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إيران

تلويح بخفض االلتزام باالتفاق النووي :طهران تستبعد الحرب
لم يكن مفاجئًا التصعيد
األميركي في وجه الجاهزية
العسكرية اإليرانية في
المنطقة ،في إطار الضغوط
واستعراض األوراق المتبادل
عقب إلغاء واشنطن
إعفاءاتها من العقوبات.
لكن التقدير اإليراني يجزم
بأن التحرك يأتي في سياق
ال يتجاوز المبارزة إلى اشتباك
عسكري مباشر .بالموازاة،
تشهر طهران مبكرًا ما
بجعبتها من خيارات المرحلة،
أحدها إيصال رسالة إلى
األوروبيين بأنها ستراجع
التزاماتها باالتفاق النووي
يتصاعد التوتر في أكثر من اتجاه
م ـن ــذ ت ـش ــدي ــد واش ـن ـط ــن ال ـع ـقــوبــات
ع ـلــى ط ـه ــران ع ـبــر إل ـغ ــاء اإلعـ ـف ــاءات
عـلــى ش ــراء ال ـن ـفــط .وســري ـعــا ظهرت
«لـ ـ ـ ـ ــوازم» ال ـت ـص ـع ـيــد األمـ ـي ــرك ــي فــي
منطقة الخليج ،مع إعــان مستشار
األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ج ــون
بولتون ،نشر بالده حاملة الطائرات
ال ـه ـج ــوم ـي ــة «أبـ ـ ــراهـ ـ ــام ل ـي ـن ـك ــول ــن»،
وإرس ـ ــال ق ــوة ق ــاذف ــات إل ــى «منطقة
الـ ـقـ ـي ــادة امل ــرك ــزي ــة ،إلرس ـ ـ ــال رس ــال ــة
جـلـيــة إل ــى الـنـظــام اإلي ــران ــي ب ــأن أي
ه ـجــوم عـلــى املـصــالــح األمـيــركـيــة أو
على حلفائنا ،سيقابل بقوة ال هوادة
فـيـهــا» .ونقلت وكــالــة «روي ـت ــرز» عن

ب ـي ـن ـهــا ال ـس ــاح ــة ال ـع ــراق ـي ــة .ونـقـلــت
صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت ج ــورن ــال»
األمـ ـي ــركـ ـي ــة أن مـ ـس ــاع ــي واش ـن ـط ــن
ل ـت ـعــزيــز ق ــوات ـه ــا ف ــي ال ـخ ـل ـيــج تــأتــي
ف ــي ض ـ ــوء م ـع ـل ــوم ــات اس ـت ـخ ـبــاريــة
ّ
تفيد بأن هناك خططًا إيرانية لشن
هـجـمــات منسقة بينها فــي مضيق
باب املندب تتواله «جماعات مسلحة
م ــوال ـي ــة لـ ـه ــا» ،واسـ ـتـ ـه ــداف ال ـق ــوات
األم ـي ــرك ـي ــة فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج وال ـك ــوي ــت
عبر طــائــرات مـسـيــرة ،وكــذلــك ضرب
القوات املتمركزة في العراق وسوريا.
ونقلت وســائــل إع ــام إسرائيلية أن
ً
بناء على
االستنفار األميركي تقرر
مـعـلــومــات نـقـلـهــا ج ـهــاز «امل ــوس ــاد»
إل ــى األم ـيــرك ـيــن ح ــول ن ـيــة إيــران ـيــة
لضرب مصالح الواليات املتحدة.

فــي خـضـ ّـم هــذه ال ـصــورة الضبابية،
ّ
رأى مـ ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي أن م ــن غـيــر
الـ ــواضـ ــح م ــا إذا ك ــان ــت ال ـت ـحــركــات
اإليــران ـيــة املــريـبــة خططًا عـلــى وشــك
التنفيذ لـضــرب املـصــالــح األميركية
أم «اس ـت ـعــدادات أولـيــة» تحسبًا ألي

مسؤولني أميركيني أن القاذفات التي
تنوي القوات األميركية إرسالها إلى
منطقة الشرق األوسط هي من طراز
«بي ـ ـ .»52
خ ـط ــوة وضـعـتـهــا ط ـه ــران ف ــي إط ــار
«الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـن ـف ـس ـي ــة» ،وفـ ـ ــق ك ـي ــوان
خـ ـس ــروي ،امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم املـجـلــس
األعـ ـل ــى ل ــأم ــن الـ ـق ــوم ــي ،الـ ـ ــذي قـلــل
مـ ـ ــن أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك الـ ـعـ ـسـ ـك ــري،
ب ــاإلش ــارة إل ــى أن حــامـلــة ال ـطــائــرات
وص ـل ــت إلـ ــى ال ـب ـح ــر امل ـت ــوس ــط مـنــذ
 21ي ــوم ــا ب ــاالس ـت ـن ــاد إلـ ــى عـمـلـيــات
الــرصــد اإليــرانـيــة .ووصــف خسروي
م ــواج ـه ــة .وفـ ــي حـ ــال ب ـق ــاء األج ـ ــواء
تصريحات بولتون بأنها «استخدام
املـشـحــونــة عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،ال يعني
أخ ــرق لـعـبــارات مستهلكة فــي إطــار
ذلـ ــك غ ـي ــاب الـ ـت ــداعـ ـي ــات ،إذ ت ــراج ــع
ح ـ ــرب ن ـف ـس ـي ــة» .وك ـ ـ ــان ق ــائ ــد «قـ ــوة
أم ــس سـعــر ص ــرف العملة اإليــرانـيــة
القدس» في «الحرس الثوري» ،قاسم
سليماني ،قد كشف عن اطالع بالده
على رسالة من جهاز «ســي آي إيه» وصلت حاملة الطائرات إلى البحر المتوسط منذ  21يوميًا باالستناد إلى عمليات الرصد اإليرانية (أ ف ب)
إلــى البيت األبيض توصي الرئيس
دونالد ترامب بعدم خوض مواجهة
عسكرية مع إيــران .استبعاد الحرب
عـ ــاد وأكـ ـ ــده م ـس ـت ـشــار امل ــرش ــد علي
خامنئي للشؤون الدفاعية ،العميد
حـســن ده ـق ــان ،الـ ــذي ش ــدد عـلــى أن
«األميركيني ال يرغبون وغير قادرين
على القيام بتحرك عسكري ضدنا».
الـتـقــديــر اإلي ــران ــي ح ــول ه ــدف نشر
حاملة الطائرات والقاذفات يتعارض
م ــع م ــا أك ـ ــده ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال وزي ــر
الدفاع األميركي ،باتريك شاناهان،
الذي عزا موافقة وزارته على التحرك
إلــى معلومات عــن «تـهــديــد جــاد من
ق ــوات الـنـظــام اإلي ــران ــي» .معلومات
ام ـت ـنــع ك ــل م ــن بــول ـتــون وشــانــاهــان
عـ ـ ـ ــن تـ ــوض ـ ـي ـ ـح ـ ـهـ ــا ،لـ ـ ـك ـ ــن وس ـ ــائ ـ ــل
اإلعــام األميركية والغربية تناقلت
تحذيرات بشأن «تهديدات متعددة
وم ــوث ــوق ــة» ض ــد ال ـق ــوات األمـيــركـيــة
على األرض وفي البحر ،في املنطقة،

مستشار خامنئي:
األميركيون ال يرغبون وغير قادرين
على تحرك عسكري

لينخفض الريال إلى  154ألفًا مقابل
الدوالر ،من  150ألفًا أول من أمس ،في
أدن ــى مـسـتــوى يسجله مـنــذ تشرين
األول/أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر املـ ــاضـ ــي .وت ـت ــراف ــق
ال ـت ـط ــورات م ــع أجـ ــواء تــوتــر وتــرقــب
ف ــي ط ـه ــران م ـمــزوجــة بــالـغـضــب من
ال ـض ـغ ــوط األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي ال ــذك ــرى
األولــى النسحاب ترامب من االتفاق
النووي.
وي ـتــرقــب ال ـش ــارع اإلي ــران ــي خـطــوات
سيعلنها الــرئ ـيــس حـســن روحــانــي
الـ ـي ــوم ف ــي هـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ،تتضمن
«خـ ـ ـف ـ ــض ت ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــدات» فـ ـ ــي االتـ ـ ـف ـ ــاق
ال ـ ـن ـ ــووي .إذ ذك ـ ـ ــرت وسـ ــائـ ــل إعـ ــام
إي ــران ـي ــة أن طـ ـه ــران س ـت ـبــدأ مــرحـلــة
أولى في برنامجها النووي في إطار
«خطة تدريجية» ،طبقًا للمادتني 26
و 36مــن اتـفــاق فيينا .ولـيــس مؤكدًا
بعد ما إن كان روحاني سينحو إلى
الـتـصـعـيــد م ــع شــركــائــه األوروبـ ـي ــن
ف ــي االت ـ ـفـ ــاق ،ال ــذي ــن يـتـهـمـهــم بـعــدم
ال ــوف ــاء بــاالل ـتــزامــات ،أو أن الحديث
ع ــن الـتـصـعـيــد م ـحــاولــة ضـغــط على
األوروبـيــن من جهة ،وإرض ــاء لتيار
داخ ـ ــل إيـ ـ ــران ي ــرى ضـ ـ ــرورة الـتـشــدد
تجاه االنقالب األميركي على االتفاق
و«امل ـع ــام ـل ــة بــامل ـثــل» وسـ ــوء تـصــرف
األوروب ـي ــن فــي مـلــف الـحـفــاظ عليه،
خ ـص ــوص ــا أن املـ ـ ـس ـ ـ ّـرب مـ ــن خ ـطــاب
روحـ ــانـ ــي ي ـح ــرص ع ـل ــى ال ـب ـق ــاء فــي
االتفاق ال الخروج منه .وفيما حذرت
باريس من اضطرار األوروبـيــن إلى
فرض عقوبات على طهران إذا أعلنت
خرقها االتفاق ،كشف وزير الخارجية
اإليراني جواد ظريف (الذي سيلتقي
اليوم نظيره الروسي لبحث االتفاق
النووي) عن قرب التوصل إلى اتفاق
مــع االتـحــاد األوروب ــي على مبيعات
النفط اإليرانية.
(األخبار ،رويترز)

«أبراهام لينكولن» إلى الخليج:
حرب نفسية بموازاة الحرب االقتصادية
ّ
أدق توصيف لقرار الــواليــات املتحدة إرســال
حاملة الطائرات «يو اس اس أبراهام لينكولن»
وقــاذفــات قنابل إلــى الخليج ،جــاء على لسان
املتحدث باسم املجلس األعلى لألمن القومي
اإلي ــران ــي ك ـيــوان خ ـس ــروي ،ال ــذي أدرجـ ــه في
ّ
إطار الحرب النفسية التي تشنها على إيران.
والواقع أن حرب واشنطن على طهران هجينة،
وفــق التعريف الــذي بــات معتمدًا لنمط جديد
م ــن ال ـ ـحـ ــروب ،ي ـغ ـلــب ف ـيــه اس ـت ـخ ــدام أدوات
اقتصادية وتجارية ومالية وإعالمية ونفسية
وسيبرانية ،وقــد تتضمن أيضًا اللجوء إلى
عمليات تـقــوم بـهــا ال ـقــوات الـخــاصــة أو قــوى
ً
رديـفــة ،بــدال مــن املواجهة العسكرية الكبرى
واملـبــاشــرة بــن األع ــداء .فــي عالم الـيــوم ،تــدور
حــروب هجينة عـ ّـدة بني قوى إقليمية ودولية
م ـت ـف ــاوت ــة ال ـ ـحـ ـ ّـدة ،وت ـس ـت ـخ ــدم ف ـي ـهــا بـعــض
أدوات هذه الحروب أو معظمها .فبني روسيا
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وب ــن األخ ـي ــرة وال ـصــن،
تدور حرب هجينة منخفضة التوتر ،أما بني
واشـنـطــن وط ـهــران أو بينها وب ــن كــراكــاس،
فــإنـنــا أم ــام حــرب هجينة عــالـيــة الـتــوتــر .لكن
ً
اللجوء إلــى الـحــرب الهجينة بــدال مــن الحرب
ّ
امل ـبــاشــرة ،هــو نتيجة لـقـنــاعــة صــنــاع ال ـقــرار
األميركيني ،أو بعضهم على األقل ،بأن الثانية
س ـت ـكــون بــاه ـظــة األكـ ـ ــاف ب ـشــريــا وم ــادي ــا،
وبأنها قد ال تسمح بتحقيق األهداف املبتغاة.
مصادر واسعة االطــاع في الواليات املتحدة

هذه خطوة قد تتخذها فقط في حال شعرت بأنه
ستكون لها فــوائــد أكـبــر مــن الكلفة الدبلوماسية.
لـهــذا السبب ،ال أظــن بــأن الخيار األول هــو القصة
الحقيقية.
الخيار الثاني :الضغط على إيران من أجل التوقيع
على اتـفــاق جديد ( .)...وفــق هــذا السيناريو ،فإن
إيــران يائسة ستنهي دعمها لحزب الله ،وللرئيس
ال ـ ـسـ ــوري ب ـش ــار األس ـ ـ ــد ،وال ـح ــوث ـي ــن ف ــي ال ـي ـمــن؛
وسـتــوقــف مـحــاولـتـهــا للتأثير عـلــى الـسـيــاســة في
ال ـعــراق؛ وتقبل بقيود أكـثــر صــرامــة على قدراتها
النووية (أو ربما التخلي عنها نهائيًا) )...( .املشكلة
مع هذه الرؤية الجميلة أنها لن تنفع .عقوبات أقسى
عـلــى إي ــران مــن غـيــر املحتمل أن تقنعها بالقبول
بمطالب أميركا ،وخصوصًا في الوقت الذي لم تعد
ّ
املتعدد األطراف
تحظى فيه الواليات املتحدة بالدعم
ال ــذي كــانــت تتمتع بــه خــال االت ـفــاق ال ـنــووي)...( .
أكثر من عقد من العقوبات القاسية لم تقنع طهران
بالتخلي عن قــدرات التخصيب سابقًا ،وليس من
املحتمل أن تفعل ذلك اآلن)...( .
الـخـيــار الـثــالــث :تغيير الـنـظــام .)...( .بالطبع ،ليس
هناك حكومة منيعة تمامًا ،لــذا ليس بإمكان أحد

تحتل الجمهورية اإلسالمية األولوية العليا
فــي الـسـيــاســة الـخــارجـيــة إلدارة (دونــالــد)
ترامب .ولكن من غير الواضح ما هو الهدف.
ّ
ما هو هدف إدارة ترامب تجاه إيــران؟ كنا
نشاهد جهودها على مدى أشهر ـ ـ بما فيها إعالن
مستشار األمــن القومي جــون بولنت يــوم األحــد أن
الواليات املتحدة أرسلت حاملة طائرات إلى الشرق
األوســط ردًا على «عــدد من املؤشرات والتحذيرات
املقلقة والتصاعدية» من طهران ـ ـ وال أزال حتى اآلن
غير قادر على معرفة ما تحاول تحقيقه.
هـ ــذه أف ـض ــل ال ـت ـخ ـم ـي ـنــات ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بـبـعــض
االحتماالت.
الخيار األول )...( :من املحتمل أن الــدرامــا األوســع
بـ ـش ــأن إي ـ ـ ــران ه ــي ف ــي غــال ـب ـهــا م ـصـ ّـم ـمــة إلب ـق ــاء
ال ـس ـع ــودي ــن ،واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن وال ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة،
وامل ــان ـح ــن ال ـج ـم ـهــوريــن األغ ـن ـي ــاء م ـثــل شـيـلــدون
أدل ـس ــون ،س ـعــداء )...( .ألك ــون صــادقــا ،ال أظ ــن أن
ّ
حقًا .إذا كانت هذه السياسة ّ
مجرد
هذا ما يجري
دخـ ــان ،فـلــن ت ـكــون ه ـنــاك ف ــائ ــدة تــذكــر ف ــي تفاقم
ال ـعــاقــات امل ـتــوتــرة مــع بـعــض الـحـلـفــاء ،عــن طريق
التهديد بمعاقبتهم إذا واصلوا شراء النفط اإليراني.

ق ــال ــت لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «ت ــرام ــب م ــن أن ـصــار
م ــدرس ــة تــؤمــن بــإمـكــانـيــة رب ــح ال ـح ــروب من
دون خوضها .وهو اليوم يحاول تطبيق هذه
الفرضية فــي سياسته تـجــاه إي ــران ،ويجزم
بأنه سينجح فــي حملها على االسـتـســام».
ال يمنع ه ــذا الـتـقــديــر امل ـصــادر امل ــذك ــورة من
اإلشــارة إلــى إمكانية وقــوع مواجهة مباشرة
نتيجة استفزاز مــا ،أو محاولة توريط يقوم
ب ـهــا طـ ــرف ث ــال ــث ،ت ـف ـض ـيــان إلـ ــى سـيـنــاريــو
متدحرج ال تريده واشنطن وال طهران.
بعد الـحــرب العاملية الثانية ،مــن غير املبالغة
ال ـ ـقـ ــول إن ج ـم ـي ــع الـ ـ ـح ـ ــروب الـ ـكـ ـب ــرى ال ـتــي
خاضتها الــواليــات املتحدة انتهت إلــى هزائم
أو إخـفــاقــات باستثناء الـحــرب على الـعــراق،
بحجة تحرير الكويت عــام  .1991فالحروب
على كوريا وفيتنام وكمبوديا والوس ،وعلى
أف ـغــان ـس ـتــان ،وال ـح ــرب الـثــانـيــة عـلــى ال ـع ــراق،
كانت جميعها طويلة ومكلفة بشريًا وماديًا
وذات نـتــائــج كــارثـيــة عـلــى ص ــورة واشنطن
وسمعتها وزعامتها على الصعيد العاملي.
وإذا كان وصول جثث الجنود األميركيني في
أكياس أيام حرب فيتنام قد خلق في أوساط
الرأي العام في بالد العم سام ما سمي «عقدة
فيتنام» ،فإن ما حصل بعد نحو ثالثة عقود
في أفغانستان والعراق ،إثر غزوهما من قبل
جيوش واشنطن وحلفائها ،قد جــدد ّ
وعمق
العقدة ضــد الـتــدخــات العسكرية الخارجية
الـبــاهـظــة الـثـمــن .أي تحليل ج ــدي للسياسة
األم ـيــرك ـيــة عـلـيــه أن ي ــأخ ــذ بــال ـح ـس ـبــان هــذا

املعطى الثقيل ،خصوصًا بالنسبة إلى رئيس
كــدونــالــد تــرامــب هــاجـســه األول واألســاســي
ه ــو ك ـي ـف ـيــة ت ــأم ــن شـ ـ ــروط م ــائ ـم ــة إلع ـ ــادة
انتخابه .بحسب املصادر املطلعة« ،هناك في
اإلدارة أش ـخــاص كـبــولـتــون ي ــري ــدون الـحــرب
مع إيــران ،وال يأبهون للحسابات االنتخابية
أو السياسية الداخلية ،لكنهم ال يستطيعون
إلـ ــزام الــرئ ـيــس بـقـنــاعــاتـهــم»« .ذي واشـنـطــن
بوست» ذكــرت ،في تقرير صدر خالل آذار/
مـ ــارس امل ــاض ــي ،أن ت ــرام ــب ق ــال ملـسـتـشــاره
لألمن القومي بولتون على سبيل امل ــزاح ،أن
«ال يــورط الواليات املتحدة في حــرب» .املؤكد
ّأن ت ــرام ــب ،ال ـ ــذي تـ ـع ــارض غــال ـب ـيــة قــاعــدتــه
االنتخابية الـتــدخــات العسكرية الخارجية،
يسمح ملستشاريه ومعاونيه باللعب بالنار
ف ــي مـلــف شــديــد الـحـســاسـيــة كـمـلــف إي ــران.
لقد كان لبولتون دور مهم في إقناع الرئيس
بإرسال حاملة الطائرات إلى الخليج ،استنادًا
إل ــى مـعـلــومــات إســرائـيـلـيــة عــن ق ـيــام طـهــران
بالتحضير لـعـمـلـيــات ضــد أهـ ــداف أميركية
أو قــوى حليفة لواشنطن فــي الخليج .وكــان
ال ـص ـح ــاف ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ـ ـ ــاراك رافـ ـي ــد قــد
ك ـش ــف ع ـب ــر «الـ ـقـ ـن ــاة  »13اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أن
اجتماعًا ُعقد منذ نحو أسبوعني فــي البيت
األبيض بني بولتون ومستشار األمن القومي
اإلسرائيلي مائير بن شباطّ ،قدم فيه الثاني
هذه املعلومات ،غير الواضحة بحسب رافيد،
عن «هدف» أميركي أو خليجي تنوي طهران
ضربه .برأي املصدر« ،بولتون واإلسرائيليون

الوقائية التي طاملا دعا إليها أشخاص مثل بولنت.
()...
وال تـنـســوا :إذا كــانــت إيـ ــران بــالـفـعــل تــديــر شبكة
واسعة من الوكالء املطيعني لها في املنطقة ( )...ملاذا
نفترض بأنهم سيجلسون جانبًا ولــن يفعلوا أي
شيء في الوقت الذي يضرب فيه العم سام طهران؟
()...
الخيار الخامس :احـتــواء زائــد .ليس هناك احتمال
ً
نهائي ،ولكن أظن بأن هذا الخيار هو األكثر احتماال.
حملة الضغط األكبر ـ ـ بما فيها التهديد بعقوبات
ثــانــويــة ضــد حـلـفــاء ال ــوالي ــات املـتـحــدة وشــركــائـهــا
ـ ـ ـ ـ ال ـه ــدف مـنـهــا ه ــو بـبـســاطــة ه ــو إض ـع ــاف إي ــران
وخفض نفوذها فــي املنطقة .فــي هــذا السيناريو،
كل الكالم عن تغيير النظام والتلميحات إلى أن «كل
الخيارات موجودة على الطاولة»ّ ،
مجرد خداع (.)...
كل ما يمكن أن تفعله هو دفــع إيــران إلــى تقليص
دعمها لبعض شركائها املحليني ،وبالتالي خفض
نـفــوذهــا اإلقـلـيـمــي .)...( .هـنــاك مشكلتان مــع هذا
الخيار :إنه يرفع خطر الحرب ،وال يشير إلى أي حل
طويل األجل لعدم االستقرار اإلقليمي.
(فورين بوليسي ـ ـ ستيفن والت)

أن يستبعد ح ــدوث ث ــورة داخ ـل ـيــة .ول ـكــن الـتــاريــخ
يشير إلــى أن االحتماالت ضئيلة .قد يكون هناك
العديد من اإليرانيني الذين ال ّ
يحبون نظام رجال
ّ
الدين ،ولكن معظم السكان يتمتعون أيضًا بوطنية
ً
باستياء أكبر تجاه
شديدة ،ومن املرجح أن يشعروا
القوة العظمى البعيدة ،التي تعمل لتشل اقتصاده.
قــرار ترامب التخلي عن االتـفــاق الـنــووي أدى دورًا
ّ
املتشددين في إي ــران ،ألنــه أكــد ادعاءاتهم
ملصلحة
بعدائية الواليات املتحدة غير القابلة للتغيير ،وأنه ال
يمكن الوثوق بكالمها)...( .
ال ـخ ـيــار ال ــراب ــع :خ ـلــق ذري ـع ــة م ــن أج ــل ش ــن حــرب
وقــائ ـيــة .اح ـت ـمــال آخ ــر ه ــو أن اإلدارة تـسـعــى الــى
استخدام الضغط األكبر من أجــل حث إيــران على
إع ــادة الـعـمــل ببرنامجها ال ـن ــووي .بـمـجـ ّـرد القيام
بــذلــك ،تعمل الحجة ،فــإن أوروب ــا وروسـيــا والصني
ستقف وراء الواليات املتحدة وتدعم (أو على األقل
تتقبل) هجومًا عسكريًا على البنى التحتية النووية
اإليــران ـيــة .بـمـجـ ّـرد إع ــادة إي ــران الـبــدء ببرنامجها،
والخروج من معاهدة منع انتشار األسلحة النووية،
أو اتخاذ بعض الخطوات التي ال رجعة فيها ،فإن
الطريق سيكون واضحًا من أجل نوع من الحروب
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ج ــرى م ـســاء أول م ــن أم ــس س ـحــب الـلــوتــو
ال ـل ـب ـنــانــي ل ــإص ــدار ال ــرق ــم  1715وج ــاءت
النتيجة على الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة39 - 35 - 25 - 18 - 7 - 5 :
الرقم اإلضافي40 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 55,108,170ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 28 :شبكة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة1,968,149 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 55,108,170ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,452 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 37,953 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 154,200,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19,275 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1,072,823,742 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 46,893,383 :ل.ل.
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هل هناك سياسة أميركية تجاه إيران؟
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ّ
يتمنون الـحــرب .هم يضغطون على الرئيس
لــدفـعــه نـحــو ه ــذا ال ـخ ـيــار .ال يـمـكــن حـتــى أن
نـسـتـبـعــد تـمــامــا اح ـت ـمــال ق ـيــام ط ــرف ثــالــث،
إســرائ ـي ـلــي أو خـلـيـجــي ،بـعـمــل اس ـت ـف ــزازي،
مـبــاشــر أو غـيــر مـبــاشــر ،الفـتـعــالـهــا أو على
األق ـ ــل ل ــدف ــع إي ـ ــران وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة إلــى
مـعــركــة ول ــو م ـح ــدودة .ه ـنــاك أي ـضــا احـتـمــال
وقــوع حــادث بني الطرفني في سياق تصاعد
الـتــوتــر يـقــود إلــى مــواجـهــة مـبــاشــرة .احتمال
الـسـيـنــاريــو امل ـت ــدح ــرج ،م ــن ال ـتــوتــر إل ــى فعل
ّ
ورد فـعــل ،ومــن ثــم إلــى مــواجـهــة م ـحــدودة أو
ممتدة ،يبقى قائمًا في جميع الساحات التي
تـشـهــد اح ـتــدامــا لـلـتــوتــر .ول ـكــن ال ــذه ــاب إلــى
حــرب كـبــرى ،وليس إلــى معركة م ـحــدودة ،أو
عدمه ،يرتبط دائمًا بقرار سياسي» .ال قرار
سياسيًا حتى اآلن بــالـحــرب مــع إي ــران ،على
رغ ــم الـتـصـعـيــد األم ـيــركــي املـسـتـمــر ضــدهــا،
الــذي شكل قــرار وضــع الـحــرس الـثــوري على
قائمة اإلرهاب ،ومن بعده قرار تصفير إنتاج
ً
النفط اإليراني ،انتقاال إلى مرحلة جديدة منه.
غياب هذا القرار مرتبط باعتقاد ترامب ،وتيار
وازن داخل الدولة العميقة يتقاطع معه بشأن
هذا املوضوع ،على الرغم من معارضته له في
قضايا كثيرة أخرى ،بأن الحرب االقتصادية
قــد تـكــون أكـثــر ج ــدوى ،وبالتأكيد أقــل كلفة،
م ــن تـلــك الـعـسـكــريــة .وه ــو يـعـتـبــر أن الـحــرب
االقـتـصــاديــة مــع إي ــران قــد بــدأت تعطي نتائج
إيجابية من وجهة نظره .فعندما قررت إدارة
ب ــوش االبـ ــن غ ــزو الـ ـع ــراق ع ــام  ،2003واج ــه
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معارضة قوية من أملانيا وفرنسا وروسيا .أما
الـيــوم ،وعلى الرغم من معارضة هــذه البلدان
النسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي
ولـلـعـقــوبــات الـتــي تـفــرضـهــا عـلــى إيـ ــران ،فــإن
الشركات الفرنسية ،كـ«توتال» و«بيجو» و«إير
فــرانــس» ،واألملــانـيــة ،قــد ســارعــت ملـغــادرة هذا
البلد ،وحتى بعض الشركات الصينية ،باتت
مترددة في التعامل معه .ووفقًا للمصدر ،فإن
«سياسة العقوبات القصوى أصبحت تقدم
على أنها استراتيجية جديدة تعتمدها اإلدارة
ّ
ضــد ال ــدول املصنفة مـعــاديــة ،ككوبا وكــوريــا
الشمالية وإيــران وفنزويال طبعًا .إال أن هناك
ات ـجــاهــا م ـتــزاي ـدًا لــديـهــا لـتــوظـيــف االقـتـصــاد
كـســاح سـيــاســي فــي عــاقــاتـهــا الــدول ـيــة ،بما
فيها عالقاتها مع حلفائها».
فــي بــدايــة تسعينيات الـقــرن املــاضــي ،جزمت
الــواليــات املـتـحــدة بــأن نصرها الـســريــع ضد
العراق سيكون فاتحة لنمط جديد من الحرب،
تلك الـتــي تـخــاض مــن الـجــو مــن دون معارك
بــريــة وال قـتـلــى .لـكــن مـغــامــراتـهــا العسكرية
الالحقة أظهرت هزالة هذا االستنتاج ،خاصة
عـنــدمــا تــواجــه جيوشها الـشـعــوب وحــركــات
مـقــاومــاتـهــا الـعـضــويــة وامل ـت ـجــذرة .قــد تكون
أف ـغــان ـس ـت ــان ،وهـ ــي أط ـ ــول حـ ــرب تـخــوضـهــا
أميركا ،خير مثال على استحالة النصر في
ح ــروب ضــد الـشـعــوب .إدارت ـهــا الحالية تظن
بإمكانية أن تحقق بأدوات االقتصاد وغيرها
من أدوات الحرب الهجينة ،ما عجزت عنه عبر
العمليات العسكرية الكبرى.
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أفقيا

ّ
 -1لقب إشتهرت به دولة مصر –  -2املشغل الوطني البريدي في لبنان –  -3بقرة
هرم – نوتة موسيقية –  -4نسبة الى مواطن من بلد آسيوي –  -5حرف
وحشية – ِ
نصب – مدينة إيرانية كناية عن مركز تاريخي وثقافي مشهور –  -6من كبار رجال
القانون الفرنسني له مجموعة اإلجتهادات العامة وهي كدائرة املعارف للمحامني
– ّ
أدرب الفتيان على القيام بالتمارين الرياضية –  -7الخوف – اسم فعل بمعنى
اسكت –  -8نهدم الحائط حتى ّ
نسويه باألرض – أجوبة –  -9رابح – شارع سياحي
مهم في بيروت –  -10فيلسوف وريــاضــي فرنسي وأحــد مؤلفي األنسيكلوبيديا
مذهبه الشك في الدين والفلسفة

عموديًا

 -1مدينة ســوريــة –  -2فنانة ومغنية أميركية – عاصمة بنغالدش –  -3سحاب
يغشى األرض – عائلة طبيب فرنسي راحل مؤسس مدرسة تحليل نفسي هامة –
 -4متشابهان – غياب القمر – حاجز مائي –  -5عاصمة أوروبية – روايــة ورقصة
أو موسيقى يونانية –  -6مادة معدنية صفراء اللون شديدة اإلتقاد – والد األب أو
األم –  -7من أقدم رجال التوراة نجا وأهل بيته من الطوفان – إحدىُ بنات الرسام
مثلث له رأس مشترك – ق ّبة باألجنبية
الراحل بابلو بيكاسو –  -8أصل البناء – بناء
ّ
يدق بالحجر ّ
حب الزيتون بالعامية
أو ثبات واستمرار –  -9نزع الريش والشعر –
– صاح التيس –  -10عائلة قائد ورئيس أميركي راحل

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

ّ
 -1اردوغان – او –  -2لير – النمسا –  -3العملة – عطش –  -4تا – اي – مسنن –  -5أناني
ّ
الرباعيات
– بط –  -6أورغ – مون –  -7ديدان – لب –  -8يلبلبهما –  -9يو – موريس – -10

عموديًا
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مشاهير 3152

حلول الشبكة السابقة

 -1اإلتحادية –  -2ريال – ويل –  -3درع – أردبيل –  -4مانغالور –  -5غاليا – نب –  -6آلة – نو
– هما –  -7ن ن – مي – دموع –  -8معس – اري –  -9اسطنبول – يا –  -10واشنطن بوست

حل الشبكة 3151

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثلة مـصــريــة تشتهر بــإســم بــوســي وشقيقة الـفـنــانــة املـعـتــزلــة ن ــورا.
تزوجت من الفنان الراحل نور الشريف لكن ّ
تم الطالق بينهما عام .2006
لها أفالم ومسلسالت ناجحة
 = 8+9+6+5+3خ ــان ــات ل ـل ـس ـ ّـيــاح ■  = 10+4+3+7خـ ــاف ش ـه ـيــق ■
 = 9+2+11+1قناص الطيور

حل الشبكة الماضية :ونستون تشرشل

نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1715
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح60561 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة38,577,3360 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة4 : الجائزة اإلفــراديــة لكل ورقــة9,644,334 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0561 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.561 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.61 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 823
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة710 :
• يومية أربعة3797 :
• يومية خمسة03189 :

