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سياسة
على الغالف

عودة االوهام االميركية عن االيقاع بين الجيش والمــ
عمر نشابة
ع ــام ــن ق ـب ــل ت ــول ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
رئـ ــاسـ ــة ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،أجـ ــرى
اإلع ـ ــام ـ ــي هـ ـي ــوغ هـ ـي ــوي ــت م ـقــاب ـلــة
ً
إذاعية معهّ ،
وجه اليه خاللها سؤاال
بمنتهى البساطة :هــل تعرف الفرق
بـ ــن ح ـ ــزب الـ ـل ــه وحـ ـ ـم ـ ــاس؟ ف ــأج ــاب
املرشح لرئاسة اقوى بلد في العالم:
«ال ،ال أع ــرف ،لكنني ســأعــرف الفرق
عندما يحني الــوقــت ل ــذل ــك .»...ولــدى
اصـ ـ ـ ـ ــرار هـ ـي ــوي ــت عـ ـل ــى س ـ ــؤال ـ ــه عــن
الـتـنـظـيـمــات وال ـق ـي ــادات الـسـيــاسـيــة
حــول العالم التي يفترض ان يعرف
أي مرشح لتولي القيادة السياسية
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ش ـي ـئ ــا عـ ـنـ ـه ــا ،أج ـ ــاب
ترامب« :سأكون صريحًا ،سيرحلون.
ق ـب ــل وصـ ــولـ ــي الـ ـ ــى سـ ـ ــدة ال ــرئ ــاس ــة
سيرحلون .هؤالء الذين ّ
سميتهم لن

يكونوا موجودين بعد ستة أشهر أو
سنة».
ب ـع ــد ع ــام ــن ع ـل ــى امل ـق ــاب ـل ــة االذاعـ ـي ــة
وان ـ ـت ـ ـقـ ــال املـ ـيـ ـلـ ـي ــاردي ــر م ـ ــن نــاط ـحــة
ال ـس ـح ــاب ف ــي نـ ـي ــوي ــورك ال ـ ــى الـبـيــت
األب ـ ـي ـ ــض ف ـ ــي واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ،ي ـ ـبـ ــدو أن
ال ــرئ ـي ــس ال ي ـ ــزال ي ـج ـهــل الـ ـف ــارق بني
ح ـمــاس وح ــزب ال ـل ــه ،ال ب ــل ي ـبــدو أنــه
يجهل الـفــارق بــن حــزب الله وتنظيم
«ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» .وطـ ـبـ ـع ــا ه ـ ــو ال ي ـع ــرف
ال ـظ ــروف واألسـ ـب ــاب ال ـتــي تـقــف وراء
تـعــاظــم ق ــوة ح ــزب الـلــه وقــدرتــه الـيــوم
عـ ـل ــى الـ ـت ــأثـ ـي ــر فـ ــي سـ ـي ــاس ــة الـ ـش ــرق
االوسط أكثر من أي وقت مضى.
«ترامب ال يعرف شيئًا عن حزب الله»
كـمــا يــؤكــد بـنـجــامــن ه ــارت فــي مقال
صدر اخيرًا في «نيويورك ماغازين»،
اث ـ ــر اعـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ل ــدى
اس ـت ـق ـبــالــه ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـحــريــري

األسبوع الفائت بأن لبنان في مواجهة
مع «القاعدة» و»داعش» وحزب الله!
ّ
مصر على دعم
لكن الرئيس األميركي
الجيش اللبناني .وقد عمم إصراره هذا
على كل اإلدارات واملؤسسات واالبواق
الديبلوماسية االميركية واألزالم (وما

الحريري يعلم أن الحزب
بات قوة إقليمية ال
مكان للدول الصغيرة
في مواجهتها

اكثرهم في لبنان) .فال يوجد تصريح
أو بـ ـي ــان أو خـ ـط ــاب يـ ـتـ ـن ــاول ل ـب ـنــان
والـعــاقــات اللبنانية ـ ـ االمـيــركـيــة اال
ّ
تضمن تشديدًا على الــدعــم االميركي
للجيش اللبناني .وفي بعض األحيان
تستخدم لغة «تربيح الجميلة» وتقام
احـتـفــاالت ضخمة بحضور كــل طاقم
ال ـس ـفــارة بـلـبــاسـهــم الــرس ـمــي االن ـيــق،
وتـعــزف الفرقة املوسيقية النشيدين
اللبناني واألمـيــركــي ،ويـقــام كوكتيل
فــاخــر ملـنــاسـبــة تـقــديــم بـعــض اآللـيــات
املـسـتـعـمـلــة ومــدف ـع ـيــة قــدي ـمــة الـعـهــد.
وللسخرية ،يتباهى بعض االميركيني
بــأن املـســاعــدات العسكرية االميركية
للجيش اللبناني منذ عام  2006بلغت
م ـل ـيــار دوالر أم ـي ــرك ــي .م ـل ـيــار دوالر
بــال ـكــاد تـكـفــي ل ـش ــراء ث ــاث مـقــاتــات
جــويــة اف  22راب ـت ــر الـحــديـثــة (سـعــر
الواحدة يتجاوز  300مليون دوالر).

ل ـك ــن م ــا الـ ـج ــدي ــد؟ ه ــل ت ـس ـعــى إدارة
ال ــرئ ـي ــس ت ــرام ــب ج ــدي ــا الـ ــى تـحـقـيــق
وهــم االي ـقــاع بــن الجيش واملـقــاومــة؟
هل ما قصده ترامب بتصريحه أمام
الـحــريــري هــو تعبير عــن رغـبــة أو عن
خ ـطــة وض ـع ـت ـهــا واش ـن ـط ــن واس ـت ـبــق
ترامب ادارته في اإلعالن عنها باكرًا؟
ُ
الصحافية االمـيــركـيــة املقيمة حاليا
ً
في لبنان فانيسا نيوبي كتبت مقاال
نشر أمس في موقع «انتربرتر» ،ذكرت
فيه انها حصلت على «أدلــة مادية ان
هناك حاليًا دعمًا أميركيًا للجيش».
وادعـ ــت ان ـهــا الـتـقــت بــ«مـجـمــوعــة من
االميركيني في بــار في شــرق بيروت»
قالوا لها إنهم «فــي بيروت بناء على
تــوجـيـهــات الــرئـيــس تــرامــب شخصيًا
ل ـت ـقــديــم ال ــدع ــم واملـ ـس ــاع ــدة لـلـجـيــش
ال ـل ـب ـن ــان ــي» .وأضـ ــافـ ــت انـ ـه ــا ع ـنــدمــا
سألتهم عــن الـجـهــاز أو الــوكــالــة التي

تقرير

موسم التهويل :لبنان بعد قطر ...عدوًا للسعودية
«بعد معركة جرود عرسال،
سيتم تشديد العقوبات األميركية على
لبنانً ،وتضييق الخناق الخليجي عليه،
وصوال إلى ّ
حد التلويح بتحويل لبنان
معاد للمحور اإلقليمي بقيادة
بلد
ٍ
إلى ٍ
السعودية» ...هذا ما بدأت مصادر
محليةّ ،
مقربة من تيار المستقبل ،التلويح
به .مرحلة التهويل بدأت
ليا القزي
ال ـت ـس ــوي ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـت ــي حـصـلــت
فــي لـبـنــان ،والـحـفــاظ على حـ ّـد أدنــى
مـ ــن ال ـ ــوف ـ ــاق الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،ال ي ـع ـن ـيــان
ّ
أن الـ ـبـ ـل ــد سـ ـيـ ـك ــون ف ـ ــي م ـ ـنـ ــأى عــن
ّ
الصراعات االقليمية .هذا ما تتحدث
ع ـ ـنـ ــه شـ ـخـ ـصـ ـي ــات تـ ـ ـ ـ ــدور فـ ـ ــي ف ـلــك
ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،وأخ ـ ــرى م ـعــارضــة
لـ ــه ،ول ـك ـن ـهــا ع ـلــى ت ــواص ــل دائ ـ ــم مع
الديبلوماسية السعودية في لبنان؛
ف ـفــي ال ــوق ــائ ــع االق ـل ـي ـم ـيــة ،سـيــاسـيــا
وم ـي ــدان ـي ــا ،ه ـن ــاك تـ ـق ـ ّـدم ش ـبــه ثــابــت
ّ
لـ ــ«مـ ـح ــور املـ ـم ــانـ ـع ــة» ،فـ ــي حـ ــن أن
ُ
املحور املقابل ،الذي تشكل السعودية
أح ـ ـ ّـد أب ـ ـ ــرز رك ـ ــائ ـ ــزه فـ ــي اإلقـ ـلـ ـي ــم ،ال
يتوقف عن مراكمة الخسائر ،أو في
ّ
الحد األدنــى ،لم ُي َس َّجل له منذ فترة
ّ
ُ
أي ت ـقــدم ي ــذك ــر ،حـتــى عـلــى مستوى
املـ ـف ــاوض ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وفـ ـ ّـي آخ ــر
حـ ــرب وم ـع ــرك ــة س ـيــاس ـيــة شــنـتـهـمــا
ال ـس ـعــوديــة عـلــى بـلــديــن «شـقـيـقــن»،
اليمن وقطر« ،لــم تتمكن من تحقيق
أهــداف ـهــا مـنـهـمــا» .ف ــا شـعــب اليمن
َ
الن ،وال قطر تقوقعت في ُعزلتها .أما
لبنان ،فلم يكن بأي حال من األحوال
ً
أداة ّ في اليد السعودية ،أو ُمستعدًا
ُلينفذ أجندتها .وقبلهما في العراق
وسـ ــوريـ ــا ،ت ـب ــدو ال ـس ـع ــودي ــة خــالـيــة
الوفاض.
من طبيعة الخاسر أن ُيحاول إحراق
ّ
كـ ـ ــل شـ ـ ــيء خـ ـلـ ـف ــه ،حـ ـت ــى ولـ ـ ــو عـنــى
ً
ذل ــك املــزيــد مــن ال ـخ ــراب .ب ـنــاء عليه،
ُ
ل ــن ت ـم ــان ــع ال ـس ـع ــودي ــة إع ـ ــان حــالــة
الـعــداء مــع الــدولــة اللبنانية ،وزيــادة
ّ
الضغوطات الخليجية عليه ،حتى لو
انعكست هــذه اإلج ــراءات سلبًا على
عــدد من حلفاء اململكة ،أبرزهم تيار
ّ
يتحدث
املستقبل .هذا التوجه الــذي

عنه ،بثقة ،بعض ّ
املقربني من الرياض
وواشنطن ،ال صلة له بمعركة جرود
ع ــرس ــال الـ ـت ــي أت ـ ــت ك ـخــات ـمــة مل ـســار
الخسائر السعودية ـ ـ األميركية في
اإلقليم .وقبل عرسال وبعدها ،يضع
األميركيون نصب أعينهم البحث عن
خ ـيــارات إلض ـعــاف ح ــزب ال ـلــه .ومـ ّـمــا
زاد من إحــراج هــذا املحور التعاطف
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي م ـ ــع ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي لــم
ينحصر في بيئة طائفية ُمعينة ،ما
ّ
استفز السعودية واإلمارات ،ومعهما
ما ُي ّسمى «املجتمع الدولي» .السفير
البريطاني في بيروت هيوغو شورتر
كــان أول املستنفرين .قصد عــددًا من
املسؤولني العسكريني والسياسيني،
ً
ّ
قائال بوضوح إن «بريطانيا ال تسهم
ّ
ّ
في تمويل الجيش حتى يشن حزب
ال ـلــه املـعــركــة ويـسـتـثـمــر االن ـت ـصــار»،
ّ
بحسب مصادر ُمطلعة.
فهل تكون معركة جرود عرسال التي
خاضتها املقاومة ،والنسخة الثانية
من العقوبات املالية التي ُ
سيصدرها
الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ،ذري ـ ـعـ ــة
ُ
ال ـس ـعــوديــة حـتــى تـعـلــن ب ــدء مرحلة
العداء لدولة لبنان ،ولو أتى ذلك على
حـســاب حلفائها املـفـتــرضــن ،كتيار
املستقبل؟
«بعد قطر سيأتي دور لبنان» ،تقول
م ـصــادر مـعــارضــة لـتـيــار املستقبل،
لكنها غـيــر بـعـيــدة عــن الـسـعــوديــن.
ولكن ردود الفعل العدائية «لن تظهر
ق ـب ــل ص ـ ــدور ال ـع ـق ــوب ــات األم ـيــرك ـيــة
ال ـج ــدي ــدة ض ـ ّـد ح ــزب الـ ـل ــه» .حــالـيــا،
س ـي ـك ــون ع ـ ـنـ ــوان امل ــرحـ ـل ــة «م ـع ــرك ــة
ال ـت ـهــويــل» .يـتـقــاطــع ه ــذا ال ـك ــام مع
م ــا ت ـقــولــه م ـص ــادر قــري ـبــة م ــن تـيــار
ّ
امل ـس ـت ـق ـب ــل ع ـ ــن أن «الـ ـضـ ـغ ــوط ــات
الخليجية سترتفع مع األيام» .وبعد
رسالة الكويت إلى وزارة الخارجية
ّ
اللبنانية ،والـتــي تــرى أن تصرفات
ُ
حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه تـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ّـدد أمـ ـ ـ ــن الـ ـك ــوي ــت
واسـ ـتـ ـق ــراره ــا ،وت ــدع ــو «ال ـح ـكــومــة
اللبنانية إلى ممارسة مسؤولياتها
تـ ـج ــاه وق ـ ــف ه ـ ــذه ال ـت ـص ــرف ــات غـيــر
املـســؤولــة الـتــي يمارسها حــزب الله
اللبناني واتخاذ االجــراءات الكفيلة
تقول املصادر القريبة من
بردعها»،
«املستقبل» ّإنه يجب «انتظار ّ
تحرك
سلبي مــن جــانــب اإلمـ ـ ــارات ،حينها
يتأكد وجود ّ
توجه سعودي ملعاداة
لبنان».
رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء ،الـعــائــد إلــى
ال ـ ُـحـ ـك ــم ب ـع ــد ت ـس ــوي ــة رئ ــاسـ ـي ــة مــع

موقف ترامب بعد استقباله الحريري صاغته السفيرة األميركية في بيروت (أ ف ب)

حــزب الله وأط ــراف سياسية أخــرى،
سيكون وضعه حرجًا في هذا الواقع.
«خيبة أمل» حلفائه اإلقليميني ّمنه
ّ
نــاب ـعــة م ــن أن ال ـت ـســويــة ال ـت ــي بــشــر

البريطاني
ّقال السفير ُ
ّ
إن دولته ال تمو ّل
الجيش حتى يشن حزب
الله المعركة

ُ
ً
ب ـهــا ط ــوي ــا ل ــم ت ـن ـتــج سـ ــوى املــزيــد
مــن التغطية لعمل حــزب الـلــه .حتى
ّ
إن ع ـجــات الـعـمــل الـحـكــومــي ت ــدور
ببطء شديد ،فال تستطيع أن تستر،
مــا تـعـتـقــده ال ـس ـعــوديــة« ،ال ـع ــورات»
السياسية .لذلك« ،انخفض منسوب
الحماسة الـسـعــوديــة لتقديم الدعم
املـ ـ ــادي لـحـلـفــائـهــا ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،من
أجـ ـ ــل م ـس ــاع ــدت ـه ــم ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــوز فــي
ّ
االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة» .ف ـه ــل ي ـت ــأزم
ال ــوض ــع إلـ ــى درج ـ ــة فـ ــرط الـتـحــالــف
الـ ـحـ ـك ــوم ــي؟ الـ ـبـ ـع ــض يـ ــؤكـ ــد ذل ـ ــك،
ف ـي ـمــا امل ـ ـصـ ــادر الـ ـت ــي ت ـت ــواص ــل مــع
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ــرى
ّ
أن «أج ـ ـ ـ ــراس إ ّنـ ـه ــاء ح ـك ــوم ــة سـعــد
ُ
الحريري لم تدق بعد».
مقابل هــذه األج ــواء ،هـنــاك ٌ
رأي آخر
ُ
ّ
تـ ـع ـ ّـب ــر ع ـن ــه جـ ـه ــات ُم ــط ـل ـع ــة وع ـلــى

تــواصــل مــع مختلف الـقــوى املحلية،
ّ
ت ـ ــؤك ـ ــد أن «الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ال ت ـم ـلــك
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ال ــواق ــع
ال ـل ـب ـن ــان ــي .ث ـم ــة ضـ ـي ــاع سـ ـع ــودي».
حتى اإلدارة األميركية «غير ُمهتمة
بالتفاصيل اللبنانية ،والعقوبات ال
ت ـنــدرج س ــوى فــي الـسـيــاق الطبيعي
ل ـس ـيــاســة أم ـي ــرك ــا ضـ ـ ّـد حـ ــزب ال ـل ــه».
أم ــا مــوقــف الــرئ ـيــس دون ــال ــد تــرامــب
بعد استقباله الـحــريــري« ،فصاغته
السفيرة األميركية في بيروت وأحد
ٌ
صحيح
مستشاريها الـسـيــاسـيــن».
ّ
أن حـ ـ ــزب الـ ـل ــه «دف ـ ـ ــع ب ــال ـس ـع ــودي ــة
وحـلـفــائـهــا إل ــى امل ـك ــان ال ــذي يــريــده،
وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك جـ ـ ـ ـ ّـو ع ـ ــرب ـ ــي ـ ـ ـ ـ أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ـ ـ
بريطاني ،مـعــارض ملــا يحصل ،بيد
ّ
ّ
أن ذلك ال يعني أن السعودية ستقطع
الحبل مع لبنان».

