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الحدث

الحدث

على الغالف

ّ
بالرايات الحمر ...الجماهير المليونية تودع الـ«سردار»

ّ
قصف «عين األسد» أول الردود
بــدا الفـتــا مــا أدل ــى بــه وزي ــر خارجية
إيـ ـ ـ ــران إب ـ ـ ــان ح ـك ــم ال ـ ـشـ ــاه ،أردشـ ـي ــر
زاهـ ـ ــدي ،الـ ــذي شـ ّـبــه ف ــي حــديــث إلــى
«ب ــي بــي س ــي» سليماني بـجـنــراالت
ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة ال ـك ـب ــار،
كديغول وآيزنهاور ،واصفًا إياه بأنه
«جندي وطني شريف» .على املنوال
ن ـف ـســه ،ت ــوال ــت ت ـع ـل ـي ـقــات مـشــاهـيــر،
فـنــانــن وك ـتــاب ومـفـكــريــن ،إيــرانـيــن
يقفون على مسافة العداء الثقافي أو
السياسي مع النظام.
وكـ ـ ــان الـ ـب ــرمل ــان اإلي ـ ــران ـ ــي ق ــد ب ـعــث،
أمـ ـ ــس ،ب ــرس ــال ــة إلـ ــى امل ــرش ــد طــالـبــه
فـ ـيـ ـه ــا ب ـ ــ«ان ـ ـت ـ ـقـ ــام شـ ــديـ ــد م ـن ــاس ــب
ومباشر وعسكري في أســرع وقــت».
وصـ ــادق ال ـن ــواب عـلــى ق ــان ــون ي ــدرج
«الـبـنـتــاغــون» األمـيــركــي عـلــى الئحة
اإلره ـ ــاب ،مـطــالـبــن الـح ـكــومــة بــدفــع
م ـب ـل ــغ  200مـ ـلـ ـي ــون دوالر ل ـ ــ«قـ ــوة
ال ـق ــدس» م ــن احـتـيــاطــي «ال ـص ـنــدوق
الوطني للتنمية» .وفي خطوة بالغة
الداللة ،كان «مجلس خبراء القيادة»
قد بعث برسالة إلى خامنئي اعتبر
ف ـي ـهــا أن االغـ ـتـ ـي ــال «إع ـ ـ ــان حـ ــرب»،
مـطــالـبــا بــاالن ـت ـقــام ال ـشــديــد ،وداع ـيــا
«الـ ـق ــوى الـ ـث ــوري ــة» إلـ ــى االس ـت ـع ــداد
إلخراج القوات األميركية من العراق،
كأدنى ّ
رد.

ف ــور انـتـهــاء تشييع ال ـج ـنــرال قاسم
س ـل ـي ـم ــان ــي ،دخـ ـل ــت إيـ ـ ـ ــران ّ وم ـع ـهــا
املنطقة والـعــالــم مــرحـلــة تــرقــب ال ـ ّ
ـرد
ّ
عـ ـل ــى ال ـع ـم ـل ـي ــة األمـ ـيـ ــركـ ـيـ ــة .ت ــرق ــب
ً
ل ــم َيـ ـ ـ ُـدم ط ــوي ــا ،إذ س ــرع ــان م ــا بــدأ
ت ـن ـف ـيــذ وعـ ـي ــد الـ ـقـ ـي ــادة اإلي ــرانـ ـي ــة،
ً
ُ
دخال املنطقة في مرحلة جديدة لم
م ِ
تشهدها من قبل ،عنوانها االشتباك
اإليـ ــرانـ ــي األمـ ـي ــرك ــي املـ ـب ــاش ــر .فـمــع
ساعات الفجر األولــى ،أعلن الحرس
الثوري تنفيذ قواته «الجوفضائية»
عـمـلـيــة «ال ـش ـه ـيــد س ـل ـي ـٌمــانــي» الـتــي
جـ ـ ـ ــرى خـ ــال ـ ـهـ ــا قـ ـ ـص ـ ــف بـ ـعـ ـش ــرات
ص ــواري ــخ أرض  -أرض البالستية
على قــاعــدة «عــن األس ــد» األميركية
فـ ــي األن ـ ـ ـبـ ـ ــار ،وهـ ـ ــي إح ـ ـ ــدى أض ـخ ــم
ّ
وتضم
الـقــواعــد الـجــويــة األمـيــركـيــة،
ع ــددًا كـبـيـرًا مــن ال ـجــود األمـيــركـيــن.
ووفق اإلعالم األميركي ،فإن القصف
ج ــرى ب ـحــوالــي  35ص ــاروخ ــا ،فيما
ت ـحـ ّـدثــت وس ــائ ــل إع ــام إيــران ـيــة عن
أن ـ ــه طـ ـ ــاول ال ـج ـن ــاح الـ ـ ــذي ي ـتــواجــد
فـيــه ال ـج ـنــود األم ـي ــرك ـي ــون ،وأنـ ــه تـ ّـم
مــن داخ ــل األراض ــي اإليــران ـيــة .ونقل
شهود عيان لـ«األخبار» سماع ّ
دوي

انفجارين فــي أربـيــل ،عاصمة إقليم
ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق ــي ،ب ــال ـت ــزام ــن مع
القصف ،إال أنه حتى ساعة متأخرة
ّ
لــم تــتـضــح طبيعة االن ـف ـجــاريــن ،في
وق ــت كــانــت تـتــوالــى فـيــه األن ـب ــاء عن
مــوجــة ثــانـيــة مــن ال ـصــواريــخ طالت
غالبية القواعد األميركية في العراق.
ق ـب ــل ال ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ــى اغ ـت ـي ــال سـلـيـمــانــي
ورفاقه ،كانت املؤشرات واملعلومات
فــي إيـ ــران تـشــي ب ــأن ال ـق ــرار هــو بـ ّ
ـرد
ّ
سريع ضمن سلسلة ردود ستتوزع
على مستويات ثالثة:
ـ ـ األولّ ،
رد عسكري تقوم به القوات
اإلي ــرانـ ـي ــة ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــوات األم ـيــرك ـيــة
بوجه علني مباشر وصريح .وهذا ما
حصل أمس كفاتحة للردود األخرى.
فــي املقابل ،بــات ال ـ ّ
ـرد األميركي على
الـ ـ ـ ـ ّ
ـرد أمـ ـ ـرًا ش ـب ــه مـ ـحـ ـس ــوم ،مـ ــا دف ــع
ّ
س ــري ـع ــا ب ــالـ ـس ــؤال ح ـ ــول رد ال ـف ـعــل
وتداعياته إلى الواجهة .املسؤولون
اإليــرانـيــون كــانــوا استبقوا التهديد
األم ـيــركــي بــالـحــديــث ع ــن تجهيزهم
ـرد على الـ ّ
ردًا على «الـ ّ
ّ
ـرد» ،مع البيان
ال ـث ــان ــي ال ـص ــري ــح ل ـل ـحــرس ال ـث ــوري
ب ـ ـضـ ــرب إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ّ
ـرد

األميركي .وفــي كلمته التأبينية في
كرمان ،كان قائد الحرس الثوري قد
ق ــال« :إرادت ـنــا حــازمــة ...وإذا ضربوا
(مـجــددًا) فسوف ّ
ندمر مكانًا محببًا
لقلوبهم» ،مضيفًا« :هم يعرفون عن
ّ
أي أمكنة أت ـحـ ّـدث» .وســريـعــا ،عكفت
إدارة دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ع ـل ــى تـقـيـيــم
ه ـجــوم «ع ــن األس ـ ــد» وف ــق م ــا أعـلــن
البيت األبيض ،حيث أجرى الرئيس
ً
اجتماعًا عــاجــا مــع مسؤولي األمــن
القومي.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،مـ ـت ــابـ ـع ــة ع ـم ـل ـي ــة ط ــرد

وفق اإلعالم
األميركي فإن قصف
القاعدة جرى
بحوالي  35صاروخًا

األميركيني من العراق سياسيًا ،وعبر
تفعيل ملف املقاومة العسكرية التي
بدأت تشكيالتها باالستعداد العملي
والتنسيق مــع حلفائها اإلقليميني،
لـتـكــون هـجـمــاتـهــا ال ـخ ـطــوة الـثــانـيــة
من الـ ّ
ـرد ،والسيما أن البيت األبيض
أك ــد رفـضــه الـخـضــوع ل ـقــرار الـبــرملــان
والحكومة العراقيني باالنسحاب ،ما
سيجعل املواجهة حتمية.
ـ ـ ـ ـ ال ـثــالــث ،عـمـلـيــات انـتـقــامـيــة أمنية
وعـ ـسـ ـك ــري ــة مـ ـتـ ـع ــددة فـ ــي أكـ ـث ــر مــن
ســاحــة فــي املـنـطـقــة ،تـقــوم بـهــا «قــوة
ال ـق ــدس» وح ـل ـفــاؤهــا ،ورب ـم ــا تتكرر
لـتـقـلــب األه ـ ــداف األم ـيــرك ـيــة ،وتـكــون
ع ـم ـل ـي ــات اس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف ط ــويـ ـل ــة األمـ ــد
ل ـل ــوج ــود األمـ ـي ــرك ــي خ ــدم ــة لـلـهــدف
الجديد الذي ّ
يلوح به محور املقاومة:
«ط ــرد ال ــوالي ــات املـتـحــدة مــن الـشــرق
األوسط» ،كما أعلن سالمي أمس.
ف ــي ط ـه ــران ،بــالـنـسـبــة إل ــى كـثـيــريــن،
الـ ـت ـ ّ
ـوح ــد ال ـش ـع ـبــي م ـن ـق ـطــع الـنـظـيــر
ل ــدى مـخـتـلــف ال ـت ـي ــارات الـسـيــاسـيــة
والـشــرائــح الشعبية والثقافية التي
ش ــارك ــت ف ــي ت ـكــريــم سـلـيـمــانــي كــان
الـ ّ
ـرد العفوي األول .وفي هذا اإلطــار،

التشييع

ع ـلــى وق ــع ه ــذه ال ـس ـي ـنــاريــوات ومــا
س ـت ـف ـضــي إل ـي ــه م ــن انـ ـق ــاب شــامــل
ل ـل ـم ـش ـه ــد اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي سـ ـتـ ـت ــأث ــر بــه
ّ
مختلف بلدان اإلقليم ،حــط سريعًا
وزير الدفاع السعودي ،األمير خالد
بــن سـلـمــان ،فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
ً
حامال رسالة من شقيقه ولي العهد
األمـ ـي ــر م ـح ـم ــد ،ول ـب ـح ــث م ــا يـمـكــن
ات ـخــاذه مــن إجـ ــراء ات للحفاظ على
استقرار املنطقة بعد اغتيال الجنرال
سليماني ،وفق ما قال .والتقى ابن
سلمان وزي ـ َـري الــدفــاع والخارجية
والرئيس دونالد ترامب ،الذي أفاد
بــأن االجـتـمــاع كــان «جـ ّـيـدًا للغاية...
تـبــاحـثـنــا ح ــول امل ـج ــاالت الـتـجــاريــة
والعسكرية وأسـعــار النفط واألمــن
واالس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط».
وق ـ ــال خ ــال ــد ب ــن س ـل ـم ــان إن ال ـل ـقــاء
ب ـحــث «أوج ـ ــه ال ـت ـع ــاون والـتـنـسـيــق
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك بـ ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن
ال ـصــدي ـقــن ف ــي مـخـتـلــف ال ـجــوانــب،
بما فيها الجهود املشتركة ملواجهة
ال ـت ـح ــدي ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة».
وفــي الــزيــارة الـتــي تظهر كمحاولة
لـ ـتـ ـحـ ـيـ ـي ــد الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاض نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ع ــن
املواجهة ،نقلت شبكة «ســي أن أن»
األم ـيــرك ـيــة ع ــن م ـصــدر س ـع ــودي أن
األم ـي ــر خ ــال ــد «س ـيــدعــو خ ــال لـقــاء
بومبيو إلى ضبط النفس ،ويناقش

ب ــال ــراي ــات ال ـح ـم ــر ،ش ـع ــار االن ـت ـق ــام،
خــرجــت مــايــن إيـ ــران ،أم ــس ،ل ــوداع
«س ــردار حــاج قــاســم» .لم تشهد بالد
ف ـ ــارس ي ــوم ــا م ـش ــاب ـه ــا فـ ــي ال ـع ـقــود
املاضية ،سوى في محطتني :الثورة،
وت ـ ـش ـ ـي ـ ـيـ ــع م ـ ــؤس ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
اإلسالمية اإلمــام الخميني .لحظات
تــاريـخـيــة عــرفـتـهــا ال ـبــاد عـلــى مــدى
ثالثة أيام في تكريم جثامني الجنرال
سـ ــم س ـل ـي ـم ــان ــي ورف ـ ـ ــاق ـ ـ ــه ،وه ــي
قـ ــا ّ
تـشــق طريقها بــن مـئــات اآلالف في
م ـس ـيــر م ـه ـيــب م ــن غـ ــرب الـ ـب ــاد إلــى
ش ــرقـ ـه ــا ،ف ــوس ـط ـه ــا .دمـ ـ ــوع امل ــرش ــد
ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،وهـ ــو يـ ـ ـ ّ
ـؤم ال ـص ــاة
عـلــى جـثــامــن سـلـيـمــانــي واملـهـنــدس
ورفــاقـهـمــا ،وخـلـفــه مـســؤولــو الصف
األول ف ــي إي ـ ـ ــران وق ـ ـيـ ــادات ح ــرك ــات
املـقــاومــة ،كــانــت اخـتـصــارًا لحجم ما
أصـ ــاب ن ـظــام ط ـه ــران وشـعـبـهــا كما
حـلـفــاء هــا ،وبــالـتــالــي م ــدى مــا يمكن
أن يــذهــب إلـيــه اإليــران ـيــون ك ـ ّ
ـرد على
االستهداف.
أمواج بشرية بقيت تتدفق على مدى
ً
األيـ ــام ال ـثــاثــة ،م ــن األه ـ ــواز وص ــوال
إلــى مشهد ،فالعاصمة طهران ،ومن
ث ــم ال ـعــاص ـمــة الــدي ـن ـيــة ق ــم ،إل ــى آخــر
محطة وهــي كــرمــان ،موطن الجنرال
سـلـيـمــانــي حـيــث أوص ــى ب ــأن ُيــدفــن.
على امتداد محطات التشييع ،كانت
ُ
الجثامني تحمل على سيارات كبيرة
تسير ب ـبــطء ،والـجـمــاهـيــر املليونية
ّ
م ــن حــول ـهــا تــت ـشــح ب ــال ـس ــواد راف ـعــة
شـ ـع ــارات ت ـطــالــب ب ــال ـث ــأر ،وت ـتــزاحــم
ل ـل ـت ـبـ ّـرك ب ــاألج ـس ــاد ع ـبــر رمـ ــي قطع
قـ ـم ــاش ل ـل ـج ـن ــود الـ ــذيـ ــن ي ـح ـي ـطــون
ب ــال ـج ـث ــام ــن عـ ـل ــى ظـ ـه ــر الـ ـسـ ـي ــارة،
ي ـق ــومــون بـمـسـحـهــا ع ـلــى الـتــواب ـيــت
وإعـ ـ ـ ــادت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ألصـ ـ ـح ـ ــابـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ــذي ـ ــن
ّ
سـيـحـتـفـظــون بـهــا ك ـت ــذك ــار .ك ــل ذلــك
أع ــاق عملية التشييع وفــق الـجــدول
ّ
الزمني الذي وضعه منظمو املراسم،
وت ـسـ ّـبــب بـتــأخـيــر ل ـســاعــات طــويـلــة.
أم ــس ،تـكــرر ه ــذا املـشـهــد فــي كــرمــان،
ما أعــاق الدفن في موعده املقرر ،وال
سيما بعد تسجيل حــوادث مأسوية
جراء االزدحام والتدافع غير املسبوق
(نجم عنه بحسب التلفزيون اإليراني
حــوالــى  50وفـ ّـيــة و 213مـصــابــا) .في
األثـ ـن ــاء ،أع ـلــن أم ــن «الـلـجـنــة العليا
ل ـل ـث ــورة ال ـث ـقــاف ـيــة» ،مـحـمــد آق ــاس ــي،
إطالق تسمية «يوم املقاومة العاملي»
على يوم  3كانون الثاني /يناير من
ّ
كل عام ،ذكرى استشهاد سليماني.
(األخبار)

َ ّ
الجارية لكبحه ،توقع إمكانية حدوث
ّ
متعدد الـســاحــات فــي أعقاب
تصعيد
نشاط عمالني إسرائيلي ضمن إطار
«املعركة بني الحروب» ،إذ ستبدأ إيران
وح ــزب ال ـلــه حـيـنـهــا بـ ــردود عسكرية
على النشاطات اإلسرائيلية.
كــذلــك ،ت ـنــاول الـتـقــديــر االسـتــراتـيـجــي
نـ ّـيــات ال ــوالي ــات املـتـحــدة إزاء طـهــران،
الف ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه ب ـعــد عـمـلـيــة االغ ـت ـيــال

ع ـمــدت واش ـن ـطــن إل ــى تـعــزيــز قــواتـهــا
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ل ـكــن «ل ـي ــس ف ــي نـ ّـيـتـهــا
الــوصــول إلــى مواجهة شاملة» .ورأى
أن من السابق ألوانه تقييم انعكاسات
الـحــدث اآلن ،لكنه شـ ّـدد على ضــرورة
استعداد إسرائيل للسيناريوات كافة،
ب ـ ــدءًا م ــن تـصـعـيــد مـ ـح ــدود وان ـت ـه ـ ً
ـاء
ب ـ ـصـ ــراع واس ـ ـ ــع الـ ـنـ ـط ــاق بـ ــن إيـ ـ ــران
والواليات املتحدة .واعتبر أن احتمال

االتصاالت السياسية
(أ ف ب)

معه وقف التصعيد».
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،سـ ـم ــع ال ــرئ ـي ــس
ال ـفــرن ـســي ،إي ـمــانــويــل مـ ــاكـ ــرون ،من
ن ـظ ـيــره اإليـ ــرانـ ــي ،ت ـهــدي ـدًا صــريـحــا.
إذ أبلغ األخير الرئيس الفرنسي أن
مصالح وأم ــن الــواليــات املـتـحــدة في
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ب ــات ــت «فـ ــي خـطــر»
و«ال يمكن أن تنجو من تداعيات هذه
الـجــريـمــة ال ـك ـبــرى» .تـهــديــد روحــانــي
جاء في وقت كان يحاول فيه ماكرون
االتصال للدعوة إلى التهدئة ،قبل أن
َ
يواجه بالرد الصلب.

ابراهيم األمين

إزالة االحتالل كلو يعني كلو
ّ
اإلسرائيلي في قراءته خصمه املركزي في الشمال ،أي
تميز العدو
ّ
حزب الله ،في كونه تعلم خالل ثالثة عقود أن املسألة ال تتعلق فقط
بالحسابات الرياضية .ال يعني ذلك أن املغامرة ال يمكن أن تحل
مكان الفعل املطلوب .لكنه يعني أن طبيعة املعركة الوجودية بني
خصمني ال مجال لحل بينهما ،تفترض لحظات من الحيرة عند
الحاجة الى اتخاذ قرار كبير .وأهم ما تعرفه إسرائيل أن اليقني في
معرفة خطوات العدو هو العنصر الحاسم في خوض الحرب من
عدمها.
العلوم اإلنسانية تؤكد لنا ،مرة بعد مرة ،أن رأس املال القائم على
السلعة هو العمود الفقري لكل القوى اإلمبريالية في العالم .وأميركا
اليوم ،كما منذ زمن بعيد ،ومعها أوروبا والدول الصناعية الكبرى،
تتصرف على هذا األساس .وليس من باب مناكفة أحد ّ
ممن قرروا
الخروج من املعركة ،منهزمني أو متعبني أو المبالني ،فإن قاعدة
التوسع من خالل الحروب والعنف ال تزال أساس كل السياسات
الداخلية والخارجية لهذا الغرب .بهذا املعنى ،تبقى إسرائيل واحدة
من أدوات هذا العالم املتوحش ،الذي ال يعرف غير العنف وسيلة
ملضاعفة قوة رأسماله أو إضعاف قوة رأسمال خصمه.
ً
لكن منطق التخادم ،بني هذه القوى ،يسمح إلسرائيل ،مثال ،بأن
تشرح ألميركا ،وملن يهمه األمر ،كيفية التعامل مع العقل الذي يتحكم
بخصمهم األكثر إيالمًا ،أي إيران والفصائل الرئيسية في محور
املقاومة .وهذا الدرس ضروري ،حتى ولو كان البعض يفترض أن

تل أبيب تواجه اليوم أصعب وضع في تاريخها.
تقف اليوم ،مثلها مثل بقية حلفاء أميركا في
المنطقة ،تنتظر الخطوة التالية
ّ
مصلحة إسرائيل تتحقق أحيانًا عبر سياسات صادرة عن «جهل
أميركا والغرب» في فهم إيران وحلفائها.
في حالتنا ،اليوم ،تملك إسرائيل كل عناصر الحافزية ،السياسية
واألمنية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية ّ
لشن أكبر حرب في
تاريخها ضد عدوها الشمالي .لكن الشرط الالزم لضمان نجاح هذه
الحرب هو عنصر اليقني إزاء ما قد يحصل من ردود فعل من الجانب
اآلخر .في هذه الحالة ،تكمن مشكلة العدو في حالة الاليقني إزاء ما
يمكن أن يحصل لو فكرت هي في شن الحرب علينا ،علمًا بأنه في
حاالت كثيرة ،لن يتوقف العدو عند الحساب الرياضي فقط ليتخذ
القرار بالحرب .لكن تبقى مشكلة الاليقني من دون عالج.
لنقل إن ما قامت به قوات االحتالل األميركي من عملية اغتيال واضحة
ضد القائد العسكري العام ملحور املقاومة الشهيد قاسم سليماني
قد وضع الحسابات اإلسرائيلية جانبًا .هذا ال يعني أن إسرائيل غير
معنية .لكن سياق التطورات لم يعد مرتبطًا بما تقدم عليه إسرائيل .بل
على العكس ،فإن تل أبيب تواجه اليوم أصعب وضع في تاريخها .تقف
اليوم ،مثلها مثل بقية حلفاء أميركا في املنطقة ،تنتظر الخطوة التالية.
وليس هذا فقط ،بل تنتظر اإلشارة األميركية حتى تبادر أو تبقى في
حالة انكفاء عن الحدث .وإسرائيل هنا ،استنادًا الى خبرتها في علم
اليقني ،تعرف ،كما الواليات املتحدة ،أن املتيقن من املواجهة القائمة
اآلن هو أمران فقط :اغتيال العدو األميركي سليماني في بغداد ،والرد
اإليراني الحتمي على هذه الجريمة .هذا يقني أكيد .لكن ،من يعرف كيف
تستمر املواجهة؟
نحن أمام العبي شطرنج محترفني .قام األول بخطوة أولى موجعة.
لكنه ينتظر خطوة الخصم .صحيح أن املنطق يقول إن أميركا يجب أن
ً
تكون مستعدة لخطوة تالية ،لكنها ،تحتاج ،أوال ،الى معرفة طبيعة الرد

ّ
التقدير االستراتيجي السنوي في إسرائيل :سيناريوات ما بعد االغــتيال
ت ـ ــزام ـ ــن ص ـ ـ ـ ــدور الـ ـتـ ـق ــدي ــر الـ ـسـ ـن ــوي
لــ«مـعـهــد أب ـح ــاث األم ــن ال ـقــومــي» في
إسرائيل مع اغتيال الواليات املتحدة
قائد «قوة القدس» في الحرس الثوري
اإليـ ــرانـ ــي ال ـف ــري ــق ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي،
ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي»
ال ـع ــراق ــي أب ـش ــو م ـه ــدي امل ـه ـن ــدس ،ما
فــرض إدخ ــال تعديالت على التقدير،
نتيجة هذا الحدث املفصلي الذي أنتج

سياقًا جــديـدًا على مستوى املنطقة،
وربما يــؤدي إلــى تغيير استراتيجي
فيها ،بحسب التقدير ،الــذي ّنبه إلى
أن ال ـت ـح ـ ّـدي ــات األم ـن ـي ــة ف ــي الـجـبـهــة
ّ
الشمالية تشكل التهديد األخطر خالل
سنة .2020
وعـلــى رغ ــم الـحــديــث امل ـت ـكـ ّـرر ،كـمــا في
ّ
ّ
ك ــل تـقــديــر س ـن ــوي ،ع ــن ت ـع ــزز املـكــانــة
ُْ
االسـتــراتـيـجـيــة إلس ــرائ ـي ــل ،وتـمــظــهــر

ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي قـ ـ ـ ــوة ردع ـ ـ ـهـ ـ ــا وان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض
إمـكــانـيــة املـ ـب ــادرة إل ــى ح ــرب ضـ ّـدهــا،
أك ــد ال ـت ـقــديــر أن إس ــرائ ـي ــل ل ــم تنجح
فــي ترجمة قــدراتـهــا (العسكرية) إلى
إن ـج ــازات سـيــاسـيــة ،الف ـتــا إل ــى غـيــاب
ّ
أي «استراتيجية متكاملة» ملواجهة
ّ
ّ
تعدد التحديات التي تتصف بمزايا
ّ
متنوعة .وفي املقابل ،أشار املعهد إلى
ّ
أن «املحور الراديكالي الشيعي متكتل

ّ
متنوعة
وعدواني ،ويستخدم أساليب
ُ
ضـ ـ ّـد إس ــرائـ ـي ــل» ،وأن «إي ـ ـ ــران تـظـهــر
جـ ــرأة ف ــي نـشــاطـهــا ال ـع ـس ـكــريــة ،وفــي
املجال الـنــووي» ،مضيفًا أن االهتمام
ال ــدول ــي ب ــال ـش ــرق األوس ـ ــط ي ـتــراجــع،
ومـعــه يتراجع االسـتـعــداد للمساعدة
ّ
في حــل مشكالت املنطقة .وإذ اعترف
بـ ـ ــأن م ـ ـشـ ــروع ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ال ــدق ـي ـق ــة
بقيادة إيران ّ
يتقدم على رغم الجهود

التوصل إلى اتفاق نووي بديل َ
تراجع
ّ
في أعقاب االغتيال ،الذي رأى أنه يعزز
مشاعر ال ـعــداء لـلــواليــات املـتـحــدة في
ّ
منطقة متصفة بالالاستقرار وغياب
ّ
اليقني وارتـفــاع إمكانات التفجر ،في
ّ
ّ
ظ ــل اس ـت ـم ــرار ال ـه ــزة اإلقـلـيـمـيــة الـتــي
بدأت قبل تسع سنوات (في إشارة إلى
ما ُس ّمي بالربيع العربي).
وفــي ما يتصل باملآالت املحتملة أليّ

ّ
ستتلقى الجبهة
الداخلية نيرانًا صاروخية
كثيفة جزء منها
صواريخ دقيقة

اإليراني .وعند هذه النقطة يقف الالعبان ،ويتحركان بعيدًا عن الطاولة،
حيث يغيب اليقني ،وحيث ال تبقى إال األسئلة الكبرى.
عمليًا ،منذ ما قبل انتهاء مراسم تشييع شهداء الجريمة الكبرى في
كل من إيران والعراق ،أقدمت قوات االحتالل األميركي على خطوات
عمالنية كبيرة .أخلت قواعد عسكرية كاملة في العراق ،وطلبت من
جنودها االنتشار بعيدًا عن قواعد أخرى داخله وفي الدول العربية
املجاورة .استحضرت على عجل منظومات متطورة وعديدة من الدفاع
الجوي املخصصة ملواجهة الصواريخ الباليستية القصيرة واملتوسطة
املدى .نشرت منظومة رادارات لتغطية كل سواحل الخليج العربي وبحر
العرب والبحر األحمر والبحر األبيض املتوسط .أطلقت أكبر عملية
تعقب تقني في تاريخها على مساحة املنطقة بأكملها .استنفرت كل
األجهزة األمنية العميلة لها في كل املنطقة للعمل من دون توقف على
رصد اإلشارات ومتابعة حلفاء إيران ،من العراق الى سوريا الى لبنان
وفلسطني واليمن ،حتى داخل دول خليجية .وطلبت من حلفاء لها
في املنطقة التحرك صوب إيران ألجل تهدئتها وتهديدها في الوقت
نفسه .وهي تعمل ،من دون توقف ،على صياغة آلية تسمح لقواتها في
العراق باالختفاء من الشوارع واملدن واالبتعاد عن املناطق ذات الغالبية
الشيعية ،وطلبت من عناصرها األمنية وطواقمها الدبلوماسية وغير
الدبلوماسية في معظم دول املنطقة ،التصرف وفق خطة طوارئ إلخالء
فوري أو التجمع في أماكن محددة .وطلبت تعزيز الحماية لجميع
مؤسساتها ومصالحها في هذه الدول .ونقلت الى املنطقة قوات غير
معلنة بقصد القيام بعمل عسكري إنقاذي في حال تعرض قواتها الي
ً
هجوم .وهي تسعى بوتيرة ال تترك مجاال للصدفة .حتى إنها قد تلجأ
الى أخطاء دموية جديدة تحت عنوان إجراءات وقائية اتخذتها بحجة
الخشية من تعرضها لضربات وشيكة.
حسنًا ،الى متى سيستمر هذا العمل .هل نحن أمام عقاب أولي اسمه
«الوقوف على رجل ونص» في كل املنطقة ،كما فعلت إسرائيل أليام
طويلة على طول حدودها مع لبنان بانتظار رد املقاومة على قتل
مقاومني في سوريا؟ أم نحن أمام عملية إخالء حقيقية ملناطق كثيرة
من العراق وسوريا من قبل قوات االحتالل تحت عنوان «سحب
الذريعة» من يد قوى املقاومة؟ أم نحن أمام استراتيجية التراجع صوب
القواعد التقليدية في حضن ملوك وأمراء القهر من الذين وجب كنسهم
مع قوات االحتالل؟ ما العمل؟
في هذه الحالة ،قد يكون من األفضل لقادة أميركا العودة الى إسرائيل،
وسؤالها عن كيفية التصرف في مواجهة «الاليقني»...
صحيح أن األميركيني يعشقون النسر .يرون فيه القوة والسموّ،
ونسرهم غير نسرنا نحن ،نسرنا الذي تروى حكايته في أعلى
السماء ،وهو لم يكن يومًا مهيض الجناح كبعوض ّ
تتخيل نفسها طيرًا،
نسرنا على حقيقته ،وكما روى األقدمون ،يسمع صوت العاصفة قبل
وصولها ،ال يهرب منها ،وعندما يصطدم بها ،يفرد جناحيه ويترك
للريح أن ترفعه الى أعلى منها .ويرى من فوق شدتها ،لكنه يستمر
ّ
َ
ليحلق الى األعلى منها ،حتى إذا ما هدأت الريح من حولهّ ،
وسع حدقتيه
نحو األسفل ،مدركًا يقينه ،خالفًا لفريسته التي ال تخفيها جدر وال
رمول وال رياح ...وعندما ّ
ينقض نسرنا ،ال بقية تروى للحكاية!
املتيقن املفترض ان يعرفه الجميع من اهل املقاومة وعشاقها واملؤمنني
بها واملراهنني عليها ،هو ان الرد على جريمة العدو االميركي ،اوله
واخره ،كنس كل الوجود االميركي في بالدنا .والحديث هنا ال يتعلق
بعملية بحد ذاتها مهما كانت واضحة وقاسية .الرد االيراني هو خطوة
مباشرة ،لكن الرد االتي في سياق ال تقف ايران خارجه ،هو رد مفتوح
وله زمنه غير القصير .وهدفه الوحيد ،هو كنس كل الوجود االميركي
في منطقتنا ...وعلى ما انشد محبي اميركا في كرنفاالت املراهقني
فان كل الوجود يعني كله!

تـصـعـيــد إســرائ ـي ـلــي ف ــي وج ــه تعاظم
قدرات محور املقاومةّ ،
تحدث التقدير
ّ
ع ــن س ـي ـن ــاري ــوي ــن :األول أن ي ـت ـطــور
التصعيد إلــى «ح ــرب لبنان الثالثة»
م ــع ح ــزب ال ـل ــه ،وال ـت ــي س ـت ـكــون أكـثــر
تدميرًا وقــوة بكثير من «حــرب لبنان
الـثــانـيــة» ع ــام  ،2006والـثــانــي أن تقع
«حرب الشمال األولــى» مع الحزب في
ل ـب ـنــان ،وأي ـض ــا م ــع ق ــوات ف ــي ســوريــا

والعراق وإيران ودول أخرى .لكن بعد
اغتيال سليماني ،أصبح احتمال أن
ّ
الرد اإليراني ّ
يتولد التصعيد من ّ
ضد
أه ـ ــداف إســرائ ـي ـل ـيــة واردًا .وف ــي حــال
حدوث ذلك ،ستتلقى الجبهة الداخلية
نـيــرانــا صــاروخـيــة كثيفة ،ج ــزء منها
صــواريــخ دقيقة ،إضــافــة إلــى محاولة
اختراق قوات برية لألراضي املحتلة.
(األخبار)
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