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ابراهيم األمين

إيران الجديدة في سوريا واليمن
لم «يبلع» اآلخر .العونيون يتهمون
ب ــري بــأنــه «ش ــري ــك دائـ ــم لجنبالط
وتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ف ــي س ـ ــوء إدارة
ال ــدول ــة» ،فيما ي ــرى أن ـصــار رئيس
ّ
«انقالبي لم يهضم
املجلس أن عون
بعد التعديالت التي أدخلها اتفاق
الطائف على النظام».
ال ـي ــوم ،ي ـتــولــى امل ــدي ــر ال ـع ــام لــامــن
العام اللواء عباس إبراهيم وساطة
بني الرجلني .وهذه املحاولة لخفض
ّ
حدة االحتقان بينهما ال تتناول كل
امللفات الخالفية التي يدرك إبراهيم
صـعــوبــة حـلـهــا فــي الــوقــت الــراهــن.
األم ـ ـ ـ ــر مـ ـحـ ـص ــور بـ ـبـ ـن ــد «تـ ـش ــري ــع
الـضــرورة» .وفــي حــال التوصل إلى
ح ــل ه ــذه امل ـع ـض ـلــة ،واق ـت ـن ــاع عــون
بــإعــادة تفعيل دور مجلس النواب
الـتـشــريـعــي ،يـكــون ب ــري قــد تخطى
ع ـم ـل ـي ــا ع ـ ـق ــدة كـ ـ ــام رئـ ـي ــس تـكـتــل
التغيير واإلصالح عن عدم شرعية
مجلس النواب املمددة واليته .كذلك
سـيــؤدي نـجــاح الــوســاطــة الــى منح
دفع إضافي ملبادرة إبراهيم الرامية
إلى رفع سن تقاعد ضباط الجيش
واالجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة ث ــاث س ـن ــوات،
بـمــا يتيح حــل االزم ــة الـنــاجـمــة عن
ال ـت ـم ــدي ــد ل ـق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ورئ ـي ــس
األركـ ـ ـ ــان واالم ـ ـ ــن الـ ـع ــام لـلـمـجـلــس
األعلى للدفاع .ورغم تأكيد أكثر من
جهة سياسية في قــوى  8و 14آذار
أن املبادرة ماتت بفعل صدور قرار
الـتـمــديــد وبـسـبــب رفـضـهــا مــن قبل
بري والرئيس سعد الحريري ،فإن
مصادر العونيني ال تــزال تــرى أفقًا
لها .كذلك فإن إبراهيم لم ييأس بعد
م ــن إم ـك ــان تـحـقـيــق اخ ـت ــراق ج ــدي.
وفيما كان منتظرًا أن يزور إبراهيم
ووزي ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة نـ ـه ــاد امل ـش ـنــوق
الرئيس الحريري ،كانت الزيارة من
نصيب املـشـنــوق وح ــده .إال ان هذا
األمر لم يحبط ابراهيم ،الذي يؤكد
لسائليه أنه سيستمر في مسعاه.
وفيما تؤكد مـصــادر الرئيس بري
أن املبادرة لم تحقق شيئًا ،وان تيار
املستقبل لن يقبل بها ،تقول مصادر
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر إن امل ـه ــم أن
يقبل بها بري وجنبالط ،وأن «بري
يحتاجها أيـضــا ولـيــس نـحــن ،ألنه
يريد فتح املجلس النيابي».
على صعيد آخر ،جرى التداول خالل
ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ب ـص ــور لـقــائــد
الجيش العماد جــان قهوجي وهو
بلباسه ُاملدني .املجموعة االولى من
الصور تظهر قهوجي مع الرئيس
الـســابــق ميشال سليمان والسفير
ال ـس ـعــودي عـلــي ع ــواض الـعـسـيــري
والـ ـ ـ ــوزراء ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق وأش ــرف
ريفي وعبداملطلب حـنــاوي وأليس
شبطيني وال ـنــائــب ه ــادي حبيش
وشــربــل ميشال سليمان .ورغ ــم أن
ّ
مـسـتـشــار سـلـيـمــان أك ــد أن الـصــور
ق ــدي ـم ــة ،إال ان الـ ـ ـت ـ ــداول ب ـه ــا عـلــى
وسائل التواصل اإلجتماعي جرى
َ
«الجمعة» كانت في
على قاعدة ان
إطــار االحتفال بالتمديد لقهوجي.
ام ــا املـجـمــوعــة الـثــانـيــة مــن الـصــور،
ُ
فتظهر قهوجي فــي ثيابه املدنية،
ً
ح ــام ــا سـ ـيـ ـغ ــارًا ،وي ـف ـت ــح زج ــاج ــة
شامبانيا ،وامامه قالب حلوى كتب
عـلـيــه بــاالن ـك ـل ـيــزيــة« :م ـ ـبـ ــروك ،إلــى
الرئاسة غدًا» .ولقيت صور قهوجي
استهجان عدد كبير من الناشطني
واستنكارهم .وأرفــق بعضهم هذه
الـ ـص ــور ،ب ـص ــور ل ـش ـهــداء الـجـيــش.
ول ـ ــم يـ ـص ــدر عـ ــن ق ـ ـيـ ــادة امل ــؤس ـس ــة
العسكرية أي تعليق.

إليران خصوم وحلفاء في حيرة من أمرهم هذه االيام .واضح
أن هناك من بات أكثر تدقيقًا في كل ما يصدر عن طهران .بني
ّ
مصر على تغييرات جوهرية في طريقها الى التحول وقائع
ثابتة ،ومن يدعو الى التعامل على أساس أن ال شيء قد حصل.
لكن قلة فقط ممن تربطهم عالقات تاريخية بإيران االسالمية
يدعون الى الهدوء ،وعدم الذهاب بعيدًا في االستنتاجات.
في منطقتنا ملفات ساخنة وأخرى باردة ،لكن االبرز ،اليوم،
ما يخص سوريا واليمن ،حيث املواجهات العسكرية على
أشدها .وحيث الجميع يقف أمام الجدار بالنسبة إلى مستقبل
الحل .االنخراط االيراني في حركة االتصاالت االقليمية
ً
والدولية يبدو بالنسبة الى البعض حامال جديدًا نوعيًا ،علمًا
بأن الجديد الفعلي ،هو أن املحادثات االقليمية والدولية التي
ً
كانت تجري سابقًا لم تكن تستثني إيران ،لكن الغرب ودوال
كثيرة لم تكن تتصرف براحة كما هي الحال اآلن .ببساطة،

التغير األساسي في مقاربة الغرب لدور
إيران وليس في برامج جديدة لطهران
يمكن مراجعة مفكرة وزير الخارجية االيراني محمد جواد
ظريف لرؤية حجم التواصل املباشر بينه وبني نظرائه في
الواليات املتحدة واالتحاد االوروبي ودول خليجية بشأن ملفي
سوريا واليمن ،وهو ما يفرض ،بالشكل أقله ،صورة مختلفة
عن السابق.
ّ
الجديد ،اليوم ،هو أن الغرب بات مقتنعًا ،ويصرح ،بأن ال مجال
لحل سياسي في سوريا واليمن من دون إشراك إيران .وإذا
كانت الرياض تمثل الصوت االعتراضي األبرز ،فهي تدرك أن
موقفها ال يعدو كونه محاولة لرفع الثمن .كذلك تعرف جيدًا
أن أي تفاوض فعلي حول ملفي سوريا واليمن ال يمكن بحثه
بعيدًا عن طهران .والجديد االضافي هو رهان الغرب ودول
عربية ،من بينها السعودية ،على أن إيران باتت مضطرة إلى
ممارسة الضغط املباشر على حلفائها في دمشق وصنعاء
لفرض تنازالت ،وهنا ،يمكن البحث عن السؤال األهم :هل
هناك تغييرات فعلية في االستراتيجية االيرانية حيال سوريا
واليمن؟
ما يحصل اليوم ال يظهر ،على االطالق ،أي تغيير ،ليس في
برامج العمل اليومية ،بل حتى في الخطط ّ
املقرة للمرحلة املقبلة.
ً
بل إن إيران باتت ،اليوم ،أقل تدخال في كثير من التفاصيل.
وهو أمر ملسه االميركيون واالوروبيون مباشرة في مسألة
اليمن ،عندما رأوا في مفاوضات مسقط أن تنظيم «أنصار الله»
ليس واقعًا تحت سيطرة إيرانية تجعله رهينة ما تقرره طهران.
وفي سوريا ،ملس الغربيون أيضًا أن تفاعل دمشق مع املبادرة

الروسية االخيرة ال يعطي االنطباع بأن سوريا غير قادرة على
التحرك من دون إذن طهران.
في سوريا ،تتقدم طهران بمبادرات تقوم على أساس أن
النظام املوجود هو حجر الزاوية في أي عملية سياسية ،وأن
أي تغييرات على صعيد بنية املؤسسات الحاكمة لن تقوم
وفق آليات تجعل سوريا في مكان آخر ،ال سياسيًا وال على
مستوى وحدتها كدولة .حتى البند الذي ّ
تضمنته املبادرة
االيرانية ،املتعلق بمنح أقليات إثنية أو قومية أو حتى طائفية
خصوصية ما ،ال يخرج فعليًا عن سياق املحادثات التفصيلية
الجارية منذ  3سنوات مع الدول املعنية .وهو يخص ،عمليًا،
التعامل بذهنية مختلفة مع االكراد ،علمًا بأن أي خطة ّ
تقر
ستواجه عقبات هائلة خالل التنفيذ .أما االمر اآلخر ،فيتعلق
بالشراكة داخل الحكم ،وهو ما يحاكي احتجاجات قوى
وقيادات إسالمية تتهم حزب البعث ،ومن خلفه طبقة من
العلويني ،بالتحكم في مفاصل الحكم في سوريا ،وتطالب
بكسر هذه القواعد.
صحيح ،وصحيح جدًا ،أنه يجب عدم الذهاب نحو دستور يقود
سوريا الى واقع مقسم وفق اعتبارات مقيتة .ولنا في لبنان
درس ماثل ،يليه درس العراق املنكوب .لكن أولوية وقف الحرب
لم تعد تحتمل الوقوف عند شعارات أو أهداف أصابتها الحرب
بجروح عميقة.
ً
في اليمن ،لم تكن إيران أصال خلف كل حركة االحتجاج
املتعاظمة ألنصار الله ومن معها من قوى سياسية .لكنها
لم تقف في مواجهة انتفاضة تسعى الى استقالل حقيقي
لليمن .وهي لن تقف مكتوفة االيدي أمام حرب مدمرة تشن
ضد الشعب اليمني .مع ذلك ،فإن كل االتصاالت التي أجرتها
إيران حول اليمن ،كانت تركز على سبل العودة الى الحوار.
وهي عندما تقبل ذلك ،تعرف أن االمور ال تبقى على الصورة
التي قامت يوم توسع الحوثيون والجيش صوب كل اليمن.
وبالتالي ،فإن ممارسة إيران لدور أكبر ،في سياق إقناع
حلفائها اليمنيني بالذهاب سريعًا نحو تسوية ،ال تجعلها في
موقع من يمارس الضغط لتقديم تنازالت جوهرية ،بل من
يسعى الى وقف العدوان والحرب ،وهو أولوية تسبق أي أولويات
أخرى .وتدرك إيران ،كما كل العالم ،أن ال عودة الى الوراء في ما
ّ
خص واقع اليمن ،وأن أقصى ما يمكن للسعودية ومن معها أن
ّ
تحصله اآلن هو شراكة تمنع عنها السيطرة األبدية على اليمن،
عدا عن كون إيران ال تبكي حزنًا على التورط السعودي في
اليمن وغيره.
الحقيقة ،أن في إيران الجديدة ما يجب متابعته .لكن األهم أن
يلتفت حلفاء إيران ،كما خصومها ،الى موقعها الجديد في
املنطقة والعالم .ومن يحسن القراءة ،سيحصد األفضل!

علم
و خبر
ّ
الجميل مستاء
ّ
الجميل عــن استيائه مــن قــرار
أعــرب رئيس حــزب الكتائب النائب سامي
وزير العمل سجعان قزي إنشاء صندوق خاص ينتفع منه موظفو وزارة
ّ
ويمول من مساهمات املواطنني .ويتوقع أن ّ
ّ
الجميل انتقادًا
يوجه
العمل
لقزي خالل اجتماع املكتب السياسي للكتائب بعد ظهر اليوم ،خصوصًا أن
الحزب «يرفع لواء محاربة الفساد في الدولة».

السعودي يتمايز عن الحريري
رغم زياراته اليومية ملجدليون ،سجل رئيس بلدية صيدا محمد السعودي
تمايزًا عــن تـيــار املستقبل ،رافـضــا استقبال نفايات بـيــروت ،رغــم موافقة
النائبة بهية الحريري .ما يتردد عن امتعاض النائبة الحريري من أداء
السعودي ترافق مع دعوة األخير وفدًا من وحدة البلديات في حزب الله إلى
جولة على معمل فرز النفايات وأطالل املكب.

المنية تعد نوابها بـ«الترحيل»
ّ
ُوزع في مدينة املنية بيان حمل توقيع «أبناء املنية» ،هاجم نــواب قضاء
املنية ـ ـ الضنية الـثــاثــة ،أحـمــد فتفت وقــاســم عبد الـعــزيــز وكــاظــم الخير،

ّ
وحملهم مسؤولية عرقلة افتتاح املستشفى الحكومي ،رغــم إنـجــازه قبل
سنوات .وجاء في البيان« :أودعناكم أصواتنا فأقمتم مجالس العزاء على
أرواحـنــا .من يعرقل مشفانا الحكومي؟ ســؤال برسم نــواب القضاء .الحل
ْ
برحيلكم ،وإن لم تفعلوا نعدكم بأننا سنعمل جاهدين على ترحيلكم».

مقاطعة لألحمد
دعـ ــا ع ـضــو ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة ف ــي ح ــرك ــة ف ـتــح واملـ ـش ــرف ع ـلــى ال ـســاحــة
الفلسطينية فــي لبنان عــزام األحـمــد إلــى اجتماع أمــس لـقــادة الــوحــدات
والـضـبــاط فــي ق ــوات األم ــن الوطني الفلسطيني والـقــوة األمنية العليا
في املخيمات .اللقاء الذي عقد في مقر السفارة في بيروت ،حضره قائد
ال ـقــوات ال ـلــواء صبحي أب ــو ع ــرب وقــائــد ال ـقــوة األمـنـيــة فــي عــن الحلوة
اللواء منير املقدح .لكنه شهد مقاطعة عدد من الضباط الفتحاويني من
املناطق ،احتجاجًا على اإلستهدافات التي شهدها عني الحلوة أخيرًا
ضد فتح وآخــرهــا اغتيال العقيد طــال األردن ــي .أمــا من حضر ففوجئ
بتحميل األحمد أطرافًا فلسطينية محددة مسؤولية التدهور األمني في
املخيمات وتنامي الحركات املتشددة .وكان األحمد قد وصل الجمعة إلى
بيروت للمرة األولــى منذ اغتيال األردن ــي .وعقد لـقــاءات مع مرجعيات
لبنانية وم ــع ممثلي الـلـجــان الشعبية فــي ال ـس ـفــارة ،عـلــى أن يستكمل
لقاءاته باجتماع مع الفصائل والقوى اإلسالمية.

