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تعزيز التعاون العسكري مع روسيا خياراً أّول.. إيران نحو مواجهة متعدّدة الساحات
وليد شرارة 

االستحقاق الرئاسي وذروة المأزق االنفصامي
غالب قنديل

ليــس أدّل علــى بلــوغ المــأزق الرئاســي درجــة عاليــة مــن االنفصــام مــن اســتمرار المراوحــة فــي 
المــكان وغيــاب المخــارج والحلــول وأيّ بــوادر حــراك قــد يوصــل اليهــا واقعيــا، كمــا توضــح المؤشــرات 

الدّالــة علــى ســطح األحــداث السياســية الجاريــة .
ــى  ــدوا ال ــن جــذوره، وأن يرصــدوا تشــعّباته وتشــابكاته ليهت ــأزق م ــة الم ــن معاين ــى المعنيي عل

ــن الشــبهات وااللتباســات. ــدا ع ــن بعي الحــّل األجــدى والممك
المســألة ومــا فيهــا، هــي اختيــار شــخصية مناســبة للموقــع والمنصــب بحســاب المصلحــة 
الوطنيــة، وانطالقــا مــن واقــع البلــد وتوازناتــه بعيــدا عــن االستنســابية الشــخصية والذاتيــة فــي 
االختيــار والمعاينــة. ولذلــك ننحّــي كليــا أيّ رغبويــة ذاتيــة فــي تمحيــص الخيــارات وغربلــة األســماء، 
ــر الواقــع السياســي وتســامى علــى  ــاء. وكــم كنّــا نتمنــى لــو تجاس ــا أصدق ــي عداده التــي لنــا ف
ذكوريتــه باختيــار ســيدة للترشــيح علــى األقــل، عّلــه يدشّــن ســابقة، ويشــقّ مســارا جديــدا فــي بلــد 
يزخــر بالكفــاءات بيــن ســيداته المجّليــات. ونامــل مــن ذلــك أن يتفتــح عهــد ترشــيح الســيدات فــي 

ــد. ــة للرئيــس العتي ــة المرتقب ــاء الوالي ــد انته ــل، وبع االســتحقاق المقب
بــكل صراحــة ووضــوح، ومــع احترامنــا للجميــع، نســارع الــى التأكيــد جهــارا أن الوزيــر فرنجيــة فــي 
نظرنــا، هــو الجديــر بالرئاســة، ليــس فحســب انطالقــا مــن كفاءاتــه وحصانتــه األخالقيــة والوطنيــة، 
ومــن وعــد الســيد نصــر اهلل فــي االســتحقاق الســابق. وأملنــا أن يتوصّــل الرئيــس فرنجيــة والوزيــر 
ــق المصلحــة الوطنيــة، ويغطــي الســنوات  باســيل للتفاهــم علــى إطــار تعــاون وعمــل مشــترك، يحّق
الســت المقبلــة. والعيــن علــى مــا يمكــن أن يحّققــه حــزب اهلل وأمينــه العــام مــن رعايــة وعنايــة فــي 

هــذا الســبيل. وعســى األيــام المقبلــة تــزفّ البشــارة المنتظــرة.
إن مصداقيــة الوزيــر فرنجيــة ومناقبيتــه وفروســيته، ومــا لديــه مــن الخصــال والســمات األخالقيــة، 

ــه  ــة، كمــا تجمــع خلف ــوق أيّ مقارن ــه ف ــة، وتجعل ــه األفضلي ــات التــي تعطي ــر مــن الصف تكســبه الكثي
ــة لشــخصية  ــة واألخالقي ــات المبدئي ــا تحتشــد المواصف ــن المتحمســين، كم ــن المناصري حشــدا م
فرنجيــة فــي حماســة وســمات وبصمــات المناصريــن المتحمســين النتخابــه علــى الصعيديــن 
الشــعبي والسياســي، وهــو بــكّل وضــوح بــات الشــخصية الوطنيــة المؤهّلــة لشــغل المنصــب األول 

فــي الدولــة اللبنانيــة بــال منــازع.
كلمتنــا الــى الوزيــر باســيل أن المطلــوب منــه التوصّــل الــى تفاهــم علــى برنامــج حكــم، يمكنــه 
أن يتفــق عليــه مــع الوزيــر فرنجيــة، ليكــون مضمــون مشــروع العمــل المشــترك فــي المرحلــة المقبلــة 
ــة، هــي  ــة العمــل الممهــورة بتوقيعــي باســيل وفرنجي ــح ورق ــات الرئاســية، حيــث تصب بعــد االنتخاب
صــكّ العهــد الجديــد بكفالــة ســيد المقاومــة وضمانــه المعنــوي والعملــي المنــزّه عــن الغرضيــة 

ــرة. ــح والحســابات الصغي والمصال
ــادرة والتأســيس لمســار  ــو المب ــوب ه ــر، والمطل ــاح وظاه ــا، والمخــرج مت ــس مغلق ــأزق لي إن الم
جديــد، يخرجنــا مــن دوامــة الترنّــح والمراوحــة. وســوى ذلــك هــدر للجهــد والوقــت بــال طائــل، وخدمــة 

للمســتفيدين مــن مــدّ المــأزق وتمديــد المعانــاة.

فشل السياسة اإلسرائيلية تجاه األزمة الروسية األوكرانية
وسام أبو شمالة 

من الذي يحاول إفساد فرحة قطر.. من حاصرها 
أم من فتح أجواءه لها؟

زعــم رئيــس شــعبة االســتخبارات العســكرية فــي جيــش االحتــالل االســرائيلي )أمــان(، أهــرون 
حليفــا :«ان إيــران تخطــط لشــن هجــوٍم ســيبراني ضــد قطــر بهــدف التشــويش علــى ألعــاب كأس 

العالــم الجاريــة هنــاك”.
كمــا اتهــم حليفــا ايــران بانهــا وراء »اطــالق الطائــرة بــدون طيــار التــي ضربــت ســفينة يملكهــا رجــل 
األعمــال اإلســرائيلي عيــدان عوفــر امــام ســلطنة عمــان«، وذلــك مــن اجــل »التدخــل« فــي مونديــال قطــر!.

أمــا لمــاذا تريــد ايــران »ان تتدخــل فــي مونديــال قطــر«، يجيــب حليفــا قائــال ان :»إيــران فــي حالــة 

ضغــط .. وهــذا الضغــط يرتبــط بالوضــع االقتصــادي الصعــب فــي ايــران واالحتجاجــات ضــد النظــام!«، 
لذلــك تحــاول »التدخــل« فــي العــاب كأس العالــم!.

مــن المضحــك ان يصــل أمــر الصهاينــة الــى هــذا المســتوى المــزري مــن االســفاف، فالمــرء قــد 
يــدرك عجــز هــذا الكيــان فــي التعامــل مــع ايــران، وهــو عجــز يدفــع الماكينــة اإلعالميــة الصهيونيــة، 
ــران  ــار ال تتعــدى كونهــا شــائعات مغرضــة، للتحريــض ضــد إي ــى مــدار الســاعة بــث أخب لتعكــف عل
فــي إطــار الحــرب النفســية الشرســة التــي تخوضهــا بهــدف شــيطنة ايــران، ولكــن ان يتــم تجنيــد 
مســؤولين امنييــن فــي هــذه الحملــة االعالميــة المنفلتــة ضــد ايــران، فهــذا امــر يكشــف عــن حالــة غيــر 
مســبوقة مــن الهلــع والخــوف يعيشــها الكيــان مــن ايــران، حتــى عّلــق احــد الظرفــاء علــى هــذه الحملــة 
ــر ان تقصــف  ــن تضط ــران ل ــن الواضــح ان اي ــن الخــوف، م ــا ســريريا م ــوت موت ــان يم بالقول:«الكي

الكيــان االســرائيلي، فهــا هــم يموتــون خوفــا«.
رغــم انــه ليــس هنــاك مــن حاجــة للــرد على اكاذيــب ومزاعم مســؤولي واعــالم الكيان االســرائيلي 
ــن  ــة ع ــة وبالنياب ــن ان الصهاين ــم م ــى عل ــوا عل ــى البســطاء بات ــران، فحت ــا يخــص اي والســيما فيم
ــوا  ــون افســاد فرحــة القطرييــن، فهــم وبالتواطــؤ مــع مــن حاصروهــا، وحاول المطبعيــن العــرب، يحاول
ــم  ــى عل ــا عل ــم ايض ــر، وه ــل قط ــى موندي ــون عل ــوم يتباك ــم الي ــا، نراه ــام فيه ــقاط النظ ــا واس غزوه
بالجهــة التــي فتحــت اجواءهــا للقطرييــن وخففــت مــن عــبء الحصــار الرباعــي العربــي العــار لهــم، 
ــة رغــم دســائس  ــة فــي المنطق ــق اجــواء امن واكــدت لهــم وبشــتى الطــرق انهــا ستســاهم فــي خل

الحاقديــن، النجــاح مونديــال قطــر ورســم الفرحــة علــى وجــوه القطرييــن.
العالــم كان شــاهدا علــى حجــم الحقــد الــذي أكل قلــوب وعقــول الذيــن حاصــروا قطــر وحليفتهــم 
اســرائيل، عندمــا فــازت قطــر باســتضافة كأس العالــم، فقــد شــنوا حربــا نفســية ضروســا ضدهــا، لدفعهــا الــى 
التراجــع عــن االســتضافة، او الضغــط علــى الفيفــا مــن اجــل اختيــار مــكان آخــر، بينمــا كانــت ايــران تعلــن عــن 

اســتعدادها لوضــع كل امكانياتهــا مــن اجــل الوقــوف الــى جانــب قطــر النجــاح البطولــة العالميــة.
ــي  ــة النفــط الت ــرة المســيرة وناقل ــة الطائ ــر إكذوب ــوا تحــت تاثي ــن أذكــى مــن ان يقع ان القطريي
يملكهــا رجــل اعمــال اســرائيلي، فهــي مســرحية مــن تمثيــل الثنايــي الســعودي االماراتــي ومــن اخــراج 
»اســرائيل«، ناهيــك عــن ان يقعــوا تحــت تأثيــر االكاذيــب المضحكــة والســخيفة لـ«جنــراالت الكــذب 

العالمالصهيونــي«، فبيــن الصهيونيــة والكــذب عهــد قديــم.

الروســية  القيــادة  ســعت »إســرائيل« إلقنــاع 
بأنهــا مارســت سياســة الحيــاد اإليجابــي عنــد بــدء 
األزمــة مــن خــالل قيامهــا بالوســاطة بيــن الطرفيــن 

الروســي واألوكرانــي.
عكســت السياســة اإلســرائيلية تجــاه العمليــة 
العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا، فشــاًل ذريعــًا فــي 
ــع  ــاب جمي ــى إغض ــا أدى إل ــة، م ــع األزم ــل م التعام
تعكســه  لــم  مــا  وهــو  منهــا،  الدوليــة  األطــراف 
واإلدانــة وحســب،  اللــوم واالســتنكار  تصريحــات 
بــل تعدتهــا إلــى التحذيــر والتهديــد، ووصلــت إلــى 

تبنــي مواقــف وسياســات ضــد »إســرائيل”.
العصــا  حرصــت »إســرائيل« علــى إمســاك 
مــن الوســط، منــذ انطــالق العمليــة العســكرية 
مصالحهــا  إلــى  نظــرًا  أوكرانيــا،  فــي  الروســية 
ــع  ــة، فم ــراف األزم ــع أط ــة، م المتشــابكة والتبادلي
المتحــدة  الواليــات  مــع  الطبيعــي  تحالفهــا  أن 
والغــرب، دفعهــا إلــى اتخــاذ مواقــف متعاطفــة مــع 
ــن  ــت ع ــا امتنع ــة، إال أنه ــدء األزم ــع ب ــا، م أوكراني
التماهــي مــع سياســة العقوبــات التــي فرضهــا 
الغــرب علــى روســيا، ورفضــت الطلبــات المتكــررة 
منظومــات  بتزويدهــا  األوكرانيــة،  القيــادة  مــن 
متطــورة مــن الســالح والمعــدات العســكرية، ال 
ســيما المنظومــات الدفاعيــة مثــل منظومــة القبــة 

الحديديــة المضــادة للصواريــخ.
وصــوّت  أوكرانيــا،  غضبــت  ذلــك  كل  وإزاء 
لمصلحــة مشــروع القــرار الفلســطيني الــذي وافقــت 
لألمــم  العامــة  للجمعيــة  الرابعــة  اللجنــة  عليــه 
المتحــدة، المعنيــة بإنهــاء االســتعمار، والــذي يطلــب 
ــي،  ــة إصــدار رأي قانون ــدل الدولي ــة الع ــى محكم إل
بشــأن مــا إذا كان االحتــالل اإلســرائيلي لألراضــي 
الفلســطينية يشــكل ضمــًا بحكــم األمــر الواقــع، 
دبلوماســية  إســرائيلية  فعــل  ردود  اســتجلب  مــا 
اســتنكرت الموقــف األوكرانــي، واســتدعت وزارة 
الخارجيــة اإلســرائيلية الســفير األوكرانــي فــي »تــل 

ــه. ــب« وقامــت بتوبيخ أبي
ــل أعــرب الســفير األوكرانــي عــن  فــي المقاب

التــي  »إســرائيل«،  موقــف  مــن  األمــل  خيبــة 
ــت  ــي تصوي ــه ف ــا عــن اإلدالء بصوت ــع ممثله امتن
بالجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة حــول مســألة 

التعويــض الروســي علــى أوكرانيــا.

علــى الجانــب اآلخــر، ســعت »إســرائيل« إلقنــاع 
الحيــاد  بأنهــا مارســت سياســة  الروســية  القيــادة 
قيامهــا  خــالل  مــن  األزمــة  بــدء  عنــد  اإليجابــي 
واألوكرانــي،  الروســي  الطرفيــن  بيــن  بالوســاطة 
الحيــاد  موقــف  اتخــذت  الوســاطة  إخفــاق  وبعــد 
الســلبي، إال أن ظهــور عــدد مــن الدالئل والمؤشــرات 
معــدات  األوكرانــي  الجانــب  بتزويــد  قيامهــا  إلــى 
الســايبر  فــي مجــاالت  والتعــاون معــه  عســكرية، 
واالســتخبارات، وأنظمــة اإلنــذار المبكــر، إضافــة إلــى 
ــا  الحديــث عــن اســتعداد إســرائيلي لتزويــد أوكراني
بأســلحة دفاعيــة، دفــع القيــادة الروســية إلــى تحذيــر 
»إســرائيل« مــن تبعــات الخطــوة علــى العالقــة بيــن 
الجانبيــن، وأبلغتهــا أنهــا ســترد إذا جــرى إرســال 
ــخ  ــع أو صواري ــاع جــوي إســرائيلية الصن ــخ دف صواري
اعتراضيــة أخــرى إلــى أوكرانيــا، ســواء علــى نحــو 

مباشــر أو عبــر دول ثالثــة.
وكان رئيــس مجلــس األمــن الروســي دميتــري 
إمــداد  مــن  »إســرائيل«،  حــّذر  قــد  ميدفيديــف 
أوكرانيــا بالســالح، قائــاًل: »إّن خطــوة كهــذه ســتكون 

طائشــة«، وذلــك فــي إشــارة إلــى تســريبات نشــرها 
أّن شــركة صناعــات  اإلعــالم اإلســرائيلي مفادهــا 
األوكرانــي  الجيــش  باعــت  إســرائيلية  أمنيــة 
anti-( المســيّرة  للطائــرات  مضــادة  منظومــات 

drone(، قــادرة علــى اعتــراض عمــل طائرات مســيرة 
قتاليــة والتشــويش عليهــا، وأشــارت إلــى أنــه يجــري 
بيــع هــذه المنظومــات عــن طريــق بولنــدا، مــن أجــل 
االلتفــاف علــى الحظــر الــذي تفرضــه »إســرائيل« 

ــا. ــورة ألوكراني ــلحة متط ــع أس ــى بي عل
أغضــب الموقــف اإلســرائيلي بالنســبة إلــى 
األزمــة الروســية األوكرانيــة، روســيا، وأخســرها 
المتحــدة  الواليــات  آمــال  وخيّــب  أوكرانيــا، 
أي  تحقــق  أن  دون  مــن  ذلــك  وكل  والغــرب، 
مصلحــة لهــا، ومقارنــة بــدول إقليميــة أخــرى مثــل 
ــب  ــان مكاس ــت الدولت ــد حّقق ــا، فق ــران وتركي إي

ــد. ــر صعي ــى غي ــا عل لهم
تمكنــت إيــران مــن تعزيــز العالقــات بروســيا 
ــتويان  ــيما المس ــتويات، ال س ــع المس ــى جمي عل
أوســاط  وتتهــم  واالقتصــاديّ،  العســكريّ 
ــرات  ــد روســيا طائ ــران بتزوي ــة إي ــة وغربي أميركي
مســتوى  رفــع  إطــار  فــي  مســيرة،  عســكرية 
التعــاون العســكري بيــن الطرفيــن، وفــي الجانــب 
االقتصــادي، يشــهد التعــاون التجــاري واالقتصــادي 

بيــن روســيا وإيــران نمــوًا مضطــرداً، علــى الرغــم 
مــن العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى البلديــن، 
ويعتــزم الطرفــان إبــرام اتفاقيــات عــدّة فــي قطــاع 

ــة. ــوارد الطاق ــاز وم ــط والغ النف
واحتلــت تركيــا مكانــة الوســيط المقبــول بيــن 
ــة فــي  ــادة التركي ــًة، وقــد نجحــت القي األطــراف كاف
علــى  وروســيا  المتحــدة  الواليــات  بيــن  الجمــع 
منــذ  األولــى  للمــرة  جديــدة  مفاوضــات  طاولــة 
بــدء العمليــة العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا، 
يضــاف إلــى نجــاح أنقــرة فــي رعايــة اتفاقيــة »ممــر 
الحبــوب« و«تبــادل األســرى« بيــن طرفــي األزمــة.
أخفقــت »إســرائيل« فــي تحويــل تهديــدات 
ــي  ــرص، ورأت الوســاطة الت ــى ف ــة إل ــة الدولي األزم
األســبق  العــدو  وزراء  مجلــس  رئيــس  بهــا  قــام 
أنهــا مغامــرة  األزمــة،  بــدء  مــع  بينيــت  نيفتالــي 
مضحكــة، مــن كيــان يفتقــر إلــى أدنــى معاييــر 
ــكال  ــارس كل أش ــالل، يم ــوة احت ــو ق ــيط، فه الوس
العــدوان والغطرســة علــى شــعب أعــزل، فالفاقــد 
للشــيء ال يعطيــه، و«إســرائيل« تفتقــد كل معانــي 
ــوّقه علــى  ــي يمكــن أن تس ــالق، الت ــم واألخ القي
طرفــي األزمــة، وهــي لــم تمــارس أصــاًل مثــل هــذا 
الــدور ســابقًا، لذلــك ليــس لهــا ثقــة بقدرتهــا علــى 

ــدور. ــذا ال ــل ه أداء مث
علــى  إســرائيلية  رافعــة ضغــط  مــن  وليــس 
روســيا وأوكرانيــا، والنتيجــة إخفــاق فــي سياســة 
الحيــاد اإليجابــي، تبعــه إخفــاق فــي الحفــاظ علــى 
العالقــة الجيــدة التــي ربطــت »إســرائيل« بطرفــي 
األزمــة قبــل انــدالع العمليــات العســكرية، ويبــدو أن 
ــى مســتويات  ــة معــرض ليصــل إل مســتوى العالق
أدنــى ، وخصوصــًا مــع الواليــات المتحــدة، والغــرب، 
الحكومــة  تأليــف  نتنياهــو  بيبــي  تكليــف  بعــد 
اإلســرائيلية، إال أن األخيــر سيســعى لطــرح مقاربــة 
ــى  ــر تفاهمــًا مــع الجانــب الروســي، عل ــدة أكث جدي
التهديــد  يشــكل  اإليرانــي  الهاجــس  أن  اعتبــار 
األخطــر الــذي ســيعمل نتنياهــو لمواجهتــه، حتــى 

ــدن. ــو أغضــب جــو باي ل

ترتفــع حــدّة المواجهــة بيــن إيــران والمحــور الغربــي، 
علــى خلفيّــة تــورُّط األخيــر فــي االضطرابــات المســتمرّة 
ــة  ــمّ زعزع ــن ث ــا، وم ــى تأجيجه ــد، ســعيًا إل ــذا البل ــي ه ف
اســتقرار الجمهوريــة اإلســالمية. ويجّلــي هــذا االتجــاه، 
ــات المتحــدة،  ــة، وفــي مقدّمهــا الوالي ــدول الغربي ــد ال حشْ
المــوارد والوســائل المالئمــة فــي ســبيل تغييــر ســلوك 
إيــران، أو بمعنــى أدقّ تغييــر نظامهــا؛ وهــو هــدف َأظهــرت 
الكبــرى  لالســتراتيجية  غايــة  أنــه  التاريخيــة  التجربــة 
للقــوى الغربيــة منــذ عقــود، إذ تمظهــر خصوصــًا في سياســة 
ــا  ــدن، فيم ــا إدارة جــو باي ــي ورثته ــوط القصــوى« الت »الضغ
ــاء »خطــة العمــل الشــاملة  ــًا بإحي ــدي اهتمام ــد تب ــم تَعُ ل
المشــتركة«. لكــن إيــران، مــن جهتهــا، تأخــذ فــي الحســبان 
الــدور الغربــي فــي تأزيــم ســاحتها الداخليــة، وال شــكّ فــي 
أن ردّهــا يَحتمــل، إلــى جانــب خطــوات أخــرى مِــن مِثــل 
تعزيــز تعاونهــا العســكري مــع روســيا، الذهــاب بعيــدًا فــي 

ــل مــن بنــود االتفــاق النــووي التحلُّ
سلســلة تطــوّرات، فــي األيّــام األخيــرة، تؤشّــر إلــى 
ارتفــاع حــدّة المواجهــة بيــن إيــران والمحــور الغربــي، 
علــى خلفيّــة التــوّرط العلنــي للمحــور المذكــور فــي 
األحــداث الجاريــة فــي هــذا البلــد، والســعي إلــى تأجيجهــا 
وإضعافهــا  اإلســالمية  الجمهوريــة  اســتقرار  لزعزعــة 
َقــدْر المســتطاع. قــد تكــون إحــدى ميــزات النقاشــات 
االســتراتيجية المســتمرّة فــي الواليــات المتحــدة، قائــدة 
المحــور الغربــي بــال منــازع فــي صراعــه مــع دول كروســيا 
الواجــب  بالمخّططــات  جهْرهــا  هــو  وإيــران،  والصيــن 
اعتمادهــا حيــال هــذه الــدول، والتــي كثيــرًا مــا تتحــوّل إلى 
خريطــة طريــق لسياســات المحــور. مــا يجــري فــي إيــران 
هــو نمــوذج مــن مــا تَقــدّم، حيــث تتطابــق سياســات 
وتوصيــات  اقتراحــات  مــع  بمجملهــا  الغربيــة  القــوى 
مجموعــة مــن مراكــز الدراســات األميركيــة أساســًا، أو 
الخبــراء، والتــي انطلقــت جميعهــا مــن قناعــة مفادهــا بــأن 
الرهــان علــى تغييــر »ســلوك الجمهوريــة اإلســالمية«، أي 
فــي الواقــع تخّليهــا عــن ثوابتهــا وقبولهــا اإلذعــان لشــروط 
وإمــالءات واشــنطن، هــو رهــان عقيــم، وأن المطلــوب هــو 
تهيئــة الظــروف المناسِــبة لـ»تغييــر نظامهــا«، عبر حشْــد 

ــك. ــة لذل ــوارد واســتخدام الوســائل المالئم الم
أيدلمــان،  إلريــك  القادمــة«،  اإليرانيــة  »الثــورة 
عــن  الدفــاع  »معهــد  فــي  الســابق  األوّل  المستشــار 
الديموقراطيــة، وراي تكيــة، المعــارض اإليرانــي المقيــم 

ــن  ــع »فوري ــى موق ــات المتحــدة، المنشــورة عل ــي الوالي ف
ال  المثــال  ســبيل  علــى  هــي،   ،2020 أيــار  فــي  أفيــرز«، 
توصيــات  تضمَّنــت  التــي  الدراســات  إحــدى  الحصــر، 
الراهنــة  الغربيــة  السياســات  علــى  بصماتهــا  تَظهــر 
تجــاه إيــران. مــا يجــدر ذْكــره هــو أن »معهــد دراســات 
االســتراتيجية  الشــؤون  وزارة  واجهــة  الديموقراطيــة«، 
لتعبيــر  وفقــًا  المتحــدة،  الواليــات  فــي  اإلســرائيلية 
مديرتهــا، لعــب دورًا حاســمًا فــي بلــورة سياســة »الضغــوط 
الســابق  الرئيــس  إدارة  اعتمدتهــا  التــي  القصــوى« 
دونالــد ترامــب ضــدّ طهــران، كمــا تفاخــر رئيســه، مــارك 
ــاب »االنتصــار.  ــه َأرســل كت ــرّ بأن ــا أق ــس، عندم دوبوفيت
َأســقطت  التــي  ريغــان  إلدارة  الســرّية  االســتراتيجية 
االتحــاد الســوفياتي« لبيتــر شــوايتزر، إلــى مايــك بومبيــو، 
أيّــام كان األخيــر مديــرًا لالســتخبارات المركزيــة، واقتــرح 
عليــه اســتلهام هــذه االســتراتيجية فــي المجابهــة مــع 
طهــران. احتــّل هــدف إثــارة انقســامات داخليــة اجتماعيــة 
- سياســية وإثنيــة وطائفيــة موقعــًا مركزيّــًا بيــن أهــداف 
»الضغــوط القصــوى«، وهــي فــي الحقيقــة حــرب هجينــة 
فعليّــة شُــنّت علــى هــذا البلــد. وعلــى رغــم تغيُّــر 

اإلدارة فــي واشــنطن، وإظهــار جــو بايــدن وفريقــه، فــي 
ــى حــلٍّ تفاوضــي  ــل إل ــًة فــي التوصّ ــة عهدهــم، رغب بداي
ــزام الجميــع باالتفــاق  ــران يســمح بالعــودة إلــى الت مــع إي
ــع جــوالت  ــه وقائ ــا أثبتت ــإن م ــووي، ف ــا الن حــول برنامجه

التفــاوض العديــدة حــول هــذا الملــفّ، ورْفــض واشــنطن 
علــى  المفروضَيــن  الخانــق  والحصــار  العقوبــات  رْفــع 
الجمهوريــة اإلســالمية، عنــى عمليّــًا اســتمرار »الضغــوط 
القصــوى« ومفاعيلهــا علــى الداخــل اإليرانــي. وبمجــرّد 
انفجــار موجــة االحتجاجــات وأعمــال الشــغب والعمليــات 
اإلرهابيــة الراهنــة، انقلبــت الحمائــم األميركيــة واألوروبيــة 
واردًا  النــووي  االتفــاق  إحيــاء  يَعُــد  ولــم  صقــور،  إلــى 
علــى جــدول أعمالهــم، ليحــّل »دعــم المنتفضيــن ألجــل 
الديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي إيــران« فــي مكانــه.
النظــام  إســقاط  أن  التاريخيــة  التجربــة  أظهــرت 
اإلســالمي فــي إيــران هــو غايــة لالســتراتيجية الكبــرى 
»أجنحتهــا  موافقــة  وأن  عقــود،  منــذ  الغربيــة  للقــوى 
النــووي معــه، انطلقــت مــن  المعتدلــة« علــى االتفــاق 
فرضيّــة أن مــا ســينجم عنــه مــن تطبيــع للعالقــات 
السياســية واالقتصاديــة مــع طهــران، ســيُطلق ديناميــات 
داخليــة شــبيهة بـ»البريســترويكا« تــؤدّي إلــى انقســامات 
فــي نظامهــا، ومــن ثــمّ إلــى انهيــاره. فالغايــة النهائيــة 
لـ»الغــرب الجماعــي«، بجميــع أجنحتــه، وفــي القْلــب منــه 
ــالمي  ــام اإلس ــقاط النظ ــي إس ــة، ه ــة الصهيوني المنظوم
بمــا يمّثلــه مــن توجّهــات مناهضــة للهيمنــة اإلمبرياليــة، 
وإْن اختلفــت فــي مــا بينهــا علــى التكتيــكات الكفيلــة 
بتحقيــق ذلــك. هــذا مــا يفسّــر إجمــاع هــذه األجنحــة 
مســعورة  حملــة  فــي  واندفاعهــا  إيــران  ضــدّ  الحالــي 
يشــارك فيهــا مســؤولوها السياســيون ووســائل إعالمهــا، 
ــًا  ــة ميدانيّ ــة المتورّط ــا األمني ــى أجهزته ــًا إل ــة طبع إضاف
فــي عمليــات زعزعــة االســتقرار الدائــرة اليــوم. مَــن الــذي 
يَدعــم المجموعــات االنفصاليــة الكرديــة المتمركــزة فــي 

كردســتان العــراق، والتــي تضطلــع بــدور مركــزي فــي 
المجابهــة الراهنــة؟ الســؤال نفســه مطــروح بالنســبة إلــى 
ــدل« البلوشــي؟  ــش الع ــات المســاندة لـ»جي ــة الجه هوي
مَــن الــذي يعمــل علــى اختــراع »رمــوز« للمحتجّيــن 
اإليرانييــن، علــى غــرار مســيح أحمــدي نجــاد، صديقــة 
تمثيلــي  إطــار  لبنــاء  مســعى  ســياق  فــي  بومبيــو، 
ــي  ــة استنســاخ لتجربتَ ــو بمثاب ــران المســتقبل« ه »إلي
ــي والســوري؟ واشــنطن  ــن« الليب ــين »الوطنيَّي المجلسَ
»قيــادة  يتوّلــى  مَــن  هــم  األوروبييــن  مــن  وأتباعهــا 
ــيأخذ  ــي س ــردّ اإليران ــي أن ال ــكّ ف ــترا«، وال ش األوركس

ــار. ــي االعتب ــك ف ذل
التصــدّي للمجموعــات المســّلحة التــي صعّــدت من 
هجماتهــا علــى القــوى األمنيــة، وكذلــك علــى مؤسّســات 
اإليرانيــة.  الســلطات  أولويّــات  ضمــن  يقــع  الدولــة، 
ــة  ــات االنفصالي ــات، هــي التنظيم ــذه المجموع أنشــُط ه
فــي  الكردســتاني«  الديموقراطــي  الكرديــة، كـ»الحــزب 
إيــران، وحركــة »كوملــة« و»حــزب بيجــاك«، التــي تتّخــذ 
مــن إقليــم كردســتان العــراق قاعــدة خلفيّــة بــكّل مــا 
للكلمــة مــن معنــى، حيــث تمتلــك معســكرات للتدريــب 
علــى  المتكــرّر  اإليرانــي  القصــف  عســكرية.  ومراكــز 
هــذه المواقــع، والتلويــح بإمكانيــة شــنّ هجــوم بــرّي 
لتدميرهــا، يندرجــان فــي إطــار سياســة تصفيــة أدوات 
ــى الجهــد  ــط الغربــي. األمــر نفســه ينســحب عل المخطَّ
األمنــي فــي الداخــل اإليرانــي لكشْــف وتحييــد الشــبكات 
مــة التــي تديــر عمليــات التخريــب والقتــل. غيــر أن  المنظَّ
ــردْع الجهــات الغربيــة عــن  تلــك الخطــوات لــن تكفــي ل
ــة. الغــرب المنحــدر يبحــث  المضــيّ فــي حربهــا الهجين
عــن انتصــارات يأمــل فــي أن تتيــح تجديــد هيمنتــه، 
فيخــوض حربــًا بالوكالــة مــع روســيا فــي أوكرانيــا، وحربــًا 
ــرة  ــى توســيع دائ ــادر إل ــن ب ــران. هــو مَ ــة ضــدّ إي هجين
المجابهــة مــع خصومــه، ومــن المنطقــي أن يتعــاون هــؤالء 
أوردتهــا  التــي  المعلومــات  صحّــت  إْن  لــه.  للتصــدّي 
»واشــنطن بوســت« عــن اتفــاق بيــن إيــران وروســيا 
إلنشــاء مصانــع للمســيّرات فــي األخيــرة، فــإّن مثــل هــذا 
األمــر ســيعزّز مــن قدرتهــا علــى مجابهــة الحــرب الغربيــة 
ــو  ــر مــن جبهــة، ول ــة بفتــح أكث ــرار القــوى الغربي عليهــا. ق
بالوكالــة، يفســح المجــال لتعظيــم أكالفهــا فــي أكثــر 
مــن ســاحة اشــتباك. حــركات المقاومــة معنيّــة أيضــًا 
بمنــع االســتفراد بإيــران، ومواقــع تواجــد قــوات االحتــالل 
ــي أهــداف مشــروعة  ــي بلــدان المنطقــة ه األميركــي ف
فــي ســياق الحــرب الراهنــة. تعظيــم أكالف سياســات 
وحدهــا  هــي  والتدميــر  والتخريــب  والعــدوان  الحــرب 

ــا. ــدول عنه ــى الع ــا عل ــل أصحابه ــة بحمْ الكفيل


