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على الغالف

ّ
«ساعة الصفر» بدأت ...والمقاومة في أتم جهوزيتها

Jus ad bellum

بدء فرار المتعاقدين األميركيين من العراق
بغداد  -األخبار
ق ــوب ــل ت ــأك ـي ــد ال ـ ـعـ ــراق  -ع ـل ــى ل ـســان
املستقيل عــادل عبد
رئيس حكومته
ً
ّ
املـهــدي  -تسلمه رســالــة مــن القيادة
العسكرية األميركية تفيد بــ«إعــادة
تموضع قواتها تمهيدًا لالنسحاب
من العراق» ،بتأكيد اإلدارة األميركية
بـقــاء هــا فـ ُـي ه ــذا الـبـلــد ،وإعــانـهــا أن
«الرسالة أرسلت عن طريق الخطأ».
عبد امل ـهــدي ،وفــي كلمة ألـقــاهــا أمــام
وزرائ ــه أمــس ،أشــار إلــى أن «الرسالة
ّ
موقعة من قائد العمليات العسكرية
األمـيــركـيــة فــي ال ـب ــاد ،وه ــي توضح
ات ـ ـخـ ــاذه إج ـ ـ ـ ــراءات م ـع ـي ـنــة لـضـمــان
ال ـخــروج مــن ال ـعــراق ،تـبــدأ بعمليات
إعــادة تمركز خالل األيــام واألسابيع
امل ـق ـب ـلــة» .رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء املـسـتـقـيــل،

على رغم تضارب المواقف
األميركية إال أن الحركة
الميدانية تشي بأن ثمة
«إعادة تموضع» بالفعل
والــذي ُي ّ
ّ
يستمر في منصبه
رجح أن
إلـ ــى أمـ ــد غ ـيــر م ـع ـل ــوم ،ل ـفــت إلـ ــى أن
«ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،وج ـ ـ ـ ـ ــاءت فــي
س ـيــاق ـهــا ال ـط ـب ـي ـعــي ،ول ـي ـس ــت ورق ــة
َ
َوقعت من الطابعة أو أتت بالصدفة».
وفيما كشف أن فريقه قــال للجانب
األمـ ـي ــرك ــي إن «الـ ـت ــرجـ ـم ــة ال ـعــرب ـيــة
تـخـتـلــف ع ــن ال ـتــرج ـمــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة،
فعادوا وأرسلوا نسخة عربية أخرى
تتطابق ترجمتها مــع اإلنكليزية»،
رفضت القيادة العسكرية ًاألميركية
ّ
ّ
متمسكة بالقول
أي حــديــث مـمــاثــل،
ـرار عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق
إن ـ ـ ــه «م ـ ـ ــا م ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
بمغادرة العراق ...نقطة على السطر».
وعلى رغم تضارب املواقف األميركية
ف ــي ال ـع ـلــن ،إال أن ال ـحــركــة املـيــدانـيــة
ت ـش ــي ب ـ ــأن ث ـم ــة «إع ـ ـ ـ ــادة ت ـم ــوض ــع»
ب ــال ـف ـع ــل .وفـ ــي ح ــن ذك ـ ــرت م ـص ــادر
مـيــدانـيــة أن قــاعــدة بـلــد الـجــويــة (64
كـيـلــومـتــر ش ـمــال ب ـغ ــداد) و 36نقطة

ع ـس ـك ــري ــة (فـ ـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ــوس ـط ــى
وامل ـح ــاذي ــة لـلـعــاصـمــة) ت ــم إخــاؤهــا
بالكامل ،أوضحت مصادر حكومية،
ف ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث إل ـ ـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــار» ،أن
«االن ـس ـحــابــات لــم تـشـمــل (إل ــى اآلن)
الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ،إن ـم ــا ال ـشــركــات
األم ـيــرك ـيــة امل ـت ـعــاقــدة م ــع الـجـيـشــن
ال ـع ــراق ــي واألم ـي ــرك ــي ،وال ـعــام ـلــة في
بــرنــامــج الـتــدريــب للطيارين والــدعــم
اللوجستي (ضمن برنامج ،»)FMS
ً
َ
مضيفة أن «شركتي لوكهيد مارتن
وسالي بورت األميركيتني وشركات
ً
أخ ــرى قــد انسحبت فـعــا مــن قــاعــدة
بلد» .من جهتها ،أكدت مصادر أمنية
أن «ال ـق ـي ــادة األم ـيــرك ـيــة أوعـ ــزت إلــى
قواتها بعدم سلوك ّ
أي طريق بـ ّـري،
ّ
والتنقل حصرًا بــالـطــائــرات» ،فــي ما
يعكس خ ــوف ال ــوالي ــات املـتـحــدة من
ّ
أي هجوم قد يطال قواتها املنتشرة
على طــول الخريطة العراقية .ووفقًا
مل ـع ـلــومــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،فـ ــإن «ج ـهــاز
مـكــافـحــة إالرهـ ـ ــاب» ،املـ ـ َّ
ـدرب عـلــى يد
الـقــوات األميركية ،طلب من األخيرة
م ـغــادرة ّ
أي م ـقـ ّـار مشتركة اإلشـغــال
م ــن ِق ـ َـب ــل ال ـجــان ـبــن ،ب ـعــدمــا ص ــدرت
خــال األيــام املاضية دعــوات للقوات
ال ـع ــراق ـي ــة ب ــاالب ـت ـع ــاد ع ــن ّ
أي نـقـطــة
عسكرية أميركية.
ّ
ّ
في موازاة ذلك ،تؤكد مصادر مطلعة
م ــن داخـ ـ ــل أك ـث ــر م ــن ف ـص ـيــل ع ــراق ــي
مـقــاوم أن «جبهة املـقــاومــة العراقية
أتم الجاهزية واالستعداد ّ
على ّ
للرد
ع ـل ــى ال ـج ــري ـم ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وال ـت ــي
أودت بـ ـحـ ـي ــاة الـ ـشـ ـهـ ـي ــدي ــن ق ــاس ــم
سليماني وأبــو مهدي املهندس ،في
انـتـظــار ســاعــة الـصـفــر الـتــي ستكون
ّ
انطلق
لـحـظــة الـ ــرد اإلي ــران ــي» ال ــذي ً
ليل الـثــاثــاء  -األرب ـعــاء ،مضيفة في
حديثها إل ــى «األخ ـب ــار» أن «طـهــران
ّ
ستتولى الـ ّ
ـرد رسميًا على الجريمة،
ول ـيــس ع ــن ط ــري ــق ح ـل ـفــائ ـهــا» ،وهــو
ً ُ
وتـبـ ّـن املـصــادر أن الـ ّ
ـرد
ما بــدأ فعال.
ُ
العراقي سيتخذ بعدين:
 -1االق ـت ـصــاص لشخصية جـهــاديــة
ّ
عراقية ،إلى جانب كل الشهداء الذي
ط ــال ـه ــم ال ـ ـعـ ــدوان األمـ ـي ــرك ــي أخ ـي ـرًا،
ح ـت ــى ال ي ـت ـك ـ ّـرر «حـ ـ ّـمـ ــام ال ـ ـ ــدم» ه ــذا

ّ
ف ــي ظ ـ ــل تـ ـم ــادي األمـ ـي ــرك ــي وخ ــرق ــه
ّ
املستمر للسيادة العراقية ،خصوصًا
وأن إش ـ ـ ــارات م ـت ـع ــددة أفـ ـ ــادت بنية
واشنطن مواصلة عمليات التصفية
ل ـش ـخ ـص ـي ــات «ج ـ ـ ـهـ ـ ــاديـ ـ ــة» ،ب ـه ــدف
«تـ ـط ــوي ــع ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» ،وإب ـ ـ ـعـ ـ ــاده عــن
املـ ـع ــادل ــة اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ب ــوج ــه امل ـح ــور
األميركي  -الصهيوني.
 -2الوفاء لقاسم سليماني ،صاحب
الدور األبرز في بناء فصائل املقاومة
ال ـع ــراق ـي ــة ،وت ـس ـل ـي ـح ـهــا وتــدري ـب ـهــا
وتــأه ـي ـل ـهــا .مـقـتـضــى الـ ــوفـ ــاء ،وفــق
املصادرّ ،
عبر عنه األمني العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله ،بدعوته
إل ــى إخـ ــراج االح ـت ــال األم ـيــركــي من
م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ع ـم ــوم ــا،
ّ
يضم وفق
والعراق خصوصًا ،الــذي
بعض التقديرات  25ألف عسكري.
ل ـكــن مـ ـص ــادر ح ـكــوم ـيــة ت ــرف ــض ّ
أي
ً
تـ ـق ــدي ــر مـ ـم ــاث ــل ،ح ـ ــاص ـ ــرة ال ـع ــدي ــد
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق بـ ـم ــا دون
 10آالف عـ ـسـ ـك ــري .وف ـ ــي حــدي ـث ـهــا
إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ت ــؤك ــد املـ ـص ــادر أن
ّ
«ب ـ ـغـ ــداد ت ـج ـهــد لـ ـح ــل م ـس ــأل ــة ب ـقــاء
األميركية من خــال الجهود
القوات
ّ
السياسية ،تجنبًا إلراق ــة املــزيــد من
الدماء» ،مضيفة أن عبد املهدي يرى
ّ
أن «الحل األنجع لألزمة الراهنة هو
خــروج الـقــوات األميركية عــن طريق
التفاهم مع واشنطن» ،وهذا ما ّ
عبر
عـنــه فــي كلمته أم ــس .لـكــن امل ـصــادر
ّ
تنبه  -في الوقت عينه  -إلى أن العراق
«ال يأمن الجانب األميركي» ،وعليه،
ال ضـ ـم ــان ــة الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـتـ ـ ّف ــاوض
السياسي ،بل إن ثمة ما يؤشر إلى
أن االنسحاب األميركي لن يكون إال
ّ
بــ«الـنــار» ،خصوصًا في ظــل املوقف
الجامع لفصائل املقاومة ،وحديثها
عـ ــن «ت ـن ـس ـي ــق ٌ ج ـب ـه ـت ـه ــا» مل ــواج ـه ــة
االحتالل .جبهة ال يبدو إلى اآلن أنها
سـتـكـ ّـون جــام ـعــة ،بـعــد رف ــض الكتل
«ال ـ ُـس ــن ـي ــة» و«الـ ـك ــردي ــة» الـتـصــويــت
ع ـلــى ق ـ ــرار ب ــرمل ــان ــي ُي ـل ــزم الـحـكــومــة
االتحادية بإخراج القوات األميركية،
ورس ــال ــة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة بــرهــم
ص ــال ــح إلـ ــى األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،وال ـت ــي
حملت موقفًا «ضعيفًا ج ـ ّـدًا» يدعو

إلــى إدانــة أعمال واشنطن ،ويطالب
الجميع  -بمن فيهم بغداد  -بـ«ضبط
النفس»!
وفــي هــذا اإلطــار ،تشير املصادر إلى
أن إص ــرار واشـنـطــن عـلــى الـبـقــاء في
الـ ـع ــراق م ــن ج ـه ــة ،وإعـ ـ ــادة تـمــوضــع
قـ ــوات ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ي ـع ـنــي
انـ ـسـ ـح ــاب ال ـ ـق ـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة مــن
امل ـن ــاط ــق ال ـج ـنــوب ـيــة ،ذات الـغــالـبـيــة
«الشيعية» ،وانتقالها إلــى «مناطق
آمـ ـن ــة» ف ــي ال ـش ـم ــال وال ـ ـغـ ــرب ،حـيــث
ال ـغ ــال ـب ـي ــة «ال ـ ـكـ ــرديـ ــة» و«ال ـس ـن ـي ــة»،
ّ
ّ
ف ــي خ ـط ــوة م ــدروس ــة تـ ـع ــزز ال ـخــطــة
األميركية الساعية إلى «رسم حدود
األقاليم» بمعزل عن تثبيتها رسميًا،
وفي تكرار أيضًا ملا يجري في «إقليم
كـ ــردس ـ ـتـ ــان» ال ـ ـ ــذي يـ ـض ـ ّـم  6ق ــواع ــد
أميركية ال تعرف الحكومة ما يدور
ّ
ف ـي ـهــا .ه ــذا امل ـخ ــط ــط ،ف ــي ح ــال سلك
سـبـلــه إلـ ــى ال ـت ـن ـف ـيــذ ،سـيـمـثــل خــرقــا
صريحًا للدستور ،وتلويحًا مبطنًا
بــ«حــرب أهلية ،وع ــودة داع ــش» كما
ّ
ت ـقــول امل ـص ــادر ،فــي ظ ــل تحضيرات
جـ ّـديــة إلحـيــاء مـشــروع «الـصـحــوات»
(سبق أن ّ
تحدثت «األخبار» عنه في
أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر املـ ــاضـ ــي) ،بـهــدف
حماية تلك القواعد ،على اعتبار أن
الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ت ـحـمــي امل ـنــاطــق
املـ ــذكـ ــورة م ــن «الـ ـتـ ـم ـ ّـدد ال ـش ـي ـعــي أو
االستهداف الشيعي».
ه ـ ـكـ ــذا إذًا ،سـ ـيـ ـت ـ ّـم عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـب ــدو
تـ ـسـ ـعـ ـي ــر الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــاب ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــي فــي
األي ــام املـقـبـلــة ،وس ــط جـهــود تبذلها
ال ـ ـج ـ ـيـ ــوش اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ال ـت ــاب ـع ــة
ل ـل ـس ـفــارة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـغ ــداد في
ّ
ب ــث دع ــايــة تــدعــو إل ــى ضـ ــرورة بـقــاء
ّ
االحـ ـ ـت ـ ــال ،وت ــتـ ـه ــم مـ ــن ي ـ ـشـ ــارك فــي
ق ـتــال ــه ب ــ«ال ـت ـب ـع ـيــة إلي ـ ـ ـ ــران» .دعــاي ــة
تشي بوضوح بأن الواليات املتحدة
ستلجأ إل ــى س ــاح «الـتـفـتــن» داخــل
البيت العراقي ،من أجل نزع الصبغة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة عـ ــن الـ ـخـ ـط ــاب امل ـن ــاه ــض
ل ــاح ـت ــال ،وت ـحــويــل قـضـيــة بحجم
تحرير العراق وتعزيز استقالله إلى
مـ ّ
ـادة خالفية بــن «امل ـكـ ّـونــات» ،التي
اخ ـتــرع ـهــا األم ـي ــرك ـي ــون وال ي ــزال ــون
ّ
ّ
متفرقة مشتتة.
يجهدون إلبقائها

عـقــد ال ـقــائــد ال ـجــديــد ل ــ«ق ــوة ال ـقــدس»
في الحرس الـثــوري اإليــرانــي ،العميد
إس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل ق ـ ـ ــاآن ـ ـ ــي ،اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا فــي
العاصمة اإليــرانـيــة طـهــران أم ــس ،مع
قـ ــادة  ف ـصــائــل امل ـقــاوم ـة الفلسطينية
املوجودين هناك ،بعدما شــاركــوا في
ال ـت ـعــزيــة بــاس ـت ـش ـهــاد ال ـف ــري ــق قــاســم
سليماني ،وزاروا منزل عائلته ،وألقوا
خــال ذلــك كلمات علنية ،إضــافــة إلى
لوسائل إعــام
تصريحات أدل ــوا بها
ُ
ف ــارسـ ـي ــة .ي ــأت ــي ه ـ ــذا ب ـع ــدم ــا ن ـش ــرت
صــورة تجمع قيادة «حماس» ،وعلى
رأسـ ـ ـه ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس املـ ـكـ ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي
لـلـحــركــة إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،مــع قــاآنــي،
وه ــو م ــا أثـ ــار ردود ف ـعــل إســرائـيـلـيــة
وعربية كبيرة .وقالت وسائل إعالمية
عبرية إن مشاركة رئيس «حماس» في
التشييع ّربما تــؤدي إلى «أزمــة ّ
حادة
فــي ال ـعــاقــات بــن ال ـقــاهــرة وح ـمــاس،
ّ
ألن هنية وعــد (املـصــريــن) ب ــأل يــزور
طهران».

وت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــت ردود فـ ـع ــل ال ـف ـص ــائ ــل
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـل ـ ــى اس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــاد
سـلـيـمــانــي ،لـكــن م ــن دون إشـ ــارة إلــى
الــدور الــذي ستأخذه على عاتقها في
مسألة ّ
الرد ،على رغم تواصل التقارير
اإلعالمية عن تهديدات إسرائيلية في
هذا الشأن .بيانات الفصائل ّ
تحدثت
عن دور الجنرال في دعم املقاومة في
مختلف املـجــاالت ،في وقــت أطلق فيه
ه ـن ـيــة ع ـلــى س ـل ـي ـمــانــي ل ـق ــب «شـهـيــد
ال ـ ـقـ ــدس» .أمـ ــا «الـ ـجـ ـه ــاد اإلس ــام ــي»
ّ
فــوص ـف ـتـ ّـه ب ــأن ــه كـ ــان «م ـعــل ـمــا ك ـب ـي ـرًا،
ـاره فــي موقفه وفي
وقــائـدًا فــذًا لــم يـجـ ِ
ج ـهــاده أح ــد مـنــذ ع ـقــود فــي فلسطني
وف ــي املـنـطـقــة» .كــذلــك ،قــالــت «الجبهة
الشعبية» إن الشعب الفلسطيني لن
ينسى دور سليماني «املبادر والبارز
فـ ـ ــي ت ـج ـس ـي ــد م ـ ــوق ـ ــف الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
اإلسالمية بدعم حقوقه ونضاله ّ
ضد
العدو الصهيوني ودعم قوى املقاومة
وتطوير قدراتها».

المهندس
إلى مثواه
األخير في
النجف

عمر نشابة

بعدما ُش ّيع جثمانه إلى جانب جثمان قائد ّ
«قوة القدس» في «الحرس الثوري» اإليراني الشهيد قاسم سليماني ،في
العاصمة اإليرانية طهران ،عاد نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي املهندس ،إلى مسقط رأسه مدينة
ّ
ووري الثرى
البصرة ،حيث شيعه عشرات اآلالف ،قبل أن ينتقل على منت طائرة مروحية إلى مدينة النجف ،حيث ُ
مساء أمس ،هناك ،في مقبرة «وادي السالم» ،إلى جانب عدد كبير من الشهداء .جثمان املهندس كان نقل إلى
ّ
عليه ،فيما أفاد رئيس «لجنة األركان اإليرانية
طهران إلجراء فحوصات الحمض النووي؛ إذ لم يستطع أحد التعرف ّ
ّ
للبحث عن املفقودين والشهداء املجهولني» ،محمد باقر زاده ،بأن «جثة أبو مهدي املهندس كانت قطعًا عدة
ال أكثر».
(الصورة من «وكالة الصحافة الفرنسية»)

ُ
قاآني يلتقي قادة المقاومة الفلسطينية :فضل الحاج قاسم ال ينتسى

تتواصل الحملة الكبيرة على الفصائل بسبب مشاركة قادتها في التشييع (من الويب)

بصمات الشهيد سليماني ينطق بها
واقع املقاومة الفلسطينية في العقود
األخيرة ،وال ّ
سيما في قطاع غزة ،حيث
ُينسب إليه الفضل في بناء املنظومات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي تـمـتـلـكـهــا امل ـق ــاوم ــة
بمختلف أطيافها منذ بداية انتفاضة
األقـصــى عــام  ،2000وخصوصًا منها
ال ـصــواريــخ الـبـعـيــدة امل ــدى والـثـقـيـلــة،
وأي ـضــا املـ ّ
ـوج ـهــة امل ـض ـ ّـادة لـلــدبــابــات،
وغ ـيــرهــا مــن األس ـل ـحــة امل ـت ـطــورة مثل
طائرات االستطالع .وتشهد الفصائل،
وال س ـ ّـي ـم ــا «حـ ـ ـم ـ ــاس» و«ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد»،
بــأن الجهود اإليــرانـيــة عــامــة ،وجهود
سليماني خاصة ،هي التي نقلت العمل
العسكري ّ
ضد االحتالل من مجموعات
صغيرة إلــى تنظيمات كبيرة تمتلك
هيكليات وأجـهــزة وم ـعـ ّـدات متطورة،
ً
وص ـ ــوال إلـ ــى «أس ـل ـح ــة اسـتــراتـيـجـيــة
ي ـخــاف مـنـهــا االح ـت ــال ويـحـســب لها
ألف حساب في ّ
أي معركة».
ت ـ ـقـ ــول مـ ـ ـص ـ ــادر ع ـس ـك ــري ــة ف ـ ــي غ ـ ــزة،

لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،إن سـلـيـمــانــي «صــاحــب
فضل كبير في بناء القدرات العسكرية،
باإلضافة إلى إمداد املقاومة بمختلف
أن ـ ـ ــواع األسـ ـلـ ـح ــة ،ب ـ ــدءًا م ــن ال ـن ـم ــاذج
األولـ ــى ل ـقــاذفــات ال ـه ــاون ال ـتــي كــانــت
س ـب ـب ــا رئ ـي ـس ــا فـ ــي انـ ـسـ ـح ــاب جـيــش
االح ـتــال مــن غــزة عــام  ،2005والحـقــا

سليماني نقل
عمل المقاومة من
مجموعات بدائية
إلى االحتراف

ن ـ ـمـ ــاذج مـ ـتـ ـط ــورة مـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـس ــاح
استطاعت الصناعات العسكرية لدى
املقاومة استنساخها محليًا ،ما أدى
خــال الـحــرب األخ ـيــرة عــام  2014إلى
هرب قرابة مليون مستوطن من غالف
غ ــزة آخ ــر أس ـبــوعــن» مــن ال ـح ــرب .أمــا
على صعيد الصواريخ ،فشهد القطاع
إم ــدادًا وتـطــويـرًا لـلـقــدرات الـتــي بــدأت
بــإدخــال «الكاتيوشا الصغيرة ،»107
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى «ف ـج ــر  »5ومـ ــا ي ــوازي ــه،
والـصــواريــخ األخ ــرى الـتــي لــم تعلنها
املـقــاومــة .كما أن الـصــواريــخ الجديدة
ُ
التي استنسخت عــن نـمــاذج إيرانية،
ت ـقــول املـ ـص ــادر إن سـلـيـمــانــي أش ــرف
بنفسه على نقل مخططاتها إلى غزة،
ُ
كما كان حريصًا على فكرة أن تصنع
ن ـســخ م ـت ـع ـ ّـددة م ـن ـهــا داخ ـ ــل ال ـق ـطــاع
َ
بمديات وقوى تفجيرية مختلفة.
لم تتوقف جهود سليماني عن إمداد
غزة بالسالح ،بل يشهد أبرع املقاتلني
الـفـلـسـطـيـنـيــن عـلــى دوره ف ــي نقلهم

م ــن ال ـع ـم ــل ال ـع ـس ـك ــري الـ ـب ــدائ ــي إل ــى
االح ـت ــراف فــي مــواجـهــة جـيــش الـعــدو
ال ــذي ُيـعـ ّـد األكـثــر تـطــورًا فــي املنطقة،
ّ
«ردع ـ ــه وج ـع ـلــه يـفـكــر مئة
وال ســيـمــا ّ
مرة قبل التوغل داخل غزة ،وذلك كان
بتدريب آالف املقاتلني الفلسطينيني
بأحدث األساليب وعلى جميع أنواع
الـ ـس ــاح ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ُي ـس ـت ـخــدم».
وت ـ ـ ــرى ال ـف ـص ــائ ــل أن أه ـ ـ ـ ّـم األسـ ـب ــاب
ال ـت ــي دف ـع ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة إل ــى
اغتيال الشهيد هو عالقته باملقاومة
الفلسطينية ُودعمها وتسليحها في
الوقت الــذي فــرض عليها فيه حصار
ّ
دولي وعربي خانق ،مستدلة على ذلك
بإقدام االحتالل على اغتيال عــدد من
الشخصيات في محور املقاومة لهذا
الــدور تحديدًا ،وخــاصــة الــذيــن عملوا
مباشرة على كسر الحصار وإيصال
الـســاح ط ــوال أكـثــر مــن عشرين عامًا
مضت.
(األخبار)

سعي رئيس الــواليــات املتحدة األميركية دونــالــد ترامب وأرك ــان إدارتــه،
خ ــال الـيــومــن املــاضـيــن ،إل ــى تـبــريــر جــريـمــة اغـتـيــال الـقــائــد العسكري
اإليراني اللواء قاسم سليماني وأحد قادة «الحشد الشعبي» العراقي أبو
مهدي املهندس وعــدد من رفاقهما ،هو محاولة استباقية لتجريم ّ
الرد
عليها .يعتقد البعض في إدارة ترامب أن بإمكانهم توصيف ّ
الرد املنتظر
بأنه جريمة اعتداء ،والترويج لكون األميركيني ضحية «اإلرهاب العاملي»؛
جميع الدول التضامن معهم الستكمال مسلسل «الحرب
وبالتالي فعلى ّ
على اإلره ــاب» بحلة جديدة ملوسم  ،2020عبر «نتفليكس» بنسختها
ً
الواقعية (ترامب هو أصال أول وأبرز من يستخدم امليديا الجديدة سالحًا
مركزيًا وأداة أساسية لقيادة أميركا والتالعب بمصير العالم).
وزير الخارجية األميركي ،مايك بومبيوّ ،
كرر االدعاء بأن اغتيال سليماني
ورفاقه كان «خطوة استباقية» أتت في إطار «الدفاع عن النفس» ،مشيرًا
ّ
يستهدف
إلــى أن سليماني ورفــاقــه كانوا يحضرون «هجومًا ّحتميًا» ّ
أمـيــركـيــن .لكن بومبيو لــم يكشف حتى اآلن عــن أي قرينة ت ــدل على
«الهجوم الحتمي» ،ولم يبادر حتى إلى إعادة نشر رسم القنبلة اإليرانية
الـنــوويــة الوشيكة الـتــي كــان قــد تباهى رئـيــس كـيــان الـعــدو اإلسرائيلي،
بنيامني نتنياهو ،بعرضها على الجمعية العمومية لألمم املتحدة عام
 .2012فلو قامت اإلدارة األميركية بنشر ّصور ومعلومات وتسجيالت
تـ ْـزعــم مــن خاللها أن سليماني كــان يخطط ملهاجمة أميركيني ّ
لكررت
سلوك إدارة الرئيس السابق جورج بوش قبيل اجتياح العراق عام ،2003
حني ّقدم الوزير كولن باول «إثباتات» عن امتالك الرئيس العراقي صدام
حسني أسلحة دمار شاملَ ،ت ّ
بي الحقًا أنها ّ
مزورة .فسلوك إدارة ترامب
ّ
تعفيه ،في نظره ونظر مناصريه ،من
ويتميز بوقاحة استثنائية
مختلف،
ْ ّ
ّ
ّأي اهتمام بتأكيد صدقية ما يدعيه .فلنتذكر أن شعار ترامب املركزي
هو «العظمة ألميركا»ّ ،
ّ
متكبر ووقح لدرجة أن ادعاءاته ال
ومدعي العظمة
تحتاج بنظره إلى ّأي إثباتات أو قرائن.
ّ
ّ
نفى ترامب ،من خالل تغريداته اإللكترونية ،نيته إشعال حرب ضد إيران،
ودعاها إلى التفاوض .يعني ذلك أنه ّ
يتوهم أن اغتيال سليماني ورفاقه
ُ
سيخضع اإليرانيني لشروط التفاوض ملصلحة األميركيني .لكن يبدو
أن الرئيس األميركي لم ّ
يتنبه لعواقب لعب ورقــة الــدم «على املكشوف»،
وهي عواقب ال تقتصر على اإلطــار العملي والتنفيذي ،بل تشمل كذلك
اإلطــار القانوني والنظري العام .ال شك في أن «الدفاع عن النفس» ِّ
يبرر
قانونيًا استخدام العنف ،وهــو ما تؤكده شرعة األمــم املتحدة ،لكن هل
يمكن ّ
عد هجوم الجيش األميركي على موكب عسكري رسمي يتجول
في العاصمة العراقية «دفاعًا عن النفس»؟
ً
أوال :ليس هناك في نص االتفاقيات األمنية والعسكرية بني جمهورية
ال ـع ــراق وال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة ّأي م ــواد يـمـكــن أن ت ـبـ ّـرر شــروع
األميركيني بمهاجمة أهــداف مـحـ ّـددة داخــل األراض ــي العراقية من دون
طلب من الحكومة العراقية ومن دون التشاور معها ،أو في ّ
الحد األدنى
إبالغها في شأن العملية العسكرية .وبالتالي ،فإن الهجوم الذي أسفر عن
اغتيال سليماني ورفاقه ُي ّ
عد انتهاكًا لسيادة العراق (عضو مؤسس في
منظمة األمم املتحدة) ،وتجاوزًا فاضحًا لالتفاقية الدولية.
ثانيًا :إن حتمية الخطر هي من ّ
أهم شروط «الدفاع عن النفس» ،بينما لم
ُيثبت األميركيون وجود «خطر» مباشر وحتمي على حياة جنودهم ،كما
َ
املستهدف في حالة مواجهة عسكرية ،وال
ذكرنا آنفًا .ولم يكن املوكب
في مكان يمكن أن يشكل فيه خطرًا مباشرًا على حياة جنود أميركيني.
أضف إلى ذلك أن السلطات الرسمية العراقية كانت تعلم بوجود سليماني
على أراضيها ،وال ّ
شك في أنه كان على تواصل مع مسؤولني حكوميني
عراقيني أثناء وجوده في العراق .وبالتالي ،فإن اغتيال الجيش األميركي
لسليماني ورفــاقــه يمكن توصيفه بعمل عــدائــي يستهدف جمهورية
ال ـعــراق .والسلطات العراقية تعمل حاليًا على تحضير الشكوى التي
ُ ّ
ستقدمها إلى مجلس األمن الدولي ّ في هذا الشأنّ .
ثالثًا :إن االتفاقية األمنية التي تحدد «األحكام واملتطلبات الرئيسة التي
ّ
تنظم الوجود املؤقت للقوات العسكرية األميركية في العراق وأنشطتها
فيه وانسحابها من الـعــراق» ( )2008تشمل الــواليــة القضائية .ويكون
بموجبها للعراق «الحق األولي بممارسة الوالية القضائية على أفراد قوات
ً
الواليات املتحدة» .لم يشرف القضاء العراقي على العملية ،ولم يكن أصال
يعلم بها إال بعد انتهائها ،وبالتالي ال مجال لفتح تحقيق جنائي في
الهجوم واتخاذ املحاكم العراقية إجراءات قضائية بحق املجرمني.
نخلص إلى أن الهجوم الذي قامت به الواليات املتحدة في محيط مطار
مبررًا قانونيًا ،وال يقتصر توصيفه على «جريمة» ،بل ّ
بغداد ليس َّ
يتعدى
ذلــك إلــى كونه عدوانًا يستهدف سيادة العراق وأمنه وسالمة أراضيه.
وبالتالي ،فــإن للجمهورية العراقية الحق القانوني في شـ ّـن حــرب على
الواليات املتحدة ،ال ّ
مجرد الحق في إلغاء االتفاقية بني البلدين.

