
علــى  التعليــق  عــن  ســورية  مصــادر  وتحّفظــت 
بوصــف  رفيــع  مصــدر  واكتفــى  الحاصلــة،  التطــورات 
التهديــدات التركيــة بـ»الجعجعــة الفارغــة«. فــي الوقــت 
نفســه، أكــد المصــدر لـ»األخبــار« أن »لســوريا الحــق فــي 
ــا مــن اإلرهابييــن  ــر أراضيه ــه تحري ــكّل مــا يتطّلب ــام ب القي
ــه، أن  ــع، مــن جهت ــح مصــدر إقليمــي رفي ــم«. ورجّ ورعاته
ــدّ خشــبة خــاص  ــري بـ»م ــارة جيف تســتبق موســكو زي
ــدًا  ــرّرت الذهــاب بعي ــراً أن »موســكو ق ــرة«، معتب ــى أنق إل
فــي الضغــط علــى أنقــرة، قبــل عقــد محادثــات بيــن بوتيــن 
التفاهمــات، بمــا  إلــى تحديــث  قــد تُفضــي  وإردوغــان 
يضمــن تثبيــت المشــهد العســكري علــى مــا آل إليــه«.

وشــيكة  ســيطرة  إلــى  المشــهد  يؤشّــر  ميدانيــاً، 
للجيــش الســوري علــى كامــل الطريــق الدولــي حلــب 
- حمــاة )M5( )بقيــت 10 كيلومتــرات تقريبــًا فقــط خــارج 
مســار  وعلــى  الســيطرة(. 
ثــانٍ، يواصــل الجيــش قضــم 
غــرب  المناطــق  مــن  مزيــد 
المذكــور،  الدولــي  الطريــق 
فــي مــا يبــدو تمهيــدًا إلطبــاق 
ــي  ــق الدول ــى الطري ــل عل كام
 .)M4( الاذقيــة   - حلــب 
وتشــير معطيــات عــدة إلــى 
أن عمليــات الجيــش غربــي 
»M5« كانــت جــرس اإلنــذار 
اســتنفارًا  اســتدعى  الــذي 
تركيــًا منــذ مطلــع الشــهر الجــاري. وتــرى مصــادر ســورية 
معارضــة أن »أنقــرة كانــت مســّلمة بســيطرة الجيــش 
علــى M5، لكــن توســع العمليــات غربــًا كســر مبــدأ: خطــوة 
بخطــوة، الــذي ظــّل لســنوات ضابــط إيقــاع للتفاهمــات 
الروســية - التركيــة«. وكان مصــدر عســكري رفيــع أكــد، 
ــات الجيــش ســتتواصل  ــام، أن »عملي ــار«، قبــل أي لـ»األخب
بالكامــل«  الدولييــن  الطريقيــن  علــى  الســيطرة  حتــى 
مســار  مراقبــة  وفــي   .)2020 شــباط   4 »األخبــار«،  )راجــع 
ــى  ــم تقتصــر عل ــا ل ــًا أنه ــدو الفت ــات العســكرية، يب العملي
الطريقيــن الدولييــن بشــكل مباشــر فحســب، بــل اختــارت 
مســارات قوســيّة اســتراتيجية، تهــدف بشــكل واضــح 
إلــى توســيع »المحيــط اآلمــن«، وتفتــح مســارات نحــو 
مدينــة إدلــب بغيــة االســتفادة منهــا مســتقبًا. وتبــرز فــي 
ــب«  ــر حل ــة كف ــى »تل ــش عل ــذا الســياق ســيطرة الجي ه
االســتراتيجية وبلــدة ميزنــاز، بمــا تتيحــه مــن ســيطرة 
الســريع  الطريــق  هــو  األهميــة،  شــديد  طريــق  علــى 

مصــادر ميدانيــة معارضــة بـ»تجميــد العمليــة الموعــودة موّقتــًا، 
ــات روســية -  ــة مباحث ــه جول ــا ســتتمخّض عن ــي انتظــار م ف
تركيــة ثانيــة«، لــم تســفر عــن أيّ تغيــر فــي مواقــف الطرفيــن، 
ليهيمــن علــى المشــهد نبــأ مقتــل الجنــود الخمســة. وبــدا 
الفتــًا أن التعليــق الروســي علــى الحادثــة تضمّــن نفيــًا لـــ»أيّ 
خطــط محــدّدة لعقــد لقــاء بيــن الرئيســين )الروســي فاديميــر 
بوتيــن، والتركــي رجــب طيــب إردوغــان(«، فــي وقــت كان فيــه 
المســؤولون األتــراك يكــررون فــي تصريحاتهــم احتمــال عقــد 

لقــاء عاجــل بيــن الرئيســين.
األتــراك  الساســة  تتالــت تصريحــات  المقابــل،  فــي 
مولــود  الخارجيــة،  وزيــر  وقــال  بـ»االنتقــام«.  المتوعّــدة 
ــنا  ــاد، وجيش ــى األوغ ــل عل ــا بالمث ــو: »رددن ــاووش أوغل تش
ســيواصل القيــام بمــا يجــب«، فيمــا تحــدث الناطــق باســم 
الرئاســة التركيــة، إبراهيــم قالــن، عــن »ردّ فــوري علــى 

الهجــوم الغــادر«. بــدوره، هــدّد المتحــدث باســم حــزب 
التركــي  الجيــش  بــأن  جليــك،  عمــر  والتنميــة،  العدالــة 
ــى  ــر الجيــش الســوري عل ــى يجب ــزم« حت ــا يل »ســيفعل م
االنســحاب مــن المناطــق التــي ســيطر عليهــا فــي العمليــات 
األخيــرة، الفتــًا إلــى أن بــاده تتوقــع مــن حلــف »الناتــو« 
إلــى  الحلــف  انجــرار  ويبــدو  جانبهــا«.  إلــى  »يكــون  أن 
الدخــول العســكري المباشــر علــى خــّط األزمــة الراهنــة 
أمــرًا مســتبعداً، لكــن جــاء الصــورة بشــكل نهائــي قــد 
يكــون رهنــًا بزيــارة مزمعــة للمبعــوث األميركــي الخــاص 
ــاء، إال  ــررة األربع ــت مق ــري، كان ــس جيف ــوريا، جيم ــى س إل
أنــه اســتعجلها ليصــل أنقــرة ليــل الثاثــاء. وأعلنــت وزارة 
الخارجيــة األميركيــة،  أن جيفــري ســيزور تركيــا وألمانيــا 
بيــان  وأوضــح  والمنطقــة.  ســوريا  فــي  األزمــة  لبحــث 
الخارجيــة أن وفــداً برئاســة جيفــري ســيتوجّه   إلــى تركيــا 
المشــتركة  المخــاوف  أتــراك، »وبحــث  للقــاء مســؤولين 
وهجمــات قــوات النظــام الســوري المدعومــة مــن روســيا«.

حول انتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية وبناء ركائز قوة الدولة
محمد علي جعفر

فــي الحديــث عــن انتصــار الثــورة اإلســامية فــي إيــران يطغــى النقــاش حــول التحــوُّل األيديولوجــي 
الــذي أحدثتــه الثــورة علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي. دون إيــاء اإلهتمــام للركائــز التــي أنتجتهــا الثــورة 
والمرتبطــة ببنــاء مقومــات الدولــة اإليرانيــة وقدرتهــا علــى التأثيــر. وهــو األمــر الــذي ال ينفصــل عــن البُعــد 
األيديلوجــي، لكنــه بــات يُشــكل نموذجــًا علــى صعيــد الفعاليــة السياســية المتكاملــة بيــن النظــام والدولــة.

وقــد بــات ذلــك اليــوم محــط اهتمــام مراكــز الدراســات فــي محاولــة منهــا لفهــم نموذجيــة الحكــم 
فــي إيــران. وتعــزَّز هــذا التوجــه مــع اإلنجــازات التــي حققتهــا الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة علــى 

الصُعــد كافــة وفــي 
ــرة  ــر قصي ــرة تُعتب فت
الــدول.  عمــر  فــي 
سنســعى فــي هــذا 
لتســليط  المقــال 
وبشــكٍل  الضــوء 
موجــز عــم التحــوُّل 
الــذي صنعتــه الثــورة 
وتأثيــر  قــوة  فــي 

اإليرانيــة. الدولــة 
النقــاش  عنــد 

فــي نموذجيــة الحكــم وقــوة الدولــة يتبــادر الــى األذهــان مفهــوم األمــن القومــي، لمــا يشــكله مــن داللــة 
ــى  ــا عل ــة وقدرته ــات الدول ــر عــن إمكان ــاره بشــموليته يُعبِّ ــدول. وإلعتب ــوة وضعــف ال ــى ق خاصــة عل
اإلســتمرار. وهــو مــا بــات محــور اإلهتمــام فــي الــدول التــي تســعى لبنــاء قدراتهــا. األمــر الــذي نجحــت 

ــار. ــد اإلنتص ــًا بع ــال 41 عام ــران خ ــه إي في
فــي الجانــب المتعلــق بالحكــم فــي إيــران، يمكــن لحــاظ قــوة الدولــة مــن خــال التكامــل الجلــي 
بيــن الشــعب والحكومــة. وهــو مــا يُؤمنــه النظــام السياســي الــذي يتولــى إدارة فعاليــة العمــل 
ــي  ــزة ف ــق مي ــذي يُحق ــر ال ــادة. األم ــوم اإلســامي للقي ــًا مــن المفه ــًا انطاق ــًا ودولي السياســي محلي
عمليــة صُنــع القــرار فــي ظــل مؤسســات وأجهــزة عديــدة تتولــى صياغتــه وتتكامــل فيمــا بينهــا مــن 
أهمهــا البرلمــان )مجلــس الشــورى( ومجلــس صيانــة الدســتور ومجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام 
ــح المواطــن. ــًا مــن مصال ــة إنطاق ــح الدول والحكومــة. يجــري ذلــك ضمــن إطــار قومــي يخــدم مصال

وهنــا ال يقــوم التكامــل فــي الحكــم مــن خــال السياســة الداخليــة بــل إن السياســة الخارجيــة للجمهورية 
اإلســامية تنطلــق أيضــًا مــن منطلــق رعايــة المصالــح القوميــة للدولــة والنظــام ضمــن ســقف الحــرص علــى 

ل نموذجيــة فــي العاقــات الدوليــة للجمهوريــة اإلســامية. ســيادة الــدول األخــرى. وهــو مــا شــكَّ
ــوم  ــران الي ــل إي ــك تحت ــة. لذل ــة العلمي ــاء النهض ــي بن ــورة ف ــاهمت الث ــي س ــب العلم ــي الجان ف
ــف مؤسســات البحــث  ــق أحــدث تصني ــد العلمــي وف ــى الصعي ــي غــرب آســيا عل ــى ف ــة االول المرتب
العلمــي )نشــر أكثــر مــن 54388 مقالــة علميــة خــال العــام 2017(. وهــو مــا يُبــرز حجــم التطــور فــي 
مجــال البحــث العلمــي، األمــر الــذي ترتكــز عليــه الــدول الحديثــة فــي صناعــة القــرار. وقــد ســاهم ذلــك 

بالنتيجــة فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي اإلقتصــاد اإليرانــي.
ففــي الجانــب اإلقتصــادي تمكنــت إيــران مــن تحقيــق اإلكتفــاء الذاتــي وهــو الســبب الحقيقــي 
خلــف حــرب العقوبــات األمريكيــة ضدهــا. وهــي اســتطاعت فــرض نفســها فــي لعبــة التجــارة العالميــة. 
وهنــا تكفــي العاقــات التجاريــة اإليرانيــة مــع كل مــن الصيــن وروســيا والهنــد للداللــة علــى حجــم 
التحــول فــي الوضــع اإلقتصــادي اإليرانــي وأهميتــه. مــع لحــاظ أن الصيــن وروســيا والهنــد الــدول التــي 

تنافــس واشــنطن علــى اإلقتصــاد العالمــي.
ــا،  ــات ضده ــم العقوب ــدول رغ ــذه ال ــران وه ــن اي ــادل بي ــي التب ــوٍر ف ــى تط وتشــير اإلحصــاءات ال
وتحديــدًا فــي المــوارد الطبيعــة. ويتبيــن أنــه وخــال العــام 2018 شــكلت الصيــن أكبــر مســتوِرد للنفــط 
اإليرانــي )يتــراوح بيــن 500- 650 ألــف برميــل يوميــًا( وأكبــر مســتورد للســلع اإليرانيــة، )مــا يُقــارب قيمتــه 
ــن  ــام م ــي الع ــار دوالر ف ــي 100 ملي ــران حوال ــام تُصــدِّر إي ــك وبشــكل ع ــار دوالر ســنويًا(. كذل 3.5 ملي

المــواد الصلبــة )الحديــد والحديــد الزهــري والنحــاس واأللمنيــوم(.
ولــم تكتــف إيــران بذلــك بــل اســتثمرت قدراتهــا العلميــة واإلقتصاديــة فــي بنــاء مقومــات القــوة 
العســكرية. فعلــى الصعيــد العســكري تحتــل إيــران اليــوم المركــز الـــ 14 عالميــًا. فيمــا يصــل عــدد القــوى 
البشــرية المؤهلــة للخدمــة العســكرية الــى 40 مليونــًا. ويبلــغ عديــد الجيــش اإليرانــي نحــو 523 ألــف 
جنــدي باإلضافــة إلــى 350 ألفــا مــن االحتيــاط، ويُعتبــر مــن أكبــر الجيــوش فــي منطقــة غــرب آســيا. 
ــة أمــام مــا  كل ذلــك فــي ظــل تخصيــص لموازنــة عســكرية تقــارب 7 مليــار دوالر وهــي موازنــة قليل

تُخصصــه دول أخــرى أقــل قــوة.
بالنتيجــة تكفــي نقــاط القــوة هــذه إلظهــار قــوة التأثيــر والــذي ال يمكــن فصلــه عــن معــادالت الصراع 
ــد  ــى صعي ــي عل ــرار السياس ــة الق ــي صناع ــة ف ــة اإليراني ــوة الدول ــم ق ــر حج ــا يُظه ــو م ــي. وه الدول
المنطقــة والصعيــد الدولــي، ال ســيما قدرتهــا علــى التأثيــر فــي شــعوب فــي المنطقــة والعالــم. ولعــل 
المشــروع األبــرز والــذي أنتجتــه الثــورة اإلســامية كان دعــم حــركات التحــرر. وهــو المشــروع الــذي 
يُعبِّــر عــن البعــد الخــاص للثــورة اإلســامية. وفــي حيــن اســتطاعت عالميــة المفاهيــم التــي جــاءت 
بهــا الثــورة أن تلقــى مقبوليــة لــدى عــددٍ مــن الشــعوب فــي العالــم، ســاهمت هــذه المقبوليــة فــي 

تأميــن الشــرعية التــي أمنتهــا أفــكار الثــورة اإلســامية للشــعوب المســتضعفة.
اليــوم يعيــش العالــم مرحلــة مــن التحــول والتــي تقــع الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة فــي صلبهــا. 
ليــس فقــط مــن ناحيــة اإلســتهداف بــل مــن ناحيــة األثــر. وقــد انتقلــت إيــران بعــد الثــورة لتكــون دولــة 
فاعلــة ومؤثــرة وبشــكل يتماشــى مــع مصالــح وأفــكار الشــعوب المســتضعفة. اليــوم تحتفــل الجمهوريــة 
ــزاز  ــٍر واعت ــن فخ ــي ع ــعب اإليران ــه الش ــر في ــكٍل يُعب ــا، وبش ــى انتصاره ــرى 41 عل ــامية بالذك اإلس

تغبُطــه عليــه حتمــًا شــعوبٌ أخــرى فــي دولهــا.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

نفســها  أنقــرة  تجــد  الجــاري،  الشــهر  مطلــع  منــذ 
وبالتزامــن  الســوري.  الملــف  فــي  متتاليــة  مــآزق  أمــام 
ــب  ــي حل ــارك ريَف ــي مع ــش المســتمر ف ــدّم الجي ــع تق م
وإدلــب، تعــرّض الصلــف التركــي لهــزّات عنيفــة، تمّثلــت 
فــي خســارة عــدد مــن الجنــود مرتيــن فــي أســبوع واحــد، 
فضــًا عــن تمسّــك موســكو )حتــى اآلن( بدعــم عمليــات 
الوقــت عينــه، تســتمر جهــود  الجيــش الســوري. فــي 
ــرة،  ــن تحــت أنق ــى ســحب البســاط م ــي إل ــة ترم إقليمي
فــي مــا يتعلــق بالهيمنــة علــى الشــق السياســي مــن 

المعارضــة الســورية.
يمــرّ الملــف الســوري بأيــام فارقــة، بعدمــا وصلــت 
إلــى ذروة جديــدة، تــكاد تكــون غيــر مســبوقة  أحداثــه 
مــن مراكمــة التعقيــدات. وحتــى مســاء االثنيــن، كانــت 
ــر  ــهم التوت ــاع أس ــى ارتف ــر إل ــا تؤشّ ــات بمجمله المعطي
تضــع  عظــم  كســر  معركــة  يبــدو  مــا  فــي  اإلقليمــي، 
ــى المحــكّ، وتُخضــع  ــة عل ــات الروســية - التركي التفاهم
أنقــرة علــى وجــه الخصــوص الختبــار إرادات. وخــال األيــام 
ــا  ــة، أخّفه ــة متتالي ــات ميداني ــرة صفع ــت أنق ــة، تلّق الماضي
ــرد للمجموعــات الســورية المســّلحة  ــاوي المّط وطــأة الته
المحســوبة عليهــا فــي ريَفــي حلــب وإدلــب، وأشــدّها 
اإلصــرار الروســي علــى عــدم تقديــم تنــازالت مجانيــة 
ــود  ــل جن ــرّر مشــهد مقت ــك، تَك ــذه وتل ــن ه ــدة. وبي جدي
أتــراك، لتَتبــدّد تهديــدات الرئيــس التركــي، رجــب طيــب 
إردوغــان، عقــب مقتــل المجموعــة األولــى مــن جنــوده 
قبــل أســبوع. إردوغــان، الــذي ذهــب حــدّ إعطــاء مهــٍل، 
ــم تطبّقهــا  ــرام التزامــات ل ــة الاعبيــن باحت ــة بقي ومطالب
أنقــرة، وجــد نفســه أمــام حادثــة أخــرى أســفرت عــن مقتــل 
ــي  ــة مســتحدَثة ف ــي نقطــة تركي ــوده ف ــن جن خمســة م
ــب الشــمالي الشــرقي(. ويشــّكل  ــاز )ريــف إدل مطــار تفتن
ــا أن  ــدالالت، مفاده ــة ال ــالة واضح ــة رس ــتهداف النقط اس
النقــاط التــي أنشــأتها تركيــا خــارج إطــار »تفاهمــات أســتانا 
وأن  التصعيــد«،  بـ»خفــض  غيــر مشــمولة  وسوتشــي« 
ــالة  ــذه الرس ــب ه ــة«. وتكتس ــألة طبيعي ــتهدافها »مس اس
أهميــة مضاعفــة بفعــل توقيتهــا الافــت، الــذي تزامــن مــع 
رفــع ســقف التهديــدات التركيــة، والتلويــح بشــنّ عمليــة 

ــوري. ــش الس ــدّ الجي ــاملة ض ــكرية ش عس
وكانــت التهديــدات التركيــة قــد بلغــت أوجهــا قبــل مقتــل 
ــدي«  ــب بل ــة »عن ــت صحيف ــاعات، إذ نقل ــراك بس ــود األت الجن
الســورية المعارضــة،  عــن »قيــاديّ فــي الجيــش الحــر« قولــه 
إن »تركيــا طلبــت مــن الفصائــل رفــع الجاهزيــة«، وإن »الفصائــل 
أفــادت  الحقــًا،  العمليــة«.  النطــاق  الصفــر  الســاعة  تنتظــر 

إنترســت"، مقــاال  " ناشــونال  نشــرت مجلــة 
والسياســة  القومــي  باألمــن  المختــص  للكاتــب 
عــن  فيــه  تحــدث  ديفيــس،  دانييــل  الخارجيــة، 
مصيــر القــوات األمريكيــة بالشــرق األوســط، مؤكــدا 
أن التاريــخ العســكري والخبــرة األمريكيــة تقــول 
للرئيــس ترامــب: يجــب عليــه االنســحاب قبــل 

األوان. فــوات 
ــام 2015  ــدم ع ــة مق ــد برتب ــذي تقاع ــب ال ــال الكات وق
ــة  ــه بالمجل بعــد 21 عامــا بالجيــش األمريكــي، فــي مقال
ــدم  ــراف بع ــه هــو االعت ــى فعل ــاج إل ــا نحت ــة: "م األمريكي
خــال  المنطقــة  فــي  الفاشــلة  سياســاتنا  جــدوى 
ــوة العســكرية  ــأن الق ــراف ب ــن، واالعت ــن الماضيي العقدي
لــن تســفر عــن نتائــج إيجابيــة لبلدنــا، وســحب قواتنــا 
مــن كل مــن ســوريا والعــراق هــو القــرار اإليجابــي الــذي 

البــد وأن يتخــذه الرئيــس ترامــب.
"آن األوان"

وأضــاف: "ســقطت مجموعــة مــن الصواريــخ علــى 
ــي  ــداد ف ــة ببغ ــي الســفارة األمريكي ــام ف منشــأة الطع
أواخــر الشــهر الماضــي، أدت إلــى إصابــة شــخص 
واحــد لحســن الحــظ، نظــرا لعــدم وجــود مصالــح 
أمنيــة للواليــات المتحــدة علــى المحــك بالعــراق أو 
ســوريا، ســيكون مــن غيــر المســؤول فــي أقصــى 
الحــدود إبقــاء قواتنــا هنــاك، هــل يمكننــا االنتظــار 
حتــي يقتــل هجومــا آخــر جنودنــا وضباطنــا فــي هــذه 
ــا مــن الشــرق  المواقــع؟ لقــد آن األوان لســحب قواتن

ــدة". ــة جدي ــاء أمريكي ــفك دم ــل س ــط قب األوس
ــرة ضــد  ــة األخي ــر أن "الضرب ــب التقري ــد كات وأك
الســفارة هــي أحــدث موجــة متناميــة مــن الهجمــات 
األمريكيــة  العســكرية  القواعــد  ضــد  الصاروخيــة 
ــث  ــل الشــهر الماضــي، ففــي الثال ــذ أوائ ــراق من بالع
أصابــت  الماضــي،  األول  كانــون  ديســمبر/  مــن 
صواريــخ عــدة قاعــدة األســد الجويــة فــي العــراق، 
لكــن لــم تقــع إصابــات، وشــن مهاجمــون مجهولــون 
هجومــا صاروخيــا آخــر بعــد يوميــن علــى قاعــدة بلــد، 
مــرة أخــرى دون وقــوع إصابــات، إال أنــه فــي 9 التاســع 
المــرة  آخــر، هــذه  أدى هجــوم  ذاتــه،  الشــهر  مــن 
بالقــرب مــن القــوات األمريكيــة فــي مطــار بغــداد 

الشهيد سليماني.. دروس وعبر
* السيد محمد الطالقاني

الشهيد الحاج اللواء قاسم سليماني ذلك الرجل الهـــادئ ، الذي يعتمد على نفسه في انجاز مهماته الخاصة .
عرفتــه  رجــًا منطقيــًا ومؤدبــًا ومجامــًا مــن الطــراز األول، يســمع بهــدوء وإصغــاء، وإذا أراد أن يجيــب، يفعــل ذلــك بعفويــة وبســاطة. 

مــن لــم يــدرك إمكاناتــه، ال يســتطيع التكهــن بمكانتــه السياســية واألمنية.
إنــه الشــخصية التــي تعيــش بعيــداً مــن األضــواء ســوى بعــض الظهــور فــي المناســبات المهمــة التــي تتطلــب منــه تقويــم الوضــع 

اإلقليمــي والدولــي. فــكان حقــا جنديــًا مــن جنــود االمــام المهــدي )ع( يقاتــل فــي كل أرض يســتصرخ فيهــا أهــل االســام .
لقــد كان الشــهيد ســليماني مثــاال للوحــدة االســامية والتقريــب بيــن المذاهــب والــذي وصــف ذلــك بقولــه : لقــد كانــت حياتنــا 

درعــًا الهــل الســنّة وهــذا القــول ترجمــه عمليــا فــي حياتــه خــال دفاعــه عــن ســنّة ايــران واليمــن والعــراق وافغانســتان وســوريا .
لقــد كان الشــهيد ســليماني متواجــد دائمًــا فــي الســاحة، وكان يضحــي فــي المعــارك.  وفــي بعــض األحيــان كان يتواجــد حتــى 
فــي قلــب المعركــة، وكان الخطــر يازمــه دائمًــا، ولكنــه لــم يهتــم بهــذه األمــور ألن التضحيــة كانــت هدًفــا كبيــرًا لــه حتــى اســتطاع ان 

يهــزم اقــوى عــدو عرفتــه البشــرية مــن حيــث العنــف والبربريــة والهمجيــة والقســوة وهــو العــدو الداعشــي .
لقــد  حصــل الشــهيد ســليماني  علــى أجــر جهــاده الــذي اســتمر  لمــدة أربعيــن عامــًا علــى طريــق الرضــا اإللهــي بنيلــه الشــهادة 

التــي كانــت تســير معــه طــوال هــذه الســنين وقــد نالهــا علــى يــد اقــذر خلــق اهلل فــي االرض.
اننــا اليــوم وان لــم يعــد قاســم ســليماني موجــودًا بيننــا كشــخص ،ولكنــه موجــود معنــا كفكــر وثــورة نســتلهم منــه الــدروس 
والعبــر . وليعلــم العالــم اجمــع بــأن الحشــد الشــعبي الــذي وقــف معــه ســليماني فــي ايــام المحنــة كلــه اليــوم ســيكون ســليماني.
ــم ســتبدأون الحــرب ولكــن نحــن مــن  ــًا ترامــب األحمــق : أنت ــد مخاطب ــذا الوعي ــد توعــد الشــهيد ســليماني وهــو أهــل له لق
ســيقرر نهايتهــا. لــذا فلتســتعد امريــكا وحواضنهــا الــى الضربــة االخيــرة القاصمــة التــي ســتنهي دولتهــا الخرافيــة العفنــة كمــا توعدهــا 

الشــهيد ســليماني.
ايهــا االحمــق ترامــب اســتعد للجولــة االخيــرة حيــث ســتزئر كل الشــعوب االســامية المســتضعفة  بصــوت واحــد وســتقاتلك 
علــى أســوار البيــت االبيــض وتجعــل نهــارك ليــل. وســتدفع الثمــن غاليــا ياترامــب عندهــا ســيعلم الذيــن ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون 

والعاقبــة للمتقيــن.

ــب الجنوبــي  ــدة خــان العســل )ريــف حل الواصــل بيــن بل
الغربــي( ومدينــة إدلــب.

وحتــى اآلن، يمكــن القــول إن المعطيَيــن الميدانــي 
والسياســي يمهّــدان لنكســة تركيــة كبيــرة. وعــاوة علــى 
ــان شــديدا  ــرز معطي ــة، يب ــة المتاحق الخســارات الميداني
ــة فــي مــا يخــصّ »الملــف الكــردي«: األول، عــودة  األهمي
بيــن دمشــق  تفاهــم  العلنــي عــن مســارات  الحديــث 
و»اإلدارة الذاتيــة«؛ والثانــي مرتبــط بمســاعي الريــاض 
المســتمرة لـ»إعــادة هيكلــة المعارضــة الســورية« )راجــع 
»األخبــار«، 18 كانــون الثانــي 2020(. وتقــول مصــادر ســورية 
هــذا  علــى  مســتمرّ  »العمــل  إن  لـ»األخبــار«  معارضــة 
الصعيــد«، وتضيــف أن »أطرافــًا داخــل االئتــاف المعــارض 
عــن  المصــادر  تتحــدث  كمــا  المســاعي«.  هــذه  تؤيّــد 
»مبــادرة ســعودية، بغطــاء مصــري«، تهــدف إلــى »تطعيــم 
الذاتيــة«،  اإلدارة  عــن  بممّثليــن  الدســتورية  اللجنــة 
عــاوة علــى ســعي إلــى »تغييــر ممثلــي الفصائــل فــي 
الدســتورية«. ومــن المفتــرض، وفقــًا للمعلومــات المتوافــرة، 
أن »تحتضــن القاهــرة مؤتمــرًا للمعارضــة خــال الشــهر 

الجــاري«، مخصّصــًا لهــذا الشــأن.
علــى أن كّل مــا تقــدَّم ال يعنــي خســارة أنقــرة جميــع 
أوراقهــا. إذ تطــّل مــن بيــن تلــك األوراق واحــدة أمنيــة، تفتــرض 
مناطــق  فــي  أنقــرة  تعمــل لحســاب  نائمــة«  وجــود »خايــا 
ســيطرة دمشــق، التــي شــهدت الثاثــاء حادثــة ربمــا تدّلــل علــى 
ــا، حيــث انفجــرت عبــوة ناســفة  القــدرات األمنيــة لتلــك الخاي
علــى طريــق المــزة فــي قلــب العاصمــة، فــي حادثــة صغيــرة ذات 
دالالت كبيــرة. ومــا لــم يكــن ذلــك مرتبطــًا بـ»تصفيــة حســابات 

ــدالالت. ــة ال ــة بالغ ــد يكــون رســالة تركي ــة«، فق داخلي
التعزيــزات  مــن  مزيــدًا  التركــي،  الجيــش  أرســل 
الحــدود مــع  المنتشــرة علــى  إلــى وحداتــه  العســكرية 
ســوريا، وتلــك المتواجــدة داخــل محافظــة إدلــب. وذكــرت 
وكالــة »األناضــول« التركيــة أن القافلــة المكوّنــة مــن 100 
مركبــة مدرّعــة وناقــات جنــود، َقدِمــت مــن منطقــة 
عمليــة »نبــع الســام« فــي ســوريا، وســتّتجه إلــى واليــة 
هطــاي )علــى الحــدود مــع إدلــب(. وتحــدّث »المرصــد 
أكثــر  وصــول  عــن  جهتــه،  مــن  المعــارض،  الســوري« 
ــات  ــن دباب ــا بي ــوّع م ــة، تتن ــة تركي ــن 1450 شــاحنة وآلي م
وناقــات جنــد ومدرّعــات وغــرف حراســة متنّقلــة ورادارات 
ــهر  ــن ش ــذ الـــ2 م ــورية، من ــي الس ــى األراض ــكرية، إل عس
ــغ عــدد الجنــود  شــباط الحالــي وحتــى 11 شــباط، فيمــا بل
األتــراك الذيــن انتشــروا فــي إدلــب وحلــب خــال الفتــرة 

ــدي. ــن 6000 جن ــّل ع ــا ال يق ــك م تل

دمشق ألنقرة..»ِكش سلطان« 
صهيب عنجريني

“قبل فوات األوان وسفك دماء أمريكية جديدة”.. 

ناشونال إنترست: على واشنطن سحب قواتنا من سوريا والعراق
ــة". ــد مــن القــوات العراقي ــة العدي ــى إصاب ــي إل الدول

القــوات  عــن  تخلــى  الحــظ  أن  إلــى  ولفــت 
ــب  ــي وأصي ــد أمريك ــل متعاق ــا ُقت ــراق عندم ــي الع ف

فــي  جنــود  ثاثــة 
فــي  صاروخــي  هجــوم 
كانــون  ديســمبر/   27
-هــو  الماضــي  األول 
عشــر  الحــادي  الهجــوم  
الخمســة  األســابيع  فــي 
وقــع  الــذي   - الســابقة 
بالقــرب مــن كركــوك، ردا 
علــى ذلــك، أمــر الرئيــس 
هجــوم  بشــن  ترامــب 
جــوي منســق بعــد يوميــن 

علــى جماعــة "كتائــب حــزب اهلل" الشــيعية العراقيــة، 
آخــرون.  51 وجــرح  عراقيــا   25 فيهــا  قتــل  والتــي 

نتــج  الهجــوم  هــذا  فــإن  الكاتــب،  وبحســب 
عنــه ردا متوقعــا مــن أعضــاء المليشــيات الشــيعية 
الســنة  رأس  عشــية  ففــي  بالعــراق،  األخــرى 
الجديــدة، اقتحــم مئــات المحتجيــن الشــيعة أبواب 
الســفارة األمريكيــة فــي بغــداد، وأضرمــوا النــار فــي 
العديــد مــن المبانــي والقــوا الحجــارة علــى مشــاة 
ــة اليــوم الثانــي،  ــول نهاي البحريــة األمريكيــة، وبحل
وانتهــت  النظــام  العراقيــة  الحكومــة  اســتعادت 
االحتجاجــات، مــع عــدم قتــل أو إصابــة األمريكييــن.
وتيــرة  ارتفــاع  اســتمرار  مــع  لكــن  وتابــع: 
ترامــب بهجــوم بواســطة طائــرة  أمــر  التصعيــد، 
بــدون طيــار فــي 3 ينايــر/ كانــون الثانــي، أســفر 
قاســم  البــارز،  اإليرانــي  الجنــرال  مقتــل  عــن 
ســليماني قائــد فيلــق القــدس، والمتهــم بتشــجيع 
اقتحــام الســفارة. هــذا، أيضــا، كان لــه رد فعــل متوقــع 
مــن إيــران، وفــي الســابع مــن الشــهر ذاتــه، هاجمــوا 
 12 بحوالــي  العــراق  فــي  الجويــة  األســد  قاعــدة 

صاروخــا، أســفر عــن إصابــة 34 جنديــا أمريكيــا.
ــى الرغــم مــن أن  ــه عل ــى أن ــب إل وأشــار الكات
وزيــر الخارجيــة اإليرانــي قــال: إن طهــران لن تنتقم 
ــد مــن المليشــيات  ــك، تعهــدت العدي ــر مــن ذل أكث

ــن  ــام م ــة باالنتق ــي المنطق ــتقلة ف ــيعية المس الش
ــذي  ــر ال ــر الهجــوم الصاروخــي األخي ــا، ويعتب جانبه
وقــع علــى ســفارة واشــنطن هــو األحــدث، ولــن 

يكــون بــا شــك هــو األخيــر، والســؤال إذن هــو إلــى 
ــي  ــى األرض ف ــوات عل ــى ســتبقى واشــنطن ق مت
العــراق وســوريا، هــل عندمــا يجلســون، حرفيــا، فــي 

الصحــراء فــي انتظــار وصــول الصــاروخ التالــي؟
هجمات انتقامية

لــأذى  قواتنــا  تعرضــت  إذا  أنــه  إلــى  ونــوه 
بســبب تهديــد أمــن وطنــي قــوي لبلدنــا، فــإن 
الذيــن  أعضائنــا  وجميــع  األمريكييــن  معظــم 
تــم نشــرهم فــي الخدمــة ســيتحملون الخطــر 
ــوا للعمــل  ــل كل شــيء، تطوع ــم قب والمخاطــر، فه
ألنهــم يحبــون بلدهــم وعلــى اســتعداد للتضحيــة 
إخوانهــم  لحمايــة  األمــر،  لــزم  إذا  بحياتهــم، 
األمريكييــن، ومــع ذلــك، عندمــا ال يوجــد مثــل هــذا 
الخطــر علــى أمننــا، فمــن اإلســراف والحماقــة - إن 
لــم يكــن اإلهمــال الجنائــي- التضحيــة بــا معنــى 

بــأرواح األمريكييــن فــي الشــرق األوســط.
وأردف الكاتــب، قائــا: إذا ُقتــل المزيــد مــن القــوات 
األمريكيــة فــي الهجــوم الصاروخــي التالــي، فســوف 
يتعــرض الرئيــس مــرة أخــرى لضغــط هائــل للــرد علــى 
الجنــاة، كمــا تباهــى ترامــب فــي كثيــر مــن األحيــان، 
فإنــه لــن يكــون ردا متبــادال، ولكــن مثــل هجــوم 29 
ديســمبر/ كانــون الثانــي علــى "كتائــب حــزب اهلل"، 
ــا هــي النتيجــة  ــه، م ــا من ــا عانين ــع م ــا يتناســب م بم

ــة؟ ــل هــذه االســتجابة الثقيل ــة لمث المحتمل
وزاد: بالطبــع ســيكون رد الفعــل الفــوري مــن 
الثنــاء علــى ترامــب  الكثيريــن فــي أمريــكا هــو 
الســتعداده للدفــاع عــن أفــراد الواليــات المتحــدة 
مــن هجــوم العــدو، ومــع ذلــك، فــإن النتائــج طويلــة 
ــد  ــدورة التصعي ــتمرار ل ــرد اس ــل ســتكون مج األج
ــد  ــت اآلن، وق ــذي اســتمر لبعــض الوق ــام ال واالنتق
أســفر بالفعــل عــن مقتــل أمريكــي واحــد، واقتحــام 
ــة 38 شــخصا بجــروح. الســفارة فــي بغــداد، وإصاب
الهجمــات  مــن  كل سلســلة  فــإن  الكاتــب،  وبحســب 
مــن  والمزيــد  المزيــد  مقتــل  فــي  تســببت  االنتقاميــة 
ــي األمــن أو  ــأي شــيء ف ــك ال تســاهم ب األشــخاص، ومــع ذل
الرخــاء أو الحريــة األمريكيــة، وإنمــا علــى النقيــض مــن ذلــك، 
فــإن كل ضربــة عنيفــة مــن ترامــب تزيــد مــن عــدد وشراســة 
أولئــك الذيــن يعــادون الواليــات المتحــدة فــي المنطقــة، حيــث 
مــرة  كل  وفــي  األمريكييــن،  مــن   الكثيــر  بقتــل  يتعهــدون 
ينجحــون فيهــا، يتعيــن علــى ترامــب أن يرفــع مــن مســتوى 

ــب. ــكل أصع ــوراء بش ــى ال ــودة إل ــق الع ــن طري ــان ع الره
وشــدد هــذا الضابــط المتقاعــد علــى أن "يكــون 
الراديكاليــة  الجماعــات  أن  اآلن،  الواضــح  مــن 
والعنيفــة فــي المنطقــة لــن تُخضــع لعمليــات القتــل 
القــادة  مــن  نتخلــص  مــرة  كل  فــي  المســتهدفة، 
وتــزداد  بســرعة  اســتبدالهم  يتــم  الرئيســيين، 
الحاجــة الماســة للعــدو لمهاجمــة األمريكييــن. إن 
ــرة خاســرة ال  ــي فك ــدو ه ــى الع ــة القضــاء عل محاول
ــف عــن تعريــض  يمكــن أن تنجــح، يجــب أن نتوق
حيــاة أبنائنــا وبناتنــا للخطــر فــي المحاولــة العقيمــة".

هــو  فعلــه  إلــى  نحتــاج  مــا  "لكــن  واســتدرك: 
فــي  الفاشــلة  جــدوى سياســاتنا  بعــدم  االعتــراف 
المنطقــة خــال العقديــن الماضييــن، واالعتــراف بــأن 
القــوة العســكرية لــن تــؤدي أبــدا إلــى نتيجــة إيجابيــة 
لبلدنــا، ويجــب علينــا ســحب قواتنــا مــن كليهمــا، 
والفشــل فــي ســحب قواتنــا منهمــا أو اإلصــرار علــى 
اســتمرار سياســة االنتقــام يضمــن الفشــل المســتمر 
ــران، ال نجــرؤ  ــع إي ــى حــرب شــاملة م ــؤدي إل ــد ي وق
علــى انتظــار مثــل هــذه النتيجــة الكارثيــة والتــي 

ــا". ــا. اســحبوا قواتن ــا تمام ــؤ به ــن التنب يمك
ناشونال انترست
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