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 محمد صادق الهاشمي
 مــن ينظــر بدقــة الــى الخريطــة المذهبيــة اليــوم يجــد ان العالــم االســالمي مــن اعمــاق اســيا 
الــى ايــران والخليــج وصــوال الــى الشــام ولبنــان كلهــا تنــادي ياحســين وتتعــارف فيمــا بينهــا وتمــزج 
نــداء ))ياحســين(( بالتحــرك والوعــي والثــورة والعــزاء والمــواالت,  ومــا كنــا قبــل ثــورة االمــام الخمينــي 
نحــن الشــيعة نعلــم الخريطــة الشــيعية كــم حجمهــا ومســاحتها وكــم عــدد الشــيعة فــي العالــم , ومــا 
كنــا نعــي ان الحســين ع يمكــن ان يتكــرر فــي حياتنــا ويغيــر مــن واقعنــا وينهــض بنــا الننــا كنــا نحــد 

الثــورة الحســينية بيــوم بمــكان وزمــان محــرم مــن دون اثــر يترتــب وحــق نطالــب بــه .
- لقــد كانــت حقــوق الشــيعة مغيبــة وبثــورة االمــام الحســين عليــه الســالم التــي ترجمهــا االمــام 
ــك  ــرت تل ــد اق ــم ق ــوق لشــيعة العال ــى صحــوة فكــر ووجــود وحق ــورة الشــهيد الصــدر ال ــي وث الخمين
الحقــوق واخــرى فــي طريقهــا ان تقــر وتســتقر , فــكل الثــورات تنتهــي ولكــن كل ثــورة انطلقــت مــن 
رحــم الثــورة الحســينية اســتمرت وربــت وانبتــت مــن كل زوج بهيــج , فهــا هــي ايــران االســالم وهــذا 
عــراق التشــيع ولبنــان نصــر اهلل ويمــن االنصــار وســورية الممانعــة  وبحريــن التحــدي كلهــا تفــرض 

وجودهــا الحقيقــي مســتمدة قوتهــا مــن حركــة الحســين ع . 
- مــن يــرى الســيل البشــري الرافــع للرايــات الحســينية  مــن اعمــاق اســيا الــى ايــران وصــوال الــى 
كربــالء يــدرك ان هــذا الســيل يمــازج الدمــوع بالــدم , والــوالء بالثــورة ريثمــا يتغيــر العالــم باســره وتقــر 

حقــوق الشــيعة فــي العالــم, بانتظــار الثــورة المهدويــة الكبــرى .
ــا التــي وضعهــا المســتمعر لتقســيم العالــم االســالمي فككهــا االمــام الخمينــي مــن  -  الجغرافي
خــالل تحريــك االمــم الشــيعية بحركــة الثــورة الحســينية فالــكل ترفــع رايــة واحــدة وتتجــه الــى هــدف 
واحــد ورســالة ومصيــر ومذهــب جامــع ومانــع وهاهــو العالــم كلــه يــرى الحســين اليــوم مــن خــالل امــة 

تتحــرك وعــزاء يقــام ودمــوع والء تــذرف ورجــال يقفــون علــى الســواتر .
- الثــورة الحســينية التــي اريــد لهــا ان تخمــد وتجمــد وتتحــدد بالقــدور والنــذور والمقابــر والمنائــر 
اليــوم تحولــت الــى امــة تتجــه الــى الثــورة والقــوة والعــزة والمنعــة والممانعــة , نحــن الشــيعة اليــوم 
كمــا تعلمنــا مــن االمــام الخمينــي فقــد ومــا زجنــا بيــن الرثــاء والبــكاء والتغييــر وتصحيــح المســير فلــوال 
االمــام الخمينــي الــذي علمنــا ان الحســين فينــا رســالة وكرامــة وهويــة وعشــق وتضحيــة وجهــاد لمــا 

تمكــن الشــيعة اليــوم مــن ان يرســموا موضعهــم فــي االمــم . 
- علينــا ان النقلــل مــن شــان القــدور والمواكــب والصيحــات والــوالء والمشــاة الــى الحســين والمجالــس 
مهمــا كانــت اال النــادر منهــا والمخالــف الن كل تلــك الحركــة تظهــر حقيقــة العــراق والعالــم االســالمي كــم 

هــو حســيني , ولهــذا كانــت تعاليــم ميشــيل عفلــق مبكــرا بمنــع ممارســة كل تلــك الشــعائر.

حراك بغداد الدبلوماسي.. مكامن القوة ومحورية التأثير
عادل الجبوري

قوانين الحرب الجديدة تترسّخ
ناصر قنديل

هل آن آوان الهروب من اليمن؟
يحيى السني - كندا

بــدأ االعــالم الســعودي خــالل االيــام المنصرمــة 
السياســيين  والمحلليــن  والكتــاب  والصحفييــن 
شاشــات  علــى  يظهــرون  الذيــن  والعســكريين 
العنتريــات  الجعجعــة  عــن  بالتوقــف  التلفزيــون 
ــود أزمــة  ــراف بوج ــة، واالعت ــة واقعي والحديــث بلغ
حقيقيــة وصعوبــة بالغــة فــي تجاوزهــا، وأكثــر مــن 
ذلــك حاجــة الســعودية للخــروج مــن هــذه الحــرب.
وممــا ال شــك فيــه ان مايحــدث فــي جنــوب 
ــد لهــذا  اليمــن مــن احــداث هــي مــن اجــل التمهي
الهــروب وتحميــل االطــراف اليمنيــة المتصارعــة 
علــى عــدن مســؤوليه فشــل الســعودية فــي حربهــا 

ــى اليمــن. عل
 ففــي األســابيع األخيــرة، أصبحــت األراضــي 
الســعودية مســتهدفة بشــكل متزايــد مــن قبــل 
اليمــن  مــن  قادمــة  مســيّرة  وطائــرات  صواريــخ 
بموقــف اليحســد  بــن ســلمان  واصبــح محمــد 
عليــه خصوصــا بعــد اعــالن انســحاب االمــارات 
مــن الحــرب أثبتــت أن عالقتهــا مــع الســعودية 
ــح تتخفــى  ــة بالمصال ــة متعلق ليســت ســوى عالق
اإلمــارات مــن خاللهــا تحــت ظــل الحجــم اإلقليمــي 
القــذرة.  ومخططاتهــا  مآربهــا  لتنفيــذ  للســعودية 
ويبــدو أن اإلمــارات وحكامهــا ينتظــرون اليــوم الــذي 
ستنكســر فيــه شــوكة المملكــة العربيــة الســعودية 
فــي المنطقــة ليظهــروا هــم علــى الســاحة العربيــة 

كقــوة إقليميــة صاعــدة.
وحســب فرانســوا فريســون روش : “أعتقــد 
ــن  ــي الخــروج م ــن ســلمان يرغــب ف ــد ب أن محم

هــذا الصــراع. ومــع ذلــك، فهــو يريــد حفــظ مــاء 
وجهــه. فهــو ال يســتطيع تحمــل قــدرة المتمرديــن 
ــى  ــوة األول ــي وجــه الق ــوف ف ــى الوق ــن عل الحوثيي
الصعيــد  وعلــى  العربيــة.  الجزيــرة  شــبه  فــي 

الداخلــي، هــل يمكــن أن يحافــظ علــى مصداقيتــه 
إذا أعطــى االنطبــاع بخســارة صــراع بــدأه بنفســه؟
حبــل  تلــوي  الســعودية  ان  الواضــح  ومــن 
اســتراتيجية  غيــاب  مــع  عنقهــا  علــى  المشــنقة 
ســعودية واضحــة فــي اليمــن منــذ اكثــر مــن اربــع 
ــي  ــد الســعودية ف ــر، تتكب ســنوات وبحســب تقاري
عملياتهــا العســكرية فــي اليمــن خســائر تقــدر بـــ200 
مليــون دوالر يوميــا علــى األقــل كمــا وصــل عــدد 

القتلــى مــن الجنــود الســعوديين إلــى أكثــر مــن 3 
الرســمية. آالف حســب اإلحصائيــات 

اميــركان  صحيفــة  مــن  هورتــون  مايــكل  يقــول 
كنزيرفتــف ”مــن األفضــل للقــادة الســعوديين واإلماراتييــن 

ــام  ــي ع ــد أللف ــذي يمت ــن ال ــخ اليم ــن تاري ــوا م أن يتعلم
مــن اســتنزاف دم وخزائــن القــوى اإلمبرياليــة ”

هــزم اليمنيــون الرومــان واألتــراك العثمانييــن 
كمــا   .1967 عــام  البريطانييــن  وطــردوا   ، مرتيــن 

هزمــوا المصرييــن الذيــن غــزوا فــي عــام 1962.
ــارات  ــة الســعودية واإلم ــة العربي ــت المملك قام
العربيــة المتحــدة بتســليح ودعــم عــدد كبيــر مــن 
ــيات والفصائــل اليمنيــة ، بعضهــا يرتبــط  الميليش

بتنظيــم القاعــدة. وذلــك ألن الغــرض الســري مــن 
»التدخــل« ليــس لــه عالقــة بنفــوذ إيرانــي متصــور 
أكثــر مــن ارتباطــه بتأميــن الوصــول إلــى ثــراوت 

ــة. ــا الطبيعي ــتراتيجية وموارده ــن االس اليم
 تشــارك المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي حــرب اســتعمارية جديــدة مــن 
ــدان  ــوارد واألراضــي. يحــاول البل ــل الســلطة والم أج
مــع بعضهمــا  يتنافســان بشــكل متزايــد  اللــذان   ،

ــوذ. ــى مناطــق نف البعــض ، تقســيم اليمــن إل
واالن وصلــت دول العــدوان الــى قناعــة ان ال 
ــف  ــة. جهودتحال ــي الحــرب اليمني ــوز ف ــن الف يمك
وكشــفت  حقيقيًــا  نجاحًــا  تحقــق  ال  العــدوان 
واالســتراتيجي  العســكري  العجــز  عــن  الحــرب 

الســعوديون. والقــادة  للقيــادة 
العربيــة  المملكــة  تخســر  أن  المتوقــع  مــن 
الســعودية هــذه الحــرب. يمكــن أن يكــون مــأزق 
الحــرب اليمنيــة بدايــة انهيــار المملكــة وهــذا يمكــن 

أن يــؤدي إلــى تغييــرات جذريــة فــي المنطقــة.
والســعودية تعلــم بهــذا وتحــاول الهــرب االن 

قبــل فــوات االوان. 
وكمــا ذكــر الصحفــي نــوا ملمــان مــن صحيفــة 
االســبوع االمريكيــة ان ترامــب علــى وشــك أن 

ــك؟  ــيعترف بذل ــل س ــى. ه ــه األول ــر حرب يخس
مــن الواضــح ان الســعودية اصبحــت فــي مهــب 
الريــح فــي اليمــن لــم ينفــع معهــا الدعــم االمريكــي 
ولــم ينفعهــا االخــوة االعــداء فــي االمــارات وكل يــوم 

تغــوص اكثــر فــي مســتنقع الحــرب فــي اليمــن.

ــوراء  ــام عاش ــية أول أي ــه، وعش ــر من ــول والعاش ــن أول أيل ــا بي – م
ــه االهتمــام بأمــن مجالســها بالنســبة لحــزب  ــا يعني ــا، وم وآخــر أيامه
اهلل، فــرض الحــزب معــادالت قــوة جديــدة فــي تــوازن الــردع وقوانيــن 
الحــرب بينــه وبيــن كيــان االحتــالل. والتاريخــان 1 و9 ايلــول ســيصيران 
جــزءًا مــن ذاكــرة جديــدة، تحتــّل مكانــة موازيــة لذاكــرة تمــوز 2006، 
الوعــد  بيــن  الفــرق  إثبــات  والقيمــي  األخالقــي  ببعدهــا  فالقضيــة 
الصــادق والتهديــد الــكاذب، وتوصيــف دقيــق لمكانــة كل مــن قــادة 
محــور الشــر الــذي يقــوده كيــان االحتــالل ومحــور المقاومــة الــذي 

ــراهلل. ــن نص ــيد حس ــانه الس ــق بلس ينط
– الهــدف الــذي تمّــت إصابتــه ليــس مهمــًا ، و ال خســائر بشــرية 
تســتحق الــرد ، و االحتفــاظ بحــق الــرد ومكانــه وزمانــه ، و لــن ينجــح أحــد 
باســتدراجنا للحــرب ، جمــل ومفــردات ومصطلحــات كانــت تــالزم الخطــاب 
العربــي الرســمي لعقــود، تهربــًا مــن المواجهــة مــع كيــان االحتــالل، وصــارت 
فــي مرحلــة انتقاليــة جــزءًا مــن خطــاب محــور المقاومــة فــي طــور االنتقــال 
مــن الــردع الســلبي إلــى الــردع اإليجابــي، وتفــادي التــورط بمواجهــة لــم 
تكتمــل شــروط خوضهــا وضمــان الفــوز بهــا. وهــا هــي اليــوم تصيــر مفــردات 

التعامــل  مــن  األميركــي،  الخطــاب  يتكــون منهــا  ومصطلحــات وجمــل 
األميركــي مــع إســقاط إيــران ألهــم طائــرات الحــرب اإللكترونيــة األميركيــة 
فــي العالــم، إلــى تعامــل كيــان وجيــش اإلحتــالل مــع عمليــة أفيفيــم التــي 
خرقــت خطــًا أحمــر عمــره مــن عمــر الكيــان بحرمــة االقتــراب مــن حــدود 
ــة  ــع أول إســقاط المقاوم ــرّر م ــا هــي تتك ــام 48. وه ــة ع فلســطين المحتل

لطائــرة مســيّرة للعــدو تنتهــك األجــواء اللبنانيــة.
– الفــارق بيــن قواعــد االشــتباك وقوانيــن الحــرب ومعــادالت 
الــردع كبيــر، فقوانيــن الحــرب تضــع بيــد فريــق قــدرة شــنّ حــرب، 
ــدرع.  ــى رســم نتائــج التــورط فيهــا بقــدرة ال ــد اآلخــر القــدرة عل وبي
ورد  العســكري  الفعــل  حــدود  لترســم  االشــتباك  قواعــد  وتأتــي 
الفعــل عليــه تحــت ســقف قوانيــن الحــرب ومعــادالت الــردع، فتبقــى 
ــادر  ــد الق ــردّ بي ــى ال ــى شــنّ الحــرب ويبق ــادر عل ــد الق ــادرة بي المب
ــل  ــذا كان الحــال قب ــردع. وهك ــدرة ال ــى رســم حــدود الحــرب بق عل
أول أيلــول، كيــان االحتــالل بيــده قــدرة شــنّ الحــرب، والمقاومــة 
ــا  ــا، وم ــورط فيه ــل الت ــاباته قب ــم حس ــه يقي ــدرة ردع تجعل ــك ق تمل
بينهمــا، جيــش االحتــالل يشــنّ هجماتــه بمــا ال يســتفز قــدرة 

الــردع، والمقاومــة تــردّ بمــا ال يســتفز الكيــان للذهــاب إلــى حــرب.
ــابقة  ــادالت الس ــدود المع ــة ح ــت المقاوم ــول تخّط ــذ أول أيل – من
وضربــت حيــث يســتفز العــدو ليشــن حربــًا، ولــم يفعــل، واعــادت الكــرة 
ــان  ــم يفعــل، فحــدود فلســطين الـــ 48 وســالح الجــو بالنســبة لكي ول
االحتــالل أهــم الخطــوط الحمــراء، والتهويــن مــن حجــم فعــل المقاومــة 
ــذ  ــراء. ومن ــه الحم ــع ســقوط خطوط ــالن ارتضــاء ومســاكنة م ــو إع ه
اليــوم لــم تعــد بيــد كيــان االحتــالل قــدرة شــن حــرب وتغيــرت قوانيــن 
المعادلــة، وقواعــد االشــتباك صــارت متحركــة بيــد المقاومــة ترســمها 
ــز  ــار تمرك ــن اعتب ــدءًا م ــة، ب ــراء التراكمي ــا الحم ــت خطوطه ــي تثبي ف
ــًا  ــة خط ــواء اللبناني ــار األج ــى اعتب ــر، إل ــًا أحم ــي ســورية خط ــا ف قوته
أحمــر، والتتمــة تأتــي تباعــًا. وكيــان اإلحتــالل ســيمتنع تباعــًا عــن كل 
ــادرة  ــردع، وهــو قــدرة المب مــا يســتفز مــا هــو أبعــد اليــوم مــن قــدرة ال
لرســم خطــوط حمــراء، وبالتالــي نحــن أمــام تــوازن اســتراتيجي جديد 
متحــرك بســرعة ليرســو علــى معادلــة الــردع اإليجابــي، وإعــالن نهايــة 
مرحلــة الــدرع الســلبية المتحركــة ســقوفها مــا بيــن 1996 وتفاهــم 

نيســان وحــرب تمــوز 2006.

االيــام  هــذه  بغــداد  العراقيــة  العاصمــة  تشــهد 
حــراكا سياســيا ودبلوماســيا الفتــا، عناوينــه متعــددة، 
وشــخوصه مختلفــة، وموضوعاتــه متشــابكة ومتداخلــة.

ــة اســيوية  ــات ســتة عشــرة دول رؤســاء برلمان
اجتمعــوا يــوم االربعــاء، الرابــع مــن شــهر ايلــول/ 

ــر  ــار المؤتم ــي اط ــداد، ف ــي بغ ــاري ف ــبتمبر الج س
ــة فــي  ــة الدائمــة للتخطيــط والموازن ــدوري للجن ال

الجمعيــة البرلمانيــة االســيوية.
ومّثــل المؤتمــر، فعاليــة سياســية مهمــة، عكســت 
اكثــر مــن حقيقــة، لعــل  ابرزهــا واهمهــا، ان العــراق 
تجــاوز المنعطفــات الخطيــرة والمحطــات الحرجــة، 
وبــات عنصــرا فاعــال ومؤثــرا فــي محيطــه االقليمــي، 
وقــد عبــر رئيــس مجلــس النــواب محمــد الحلبوســي 
عــن هــذه الحقيقــة فــي كلمتــه االفتتاحيــة بالمؤتمــر، 
الوفــود  بعــض  وممثلــي  رؤســاء  تناولهــا  وكذلــك 

ــم. ــم وتصريحاته ــي كلماته ــاركة، ف المش
وخــالل االعــوام الســبعة المنصرمــة، احتضنــت 

والسياســية  االمنيــة  التحديــات  رغــم  ـ  بغــداد 
الكبيــرة والخطيــرة التــي واجههــا العــراق ـ فعاليــات 
لعــل  واقتصاديــة،  وامنيــة  سياســية  وملتقيــات 
ــام 2012،  ــع ع ــي ربي ــة ف ــر القمــة العربي ــا مؤتم ابرزه
ــات دول الجــوار،  فضــال عــن مؤتمــر رؤســاء برلمان

وغيرهــا،  االســتخباراتي،  التنســيق  ومؤتمــرات 
والعلميــة. االقتصاديــة  والمعــارض  والمؤتمــرات 

الوقــت  فــي  العــراق  كان  االعــوام،  وطيلــة هــذه 
ــات وافشــال المخططــات  ــاز العقب ــذي ينجــح بأجتي ال
والمشــاريع التخريبيــة التأمريــة، كان يعــزز حضــوره 
فــي شــتى المســاحات والمياديــن االقليميــة والدوليــة، 
المناســبة،  الداخليــة  واالرضيــات  المناخــات  ويهيــئ 
ليكــون جــزءا مــن الحــل وليــس جــزءا مــن المشــكلة.

التاريخــي  االنتصــار  تحقيــق  ان  والشــك 
الكبيــر علــى تنظيــم »داعــش« االرهابــي، خريــف 
العــام 2017، عــزز ثقــة المجتمــع الدولــي والمحيــط 
ــا واســعة  ــح آفاًق ــا وفت ــر فرصً ــراق، ووف ــي بالع االقليم

أمــن  تعزيــز  بنــاءة حــول ســبل  لحــوارات  ورحبــة 
المنطقــة، وكيفيــة احتــواء وتطويــق األزمــات التــي 
تعانيهــا، وآليــات تنميــة المصالــح المتبادلــة والقواســم 
المشــتركة ـ الســيما فــي الجوانــب االقتصاديــة ـ بمــا 

ينفــع الشــعب العراقــي والشــعوب االخــرى.
ــى  ــدول االســيوية ال ــات ال ومــن مؤتمــر برلمان
ــارة االميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة احمــد  زي
ابــو الغيــط لبغــداد، لــم تكــن المســافة الزمنيــة 
ــار  ــى كب ــذي التق ــط، ال ــو الغي ــدة، فأب ــة بعي والهدفي
حامــاًل  جــاء  العراقييــن،  والمســؤولين  الساســة 
ومعقــدة،  ومتداخلــة  ملفــات شــائكة  معــه جملــة 
مثــل ملــف األزمــة اليمنيــة، وملــف األزمــة الســورية، 
وملــف التصعيــد االميركــي ـ االيرانــي، اذ إن العــراق، 
مــن جانــب، يمتلــك عالقــات وقنــوات حــوار وتواصل 
ــاء االقليمييــن والدولييــن، ومــن  مــع مختلــف الفرق
جانــب اخــر، يمتلــك رؤى وتصــورات واقعيــة وعمليــة 
للتعاطــي مــع االزمــات، والتوصــل الــى معالجــات 
ــن الخســائر واالســتحقاقات. ــدر م ــل ق ــول بأق وحل

بغــداد  بيــن  الزيــارات  تبــادل  أن  وطبيعــي 
المســتويات،  أعلــى  وعلــى  االخــرى،  والعواصــم 
فــي  يعبــر  والملفــات،  القضايــا  بــكل  والخــوض 
جانــب كبيــر منــه عــن طبيعــة موقــع ومكانــة العراق، 
ــر  ــا تعب ــا، مثلم ــع به ــي يمكــن أن يضطل واالدوار الت
المؤتمــرات والفعاليــات السياســية والدبلوماســية 

واالمنيــة واالقتصاديــة الواســعة عــن ذلــك.
وتتحــدث بعــض المصــادر الخاصــة، أن االميــن 
العــام لجامعــة الــدول العربيــة، طلــب مــن مضيفيــه في 
ــر فــي العمــل والتحــرك  بغــداد، المســاهمة بقــدر أكب
الســريع علــى كل االطــراف، مــن اجــل نــزع فتيــل 
االزمــات، وتجنيــب شــعوب المنطقــة المزيــد مــن 
الكــوارث والويــالت، مــن خــالل اســتثمار منظومــة 

العالقــات االيجابيــة للعــراق مــع الفرقــاء والخصــوم 
ــا  ــا واهتمام ــال وتجاوب ــد تفاع ــد وج ــواء، وق ــى الس عل

ــه. ــه وطرح ــاء ب ــا ج ــرا بالنســبة لم ــا كبي عراقي
وألن دور ومكانــة وموقعيــة وتأثيــر وحضــور العــراق، 
لــم يتبلــور مــن خــالل جهــد رســمي حكومــي، ولــم 
ينطلــق مــن الغــرف والقاعــات الموصــدة فحســب، وانمــا 
بواســطة المرجعيــات الدينيــة، وقطاعــات الــرأي العــام 
المختلفــة، والحشــد الشــعبي ارتباطــا بظــروف وخلفيــات 
تشــكله وظهــوره، والنخــب المجتمعيــة المتنوعــة، فأنــه 
مــن الطبيعــي جــدا، ان يترتــب علــى أي اســتهداف 
سياســي او اعالمــي او عســكري الي مــن هــذه العناويــن 
والرمــوز، مواقــف حازمــة وحاســمة، وذلــك مــا حصــل 
حيــال االســاءات والتجــاوزات التــي صــدرت مؤخــرا مــن 
قنــاة الحــرة االميركيــة ضــد المؤسســة الدينيــة فــي 
العــراق، الــذي كان احــد ابــرز واهــم اســباب ودوافــع زيــارة 
مســاعد وزيــر الخارجيــة االميركــي لشــؤون الشــرق 
االدنــى ديفيــد شــينكر للعــراق، ولقائــه بكبــار صنــاع 
القــرار فيــه، وكان مــن بيــن مــا اكــده شــينكر هــو احتــرام 

ــة. ــة الديني ــام للمرجعي ــدور اله ــالده لل ب
ولــو لــم تــدرك واشــنطن اهميــة وتأثيــر وحضــور 
مجمــل العناويــن والرمــوز الدينيــة والوطنيــة العراقيــة، 
ــح،  ــور بالمســار الصحي ــه االم ــي توجي ومســاهمتها ف
لمــا ســارعت الــى التحــرك الدبلوماســي ـ السياســي 
علــى مســتوى عــال لتطويــق مــا ترتــب ويترتــب مــن 

تبعــات واثــار ســلبية علــى حماقــات »الحــرة«.
واذا كان حــراك بغــداد الدبلوماســي االخيــر، هــو 
ــإن انعكاســات  ــن حــراك أوســع وأشــمل، ف جــزء م
ومعطيــات الواقــع تؤكــد وتؤشــر بوضــوح الــى ان 
القــوة السياســية واالمنيــة والمجتمعيــة  مكامــن 
مســاراته  وتحــدد  الحــراك  تصنــع  مــن  هــي 

وفضاءاتــه. ومســاحاته  واتجاهاتــه، 

استهداف معبر البوكمال ــ القائم..
 حصار سوريا وحلفائها بالنار

 أيهم مرعي
أجّــل الجانــب العراقــي خطــوة افتتــاح معبــر القائــم - البوكمــال إلــى أجــل غيــر مســمّى، بعــد قصــف 
جــوي اســتهدف عــدة نقــاط قريبــة مــن المعبــر مــن الجانــب الســوري، مــا يتــرك األســئلة مفتوحــة حــول 

مســتقبل المعبــر االســتراتيجي بيــن البلديــن
بعــد أكثــر مــن شــهر علــى إعــالن الجانــب العراقــي ُقــربَ افتتــاح معبــر القائــم - البوكمــال مــع ســوريا 
ــرب الحــدود،  ــران ق ــن إي ــة م ــل مدعوم ــا فصائ ــز فيه ــع تتمرك ــة مواق ــة، اســتُهدفت أربع ــراض اقتصادي ألغ

األيمــن  الجانــب  كمــا 
بقصــف  المعبــر،  مــن 
جــوي “مجهــول”، لتؤجَّــل 
الــذي  االفتتــاح  ترتيبــات 
إشــعار  حتــى  قريبــًا  كان 
ذكــرت  مــا  وفــق  آخــر، 
عراقيــة.  أمنيــة  مصــادر 
الــذي  العراقــي  القــرار 
إعــالم  وســائل  نقلتــه 
أمنــي،  مســؤول  عــن 
مباشــرًة  التأجيــل  ربــط 
بـ”العــدوان الــذي تعرّضت 

ومصابيــن”. ضحايــا  وقــوع  إلــى  وأدى  عراقيــة...  فصائــل  “اســتهدف  والــذي  البوكمــال”،  مدينــة  لــه 
ــي  ــل ســوريا، وف ــي داخ ــاط اإلســرائيلي واألميرك ــن النش ــدًا م ــتهداف بعي ــذا االس ــراءة ه ــن ق وال يمك
اإلقليــم، الــذي يهــدف إلــى “احتــواء النفــوذ اإليرانــي”، وحصــار دمشــق وحلفائهــا أيضــًا. ويمكــن عــدّه 
ــة  ــات األميركي ــى العقوب ــرّد” عل ــدم “التم ــوة، وع ــل الخط ــرورة تأجي ــي بض ــب العراق ــر للجان ــة تحذي بمثاب
ــدًا عــن  ــاف بعي ــي حــاول االلتف ــب العراق ــى رغــم أن الجان ــران وســوريا. وعل ــى إي ــة المفروضــة عل والغربي
أعيــن األميركييــن المتمركزيــن علــى مقربــة مــن القائــم، واقتــرح افتتــاح منفــذ مؤقــت فــي بلــدة الحصيبــة، 
المتاخمــة البوكمــال، وهــو مــا اتُّفــق عليــه خــالل زيــارة الوفــد العســكري الســوري لقضــاء القائــم مطلــع آب 

ــراً. ــي متعث ــاح بق المنصــرم، إال أن االفتت
وكان يُرجّــح أن يُفتتــح المعبــر بحضــور وفــود رســمية مــن البلديــن فــي النصــف األول مــن الشــهر 
ــتية  ــة اللوجس ــدم الجاهزي ــى ع ــزى إل ــت تُع ــي كان ــب العراق ــن الجان ــل م ــرارات تأجي ــدّة ق ــد ع ــاري، بع الج
لالفتتــاح. وفــي هــذا الســياق، أكــدت مصــادر مطلعــة لـ”األخبــار” أن “المعبــر كان جاهــزًا مــن الجانــب العراقــي 
منــذ الموعــد المقــرّر فــي األوّل مــن أيلــول، إال أن الضغوطــات األميركيــة، ومعهــا عــدم وجــود قــرار عراقــي نهائــي، 
كانــت الســبب الرئيــس للتأجيــل”. وأضافــت المصــادر أن “التأجيــل المتكــرر يعكــس عــدم وجــود قــرار حاســم 
فــي بغــداد حــول فتــح المنفــذ الحــدودي األهــم مــع ســوريا”، الفتــة إلــى أن “بعــض القــادة العراقييــن يفضلــون 
التريــث فــي الخطــوة حتــى نضــج الظــروف السياســية”. وأشــارت أيضــًا إلــى “وجــود آراء لجهــات قياديــة عراقيــة 

وازنــة فــي افتتــاح المعبــر بغــضّ النظــر عــن الضغوطــات، باعتبــاره قــرارًا ســياديًا وطنيــًا”.
ــب  ــار”، أن “الجان ــى “األخب ــث إل ــي حدي ــوري، ف ــي س ــدر حكوم ــه مص ــد في ــت أك ــي وق ــك ف ــي ذل يأت
الســوري أنهــى كل التحضيــرات اللوجســتية والخدميــة المتعّلقــة بافتتــاح المعبــر”، مشــيرًا إلــى “تخديــم 
المعبــر باإلنترنــت والكهربــاء، وتجهيــز مراكــز لوحــدات الشــرطة والجمــارك... وهــو فــي انتظــار إخطــار مــن 
العــراق لتحديــد موعــد رســمي الفتتاحــه”. وفــي هــذا الســياق، نشــرت الصفحــة الرســمية لمحافظــة ديــر 
ــب  ــى الجان ــم عل ــد الشــرطة، خــالل تجوله ــة وقائ ــظ المدين ــت، صــورًا لمحاف ــة األســبوع الفائ ــزور، نهاي ال

ــرًا لموعــد افتتاحــه المفتــرض. ــر، تحضي الســوري مــن المعب
وتحظــى خطــوة افتتــاح المعبــر بأهميــة خاصــة لــدى الجانــب الســوري، لكونهــا تُســهم فــي فتــح بوابــة 
اقتصاديــة مهمــة، تســاعد فــي توفيــر االحتياجــات المهمــة مــن المحروقــات وســواها، باإلضافــة إلــى تنشــيط 
ــن  ــر، وتمكي ــار الحصــار بشــكل كبي ــف آث ــر تخفي ــاح المعب ــك مــن شــأن افتت ــري. كذل ــر الب ــة التصدي حرك
ســوريا مــن توفيــر احتياجاتهــا الطارئــة مــن مســتلزمات إعــادة اإلعمــار للمناطــق المحــررة، باإلضافــة إلــى 
المســاعدة فــي دخــول كميــات مــن القطــع األجنبــي إلــى البــالد. لكــن هــذه اآلمــال تصطــدم بمســاٍع أميركيــة 
ــة مــرات عــدة، كان آخرهــا  ــه جهــات رســمية أميركي ــا أكدت ــا، وهــو م - إســرائيلية لحصــار دمشــق وحلفائه
علــى لســان مســاعد وزيــر الخارجيــة األميركيــة لشــؤون الشــرق األوســط، والمبعــوث الخــاص إلــى ســوريا، 
جويــل رايبــورن، مــن مدينــة إســطنبول التركيــة، حيــث قــال إن بــالده “تعمــل علــى تجفيــف مــوارد الحكومــة 
الســورية وحلفائهــا مــن خــالل العقوبــات االقتصاديــة”، مشــيرًا إلــى أن الهــدف مــن الضغــط علــى دمشــق، 

إجبارهــا “علــى الجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات فــي جنيــف، وتطبيــق القــرار 2254”.


