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على الغالف

مقابلة
أجراها
وليد شرارة

ّ
الفوضى تتمدد في واشنطن

ّ
واستمر يجاهر
دونالد ترامب ،الرئيس األميركي الذي عارض بقوة حروب بالده في الشرق األوســط عندما كان مرشحًا انتخابيًاّ ،
بالموقف إياه بعد وصوله إلى السلطة ،واعدًا بـ«إعادة الجنود إلى الديار» ،أدخل بالده في مسار قد يقود إلى حرب مروعة وشاملة
عابرة للحدود ،ومسرحها«الشرق األوسط بأسره وربماالعالم» ،على ّ
حد تعبير ريتشاردهاس ،رئيس مجلس العالقات الخارجية .تحليالت
يتجرأ على ّ
كثيرة سعت لتبرير ما تعتبره قرارًا صائبًا ،والترويج لفرضية أن محور المقاومة لن ّ
قاس على ًاغتيال ّالشهداء قاسم
رد
ٍ
ّ
ألي شك أو التباسّ :
تدع مجاال ّ
الرد
سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما .لكن المواقف الواضحة لقادة محور المقاومة لم
قادم ال محالة ،ومهما عظمت األكالف .تحوالت موازين القوى في اإلقليم لمصلحة محور المقاومة في السنوات الماضية،
وما بدا أنه فقدان الواليات المتحدة لهيبتها وقدرتها الرادعة خاصة بعد إسقاط ّ
المسيرة األميركية من ِق َبل الحرس الثوري االيراني
َ
منشأتي «أرامكو» النفطيتين ،قد تكون من بين العوامل التي َح َدت بالرئيس األميركي
وقيام حركة «أنصار الله» اليمنية ّبقصف ّ
إلى اتخاذ قراره األخرق .إال أن المؤرخ والمفكر الفلسطيني ،رشيد الخالدي ،الحائز «كرسي إدوار سعيد للدراسات العربية المعاصرة»
في جامعة كولومبيا ،ومدير «مجلة الدراسات الفلسطينية» في الواليات المتحدة ،أوضح في مقابلة مع «األخبار» دور العوامل
الداخلية ،المرتبطة باستيالء ائتالف من اإلنجيليين المتطرفين والصهاينة وبقايا المحافظين الجدد على مراكز صنع القرار ،في
رئيس بات رهينة لفريقه على اعتماد بعض السياسات والقرارات .وللخالدي مجموعة من الكتب المرجعية عن القضية
حمل ٍ
الفلسطينية والسياسة األميركية ،وآخرها «حرب المئة عام على فلسطين :االستعمار االستيطاني والمقاومة»

رشيد الخالدي

ّ
ّ
المؤرخ والمفكر الفلسطيني

ّ
موحد
• ترامب دمية في يد فريق
ّ
المحرضين على الحرب
• إسرائيل وأنصارها أبرز
• نتائج الحرب ستحكم اتجاهات تصويت الناخبين
مــن الــواضــح أن عملية اغتيال الشهداء
قــاســم سليماني وأب ــو مـهــدي املهندس
ورف ــاق ـه ـم ــا سـتـسـتــدعــي ّ
ردًا ك ـب ـي ـرًا من
ِق ـ َـب ــل مـخـتـلــف أط ـ ــراف م ـحــور امل ـقــاومــة.
وعـلــى األغ ـلــب ،ف ــإن الــرئـيــس األمـيــركــي،
دونــالــد تــرامــب ،وفريقه ،عندما اتخذوا
ق ـ ـ ــرار االغ ـ ـت ـ ـيـ ــال ،كـ ــانـ ــوا يـ ـع ــون أن ّ
ردًا
كـ ـه ــذا مـ ـ ّ
ـرجـ ــح .ي ــؤك ــد رشـ ـي ــد ال ـخ ــال ــدي
أن «ه ــذا ال ـق ــرار ك ــان م ــوج ــودًا فــي ذهــن
الفريق املـقـ ّـرب للرئيس ،وخــاصــة وزيــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو منذ
أش ـهــر .بومبيو صــديــق حميم ليوسي
كـ ــوهـ ــن رئ ـ ـيـ ــس امل ـ ــوس ـ ــاد ،وال ـ ــرج ـ ــان
ي ـ ـتـ ــواصـ ــان بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار .املـ ـعـ ـل ــوم ــات
الواردة في الصحف األميركية تفيد بأن
هذا القرار ّ
يتم تداوله في هذه األوساط
م ـنــذ ت ـشــريــن األول /أك ـت ــوب ــر امل ــاض ــي.
بالنتيجة ،تـ ّـمــت عملية االغ ـت ـيــال على
ّ
الــرغــم مما يترتب عليها مــن تداعيات.
هـ ـن ــاك رأيـ ـ ـ ــان فـ ــي م ــرك ــز ص ـن ــع الـ ـق ــرار
األم ـي ــرك ــي حـ ــول هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع :األول
يفترض أن الواليات املتحدة على درجة
من القوة ومــن قــدرة الــردع تفرض على
خ ـصــوم ـهــا ال ـق ـي ــام بـ ـ ــردود م ـتــواض ـعــة؛
وال ـث ّــان ــي ،وه ــو أك ـث ــر خ ـط ـرًا م ــن األول،
يـتــوقــع أن تـقــع ح ــرب كـبــرى نــاجـمــة عن
االغ ـت ـي ــال وت ــداع ـي ــات ــه ،وه ــو يـتـمـنــاهــا.
أصحاب هــذا الــرأي طبعًا ،كمايك بنس
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ،وبــوم ـب ـيــو ن ـف ـســه ،هم
األقـ ـ ــرب إلس ــرائ ـي ــل ول ـل ـت ـيــار اإلنـجـيـلــي
املـتـطــرف .تــرامــب يجد نفسه فــي وضع
م ـمــاثــل ل ـج ــورج ب ــوش االب ـ ــن :دم ـيــة في
يد فريقه .نذكر جميعًا بأن فريق بوش
االب ــن ،وبـخــاصــة نــائــب الــرئـيــس ووزي ــر
الدفاع ،هو الذي قاد بالفعل غزو العراق
ع ـ ــام  2003ب ــال ـت ـع ــاون م ــع امل ـحــاف ـظــن
الجدد والصهاينة .أنصار الرأيني راهنًا
ال يفهمون بدقة حقيقة مــوازيــن القوى

ّ
متخيل.
في املنطقة ،ويعيشون في واقع
لألسف الشديد ،ليس في محيط ترامب
م ـس ـت ـشــارون قـ ـ ــادرون ع ـلــى ط ــرح رؤي ــة
مـطــابـقــة ل ـلــواقــع عـ ّـمــا س ـي ـجــري بسبب
عملية االغتيال».
عـ ـل ــى ضـ ـ ــوء هـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ،مـ ــا هــو
مستقبل الــوجــود الـعـسـكــري األمـيــركــي
ً
ً
سينسحب
في العراق؟ «آجال أم عاجالُ ،
ّ
الجيش األميركي من العراق .وأرجح أن
ً
ّ
يتم ذلــك عاجال كنتيجة مباشرة لقرار
ترامب .قبل عملية االغتيال ،كانت قوى
عــراقـيــة عــديــدة تـحــرص على االحتفاظ
بـعــاقــات حميمة مــع الــواليــات املتحدة
وإيران في اآلن نفسه .لم يعد هذا ممكنًا
الـيــوم .لقد انتهكت واشنطن أهـ ّـم بنود
االتفاقية العراقية  -األميركية ،وداست
ّ
ع ـل ــى الـ ـسـ ـي ــادة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ب ـش ـك ــل فـ ــظ،
وتنجم عــن ذلــك اآلن مطالبة العراقيني
بـخــروج ال ـقــوات األمـيــركـيــة مــن بــادهــم.
هـ ـن ــاك ن ـق ـطــة أخـ ـ ــرى ي ـن ـب ـغــي االل ـت ـف ــات
إليها ،وهي ما أشار اليه رئيس الوزراء
العراقي ،عــادل عبد املهدي ،في خطابه
أم ــام ال ـبــرملــان ،عــن طبيعة املـهـ ّـمــة التي
ج ــاء مــن أجـلـهــا ال ـفــريــق الـشـهـيــد قاسم
سليماني إلى العراق .لقد حمل الشهيد
رس ــال ــة جــواب ـيــة م ــن ال ـق ـي ــادة اإليــران ـيــة
فـ ــي إط ـ ـ ــار ال ــوس ــاط ــة الـ ـت ــي يـ ـق ــوم بـهــا
الـعــراق بينها وبــن القيادة السعودية،
ّ
وي ـبــدو أن ـهــا كــانــت ستتكلل بــالـنـجــاح.
هـ ـن ــاك ث ـ ــاث وسـ ــاطـ ــات بـ ــن ال ـط ــرف ــن:
ُعمانية وباكستانية وعراقية .احتمال
نجاح الوساطة هو أحد أسباب عملية
ّ
االغـ ـتـ ـي ــال ،ألنـ ــه ي ـش ــك ــل ض ــرب ــة قــاسـيــة
لجهود التحالف األميركي  -اإلسرائيلي
ف ــي ات ـج ــاه اع ـت ـمــاد ال ـس ـعــوديــة شــريـكــا
ث ــان ــوي ــا فـ ــي ال ـج ـب ـه ــة املـ ـع ــادي ــة إلي ـ ــران
وحلفائها».
إذا كـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ــريـ ـ ــق تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب ،ألسـ ـ ـب ـ ــاب

أيــديــولــوجـيــة أو عـقــائــديــة ،والنفصاله
عــن الــواقــع ،قــد دفــع األخـيــر إلــى اتخاذ
قرار االغتيال ،من املستبعد أن مؤسسة
كــال ـج ـيــش ل ــم ت ـك ــن م ــدرك ــة ل ـتــداع ـيــاتــه
األك ـي ــدة عـلــى ج ـنــودهــا املـنـتـشــريــن في
ّ
دول املنطقة على األق ــل ،وعــن إمكانية
أن تشكل بداية لسلسلة من الضربات
والـضــربــات املـضـ ّ
ـادة تقود بسرعة إلى
ّ
حــرب كبرى مع قــوة إقليمية متوسطة
ك ـ ـ ـ ــإي ـ ـ ـ ــران ،ك ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
ي ــري ــد ت ـج ـنــب الـ ـت ــورط م ـع ـهــا لـلـتــركـيــز
ع ـل ــى ال ـت ـن ــاق ــض ال ــرئـ ـي ــس مـ ــع ال ـق ــوى
الـعـظـمــى امل ـنــاف ـســة كــروس ـيــا وال ـصــن،
وه ــي األول ــوي ــة ال ـتــي ح ـ ّـددت ـه ــا وثــائــق
الـبـنـتــاغــون ال ـص ــادرة فــي عــامــي 2017
و .2018يقول الخالدي إن «املعلومات
ب ــات ــت مـ ـت ــوف ــرة عـ ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـتــي
سبقت ورافقت القرار املذكور .الرئيس
كــان فــي منتجع مــاراالغــو فــي فلوريدا
بـعـيـدًا عــن الـبـنـتــاغــون واالسـتـخـبــارات
ووزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة .خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
الثالث املاضية ،أقصى الرئيس العديد
مــن الـجـنــراالت الــذيــن كــانــوا يعارضون
اتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات ـ ــه امل ـ ـت ـ ـطـ ــرفـ ــة مـ ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش
والبنتاغون ،وكذلك من االستخبارات
ووزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة .ب ــوم ـب ـي ــو ف ــرض
أزالم ــه فــي ال ـ ــوزارة ،وح ــذا م ــارك إسبر
وزي ــر الــدفــاع ح ــذوه فــي وزارة الــدفــاع.
الـ ــرجـ ــان ك ــان ــا فـ ــي ال ـ ـفـ ــوج ن ـف ـس ــه فــي
ّ
وتخرجا
الكلية العسكرية األميركية،
م ــن ويـسـتـبــويـنــت ف ــي ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا.
ه ـمــا زم ـي ــان وص ــدي ـق ــان م ـنــذ ع ـشــرات
السنني .الطاقم املحيط بترامب حاليًا
متجانس ومتكامل وخــال كليًا من ّ
أي
ٍ
مـســؤول فــي مــوقــع مهم يـعــارض ميول
الرئيس املتطرفة .بعد ثالثة أيــام على
عملية االغتيال ،بدأ تسريب املعلومات
إلى وسائل االعالم األميركية عن ّ
تردد

ف ــي مــوقــف الـجـيــش ح ـيــال ه ــذا ال ـق ــرار.
الـ ــواضـ ــح ح ـت ــى اآلن أن ال ــرئ ـي ــس ك ــان
ّ
الضيق املؤيد للحرب،
بصحبة الفريق
ًّ ّ
وأن ه ــذا األخـ ـي ــر ،م ـس ـت ـغــا قــلــة خـبــرة
ت ــرام ــب بـ ـش ــؤون امل ـن ـط ـق ــة وش ـجــون ـهــا
ورعــونـتــه الفائقة وهشاشته النفسية
َ ّ
وسهولة تضليله ،تمكن من حمله على
القيام بما يـشــاء .لقد استطاع الفريق
عمليًا اختصار املسار الطويل لعملية
ّ
صناعة القرار وما يتخلله من نقاشات،
وأح ـ ـيـ ــانـ ــا حـ ـت ــى تـ ـ ـج ـ ــاذب ـ ــات ،تـ ـش ــارك
ف ـي ـهــا عـ ـ ــادة م ــؤسـ ـس ــات كــال ـب ـن ـتــاغــون
واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ووزارة ال ـخ ــارج ـي ــة،
ُ
وأ ّ
قرت عملية االغتيال بسهولة وسرعة
مذهلتني .هــذه العملية ستؤدي حتمًا
إلى حرب ،حتى ولو كنا ال نعرف حتى
الساعة ما إذا كانت منخفضة أو عالية
ال ـتــوتــر .أعـتـقــد أن ـنــا س ـنــرى الح ـقــا ،مع
تطور األح ــداث ،املــزيــد مــن ردود الفعل

أقصى الرئيس العديد
من الجنراالت الذين كانوا
يعارضون اتجاهاته
ّ
المتطرفة من الجيش
والبنتاغون

مــن مختلف قـطــاعــات الـجـيــش ،خاصة
م ــن ال ـب ـح ــري ــة ال ـت ــي س ـت ـت ـحـ ّـمــل ال ـع ــبء
ّ
وتتكبد الخسائر األهم في حال
األكبر
وق ــوع ح ــرب .عملية ات ـخــاذ ق ــرار بهذه
الـ ـخـ ـط ــورة ،وم ـ ــا س ـي ـل ـي ـهــا م ــن إدخ ـ ــال
للجيش األميركي في صراع مع إحدى
أك ـبــر دول ال ـش ــرق ال ــوس ــط ،يستحقان
دراسـ ـ ــة وت ـف ـك ـي ـرًا .ن ـحــن أم ـ ــام نـ ــوع مــن
االنقالب في داخل املؤسسات الحاكمة
األميركية».
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وأنـ ـ ـص ـ ــاره ـ ــا ه ـ ــم امل ـ ـحـ ـ ّـرض
األبــرز على الـحــرب ،على رغــم معرفتهم
بتداعياتها املهولة على الكيان العبري
عندما ستحتدم وتتسع لتشمل اإلقليم
بـ ّ
ـرمـ ـت ــه .ي ـع ـت ـقــد الـ ـخ ــال ــدي أن «عـلـيـنــا
ً
ّ
ال ـع ــودة قـلـيــا إل ــى امل ــاض ــي ،وت ــذك ــر ما
جـ ــرى س ـنــة  ،2012ع ـنــدمــا كـ ــان إي ـهــود
باراك وزيرًا للدفاع في حكومة نتنياهو.
الثنائي على وشك افتعال حرب
كان هذا
َ َ ْ
ومن َعته من ذلك أطراف رئيسة
مع إيران،
ف ــي امل ــؤس ـس ـت ــن ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة
اإلسرائيليتني ،وكذلك الرئيس األميركي
الـ ـس ــاب ــق بـ ـ ـ ــاراك أوب ـ ــام ـ ــا .ال ـ ـ ــذي يـتـخــذ
القرارات في إسرائيل حاليًا هو بنيامني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ال ـ ـ ــذي ي ـق ــف ع ـل ــى م ـش ــارف
نهاية دراماتيكية لحياته السياسية،
ّ
مستعد للمخاطرة بأمن اسرائيل
وهو
مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل م ـ ـحـ ــاولـ ــة ضـ ـ ـم ـ ــان س ــام ـت ــه
الـسـيــاسـيــة .ال ـكــام نـفـســه ينطبق على
ترامب .مغامران يصطدمان بمؤسسات
الدولة العميقة في إسرائيل والواليات
املتحدة ،ويندفعان باتجاه الحرب في
هــذا ّ السياق .ربما تأتي تـطــورات ّ تمنع
تـحــقــق مـثــل ه ــذا الـسـيـنــاريــو ،لكنني ال
أرى حتى اللحظة مثل هذه التطورات».
امل ـ ــواق ـ ــف األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،خ ــاص ــة امل ــوق ــف
الفرنسي كما ّ
عبر عنه وزيــر الخارجية
جــان إيــف لــودريــان ال ــذي هــاجــم «ال ــدور

املزعزع لالستقرار»  -بحسب تعبيره -
للشهيد سليماني ،تواطأت مع املوقف
األميركي ،مع أن اندالع حرب في الخليج
ومــا قــد ينجم عنها مــن انقطاع لتدفق
الـنـفــط يـتـنــاقـضــان جــذريــا مــع املصالح
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة« .لـ ـق ــد مـ ــارسـ ــت الـ ــواليـ ــات
ً
املتحدة ضغطًا هائال على األوروبـيــن
لتغيير موقفهم .أعرب بومبيو في األيام
األولى بعد العملية عن استيائه الشديد
مــن مــوقـفـهــم ،وي ـبــدو أن ه ــذا األم ــر كــان
كافيًا لحملهم على تعديل هذا املوقف».
بـ ـع ــد حـ ـ ـ ــروب أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق،
أصبحت غالبية نسبية من الرأي العام
األميركي رافضة للتورط في حروب في
منطقتنا ُ .هــل يستطيع تــرامــب تجاهل
مثل هذا املعطى على رغم آثاره السلبية
املحتملة على اتجاهات تصويت حتى
قـســم مــن نــاخـبـيــه؟ «تفصلنا  11شهرًا
عن االنتخابات الرئاسية .نتائج عملية
االغتيال وما سيترتب عليها هي التي
ّ
ستحدد اتجاهات الرأي العام األميركي.
ّ
إذا وقـ ـع ــت ح ـ ــرب وتـ ـك ــب ــدت الـ ــواليـ ــات
املتحدة خسائر فادحة ،قد يفضي هذا
إلى هزيمة ترامب في االنتخابات .ولكن،
إذا لم تحصل حرب أو إذا كانت الخسائر
األم ـي ــرك ـي ــة مـ ـ ـح ـ ــدودة ،ف ـق ــد يـ ـف ــوز ه ــذا
األخير الذي ال يزال يتمتع بتأييد %40
من الشعب األميركي .غالبية هؤالء ّ
ضد
الـتــدخــل الـعـسـكــري فــي ال ـشــرق الــوســط.
م ـن ــذ عـ ــام  ،2004م ـب ــاش ــرة ب ـع ــد إعـ ــادة
انتخاب بوش االبن ،اتضح هذا األمر .ما
ّ
التورط في
بني  55إلى  %60يعارضون
مثل هــذه ال ـحــروب .هـنــاك تـخــوف هائل
من الحرب بني األميريكينيِ ،ب َمن فيهم
قسم مــن الناخبني الجمهوريني ،ولكن
نتائجها هــي الـتــي سـتـحـ ّـدد اتـجــاهــات

التصويت النهائية لدى هــؤالء» ،يختم
الخالدي.

ٌ
حــالــة مــن الـفــوضــى تعتري العاصمة
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة قـ ـ ــرار إدارة
دونــالــد ترامب اغتيال الجنرال قاسم
سليمانيٌ .
قرار يبدو أنه جاء مدفوعًا
ـوط مــارس ـهــا وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ب ـض ـغـ ٍ
مـ ــايـ ــك ب ــومـ ـبـ ـي ــو ،جـ ـنـ ـب ــا إلـ ـ ـ ــى ج ـنــب
نــائــب الــرئ ـيــس مــايــك بـنــس (الـجـنــاج
اإلنجيلي األكثر ّ
تشددًا داخل اإلدارة)،
ُ
وأتبع بتصويت البرملان العراقي على
تفويض الحكومة إنهاء وجود القوات
األجنبية فــي بــاد الــرافــديــن .ومــا زاد
م ــن ف ــوض ــى ال ــوض ــع الـ ـق ــائ ــم ،إذا مــا
ُ
التنسيق مع «الحلفاء»،
استثني عدم
ُ
ٌ
خـ ـط ــاب أم ـي ــرك ــي أرس ـ ـ ــل «عـ ــن طــريــق
ـوات ال ـعــراق ـيــة ،يفيد
ال ـخ ـطــأ» إل ــى ال ـق ـ ّ
ب ــأن واشـنـطــن ستنفذ عملية «إع ــادة
تموضع» ،تمهيدًا لسحب قواتها من
ّ
ال ـع ــراق .وف ــي ظ ــل التململ األمـيــركــي
ال ـ ــواض ـ ــح ،ه ـ ـ ّـدد تـ ــرامـ ــب ب ــاس ـت ـخ ــدام
ســاح العقوبات ضـ ّـد العراق وقادته،
ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــال ط ـ ـلـ ــب بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد انـ ـسـ ـح ــاب
األميركيني على أساس غير ّ
ودي .في
ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ش ــرع م ـســؤولــون كـبــار
في اإلدارة األميركية في إعداد صيغة
ّأولية للعقوباتّ ،
ردًا على قرار البرملان
ال ـعــراقــي ،وف ــق مــا أف ــادت بــه صحيفة
«واشنطن بوست».
قــرار البرملان ،الــذي أخــرج األميركيني
عن طورهم ،دفع بتصريحات رسمية
متناقضة تعكس االختالفات الكبيرة
التي تشهدها اإلدارة األميركية .وبعد
أن ـبــاء تـ ًحـ ّـدثــت عــن انـسـحــاب أمـيــركــا،
مدعومة بصورة لرسالة يبدو أن قائد
القوات األميركية في العراق ،الجنرال
وليام اتش سيليّ ،
وجهها إلى قيادة
الـعـمـلـيــات املـشـتــركــة ال ـعــراق ـيــة ،وذكــر
فيها أن قواته في صدد تنفيذ عمليات
«إعـ ــاد ت ـمــوضــع» ب ـهــدف «االن ـس ـحــاب
م ــن الـ ـع ــراق بـ ـص ــورة آم ـن ــة وف ـ ّـع ــال ــة»،
«احـ ـت ــرام ــا لـ ـق ــرارك ــم الـ ـسـ ـي ــادي ال ــذي
ي ــأم ــر بــرح ـي ـل ـنــا» ،ن ـفــى وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
األم ـيــركــي م ــارك إس ـبــر ذل ــك .وق ــال إن
ب ـغــداد لــم تطلب مــن واشـنـطــن سحب
ق ــوات ـه ــا ،وإن ال ـل ـع ـبــة وق ــواع ــده ــا في
املنطقة قــد تـغـ ّـيــرت .ينطلق إسبر من

«تشكيكه» في شرعية التصويت الذي
حـصــل ف ــي ال ـبــرملــان ال ـع ــراق ــي ،بسبب
غـيــاب ّ
مكونني رئيسني ،هـمــا :األك ـ ّـراد
ُ
وال ـس ــواد األع ـظــم مــن ال ـن ــواب الــســنــة،
بـيـنـمــا «ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـن ـ ّـواب الـشـيـعــة
ش ــارك ــوا تـحــت ال ـت ـهــديــد» ،مـعــربــا عن
اعتقاده بأن «العراقيني ال يريدوننا أن
ّ
خضم تصريحات كبار
نـغــادر» .وفــي
املـســؤولــن العسكريني فــي شــأن نفي
وجـ ــود ّ
أي خ ـطــط الن ـس ـحــاب ال ـق ــوات
األم ـي ــرك ـي ــة م ــن بـ ــاد ال ــراف ــدي ــن ،ذك ــر
رئيس هيئة األركان املشتركة ،الجنرال
مــارك ميلي ،أن الرسالة «كانت خطأ،
ح ـ ــدث ذل ـ ــك ع ـ ّـن غ ـي ــر قـ ـص ــد ،مـ ـس ـ ّـودة
رسالة غير موقعة ،ألننا ّ
نحرك قواتنا
ّ
في املكان» .ثم خرج ترامب ليؤكد يوم
أم ــس أن انـسـحــاب الـجـيــش األمـيــركــي
«أسـ ــوأ مــا يـمـكــن أن ي ـحــدث ل ـل ـعــراق...
فـ ــي ت ــوقـ ـي ــت مـ ـع ـ ّـن س ـ ـن ـ ـخـ ــرج ...لـكــن
ّ
ه ــذا الـتــوقـيــت لــم ي ـحــل ب ـعــد» .وسبق
لــ«الـتـحــالــف ال ــدول ــي» وقـ ــوات «حـلــف
ّ
شمالي األطلسي» أن علقت تدريباتها
ّ
وعملياتها العسكرية ضــد «داع ــش»
بـسـبــب املـ ـخ ــاوف األم ـن ـيــة ف ــي أع ـقــاب
اغتيال سليماني ،الذي أدى إلى توتر
ال ـع ــاق ــات ب ــن واش ـن ـط ــن وشــركــائ ـهــا
فـ ــي «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ،وفـ ـ ــق مـ ــا أف ـ ـ ــاد بــه
مـ ـ ـس ـ ــؤول عـ ـسـ ـك ــري أم ـ ـيـ ــركـ ــي وك ــال ــة
«فــرانــس ب ــرس» .ومــع بلوغ التوترات
بــن واشـنـطــن وط ـهــران ذروت ـه ــا ،أفــاد
مسؤول أميركي ،شبكة «سي إن إن»،
ّ
ب ــأن «ال ـب ـن ـتــاغــون» يـخــطــط لـلـبــدء في
نشر ســت قــاذفــات مــن ط ــراز «بــي »52
طويلة املدى في قاعدة دييغو غارسيا
فــي املـحـيــط الـهـنــدي ،سـتـكــون متاحة
لعمليات ّ
ضد إيــران إذا صــدرت أوامر
بذلك.

«تحالف اإلنجيليين» ينتصر
باغتيال الــ«بــاد غــاي»  ،Bad Guyكما
وصـفــه بــومـبـ ّيــو ال ــذي يـبــدو أن ــه َع ـ َـدل
عن فكرة الترشح النتخابات مجلس
ال ـ ّش ـيــوخ ،ي ـكــون وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة قد
بحسب
حقق «انتصارًا بيروقراطيًا»،
ً
«واشنطن بوست» التي ّ
سربت رواية

التنسيق بين بومبيو وإسبر ُي َع ُّد أحد األسباب التي دفعت ترامب إلى اتخاذ قرار اغتيال سليماني (أ ف ب)

ُ ّ
تسلط الضوء على الدور الرئيس الذي
ق ــام بــه ه ــذا األخ ـي ــر ،بــدعـ ٍـم مــن بنس،
لدفع ترامب نحو هذا الخيار .إصرار
الوزير ،واتصاالته املتكررة بالرئيس
فـ ــي األيـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي س ـب ـق ــت اس ـت ـش ـهــاد
ّ
سليماني ،شكلت حافزًا بالنسبة إلى
ّ
تــرامــب يمكن صــرفــه انتخابيًا .دللت
على ذلك مسارعة ترامب ،يوم الجمعة
املاضي ،إلى املشاركة في ّ
تجمع إلطالق
ما ّ
يسمى بـ«تحالف اإلنجيليني» ،في
مـحــاولــة منه الستقطاب دعــم اليمني
الديني قبل انتخابات تشرين الثاني/
نوفمبر .اعترف الرئيس بحاجته إلى
االح ـت ـفــاظ ب ــوالء قــاعــدتــه االنتخابية
األكـ ـب ــر واألكـ ـث ــر وف ـ ـ ـ ً
ـاء .وأمـ ـ ــام سبعة
ّ
آالف مــن «مــريــدي اإلي ـم ــان» تجمعوا
فــي كنيسة « »King Jesusفــي ميامي

ّ
يخطط «البنتاغون»
لنشر قاذفات «بي »52
طويلة المدى في
المحيط الهندي

ل ـس ـم ــاع خ ـط ــاب ال ــرئ ـي ــس ع ـل ــى م ــدى
أكثر من ساعة ،قال ترامب« :لقد كانت
الضربة التي ال تشوبها شائبة ،هي
ال ـتــي أودت بــزعـيــم اإلرهـ ـ ــاب» ،وأص ـ ّـر
على أن اغتيال سليماني سوف ينقذ
أرواح «م ـئ ــات وم ـئ ــات األم ـي ــرك ـي ــن...
َّ
تــوقـفــت أع ـمــالــه الــوحـشـيــة إل ــى األب ــد.
لقد كان يخطط لهجوم كبير للغاية».
وأعـ ــاد تــذكـيــر ه ــؤالء ب ــأن املسيحيني
اإلنجيليني «خــرجــوا وســاعــدونــا في
ً
ع ــام  ،2016ب ــأع ــداد ل ــم ن ـ َـر مـثـيــا لها
ِمــن قـبــل ...أنــا أؤم ــن حقًا بــأن الـلــه إلى
جــانـبـنــا» .وبـحـســب م ـســؤول أميركي

بـ ـ ـ ــارز ،ت ـ ـحـ ـ ّـدث إل ـ ــى ال ـص ـح ـي ـف ــة ،ف ــإن
بومبيو ذكر للمرة األولى أمام ترامب
إمكانية اغتيال سليماني قبل أشهر،
غ ـيــر أن ال ــرئ ـي ــس و«ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» لم
َ
مستعدين حينئذ للمصادقة
يكونا
ع ـلــى م ـثــل هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة .إال أن تلك
األج ـ ـ ــواء ت ـغ ـ ّـي ــرت إثـ ــر م ـق ـتــل مـتـعــاقــد
أم ـي ــرك ــي ف ــي ك ــرك ــوك ف ــي  27ك ــان ــون
األول /ديـسـمـبــر .وبـعــد ذلــك بيومني،
وص ــل وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة بــرف ـقــة وزي ــر
الـ ــدفـ ــاع ورئـ ـي ــس ه ـي ـئــة األركـ ـ ـ ــان إل ــى
م ـن ـت ـجــع ت ــرام ــب ف ــي فـ ـل ــوري ــدا ،حـيــث
عــرضــوا عليه خـيــارات ال ـ ّ
ـرد املحتملة
ع ـل ــى الـ ـهـ ـج ــوم ،ومـ ــن ب ـي ـن ـهــا تـصـفـيــة
قائد «قــوة الـقــدس» .وأشــارت مصادر
ال ـص ـح ـي ـف ــة إل ـ ـ ــى أن أح ـ ـ ــد الـ ـع ــوام ــل
الرئيسة التي دفعت الرئيس األميركي
إل ـ ــى ه ـ ــذا الـ ـخـ ـي ــار ،ال ـ ـ ــذي أث ـ ـ ــار بــالــغ
االس ـ ـت ـ ـغـ ــراب والـ ـص ــدم ــة ل ـ ــدى بـعــض
امل ـســؤولــن ،ي ـعــود إل ــى الـتـنـسـيــق بني
بومبيو وإسبر اللذين درســا معًا في
«وس ـ ْـت بوينت» العسكرية
أكاديمية ِ
األميركية .ولفتت «واشنطن بوست»
إلــى أن تــرامــب اخـتــار بومبيو للدفاع
عن قرار االغتيال أمام وسائل اإلعالم
والشركاء األجانب في األيام األخيرة.
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـتـ ــزايـ ــد االن ـ ـت ـ ـق ـ ــادات داخ ـ ــل
ال ـك ــون ـغ ــرس لـ ـق ــرار ال ــرئ ـي ــس اغ ـت ـيــال
س ـل ـي ـم ــان ــي ،أع ـل ـن ــت رئ ـي ـس ــة مـجـلــس
ال ـنــواب ،نانسي بيلوسي ،فــي رسالة
إلـ ـ ـ ــى زم ـ ــائـ ـ ـه ـ ــا ،خ ـ ـطـ ــة لـ ـ ـط ـ ــرح قـ ـ ــرار
وال ـت ـصــويــت عـلـيــه ب ـهــدف «ال ـح ـ ّـد من
س ـل ــوك ال ــرئ ـي ــس ًال ـع ـس ـك ــري املـتـعـلــق
بــإيــران» ،موضحة أن الخطوة «تعيد
تـ ــأك ـ ـيـ ــد مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس
اإلش ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـ ــراس ـ ـ ـخـ ـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ــال
ّ
اإلق ــرار بــأنــه إذا لــم يتخذ الكونغرس
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات إضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ــإن األعـ ـ ـم ـ ــال
العدائية العسكرية لــإدارة األميركية
ب ـخ ـص ــوص إي ـ ـ ــران ت ـن ـت ـهــي خـ ــال 30
يـ ـ ــومـ ـ ــا» .وق ـ ــال ـ ــت إن خ ـ ـطـ ــوة ت ــرام ــب
وضـعــت ال ـقــوات األمـيــركـيــة واملــدنـيــن
ف ــي خ ـطــر ع ـبــر «امل ـخ ــاط ــرة بتصعيد
خطير في التوترات مع إيران».
(األخبار)

