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ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

االنسحاب الصدري ومتاهات األزمة العراقية
عادل الجبوري

بينمــا كانــت الجهــود والمســاعي منصبّــة
علــى إقنــاع الصــدر بالقبــول بمبــدأ التفاهــم
مــع شــركائه فــي البيــت الشــيعي ،فإنهــا اآلن
راحــت تنصــبّ علــى كيفيــة إبقائــه فــي دائــرة
الحــراك للحــؤول دون الذهــاب إلــى الخيــارات
الســلبية الخطيــرة.
إذا كانــت األزمــة السياســية فــي العــراق
ظلــت طيلــة  8شــهور محشــورة فــي عنــق
الزجاجــة ،فــي ظــل تبايــن المواقــف والتوجهــات
بيــن الفرقــاء ،الســيما الطرفيــن الرئيســيين
للمكــوّن الشــيعي ،المتمثليــن بالتيــار الصدري
واإلطــار التنســيقي ،فــإن إعــان زعيــم التيــار
الصــدري ،الســيد مقتــدى الصــدر ،انســحابه
مــن العمليــة السياســية ،خلــط األوراق وأربــك
المشــهد العــام إلــى حــد كبيــر ،وفتــح البــاب
واســعاً للمزيــد مــن االحتمــاالت والقــراءات
والفرضيــات الســيئة والمتشــائمة.
انســحب الصــدر بعــد أن وجــد نفســه عاجــزاً
عــن تطبيــق رؤيتــه بتشــكيل حكومــة أغلبيــة
وطنيــة مــع شــركائه مــن الكــرد والســنة ،بعيــداً
عــن قــوى اإلطــار التنســيقي ،ورافضــاً بشــكل
قاطــع التوافــق والتفاهــم مــع األخيــرة .وال شــك
أن انســحابه يعنــي الشــيء الكثيــر ،ارتباطــاً
بالثقــل السياســي والشــعبي الــذي يمتلكــه
ا عــن وجــوده فــي مختلــف
الصــدر وتيــاره ،فض ـ ً
مفاصــل الدولــة ومؤسســاتها ،وبمــا يمكّنــه مــن
توجيــه األمــور كيفمــا يريــد ،ســواء كان مشــاركاً
فــي الحكومــة وحاضــراً فــي البرلمــان أو العكــس
وبينمــا كانــت الجهــود والمســاعي منصبّــة
علــى إقنــاع الصــدر بالقبــول بمبــدأ التفاهــم
مــع شــركائه فــي البيــت الشــيعي ،فإنهــا اآلن
راحــت تنصــبّ وتتركزعلــى كيفيــة إبقائــه فــي
دائــرة الحــراك والــدور اإليجابــي لرســم معالــم
المرحلــة المقبلــة وصياغــة مالمحهــا ،للحــؤول
دون الذهــاب إلــى الخيــارات الســلبية الخطيرة.
وفــي مــا يتعلــق بخطــوة الصــدر أو قــراره،
هنــاك جملــة حقائــق ال يمكــن بــأي حــال مــن
األحــوال التغاضــي عنهــا أو القفــز فوقهــا ،مــن
أجــل اإلحاطــة بأبعــاد المشــهد وتفاصيلــه،
وتداعياتــه وتفاعالتــه ومســاراته القادمــة.
مــن بيــن أبــرز تلــك الحقائــق ،تقديــم
أعضــاء الكتلــة الصدريــة فــي مجلــس النــواب
العراقــي ،البالــغ عددهــم  73نائبـاً اســتقاالتهم
علــى ضــوء توجيــه زعيــم التيار الســيد مقتدى
الصــدر ،يعــدّ تحــوّ ًال مهمــاً فــي مســارات
الحــراك السياســي القائــم فــي الســاحة
العراقيــة طيلــة الشــهور الـــ  8المنصرمــة،
التــي أعقبــت االنتخابــات البرلمانيــة المبكــرة
فــي  10تشــرين األول /أكتوبــر الماضــي .هــذا
التحــوّل المهــم يرتبــط فــي جانــب منــه
بالثقــل العــددي األكبــر الــذي يمثلــه التيــار
الصــدري فــي مجلــس النــواب ،مقارنــة بالكتــل
والكيانــات األخــرى ،وفــي جانــب آخــر منــه -
وكمــا أشــرنا آنفــا -يرتبــط بالثقــل السياســي
والجماهيــري للتيــار وزعيمــه فــي مجمــل
العمليــة السياســية.
وعلــى ضــوء ذلــك االنســحاب ،تبــرز
حقيقــة تبــدل خارطــة البرلمــان وتغيــر حجــوم
بعــض الكتــل ،وتحديــداً الشــيعية منهــا ،مــا
يعنــي انبثــاق تحالفــات واصطفافــات جديــدة،
مــن شــأنه أن يمهــد الطريــق لبلــورة الكتلــة
البرلمانيــة األكبــر ،والتــي يقــع علــى عاتقهــا

عــام  1979اتخــذت المؤامــرة ضــدّ الشــعب
الفلســطيني اشــكا ًال قانوني ـاً ،فقــد أغفلــت إتفاقيــة
كمــب دايفيــد برعايــة أميركيــة حــق الفلســطينيين
علــى أرضهــم ،وأعطــت للكيــان “اإلســرائيلي” “حق”
االســتمرار فــي احتاللــه األراضــي الفلســطينية
ا عــن زيــادة أعــداد المســتوطنات علــى تلــك
فض ـ ً
االراضــي ،رغــم مخالفــة ذلــك للقوانيــن الدوليــة؛
وهــذا االمــر منــح “إســرائيل” ليــس فقــط القــدرة
علــى عــدم وضــع حــدّ الحتاللهــا وإنمــا ســهل
امــر اســتمرار االعتــداءات ضــد لبنــان وممارســة
سياســة االرض المحروقــة فــي المناطــق الجنوبيــة
تمهيــداً الجتياحهــا لبنــان عــام  1982بحجــج وأعــذار
واهيــة ولــم يكــن الهــدف مــن الوصــول الــى
العاصمــة بيــروت إخضــاع لبنــان فقــط او إلحاقــه
فــي المنظومــة األميركيــة “االســرائيلية” بشــكل
كامــل ،إنمــا المســتهدف الــى ذلــك تهيئــة األرضيــة
الخصبــة للتنفيــذ العملــي لألجنــدة الخاصــة
بتوطيــن الفلســطينين فــي البــاد التــي يقيمــون
فيهــا علــى ان يكــون لبنــان باعتبــاره الحلقــة
األضعــف باكــورة تنفيــذ هــذا المشــروع.
ورغــم االندحــار الصهيونــي عــن لبنــان

تســمية رئيــس الــوزراء ،وبالتالــي كســر
الجمــود وإنهــاء حالــة االنســداد السياســي.
واضــح جــداً أن زمــام المبــادرة بــات اآلن بيــد
قــوى اإلطــار التنســيقي ،مــن دون أن يعنــي
ذلــك ذهابهــا منفــردة لصياغــة معالــم المشــهد
القــادم ،ألنهــا حتــى لــو أرادت ذلــك ،فســوف

ا عــن
آخــرون فــي اإلطــار التنســيقي ،فضــ ً
صــدور توجيهــات مشــددة مــن قيــادات اإلطــار
لوســائل اإلعــام التابعــة أو القريبــة مــن
مكوّناتــه بضــرورة تجنــب الخطــاب االنفعالــي
والتحريضــي المــؤزم لألمــور ،ناهيــك باالنســياق
وراء التحليــات المتشــائمة والســلبية ،والســعي

تصــل إلــى طريــق مســدود ،وتعيــد إنتــاج
األزمــة وتدويرهــا ،بــد ًال مــن حلهــا وحلحلتهــا.
وال شــك أن التواصــل وتوســيع دائــرة الحــوار
إلــى أقصــى قــدر ممكــن مــع التيــار الصــدري-
حتــى بعــد انســحابه -ومع المســتقلين ،يمكن
أن يســاهما فــي تســريع حســم األمــور داخــل
البيــت الشــيعي ،مــن خــال االتفــاق علــى
رئاســة الــوزراء ،لالنتقــال إلــى المســاحات
والفضــاءات الوطنيــة األوســع واألشــمل.
وخــال األيــام القليلــة الماضيــة ،انطلقــت
إشــارات إيجابيــة مــن بعــض قيــادات اإلطــار
التنســيقي تجــاه التيــار الصــدري تحديــداً،
والشــركاء اآلخريــن علــى وجــه العمــوم.
ففــي تغريــدة لــه ،قــال رئيــس الــوزراء
األســبق وزعيــم اتئــاف دولــة القانــون نــوري
المالكــي« ،إن عالقتنــا مــع القــوى واألحــزاب
والتيــارات اإلســامية بمــن فيهــم اإلخــوة
فــي التيــار الصــدري ،لهــا هــدف كبيــر وتتعلــق
بمســؤولية خطيــرة ،تفــرض علينــا دائمــاً
الحــرص عليهــا والبحــث عــن نقــاط االلتقــاء
والتعــاون والتكامــل وهــي كثيــرة ،وليــس
التقاطــع والتنافــر أو الخصومــة واإلقصــاء.”.
فــي الوقــت نفســه ،أكــد رئيــس تحالــف
الفتــح ،هــادي العامــري ،فــي كلمــة لــه« ،أقــف
وقفــة إجــال وإكبــار لمواقــف ســماحة الســيد
مقتــدى الصــدر مــن أجــل الشــعب ،ومــن أجــل
عبــور هــذه المرحلــة» ،و»أن الــذي يراهــن على
االقتتــال الشــيعي متوهــم لوجــود المرجعيــة
والقيــادات السياســية الواعيــة”.
وبمعنــى مقــارب ،تحــدث رئيــس تيــار
الحكمــة الســيد عمــار الحكيــم ،حينمــا أعــرب
عــن أســفه الشــديد «النســحاب اإلخــوة فــي
الكتلــة الصدريــة وتقديمهــم االســتقاالت ،فهــم
شــركاء أساســيون فــي بنــاء العــراق الجديــد،
وهــم ركيــزة أساســية فــي العمليــة السياســية،
وال يمكــن ألحــد أن يمــأ فــراغ أحــد بحكــم
التنــوع العراقــي وكثــرة الــرؤى والمشــارب
السياســية» ،مؤكــداً أن «األمــور ذاهبــة إلــى
خيــر ،ولــن تمضــي ألي صِــدام بحكمــة
الجميــع وحصافــة كل المكوّنــات العراقيــة”.
فــي الســياق نفســه ،تحــدث رئيــس هيئــة
الحشــد الشــعبي ،فالــح الفيــاض وساســة

الجــاد لتبنــي مواقــف التهدئــة والترويــج لهــا،
والتطميــن والتقريــب بيــن الشــركاء.
ورغــم أن زعيــم التيــار الصــدري ،أعــاد
التشــديد علــى موقفــه الثابــت باالنســحاب مــن
العمليــة السياســية ،خــال لقائــه أعضــاء الكتلــة
الصدريــة المســتقيلين مــن البرلمــان فــي مكتبــه
الخــاص ،فــي حــي الحنانــة بمحافظــة النجــف
األشــرف ،مضيف ـاً إليــه التعهــد بعــدم المشــاركة
فــي أي انتخابــات برلمانيــة مبكــرة يشــارك فيهــا
الفاســدون ،رغــم ذلــك ،فــإن مجمــل خطابــه بهذا
الشــأن بــدا هادئـاً ومتوازنـاً إلــى حــد كبيــر ،وبعيداً
عــن االنفعــال والتصعيــد والتحريــض ،وهــو مــا
يتقاطــع تمامـاً مــع القــراءات التــي تذهــب إلــى أنه
(الصــدر) ســيلجأ إلــى تحريــك الشــارع مســتفيداً
مــن ثقلــه الشــعبي ،والــوالء الكبيــر والطاعــة
المطلقــة لــه مــن قبــل الجمهــور الصــدري.
بقــاء التيــار الصــدري ،بقياداتــه وقواعــده
قريب ـاً أو جــزءاً مــن مشــهد األحــداث وصناعــة
القــرارات والخطــوات االســتراتيجية ،مــن
شــأنه أن يقطــع الطريــق علــى أســوأ
الخيــارات واالحتمــاالت ،التــي ربمــا تســعى
بعــض األطــراف الداخليــة والخارجيــة
إليصــال العــراق إليهــا ،خصوص ـاً ضمــن دائــرة
ا عــن ذلــك ،فــإن
المكــوّن الشــيعي ،فضــ ً
وجــود المرجعيــة الدينيــة وإمكانيــة تدخلهــا
عنــد النقــاط الحرجــة والمنعطفــات الخطيــرة،
وإدراك الزعامــات السياســية الشــيعية مخاطــر
الصــدام بيــن قــوى المكــوّن األكبــر وتبعاتــه،
يمثــل عوامــل أساســية أخــرى تحــول دون
الصــدام ،وتســاعد فــي إنهــاء االنســداد.
بيــد أن قــرار االنســحاب الصــدري ،لــم ولــن
تقتصــر آثــاره وانعكاســاته علــى المكــوّن الشــيعي
األكبــر فقــط ،بــل ســتمتد إلــى المكوّنيــن الســني
والكــردي ،إذ إن التحــوّل اآلخــر المهــم جــراء ذلــك
القــرار هــو اختــال موقعيــة ومحوريــة التحالــف
الثالثــي (إنقــاذ وطــن) الــذي كان مؤلفـاً مــن التيــار
الصــدري ( 73نائبــاً) ،وتحالــف الســيادة بشــقّيه
الحلبوســي والخنجــر المكــوّن مــن حوالــى (60
مقعــداً) ،والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني
الحائــز علــى ( 31مقعــداً).
ففــي حيــن كان الطرفــان الكــردي والســني
يســعيان بقــوة إلــى تأميــن أغلبيــة الثلثيــن

لتمريــر مرشــحهما الكــردي لرئاســة الجمهوريــة،
ثــم تســمية مرشــح الصــدر لرئاســة الــوزراء،
وإذا بــكل الحســابات تختــل واألوراق تختلــط
بانســحاب التيــار ،وإعــان الســيد الصــدر بــأن
حلفــاءه فــي تحالــف «إنقــاذ وطــن» فــي ّ
حــل
منــه ،ولهــم اتخــاذ مــا يرونــه مناســباً من قــرارات.
ّ
ولعــل االرتبــاك األكبــر ســيكون فــي دائــرة
«الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني» ،الــذي كان
يأمــل مــن خــال التحالــف الثالثــي ومــا يمكــن
أن يضمّــه مــن المســتقلين ،تمريــر مرشــحه
لرئاســة الجمهوريــة ،وزيــر الداخليــة الحالــي فــي
الحكومــة المحليــة إلقليــم كردســتان ريبــر أحمد
البارزانــي ،وبانســحاب الصدرييــن ،ربمــا تكــون
آمــال «الديمقراطــي» االســتحواذ علــى رئاســة
الجمهوريــة مــن قبضــة غريمــه «االتحــاد الوطني
الكردســتاني» قــد تبــددت بصــورة كاملــة أو شــبه
كاملــة ،الســيما فــي ظــل تحالــف األخيــر منــذ
وقــت مبكــر واصطفافــه مــع «اإلطــار التنســيقي»،
حتــى بــات جــزءاً رئيســياً فيــه.
وربمــا ال تكــون وطــأة االنســحاب الصــدري
ا بتحالــف
علــى المكــوّن الســني ،متمثــ ً
الســيادة المتشــكل مــن تحالــف رئيــس
البرلمــان محمــد الحلبوســي مــع غريمــه
الســابق خميــس الخنجــر ،بالقــدر نفســه
علــى المكــوّن الكــردي ،وبالخصــوص «الحــزب
الديمقراطــي الكردســتاني» ،ألن األول يــرى
أن حصتــه فــي أي تشــكيلة حكوميــة قادمــة
ا عــن أنــه حصــل منــذ
ســتكون مضمونــة ،فضـ ً
البدايــة علــى رئاســة البرلمــان ،علم ـاً بــأن هــذا
الموقــع يبــدو مهــدداً وعرضــة لريــاح التغييــر،
إذا أعيــد ترتيــب األوراق مــن جديــد ،الســيما
مــع اتســاع نطــاق الضغوطــات السياســية
والعشــائرية مــن داخــل فضــاء المكــوّن الســني
ضــد الحلبوســي ،والدعــوات المتواصلــة إلــى
وضــع حــد الســتئثاره ونزعاتــه الديكتاتوريــة
اإلقصائيــة باالســتفادة مــن نفــوذه الرســمي.
وبتعبيــر أكثــر وضوحــاً ،فــإن التحالــف
الثالثــي ،الــذي لــم يعــد ثالثيـاً بعــد انســحاب
الصــدر ،ســيكون أمــام خياريــن أحالهمــا مــرّ،
إمــا حلّــه وطــيّ صفحتــه ،وإمــا القبــول باألمــر
الواقــع وتقديــم التنــازالت وخفــض ســقف
الشــروط والمطالــب ،ســواء لشــركائه مــن
المكــوّن نفســه أو للقــوى األخــرى صاحبــة
النفــوذ والتأثيــر األكبــر فــي الســاحة الوطنيــة.
وتؤكــد بعــض األوســاط المطلعــة ،أن ردود
الفعــل الكرديــة والســنية المعلنــة ،وتحديــداً
مــن «الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني»
و»تحالــف الســيادة» ،حيــال قــرار االنســحاب
الصــدري ،ال تعكــس حقيقــة مــا يقــال فــي
الكواليــس ،مــا يعكــس مــدى االســتياء والقلــق
واالضطــراب والحيــرة فــي كيفيــة إعــادة ترتيب
األوراق والحســابات ،بمــا يقلــل إلــى أقصــى
قــدر ممكــن مــن الخســائر واالســتحقاقات.
وفــي نهايــة المطــاف ،فــي حــال قــررت
مختلــف القــوى المحافظــة علــى القــدر
المعقــول مــن مكاســبها وحضورهــا ،فمــا عليهــا
إال التفاهــم والتوافــق فــي مســاحاتها وفضاءاتهــا
المكوّناتيــة الخاصــة أوالً ،ثــم علــى صعيــد
المســاحات والفضــاءات الوطنيــة .وهــذا هــو
خيــار «اإلطــار التنســيقي» منــذ البدايــة ،كبديــل
ومخــرج مناســب للتخلــص مــن خيــار االنســداد
واالنغــاق والمراوحــة فــي المــكان نفســه.

اعترافات بومبيو« ..أميركا أ ّم اإلرهاب»
عادل الجبوري

فــي حــوار أجرتــه معــه مؤخــرًا قنــاة «العربيــة» الســعودية ،تحــدث وزيــر الخارجيــة األميركــي
الســابق مايــك بومبيــو عــن الكثيــر مــن تفاصيــل وظــروف ودوافــع جريمــة العصــر المتم ّثلــة باغتيــال كل
مــن قائــد فيلــق القــدس الجنــرال قاســم ســليماني ،ونائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي الحــاج ابــو
مهــدي المهنــدس ،قــرب مطــار بغــداد الدولــي فجــر الثالــث مــن شــهر كانــون الثاني-ينايــر مــن عــام
 ،2020وكشــف بومبيــو عــن حقائــق بعضهــا لــم يكــن خافيًــا عــن البعــض ،وبعضهــا اآلخــر ربمــا ورد ألوّل
مــرة علــى لســانه ،ناهيــك عــن أن مجمــل أجوبــة الوزيــر وتوضيحاتــه وتبريراتــه انطــوت علــى الكثيــر
مــن المغالطــات والتناقضــات واالدعــاءات البعيــدة كل البعــد عــن الواقــع.
ولعــل المالحظــة المدخليــة المهمــة بشــأن الحــوار مــع بومبيــو ،تتمثــل فــي أن الوســيلة االعالميــة
التــي أجرتــه ،هــي قنــاة «العربيــة» الســعودية ،المعبــرة بصــورة واضحــة وصريحــة عــن سياســات
وتوجهــات ومواقــف النظــام الحاكــم فــي الريــاض ،بحيــث إنهــا ال تمتلــك أي هامــش ولــو كان صغيــرًا
للــرأي اآلخــر ،ممــا يعنــي أن مشــروع الحــوار مــع بومبيــو ومضاميــن ذلــك الحــوار ومــا كان يــراد لــه مــن
رســائل ومخرجــات ،لــم يوضــع مــن قبــل شــخص أو فريــق تحريــري مــن كادر القنــاة ،واذا كان كذلــك،
فــإن الخطــوط العامــة رســمت مــن قبــل دوائــر سياســية عليــا.
والمالحظــة األخــرى ،أن توقيــت اجــراء الحــوار وبثــه جــاء قريبًــا مــن موعــد زيــارة الرئيــس
األميركــي جــو بايــدن للســعودية ،والجــدل والســجال الدائــر بشــأنها فــي دوائــر سياســية مختلفــة
فــي الريــاض وواشــنطن وعواصــم أخــرى ،ال ســيما مــع تأكيــدات بايــدن أنــه ذاهــب الــى الســعودية
للمشــاركة فــي اجتمــاع دولــي وليــس للقــاء ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان ،فــي إشــارة الــى ثبــات
موقــف واشــنطن مــن قضيــة مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي فــي داخــل قنصليــة بــاده
بمدينــة اســطنبول التركيــة فــي الثانــي مــن شــهر تشــرين االول-اكتوبــر مــن عــام .2018
بومبيــو كــرر ادعــاءات ادارتــه أن العالــم أصبــح أكثــر أمنًــا بعــد اغتيــال اللــواء ســليماني ،وأنــه بفعــل
الجريمــة اإلرهابيــة هــذه تمــت حمايــة أرواح أعــداد كبيــرة مــن األميركييــن ،بيــد أن الواقــع يشــير إلــى
عكــس ذلــك تمامًــا ،فالواليــات المتحــدة األميركيــة بارتكابهــا جريمــة اغتيــال اللــواء ســليماني والحــاج

المهنــدس ،إنمــا قدمــت الــى تنظيــم «داعــش» االرهابــي هديــة ثمينــة للغايــة ،بحيــث إن مــا عجــز
عــن تنفيــذه ذلــك التنظيــم نفذتــه الواليــات المتحــدة بطريقــة غــادرة.
واذا كانــت واشــنطن مــن وراء اســتهدافها للــواء ســليماني والحــاج المهنــدس ،كانــت
تســعى الــى ضــرب واضعــاف وتحجيــم جبهــة المقاومــة ،فإنهــا فــي واقــع األمــر حصــدت نتائــج
عكســية ،اذ ان جبهــة المقاومــة اكتســبت مزيــدًا مــن القــوة واالرادة والتأييــد فــي مختلــف
الســاحات والمياديــن والمواقــع .فــي ذات الوقــت الــذي تســببت فيــه عمليــة االغتيــال بالكثيــر
مــن االضطــراب واالرتبــاك االمنــي والسياســي فــي دوائــر القــرار بواشــنطن و»تــل ابيــب»
ولنــدن وعواصــم دوليــة واقليميــة اخــرى ،الــى جانــب القلــق والتملمــل الواضــح فــي أوســاط
الــرأي العــام هنــاك فــي اطــار ترقــب الــرد.
فعلــى ســبيل المثــال ،ال يجــد المتابــع والمراقــب صعوبــة فــي رصــد طبيعــة التوجهــات والمواقــف
واالراء المجتمعيــة والنخبويــة الناقــدة فــي الواليــات المتحــدة لسياســات البيــت االبيــض ســواء فــي
عهــد الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب ،أو خــال عهــد الرئيــس الحالــي جــو بايــدن.
النقطــة الجوهريــة األخــرى فــي حديــث بومبيــو ،هــي أنــه اعتــرف بشــكل أو بآخــر بمشــاركة
أطــراف داخليــة فــي التمهيــد لعمليــة االغتيــال وتنفيذهــا ،مــن دون أن يــدرك أنــه باعترافــه هــذا انمــا
يكــون قــد فضــح بعضًــا مــن أتبــاع وأدوات واشــنطن و»تــل ابيــب» فــي العــراق ،وأعطــى دليـ ًـا دامغًــا
علــى أن هنــاك اختراقــات خطيــرة للمنظومــات االمنيــة والسياســية والمؤسســاتية العراقيــة ،فضـ ًـا
عــن تعزيــز الملــف القضائــي الجنائــي الغتيــال الشــهيدين بأدلــة ومعطيــات وارقــام جديــدة ،يمكــن أن
تحــرج واشــنطن ومــن ســاعدها علــى ارتــكاب الجريمــة بدرجــة أكبــر.
ومــا هــو أخطــر ،أن اعترافــات وزيــر الخارجيــة االميركــي الســابق ،أكــدت بمــا ال يقبــل اللبــس
والغمــوض ،أن الســفارة األميركيــة فــي بغــداد ،تمثــل وكــرًا ومقــرًا لوضــع ورســم وتنفيــذ العمليــات
االرهابيــة أكثــر مــن كونهــا مقــرًا للتمثيــل الدبلوماســي ،وهــو مــا أثبتتــه الكثيــر مــن األحــداث والوقائــع
طيلــة األعــوام الماضيــة ،وإال هــل يتطلــب العمــل الدبلوماســي تواجــد أكثــر مــن خمســة آالف شــخص،
ومختلــف أنــواع األســلحة والمعــدات وشــتى نظــم المراقبــة والتجســس والترصــد؟
ربمــا أراد بومبيــو أن يؤكــد ويثبــت صحــة سياســات ادارة ترامــب االرهابيــة ،وأهميــة دوره المحــوري
فــي ترجمــة تلــك السياســات علــى أرض الواقــع ،واظهــار ضعــف بايــدن وفريقــه ،لكنــه ربمــا لــم يلتفــت
الــى انــه اعتــرف بأنــه ورئيســه ومجمــل أركان ورمــوز وشــخوص نظــام بــاده ليســوا ســوى مجموعــة
ارهابييــن ال يعرفــون إال منطــق الحــرب والقتــل والتآمــر والتخريــب والتدميــر ،ولــم يلتفــت الــى أن
هنــاك ثمنًــا ً
باهظــا ينبغــي دفعــه عاجـ ًـا أم آجـ ًـا.

االبتزاز األميركي الواضح ..ال نفط وال غاز قبل التطبيع والتوطين
خضر رسالن

ان المشــروع األساســي
وهزيمتــه عــام  2006إال ّ
الصهيونــي ـ األميركــي المدعــوم أوروبيــاً ومــن
بعــض العــرب المرتكــز علــى التطبيــع مــع هــذا
الكيــان الغاصــب وبنــاء شــبكات عالقــات ومصالــح
ا عــن شــطب حــق العــودة
مشــتركة معــه ،فضــ ً
للفلســطينيين بشــكل نهائــي وتوطينهــم فــي
األماكــن التــي لجــأوا اليهــا ال يــزال الهــدف االول
لديهــم ومــن اجــل انجــازه لجــؤوا ومــا زالوا الــى عدد
مــن الســيناريوات الهدامــة والقاســية مســتندين
الــى قــراءة للتاريــخ الوطنــي التــي يمكــن االســتنتاج
ان الكيــان اللبنانــي منــذ نشــأته
مــن خاللهــا الــى ّ
تــمّ التعامــل معــه علــى أســاس انــه ســاحة تفــرض
ا
عليــه الخيــارات ،ولــم يكــن فــي تاريخــه فاعــ ً
فــي األحــداث بــل يتلقــى اإلمــاءات وتحــدّد لــه
المســارات ،الــى ان اســتطاعت المقاومــة ان تجعــل
مــن لبنــان شــيئاً آخــر وقــد ظهــر ذلــك فــي التالــي:
أوالً :حــروب ومشــاريع هدفهــا التطبيــع

والتوطيــن أســقطتها المقاومــة
 1ـ إســقاط اتفاقيــة  17أيــار وبالتالــي مفاعيــل
االجتيــاح «اإلســرائيلي».
 2ـ إســقاط مشــروع الشــرق االوســط الجديــد
وانتصــار تمــوز .2006
 3ـ إســقاط المشــروع التكفيــري المدعــوم
أميركيــاً و»إســرائيلياً» والــذي اســتهدف الغــاء
الكيانــات ومنهــا لبنــان.
 4ـ إســقاط الحــرب الكونيــة علــى ســورية (مــع
دخــول الغــاز كعامــل جديــد فــي المعادلــة).
برغــم كل اإلخفاقــات التــي مُنــي بهــا
األميركيــون والصهاينــة إال انهــم لــم يتخلــوا عــن
اهدافهــم لذلــك وجدنــا الصلــف واإلمعــان األميركــي
فــي الضغــط علــى لبنــان ومقاومتــه مــن خــال عــدة
مســارات أبرزهــا:
أ ـ العقوبــات األميركيــة األحاديــة الظالمــة التــي
فرضــت علــى لبنــان بشــكل عــام وعلــى كيانــات

وأفــراد محدّديــن.
ب ـ إصــدار قانــون قيصــر الــذي يصيب الشــعب
اللبنانــي أكثــر ممــا يصيــب ســورية وهــذا ممــا تــرك
آثــاره الســيئة علــى االقتصــاد اللبناني.
ج ـ منــع لبنــان مــن االتجــاه الــى األخــذ
بخيــارات اقتصاديــة عرضتهــا دول عــدة أبــدت
جهوزيتهــا للمســاعدة فــي قطاعــات حيويــة جــداً،
مــن دون ان تتجــرأ معظــم القــوى اللبنانيــة علــى
األخــذ بالخيــارات البديلــة ،خوفــاً مــن ســيف
العقوبــات األميركيــة المســلط.
ثانيا :ملف الترسيم والثروات النفطية والغازية
 1ـ االبتزاز األميركي – “اإلسرائيلي” للدولة اللبنانية
ديبلوماســي غربــي ســبق ان زار لبنــان أس ـرَّ
ان العقوبــات المفروضــة علــى
الــى احــد مســتقبليه ّ
لبنــان والحصــار االقتصــادي واألزمــات االجتماعيــة
وهبــوط العملــة الوطنيــة مــردّه الــى الشــروع
فــي عمليــة ابتــزاز لبنــان وشــعبه بغيــة الرضــوخ
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ان
الــى الخيــارات األميركيــة «اإلســرائيلية» ،اذ ّ
الطرفيــن مــن مصلحتهمــا عــدم خــروج لبنــان مــن
أزمتــه واإلبقــاء علــى حصــاره الحالــي ،والموقــف
“اإلســرائيلي” متناغــم تمامـاً مــع الموقــف األميركي
ألن ايّ اتفــاق يســمح
بخصــوص ملــف الترســيمّ ،
لبيــروت باســتخراج الغــاز ،هــذا ســيؤدّي حتمـاً الــى
ّ
حــل أزمــات لبنــان الماليــة وهــذا يعنــي خســارة
العــدو الصهيونــي وحلفائــه للورقــة التــي يُــراد
مــن خاللهــا الضغــط علــى لبنــان لتقديــم تنــازالت
وبخاصــة فــي ملفــي التطبيــع والتوطيــن…
وبنــاء علــى مــا تقــدّم هــل يستســلم اللبنانيون
لهــذا الواقــع وكأنــه قــدر ال يمكــن الهــروب منــه؟
وهــل يملــك لبنــان خيــارات محــددة تتيــح لــه
الوصــول الــى حقوقــه الســيادية دون انتقــاص؟
والســؤال األبــرز هــل توجــد لــدى اللبنانييــن إرادة
المواجهــة والتحــدي وعــدم الخضــوع لالبتــزاز…
 2ـ قــوة الحــق القانونــي واإلرادة الوطنيــة

اللبنانيــة فــي مواجهــة االبتــزاز
بالرغــم مــن امتــاك لبنــان لعناصــر قــوة
راجحــة وحاســمة تســتند علــى قــوة الحــق
اللبنانــي فــي أرضــه ومياهــه المثبتــة مــن خــال
ـإن الواليــات
الوثائــق الدوليــة وقوانيــن البحــار فـ ّ
ّ
وبــكل وقاحــة مــن خــال مــا
المتحــدة تعمــل
يســمّى مفاوضــات ترســيم الحــدود علــى
تمكيــن الكيــان الغاصــب مــن االســتفادة مــن
أكبــر قــدر ممكــن مــن الثــروات الغازيــة والنفطيــة
والتــي هــي وفــق القوانيــن الدوليــة تدخــل
ضمــن الســيادة اللبنانيــة مســتفيدة مــن حالــة
الهلــع التــي تصيــب شــريحة كبــرى مــن القــوى
والشــخصيات اللبنانيــة مهابــة ان تطالهــم لوائــح
العقوبــات األميركيــة.
لذلــك وبنــاء علــى الحقائــق التاريخيــة لــدى
فــإن اعتمــاد خيــار
الكثيــر مــن الشــعوب الحــرة ّ
المواجهــة والمقاومــة والتكاتــف الوطنــي هــو
الضامــن الوحيــد لحمايــة لبنــان وحقوقــه المائيــة
وثرواتــه النفطيــة والغازيــة ،ومنطــق التاريــخ يؤكــد
علــى ضــرورة تعزيــز عناصــر القــوة واالقتــدار الن
العالــم ال يحتــرم إال األقويــاء.

