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على الغالف

ّ
العراق أمام التحدي األصعب:
نحو إقرار قانون طرد األميركيين؟
بغداد  -األخبار
ّ
توجهاتها ومواقفها،
على اختالف
ت ــواج ــه األح ـ ـ ــزاب والـ ـق ــوى ال ـعــراق ـيــة
تـ ـح ـ ّـدي ــا جـ ـ ّـديـ ــا قـ ــد يـ ـك ــون األص ـع ــب
مـ ـن ــذ سـ ـق ــوط م ــديـ ـن ــة املـ ــوصـ ــل بـيــد
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ـ ــي حـ ـ ــزيـ ـ ــران/
يونيو  .2014هــذه الـقــوى ،وب ــدءًا من
الـيــوم ،أمــام تـحـ ّـدي تحقيق استقالل
ال ـب ــاد وس ـيــادت ـهــا ،ب ـعــد ال ـعــدوانــن
األميركيني في األيام القليلة املاضية،
والــذي أسفر ثانيهما عن استشهاد
نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي»
أبو مهدي املهندس ،إلى جانب قائد
«قـ ـ ّـوة ال ـق ــدس» ف ــي ال ـح ــرس ال ـثــوري
اإلي ــران ــي قــاســم سليماني وآخــريــن.
األميركيون ،بعدوانهم ووقاحته ،ال
يـحـسـبــون حـســابــا ل ـلــدولــة الـعــراقـيــة
كما بدا واضحًا ،بل ينظرون إلى هذا
الـبـلــد كـســاحــة لتصفية حساباتهم

ال ـح ـشــد وال ـق ـض ــاء ع ـل ـيــه ،وتـفــريـغــه
من البيئة املحيطة به واملــؤيــدة له»،
مضيفًا أن «املشروع بدأ باستهداف
مـ ـق ـ ّ
ـار ال ـح ـش ــد (ال ـص ـي ــف امل ــاض ــي)،
وسـ ُـيـتـبــع بتصفيات جـســديــة لـقــادة
ال ـح ـشــد وف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة» .كــانــت
ل ــدى امل ـه ـنــدس مـعـطـيــات تـفـيــد بــأن
ان ـت ـصــار ال ـعــراق ـيــن ع ـلــى «داع ـ ــش»،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــن ،وم ــن
دون الـحــاجــة الفعلية إلــى الــواليــات
املتحدة ،سيكون سببًا كافيًا إلطالق

م ـ ـشـ ــروع ّ ت ـص ـف ـيــة «الـ ـحـ ـش ــد» الـ ــذي
ب ــات ي ـمــثــل ي ــد ال ـع ــراق ال ـط ــول ــى ،بل
ول ــم ي ـعــد م ـح ـصــورًا داخـ ــل حـ ــدوده.
دور املهندس ورفــاقــه في بناء «قوة
وطنية ذات ق ــرار سـيــادي مستقل»،
ّ
ك ـ ــان جـ ـ ــزءًا ال يـ ـتـ ـج ــزأ م ــن م ـقــدمــات
عملية االغتيال.
ق ـضــت واش ـن ـطــن ع ـلــى ق ــائ ــد عــراقــي
ك ــان ل ــه ال ـ ــدور األب ـ ــرز ف ـ ًـي االنـتـصــار
على «داع ــش» ،مفتتحة بــذلــك العام
بـ«تصعيد خطير يشعل فتيل حرب

ّ
مدمرة في العراق واملنطقة والعالم»،
بـتـعـبـيــر رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء املـسـتـقـيــل،
ع ــادل عبد امل ـهــدي ،ال ــذي اعـتـبــر ،في
ب ـ ـيـ ــان ،أن «اغـ ـتـ ـي ــال ق ــائ ــد ع ـس ـكــري
عــراقــي يـشـغــل منصبًا رسـمـيــا ُيـعـ ّـد
عــدوانــا على ال ـعــراق دول ــة وحكومة
وش ـ ـع ـ ـب ـ ــا» ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان
ّ
األمـ ـي ــرك ــي ي ـش ــك ــل «خـ ــرقـ ــا فــاض ـحــا
ل ـش ــروط ت ــواج ــد الـ ـق ــوات األمـيــركـيــة
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،ودورهـ ـ ـ ـ ـ ــا املـ ـحـ ـص ــور
بتدريب الـقــوات العراقية ومحاربة

الراقص على حبال الموت
هادي أحمد

داعش ،ضمن قوات التحالف الدولي
وتحت إش ــراف الحكومة العراقية»،
داعـيــا الكتل البرملانية إلــى «جلسة
استثنائية استنادًا إلى أحكام املادة
 58م ــن ال ــدسـ ـت ــور ،لـتـنـظـيــم املــوقــف
الرسمي واتخاذ القرارات التشريعية
واإلجراءات الضرورية املناسبة».
«األخ ـب ــار» ،فإن
وبحسب معلومات ّ
تلقي ّ
أي اتصال
عبد املـهــدي رفــض
من الرئيس األميركي دونالد ترامب
ووزي ـ ـ ــر خ ــارج ـي ـت ــه م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو،
(أ ف ب)

المهدي رفض
عبد
ّ
ّ
تلقي أي اتصال من الرئيس
األميركي دونالد ترامب ووزير
خارجيته مايك بومبيو
مع إيران وحلفائها .اغتيال املهندس
ـزل ع ـمــا س ـي ــؤول إل ـي ــه املــوقــف
(ب ـم ـع ـ ٍ
اإليراني من اغتيال سليماني) يفرض
العراقية إعــادة االعتبار
على الدولة
ّ
إلـ ــى مــوق ـع ـهــا الـ ـه ــش ،خ ـصــوصــا أن
رسمية
الشهيد املـهـنــدس شخصية
ّ
ّ
تتولى منصبًا حكوميًا فيها ،يمثل
جــوهــر ال ـ ــروح الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ـحــرب
على «داعش» (.)2018 - 2014
وي ــأت ــي اغ ـت ـيــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس هيئة
«الحشد» في سياق مشروع أميركي
لتصفية األخير .قبل أشهر ،وفي لقاء
مع «األخبار» ،أشار املهندس إلى أن
واشـنـطــن «ت ـقــود مـشــروعــا لتصفية

اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــة االغ ـت ـي ــال،
تــوازيــا مــع سعيه إل ــى دف ــع الـبــرملــان
لـ«إعادة النظر» في االتفاقية األمنية
«ص ــوف ــا» ( )2009املـعـنـيــة بتنظيم
ع ـم ـل ـيــة االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب األم ـ ـيـ ــركـ ــي مــن
ال ـعــراق ،والـقـســم الـثــالــث مــن اتفاقية
اإلط ـ ـ ـ ـ ــار االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي (امل ـع ـن ـي ــة
بتنظيم عملية الـتـعــاون العسكري
واألمـ ـن ــي ب ــن ال ـج ــان ـب ــن ،واملــوق ـعــة
عام  .)2008لكن وفق املعلومات ،فإن
ات ـصــاالت الـســاعــات املــاضـيــة كشفت
عــن ت ـضــارب فــي وج ـهــات الـنـظــر في
هذا الشأن بني كتل «البيت الشيعي»،
واملنقسمة على ثالثة آراء:
« -1تحالف الـبـنــاء» (ائـتــاف نيابي
ّ
يضم هادي العامري ونوري املالكي
وآخرين) يدفع في اتجاه إقرار قانون
إخراج األميركيني.
 -2ك ـت ـل ـت ــا ع ـ ـمـ ــار ال ـح ـك ـي ــم وحـ ـي ــدر
العبادي تقوالن إن اإللـغــاء يجب أن
ي ـك ــون ع ــن ط ــري ــق ال ـح ـكــومــة ولـيــس
ّ
البرملان ،على اعتبار أن األمر متعلق
بـ«اتفاقية» وبالتالي فهو ال يحتاج
إل ــى ق ــان ــون .ل ـكــن ف ــي ال ــواق ــع ،يـبــدو
موقفهما أقرب إلى مناورة سياسية
ّ
تـغــطـيــان م ــن خــالـهــا تـهـ ّـربـهـمــا من
املواقفة على مشروع القانون.
 -3كتلة مقتدى الصدر ،وعلى رغم أن
موقف زعيمها بدا عالي السقف ّفي
الساعات األخيرة ،إال أن ما ستتبناه
في هذا اإلطار ليس مضمونًا بشكل
كامل ،وعليه ،يفترض االنتظار حتى
غــد األح ــد ،مــوعــد الجلسة املرتقبة،
ملعرفة ّ
توجهها الحقيقي.
ّ
ّ
ـواز ،تـتــجــه األن ـظــار إلــى
عـلــى خ ــط مـ ـ ٍ
مـ ــا س ـي ـك ــون ع ـل ـي ــه م ــوق ــف ف ـصــائــل
املقاومة ،سـ ً
ـواء تم إقــرار القانون في
ّ
البرملان أم لم يتم ،علمًا أن الفصائل
باتت تملك الحق الكامل في الركون
إلى الخيار امليداني ،والذي سيدخل
م ـع ـ ّـه ال ـ ـعـ ــراق وامل ـن ـط ـق ــة  -فـ ــي ح ــال
تحققه  -مرحلة جديدة من املواجهة.

إسرائيل «ترتاح» من أكبر األعداء :أسئلة اليوم التالي
يحيى دبوق
ال جدال في ّ أن الفائدة االستراتيجية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـح ــقـ ـق ــت إلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ،ج ـ ـ ـ ّـراء
االس ـت ـهــداف األمـيــركــي لـقــائــد «فيلق
ال ـ ـقـ ــدس» ال ـ ـلـ ــواء ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي،
كبيرة ّ
جدًا .إخراج الرجل من املعادلة
يـ ّ
ـؤم ــن إلس ــرائ ـي ــل ،وف ــق م ــا ورد في
التقارير العبرية أمس« ،االنفكاك عن
ّ
أكـبــر أعــدائـهــا عـلــى م ـ ّـر ك ــل األزم ـنــة».
فائدة استراتيجية أخرى جنتها تل
أبـيــب مــن اغتيال نــائــب رئـيــس هيئة
«الـحـشــد الـشـعـبــي» فــي ال ـع ــراق ،أبــو
ّ
املتقدمني
مهدي املهندس ،أحد القادة
الــذيــن ي ـث ـيــرون خـشـيــة تــل أب ـيــب من
أن ُيخرجوا القوة العراقية الرافضة
لالحتالل من ّ
حيز اإلمكان إلى الفعل.
لكن تلك الـفــوائــد ،على أهميتها ،ال
ّ
التسبب بتغيير
تــرقــى وحــدهــا إلــى
ف ـع ـل ــي فـ ــي ال ـب ـي ـئ ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وال ـ ـتـ ــي ب ــات ــت مـشـبـعــة
ب ــالـ ـتـ ـه ــدي ــدات وم ـق ـب ـل ــة ع ـل ــى مــزيــد
ّ
منها .وهنا محل القلق اإلسرائيلي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـن ـ ـطـ ــوي عـ ـلـ ـي ــه الـ ـت ــرحـ ـي ــب

ٌ
بعملية االغتيال .قلق ال يرتبط فقط
بــإمـكــانـيــة أن ي ـكــون الـكـيــان الـعـبــري
بني أهــداف الـ ّ
ـرد اإليراني ،بل يتصل
ب ـنــوايــا الـحـلـيــف األم ـي ــرك ــي ،وم ــا إن
ً
ك ــان م ـس ـت ـعـ ّـدًا ف ـعــا ل ـلــذهــاب بـعـيـدًا
في املواجهة مع إيران حتى كسرها.
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،تـخـشــى ت ــل أبـيــب
من أن تكون خطة اإلدارة األميركية
مـقـتـصــرة عـلــى ه ــدف م ـح ــدود :ردع
إيران وحلفائها.
عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة اغ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــال سـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي،
ب ــوص ـف ــه ش ـخ ـص ـيــة إي ــرانـ ـي ــة وازنـ ــة
واس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ،س ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـر ح ـك ـم ــا،
بحسب صحيفة «ه ــآرت ــس» ،ردودًا
إيــرانـيــة بمستويات عالية ،وهــو ما
ال يتساوق مع ذلك الهدف «الردعي».
ل ــذل ــك ،تـ ــرى الـصـحـيـفــة أن الــرئـيــس
ّ
يتسبب
األميركي دونالد ترامب قد
ً
فـ ـع ــا بـ ـح ــرب مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران ،ح ـت ــى مــن
ّ
دون خطة معدة مسبقًا .وفي الوقت
نفسه ،يمكنه ال ـعــودة إلــى االنـكـفــاء.
إال أن إخ ـ ـ ـ ــراج الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
م ــن «ورط ـ ـ ــة» الـتـصـعـيــد األخـ ـي ــر قد
يلحق الضرر بمصالحها ومصالح

حلفائها .قد تكون إسرائيل نجحت
في دفع الواليات املتحدة ،في نهاية
امل ـط ــاف ،إل ــى مــواج ـهــة إيـ ــران بشكل
مباشر ،أو ساهمت في حملها  -إلى
جــانــب ع ــوام ــل أخـ ــرى  -عـلــى اتـخــاذ
موقف عدائي متطرف َت َ
جاوز قواعد
االش ـت ـب ــاك ف ــي ال ـع ــراق واإلق ـل ـي ــم .إال
ّ
أن الـحـســابــات بــاتــت ال ـيــوم متعلقة
ُ
ّ
بما سيلي الـ ّ
ـرد اإليــرانــي الــذي تقدر
ّ
إسرائيل ،كما تسرب عنها أمس ،أنه
آت ال محالة.
ٍ
ٌ
في ظاهر موقف تل أبيب تهليل عارم
ورضــا كامل عن التسعير األميركي
ل ـل ـمــواج ـهــة م ــع ط ـ ـهـ ــران ،خـصــوصــا
إذا ما كــان اغتيال سليماني ّ
مقدمة
لخطوات الحقة ضمن استراتيجية
أميركية م ـحـ ّـددة مسبقًا ،تستهدف
إخ ـ ــراج إي ـ ــران م ــن الـ ـع ــراق وس ــوري ــا
واإلق ـل ـي ــم .ل ـكــن ه ــل ه ــذا ه ــو ال ـهــدف
األمـ ـي ــرك ــي؟ ال إج ــاب ــات إســرائ ـي ـل ـيــة
ّ
ٌ
تقديرات ،لعل أبرز من
قاطعة ،وإنما
عـ ّـبــر عـنـهــا ،أم ــس ،الــرئـيــس الـســابــق
لشعبة االستخبارات العسكرية في
الجيش اإلسرائيلي ،الرئيس الحالي

لـ ــ«م ــرك ــز أب ـ ـحـ ــاث األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي»،
ال ـ ـلـ ــواء ع ــام ــوس ي ــدل ــن .إذ رأى أن
«إيـ ــران وأم ـيــركــا غـيــر معنيتني بــأن
تـتـسـ ّـبـبــا ب ـحــرب بـيـنـهـمــا ،عـلــى رغــم
أن ـه ـم ــا ت ـس ـي ــران ح ــال ـي ــا ع ـل ــى حــافــة
املواجهة ،علمًا أنــه في الديناميكية
االسـتــراتـيـجـيــة ُيـمـنــع االف ـت ــراض أن
ّ
ّ
التصرف كما
سيستمر في
الخصم
ف ــي امل ــاض ــي .اس ـت ـم ــرار األم ـ ــور على
حــالـهــا مــرهــون ب ــال ـ ّ
ـرد اإلي ــران ــي ،في
ح ــن أن ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى الـ ـ ــردع ال ــذي

تخشى تل أبيب من
أن تكون خطة اإلدارة
األميركية مقتصرة
على هدف محدود

ُأنجز ،ومنع ّ
رد إيراني ضمن ضبط
ال ـت ـص ـع ـيــد ،ه ــو ت ـح ـ ٍّـد اس ـتــرات ـي ـجــي
للواليات املتحدة».
فــي التسريبات العبرية أم ــس ،ورد
أي ـضــا أن إســرائ ـيــل كــانــت عـلــى علم
مسبق باستهداف سليماني ،بل إن
عملية اغـتـيــالــه شـ ّـكـلــت م ـ ّ
ـادة لألخذ
والـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ف ــي ال ـ ــزي ـ ــارات واالت ـ ـصـ ــاالت
املتبادلة بــن الجانبني ،ومــن بينها
ثــاثــة ات ـص ــاالت هــاتـفـيــة أخ ـي ـرًا بني
رئ ـ ـيـ ــس حـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـع ـ ــدو ب ـن ـي ــام ــن
نتنياهو ووزير الخارجية األميركي
م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو (الـ ـقـ ـن ــاة  ،)12ول ــذا
«لـ ـ ــم ت ـف ــاج ــأ إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل بــال ـت ـص ـف ـيــة
ال ــدرام ــات ـي ـك ـي ــة» ل ـس ـل ـي ـمــانــي .ل ـكــن،
م ــع ذل ـ ــك ،رفـ ــض ن ـت ـن ـيــاهــو اإلج ــاب ــة
ع ــن سـ ـ ــؤال ع ـ ّـم ــا إذا كـ ــان ع ـل ــى عـلــم
مسبق بالضربة ،في ما بدا محاولة
مـ ـتـ ـج ـ ّـددة ل ـض ـم ــان إبـ ـق ــاء إس ــرائ ـي ــل
ب ـع ـي ــدة ع ــن امل ــواجـ ـه ــة األم ـي ــرك ـي ــة -
اإليــران ـيــة .وك ــان نتنياهو ق ـ ّـرر قطع
زي ــارت ــه إل ــى ال ـيــونــان ،وال ـع ــودة إلــى
فلسطني املحتلة ،توازيًا مع إصداره
تعليمات إلــى وزرائ ــه باالمتناع عن

الـتـعـلـيــق خ ــوف ــا م ــن ال ـت ـب ـعــات .وفــي
حديث مع اإلعالميني حرص مكتبه
عـ ـل ــى ت ـع ـم ـي ـم ــه ،قـ ـ ــال ن ـت ـن ـي ــاه ــو إن
«للواليات املتحدة الحق في الدفاع
عن مواطنيها ومصالحها» ،مضيفًا
أن «سليماني كان املسؤول عن مقتل
ال ـع ــدي ــد م ــن امل ــواط ـن ــن األم ـيــرك ـيــن
ّ
ّ
ومدنيني عــزل آخرين» ،وأنــه «خطط
للمزيد مــن االع ـت ــداءات اإلرهــابـيــة».
ورأى أن «ت ـ ــرام ـ ــب ت ـ ـصـ ـ ّـرف ب ـحــزم
وبقوة وبسرعة ،وإسرائيل تقف إلى
جانب الواليات املتحدة في النضال
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ــوفـ ـي ــر األم ـ ـ ـ ــن وال ـ ـسـ ــام
والدفاع عن النفس».
من جهته ،سارع وزير األمن ،نفتالي
بينت ،إلــى عقد جلسة تقييم وضع
ف ـ ــي ت ـ ــل أب ـ ـي ـ ــب ،بـ ـمـ ـش ــارك ــة رئ ـي ــس
أركـ ـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـي ــش أف ـ ـيـ ــف ك ــوخ ــاف ــي،
وكبار املسؤولني األمنيني اآلخرين،
َ
ت ـقـ ّـرر فــي أعـقــابـهــا ،بحسب مـصــادر
ّ
عـ ـسـ ـك ــري ــة ،رفـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـت ــأه ــب
ّ
ال ـع ـس ـكــري ع ـلــى كـ ــل ال ـج ـب ـه ــات ،وال
س ـي ـمــا ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة (ل ـب ـنــان
وسوريا).

ف ـجــر  12شـ ـب ــاط /ف ـب ــراي ــر  ،2008كـ ــان الــوقــت
مناسبًا لتنفيذ عملية االغتيال .عندما نزل عماد
مغنية من سيارته في منطقة كفرسوسة ،رصد
ّ
مـنــفــذو العملية وج ــود شخص آخــر إلــى جانبه:
لم يكن إال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني.
ً
تحدث الرجالن وقوفًا قليال ،قبل أن يدخال أحد
األبـنـيــة لالجتماع مــع ق ــادة فلسطينيني .أتيحت
للموساد ،يومها ،فرصة ال ّ
تتكرر لقتل الرجلني
معًا .لكن املعادالت وقتها على اإلسرائيليني عدم
ّ
املساس بسليماني .انتظر املنفذون خروجه من
املـكــان وح ـي ـدًا .فيما كــان فــي طريقه إلــى املـطــار،
خ ــرج مغنية مــن املـبـنــى لتحني الّـســاعــة الصفر،
ّ
ويتم الضغط على ّ
زر التفجير .أقل من  5سنوات
ّ
كانت كافية ليعبر عــدد من قــادة االستخبارات،
األميركية واإلسرائيلية ،عن ندمهم على تفويت
تلك الفرصة ،خصوصًا أن دور الرجل ّ
تطور حتى
بات «الوحيد القادر على ّ
جر الجيش اإلسرائيلي
إلى حربه املقبلة» ،بحسب تعبير رئيس املوساد
السابق تامير باردو.
لم تكن تلك املــرة األولــى وال األخـيــرة التي اقترب
فيها سليماني ّ من حافة املوت .الرجل ،الذي ُع ّي
قائد لواء وهو ملا يزل في الـ 19من عمره ،وضعته
ً
الـظــروف على حافة الشهادة مــرات ع ـ ّـدة ،فضال
عن إصابات بالغة ّ
تعرض لها غير مرة ،في إيران
والعراق وسوريا ولبنان .مسافة صفر من العدو
كانت أمرًا معتادًا بالنسبة إليه .عام  ،2004على
الحدود اللبنانية  -الفلسطينية ،كان هو والحاج
ّ
يتجولون على الحدود،
عماد وقياديون آخــرون

متجهني صوب نقطة املنارة .اقتربوا لحظتها من
ً
السلك ملعاينة املشهد مــن هـنــاك .توقفوا قليال،
وبعد لحظات وصلت دبــابــة وآلـيــة إسرائيليتان.
ترجل منهما الجنود سريعًا ّ
ّ
ووجـهــوا األسلحة
نحوهم .لم يتزحزح أحد منهم ،بل على العكس،
قاموا هم أيضًا برفع األسلحة بوجه الجنود .ساد
صمت لدقائق مـعــدودات لم يبادر فيها أحــد إلى
فتح النار ،قبل أن يتراجع اإلسرائيليون ويكملوا

لم تكن واقعة
 2008المرة األولى أو األخيرة
التي اقترب فيها سليماني
من حافة الموت
دوري ـت ـه ــم ،وي ـب ـقــى ال ـح ــاج قــاســم َومـ ــن م ـعــه في
مكانهم.
عــام  ،2006وبحسب مــا ي ــروي أحــد ق ــادة «سي
ـارات األمـيــركـيــة
آي إي ـ ــه» ،وص ــل ال ــى االس ـت ـخ ـب ـ ِ
ّ
ٌ
تقرير مـفــاده أن موكبًا إيرانيًا
يضم سليماني
يتجه نحو شـمــال ال ـعــراق .جــرى البحث سريعًا
في القرار الذي يجب اتخاذه :هل نهاجم القافلة؟
هل ّ
نفجرها؟ أم ال نفعل شيئًا؟« .كنا متأكدين
 ٪100أن قاسم كان هناك» ،يقول القائد املذكور،
مضيفًا أن ــه «كــانــت لــديـنــا مـشــروعـيــة مالحقته

وت ـص ـف ـي ـتــه» .ان ـت ـظــر األم ـي ــرك ـي ــون ح ـتــى يصل
املوكب مكانًا يمكنهم فيه السيطرة عليه .اعتقلوا
خمسة أشخاص ّ
أقروا الحقًا بأنهم دبلوماسون
إي ــران ـي ــون ،لـكــن سـلـيـمــانــي ،ال ــذي ك ــان عـلــى منت
املــوكــب بالفعل« ،باغتنا ونجح فــي الـخــروج منه
من دون أن نتمكن من رؤية ذلك» ،وفق املسؤول
األميركي.
في سوريا ،وبعد دخول معركة القصير أسبوعها
سليماني غرفة العمليات لالطالع على
الثاني ،زار
ُ
مسار املعركة .أفــردت له خريطة العمليات .لكنه
أراد أن يعاين املشهد ّبنفسه .طلب الوصول إلى
مركز بلدية املدينة ،خط التماس األخيرَ .ت ّ
قدم ّمع
قائد املعركة روي ـدًا روي ـدًا داخــل القصير ،وكلما
كان القائد يطالبه باالكتفاء ،كان يطالب باملزيد،
علمًا أن السيد حسن نصر الله أوصاه ّشخصيًا
ّ
مصرًا
بــأال يخاطر بنفسه .لكنه سليماني ظــل
الوصول إلى أقرب نقطة ،أي على بعد أمتار
على
ّ
م ــن امل ـســل ـحــن .ه ـن ــاك ،وق ــف ب ــارت ـي ــاح ،ليوصي
بــإقــامــة غــرفــة عمليات مـتـقـ ّـدمــة تـكــون أق ــرب إلــى
مجريات املعركة.
ت ـع ـ ّـرض ملـ ـح ــاوالت أخـ ــرى ســاب ـقــة والح ـق ــة ّأدت
إلــى جــرحــه .كما تـعـ ّـرض ملـحــاوالت اغتيال أثناء
معالجته في املستشفيات .أثناء الحرب اإليرانية
 ال ـعــراق ـيــة ،ت ـعــرض إلصــابــة بليغة فــي ص ــدره.ينقل الدبلوماسي صادق خرازي أن أحد أنصار
أبقى
«املـنــافـقــن» ،وك ــان ي ــرأس غــرفــة الـعـمـلـيــاتً ،
صدر سليماني مفتوحًا ليزداد وضعه صعوبة،
ق ـبــل أن تـنـتـبــه م ـمــرضــة لــأمــر وت ـب ـلــغ املـعـنـيــن.
محاوالت كثيرة ،جميعها باءت بالفشل ،قبل أن
يقضي «الحجي» في كمني الفجر في بغداد.

ّ
«عماد مغنية» شهيدًا...
قاسم س .قاسم
خرجت صــورة قائد قوة القدس قاسم
سليماني للمرة األولى إلى العالم بعد
عـ ــام  ،2008ع ـقــب اس ـت ـش ـهــاد صــديـقــه
القائد العسكري للمقاومة اإلسالمية
فــي لـبـنــان ال ـحــاج ع ـمــاد مـغـنـيــة .ينقل
عارفو سليماني أن خروجه إلى الضوء
جاء كردة فعل على استشهاد مغنية.
ال ـعــاقــة ب ــن الــرج ـلــن عــايـنـهــا ال ـعــدو
بعينه .ي ــروي الـصـحــافــي اإلســرائـيـلــي
رون ـ ـ ــن ب ــرغـ ـم ــان فـ ــي ك ـت ــاب ــه «ان ـه ــض
واقـ ـت ــل» ،أن ــه صـبـيـحــة اغ ـت ـيــال ال ـحــاج
رض ــوان ،فــي  12شـبــاط  ،2008رصــدت
أعني االستخبارات اإلسرائيلية مغنية
واقفًا مع صديقه الحاج قاسم بالقرب
من السيارة املفخخة .بحسب الكاتب،
لــم تسمح اإلدارة األمـيــركـيــة بقتلهما
م ـعــا العـ ـتـ ـب ــارات ع ـ ــدة ،بـيـنـهــا أن قتل
س ـل ـي ـمــانــي قـ ــد ي ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ح ـ ــرب مــع
إيران ،وأنه يريد ضمان «قتل الهدف».
بعد اغتيال مغنية ،احتفظ سليماني
بـ«الكنزة» السوداء التي كان يرتديها
الحاج عماد لحظة استشهاده .وضعها
في صندوق زجاجي في صالون بيته
في طهران .فوق الصندوقّ ،
ثبت لوحة
عـلـيـهــا ص ــور ق ــادة وش ـه ــداء إيــرانـيــن
ولبنانيني (بينهم السيد موسى الصدر
والسيد حسن نصر الله) وفلسطينيني
وعراقيني وأفغان ،والثائر الليبي عمر
املختار .مــرات عــدةّ ،
عبر الـحــاج قاسم
عن اشتياقه للحاج رضوان ،وكيف أنه
باستشهاده فقد صديقًا مــن الصعب
تعويضه .كان يشير إلى كنزة صديقه
ويطلب من زائريه التدقيق في الثقوب
ال ـتــي خـلـفـتـهــا الـ ـك ــرات امل ـعــدن ـيــة الـتــي
اخ ـتــرقــت ج ـســده .اع ـتــاد ال ـحــاج قــاســم
اس ـت ــرج ــاع لـحـظــة اس ـت ـش ـهــاد مـغـنـيــة،

وكيف وجــده أحــد رفاقه ساجدًا .أحب
سـلـيـمــانــي إخ ـب ــار زائ ــري ــه ع ــن عــاقـتــه
بمغنية ول ــم يـقــدر عـلــى مـنــع انسياب
الدمع خالل حديثه عنه .بعد استشهاد
الحاج رضــوان ،أصبح سليماني فردًا
ً
من عائلة مغنية .اعتبر نفسه مسؤوال
عنها.
بعض أفــراد عائلة الحاج عماد كانوا
قــد التقوا سليماني سابقًا ،لكنهم لم
يكونوا يعرفون هويته .كل ما عرفوه
عنه أنه «صديق عماد» .إبان حرب تموز
ـ ـ آب  ،2006شاهدت زوجة الحاج عماد،
سعدى بدر الدين ،قاسم سليماني مع
ّ
زوجـهــا عـنــدمــا كــانــا يـحـضــران لتسلم
الـطـعــام مـنـهــا ،فــي نقطة متفق عليها
م ـس ـب ـقــا ف ــي ال ـض ــاح ـي ــة .ك ــان ــت تـنـظــر
إلـيـهـمــا ،مـتـســائـلــة عــن الــرجــل ال ــذي ال
يفارق زوجها والــذي ُيحتمل أن يقتل
معه في أي لحظة .لم تعرف أنه قاسم
سليماني إال مــا بعد استشهاد رفيق
عمرها.
ف ــي اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،اس ـت ــذك ــر ال ـحــاج
قاسم بعضًا من أيــام حرب تموز التي
قضاها في لبنان برفقة الشهيد مغنية
والـسـيــد نـصــر ال ـلــه .فــي إح ــدى امل ــرات،
ك ــان املـ ــوت ق ــاب ق ــوس ــن أو أدنـ ــى من
الثالثة .خرجوا من املكان الــذي كانوا
ّ
ف ـي ــه ،ت ـظــل ـلــوا ب ـش ـجــرة ك ـب ـيــرة بـعــدمــا
ش ـ ـعـ ــروا بـ ـ ــأن م ـق ــره ــم فـ ــي ال ـضــاح ـيــة
الجنوبية لبيروت سيستهدف .طلب
عـ ـم ــاد م ــن س ـل ـي ـمــانــي ح ـم ــاي ــة الـسـيــد
ن ـصــر ال ـل ــه .غ ــاب لــدقــائــق وعـ ــاد يـقــود
سـيــارة .صعدوا فيها ،ولحظات حتى
انـ ـهـ ـم ــرت الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
مستهدفة املـكــان ال ــذي كــانــوا فـيــه .قاد
ال ـحــاج ع ـمــاد ال ـس ـيــارة بـســرعــة كبيرة
حتى وجد الثالثة أنفسهم في منطقة
بعيدة جدًا .انتبهوا إلى أنهم ابتعدوا

كـثـيـرًا عــن الـخـطــر ،فـكــانــت ردة فعلهم
الـ ـضـ ـح ــك .يـ ـس ــرد ال ـ ـحـ ــاج ق ــاس ــم ه ــذه
ً
الرواية ،ويختمها بابتسامة قائال« :ما
ال يفارق ذهني وما لم أتمكن من سؤال
عماد عنه ،هو من أين أتى بالسيارة؟».
بعد الـحــرب ،توطدت عالقة سليماني
مـ ــع ع ــائ ـل ــة م ـغ ـن ـي ــة ،وخـ ـص ــوص ــا أن ــه
ف ــي م ـ ــرات عـ ــدة راف ـ ــق الـ ـح ــاج رضـ ــوان
وانتظره لالنتهاء من لقاء عائلته .بعد
اسـتـشـهــاد مـغـنـيــة ،ح ــرص سليماني،
خالل زياراته لبيروت ،على لقاء أفراد
ال ـعــائ ـلــة واالط ـم ـئ ـن ــان إلـ ــى أح ــوال ـه ــم،
ومتابعة تفاصيلهم اليومية .بدورها،
عائلة الحاج عماد اعتبرت سليماني
واحدًا منها .فلطاملا كانت الحاجة آمنة
ســامــة (أم ع ـمــاد) ،تعاتبه ،ملخاطرته
بنفسه ،ول ـعــدم نيله قسطًا كــافـيــا من
الراحة والنوم.
ع ـنــد اس ـت ـش ـهــاد ج ـه ــاد ع ـم ــاد مـغـنـيــة،
شـعــر سـلـيـمــانــي بــأنــه فـقــد ولـ ــده .جــاء
إلـ ــى مـنـطـقــة ال ـغ ـب ـيــري ف ــي الـضــاحـيــة
ً
ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـب ـي ــروت ،وقـ ــف مـسـتـقـبــا
ّ
املـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــن ،م ـ ـت ـ ـجـ ــاوزًا املـ ـخ ــاط ــر ال ـت ــي
أحــاطــت بـعــد الـتـهــديــدات اإلسرائيلية
بــاسـتـهــدافــه بـسـبــب الـعـمــل الـعـسـكــري
عـلــى جـبـهــة ال ـج ــوالن .لـيـ ّلــة استشهاد
«ج ـهــاد الـكـبـيــر» (كـمــا تلقبه عائلته)،
ّ
توجه سليماني إلــى قبره ،وانتشر له
فيديو وهو يقرأ القرآن على قبره .في
إيــران ،وعلى مــدى يومني ،أقــام مراسم
ّ
وتقبل العزاء برحيل جهاد.
العزاء
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــرى ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة
السـ ـتـ ـشـ ـه ــاد ال ـ ـحـ ــاج رضـ ـ ـ ـ ــوان ،أط ـل ــق
ال ـحــاج قــاســم الـعـنــان لنفسه للحديث
ع ــن صــدي ـقــه .عـنــد س ــؤال ــه :مل ــاذا ق ــررت
اآلن الحديث عن مغنية؟ كان يجيب أنه
يحب الحديث عـنــه ،لكنه يـخــاف أن ال
َ
يفيه حقه .تحضيرًا ملهرجان الذكرى

ال ـس ـنــويــة ال ـع ــاش ــرة ،ت ــاب ــع سـلـيـمــانــي
الـتـفــاصـيــل ،وس ــأل عــن املـتـحــدثــن في
الحفل ،واألناشيد التي ستتلى ،وأين
سيجلس الحاضرون ،وكان فرحًا على
غ ـيــر الـ ـع ــادة .ب ـعــد االح ـت ـف ــال ،ق ــال ملن
التقاه في بيته إنه يتمنى أن يكون قد
أعطى الحاج عماد بعض حقه.
ع ـن ــد وفـ ـ ــاة الـ ـح ــاج ف ــاي ــز م ـغ ـن ـيــة ع ــام
 ،2017سارع الحاج قاسم إلى االتصال
لتقديم واجب العزاء .املعارك الدائرة في
ســوريــا والـعــراق منعته مــن الحضور،
لكنه كان حاضرًا في التفاصيل ،للتأكد
من إجراء مراسم العزاء على أكمل وجه.
عند مرض الحاجة آمنة ،كانت املعارك
في العراق على أشدها .ولدى دخولها
ف ـ ــي غـ ـيـ ـب ــوب ــة ،ات ـ ـصـ ــل ط ــالـ ـب ــا وض ــع
الهاتف على أذنها .فضول الحاضرين
دفعهم إلــى فتح مكبر الصوت لسماع
مـ ــا س ـي ـق ــول ــه لـ ـه ــا .ع ـ ّـب ــر ل ـه ــا ب ـصــوتــه
املتهدج عن محبته لها وحاجته إليها،
ً
قــائــا لـهــا «نـحــن بـحــاجــة لنصيحتكم
ودعائكم».
عند وفــاة الحاجة آمنة ،حضر الحاج
ق ــاس ــم إل ـ ــى ب ـي ـت ـهــا مـ ـع ــزي ــا .ط ـل ــب مــن
عائلتها سـجــدة مــن س ـجــدات الـصــاة
الـتــي كــانــت تصنعها بيديها ،حملها
واخ ـت ــار واحـ ــدة كــانــت آث ــار أصابعها
وبصماتها عليها.
ي ـق ــول م ــن ال ـت ـق ــى الـ ـح ــاج ق ــاس ــم ،قـبــل
س ــاع ــات م ــن اغ ـت ـيــالــه ف ــي الـ ـع ــراق ،إنــه
كان هادئًا على غير العادة ،وما لفتهم
إطــالـتــه فــي ال ـصــاة وال ــدع ــاء أكـثــر من
املـعـتــاد .مــع انـتـشــار خـبــر اسـتـشـهــاده،
لــم تفقد «الحكيمة» (الـلـقــب ال ــذي كان
يطلقه عـلــى زوج ـتــه) وأوالدهـ ــا أبــاهــم
ف ـقــط .ف ـقــدت عــائـلــة ع ـمــاد مـغـنـيــة مــرة
أخــرى أبــا وأخــا .بالنسبة إليهم ،عماد
استشهد مجددًا.

