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متخلّفون ...عن الح�ضور

هل تتدخل قوات
«درع الجزيرة» في اليمن؟

ويبقى اللبناني...
نجمة م�ضيئة في عالم االنت�شار

} شهناز صبحي فاكوش

} حميدي العبدالله
تتحدث بعض وسائل اإلعالم العربية وشبكات التواصل االجتماعي عن
احتمال أن تقوم قوات «درع الجزيرة» التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي
بالدخول إلى اليمن لمناصرة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في ضوء
تقدّم القوات التابعة للجنة األمنية العليا إلى مدينة تعز والسيطرة على المطار،
وفي ضوء االشتباكات التي جرت مؤخرا ً في مدينة عدن وبعض المحافظات
الجنوبية.
لكن هل تستطيع ال��دول الخليجية تكرار تجربة البحرين في اليمن ،أي
إرسال قوات «درع الجزيرة» إلى اليمن؟
اإلجابة على ه��ذا السؤال تكمن في اختالف الظروف بين البلدين .أوالً
البحرين بلد صغير في عدد سكانه الذين ال يتجاوزون الـ( )700ألف نسمة،
وال��ح��راك ال���ذي تشهده البحرين ه��و ح���راك سلمي ،وي��ص�� ّر ق���ادة الحراك
على الحفاظ على طابعه السلمي مهما قست الظروف ومهما بلغ مستوى
��واح كثيرة ،أوالً من حيث
االستفزاز .لكن الوضع في اليمن يختلف من ن ٍ
االتساع الجغرافي ،وثانيا ً من حيث التضاريس ،وثالثا ً من حيث عدد السكان،
ورابعا ً من حيث الطابع المسلّح للحراك في هذا البلد على عكس ما هو عليه
أي محاولة لمقارنة الوضع اليمني بالوضع
الحال في البحرين ،وبالتالي فإنّ ّ
البحريني هي محاولة خاطئة وتنطوي على سوء فهم كبير.
كما أنه من المعروف أنّ اليمن بسبب خصائصه التي م ّر ذكرها ،ظ ّل عصيا ًَ
على ك�� ّل موجات التدخل الخارجي ،فال السلطنة العثمانية التي استم ّرت
حوالي ( )500عام استطاعت إخضاع اليمن ،وال االستعمار الغربي نجح في
ذلك.
وحتى عندما كانت مصر الناصرية في ذروة قوتها العربية واإلقليمية
وال��دول��ي��ة وس��ارع��ت إل��ى ن��ج��دة ال��ث��ورة اليمنية ،فإنها فشلت ف��ي القضاء
على معارضيها الذين حملوا السالح واستنزفوا طاقات وق��درات الجيش
المصري.
بديهي القول إنّ الدول الخليجية ،وتحديدا ً قوات «درع الجزيرة» ال تمتلك
القدرات التي توافرت لمصر الناصرية ،وال القدرات التي توافرت للقوى
االستعمارية الغربية أو القدرات التي توافرت للسلطنة العثمانية ،وبالتالي
ما لم تحققه هذه القوى الكبرى ،لن تكون قوات «درع الجزيرة» قادر ًة على
بزج قوات «درع الجزيرة» بمثل هذه المغامرة ،فإنّ
تحقيقه ،وإذا ما اتخذ قرار ّ
ً
أي لن تستطيع
نتيجة،
أي
إلى
تقود
لن
أنها
عن
ال
كلفة ذلك ستكون باهظة ،فض
ّ
ّ
إخضاع اليمن لسيطرة الرئيس الذي ف ّر من العاصمة إلى عدن ،واألرجح أنّ
الحكومات الخليجية أعقل من أن تتخذ مثل هذا الموقف غير المسؤول والذي
سيجلب الكارثة على الخليج ويسهم في زيادة معاناة اليمنيين.

ّ
التقدم الإيراني:
بعد
«�سي �أي �أي» ت�سارع وتتدارك!
تغيّرت الرسائل األميركية االستراتيجية تجاه سورية بعدما دأبت واشنطن على
المطالبة برحيل الرئيس األسد ألكثر من ثالث سنوات ،هذا ما يؤكده تقرير صادر
عن معهد العالقات الخارجية في نيويورك.
التغيير األميركي الذي جاء في أكثر من صورة وأسلوب ،بعضه ما ت ّم نفيه أو
التخفيف من وقعه ،وبعضه ما ال يمكن تجاهله عندما يتحدّث مدير استخبارات أعلى
سلطة أمنية معنية بالحفاظ على أمن الواليات المتحدة وهو جون برينان مدير جهاز
االستخبارات األميركي «سي أي أي.
قال برينان إنّ تنظيم «داعش» يتقهقر ،فهو لم يعد يتمدّد كما كان ،وأوضح انّ
نشاط التنظيم تراجع وت ّم إيقاف تقدّمه ،مؤكدا ً أنه ضعف مقارنة باألشهر القليلة
الماضية ،بعد أن كان ُيحكم سيطرته على مساحات وأماكن مختلفة من العراق
وسورية ،وانّ واشنطن تعمل مع العراقيين لص ّد «داعش» والقضاء عليه ،مؤكدا ً أنّ
ذلك هو السبب الرئيسي وراء ضعفه.
يعرف جون برينان تماما ً أنّ قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة ليست
سببا ً مباشرا ً لهذا التقهقر الذي يتحدّث عنه ،ويعرف جيدا ً أن أي نتيجة حقيقية ال
يمكن ان تتحقق من دون قوات برية تواجه مباشرة في الميدان مقاتلي «داعش»
والتنظميات اإلرهابية األخرى ،وأن القتال عبر الضربات الجوية لم يستطع تحقيق
اي تقدم.
ّ
نعم استطاعت قوات التحالف ان تنجح في وقف تقدّم «داعش» نحو اربيل،
واستطاعت أيضا ً وقف تقدّمها في عين العرب ـ كوباني ،وبالتالي دفعتهم الى الوراء
أو إلى الهروب نحو أماكن أخرى ،لكن هذه العمليات التي لم تكن متتالية ومتساوية
على جميع المناطق التي يسيطر عليها «داعش».
رسمت أسئلة عديدة حول ازدواجية الموقف األميركي بين قضاء أو ح ّد من
تمدّد التكفيريين ،وبالتالي قد تصلح هنا نبوءة وزير الدفاع األميركي السابق ليون
بانيتا انّ القضاء على هذه الجماعات قد يحتاج  30عاماً ،فبانيتا يدرك أنّ القضاء على
«داعش» من دون وقف اإلمداد اللوجستي الذي تقدّمه له بعض الدول ،ومن دون
مواجهة برية حقيقية سيبقى «داعش» على الطريقة االميركية في ك ّل منطقة يتمركز
فيها.
أحرجت القوات العراقية والسورية وحزب الله أداء «التحالف الدولي» ،فأخرجت
مدير االستخبارات االميركية عن صمته تجاه التقدّم الحاصل على الجبهتين
العراقية والسورية ،والذي ت ّم بفضل القتال الميداني المباشر من قبل الجيش
العراقي وقوات الحشد الشعبي والجيش السوري وحزب الله ومستشارين
ايرانيين او مقاتلين مباشرين ،فقد لفت الزخم الكبير والتقدّم السريع للقوات
العراقية لدى اتخاذ القرار بين حلفاء ايران ،والتصرف في الميدان بقرار واحد او
تعميم واحد.
تعرف االستخبارات االميركية وقع «العراق» واخباره على الشارع االميركي ،وهو
اي تقدم فيه يصل الى المتابع االميركي بفضول
الذي عايش اجتياحه ويعرف انّ ّ
اكبر وأوسع من غيره من المناطق التي تعاني من اإلرهاب ،بسبب تجربة بالدهم مع
العراق وبسبب اجتياحه عام  ،2003واعتباره قادرا ً على تصدير اإلرهاب والتخطيط
لعمليات في الواليات المتحدة ،وبعدما عايش االميركيون فترة إرسال جنود في
القوات البرية وخسروا أرواحا ً فيه.
سارعت االستخبارات األميركية على االعتراف بأنّ التقدم حصل رغم انها ال
تعتبر إيران حليفا ً في القتال ،إال انها لم تقل ايران خصما ً على األرض واعترفت بهذا
القتال الذي أصبح تسارع إنجازاته إحراجا ً أكبر على الواليات المتحدة وحلفائها في
التحالف.
آخر ما يتمناه جون برينان هو رؤية «داعش» في دمشق ،هذا ما أضافه في معرض
حديثه األخير ،ولكن ربما آخر ما كان في الحسبان قرار حلفاء إيران باإلسراع في
حسم المعارك على أكثر من جبهة بعد عملية القنيطرة...
فهل سيحرج تقدّم إيران وحلفائها األميركيين ويدفعهم إلى العمل جديا ً الى
التخلص من «داعش» قبل ان يعلنوا نصرهم على اإلرهاب فرادى؟
«توب نيوز»

ال�سنيورة �شاهد في المحكمة!
عندما تكون المحكمة تبحث عن المزيد من الوقائع في اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
وهي محكمة وليست مركز بحوث ودراسات ،فما هي الوقائع الجرمية التي ستنالها من
السنيورة؟
عندما يكون ما ل��دى السنيورة يتصل بالمناخ السياسي لالغتيال أو بتقييمه
واستنتاجاته واتهاماته حول االغتيال ،أو لنقل روايات منسوبة إلى الرئيس الحريري
حول عالقته بسورية وحزب الله ،أو حول ما يُنسب إلى الرئيس الحريري من نوايا
مشروع تحالف مع قرنة شهوان ،بالرغم مما نعرفه عكس هذه ال��رواي��ات ،فك ّل ما
ستسمعه المحكمة معلن ومكتوب ومنشور ومك ّرر على أكثر من لسان.
يستحضر السنيورة للمحكمة ويحضر لشنّ هجوم إعالمي إذن ،وليس لوظيفة
قانونية.
لو شاءت المحكمة تع ّمقا ً في المعرفة الستحضرت وأحضرت خبراء حياديّين من غير
لبنان وغير ذوي المصلحة بخالفاته ،مثل سيمور هيرش وديفيد هيرست وروبرت فيسك
الذين تابعوا وواكبوا التشابكات اإلقليمية والدولية المحيطة باألزمة اللبنانية وصوال ً
إلى اغتيال الرئيس الحريري.
توقيت شهادة السنيورة تثبيتا ً وإلغاء وعودة ال يت ّم على خلفية ظرف صحي ،بل على
خلفية التصعيد السعودي والحاجة إلى مواكبته.

التعليق السياسي

أخذوهم إلى «جنيف  »2وبدأت الفقاعات المل ّونة
تنطلق من أفواه امتألت بالصابون ،لتل ّون مواقف
تظن أنّ فيها إحراجا ً للوفد السوري ...ما يجعله
ينسحب أو يسلّم كرسي الدولة لهم ،كما حاولوا
تسليمهم مقعد الجامعة المدع ّوة بالعربية زورا ً
فاضحاَ.
ق��ال��وا عنها م��ع��ارض��ة وق��ال��وا ث���ورة وحرية
وديمقراطية ،ولم ير الشعب غير القبح في التدمير
والبشاعة في أساليب القتل ،والس ّم الذي ينضح
م ّمن دعوا بـ«الجهاديين والثوار» ،من أرادوا بث
الرعب فأصبح كرها ً وحقدا ً ضدّهم ،مع ك ّل صرخة
تكبير...
لملم مصنعوهم أنصارا ً لهم دوال ً تنوف على
المائة في البداية ،في مواجهة ما تحدّث عنه
الرئيس بشار األسد من أنّ ما يحدث هو حرب على
العرب وتشويه لإلسالم الحنيف ،وأن��ه لو كان
ثورة لكان سيادته أول الثائرين.
وفي المرة الثانية وبعد تكشف بعض األمور
مما يحدث لم يناصرهم إال العشرات الذين دفعت
لهم األم��وال بأساليب مختلفة ،إما ألجل دعايات
انتخابية كما حدث مع فرنسا ،أو لدعم اقتصادي
كما األردن ،أو تلك التي نأت بالنفس أو التزمت
الصمت.
لما كشرت ثورتهم الربيعية عن أنيابها في
األقطار العربية ،ت ّمت تنحية لجنة الدابي وفشل
المبعوث األممي وتحيّز اإلبراهيمي ،قال األسد ما
يحدث ألجل «إسرائيل» وضرب المقاومة وإضعاف
األمة وتصفية القضية الفلسطينية ،ومحو الهوية.
تخلّف المعارضون عن اللقاء التشاوري الوطني
في سورية ،وعن لقاء «موسكو ،»1وضعوا شروطا ً
وحاولوا تجميل صورهم ،رغم تشظيهم وتفكك ما
أسموها مكونات معارضة .ولم يكونوا وما زالوا
س��وى أشخاص لك ّل مشروعه الخاص وحلمه
بالسلطة .حتى لو كان الثمن صحبة الصهاينة أو
دماء األبرياء.
لو تبصروا لما تخلفوا .من تستخدمه أميركا
وال��غ��رب وظيفيا ً تنهيه بنهاية دوره .أي��ن من
دخلوا العراق على الدبابات األميركية على أنهم
معارضة عراقية ...ال تتخلفوا فالفخ واحد لكن
مواقع وأساليب نصب الشرك تختلف وتتل ّون كما
فقاعات الهواء...
«موسكو  »2المقبل تباركه الدولة السورية كما
«موسكو ،»1إرادة الحوار والح ّل السياسي خيار
سورية منذ البدايات ...القناعة الروسية تتزايد
نحو الحوار بين السوريين ...المتغيّرات الدولية
تنحى نحو ال��رض��وخ إلرادة الشعب السوري،
التع ّنت لن يجدي...
كيري يتغيّر في خطابه يريد التحدّث مع األسد،
يص ّرح وإنْ كانت المراوغة طبعه ،إال أنّ سورية
متنبّهة ألنّ مؤشرات الرئيس األس��د ب��دأت تظهر
يتبصر وينعتق من التخلف المطلوب.
للعيان لمن
ّ

} د .سلوى خليل األمين ـ واشنطن

نتنياهو يضرب بح ّل الدولتين عرض الحائط...
هو يكتب بهذا نعي الدولة الفلسطينية .تفكيك
دول المنطقة أصبح جل ّياً ،ما عادت مواقف الدول
العربية واحدة بل حتى القلوب اختلفت ،ألنّ أمن
«إسرائيل» يقتضي عدم قوة أي دولة في المنطقة.
إي��ران تواجه لؤم العالم الذي يتملق أميركا،
والم ّد والجزر في ملفها النووي مع الخمسة زائد
واحد .لكن الحركة الرعناء التي قام بها نتنياهو
في الكونغرس األميركي ض ّد إرادة أوباما وإدارته
وعلى أرضه .كسب بها نتنياهو االنتخابات.
خسر الجمهوريون وسيذهب أوباما لتوقيع
االت��ف��اق م��ع إي���ران وال��ش��رخ الحزبي األميركي
س��ي��زداد ...ولم يحصد الجمهوريون إال الخيبة،
والت ينفع الندم.
تخلف العقل الجمهوري وسيجني خسارته
الحقاً .تتخلف المعارضة عن «موسكو »2فماذا
يمكنها أن تجني ،غير الخسارة المزدوجة؟ تزداد
تشظيا ً وهي تتآكل من ذاتها ،وتخسر آخر من يمكن
أن يبقي عليها وهي تبارك لنتنياهو بفوزه في
االنتخابات.
ه��ي «إس��رائ��ي��ل» ال��ع��دو ال��ذي يسرق األرض،
أية معارضة هذه التي تعارض وطنها وشعبها
لتصالح العدو وتهديه أرضها ...أي زمن متخلف
ه��ذا ال��ذي نعيشه؟ وأيّ متخلفين ه��ؤالء الذين
يتخلفون عن درب الحوار نحو إنهاء الحرب على
بالدهم؟
م��ن يمثل الشعب ال��س��وري عليه أن ال يكون
متل ّوناً ،وأن ال يركب فقاعات الهواء المل ّونة التي
تطلقها أفواه المأمورين ،الذين يشرون عبوديتهم

ببترولهم ،ألنها في النهاية فقاعة ترقص مع الهواء
قليالً ثم تفرقع بل تفقأ.
أميركا ال تريد إنهاء الحرب على سورية والعراق،
ألنها هي من خلقت «داعش» ولو كانت جادّة في
القضاء عليها ،لمنعت بقرار أممي ضاغط تزويد
«داعش» بأي دعم ،مهما ً كان ماديا ً أم معنوياً .هي
تريد إضعاف قوى المنطقة لمئات السنين لتعيش
«إسرائيل».
تضحي بالبعض من مستوطنيها لتثبت أنها
ّ
باتت مهدّدة من «داعش» وهذا ليس بجديد عليها.
تبرز اليوم قوائم باسم  100جندي من البحرية
األميركية ،على أنهم مستهدفون من «داعش» .لو
حصل فلن يكونوا أغلى م ّمن قضوا في  11أيلول.
هي ص ّنعت ،د ّرب���ت ،نظ ّمت ،سهّلت ،دعمت،
وأدخلت «داعش» إلى سورية والعراق ،واليوم إلى
ليبيا واليمن وبثوب «اإلخوان» إلى مصر .وخاليا
نائمة تفكك في المغرب وموريتانيا.
لن تسلم السعودية من ت��ذ ّوق لسعات قنديل
البحر الداعشيّ .
بشرتها أميركا عندما أغلقت
سفارتها في السعودية ليومين بحجة أمنية.
محدّداتها أصبحت اليوم واضحة.
تبارك أميركا جهود موسكو ،وال تضغط على
أدواتها من المتخلفين لحضوره .ألنها في الخفاء
ترفض حضورهم ،هي ومشغلوهم في الدوحة
واسطنبول والرياض ،تحب عبثيتهم ألنها تحقق
مآربها.
لك ّل المعارضة ...إنْ أردتم التخلف عن حضور
حصنوا أدمغتكم من
«موسكو  »2فعلى األق�� ّل
ّ
تخلف يودي بكم إلى التهلكة.

مواجهة الإرهاب ...عقدة التتالي والتزامن في االتفاق النووي

حسن شقير*
في رسالته إل��ى الشعب اإليراني
بمناسبة عيد ال��ن��وروز لهذه السنة
اإلي��ران��ي��ة ال��ج��دي��دة ،ع � ّب��ر الرئيس
األميركي عن أمله في استغالل الشعب
اإلي��ران��ي لهذه الفرصة التاريخية
في إنجاز االت��ف��اق ال��ن��ووي الجاري
ال��ت��ف��اوض ح��ول��ه ...ل��م يتأخر ال��ر ّد
اإليراني ،وعلى لسان مرشد الثورة
اإليرانية ،معلقا ً على تلك الرسالة»...
رفع العقوبات ينبغي أن يكون جزءا ً
من االتفاق ،وليس نتيج ًة له»...
هاتان الرسالتان ،تختصران العقدة
الجوهرية في طريق إنجاز االتفاق -
وذلك بعدما أصبحت القضايا التقنية
ش��ب��ه منتهية  -م��ت��م��ح��ور ًة بكون
توقيعه متالزما ً وم��ت��وازي�ا ً مع رفع
العقوبات ،أو أنّ هذه األخيرة ،ستكون
الحق ًة ونتيج ًة له...
ال��س��ؤال :ما الضير في أن ترضى
إي����ران ب��ال��ع��رض األم��ي��رك��ي؟ وم��ا
ه��و المانع ال��ذي يجعلها متمسك ًة
بالتزامن ،ورافض ًة للتتالي؟
ق��د ي��ن��اق��ش ال��ب��ع��ض ،ب����أنّ على
إي��ران  -إنْ كانت صادقة في سلمية
برنامجها ال��ن��ووي  -الموافقة على
ع��رض التتالي األميركي ،وذل��ك ألنه
سيؤكد أنها  -بمج ّرد توقيعها عليه
 دول� ًة ذات مصداقية وشفافية علىالمقلبين الداخلي والخارجي ،وأنّ ذلك
سيع ّري ك ّل أولئك الذين كانوا يشككون
بسلمية برنامجها ...مما سيجعل
من ال��رأي العام الداخلي والخارجي،
مؤيدا ْ وداع��م�ا ً بقوة للنظام اإليراني
وطروحاته السابقة والالحقة ،في ما
خص النووي ،وحتى غير النووي...
ّ
مما سيجعل من منظومة العقوبات
تنتهي  -ولو بعد حين  -وخصوصا ً
مع توالي عمليات التفتيش المتالحقة،
والتي ستعطي حينها ،شهادة مضافة
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حصلتها إي��ران أثناء فترة
لتلك التي ّ
االتفاق األول���ي ...وبالتالي ف��إنّ هذا
المنطق ،يفرض على إيران السير قدما ً
باتفاقية التتالي ،وع��دم التس ّمر عند
مطلب التزامن مع بقاء الرفض األميركي
له ،مما سيجعل من العقوبات مستم ّرة
ومتصاعدة ،وخصوصا ً أنه ساعتئ ٍذ
ستكون النتيجة على إيران ،وفي تلك
الحالتين متشابهة ،مع ف��ارق فقدان
الحوافز التي ذكرناها سابقاً ...وهذا
كله على فرض عدم تط ّور األمور إلى ما
هو أبعد من تشديد العقوبات عليها.
قد يظنّ البعض  -وللوهلة األولى
 أنّ هذا المنطق يبدو سليماً ،ال بلأنّ عدم السير اإليراني به ،سيكون
تضييعا ً إيرانيا ً لفرص ٍة عظيمة قد
ال تتك ّرر ثانية في المدى المنظور،
وخصوصا ً أنّ أميركا  -بكونغرسها
ال��ح��ال��ي ،ورئيسها المقبل رب��م��ا -
ستكون أكثر يمينية ون��زوع �ا ً نحو
المحافظة في المرحلة المقبلة.
هذا كله يدفعنا إلى التع ّمق أكثر،
حول اإلصرار اإليراني إلنجاز االتفاق
المتالزم مع رف��ع العقوبات ،وذلك
إذا استثنينا التشكيك اإلي��ران��ي بما
قد تكتبه فرق التفتيش الالحقة من
تقارير ،لغير صالح إي��ران ،أو ربما
توجس هذه األخيرة ،من أنّ التط ّورات
ّ
واألحداث الكبرى ،والمتوقع حدوثها
ف��ي ال��ع��ال��م ،ق��د يجعل م��ن مسألة
رفع العقوبات في حينه ،ضربا ً من
الخيال ...مع اإلش��ارة إلى أنّ هذين
العاملين ،ليسا مستبعدين أب��دا ً من
الحسابات اإليرانية...
إذاً ،والحال كذلك ،فما هي هواجس
إيران الفعلية؟ وما الذي تخشاه حقا ً
من االتفاق المتتالي؟
يقع اخ��ت�لاف النظرة اإلي��ران��ي��ة ـ
األميركية في كيفية محاربة اإلرهاب
في المنطقة في صلب الخالف حول
التزامن والتتالي ،ولع ّل نموذج تكريت

م��ؤخ��راً ،كشف ما كنا نعتقد به منذ
البداية ،ح��ول م��دى ه � ّوة الخالف ما
بين النظرتين األميركية واإليرانية
لكيفية التعامل مع اإلرهاب المنتشر
في المنطقة ،فلقد اعتقدنا منذئذ ،بأنّ
هذا األخير قد أصبح الرافعة األساسية
والبديلة ل��ذاك التعثر ال��ذي أصاب
االستراتيجية األوبامية األولى (أيار
 )2010في تحقيق مصالح أميركا
الكبرى في صيانة صورتها األحادية
في العالم ،مع تحقيق األم��ن للكيان
الصهيوني ،وب��أق � ّل كلفة أميركية
م��ب��اش��رة عليها وع��ل��ي��ه ،وع��ل��ى ح ّد
سواء ...وبنا ًء عليه ،وبعد أن وجدت
أميركا ضالتها في تعويم تعثرها،
من خالل تقاطع مصالحها ومصالح
اإلره����اب المستشري ف��ي المنطقة
ّ
وبغض نظ ٍر وتسهيل أحيانا ً من
قبلها  -بحيث أنها جعلت م��ن هذا
األخير ،رافع ًة في سبيل بث الشباب
في إمبراطوريتها المترهّ لة ،وذلك على
حساب إيران وروسيا والصين ومحور
الممانعة معهم.
انطالقا ً من هذا التضا ّد المستج ّد ما
بين أميركا وإيران ،في كيفية التعامل
مع اإلرهاب ،والذي أشرنا سابقا ً إلى
أنّ هذه األخيرة ّ
فضلت استراتيجية
االنغماس ال��م��دروس في مواجهته،
وذل��ك مقابل التحالف ال��ذي شكلته
أميركا في مؤتمر جدة الشهير...
السؤال :كيف يرتبط هذا التضا ّد
اإليراني  -األميركي في كيفية مواجهة
اإلره����اب م��ع رف��ض إي���ران لالتفاق
المتتالي في التوقيع ورفع العقوبات؟
ببساطة ،يستحكم ذلك في تداعيات
تسريع مواجهة اإلره��اب ،أو تبطيئه
على إيران تحديداً...
ف��ف��ي ح��ي��ن أنّ دوزن�����ة ال��ح��رب
األميركية على اإلره��اب في المنطقة،
ستجعل م��ن ه���ذا األخ��ي��ر س��رط��ان�ا ً
متمدّدا ً ومتجذرا ً وضاربا ً أكثر فأكثر

في أعماق األرض التي تعتبر اليوم
مكانا ً لصراع نفوذ إيراني  -أميركي،
من العراق ،فسورية ،فلبنان ،وحتى
اليمن ،وإل��ى ك ّل البلدان التي تشهد
ال��ي��وم عمليات اس��ت��ي�لاد قيصرية
لإلرهاب فيها ...األمر الذي ستكون من
تداعياته ،استمرار النزف االقتصادي
واألمني وكذا السياسي اإليراني في
جميع هذه البلدان ،وذلك في صراع
م��ري��ر ،تكلفته ،تكاد ت��س��اوي صفرا ً
على أميركا ومعها الكيان الصهيوني،
وكذا على الدول األوروبية ،وذلك على
كافة األصعدة ،كون البنوك العربية،
المالية والبشرية ،حاضر ًة فيها مهما
ط��ال أم��ده��ا ،وبالتالي ف��إنّ أميركا
وتحالفها  -ووفقا ً لهذه المعادلة  -هم
رابحون ،وذلك بعكس إيران وشعبها،
ومن خلفهما محور الممانعة ،والدول
الداعمة ...وخاصة أنّ استراتيجية
التسريع التي تقوم بها إيران ،ليست
مضمونة االكتمال بالمدى الزمني الذي
ّ
فغض الطرف األميركي عن
تبتغيه...
غ��زو ال��دواع��ش للعراق في حزيران
الماضي ،ال يزال ماثالً أمامها.
خ�لاص��ة ال��ق��ول ،يعتبر التتالي
في االتفاق النووي في ظ ّل اختالف
ال��رؤي��ة االستراتيجية بين أميركا
وإيران في كيفية ،وزمن الخالص من
اإلرهاب ،لهو العائق األبرز في الرضى
اإلي��ران��ي ب��ذل��ك ،فلو أنّ تلك النظرة
كانت موحدة بينهما في االتفاق على
آليات تسريع محاربة اإلره���اب في
المنطقة ،وبضماناتٍ حقيقية ،فلربما
ع��ن��ده��ا سيصبح االت��ف��اق ال��ن��ووي
المتتالي ،ال يختلف في نتائجه عن
نظيره المتزامن ،وبالتالي سيجعله
ضمانا ً إيرانياً ،كي ال يكون هذا االتفاق
المنشود ،مسموما ً أو مشؤوما ً على ح ّد
سواء.

* باحث وكاتب سياسي

لبنان هذا البلد الصغير بمساحته وعدد سكانه مالئ الدنيا
وشاغل الناس ،فأينما ح�� ّل اللبناني عبر العالم تجده في
الطليعة حامالً وطنه في قلبه وعلى كفوف الراح ،فنجاحه
في حقول العلم والمعرفة وف��ي ك�� ّل المجاالت يسنده إلى
وطنه لبنان بفخر واعتزاز ،وحتى إنْ امتلك جنسية الوطن
الذي منحه األمن واألمان ،وفتحت له أبواب المعرفة والعلم
على مصراعيها من دون وساطة سياسية أو مذهبية ،وقال
ل��ه :أعطنا ما في عقلك من عبقرية وإب��داع وخ��ذ منا ك�� ّل ما
يطمح إليه اإلنسان من رغد العيش والموقع المهم.
ف��ي ال��ع��اص��م��ة ال��ك��ون��ي��ة واش��ن��ط��ن ،ت��ج��د اللبناني مبدعا ً
ومتف ّوقا ً بل مواطنا ً لبنانيا ً بامتياز ،فمنهم من ثبت على لوائح
العلماء كالدكتور مصطفى عماد األمين الذي أبدع وتف ّوق في
علوم األبحاث وبات اليوم من العلماء المه ّمين في مختبرات
األب��ح��اث العلمية مكتشف ل��ق��اح «اإلي��ب��وال» ال���داء اإلفريقي
الخطير ،ومنهم الحاصل على موقع متميّز وحساس في
وزارة ال��دف��اع األم��ي��رك��ي��ة» البنتاغون» ،ومنهم م��ن يمسك
مفتاح األم��ان للسفارات األميركية المنتشرة عبر العالم،
ومنهم من يتولى المراكز المهمة في الخارجية والتربية
وخالفه ،ومنهم األساتذة الكبار في الجامعات كالبروفسور
داوود خيرالله استاذ مادة القانون في جامعة جورج تاون،
ومنهم أح��د أع��م��دة المختبرات التي تم ّد ال��دول��ة ووزارت���ي
الدفاع والصحة بأحدث االكتشافات في عالم األبحاث الطبية
وال��ل��ق��اح��ات ل�لأم��راض المستعصية السيد ف���ؤاد الهبري،
ومنهم المستشارة السابقة للرئيس جورج بوش والرئيس
ال��ح��ال��ي أوب��ام��ا ل��ش��ؤون ال���دراس���ات اإلس�لام��ي��ة الدكتورة
عزيزة الهبري رئيسة مؤسسة الكرامة التي تعنى بتسليط
الضوء على مضامين اإلسالم الصحيح المتوافق مع جميع
الشرائع السماوية بعيدا ً عن المذاهب المختلفة التي أورثت
العالم العربي الفتن والشرذمة والضغينة والحقد ،بحيث
استعملها المستعمر أداة تفريق وتفتيت بين أبناء الوطن
الواحد واألمة الواحدة ،ومنهم الفاعلون والمسؤولون الذين
تولوا المناصب المهمة في البنك الدولي كالدكتور وديع حداد
والدكتور حسن الخليل وحاليا ً السيدة سنا الحاج ،ومنهم
أيضا ً الشاعرة مي الريحاني التي أخذت على عاتقها االهتمام
بمحو األمية في دول العالم الثالث ،ومن مهامها زيارة الدول
اإلفريقية واآلسيوية والتعاطي مع سكان المدن والقرى التي
لم تصلها المدارس ،والعمل على استحداث م��دارس لمحو
األمية بين أطفالها ،وقد حدثتني شخصيا ً عن صعوبة األمر،
خصوصا ً في دول كاليمن وباكستان وغيرها ،حيث ما زالت
األسر اإلسالمية فيها متمسكة بالتقاليد وتمنع تلقي الفتاة
العلم ،وكذلك الفتى المهيّأ أصال كي يكون عامالً في األرض
أو في تربية المواشي وخالفه ،ومنهم أيضا ً جراح الدماغ
الدكتور علي بيضون في مستشفى جون هوبكنز ،وقد أبدع
وتف ّوق في مهنته وبات من األسماء الالمعة في عالم الطب،
ع��دا ع��ن العديد م��ن رج��ال األع��م��ال والمهندسين واألطباء
واإلعالميين والمثقفين وغيرهم االعديد م ّمن لم تتس ّن لي
الفرصة لمعرفتهم.
أض��ف إل��ى ك�� ّل ه���ذا ،وه��و األه���� ّم ،ح��رص أب��ن��اء الجالية
اللبنانية والعربية على تعليم أوالدهم اللغة العربية ،حرصا ً
منهم على التمسك بهويتهم ووطنهم األم ،ألنهم على يقين
ب��أنّ م��ن يفقد لغته يفقد ارت��ب��اط��ه بهويته الوطنية ،كذلك
حرصهم على أن تبقى العادات والتقاليد قائمة في بيوتهم،
ف��األك��ل اللبناني ف��ي ك�� ّل بيت ،واألغ��ان��ي العربية تعبر ك ّل
اآلذان ،في البيت وخالل رحلة ما في السيارة ،أضف إلى
ك ّل هذا الحديث الدائم عن الوطن والعائلة وفلسطين القابعة
ّ
أي انتماء
في قلب الجميع من دون استثناء،
بغض النظر عن ّ
سياسي لبناني محلي ،الذي ال يظهر مطلقا ً إلى العلن ،وال
تتفاعل مجرياته بين بعضهم البعض ،فالحرية الشخصية
شأن خاص بك ّل فرد ،وما على المجموعة سوى التضامن
والتكاتف من أج��ل تربية األوالد على المحبة واإلخالص
والوفاء للوطن األم لبنان.
لهذا كانت المدرسة العربية في منطقة فيينا في فيرجينيا
 /واشنطن ()Vienna Arabic Language School
ال��ت��ي ت��س��لّ��م��ت رئ��اس��ت��ه��ا ال��س��ي��دة رن���ى م��ح��ف��وظ األمين
الجنوبية اللبنانية م��ن��ذ س��ب��ع س��ن��وات كرئيسة B0ard
أي مجلس األمناء الذي يض ّم  6أعضاء بين رجال ونساء
ّ
من لبنان بينهم اثنان فقط من اليمن .هذه المدرسة تعمل
نهار األحد من ك ّل اسبوع حتى أيام العطل الرسمية ،وهنا
علينا أن نسجل لهوالء المغتربين اللبنانيين ومعهم بعض
الزمالء العرب ،عظم التضحيات التي يقومون بها من أجل
تمكين أوالده��م من لغة الوطن األم ،وذل��ك عبر التضحية
بيوم عطلتهم المعطاة أص�لاً كيوم للراحة م��ن عناء عمل
أسبوعي شاق في هذا البلد الواسع األطراف.
تض ّم المدرسة أكثر من  200تلميذ وتلميذة ،والضغط
عليهم ي��زداد عاما ً بعد ع��ام ،والصفوف تبدأ من التمهيدي
« »Pre- Kحتى الصف الثانوي األخير « »Grad 12وبعد
التخ ّرج من المدارس األميركية يت ّم اختيارهم اللغة العربية
كلغة ثانية في الجامعة .إضافة إلى أنّ اإلدارة قد حرصت
على مستوى تعليمي جيد ،يتض ّمن اللغة العربية بصرفها
ونحوها ،إضافة إلى تدريس العصور األدبية كلها المتض ّمنة
القصائد الشعرية بقديمها وحديثها وال��ن��ص��وص األدبية
النثرية المنتقاة من أه ّم اإلصدارات العربية ،كذلك لم يهملوا
تدريس التاريخ العربي وحضارته ،حرصا ً منهم على تزويد
أبنائهم الذين ولدوا على هذه األرض ،ويجهلون تماما ً تاريخ
بالدهم من لبنان حتى آخر دولة عربية ،ك ّل ما يغني عقولهم
ويجعلهم فخورين بأنهم لبنانيون وع��رب أقحاح وليسوا
أبناء أميركا حتى لو حملوا هويتها ،مع حرصهم على احترام
الدولة األميركية التي أعطتهم هذه المساحة من الحرية ،التي
أنتجت وأعطت أميركا العديد من العلماء والباحثين ورجاالت
المعرفة الذين ساهموا مساهمة قوية في إعالء شأوها...
لهذا وجدت أنّ أوالد ابني وزم�لاءه يعرفون عن تاريخ
لبنان والدول العربية ربما أكثر مما يعرفه أمثالهم من الطالب
في لبنان ،الذين باتت لغتهم مط ّعمة بالمفردات األجنبية ،بل
يخجلون من التكلم بها ،وأصبح ثراؤهم الفكري هو مقياس
معرفتهم بمطربي الديسكو وال��راب العالميين ،في الوقت
ال��ذي يتقن فيه أبناء المهاجرين هنا ،ك�� ّل األغاني العربية
الحديثة ويعرفون ك ّل المأكوالت اللبنانية التي ال يخلو بيت
منها ومن موادها ،إضافة إلى أنّ رسائل هواتفهم الخليوية
هي باللغة العربية الفصحى ،المفروضة عليهم كفروض
من قبل مدرسات ومدرسي المدرسة العربية ،التي تالحق
األمر وتص ّر عليه ،علما ً أنّ من يقوم بالتدريس تط ّوعاً ،هم
أول��ئ��ك العلماء والموظفون الكبار وزوج��ات��ه��م اللبنانيات
والعربيات خريجات الجامعات ،اللواتي هن على مستوى
عال من الدرجات العلمية كالماجستير والدكتوراه.
هنا دعوني أوج��ه التحية إل��ى ه��ؤالء األبناء المهاجرين
الذين لم ينسوا لبنان وال لغتهم وتقاليدهم العربية ،رغم
أنّ لبنان ال يهت ّم بهم وال يسأل عنهم ،وأقول إنهم بالفعل
النجمة المضيئة في عالم االنتشار ،ألنّ إص��راره��م على
التمسك بهويتهم اللبنانية وش��ع��وره��م الوطني الساكن
ف��ي قلوبهم وم�����دارات ع��ق��ول��ه��م ،ه��و ال��ف��ع��ل ال��م��ب��دع الذي
يستثمرونه بشكل إيجابي في تربية أبنائهم ،رغم ما هم
عليه من مواقع حساسة ورغد عيش وأمن وأمان.

