
كان الفتًــا أن يتولــى الجنــرال أميــر علــي 
حاجــي زاده  قائــد القــوة الجوفضائيــة لحــرس 
الثــورة اإلســامية، وخــال مؤتمــر صحافــي 
محــور  فصائــل  كل  رايــات  بوجــود  الفــت 
عمليــة  وتفاصيــل  مســار  شــرح  المقاومــة، 
قاعدتيــن  علــى  االيرانــي  الصاروخــي  الــرد 
اميركيتيــن فــي اربيــل وفــي عيــن االســد، 
كــرد اولــي "صفعــة"، علــى استشــهاد اللــواء 
وابــو  القــدس  قــوة  قائــد  قاســم ســليماني 
مهــدي المهنــدس مســؤول الحشــد الشــعبي 
ومــا  اميركيــة.  بصواريــخ  ورفاقهمــا  العراقــي 
أعطــى هــذا االنطبــاع الافــت هــو اختصــاص 
)جــو  الصحافــي  المؤتمــر  صاحــب  القائــد 
فضائــي(، وكأنهــا إشــارة متعمــدة للقــول ان 
ــواة  ــي ن ــذي حصــل، أو ف ــرد ال ــي ال ــة ف المنازل
مــن  اعتبــارا  االميركييــن  ضــد  المواجهــة 
الصواريــخ  عمادهــا  ســيكون  وصاعــدا،  االن 

المســير. والطيــران  الباليســتية 
تطــرق الجنــرال حاجــي زادة فــي مؤتمــره 
الصحافــي مســتعينًا بخرائــط خاصــة لمســرح 
العمليــة الواســع، عــن ظــروف وتفاصيــل عملية 
الــرد علــى القاعدتيــن، مركزًا بشــكل أساســي 
ــا األساســية.  ــن األســد كونه ــة عي ــى عملي عل
ولكــن، وبمعــزل عــن المعطيــات السياســية 
أو  العمليــة  رافقــت  التــي  االســتراتيجية  أو 
ســبقتها، أو عــن تلــك الممكــن حدوثهــا الحقــا 
ــا دراســة  ــي ســيكون له ــا، والت والمرتبطــة به
أخــرى خاصــة بهــا، فمــن الضــروري االضــاءة 
التــي  التقنيــة  العســكرية  المعطيــات  علــى 
ــرد  ــرزت أســباب نجــاح ال ــة، وأب ــزت العملي مي
واســباب   ، جهــة  مــن  االيرانــي  الصاروخــي 
االميريكــة  العســكرية  الوحــدات  فشــل 
فــي حمايــة قاعــدة عيــن االســد، مــن تلــك 
بشــكل  اصابتهــا  التــي  المدمــرة  الصواريــخ 

ــة اخــرى. ــن جه ــال م فع
 العمليــة هــي عبــارة عــن اســتهداف قاعــدة 
ــة عشــر صــاروخ   ــر مــن ثاث ــن االســد بأكث عي
ــون بســقوط احــد  ــرف االميركي باليســتي، اعت
عشــر منهــا داخــل القاعــدة، ) تقريــر وكالــة ســي 
ان ان االميريكيــة األخيــر مــن داخــل القاعــدة 
يتطــرق  لــم  وحيــث  ذلــك(،  واثبــت  أوضــح 
الصواريــخ  أنــواع  الــى  زادة  حاجــي  الجنــرال 
المســتعملة أو العــدد الــذي تــم اطاقــه بشــكل 
تفصيلــي - والســبب طبعــا يتعلــق بضــرورة 

تفصيلــي  معطــى  مــن  اكثــر  علــى  االبقــاء 
خــاص بتلــك الوحــدات بهــدف خدمــة وحمايــة 
ســرِّية منــاورة المواجهــة الواســعة الحقــا - فقــد 

اســتخدام  الــى  المعلومــات  بعــض  أشــارت 
صاروخــي "ذو الفقــار" و "قيــام " الباليســتيين، 
حيــث يبلــغ مــدى االول 700 كلــم والثانــي 800 
ــغ وزن الحشــوة المتفجــرة لصــاروخ  ــم، ويبل كل
ــي صــاروخ  ــا ف ــغ، ويتجــاوز وزنه ــار 400 كل ذو الفق

ــغ . ــام" 650 كل "قي
الصاروخيــن  مميــزات  فــي  األهــم 
)النموذجيــن( هــو ليــس فقــط مــدى الرمــي، 
مــع أهميتــه فــي اســتهداف قاعــدة تبعــد أكثــر 
مــن 500 كلــم عــن الحــدود االيرانيــة فــي أقــرب 
منطقــة ممكنــة غــرب ايــران فــي خُــرَّم ابــاد او 
كارمَانشــاه، وليــس بالضــرورة أن االطــاق قــد 
تــم عــن الحــدود، إذ مــن الممكــن ان يكــون قــد 
حصــل مــن مناطــق أبعــد شــرقا نحــو الداخــل 
باتجــاه مناطــق اصفهــان مثــا، وايضــا ليــس 
المتفجــرة،  الحشــوات  وزن  فــي  هــو  األهــم 
ــة  ــي اســتهداف القواعــد الجوي ــا ف مــع ضرورته
التــي تحــوي عــادة منشــآت محصنــة ومحميــة 
جــداً، ولكــن فــي الحقيقــة، األهــم فــي مميــزات 
منظومــة  هــو  المســتعملين  الصاروخيــن 
ــى المســار نحــو الهــدف،  ــات عل ــه والثب التوجي
ومنظومــة الحمايــة واالفــات مــن الصورايــخ 
المضــادة، وهــذه هــي النقطــة الرابحــة فــي ايــة 
مواجهــة بيــن الصواريــخ وبيــن منظومــة الدفــاع 

ــوي. الج
تبيــن فــي اختيــار قاعــدة أميركيــة بعيــدة 
التــي  القواعــد  بيــن  مــن  ربمــا  االبعــد  )هــي 
منظومــة  أن  لاســتهداف(،  مرشــحة  كانــت 
التوجيــه لــدى الصواريــخ المســتعملة، هــي فعالــة 
بشــكل كاف لتجــاوز مســار طويــل ملــيء بقواعــد 

عســكرية أميركيــة مجهــزة بقــدرات الكترونيــة 
مســارها  ولتحديــد  الطائــرة  االهــداف  لرصــد 
عــادة  تكــون  وحيــث   عليهــا،  وللتشــويش 
هــي  البعيــدة  المســافة 
نقطــة قــوة فــي منــاورة 
المدافــع ونقطــة ضعــف 
المهاجــم  منــاورة  فــي 
وقــت  الن  بالصواريــخ، 
علــى  والتعــرف  الرصــد 
والتجهيــز  الهــدف 
والرمــي  والتحضيــر 
ــر فــي حــاالت  يكــون اكب
ــد  ــي البعي مســافات الرم
المســافات  فــي  منــه 
ــي  ــه ف ــة التوجي ــد نجحــت منظوم ــرة، فق القصي

الهــدف. الــى  الوصــول  حتــى  الثبــات 
أمــا لناحيــة منظومــة االفات مــن الصواريخ 
المضــادة، فقــد تبيــن أن هــذه المنظومــة تعمــل 
فــي اتجاهيــن، األول ذاتــي ويتعلــق بتجهيــزات 
مــن  تعمــل  الصــاروخ،  مــع  عضويــة موجــودة 
خــال بــث اشــارات خادعــة للتشــويش علــى 
اشــارات الــرادارات العــدوة وتضييعهــا، واالتجــاه 
اجــراءات  بتنفيــذ  ويتعلــق  خارجــي  الثانــي 
ســيبرانية خارجيــة، عملــت علــى اســتهداف 
ــن  ــي بي ــة االتصــال الرقمــي وااللكترون منظوم
فأخرجــت  الجــوي،  الدفــاع  منظومــة  عناصــر 
أخــرى  لــدى  الخدمــة، وخلقــت  بعضهــا مــن 
ــد  ــى تحدي ــدرة عل ــا أفقدهــا الق ســتارا الكتروني
الصــاروخ والتعــرف عليــه واســتهدافه، والذي جاء 
الحقــا ليؤكــد هــذا العمــل الســيبراني االيرانــي، 
ــوة  ــام الق ــرال حاجــي زادة عــن قي ــح الجن تصري
الســيبرانية لوحداتــه بتحييــد ثمانــي طائــرات 
مســيرة أميركيــة، كانــت مهمتهــا حمايــة أجــواء 
القاعــدة الكترونيــا ومســاعدة منظومــات الدفــاع 
الجــوي فــي عملهــا الســقاط أي صــاروخ معــادٍ.

تقــل  ال  أخــرى  نقطــة  تبقــى  واخيــرًا، 
االيرانيــة  الصورايــخ  فعاليــة  عــن  أهميــة 
والتــي ســاهمت  لديهــا،  التوجيــه  ومنظومــة 
بنجــاح عمليــة الــرد، وتتعلــق بضعــف مســتوى 
جهوزيــة منظومــة الدفــاع الجــوي األميركيــة 
الباتريــوت، فكمــا يبــدو، ال يمكــن لاميركييــن 
وقواعدهــم  مواقعهــم  كافــة  وحمايــة  تغطيــة 
فــي المنطقــة والتــي تنتشــر فــي عــدة دول 
فــي  البحــري  النتشــارهم  باالضافــة  منهــا، 

تاريخيــًا  محشــوّة  الدوليّــة  السياســات 
ــات  ــق المدعــوم بمعطي ــرة مــن التلفي ــات واف بكمي
مباشــرة قــد ال تكــون حقيقيــة لكنهــا تعــرض دالئــل 

»مضخمــة« يقبلهــا قســم 
مــن الــرأي العــام ويأباهــا 

آخــرون.
تُجمــعُ  مــا  لكــن 
هــو  اآلليــة  هــذه  عليــه 
تقديــم تراتبيــة تبــدأ مــن 
االتهــام المتكــرر واإلدانــة 
اإلعاميــة، وأخيــرًا وضــع 
ــى الئحــة  المســتهدف عل
الســرية  العقوبــات 
للمخابــرات وهــذا يعنــي 

أي  السياســية  بالعقوبــة  االكتفــاء  أو  االغتيــال 
إعاميــًا. باســتهدافه  االســتمرار 

لكــن مــا فعلــه األميركيــون فــي دوائــر قرارهــم 
سياســيًا  إيــران  يســتهدفون  أنهــم  الرئاســي 
واقتصاديــًا بمواكبــة توتيــر عســكري منــذ أربعيــن 
ــًا الــى  عامــًا، ال تــزال العاقــات بينهمــا ترتفــع حين
مشــارف انــدالع حــرب كبيــرة وتنخفــض حينــًا 
آخــر الــى مســتوى احتــرام الخطــوط الحمــر بيــن 

مواقــع النفــوذ المختلفــة.
إال أن ادارة الرئيــس األميركــي ترامــب تخالــف 
ــارع  ــال وتس ــدأ باالغتي ــدي وتب ــط التقلي ــذا النم ه
الــى تبريــره بــأن هــذا القتيــل المســتهدَف كان 

ــة. ــز أميركي ــر ســفارات ومراك ــوي تفجي ين
واهيــة  الحجــة  هــذه  بــأن  شــعرت  وعندمــا 
وركيكــة أرفقتهــا باتهــام المجنــي عليــه بأنــه قتــل 
آالف األميركييــن فــي الشــرق االوســط متســببًا 

بالفوضــى الكبيــرة التــي تضــرب المنطقــة.
إن أحــداً لــم يصــدق هــذه الروايــات األميركيــة 
أميــركا  ترســل جيشــًا الجتيــاح  لــم  إيــران  ألن 
الشــمالية او الجنوبيــة ولــم تنشــر ألويتهــا فــي 
دول الشــرق االوســط. وهــذا مــا أكــده مجلــس 

تبريــرات  أن  كشــف  الــذي  األميركــي  النــواب 
ــة وال  ــر مقنع ــو غي ــه بومبي ــر خارجيت ــب ووزي ترام

دالئــل صادقــة عليهــا.

فاألميركيــون هــم الذيــن يحاصــرون إيــران 
وليــس العكــس ويجتاحــون عســكريًا معظــم 

دول المنطقــة.
ويحتّلــون افغانســتان والعــراق وســورية وليبيــا 
الشــاطئ  علــى  قواعــد  تســع  ولديهــم  واليمــن 
الســاحل  قبالــة  الفارســي  الخليــج  مــن  العربــي 
الفارســي تبــدأ مــن الكويــت والســعودية واإلمــارات 
واالردن،  عُمــان  الــى  وصــواًل  وقطــر  والبحريــن 
باإلضافــة الــى تســع قواعــد فــي العــراق ومراكــز 
تمويــن وتذخيــر فــي مصــر وأكبــر قواعــد فــي تركيا.

يجــب  المعطيــات  هــذه  الــى  اســتنادًا 
التســاؤل عــن هويــة هــذا المعتــدي: هــل هــم 

األميركيــون؟ أم  اإليرانيــون 
فمُضحــــكة  إيــران  أذرع  حكــــايات  امــا 
الدعــم  مــن  اســتفاد  اهلل  فحــزب  بدورهــا. 
مــن  لبنــان  جنـــــوب  لتحـــــرير  اإليرانــي 
»اســرائيل« محاربــًا إرهابــًا كونــــــيًا في ســورية 
الدولــة  أن  كمــا  الحدوديــة،  بــاده  ومناطــق 
الســورية حــرّرت القســم األكبــر مــن بادهــا 
الــذي كان محتــًا مــن ارهــاب مدعــوم أميركيــًا 
بتعاونهــا مــع اإليرانييــن والــروس وحــزب اهلل.

مــن  بفتــوى  فقاتــل  الشــعبي  الحشــد  امــا 
المرجعيــة الدينيــة الكبــرى ارهابــًا كاد يلتهــم كامــل 
طــرف  وبغــض  خليجــي  تركــي  بدعــم  العــراق 

متواطــئ. أميركــي 
كمــا ان إيــران اســتعانت بوحدتهــا الداخليــة 
لمجابهــة أعنــف حصــار اقتصــادي تتعــرّض لــه 

دولــة معاصــرة.
اليمــن  فــي  الحوثييــن  مســتوى  علــى 
إماراتيــًا  يجابهــون هجومــًا ســعوديًا  الذيــن 
والغربييــن  األميركييــن  مــن  مدعومــًا 
والخليجييــن منــذ خمســة أعــوام متواصلــة، 
وهــؤالء الحوثيّــون هــم مــن الزيــود الذيــن 

فقــط. عــام  ألــف  اليــوم منــذ  يحكمــون 
هــذا التشــريح التاريخــي الموثــق يكشــف 
أن عمليــة اغتيــال الجنــرال قاســم ســليماني 
وأبــو مهــدي المهنــدس ال تســتند الــى حجــة 
واضحــة  مبــررات  علــى  تتكــئ  وال  قانونيــة 
سياســي  صــراع  مــن  يــدور  مــا  باســتثناء 
بيــن أميــركا وإيــران علــى مســتوى النفــوذ 
ــون  ــأراد األميركي ــة، ف ــي المنطق ــات ف والتحالف
فــي  والهلــع  العــراق،  فــي  االضطــراب  اثــارة 
إيــران باغتيــال هذيــن المســؤولين األمنييــن.
ــتهدفين  ــون أن المس ــم األميركي ــر زع وللتبري
ومراكــز  ســفارات  لتفجيــر  يخّططــان  كانــا 
المجــاورة. والبلــدان  العــراق  فــي  لألميركييــن 
لكنهــم عجــزوا عــن عــرض دالئــل واضحــة 
التهاماتهــم التــي بقيــت علــى مســتوى الهواجــس 
والســرائر. وكان الخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطاب 
يقــول للنــاس: أظهــروا لنــا حســن نواياكــم واهلل 
أعلــم بالســرائر. والســرائر هــي النوايــا المكتومــة. 
قبــل  كان  حكــم  مــن  التعجــب  الــى  يدفــع  مــا 
الصامتــة  النوايــا  بموجــب  يحكــم  ال  عــام  ألــف 
ــم أرعــن  ــوم حاك ــا يق ــاس فيم ــة الن ــًا بمحب مكتفي
ــن  ــال قائدي ــرن الحــادي والعشــرين باغتي ــي الق ف
كبيريــن لتوجّســه منهمــا واعتقــاده انهمــا يضمــران 

ــة. ــاده األميركي ــداء لب الع
أســلوب  الســلوك يســتحضر  هــذا  مثــل  إن 
ــي تمتهــن »كار«  ــف الت ــد اللطي ــى عب الســيدة ليل
الكشــف عــن الغيــب وفنــون التنجيــم والتبصيــر.
وهــذا يدفعهــا الــى إطــاق »رؤاهــا« لزبائنهــا 
حــول اوضاعهــم المســتقبلية، ويدفعهــا إلطــاق 
تنبــؤات عــن األوضــاع المســتقبلية للعالــم بأســره 
ــل  ــآت مقاب ــد اللطيــف تتقاضــى مكاف والســيدة عب
هــذا اإللمــام بالغيــب، وهنــاك مــن يصدقهــا مقابــل 

ــدة. ــا مفي ــة ال تعتبره فئ
ــفيدون  لذلــك يبــدو أن ترامــب وفريقــه يستـــ
مــن تجربــة المنجميــن فيطلقــون أحكامــًا علــى 
أخصـــــامهم تتهمهــم بالتخطيــط الســري لهجمات 
تستــــهدفهم فــي قــراءات تشــبه قــراءات »الطالــع« 

و»التبصــر« وتديــن لمجــرد النوايــا.
بيــن  تشــابه  وجــود  عــن  يكشــف  وهــذا 
اســلوبي الســيدة ليلــى والرئيــس ترامــب انمــا 
الســرائر،  مــع  التعامــل  تداعيــات  اختــاف  مــع 
فمــا تقولــه عبــد اللطيــف ينعــش المســتمعين او 
ــدة  ــد م ــى بع ــه يتاش ــم، لكن ــى بعضه ــيئ ال يس
بســيطة مــن اطاقــه، امــا قــراءات ســيد البيــت 
ألنــه  فقاتلــة  بــاده  منافســي  لنوايــا  االبيــض 
القومــي  األمــن  وأجهــزة  بالمخابــرات  يســتعين 
االســتلهامات  إطــار  فــي  يقــع  مــن  كل  الغتيــال 
بومبيــو. خارجيتــه  ووزيــر  لترامــب  التخيمنيــة 

للبيــت  نصيحــة  إســداء  باإلمــكان  لذلــك 
عبــد  للســيدة  مركــز  بإيجــاد  تقضــي  األبيــض 
اللطيــف فــي أعلــى دوائــر القــرار األميركــي، يعمــل 
علــى قــراءة الطالــع واحــداث االيــام المقبلــة لتنظيــم 
يناهــض  قيــادي  لــكل  واســعة  اغتيــال  عمليــات 
السياســات األميركيــة وهــذا ليــس اتهامــًا موجّهــًا 
لعبــد اللطيــف بــل لترامــب الــذي يســتطيع إيجــاد 
عمــل فــي الشــرق االوســط يقــوم علــى التبصــر 
ــال فقــط، كمــا تفعــل السياســة األميركيــة  ولاغتي

ــم. ــدان العال ــف بل ــي مختل ف

البند المغيب في سجاالت التأليف
غالب قنديل

كعادتهــا فــي منــاخ التأليــف الحكومــي تطــوف نقاشــات وســجاالت عبــر وســائل اإلعــام  تتصــل بالتركيبــة 
الحكوميــة وحصــص القــوى المشــاركة أو الداعمــة ودفاتــر شــروط تســمية الــوزراء ويتفاقــم تبــادل االتهامــات 
بالعرقلــة علــى حــد ســكين الوقــت الــذي اليرحــم بينمــا تزدحــم المشــاكل الضاغطــة علــى عيــش النــاس اليومــي .

ــع  ــا بهل ــط الشــكوى مــن فوضــى األســعار وارتفاعه ــق الشــعبي  بينمــا تختل ــر والقل ــد التوت يتزاي
المودعيــن الصغــار علــى مدخراتهــم المجــوزة عنهــم بينمــا تتســارع األخبــار عــن توجــه المزيــد مــن 
ــر  ــك مــن تدابي ــر ذل ــا وغي ــن لديه ــد مــن العاملي ــال وصــرف المزي ــى اإلقف الشــركات والمؤسســات إل

ــار المالــي واالقتصــادي وجمــود األســواق. التكيــف مــع االنهي
ــاط  ــي مراوحــة وإحب ــرة االنتفاضــة ف ــم فك ــذي جذبته ــاخ يســتمر ويتجــدد شــعور الشــباب ال ــي هــذا المن  ف
ــادة واضحــة فــي حيــن  ــاب برنامــج واضــح وقي ــة التــي أخذتهــم إلــى الحلقــة المفرغــة وهــي غي غافليــن عــن العل
ــرص الترشــح  ــات سياســية تؤمــن ف ــورة تجمع ــى بل ــي الســاحات إل ــن ف ــة الناشــطين والمحركي تنصــرف غالبي
ــداد  ــيير واإلم ــكرات التس ــى معس ــة إل ــة المنتمي ــبكات الفاعل ــن الش ــم م ــة بدع ــة والوزاري ــب النيابي ــى المناص إل
الغربيــة ومــن المنابــر اإلعاميــة الحراكيــة التــي امســكت بمفاتيــح تشــكيل الــرأي العــام وهيــأت الظــروف المناســبة 

ــول الماضــي وبثــت اوهــام التغييــر والمحاســبة. لفوضــى متدحرجــة منــذ شــهر أيل
يغيــب عــن هــذا المشــهد الســؤال األهــم حــول برنامــج الحكومــة العتيــدة وخطــة عملهــا ويتحاشــى الجميــع 
فتــح هــذا النقــاش الــذي تحصــره وســائل اإلعــام بدائــرة مــن خبــراء يرتبطــون بشــركات ومعاهــد غربيــة تتبنــى 
أفــكارا مســبقة لتجديــد النظــام الريعــي بينمــا تتركــز انظــار الواقــع السياســي علــى حقــن اإلنعــاش المتخيلــة فــي 

وبغــض  ســيدر  ســلة 
النظــر عمــا فيهــا مــن 
سياســية  شــروط 
بالســيادة  تمــس 
مســار  مــع  وتتناغــم 
األميركــي  الضغــط 
القاتــل علــى المنطقــة 

. وبلدانهــا
نفســه  يطــرح 
ســؤال  بالمناســبة 
ــل  ــن التعطي ــي ع بديه

المتعمــد لتصريــف األعمــال الحكومــي ومــدى ارتباطــه بمشــيئة خارجيــة مــا قضــت بتــرك الحبــل علــى الغــارب دون 
مرجعيــة سياســية فعليــة للقــرار فــي التعامــل مــع القضايــا الكثيــرة العالقــة التــي تمــس مصالــح الســواد األعظــم مــن 
النــاس بحيــث تركــت األســواق والمصــارف والقطاعــات االقتصاديــة المختلفــة رهينــة استنســاب القــوى االحتكاريــة 
القابضــة وتدابيرحاكــم المصــرف المركــزي ونهجــه فــي التعامــل مــع الوضعيــن المالــي والنقــدي وفــي ظــل خلــل 
هيكلــي يعيشــه المصــرف منــذ زمــن بغيــاب مجلســه المركــزي الــذي يفتــرض أن يعمــل برئاســة الحاكــم وترتبــط 

بــه صاحيــات كثيــرة فــي الظــروف العاديــة واالســتثنائية علــى الســواء.
البرنامــج الحكومــي وخطــة تنفيــذه بســلة مــن اإلجــراءات هــي النقطــة األهــم فــي أي نقــاش حــول األزمــة 
وهــو البنــد المغيــب عمــدا عــن جميــع الســجاالت والنقاشــات لصالــح الشــغب الغوغائــي وخطــب الســقوف العاليــة 
للحراكييــن المشــحونين احيانــا بطموحــات شــخصية باتــت تثيــر انفضاضــا عنهــم وخافــات فــي صفوفهــم  بينمــا 
يشــمل هــذا العيــب التكوينــي اللبنانــي النافــر فــي ضفــة الحــراكات المتشــعبة قــوى وقيــادات وشــخصيات سياســية 
يفتــرض انهــا تمتلــك الخبــرة والقــدرة وهــي متقاربــة فــي رؤاهــا لكنهــا عاجــزة عــن بلــورة اطــر موحــدة ومشــتركة 

فــي التعامــل مــع األحــداث.
ــاب  ــذي يتحــول الخط ــي ال ــي الوضــع اللبنان ــز الرئيســي ف ــو اللغ ــب ه ــج الخــاص المغي برنام
السياســي فيــه إلــى تكــرار مضجــر لتوصيــف الكارثــة الزاحفــة بلغــة تهويليــة احيانــا ومــع العمــى الكلــي 
ــى  ــادر عل ــج ومســتقل ق ــوذج منت ــى نم ــال إل ــن االنتق ــه م ــا تقتضي ــي وم ــاذ الحقيق ــرص اإلنق ــن ف ع

ــة. ــة ومجدي ــادرة بالتوجــه شــرقا إلقامــة شــراكات جدي المب
طبعــا هــذا الخيــار لــن يكــون نزهــة وهــو ســيقابل مــن معســكر الهيمنــة األميركيــة بــردود فعــل قاســية وصعبــة 
ــع  ــة ضخمــة م ــدي التفاقي ــد المه ــادل عب ــة ع ــع رئيــس الحكوم ــاب توقي ــي اعق ــراق ف ــي الع ــا حصــل ف بشــاهد م
الصيــن وتهديــده شــخصيا مــن قبــل األميركييــن ثــم مــا جــرى مــن احــداث واضطرابــات حركهــا األميركيــون لوضــع 

البــاد علــى شــفير حــرب اهليــة طاحنــة.
لــم يعــد لبنــان قــادرا علــى مواصلــة العيــش فــي نمــوذج ريعــي تابــع يســحق فــرص نمــو اإلنتــاج ولــم يعــد 
لبنــان قــادرا علــى تحمــل تبعــات التقاســم الطائفــي للريــوع التــي شــحت وتراجعــت كمــا لــم يعــد بمقــدوره تجديــد 
ــران والصيــن وروســيا  ــة المانعــة ألي تواصــل مــع ســورية والعــراق وإي ــة األميركي ــة الهيمن ــاة فــي علب فــرص الحي
حيــث الفــرص الحقيقيــة لانتعــاش المالــي واالقتصــادي وإلحيــاء دورة االنتــاج والعمــل علــى توفيــر العديــد مــن 

احتياجــات البــاد النتشــالها مــن األزمــة الخانقــة.
ــف  ــاق الطائ ــن اتف ــة م ــود المعلق ــذ البن ــة ولتنفي ــة والمالي ــة االقتصادي ــادة الهيكل ــوب خطــة شــاملة إلع المطل
لتغييــر قواعــد إنتــاج الســلطة السياســية وقبــل كل شــيء تنهــي صيغــة اليــد المرفوعــة التــي تبيــح  ســيطرة القــوى 
االحتكاريــة التــي نهبــت الكثيــر مــن خيــرات البلــد ومــن مدخــرات اللبنانييــن المكدســة فــي ســندات الخزينــة وقبل 

كل شــيء إن ذلــك كلــه رهــن بــإرادة سياســية متحــررة مــن قبضــة الهيمنــة األميركيــة الغربيــة.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

الصراحــة المطلقــة فــي العمــل الدبلوماســي 
اي  قــراءة  مــن  بُّــدَ  ال   ، لــذا  بوقاحــة،  تُوصــفْ 
مــرة  مرتيّــن:  سياســي  او  دبلوماســي  تصريــح 
لقــراءة ســطور  التصريــح، و مــرّة أخــرى لقــراءة مــا 
ــدة  ــذه القاع ــن ه ــُذ ع ــح؛ تشّ ــن ســطور التصري بي
تصريحــات الرئيــس ترامــب ؛فهــي لصافتهــا و 
وقاحتهــا ، تُفهــمْ بقــراءة واحــدة و ســريعة. مِــنْ مــا 
ــاول تصريحــات الســيد   ــة لتن ــدمْ، وددتُ التوطئ تّق
رئيــس الــوزراء ،عــادل عبــد المهــدي ، تجــاه أميــركا 
ــراق  ــأنَّ الع ــه ب ــب ، و تأكيدات ــس ترام و إدارة الرئي
ال يريــد العــداء ألميــركا ، ويســعى الــى الســام 

ــوار مــع الجميــع .  وحســن الج
فــي قــول الســيد رئيــس الــوزراء " ال نريــد 
إدارة  أنَّ  علــى  داللــة   ،  " أميــركا  مــع  العــداء 
الرئيــس ترامــب لــم تُعــدْ تتعامــل مــع العــراق 
كصديــق او كحليــف ،علــى األقــل نظريــًا او 
صوريــًا ،باعتبــار بيــن البلديّــن اتفاقيــة تعــاون 
اســتراتيجية و فــي مجــاالت متعــددة ، و خاصة 

فــي المجــال األمنــي و العســكري .
ــا نتوقــع بــأنَّ مــرور عقــد مــن الزمــن علــى  ُكنّ
ــركا  ــراق وأمي ــن الع ــاون اســتراتيجية بي ــة تع اتفاقي
ســيكون العــراق اكثــر تقدمــًا و تطــورًا ،او ، علــى 
ــزًا لســيادته و حفظــًا  ــر ترســيخًا و تعزي األقــل ، اكث
بعــد   ، لكــن  !و  و معســكراته  المســلحّة  لقواتــه 

ســنوات مــن التعــاون االســتراتيجي ،  أصبحــت 
ــه  اجــواء العــراق عُرضــة لهجمــات اســتهدفت قوات
و  العتــاد  ومخــازن  الحــدود  منافــذ  و  المســلحة 
عمليــات اغتيــال ،تــارًة اســرائيلة الهويــة او مجهولــة 
ــبق  ــع س ــة م ــة الهوي ــرى أميركي ــارًة أخ ــة ، وت الهوي
اإلعــان و اإلصــرار ! أصبــحَ  العــراق ســاحة أميركيــة 
ــوذ  ــص او حســرْ  نف ــى تقلي ــل عل اســرائيلية للعم
ايــران فــي المنطقــة ، وعلــى حســاب مصلحــة و 
أمــن وســيادة العــراق . هــدف االتفــاق االســتراتيجي 
هــو  يبــدو،  مــا  علــى   ، أميــركا  و  العــراق  بيــن 
العســكري  الوجــود  لتعزيــز  العــراق  اســتخدام 
وتوســيع   ، الناتــوي  و   ، األميركــي  السياســي  و 
العــراق وضمــان  االختــراق االســرائيلي  لســاحة 

هيمنــة اســرائيل علــى المنطقــة.
الديمقراطيــة  التــي تذرعّــت بنشــر  أميــركا، 
ــة  ــراق وســوريا والمنطق ــي الع ــوق االنســان ف وحق
)باســتثناء فلســطين ( ، لــم تتــردد فــي الطعــن 
بقــرار مجلــس النــواب العراقــي ،القاضي بانســحاب 
ــة االســتراتيجية  ــاء االتفاقي ــة وانه ــوات األميركي الق
،بذريعــة ان التصويــت لــم يتــم مــن قبــل مكونــات 
الشــعب ! وكأنَّ التصويــت هــو تصويــت مكونــات و 

ــة !  ــواب و باألغلبي ــت ن ليــس تصوي
سترسّــخ أميــركا تعاملهــا مــع العــراق بأعتبــاره 
عــراق مكونًــات و ليــس عــراق شــعب ، بعــد أْن 

أفقدتــه ســمة عــراق دولــة وســيادة ! وفــي ذلــك 
تمهيــد القلمــة العــراق او تقســيمه .

شــعورها  و  العــراق  مــن  أميــركا  انســحاب 
بفقدانــه ســيقودها الــى ســعي حثيــث لتقســيمه .
مصلحــة اســرائيل و مصلحــة أميــركا هــو عــراق 
مــن  افضــل  ســيطرتهم  تحــت  ونصفــهِ  مُجــزأ 
عــراق موّحــد و خــارج عــن هيمنتهــم و توجيههــم .
مطالبتهــم  علــى  العراقييــن  يلــوم  أحــدَ  ال 
بســحب القــوات األميركيــة و غيرهــا ، أمضينــا اكثــر 
مــن خمســة عشــر ســنة و العــراق تحــت رعايتهــم 
ــاب  ــة اره ــذه الرعاي ــن ه ــضّ ع ــم ، وتمخ وكفالته
ــاك لســيادة و أمــن  ــي و فســاد وانته ــال داخل و اقتت
العــراق ، وتوظيــف العــراق لنصــب العــداء إليــران و 

ــة ســوريا !  محارب
يعــود  أْن  العــراق  مــن  أميــركا  تريــده  مــا 
لمحاربــة ايــران ، ومــا تريــده اســرائيل مــن العــراق 
ــة إلســرائيل و  ــات حليف ــح دوي ــمْ ويصب أْن يُقسّ

مجــرّده مــن ســاح يهــدد اســرائيل.
اقليميــًا و دوليــًا،  العــراق داخليــًا و  ســيعيش 
بيــن هدفيّــن  االغتيــال،  بعــد جريمــة  و خاصــة 
القــوات  إلخــراج  مســعى  بيــن  متناقضيّــن: 
انتصــار  و  و بقائهــا،  لترســيخها  آخــر  و  األجنبيــة 
العــراق هــو فــي بقائــه موحــدًا و مســتقًا معــززًا 

. وســيادته  بأمنــه 
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اإلدارة األميركية تُزاودُ على ليلى عبد اللطيف!
 د. وفيق إبراهيم

عن الفشل األميركي في حماية »عين االسد«
 شارل ابي نادر

الخليــج الفارســي وبحــر العــرب وخليــج عــدن 
وشــمال المحيــط الهنــدي، فهــذا يتطلــب مئــات 
بطاريــات الدفــاع الجــوي، والتــي عليهــا مواجهــة 
االف الصورايــخ الباليســتية االيرانيــة المنتشــرة 
ــران،  ــي اي ــاد ف ــة ارجــاء الب ــى كاف قواعدهــا عل
عبــارة  اطاقهــا  مســارات  ســتكون  وحيــث 
عــن شــبكة ضخمــة مــن كافــة االتجاهــات، 
لــن تفلــح منظومــات الباتريــوت بمواجهتهــا، 
عــدم  اثبتــت  االخيــرة  المنظومــة  ان  خاصــة 
فعاليــة كافيــة بمواجهــة رزمــة بســيطة مــن 
)صواريــخ  اليمنيــة  الباليســتية  الصواريــخ 
الجيــش واللجــان الشــعبية( أو بمواجهــة رزمــة 
ــة  ــخ المقاوم ــن صواري ــرى م ــدًا أخ ــيطة ج بس

الفلســطينية فــي غــزة.

ماذا تريد اميركا من العراق ؟ 
د .جواد الهنداوي


