مـسـتـقـبــا أمـ ــام الـفـعــل
اإلي ــران ــي املـسـتـمــر ف ــي س ــاح ــات املنطقة
عـلــى رف ــع سـقــف ه ــذه امل ــواج ـه ــة ،لتصل
إلى مرحلة استهداف األراضي اإليرانية
مباشرة؟
(األخبار)

