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العالم

العالم

على الغالف

ّ
ّ
حشود ضخمة تجاوزت توقعات المنظمين:

ٌ
مراجعات أميركية :رهاناتنا فشلت

غطاء شعبي لمشروع
مقاومة االحتالل األميركي
بغداد ــــ األخبار
ش ـه ــدت بـ ـغ ــداد أمـ ــس أك ـب ــر اس ـت ـف ـتـ ٍـاء
شـ ـعـ ـب ــي يـ ـعـ ـل ــن رف ـ ـ ـ ــض ب ـ ـق ـ ــاء ق ـ ــوات
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي فـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق.
الـشـعــارات الـتــي تـجــاوزت املــوقــف الى
الدعوة للعمل من أجل تحقيق املطلب،
جاءت وسط مشاركة يبدو أنها فاقت
ت ــوقـ ـع ــات امل ـن ـظ ـم ــن .وقـ ـ ـ ــدرت أع ـ ــداد
املشاركني بني مليون ومليون ونصف
مـلـيــون م ــواط ــن ،وال سـ ّـيـمــا أن تــوافــد
امل ــواط ـن ــن م ــن خ ـ ــارج ال ـعــاص ـمــة بــدأ
قبل يومني على األقل ،وسط إجراءات
وخدمات ّ
قدمها أبناء بغداد للحشود.
وأقـيـمــت مــراكــز اسـتـقـبــال وخــدمــة في
املـ ـس ــاج ــد وال ـح ـس ـي ـن ـي ــات والـ ـبـ ـي ــوت.
ول ـفــت انـتـبــاه املــراق ـبــن مـسـتــوى عــال
من التنظيم ،مقارنة بالتظاهرات التي
عرفها ال ـعــراق ط ــوال الـفـتــرة املاضية.
لـ ــم ُي ـس ـم ــح ب ــرف ــع ع ـل ــم أو شـ ـع ــار أو
ص ــورة أو رم ــز س ــوى الـعـلــم الـعــراقــي.
ُمنع ارتــداء غطاء الوجه أو «الكمامة»
لرمزيتها الدالة على جماعات معينة.
ُم ـنــع ـ ـ ـ ـ أي ـضــا ـ ـ ـ ـ ال ـه ـتــاف ّ
ألي جـهــة أو
شـخــص باستثناء ال ـعــراق واملـقــاومــة
ّ
التعرض
و«املوت ألميركا» .كذلكُ ،منع
لـلـمـمـتـلـكــات ال ـخ ــاص ــة وال ـع ــام ــة ب ـ ّ
ـأي
شكل من األشكال ،كما شددت «اللجنة
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة» ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ارت ـ ـ ــداء
ّ
تمتد رمزيتها إلى
األكفان ،في حركة

(أ ف ب)

عــام  1951فــي الجمهورية اإلسالمية
في إيــران ،عندما لبس املرجع الديني
آي ــة ال ـلــه كــاشــانــي كـفـنــه أم ــام وح ــدات
الـجـيــش الـشــاهـنـشــاهــي ،كــداللــة على
اسـتـعــداده للموت فــي سبيل قضيته.
أمـ ـ ــسّ ،
وجـ ـ ــه الـ ـع ــراقـ ـي ــون رس ــال ـت ـه ــم،
وت ـح ــدي ـدًا إل ــى واش ـن ـطــن وحـلـفــائـهــا:
جاهزون للموت دفاعًا عن سيادتنا.

ُ
أط ـل ـق ــت ع ـلــى ت ـظ ــاه ــرة أمـ ــس تـسـمـيــة
«ثورة العشرين الثانية» ،في استعادة
تــاريـخـيــة ل ـثــورة  1920ضــد االحـتــال
ال ـب ــري ـط ــان ــي واالسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ال ـه ـن ــدي،
وه ــي الـ ـث ــورة ال ـت ــي دف ـع ــت بــريـطــانـيــا
الى إعادة حساباتها .ويراهن منظمو
ت ـظــاهــرة أم ــس ع ـلــى تــأس ـيــس خـطــاب
س ـ ـيـ ــادي ضـ ـ ـ ّـد االحـ ـ ـت ـ ــال األمـ ـي ــرك ــي،

ّ
خطاب «المليونية» حاز رضى «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) ،والتي تبنته على طريقتها في موقفها أمس (أ ف ب)

ُ
وضـ ّـد املشاريع األميركية التي تحاك
م ـنــذ ع ــام  2003لـتـقـسـيــم ال ـع ــراق إلــى
ّ
وضد اآللة
كانتونات طائفية وعرقية،
الدعائية األميركية التي عكفت طوال
الفترة املاضية على ترسيخ كذبة أن
«ال ـعــراق ـيــن ي ــري ــدون وج ــودن ــا» ،كما
ّ
عبر وزيــر الخارجية األميركي ،مايك
بومبيو ،قبل أيام.

من خالصات تظاهرة أمس:
ً
أوال :كـ ـش ــف عـ ــن م ـ ـ ــزاج عـ ـ ــام وك ـب ـيــر
ٌ
رافض لالحتالل األميركي .مزاج ليس
مقتصرًا على أح ــزاب وق ــوى ،كما أنه
ل ـيــس م ـج ــرد ّ
ردة ف ـعــل ع ـلــى جــريـمــة
اغ ـت ـيــال نــائــب رئ ـيــس «هـيـئــة الحشد
الشعبي» أبــو مهدي املهندس وقائد
«ق ـ ــوة الـ ـق ــدس» ف ــي الـ ـح ــرس ال ـث ــوري
اإلي ـ ــران ـ ــي الـ ـف ــري ــق ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي
ورفاقهما ،بل يعطي إشــارة قوية إلى
أن ال ـخ ـي ــار ال ـش ـع ـبــي يـعـكــس مـقــاربــة
ال ـع ــراق ـي ــن مل ـســألــة االح ـ ـتـ ـ ًـال ،مـقــابــل
مـقــاربــة ت ــرى فـيــه «ضـمــانــة السـتـقــرار
العراق».
ث ــانـ ـي ــا :وفـ ـ ــرت ال ـت ـظ ــاه ــرة ال ـح ــاش ــدة
الغطاء الشعبي واملــزيــد من الشرعية
لـتــوصـيــة ال ـب ــرمل ــان ال ـع ــراق ــي ب ــإخ ــراج
القوات األجنبية ،بعدما شهدت األيام
املاضية محاوالت لوسمه بأنه «قـ ٌ
ـرار
شـيـعــي ،وغ ـيــر وط ـن ــي» .مـشـهــد أمــس
ّ
سـيــولــد ضغطًا إضــافـيــا ـ ـ إلــى جانب
ال ـض ـغ ــط ال ـب ــرمل ــان ــي ـ ـ ـ ـ ـ ع ـل ــى ح ـكــومــة
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء املـسـتـقـيــل ،ع ــادل عبد
امل ـ ـهـ ــدي ،م ــن أج ـ ــل ال ــدف ــع ف ــي ات ـج ــاه
إص ــدار ج ــدول زمـنــي يـحـ ّـدد توقيتات
االنسحاب وآلياته.
ثالثًا :بات الجمهور العراقي شريكًا
فــي ال ـقــرار ،وسيعمل على محاسبة
ّ
املقصرين في تحقيق الهدف املتمثل
في طرد االحتالل ،ومساءلة األحزاب
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مالك حمود

«المليونية» ستأخذ
ركنها في الوعي
الوطني العراقي،
خطابًا ضدّ
ّ
وستؤسس
االحتالل األميركي

والـ ـق ــوى ع ــن ج ـه ــوده ــا ف ــي إن ـضــاج
ال ـن ـتــائــج امل ـ ــرج ـ ـ ّـوة ،ال ـت ــي إن فشلت
الجهود الدبلوماسية في تحقيقها،
فإن الخيار العسكري سيكون حاضرًا
ّ
سيؤمن الشارع الغطاء
وبقوة .وهنا،
الالزم لفصائل املقاومة ،التي تنتظر
هي األخرى نتائج تلك الجهود.
رابـعــا :شكلت التظاهرة بداية حراك
له خطواتها الالحقة بهدف تصعيد
التحرك السياسي والشعبي من أجل
تـصـعـيــد ال ـض ـغــوط ل ـي ـكــون م ـشــروع
ط ــرد األم ـيــرك ـيــن ع ـلــى رأس ج ــدول
أعمال حكومة عبد املهدي والحكومة
املقبلة.
خ ـ ــام ـ ـس ـ ــا :ح ـ ـ ـ ــاز ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــاب الـ ـ ـع ـ ــام
للتظاهرة رضــى املــرجــع الديني آية
الـلــه علي السيستاني ،وال ــذي أعلن
خطيب الجمعة املتحدث باسمه عن
املــوقــف الــداعــي الــى «اح ـتــرام سيادة
ال ـع ــراق واس ـت ـقــال قـ ــراره السياسي
ووح ــدت ــه أرضـ ــا وش ـع ـبــا ،ورفـضـهــا
ال ـ ـقـ ــاطـ ــع مل ـ ــا ي ـ ـمـ ـ ّـس ه ـ ـ ــذه الـ ـث ــواب ــت
الــوطـنـيــة م ــن ّ
أي ط ــرف ك ــان وتـحــت
ّ
أي ذري ـعــة» ،مــؤكــدة أن «للمواطنني
كامل الحرية في التعبير ـ ـ بالطرق
ال ـس ـل ـم ـيــة ـ ـ ـ ـ ـ ع ــن ت ـ ّ
ـوج ـه ــات ـه ــم ب ـهــذا
ال ـ ـش ـ ــأن ،واملـ ـط ــالـ ـب ــة بـ ـم ــا ي ـج ــدون ــه
ضروريًا لصيانة السيادة الوطنية،
ب ـع ـي ـدًا ع ــن اإلمـ ـ ـ ــاءات ال ـخ ــارج ـي ــة».
ه ــذا امل ــوق ــف ي ـ ّ
ـدع ــم خ ـط ــاب ال ـش ــارع
ّ
ال ــراف ــض أي ـضــا ألي تـقـسـيــم يـطــاول
األراض ــي الـعــراقـيــة ،وال ــذي ي ـ ّ
ـروج له
ً
البعض خدمة لـ«األجندة األميركية»
مــن جـهــة ،وتمهيدًا إلطــالــة أمــد بقاء
االحتالل من جهة أخرى.
سادسًا :كان الفتًا موقف زعيم التيار
الصدري السيد مقتدى الصدر ،وحظي
خطابه بقبول واس ــع قــد يـكــون األول
من نوعه عند جميع القوى ،بمن فيهم
خصومه الـسـيــاسـيــون .وب ــدت خطوة
ً
ال ـص ــدر ع ــام ــا م ـســاع ـدًا ع ـلــى تـعــزيــز
وحدة القوى املناهضة لالحتالل .لكن
الجانب اآلخر ّ
املهم من خطاب الصدر،
سـعـيــه ال ــى ت ـمــايــز واضـ ــح ب ـمــا خص
ّ
املستمر منذ األول من
الحراك الشعبي
تشرين األول /أكتوبر املــاضــي ،وذلك
بإعالنه انسحابه منه بعد اتهامه من
ِق َبل البعض بـ«التبعية إليران» .موقف
ال ـص ــدر ه ــذا سـيـكــون ل ــه أثـ ــره الكبير
على أجندة الحراك.

ّ
يـتـجـ ّـدد الـحــديــث دوري ــا ،ومــع كــل حدث
مـفـصـلــي ،ع ــن اف ـت ـقــاد أم ـي ــركــا ،السـيـمــا
ّ
في ظــل إدارتـهــا الحالية ،الستراتيجية
ّ
ـار
ف ـع ـل ـي ــة ،أو عـ ـل ــى أقـ ـ ـ ــل تـ ـق ــدي ــر ،إلطـ ـ ُ
واض ـ ــح لـسـيــاسـتـهــا ال ـخ ــارج ـي ــةِ .س ـمــة
ُ
ه ــذه اإلدارة ،كـمــا ســتــذكــر فــي وق ــت مــا،
أنـهــا اسـتـطــاعــت أن تـكـشــف لـلـعــالــم عن
ّ
تنفك هيمنته
لنظام ال
الوجه الحقيقي
ٍ
ّ
تـتـقــلــص ف ــي مــرح ـلــة تــاري ـخ ـيــة ال ي ــزال
مــن املـبـكــر تــوصـيـفـهــا .معظم ال ـق ــراءات
ال ـ ـ ــواردة ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق تـجـمــع على
ـوذ األم ـيــركــي
«ح ـت ـم ـيــة» ان ـح ـس ــار ال ـن ـفـ ّ
فــي الـعــالــم .جــو بــايــدن ،املــرشــح األمـثــل
لـلـحــزب الــدي ـمــوقــراطــي ،يـعـتـقــد جــازمــا
بأن النكسة بدأت منذ غادر هو ورئيسه
باراك أوباما البيت األبيض .كتب بايدن
مانيفستو الـسـيــاســة الـخــارجـيــة التي
ُ
ّ
سـيــتـبـعـهــا ف ــي م ــا ل ــو ان ــت ـخ ــب رئـيـســا.
بايدن هذا ،الذي ّلم يجد الديموقراطيون
أف ـضــل مـنــه لـيـمــثــل مــؤس ـســات ال ـحــزب،
ّ
حمل ترامب مسؤولية «إهــدار نفوذنا»
فــي الـعــالــم .لكنه هــو أيـضــا يــريــد إنهاء
الـحــروب الـتــي ال تنتهي .ألـيــس ذلــك ما
يقوله ترامب منذ ثالث سنوات؟ وقبله
ُ
أصبحت رئيسًا» ،ستكون
أوباما؟ «إذا
مـهـمــة إع ـ ــادة «الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى» من
ال ـج ـن ــود األم ـي ــرك ـي ــن امل ــوج ــودي ــن فــي
أف ـغــان ـس ـتــان وامل ـن ـط ـقــة إل ــى ال ــوط ــن من
أول ــى املـهـمــات ال ـتــي «ســأضـطـلــع بـهــا».
ّ
ستصبح ّ
«محددة
املهمة في عهد بايدن
بدقة» :هزيمة «القاعدة» و«داعش» .لكن
ً
ّ
منصبًا
التركيز سيبقى ،أوال وأخ ـي ـرًا،
على «مكافحة اإلرهاب في جميع أنحاء
ً
ال ـ ـعـ ــالـ ــم» ،ب ـ ـ ــدال مـ ــن خ ـ ــوض ص ــراع ــات
«ت ـس ـت ـن ــزف ق ــدرت ـن ــا ع ـل ــى الـ ـقـ ـي ــادة فــي
ّ
قضايا أخرى تتطلب اهتمامنا».
صـ ـل ــب امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع :لـ ـتـ ـك ــون صـ ــوتـ ــا ذا
ّ
مصداقية ،ال يمكنك التخلي عن صفقات
َ
سبق لك أن تفاوضت عليها .على رغم
أن ال «أوهـ ـ ـ َ
ـام» تـنـتــاب بــايــدن فــي شــأن
«النظام اإليراني الذي شارك في سلوك
م ــزع ــزع ل ــاس ـت ـق ــرار ف ــي ج ـم ـيــع أن ـحــاء
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ـ ــط» ،ل ـك ــن ه ـن ــاك طــريـ ّقــة
ذكـيــة ملــواجـهــة «الـتـهــديــد» ال ــذي تمثله
إيران على مصالحنا .اغتيال قائد «قوة
الـ ـق ــدس» اإلي ــرانـ ـي ــة ،ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي،
لـيــس واح ـ ـدًا مــن أدوات املــواج ـهــة تلك،
كونه أثار احتمال اندالع دورة تصعيد
جديدة في املنطقة ،ما دفــع طهران إلى
ّ
التخلي عن التزاماتها النووية بموجب
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق .أمـ ـ ــا إذا عـ ـ ـ ــادت إلـ ـ ــى ق ــواع ــد
ّ
أنضم إلى
االمتثال الصارمة« ،فسوف
االتـ ـف ــاق وأس ـت ـخ ــدم الــدب ـلــومــاس ـيــة مع
حلفائنا لتعزيزه وتوسيع نطاقه».

تحديد األولويات

ّ
ُب ـع ـيــد ت ــول ـي ــه مـنـصــب ال ــرئ ــاس ــةَ ،جـمــع
دوايـ ـ ـ ــت أيـ ــزن ـ ـهـ ــاور كـ ـب ــار م ـس ـت ـشــاريــه
ف ــي م ـق ـص ــورة ال ـت ـشـ ّـمــس االص ـط ـنــاعــي
فــي الـبـيــت األب ـيــض ملـنــاقـشــة السياسة
األمـيــركـيــة تـجــاه االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي.
ِّ
املتشدد ،جون فوستر
وزيــر الخارجية
داالس ،الذي كان ناقدًا صريحًا لسياسة
االح ـت ــواء الـتــي اتبعها ه ــاري تــرومــان،
دع ــا إل ــى س ـيــاســة أك ـثــر ت ـش ـ ّـددًا تسعى
بمقتضاها الواليات املتحدة إلى «دحر»
النفوذ السوفياتي عبر أوروبــا وآسيا.
ّ
ً
بدال من حل هذا النقاشّ ،قرر أيزنهاور
االسـتـعــانــة بـخـبــراء حكوميني لتطوير
ثـ ــاث اس ـتــرات ـي ـج ـيــات وط ـن ـي ــة .ج ــورج
كـ ـيـ ـن ــان ،ال ـ ــذي ص ـ ــاغ م ـ ـبـ ــادئ س ـيــاســة
«االح ـت ــواء» ُ
وع ــرف الحـقــا بـ«مهندس»
ال ـ ـح ـ ــرب ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاردة ،عـ ـ ــاد ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع عــن
سياسته .بعد شهرين ،جلس الرئيس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،وع ـ ـلـ ــى م ـ ــدى ي ـ ــوم ك ــام ــل،
لالستماع إلــى املقترحاتّ ،
وأي ــد أخيرًا
ُ
سـيــاســات ت ــروم ــان ،فــي مــا ب ــات يـعــرف
بــاســم « »Project Solariumال ــذي حـ ّـدد

من وجهة نظر ماكغورك ،ما فعله ترامب هو أنه وضع سياسة خارجية غير متسقة (عن الويب)

مـعــالــم الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة لـلــواليــات
َ
املتحدة للسنوات الـ 35التي تلت (لغاية
االتحاد السوفياتي) ،كما ساعد
انهيار ُّ
فــي «تـجــنــب» اشـتـبــاك عـسـكــري مباشر
بني واشنطن وموسكو.

بايدن :التركيز سيبقى
ّ
منصبًا على «مكافحة
اإلرهاب في جميع
أنحاء العالم»

ّ
ذكــر بمقتطفات من تلك الحقبة ،بريت
مــاكـغــورك ،املبعوث األمـيــركــي السابق
لـ«التحالف الدولي» ،في مقالة طويلة
ف ــي «ف ــوري ــن أفـ ـي ــرز» .م ــن وج ـه ــة نظر
م ــاكـ ـغ ــورك ،م ــا ف ـع ـلــه دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
ه ــو أن ــه وض ــع س ـيــاســة خــارج ـيــة غير
متسقة ،وذات أهداف ال يمكن التوفيق
بـيـنـهــا .ه ـك ــذا ،ي ـجــري ت ـحــديــد أه ــداف

ّ
الحد األقصى من دون التفكير في ما
ه ــو م ـط ـلــوب لـتـحـقـيـقـهــا .ول ـي ــس ثمة
شيء ّ
معبر عن عدم التماسك هذا أكثر
مــن الـسـيــاســة األمـيــركـيــة ت ـجــاه إي ــران.
في  18كانون الثاني /ديسمبر ،2017
ّ
وقــع تــرامــب وثيقة استراتيجية األمــن
ال ـقــومــي األم ـي ــرك ــي ،تـلـتـهــا ب ـعــد شهر
واحـ ــد اسـتــراتـيـجـيــة ال ــدف ــاع الــوط ـنــي.
ِّ
تحدد هــذه الوثائق أولــويــات املصالح
ّ
األميركية ،وتوجه اإلدارات والوكاالت
األمـ ـي ــركـ ـي ــة إلـ ـ ــى أن ت ـ ـحـ ــذو حـ ــذوهـ ــا.
ه ــي أك ـ ــدت ضـ ـ ــرورة «م ـنــاف ـســة ال ـقــوى
العظمى» الجديدة (روسيا والصني)،
واع ـت ـبــار آس ـيــا املـنـطـقــة ذات األول ــويــة
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،أي
إعــادة تــوازن األولويات األميركية بعد
عقدين من االلتزام املفرط تجاه الشرق
األوسط.
ه ــذا ف ــي ال ـس ـيــاقــات امل ـع ـل ـنــة .ل ـكــن ،منذ
ان ـس ـحــابــه م ــن االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،سعى
ترامب إلى تحقيق ّ
أي اختراق يمثل له
إن ـجــازًا يمكن تسويقه داخـلـيــا .ق ــال إن
الهدف هو ضمان عدم قدرة إيــران على
إنـتــاج ســاح ن ــووي ،ثــم قــال مستشاره
لــأمــن ال ـقــومــي إن ال ـه ــدف ك ــان تغيير
النظام .ثم جــاء وزيــر الخارجية ليذيع
ّ
 12مطلبًا ،مــن بينها :أن تتخلى إيــران
عــن برنامجيها الـنــووي والـصــاروخــي،

وأن تـنـهــي دع ـم ـهــا مل ـج ـمــوعــات ـهــا ،وأن
تـ ـسـ ـح ــب م ـي ـل ـي ـش ـي ــات ـه ــا ِمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــراق
الخبراء،
وسوريا .يعتقد عدد قليل من
ُ ّ
وفق ماكغورك ،أن تلك الشروط ال تنفذ
في غياب استراتيجية واضحة لتغيير
ّ
الـنـظــام .ال أه ــداف نهائية حــن يتعلق
األم ــر بــالـسـيــاســة ت ـجــاه إي ـ ــران .الــرهــان
على أن سياسة «الـضـغــوط القصوى»
ُ
ســت ـج ـبــر إيـ ـ ــران ّإم ـ ــا ع ـلــى الـ ـع ــودة إلــى
ط ــاول ــة امل ـف ــاوض ــات أو االن ـه ـي ــار كـلـيــا،
فـشــل .فــي الــوقــت ذات ــه ،لــم تنظر اإلدارة
ّ
جديًا في فرضية مخالفة ،ما «اضطرها»
لــان ـت ـقــال إلـ ــى تـصـعـيــد م ــن نـ ــوع آخ ــر:
اغتيال سليمانيّ .
ردت طهران بتوحيد
قبضتها داخليًا .وعلى الرغم من أنها
قد ال تسعى إلــى استفزاز واشنطن في
مــواجـهــة م ـبــاشــرة ،وف ــق مــاك ـغــورك ،إال
أن ـهــا س ـتــواصــل عـلــى األرجـ ــح هجمات
ّ
ّ
ضد املصالح األميركية يمكن التملص
منها ،بــالـتــوازي مــع تكثيف ضغوطها
إلخـ ــراج قـ ــوات االح ـت ــال األم ـيــركــي من
العراق.
خــاصــة مــاكـغــورك :يمكن إدارة ترامب
أن تستجيب ل ـهــذه ال ـظ ــروف الـجــديــدة
بإعالنها أن الشرق األوسط هو األولوية
األول ـ ـ ــى ،وأن ت ـت ـخــذ م ـ ـبـ ــادرات لـتـعــزيــز
موقعها الـعـسـكــري والــدبـلــومــاســي في
العراق.

حصيلة جديدة لـ«ضربة عين األسد»:
 34مصابًا أميركيًا

ّ
أعلنت وزارة الدفاع األميركية «البنتاغون» ،أمس ،إصابة  34عسكريًا في الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس
الثوري اإليراني على «قاعدة عني األسد» غربي العراق ،والتي تشغل القوات األميركية جزءًا كبيرًا منها .الحصيلة
الجديدة ّ
للرد اإليراني على اغتيال واشنطن لقائد ّ
«قوة القدس» في الحرس الفريق قاسم سليماني ،ونائب رئيس
«هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي املهندس ،ورفاقهم ،تثبت مرة أخرى املراوغة األميركية في اإلعالن عن نتيجة
ّ
الهجوم الــذي وقــع مطلع شهر كانون الثاني /يناير الـجــاري .وعلى رغــم التكتم الشديد على األض ــرار ،ومحاولة
ّ
املتحدث باسمه ،جوناثان هوفمان ،ليقول إن «معظم اإلصابات هي ارتجاج
«البنتاغون» حصرها باملاديات ،عاد
وقت سابق إلى أملانيا» ،علمًا أن السلطات األميركية  -وبعد تسويف مرات
في
في املخ ،وقد ّتم نقل ثمانية منهم
ٍ
عدة  -أعلنت سابقًا إصابة  11جنديًا باالرتجاج ،لتعود وترفع الحصيلة باألمس إلى .34
(األخبار)

