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على الغالف

ّ
القدسِ ...قبلته التي ال تتبدل

العاصمة ،ومعها وسائل إعالمها ومراكز أبحاثها ،في حالة استنفار قصوى .ما الذي جرى؟
بدت ُ واشنطن ُ ّ
ّ
«يمنع» حربًا وشيكة ،وأن يجعل العالم
وقع الخبر كان مدويًا في
المركز ُ السياسي ألميركا :قرر دونالد ترامب أن ّ
ْ
من الشهر األول من العام الجديد« :اقتلوا قاسم
الذي نعيش فيه «مكانًا آمنًا» .أمر عمليات فجر الجمعة الثالث ّ
بأمر من القائد األعلى
سليماني» .ساعات َقليلة بعد الضربة
األميركية في بغداد حتى تبنى «البنتاغون» العمليةٍ ،
ً
للقوات المسلحة .ت َع ُّمد العالنية ليس عادة من عادات األميركيين ،وهو يفتح الباب على أسئلة كثيرة :هل
أقدمت اإلدارة األميركية على خطوة بهذا الحجم ،مع علمها ُ
المسبق بتداعياتها المحتملة؟ أم أنها ،كما قال
ّ
سترد «بما يحفظ ماء وجهها… ليس أكثر»
السناتور الجمهوري ماركو روبيو ،تعرف أن طهران

عبد الرحمن نصار

ّ
واشنطن :سليماني مسؤول عن «كل شيء»!
َّ
«تحركنا الليلة املاضية ملنع حرب،
ّ
ال إلشعالها»« ...الجنرال كان يخطط
لهجمات وشيكة ضــد األميركيني».
ف ــي ت ـصــري ـحــاتــه لـلـصـحــافـيــن بعد
انقضاء منتصف نهار أمــس ،وضع
ت ــرام ــب ع ـم ـل ـيــة االغـ ـتـ ـي ــال ف ــي إط ــار
م ــا ُيـ ـع ــرف ب ــ«ال ـت ـه ــدي ــد ال ــوش ـي ــك».
قـ ـب ــل ذل ـ ـ ـ ــك ،كـ ــانـ ــت األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ت ـ ــدور
فـ ــي فـ ـل ــك ال ـح ـي ـث ـي ــات الـ ـت ــي حـمـلــت
ال ــرئ ـي ــس ع ـلــى اتـ ـخ ــاذ خ ـط ــوة بـهــذا
ال ــوزن مــن دون إخ ـطــار الـكــونـغــرس.
أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس ،خ ـص ــوص ــا
الــديـمـقــراطـيــن ،ب ــدوا غاضبني جـدًا.
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في
مـجـلــس الـ ـن ــواب ،إل ـي ــوت إن ـغ ــل ،رأى
أن «تنفيذ عمل بمثل هذه الخطورة
مــن دون إش ــراك الكونغرس ينطوي
ّ
على مشاكل قانونية خطرة ،ويشكل
إهانة لصالحيات الكونغرس» ،وأن
ّ
العملية األميركية تشكل «تصعيدًا
خطيرًا لنزاعنا مع إيــران مع عواقب
ال يمكن الـتـكـ ّـهـ ّـن ب ـهــا»ِ .مــن الناحية
الـقــانــونـيــة ،يـحــق لـتــرامــب اسـتـخــدام
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــاالت
الـ ـط ــارئ ــة ال ـت ــي ت ـس ـتــوجــب ال ـســرعــة
فــي ال ـقــرار ل ــدرء أخ ـطــار «عـلــى وشــك
الوقوع» .في هذا االتجاه ،جاء بيان
ّ
«البنتاغون» وكل التصريحات التي
تلته« :سليماني كــان وراء هجمات
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـق ـ ــواع ـ ــد األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة خـ ــال
األشهر املاضية ،ومــن بينها هجوم
كركوك الــذي أدى إلــى مقتل متعاقد
أمـ ـي ــرك ــي» ،و«واف ـ ـ ـ ــق» ع ـل ــى اق ـت ـحــام
السفارة األميركية في بغداد.
ت ـق ــول واش ـن ـط ــن إن ـه ــا راقـ ـب ــت مـنــذ
أشـهــر تـحــركــات الـجـنــرال سليماني

مئات الجنود إلى بيروت؟
أرسلت الواليات املتحدة ،في األشهر األخيرة ،أكثر من  14ألف عسكري
في سياق تعزيز حضورها اإلقليمي .كما أعلنت إرسال نحو  750جنديًا
إضافيًا عقب اقتحام السفارة األميركية في بغداد يوم الثالثاء .وبحسب
وزارة الدفاع األميركية ،فإن كتيبة من ّ
«قوة االستجابة العاملية» للفرقة
 82املحمولة جوًا (تراوح بني  3000إلى )4000
ّ
ستتوجه في الساعات املقبلة إلى الشرق
عنصر
االوسط ،وستنتشر في الكويت لرفع قدرات القوات
األميركية وجهوزيتها ،في استعراض ّ
للقوة بعد
اغتيال الجنرال قاسم سليماني .كذلك ،وضعت
الواليات املتحدة قوة عسكرية قوامها املئات في
حالة تأهب ،للتوجه إلى لبنان لحماية السفارة
األميركية في بيروت ،وفق ما أفاد به مسؤول
عسكري أميركي وكالة «أسوشيتد برس» .وقال
املسؤول إن القوة املتمركزة في إيطاليا ُوضعت في حالة تأهب ،كخطوة
ضمن عدد من اإلجراءات العسكرية لحماية املصالح األميركية في املنطقة،
موضحًا أن «البنتاغون» قد يرسل ما بني  130و 700جندي إلى بيروت.
(األخبار)

(األخبار)

عـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــرب ،وكـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــدورهـ ــا
اسـ ـتـ ـه ــداف ــه ق ـب ــل ع ـم ـل ـي ــة ال ـج ـم ـع ــة.
ب ـح ـس ــب وزي ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــةّ ،م ــاي ــك
بومبيو ،فإن الجنرال كان يحضر ملا
وصفه بـ «عمل كبير» ِّ
يهدد «أرواح
مـ ـئ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــن» .ل ـك ــن ال ــوزي ــر
امـتـنــع فــي مقابلتني أجــرتـهـمــا معه
شـبـكـتــا «ف ــوك ــس ن ـي ــوز» و«سـ ــي إن
إن» عــن تفنيد تفاصيل «التهديد»
املـ ـ ــزعـ ـ ــوم ،م ـك ـت ـف ـي ــا بـ ــال ـ ـقـ ــول« :ك ـن ــا
نعلم أنــه وشـيــك» ،عبر الــركــون إلى
«التقييم االستخباراتي الــذي ّ
وجه
عملية اتخاذ قرارنا» ،ليعود الحقًا
وي ــؤك ــد أن ب ـ ــاده م ـل ـتــزمــة «خـفــض
التصعيد».
ب ــإزاح ـت ـه ــا س ـل ـي ـمــانــي م ــن امل ـش ـهــد،
ت ـ ـكـ ــون إدارة دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب قــد
ّ
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــززت شـ ــوك ـ ـت ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي خ ـ ــاص ـ ــرة
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وأق ـ ــدم ـ ــت عـ ـل ــى ف ـ ـعـ ـ ِـل مــا
ع ــزف ــت ع ـن ــه اإلدارت ـ ـ ـ ــان ال ـســاب ـق ـتــان
(بوش وأوباما) .يعني ذلك أن قرارًا
ً ُّ
م ــؤج ــا ات ـخ ــذ ف ــي ذروة الـتـصـعـيــد
اإلقليمي ،ولكن ملــاذا اآلن؟ بالنسبة
إل ــى الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،ف ــإن قــائــد

«ق ــوة ال ـقــدس» كــان يـجــب أن ُ
«يقتل
قـبــل سـنــوات عــديــدة» ،بسبب دوره
في «قتل أو إصابة آالف األميركيني
ب ـج ــروح بــال ـغــة ع ـلــى ف ـت ــرة طــويـلــة،
وكـ ـ ـ ـ ــان يـ ـخـ ـط ــط لـ ـقـ ـت ــل عـ ـ ـ ــدد أكـ ـب ــر
ب ـك ـث ـي ــر ...ل ـك ـنــه سـ ـق ــط!» .الح ـق ــا فــي
امل ـ ـسـ ــاء ،ب ـ ــدأ تـ ــرامـ ــب بـ ــإعـ ــادة نـشــر
ت ـغــريــدات مـعـجـبـيــه .إح ــداه ــا كــانــت
الف ـ ـتـ ــة ب ـش ـك ــل اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي .وع ـل ــى
طــريـقــة تـقــديــم مـعـلــومــات مـجــانـيــة،
ت ـق ــول ال ـت ـغ ــري ــدة« :ه ــل ك ـنــت تـعـلــم:
ّ
خ ــط ــط س ـل ـي ـمــانــي ل ـه ـج ـمــات لـيـبـيــا
عام  ،2012ألنه كان على علم مسبق
بــالـســاح امل ـ َ
ـرس ــل مــن مـلـحــق وكــالــة
االس ـت ـخ ـب ــارات امل ــرك ــزي ــة األمـيــركـيــة
إلى املتمردين السوريني» ،ليخلص
كــات ـب ـهــا إلـ ــى أن الـ ـجـ ـن ــرال الـشـهـيــد
يـتـحـ ّـمــل «م ـســؤول ـيــة» م ــا ج ــرى في
بـنـغــازي (قـتــل أرب ـعــة أمـيــركـيــن من
بينهم الـسـفـيــر) .جــريــا على عــادتــه،
ّ
ذكـ ــر الــرئ ـيــس األم ـيــركــي الـعــراقـيــن
ب ـ ـ ــأن ب ـ ـ ـ ــاده دف ـ ـعـ ــت لـ ـه ــم «م ــاي ــن
الـ ــدوالرات فــي سنة واح ــدة ،وتفعل
ذل ــك مـنــذ س ـنــوات ع ــدي ــدة» ،معتبرًا

أن ذلك «يأتي على رأس أمور أخرى
فعلناها من أجلهم».

ٌ
حرب «ديموقراطية»

مــزيـ ٌـد مــن االسـتـقـطــاب أرخ ــى بثقله
عـ ـل ــى أمـ ـي ــرك ــا بـ ـع ــد قـ ـ ـ ــرار رئ ـي ـس ـهــا
ال ــذه ــاب ب ـ ّع ـي ـدًا ف ــي الـتـصـعـيــد ضـ ّـد
إيـ ـ ـ ــران .ي ــؤش ــر ع ـل ــى ذلـ ــك االن ـق ـس ــام
الـ ـ ـح ـ ـ ّ
ـاد فـ ــي امل ـ ــواق ـ ــف بـ ــن ال ـح ــزب ــن
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــن؛ إذ أعـ ـ ـ ـ ــرب مـ ـع ــارض ــو
الرئيس عن خشيتهم من التداعيات
الخطيرة لعملية االغتيال ومآالتها،
بينما سارع املشرعون الجمهوريون
إلـ ـ ــى ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن دعـ ـمـ ـه ــم الـ ـق ــوي
ل ـخ ـط ــوة ت ـ ــرام ـ ــب .فـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ــار،
كـتــب الـسـنــاتــور الـجـمـهــوري الـنــافــذ،
ل ـي ـنــدســي غـ ــراهـ ــام« :أنـ ـظ ــر بـتـقــديــر
إلى العمل الشجاع للرئيس دونالد
تــرامــب ضـ ّـد ال ـعــدوان اإلي ــران ــي» ،مع
اإلشـ ــارة إل ــى أن ب ــاده قتلت «أق ــوى
رجــل في طـهــران» .على املـنــوال ذاتــه،
داف ــع الـسـنــاتــور الـجـمـهــوري ،ماركو
روبيو ،عن قرار ترامب ،مبررًا دفاعه
ّ
بأن سليماني كان «يخطط النقالب

في العراق»« ،بتوجيهات من املرشد
األع ـ ـلـ ــى» ،و«ي ـس ـع ــى إلـ ــى الـسـيـطــرة
ّ
على العراق واتخاذه منصة للهجوم
ع ـل ــى ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة» .وأش ـ ــار
إل ـ ــى أن م ــن ال ـخ ـي ــال االعـ ـتـ ـق ــاد ب ــأن
ّ
ـورة
الــرئ ـيــس «اتـ ـخ ــذ إج ـ ـ ــراءات مـتـهـ ّ
ومندفعة من دون تخطيط أو توقع
مل ــا س ـي ـح ــدث ب ـع ــد ذل ـ ـ ــك» ،إذ تـشـيــر
الحقيقة إلــى خــاف ذلــك ،خصوصًا
أن ترامب «التزم بالخطوط الحمراء
التي وضعها ،بعد استنفاد جميع
الخيارات األخ ــرى ،وإدراك ــا منه بأن
إي ـ ــران س ـت ــرد اآلن ،وإن ك ــان لحفظ
ردود
مــاء وجهها ليس إال» .أمــا عن ّ
ال ـف ـعــل اإلي ــران ـي ــة املـحـتـمـلــة ،فـتــوقــع
أن ت ـع ـمــل األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى «تـنـشـيــط
خـ ـط ــط الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ لـ ـعـ ـن ــاص ــر ح ــزب
الـلــه وق ــوة ال ـقــدس فــي جميع أنـحــاء
الـعــالــم» ،و«الــدفــع بأسلحة متقدمة
إل ــى ال ـج ـمــاعــات غ ـيــر الـشـيـعـيــة (أي
ّ
طالبان) لشن هجمات» ،إضافة إلى
عـمـلـيــات قــد يشنها ح ــزب ال ـلــه ضد
إســرائ ـيــل .ووس ــط تشكيك وتـخـ ُّـوف
واض ـ ـح ـ ــن ،قـ ــالـ ــت رئـ ـيـ ـس ــة مـجـلــس
النواب األميركي ،نانسي بيلوسي،
إن اغتيال سليماني يـهـ ّـدد بإحداث
«تصعيد خطير للعنف» ،معتبرة أن
ّ
تحمل
«أميركا والعالم ال يمكنهما
تصعيد في التوتر يصل إلــى درجة
الـ ـ ــاعـ ـ ــودة» .ك ـم ــا ان ـت ـق ــد مــرش ـحــون
إلــى الــرئــاســة األميركية الـهـجــوم؛ إذ
ق ــال جــو بــايــدن« :أل ـقــى تــرامــب ّ
للتو
إصـبــع ديـنــامـيــت فــي بــرمـيــل ب ــارود،
وعليه أن يـقـ ِّـدم توضيحات للشعب
األم ـي ــرك ــي» ،مـتـحــدثــا ع ــن «تصعيد
هــائــل فــي منطقة خـطـيــرة أســاســا».
ّ
سترد.
وأضــاف «من املؤكد أن إيــران
رب ـم ــا ن ـك ــون ع ـلــى ح ــاف ــة نـ ــزاع كبير
ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط» .وأكـ ــد بيرني
ساندرز ،بــدوره ،أن «تصعيد ترامب
خطيرّ ،
ويقربنا أكثر من حرب كارثية
أخرى في الشرق األوسط» ،وأضاف:
«ترامب وعد بإنهاء الحروب املزمنة،
لـكــن عمله ه ــذا يضعنا عـلــى طريق
حرب أخرى».
(األخبار)

ٌ
مزيد من االستقطاب
أرخى بثقله على
أميركا بعد قرار رئيسها
الذهاب بعي ّدًا في
التصعيد ضد إيران

في الحديث عن عالقة الشهيد الجنرال
قاسم سليماني بفلسطني كالم طويل،
وقصص ّ
مخبأة ربما ستظهرها األيام
القريبة .لكن معرفة النزر اليسير منها
يكفي لفهم مــا كــانــت تعنيه فلسطني،
وال ـ ـق ـ ــدس خـ ـص ــوص ــا ،لـ ـق ــائ ــد «ف ـي ـلــق
ال ـق ــدس» .وإن كــانــت عــاقــة سليماني
ب ـف ـل ـس ـطــن قـ ــد ب ـ ـ ــدأت م ـن ــذ ش ـ ـ ــارك فــي
ط ــائ ــع الـ ـث ــورة اإلس ــام ـي ــة ف ــي إي ـ ــران،
فإنها أخــذت مسارها عسكريًا وإداريــا
الفيلق،
سنة  ،1998عندما استلم قيادة
َ َ
وه ــو ج ــزء مــن «ح ــرس الـ ـث ــورة» ،خــلـفــا
ألح ـمــد وح ـي ــدي الـ ــذي أدار ه ــذا املـلــف
لسبع سنوات .منذ ذلك التاريخ وحتى
استشهاده أمس ،قاد سليماني الفيلق
ال ـش ـه ـي ــر  21س ـ ـنـ ــة ،ش ـ ـهـ ــدت خ ــال ـهــا
فـلـسـطــن ان ـت ـفــاضــة األقـ ـص ــى الـثــانـيــة
ََ ْ
( )2000ال ـتــي تــلــت ـهــا نـقـلــة نــوعـيــة في
قــدرات املقاومة الفلسطينية ،ما عادت
خافية على أحد.
«تقريبًا ال يوجد في فلسطني صاروخ،
أو ح ـ ـتـ ــى ب ـ ـنـ ــدق ـ ـيـ ــة ،لـ ـيـ ـس ــت ع ـل ـي ـه ــا
بـصـمــة س ـل ـي ـمــانــي» ،ي ـقــول ق ـي ــادي في
املـقــاومــة .ربـمــا يـكــون فــي ذلــك مبالغة؟
يــ ّ
ـرد ال ـق ـي ــادي« :مـ ــن ي ـع ــرف ك ـيــف كــان
ي ـت ـعــامــل الـ ـح ــاج م ــع فـلـسـطــن ال يــرى
ف ــي ه ــذا ال ـك ــام ّ
أي م ـبــال ـغــة ...صحيح
ّ
أن ـ ــه ي ـه ـت ـ ّـم ب ـ ـ ــأدق ال ـت ـف ــاص ـي ــل فـ ــي ك ــل
خـطــواتــه وامل ـعــارك الـتــي خــاضـهــا ،لكن
عـنــدمــا يتعلق األم ــر بفلسطني تصير
يمكن
التفاصيل عشقًا ،لدرجة أنه كان ُ ّ
أن تسأل الحاج الكبير ،كما كنا نكنيه،
عــن ش ــوارع فــي غــزة أو جنني فيجيبك
عنها» .هذه التفاصيل هي التي قادت
الـشـهـيــد إل ــى اإلش ـ ــراف شـخـصـيــا على
إي ـج ــاد ط ــري ــق ل ـل ـصــواريــخ واألس ـل ـحــة
ُ
ك ــي ت ـصــل ال ـق ـطــاع وت ـغ ـ ّـي ــر املـ ـع ــادالت،
التفافًا من الخليج إلــى البحر األحمر،
فــالـقــرن األفــري ـقــي ،م ــرورًا بـ ُـإريـتــريــا ثـ ّـم
ال ـ ـسـ ــودان ح ـيــث امل ـص ــان ــع امل ـخـ ّـص ـصــة
لتجميعها ،قبل أن ُت َ
رسل إلى املقاومة

ع ـب ــر ش ـب ــه جـ ــزيـ ــرة سـ ـيـ ـن ــاء .ك ـ ــان ه ــذا
املسار األول لرحلة الصواريخ قبل أن
ُيؤخذ القرار بــأن تصنع غــزة سالحها
بأنواعه« .عندما كان الوضع صعبًا في
سيناء ،في مراحل عدة ،وكانت املقاومة
بحاجة ماسة إلى السالح ،غامر الحاج
بفكرة أن تعبر السفن قـنــاة السويس
وتلقي األسـلـحــة ببراميل بعد دراســة
الـتـيــارات البحرية الواصلة إلــى غــزة»،
يــروي الـقـيــادي ،مضيفًا أن «املقاومني
ك ــان ــوا ي ــدخ ـل ــون م ـس ــاف ــة ق ـص ـي ــرة فــي
البحر ويلتقطون غالبيتها ...التوفيق
ٌ
اإللهي عامل أساسي في عمل الشهيد
س ـل ـي ـم ــان ــي ،لـ ـك ــن الـ ـجـ ـن ــون واإلب ـ ـ ـ ــداع
يحضران دومًا».
بعد خــروج العدو اإلسرائيلي من غزة
ّ
عام  ،2005صارت فكرة «تسلل» الحاج
إليها مطروحة عـنــده فعليًا .هــل دخل
إل ــى ال ـق ـطــاع؟ «ث ـمــة حــديــث ع ــن دخ ــول
ال ـش ـه ـي ــد عـ ـم ــاد م ـغ ـن ـيــة م ـ ـ ــرة .ال أح ــد
يـسـتـطـيــع أن ي ــؤك ــد هـ ــذا الـ ـش ــيء .لكن
ٍّ
سليماني كــان يــذكــر هــذا األم ــر كتمن،
ّ
والجد .الفكرة ْكان
وأحيانًا ما بني املزح
أمــامـهــا مــوانــع ك ـث ـيــرة ...عمليًا لــم َتــقــوَ
شوكة املقاومة وتبسط سيطرة فعلية
عـلــى غ ــزة إال بـعــد س ـن ــوات» ،يـسـتــدرك
القيادي .مع ذلك ،ما من قائد فلسطيني
ّ
بــارز ،عسكري أو سياسي ،إل والتقاه
ّ
الـحــاج ،ألنــه كــان معنيًا بلقاء الكل من
دون اس ـت ـث ـن ــاء ّ
ألي طـ ــرف م ـه ـمــا ك ــان
حجمه املـيــدانــي والشعبي ،واإلصـغــاء
إل ـي ـه ــم ف ــي أدق ال ـت ـف ــاص ـي ــل .أك ـث ــر مــن
ّ
ذلكَ ،ت ّ
وسط في حل عدد من الخالفات
بني الفصائل في مراحل مختلفة .كان
يشاركهم الطعام ،ولم تقتصر لقاءاته
معهم على إيــران ،بل جــرت في سوريا
ولـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان« ...ودول أخـ ـ ـ ـ ــرى» ،بـحـســب
القيادي نفسه.
ّ
كـ ـ ــان الـ ــرجـ ــل م ـت ــاب ـع ــا دق ـي ـق ــا لـ ـك ــل مــا
يـتـعـلــق بـفـلـسـطــن ،لـيــس ف ــي ال ـشــؤون
الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة ف ـقــط ،بــل وأيـضــا
التاريخية والجغرافية وحتى التراثية.
وق ــد أن ـش ــأ وح ـ ــدات م ـت ـع ـ ّـددة امل ـهـ ّـمــات

فــي املـلــف الفلسطيني ،مثل اإلعالمية
والسيبرانية والـحــرب النفسية ...إلــخ.
ّ
«تابع كــل شــاردة وواردة في فلسطني.
وكــان عاشقًا للقدس وتاريخ املدينة...
ربـ ـم ــا يـ ـك ــون ان ـش ـغ ــل ب ـس ـب ــب ال ـح ــرب
ف ــي الـ ـع ــراق وس ــوري ــا وأيـ ـض ــا ال ـي ـمــن،
وأوكـ ـ ــل ج ـ ــزءًا م ــن م ـه ـمــاتــه إلـ ــى نــائـبــه
(إسماعيل قــاآنــي ،املـســؤول عن الفيلق
اآلن) وم ـس ــؤول ــي امل ـل ـفــات املـشـهــوريــن

لما أعلن ترامب القدس
«عاصمة إلسرائيل»
سارع سليماني إلى
االتصال بغزة

ب ــأسـ ـم ــائـ ـه ــم املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــارة ،لـ ـكـ ـن ــه فــي
املحطات املفصلية كــان حاضرًا دائمًا،
ول ــم ُيـ ـف ـ ّـوت ل ـقــاء واحـ ـ ـدًا م ــع الـفـصــائــل
الفلسطينية عندما كــان ُيطلب منه».
يقول القيادي« ّ :ثمة مثال بسيط على
عمق العالقة :ملــا ق ـ ّـر َرت حماس تعديل
ميثاقها السياسي ،بادرت بأن أرسلت
إل ـي ــه ن ـس ـخــة ل ــاط ــاع عـلـيـهــا ب ـعــد أن
اعتمدها مكتبها السياسي ،لكي تأخذ
مالحظاته قبل أن تعلن امليثاق».
أمـ ـ ــا مـ ــا حـ ـص ــل ع ـل ـي ــه س ـل ـي ـم ــان ــي مــن
تسهيالت كبيرة مــن القيادة السورية
للمقاومة الفلسطينية ،فكانت تــوازي
م ــا أخ ــذت ــه ت ـلــك ال ـف ـصــائــل تـلـقــائـيــا من
دمشق خــال سـنــوات العالقة الطويلة
بينها .إذ حصل الجنرال على إذن من
الرئيس بشار األســد إلج ــراء التجارب
الصاروخية في البادية السورية ،كما
ن ــال إذن ــا بـهـبــوط ط ــائ ــرات عـلــى مــدرج

خاص في أحد املطارات العسكرية ،من
دون أن يـســأل العسكريون السوريون
ع ــن ه ــوي ــات اآلت ـ ــن والـ ـخ ــارج ــن ،إلــى
جانب امتيازات أخرى كثيرة .وما هي
إال س ـنــوات قليلة حـتــى أت ــى االخـتـبــار
ال ـص ـع ــب :الـ ـح ــرب ف ــي سـ ــوريـ ــا .ي ـجــزم
ّ
كــل العارفني بالعالقة أن سليماني لم
يـقـطــع ،حـتــى فــي أس ــوأ مــراحــل التوتر
ب ــن «حـ ـم ــاس» وإي ـ ـ ــران ،ال ـت ــواص ــل مع
الـحــركــة ،والسيما جناحها العسكري
الـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـم ـ ّـر ف ــي تـ ــزويـ ــده بــال ـســاح
واملــال من دون تأخير أو منع .كان هذا
ثابتًا أساسيًا لــدى سليماني :ال شيء
يمنعنا من أن ندعم فلسطني حتى لو
خضنا مواجهة مباشرة مع ّ
أي فصيل
فلسطيني! وبمجرد أن انتهت املعارك
الكبرى في سوريا ،سارع الجنرال إلى
ـراف املـحــور
تـحـســن ال ـعــاقــات بــن أطـ ـ ّ
وخفض ّ
حدة
كافة ،فأصلح كثيرًا منها
التوتر في أخــرى ،على أن يأخذ الوقت
ّ
مداه في حل ما تبقى.
ح ـ ـتـ ــى األسـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــع األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ،أج ـ ــرى
سـلـيـمــانــي لـ ـق ــاءات م ــع ع ــدد كـبـيــر من
الـقـيــاديــن الفلسطينيني ،العسكريني
والسياسيني ،دارســا معهم بالتفصيل
احتياجاتهم ّ
امللحة في ضوء الضغوط
االق ـت ـص ــادي ــة امل ـت ـصــاعــدة ع ـلــى مـحــور
امل ـق ــاوم ــةُ ،
وم ـقـ ِّـي ـمــا مـعـهــم امل ــواج ـه ــات
األخيرة مع العدو اإلسرائيلي .يستذكر
قياديون أنه في الشهر األخير من عام
 ،2017ملــا أعـلــن دونــالــد تــرامــب القدس
«عاصمة إلسرائيل» ،اتصل سليماني
بـ ـقـ ـي ــادة «كـ ـت ــائ ــب الـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام» ،الـ ـ ـ ــذراع
العسكرية لحركة «حـمــاس» ،و«سرايا
الـقــدس» ،الجناح العسكري لـ«الجهاد
اإلس ـ ــام ـ ــي» ،ف ــي غـ ـ ــزة .ك ـ ــان االتـ ـص ــال
مـبــاشـرًا و«حـمـيـمـيــا» ،وفـيــه تــأكـيــد من
الـ ـح ــاج السـ ـتـ ـم ــرار «الـ ــدعـ ــم امل ـف ـت ــوح»
لـفـصــائــل امل ـقــاومــة كــي ت ـكــون «جــاهــزة
للدفاع عن املسجد األقصى» .لم ّ
يحدد
لهم اآللـيــات والكيفية ،كما الـعــادة ،بل
ّ
«كل ّ
مقدراتنا وإمكاناتنا تحت
قال إن
تصرفكم في معركة الدفاع عن القدس».
(أ ف ب)

