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هل تصدّقون أن لبنان بات أولوية أميركّية؟
 ناصر قنديل

ذاهبون إلى فيلم أميركي طويل.. أي رؤية 
لحاضر ومستقبل أميركا؟

د.صبحي غندور 
رؤيتــان متناقضتــان لحاضــر ومســتقبل أميــركا يتــمّ ترديدهمــا اآلن فــي محاولــة استكشــاف مــا 
ــات  ــرى أّن الوالي ــى ت ــة األول ــا بعدهــا أيضــًا. الرؤي ــة القادمــة وم ــات األميركي ــد يحــدث فــي االنتخاب ق
ــة بعــده،  المتّحــدة قــد تشــهد أعمــال عنــفٍ خــال يــوم االنتخابــات، وفــي األســابيع واألشــهر القليل
بســبب مــا ردّده الرئيــس ترامــب مــن مواقــف تؤّكــد ســعيه للبقــاء فــي “البيــت األبيــض” حتّــى لــو 
جــاءت نتائــج االنتخابــات لغيــر صالحــه. فترامــب يُشــّكك باســتمرار فــي التصويــت الــذي يحصــل اآلن 
مــن خــال أجهــزة البريــد، ويريــد مــن الناخبيــن االعتمــاد فقــط علــى التصويــت المباشــر فــي مراكــز 

االقتــراع رغــم قانونيــة التصويــت عبــر البريــد فــي العديــد مــن الواليــات األميركيــة.
ــن انقســاماتٍ سياســية  ــي م ــع األميرك ــا يحصــل اآلن بالمجتم ــى تجــد فيم ــة األول ــذه الرؤي وه
ــوّ دور  ــن نم ــن، وم ــن األميركيي ــدى المواطني ــام حجــم شــراء األســلحة ل ــف أرق ــن تضاع ــادّة، وم ح
الجماعــات العنصريــة المســّلحة الداعمــة لترامــب، بــأّن ذلــك كّلــه مؤشّــرات علــى إمكانيــة حــدوث مــا 

يشــبه حربــًا أهليــة أميركيــة جديــدة.
الرؤيــة األخــرى المناقضــة لذلــك، ال تجــد أّن األمــر ســيختلف كثيــرًا عــن انتخابــات رئاســية ســابقة 
فــي الواليــات المتّحــدة، وبــأّن الرئيــس ترامــب ســيضطرّ، فــي حــال عــدم فــوزه بانتخابــات نوفمبــر، 
ــة الشــهر األول مــن العــام  ــه الدســتورية أي مــع نهاي ــور انتهــاء مدّت إلــى مغــادرة “البيــت األبيــض” ف

القــادم، وبــأّن أقصــى مــا يمكــن حدوثــه مــن أزمــة سياســية، فــي حــال اعتــراض ترامــب علــى النتائــج، 
هــو اللجــوء إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا التــي ستحســم األمــور دســتوريًا ومــن دون انعكاســاتٍ 

ســلبية أمنيــة كبــرى داخــل أميــركا.
فمــا مــدى صحّــة التوّقعــات لــدى كلٍّ مــن الرؤيتيــن، وهــل يمكــن حســم أي اتّجــاه تســير إليــه 
الواليــات المتّحــدة األميركيــة فــي هــذه المرحلــة؟! اإلجابــة فــي تقديــري ســتكون ممكنــة فقــط 
فــي األســبوع األول مــن شــهر نوفمبــر القــادم. فالحيثيــات التــي علــى أساســها بنــت الرؤيــة األولــى 
توّقعاتهــا التشــاؤمية هــي فعــًا قائمــة اآلن فــي المجتمــع األميركــي، وتُهــدّد بمزيــدٍ مــن المخاطــر 
ــة  ــه الرؤي ــد علي ــا تعتم ــل، م ــي المقاب ــي. ف ــي والسياس ــتقرارهم األمن ــن واس ــدة األميركيي ــى وح عل
المتفائلــة المناقضــة للرؤيــة األولــى هــو أيضــًا جديــر باالعتبــار بســبب مــا حــدث فــي التاريــخ األميركــي 
مــن حــاالت عنــفٍ داخلــي ارتبــط معظمهــا أيضــًا بمشــكلتيْ العنصريــة ومشــاعة التســّلح، منــذ النشــأة 
ــام  ــر النظ ــاالت وتطوي ــذه الح ــاوز ه ــرى تج ــن ج ــه، لك ــا كّل ــي ماضيه ــدة وف ــات المتّح ــى للوالي األول

السياســي األميركــي لصالــح الحفــاظ علــى وحــدة الواليــات والمجتمــع.
إّن العامــل المهــم، الــذي يمنــع اآلن التنبّــؤ بالمســار الــذي عليــه الحاضــر والمســتقبل األميركــي، 
هــو وجــود “ظاهــرة ترامــب” التــي لــم تشــهد أميــركا مثيــًا لهــا فــي الســابق مــع أي تجربــة رئاســية 
ــن،  ــن األميركيي ــة واالنقســام بي ــار الفرق ــة آخــرى، هــذه الظاهــرة التــي تســاهم فــي إشــعال ن أميركي
ــن  ــر م ــًا، وتتّصــف بالكثي ــن حديث ــى المهاجري ــل الســاح وتُحــرّض عل ــى حم ــي تُشــجّع عل والت

الحــاالت المرضيــة الشــخصية ومــن انعــدام الخبــرة السياســية وغيــاب الحكمــة فــي الحكــم!.
وصحيــحٌ أّن ثاثيــة قضايــا الصحّــة واالقتصــاد والعنصريــة هــي التــي تهيمــن اآلن علــى 
المنــاخ السياســي المحيــط باالنتخابــات األميركيــة القادمــة، وهــي القضايــا التــي تعمــل لغيــر صالــح 
ــه مــن حمــاتٍ سياســية وشــعبية  ــوم ب ــا يق ــى م ــة ترامــب هــي عل ــة ترامــب، لكــن مراهن حمل
يخاطــب بهــا قطاعــاتٍ مختلفــة مــن الناخبيــن األميركييــن بمــا يمكــن وصفــه باللعــب علــى 
الوتــر الحسّــاس لــدى كلٍّ منهــا. فهــو يخاطــب العنصرييــن البيــض بمــا فعلــه ضــدّ المهاجربــن 
مــن الــدول الاتينيــة ومــن بعــض دول العالــم اإلســامي، وبدعمــه الكبيــر ألجهــزة الشــرطة 
وبرفضــه إلدانــة الجماعــات العنصريــة. وترامــب يخاطــب المســيحيين البروتســتانت المحافظيــن 
بتبنّيــه ألجندتهــم السياســية واالجتماعيــة وباختيــار مايــك بنــس كنائــٍب لــه. وترامــب يخاطــب 
لتعاليــم  المخالــف  اإلجهــاض  يؤيّــدون  الديمقراطييــن  إّن  بالقــول  الكاثوليــك  المســيحيين 
ــه أفضــل صديــق إلســرائيل مــن أي رئيــس  الكنيســة الكاثوليكيــة. وترامــب يخاطــب اليهــود بأنّ
أميركــي ســابق، وبأنّــه اعتــرف بالقــدس كعاصمــة لهــا ولــم يعتــرض علــى المســتوطنات اليهوديــة 
فــي األراضــي الفلســطينية. وترامــب يخاطــب حملــة الســاح فــي أميــركا بأنّــه ســيحمي حّقهــم 
ــة الســاح”. وترامــب يخاطــب  ــراً مــن “رابطــة حمل ــى دعمــًا كبي ــك وهــو يتلّق الدســتوري فــي ذل
عمــوم األميركييــن بتخويفهــم علــى مصيــر اقتصادهــم ومدّخراتهــم مــن عناصــر التيّــار التقدّمــي 
فــي “الحــزب الديمقراطــي” ويتّهمهــم بالشــيوعية، ممّــا يُذّكــر األميركييــن بأســلوب “المكارثيــة” 

فــي حقبــة الخمســينات مــن القــرن الماضــي.
ــوزه، مــن خــال  ــات، فــي حــال عــدم ف ــج االنتخاب ــة رفضــه لنتائ ــد ترامــب أيضــًا إلمكاني وقــد مهّ
تشــكيكه بالتصويــت عبــر البريــد وبتعيينــه شــخصًا داعمًــا لــه علــى رأس مؤسّســة البريــد، وبإصــراره 
علــى تعييــن القاضيــة المحافظــة فــي المحكمــة العليــا قبــل االنتخابــات لتكــون كّفــة المحافظيــن فــي 

المحكمــة راجحــة لصالحــه فــي حــال اللجــوء إليهــا لحســم النتائــج.
االنتخابــات الرئاســية القادمــة فــي الواليــات المتحــدة هــي األهــمّ فــي تاريخهــا. فمــا حــدث فــي 
االنتخابــات الرئاســية األميركيــة األخيــرة فــي العــام 2016، وفــوز دونالــد ترامــب بالرئاســة، كان يمكــن 
اعتبــاره بمثابــة “انقــاب مضــاد” قــام بــه األميركيــون المحافظــون المعتقــدون بضــرورة الحفــاظ علــى 
أميــركا البيضــاء األوروبيــة األصــل، ضــدّ “االنقــاب الثقافــي” الــذي حــدث فــي أميــركا فــي العــام 2008 
مــن خــال انتخــاب الرئيــس بــاراك حســين أوبامــا، ومــا رمــز اليــه انتخــاب أوبامــا مــن معــانٍ هامّــة 
ــة – بيضــاء- بروتســتانتية”،  ــماتٍ “أوروبي ــة بِس ــرونٍ ماضي ــع أميركــي نشــأ واســتمرّ لق ــي مجتم ف

وبتاريــٍخ مــن العنصريــة المُســتعِبدة ضــدّ ذوي البشــرة الســوداء.
وســتكون االنتخابــات األميركيــة فــي شــهر نوفمبــر حاســمة ومهمّــة جــدًّا لتقريــر مســتقبل 
أميــركا السياســي واألمنــي واالجتماعــي، فالمجتمــع األميركــي يشــهد اآلن درجــاتٍ عاليــة مــن 
ــم  ــى تنوّعه ــاظ عل ــن أو الحف ــادة وحــدة األميركيي ــن يكــون مــن الســهل إع االنقســام والتحــزّب، ول

ــة. ــةٍ ثاني ــب لوالي ــد انتخــاب ترام ــرى تجدي ــال ج ــي ح ــي ف ــي واإلثن الثقاف
ــن  ــه م ــز إلي ــا يرم ــب وم ــدي ترام ــن مؤيّ ــة انقســاٍم شــديد بي ــش حال ــي يعي ــع األميرك المجتم
“أصوليــة أميركيــة”، وبيــن معارضيــه الذيــن ينتمــون إلــى فئــاتٍ متنوّعــة اجتماعيًــا وثقافيًّــا وعرقيًّــا، 
ــى ســطح  ــات الرئاســية. فعل ــي االنتخاب ــب ف ــد لترام ــدم التجدي ــدف بضــرورة ع ــم اله ــن يجمعه لك
ــا  ــي” بينم ــوري” والحــزب الديمقراط ــزب الجمه ــن “الح ــو صــراع بي ــة ه ــية األميركي ــاة السياس الحي
الصــراع الحقيقــي اآلن هــو بيــن “أميــركا القديمــة” وأميــركا “الحديثــة”، بيــن الماضــي وبين المســتقبل، 
فالواليــات المتحــدة شــهدت متغيّــراتٍ كثيــرة فــي تركيبتهــا الســّكانية واالجتماعيــة والثقافيــة، ولــم 

يعــد ممكنًــا العــودة بهــا إلــى الــوراء.

الحرب السعوديّة االميركيّة ضدّ اليمن.. بين تطوَّر المقاومة وسقوط الرِّهانات
حسن حردان

إرهاب إال إرهاب »إسرائيل« 
واحتاللها لفلسطين

عمر عبد القادر غندور
بقــدر مــا كان الشــق األوّل بــارزاً فــي كلمــة رئيــس وزراء العــدو بنياميــن نتنياهــو لجهــة قولــه: طالمــا اســتمرّ 
حــزب اهلل فــي الســيطرة علــى لبنــان فلــن يكــون هنــاك ســام مــع هــذا البلــد، فــإّن الشــق الثانــي مــن خطابــه أمــام 
الكنيســت لــم يكــن أقــّل أهميــة، إذ اعتبــر اّن مفاوضــات الحــدود البحريــة مــع لبنــان هــي خطــوة أولــى إلــى يــوم 
آخــر، وهــو بالتأكيــد يتطلــع إلــى مفاوضــات أوســع مــع لبنــان، واعتــرف بأنــه كان يظــنّ ويعتقــد اّن الســام الحقيقــي 
ســيتحقق مــن خــال القــوّة. وحســنًا يظــنّ نتنياهــو أّن القــوة ليســت الخيــار األفضــل لتحقيــق الســام المزعــوم، 
وهــو فــي الحقيقــة ليــس إال استســامًا فــي صــور التطبيــع المــذًل، وخافــًا للمبــادرة العربيــة التــي أعلنتهــا جامعــة 

العجــز، جامعــة الــدول العربيــة العفنــة، التــي لحــس ملوكهــا ورؤســاؤها وأمراؤهــا تواقيعهــم قبــل ان تجــفّ!
أمــا قــول نتنياهــو وزعمــه بــأّن حــزب اهلل يُحكــم ســيطرته علــى لبنــان فلــن يكــون هنــاك ســام. 

ومــرة جديــدة يصــدق نتنياهــو القــول بــأن ال ســام فعــًا باســتمرار احتــال »إســرائيل« لفلســطين.
المنظمــات  وال  اهلل  حــزب  كان  لمــا  والقــدس  لفلســطين  الصهيونــي  االحتــال  هــذا  ولــوال 

والثغــور. الداخــل  فــي  األخــرى  المقاتلــة  الفلســطينية 
ــي  ــن تســبّبوا ف ــة الحــكام العــرب الذي ــان الغاصــب أن يرتاحــوا لهرول ــي الكي ــره ف وال ينبغــي لنتنياهــو ولغي
إلحــاق أفــدح األذى بالقضيــة الفلســطينية وال يأمنــوا حالــة االنكفــاء العربــي، ألّن أمتنــا تختــزن ارثــًا قيميــًا جهاديــًا 
راســخًا قــد يعتريــه بعــض الوهــن ولكنــه ال يتاشــى، وفــي حديــث رســول اهلل: ال تــزال طائفــة مــن أمتــي علــى 
الديــن ظاهريــن لعدوهــم قاهريــن ال يهمّهــم مــن خالفهــم، إال مــا أصابهــم مــن الواء، حتــى يأتيهــم أمــر اهلل وهــم 

كذلــك فــي بيــت المقــدس وفــي أكنــاف بيــت المقــدس )بــاد الشــام( ونحــن مــن هــذا متأكــدون.

بعــد أكثــر مــن خمــس ســنوات علــى شــِن 
اليمــن،  ضــد  االميركيّــة  الســعوديّة  الحــرب 
ترتســم بوضــوح صــورة مشــهد فشــل أهــداف هــذه 
الحــرب فــي القضــاء علــى مقاومــة الشــعب العربــي 
مجــددًا  إخضاعــهِ  فــي  واإلخفــاق  اليمــن،  فــي 
للهيمنــة االســتعماريّة ومنظومتِهــا التابعــة لهــا فــي 

المنطقــة. مجسّــدٌة بالريــاِض وتــل أبيــب.
فالحــرب تحوّلــت إلــى حــرِب اســتنزافٍ مــن 
بــات  الســعودية، حيــث  للمملكــة  الثقيــل  العيــار 
االســتمرار فــي الحــرب عبًئــا ثقيــًا علــى الحكومــة 
الســعودية بشــكٍل أساســي؛ كونهــا هــي مــن يدفــع 
ــة والباهظــة، والســيما  ــورة هــذه الحــرب المّكلف فات
وأّن اليمــن قــد دفــع الفاتــورة ولــم يكــن هنــاك مــا 
يخســره بعــد أن دُمّــرت بُنــاه التَّحتيّــة ومنشــآته 
األساســيّة. حتــى أّن الّطيــران الســعودي االميركي 
لــم يعــد لديّــه مــن أهــداف ليقصفهــا ويدمّرهــا 
أو  المدمّــرة،  األهــداف  ذات  إعــادة قصــف  ســوى 
قصــف األســواق ومجالس العزاء وصــاالت األعراس 

وارتــكاب المزيــد مــن المجــازر ضــد المدنيّيــن فــي 
محاولــةٍ يائســةٍ لفــرِض شــروط االستســام علــى 

ــادة أنصــار اهلل. ــة بقي ــة اليمني المقاومــة الوطني
مــن  اليمنيّــة  المقاومــة  انتقــال  جــاء  لقــد 
الهجــوم  حالــةِ  إلــى  والصمــود،  الدفــاع  حالــةِ 
ليُحــدث تحــوّاًل نوعيًــا  العــدوان  فــي مواجهــة 
فــي مســاِر الحــرب، تجسّــد فــي نقــل الحــرب 
إلــى داخــل المملكــة الســعودية، والتَّمكــن مــن 
مرتكــزات  اســتهدفت  قويّــةٍ  ضربــاتٍ  توجيــهِ 
وكان  للمملكــة،  والعســكريّة  االقتصاديّــة  القــوّة 
ــام  ــي العمــق الســعودي، قي ــات، ف آخــر هــذه الضرب
المقاومــة اليمنيــة بقيــادة أنصــار اهلل باســتهدافِ 
النفــط العماقــة والمطــارات والقواعــد  مُنشــآت 
الباتريــوت، فــي جيــزان  العســكريّة ومنظومــات 
وعســير ونجــران، بواســطة الطائــرات المســيّرة 
وإلحــاق  الدقَّــة،  عاليّــة  الباليســتيّة  والصواريــخ 
خســائر جســيمة فيهــا، وهــو مــا أصــاب المســؤولين 
عكســتها  الهســتيريا  مــن  بحالــةٍ  الســعوديّين 

نتيجــة: تصريحاتهــم، 
باتــت  التــي  الكبيــرة  الخســائر  حجــم  أواًل: 
تصيــب مقــدّرات ومرتكــزات القــوّة االقتصاديّــة 
التــي تعتمــدُ عليهــا المملكــة فــي  والعســكريّة 

اليمــن. مواصلــةِ حرِبهــا المدمّــرة ضــد 
الدفــاع  منّظومــة  عجــز  انكشــاف  ثانيــًا: 
للطائــرات  التَّصــدّي  فــي  الســعوديّة  الجــوّي 
مــن  ومنعهــا  الباليســتية،  والصواريــخ  المســيّرة 
تحقيــق أهدافهــا. والســيما وأن منّظومــة الدفــاع 
هــذه، هــي مــن أحــدث المنّظومــات االميركيّــة 
التــي اشــترتها مؤخــرًا الريــاض مــن واشــنطن، 
بعــد نجــاح المقاومــة اليمنيّــة فــي تدميــر أهــم 
مُنشــآت النفــط لـــ »شــركة أرامكــو« فــي »بقيــق« 
»تــوازن  عليهــا  أطلــق  عمليــة  فــي  و»خريــص«، 
ــي قصــف  ــى ف ــة األول ــد العمليّ ــة« بع ــردع الّثاني ال
منشــأة ضــخ النفــط فــي »ينبــع«. وتكشّــف فشــل 
منظومــة الدّفــاع االميركيّــة فــي حمايــةِ المملكــة.

النتائــج  هــذه  عنــد  يتوقــف  ال  األمــر  لكــنَّ 
المقاومــة  لضربــات  والعســكرية  االقتصاديّــة 
اليمنيّــة القويّــة والمؤّثــرة، فهــي، أي الضربــات، 

التاليّــة: الحقائــق  تؤّكــد  إنَّمــا 
قــدرات  وتطــوَّر  تنامــي  األولــى:  الحقيقــة 
المقاومــة اليمنيّــة بواســطة الخبــرات الذاتيّــة التي 
ــع  ــة فــي تصّني ــزات هامّ ــِق قف نجحــت فــي تحقي
الطائــرات المســيّرة والصواريــخ الباليســتية، وذلــك 
رغــم الحصــار المطبــق المفــروض علــى اليمــن 

ــة شــن الحــرب. ــذ بداي من
ــي  ــة الت ــذه المقاوم ــتناد ه ــة: اس ــة الثاني الحقيق
صمــدت وتطــوَّرت قدراتهــا إلــى قيــادة ثوريــة جريئــة 
ــروعًا ورؤيــة لخــوض الصــراع  وشــجاعة تملــك مشّ
بأفــق التحــرّر الوطنــي، والــذي يضــع فــي الحســبان 
أهــداف  الســعوديّة وإحبــاط  المملكــة  أّن مواجهــة 
ــات  ــة للوالي ــت نفســه هزيم ــي الوق ــي ف ــا يعن حربه
المتّحــدة االميركيّــة وكيــان العــدو الصهيونــي؛ وهــو 
مــا يتطّلــب خــوض حــرب المقاومــة طويلــة النفــس.

الحــرب  كّلفــة  زيــادة  الّثالثــة:  الحقيقــة 
تزايــد  فــي  المملكــة  خســائر  إنَّ  الســعوديّة. 
مســتمر، وهــو مــا أدّى ويــؤدّي إلــى انعكاســات 
ــن االقتصــادي واالجتماعــي،  ــى الوضعي ســلبيّة عل
الســعوديّة،  الموازنــة  فــي  العجــز  ارتفــع  حيــث 

ــوء  ــى اللج ــز إل ــة العج ــة لتغطي ــرت الحكوم واضط
غيــر  الضرائــب  وزيــادة  جهــة،  مــن  لاســتدانة 
مــن  المملكــة  فــي  المواطنيــن  علــى  المباشــرة 
جهــة ثانيــة، والتــي كان آخرهــا رفــع ضريبــة القيمــة 

بالمائــة.  15 إلــى  بالمائــة   5 مــن  المضافــة 
الحقيقــة الرابعــة: تجــد الحكومــة الســعودية 
نفســها أمــام طريــق مســدود، إذا مــا اســتمرت فــي 

الحــرب.
1-األمــل فــي إضعــاف المقاومــة والقضــاء عليهــا، 
وفــرض االستســام علــى الشــعب اليمنــي، يبــدو 
ــد  ــنة بع ــوم، وس ــد ي ــا بع ــح يومً ــتحيًا. ويتض مس
ســنة، أنــه ال يوجــد بصيــص ضــوء فــي نهايــة النفــق 

يقضــي إلــى تحقيــق النصــر فــي هــذه الحــرب.
اســتحقاق  مواجهــة  مــن  2-االقتــراب 
أهــداف  تحقيــق  فــي  بالفشــل  التسّــليم 
إلــى  المســارعة  بضــروّرة  واإلقــرار  الحــرب، 
الدخــول جديًــا فــي مســار التسّــوية بعيــدًا 
ــق  ــف الحــرب وتحقي ــدف وق ــاورة؛ به عــن المن
ــى قاعــدة التســليم بحــق الشــعب  الســام عل
اليمنــي فــي تقريــر مصيــره بنفســهِ بعيــدًا عــن 
التَّدخّــات الخارجيّــة فــي شــؤونهِ الداخليّــة، 
وهــذه هــي النقطــة األساســيّة والجوّهريّــة. 
عندمــا تصــل الحكومــة الســعوديّة إلــى مرحلــة 
الحــرب  ســتنتهي  عندهــا  بذلــك،  اإلقــرار 
ويدخــل اليمــن مســار العمــل علــى تحقيــق 

الســام وإعــادة البنــاء.
الخاصــة: إنَّ الحســابات والرِّهانــات الســعوديّة 
علــى تحقيــق أهــداف الحــرب فــي مــدى أســابيع 
الحكومــة  تكــن  لــم  حيــن  فــي  خاطئــة،  كانــت 
الســعوديّة تــدرك أنّهــا ســتتورط وتغــرق فــي حــرِب 
اســتنزافٍ بهــذا الحجــم، لــم تتمّكــن اميــركا -القــوة 
األكبــر واألقــوى فــي العالــم- مــن تحمّــل كّلفــة أقــل 
منهــا فــي العــراق.. وأّن الحكومــة الســعودية لــم تكــن 
تــدرك أنّهــا لــن تتمكــن مــن إخضــاِع اليمــن، وأّن 
الحــرب ســوف تجعلــه أكثــر إصــرارًا علــى الســير 
فــي خيــار تحقيــق اســتقاله الوطنــي والتحــرّر مــن 
براثــن الهيّمنــة الســعوديّة االميركيّــة، وإنَّ اليمــن 
ســيصبح جــزًءا مــن جبهــة المقاومــة فــي المنطقــة 
وســندًا قويًــا لقضيــة الشــعب العربــي فــي فلســطين 

المحتلــة ومقاومتــه الباســلة.

– يعيــش الكثيــر مــن اللبنانييــن فوبيــا األهميــة 
ــدور مــن  ــم ي ــة أن العال ــي كل مرحل ــون ف ــًا، فيتخيّل دائم
حولهــم وأنهــم مركــز الكــون، وأن رؤســاء وقــادة العالــم ال 
يعرفــون النــوم قبــل أن يســألوا عــن آخــر أخبــار بيــروت، 
ــًا  ــان ملف ــا كان لبن ــًا م ــك وغالب ــس كذل ــًا لي ــع طبع والواق
تفصيليــًا فــي الــدول الكبــرى يصــل ســقف رتبــة المعنييــن 
بتفاصيلــه الــى ســفير فــي مكتــب صغيــر من مكاتــب وزارة 
الخارجيــة، لكــن هــذا يشــبه الــى حــد كبيــر مــا كان عليــه 
لبنــان فــي عيــون اإلدارات المتعاقبــة فــي كيــان االحتــال، 
وهــو مــا اختصرتــه رئيســة حكومــة االحتــال غولــدا مائيــر 
تقــول،  بمعادلــة ســاخرة  ديــان  دفاعهــا موشــي  ووزيــر 
عندمــا نريــد إعــان الحــرب علــى لبنــان سنرســل إليــه 
الفرقــة الموســيقية فــي الجيــش، لكــن التغييــر المضطــرد 
ــرًا  ــد حك ــم يع ــام 2000 ل ــذ ع ــان من ــة لبن والمتصاعــد لمكان
ــم بدرجــات  ــان االحتــال، بــل يشــمل دول العال ــى كي عل
متفاوتــة، لكنــه يخــصّ الغــرب عمومــًا وأميــركا خصوصــًا 
ــال  ــان االحت ــة كي ــى مكان ــر، تأسيســًا عل بالنســبة األكب
وأمنــه فــي عيــون الغــرب وحســاباته، وحجــم التهديــد 
ــة تشــكل  ــت المقاوم ــذي بات ــان ال ــن الكي ــد ألم المتصاع
الصحــف  تعليقــات  حاضــرة  تــزال  وال  األهــم،  عنوانــه 
للرئيــس  التاريخيــة  الصــورة  علــى  الكبــرى  األميركيــة 
ــي  ــنيورة، ف ــؤاد الس ــس ف ــع الرئي ــوش م ــو ب ــورج دبلي ج
حديقــة البيــت األبيــض عــام 2007، بينمــا رئيــس وزراء 
اليابــان ينتظــر موعــدًا للقــاء بــوش، حيــث الجــواب عــن 
الســرّ كان بــأن لبنــان يختــزن قــوة المقاومــة التــي تمثــل 
ــذي يشــكل مصــدر  ــان ال ــرز لمســتقبل الكي ــد األب التهدي

ــة. ــة األميركي ــرز للسياســة الخارجي ــام األب االهتم
– يكفــي أن يقــوم مركــز توثيــق بإحصــاء عــدد المــرات 
الرؤســاء  تصريحــات  فــي  لبنــان  ذكــر  فيهــا  ورد  التــي 
 ،2000 العــام  الخارجيــة والدفــاع فــي واشــنطن منــذ  ووزراء 
ــات  ــح عقوب ــى لوائ ــواردة أســماؤهم عل ــن ال ــدد اللبنانيي وع
أميركيــة مختلفــة، وعــدد زيــارات الموفديــن األميركييــن الــى 
لبنــان، وحجــم األمــوال األميركيــة المنفقــة فــي لبنــان، وقــد 
ــم  ــر رق ــرس بذك ــام الكونغ ــل ام ــد هي ــا ديفي ــف بعضه كش
ــات  ــًا وحضــورًا وعقوب ــك اهتمام ــارات، وكل ذل العشــرة الملي
السياســي  لبنــان  حجــم  مــع  يتناســب  ال  إنفــاق  وهــو 
واالقتصــادي والســكاني والعســكري، لكنــه يتناســب مــع 
األهميتيــن المترابطتيــن، أهميــة لبنــان فــي فهــم مســتقبل 
الحســابات  فــي  وأمنــه  الكيــان  وأهميــة  الكيــان،  أمــن 

االســتراتيجية  األميركيــة  المعاييــر  وبقيــاس  األميركيــة، 
لمنطقــة الشــرق األوســط، المعلــن عنهــا والمصــرّح بهــا 
ــن  ــة وأم ــام بمصــادر الطاق ــة االهتم ــا ثنائي ــي تختصره والت
2000 بصــورة  “إســرائيل”، فــإن لبنــان يجسّــد منــذ العــام 
متزايــدة ومتصاعــدة رمــز الخطــر علــى أمــن الكيــان. وبــات 

رمــز المصــادر الجديــدة للطاقــة فــي الشــرق األوســط منــذ 
معرفــة األميركييــن بحجــم ثــروات الغــاز فــي الميــاه اللبنانية 
والتــي تزيــد قيمتهــا التقديريــة عــن ألــف مليــار دوالر، وهــي 
معرفــة تســبق معرفتنــا عــام 2009 بســنوات، وقــد بتنــا نعــرف 
الرئيــس  خاصــم  مَــن  األميركيــون  الحــق  لمــاذا  اليــوم 
الســنيورة عــام 2007، ولمــاذا منحــوه هــذه األهميــة، بعدمــا 
ــه الســنيورة عــام 2007 فــي ترســيم  بــات معلومــًا أن مــا فعل
الحــدود المائيــة بيــن لبنــان وقبــرص كان بهــدف منــح 
كيــان االحتــال المســاحات التــي يتوافــر فيهــا أكبــر مخــزون 
للغــاز فــي البحــر المتوســط والشــرق األوســط، وبتنــا نعــرف 
ســببًا إضافيــًا لحــرب تمــوز عــام 2006، كمــا نعــرف أن كثيــرًا 
مــن حــروب المنطقــة والسياســات األميركيــة فيهــا، كان لهــا 
عنــوان يُضــاف لعناوينهــا وأهدافهــا، هــو ماحقــة المقاومــة 
وإضعافهــا وتقييدهــا وتحييدهــا، لضمــان ثنائيــة أمــن الكيــان 
ــة  ــذا الســياق ال مبالغ ــي ه ــة. وف واإلمســاك بمصــادر الطاق
بالقــول إنــه مــن ضمــن األســباب الكثيــرة للحــرب علــى 
ســورية وللمواجهــة مــع إيــران تقــف المواجهــة مــع المقاومــة 

ــرى. ــب األهــداف الكب ــي قل ف
– تحــوالن كبيــران يمكــن رصدهمــا، ان لبنــان يتقــدم 
الــى موقــع يمثــل فيــه نقطــة التقاطــع األولــى واألهــم بيــن 

ركنــي الثنائيــة األميركيــة فــي رســم االســتراتيجيات، الــى 
حــد ال يصيــر فيــه مــن المبالغــة القــول إن حــدث التطبيــع 
الخليجــي االســرائيلي هــو حــدث سياســي وانتخابــي، 
بينمــا الحركــة علــى المســرح اللبنانــي تعبير اســتراتيجي، 
ــة  ــن، أن مقارب ــاد الكثيري ــس اعتق ــول بعك ــن الق ــل يمك ب

واشــنطن لملفــي ســورية وإيــران تنطلــق مــن طريقــة 
المقاربــة األميركيــة للملــف اللبنانــي وفــي قلبــه المقاومــة 
وموقعهــا كمصــدر خطــر علــى أمــن الكيــان وعاقــة قوتهــا 
ــرون  ــاز، وليــس كمــا يعتقــد الكثي ــف الغ بحــدود وأمــن مل
أن مقاربــة الملــف اللبنانــي أميركيــًا تتــم بوحــي المقاربــة 
أمــا  والســوري،  اإليرانــي  للملفيــن  بالتتابــع  األميركيــة 
الــذي رســم هدفــًا  الثانــي فهــو أن األميركــي  التحــول 
الســتراتيجياته منــذ العــام 2000 تــراوح بيــن ســحق المقاومة 
وتصفيتهــا وصــواًل الرتضــاء عزلهــا ومحاصرتهــا وتقييــد 
الكيــان،  ســاحها وتحييــده، عــن ملفــي الطاقــة وأمــن 
قــد اســتنفد وســائل وادوات الرهــان علــى تحقيــق هــذا 
ــداف  ــب أه ــي صل ــت ف ــي كان ــدف االســتراتيجي، والت اله
حــرب تمــوز 2006 لســحق المقاومــة والحــرب علــى ســورية 
لكســر ظهــر المقاومــة، والحصــار علــى إيــران والخــروج مــن 
االتفــاق النــووي معهــا، بخلفيــة تجفيــف مــوارد المقاومــة، 
وتفجيــره  المالــي  االنهيــار  نحــو  لبنــان  لدفــع  وصــواًل 
وتفجيــر  بيــروت  ومرفــأ  ليرتــه  تفجيــر  مــع  اجتماعيــًا 
ومنظمــات مجتمــع  إعاميــة  تقودهــا مؤسســات  ثــورة 
ــار  ــك الحص ــب كل ذل ــي قل ــي. وف ــا األميرك ــي يموله مدن
السياســي للحكومــات والضغــوط لفــرض هويتهــا وطريقــة 

تشــكيلها علــى قاعــدة عــزل المقاومــة، واالســتعمال الهــادف 
ــا، فجــاء  ــدّ به ــاراً يُعت ــا ثم ــؤت أي منه ــم يُ ــات، ول للعقوب
القبــول األميركــي بلعــب دور الوســيط فــي ملــف ترســيم 
الحــدود البحريــة فــي ظــل بقــاء الســاح، ودور الســاح 
وحضــور الســاح، الــذي لــواله لمــا كان هنــاك تفــاوض، 
والــذي فــي ظلــه ثمــة ســقوف ينضبــط تحتهــا التفــاوض، 
ليصيــر التفــاوض فــي ظــل الســاح، مدخــًا لرهــان علــى 
تحييــد مــن نــوع مختلــف للســاح عــن أمــن الكيــان 
ومصــادر الطاقــة، عنوانــه منــح لبنــان مــا يكفــي مــن مطالب 
تقطــع طريــق صواريــخ المقاومــة نحــو منصــات الغــاز، التــي 
تشــكل مصــدر فرصــة الحــرب األخطــر علــى أمــن الكيــان 
ــر اإلفــراج عــن الثــروات  ووجــوده بنظــر األميركييــن، ليصي
ــة  ــراج عــن األراضــي اللبناني ــه اإلف ــة، كمــا مــن قبل اللبناني
المحتلــة عــام 2000 طريقــًا أحاديــًا تفرضــه قــوة المقاومــة، 
مــا يجــري  فيلتمــان  فيمــا يصــف جيفــري  لاســتقرار، 
بكعكتــه  اهلل  حــزب  ســيحتفظ  بقولــه،  معبــرة،  بجملــة 
علــى  للبنــان  فســيحصل  واحــد،  وقــت  فــي  وســيأكلها 
ــان  ــول إن لبن ــظ ســاحه، ليصــح الق ــرة، ويحف ــروات واف ث

ــا األهــم. ــث وربم ــر الثال ــق التحري ــي طري ف
– الســؤال الــذي يطرحــه هــذا التحــول االســتراتيجي، 
ــدو المقاومــة الغارقــون فــي  ــه مؤيّ ــى اي مــدى ينتب هــو ال
المقاومــة  ان  الــى  التفــاوض،  حــول  هامشــية  نقاشــات 
تحقــق نصــرًا اســتراتيجيًا ســينعكس تســريعًا وحــذرًا فــي 
التفــاوض لعــدم اســتفزاز المقاومــة؟ والــى أي مــدى يــدرك 
حلفاؤهــا أنهــا تتحــوّل مــن مصــدر نقمــة كمــا يخشــون 
الــى مصــدر نعمــة وهــم ال يعرفــون؟ والــى أي حــد يشــكل 
اإلفــراج عــن الفرصــة الحكوميــة الجديــدة دوليــًا تعبيــرًا عــن 
هــذا التحــول، حيــث لــم يعــد االنهيــار اللبنانــي مفيــداً، بــل 
صــار مصــدر خطــر، ومــع الحكومــة الجديــدة ســنكون علــى 
األرجــح مــع تعويــم مالــي لضمــان االســتقرار بعكــس مســار 
االنهيــار، ليــس ألن شــخص رئيــس الحكومــة موضــع ثقــة، 
ــة  ــة تســتجيب للشــروط التقني وال ألن الخطــة اإلصاحيّ
ــت  ــادرة الفرنســية حقق ــة، وال ألن المب للمؤسســات الدولي
اختراقــًا بعدمــا اخترقوهــا مــراراً، بــل ألن معركــة تحييــد 
وتقييــد ســاح المقاومــة قــد انتهــت لصالــح تثبيــت موقــع 
ــة، كاعــب إقليمــيّ  ــادالت المنطق ــي مع ــة ف هــذه المقاوم
كانــت موضــع تشــجيع  دعــوات حيــاد  كبيــر، ال تصــدّه 
أميركــيّ فــي مرحلــة االشــتباك وصــارت طلقــة صوتيّــة مــع 

نهايــة هــذا الفصــل مــن هــذا االشــتباك.


