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رأي

يوسف العتيبة
ّ
يتطوع نظام اإلم ــارات لخدمة حــروب
بـنــدر،
ّ
ّ
أمـيــركــا وعـمـلــيــاتـهــا امل ـخــابــراتــيــة ال ـق ــذرة)٣ .
م ـث ــل بـ ـن ــدر ق ـب ـل ــه ّ ،ي ـس ـت ـعــن ال ـع ـت ـي ـبــة بــدفــق
هائل من املال ليوفر له القدرة على السيطرة
ّ
واإلعالميني .وحاملا
على آراء نخبة الخبراء
ّ
بــدأ العتيبة بممارسة مهامه عــن مسؤولة
ً
التشريفات في إدارة جورج بوش مستشارة
له .ولم ينجح في جذب أنظار واشنطن إليه
بـسـحــر ش ـخ ـصـ ّـيـتــه ،وإن ـم ــا ب ــاإلن ـف ــاق املــالــي
الهائل — الـخــاص والرسمي — على مراكز
األب ـح ــاث ون ـجــوم اإلعـ ــام األم ـيــركــي .وبــاتــت
دولة اإلمارات ،حسب مراجعة اإلنفاق من قبل
«هافنغتون بوست» ،أكثر الــدول إنفاقًا على
العمل اللوبي في العاصمة ( ١٤،٢مليون في
عام  .)٢٠١٤وتتنافس دول البحرين والكويت
ّ
والسعودية واإلمارات في اإلنفاق على
وقطر
ّ
شــركــات عــاقــات عــامــة وشــركــات تأثير وبيع
ال ـن ـفــوذ (وتـسـتـعــن ه ــذه ال ـشــركــات بــأعـضــاء
سابقني في الكونغرس في مجالس إدارتها
وعـضـ ّ
ـويـتـهــا لـفـتــح أب ـ ــواب ال ـكــون ـغــرس أم ــام
ّ
زبائنها) .وهذه الشركات تقدم خدمات ليس
ّ
املعنية أو لفتح
فقط لتحسني صــورة الدولة
ً
أبـ ــواب الـكــونـغــرس املـفـتــوحــة أصـ ــا ،بــل هي
أيـضــا ت ـقـ ّـدم خــدمــات لـلــدولــة األم عـبــر تقديم
ّ
وتجميلية
اق ـتــراح ــات ومـ ـب ــادرات سـيــاسـ ّـيــة
لـتـغـيـيــر ان ـط ـب ــاع ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام (ي ـظ ـه ــر ذل ــك
ّ
دوريــة من اإلمــارات عن
بوضوح في إعالنات
إنشاء وزارة للسعادة أو للتسامح أو إنشاء
مركز للتسامح أو إنـشــاء مــراكــز للحوار بني
األدي ــان ،الــخ) .وهــذه الشركات هي التي ّ
تعد
نصوصًا لخطب يمكن أن يلقيها السفير أو
املـســؤول اإلمــاراتــي الــزائــر ،وهــي التي ترسل
ّ
أميركية للدفاع
إلى الصحف رسائل بأسماء
عن وجهة نظر اإلم ــارات )٤ .استفاد العتيبة
ّ
ّ
السخية
املالية
من تجربة قطر في املساهمة
ل ــدول ــة ق ـطــر ف ــي «م ـ ّ
ـؤس ـس ــة بــروك ـن ـغــز» الـتــي
أصبحت ذراع ــا لوبيًا للنظام ،وكـســر أرقــامــا
ّ
قياسية فــي تمويل مــراكــز أبـحــاث ودراس ــات
مــن اليمني إلــى الـيـســار .واملــراكــز الـتــي تعنى
ُ
بــالـشــرق األوسـ ــط ،أو حـتــى تـلــك الـتــي تعنى
سياسية عـ ّ
ّ
ـامــة ّ داخـلـ ّـيــة ،مثل «مركز
بـشــؤون
ً
الـتـقـ ّـدم األم ـيــركــي» ،تتلقى تـمــويــا باملاليني
م ــن ح ـكــومــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات .و«م ــرك ــز ال ــدراس ــات
االس ـت ــرات ـي ـج ـ ّـي ــة والـ ــدولـ ـ ّـيـ ــة» فـ ــي واش ـن ـطــن

ال يخفي العتيبة
صداقته الحميمة
مع السفير اإلسرائيلي
في واشنطن

ـورة كـبـيــرة عـلــى الـتـمــويــل
ب ــات مـعـتـمـدًا ب ـص ـ ّ
اإلم ــارات ــي ال ــذي تـكــفــل بــإنـشــاء املـبـنــى الفخم
الجديد للمركز .وهذا التمويل يضمن بصورة
أك ـي ــدة ال ـت ــواف ــق ب ــن إن ـت ــاج م ــراك ــز األب ـح ــاث
وتـ ّ
ـوج ـهــات الـحـكــومــة امل ـمـ ّـولــة .والـتـســريـبــات
ّ
الـبــريــديــة مــن الـحـســاب اإللـكـتــرونــي للعتيبة
كشف الكثير عن عمل هذه املراكز ،حيث يقوم
ّ
اطالعية
السفير بتمويل مؤتمرات وجــوالت
إل ــى ال ــدول ــة املـعـنـ ّـيــة ول ـق ــاءات مــع مـســؤولــن
ّ
حكوميني فــي دول ــة اإلمـ ــارات بــاإلضــافــة إلى
ّ
التنسيق في املواقف السياسية .وكان ملفتًا
ال ــدرج ــة الـتــي كــانــت العتيبة يـتــواصــل فيها
ّ
اعتيادية مع «خبراء» مراكز األبحاث
بصورة
ّ
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـس ـعــون لـكـســب وده  .5وفــي
ّ
الفكرية
رسالة أخرى ،يشكر فيها مدير الذراع
لـلــوبــي اإلســرائـيـلــي ،أي «مـ ّ
ـؤسـســة واشنطن
لسياسات الشرق األدنــى» ،6السفير العتيبة
ع ـلــى «الـ ـه ـ ّ
ـدي ــة ال ـس ـخ ـ ّـيــة» ال ـت ــي أرس ـل ـه ــا لــه.
وعندما سأل موقع «ميدل إيست آي» روبرت
سـتـلــوف عــن تـلــك ال ـهـ ّ
ـديــة ،أج ــاب أن سياسة
املـ ّ
ـؤس ـســة ال تـتـيــح ق ـبــول هــدايــا مــن مـصــادر
ّ
أجنبية تزيد عن العشرين دوالرًا .لكن كيف
ّ
تكون ّ
«سخية» وثمنها أقل من عشرين
هدية
ً
دوالرًا؟ هل تكون فرشاة أسنان ،مثال؟ وبعض
الخبراء في هذه املراكز يدلي بشهادات أمام
الكونغرس ،أي أن تلك الشهادات ،مثل تقارير
امل ــراك ــز ،مــدفــوعــة ال ـث ـمــن ُ
وم ـ ـقـ ـ ّـررة املـضـمــون
ُ
ّ
مــن قبل املـ َـمـ ِّـول .وظهر فــي األزم ــة الخليجية

األخ ـي ــرة م ــدى ن ـفــوذ الـعـتـيـبــة وتــأث ـيــره على
ال ـت ـعــاطــف األم ـي ــرك ــي م ــع مــوقــف ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة
واإلم ـ ـ ــارات )٥ .يـحـيــط الـعـتـيـبــة الـصـحــافـ ّـيــن
األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــن ،خ ـص ــوص ــا املـ ـع ــادي ــن ل ـل ـعــرب
واملسلمني من شبكة «فوكس» وأيضًا هؤالء
الذين يكتبون في شؤون األمن القومي ،مثل
ديـفـيــد إغـنــاطـيــوس ّمــن «واشـنـطــن بــوســت»،
ّ
ّ
صحافيي
خاصة .وتلقى الكثير من
بعناية
واشـنـطــن هــدايــا «آي.ب ـ ــاد» مــن الـسـفـيــر الــذي
ّ
ينظم فــي منزله حفالت ملـشــاهــدات ملباريات
ّ
ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم األمـ ـي ــرك ــي ــة ع ـل ــى ش ــاش ــة أق ـســم
صحافي أميركي أنه لم َير بحجمها من قبل.
وهــو يــدعــو نـجــوم الصحافة — على طريقة
ازدش ـيــر زاه ــدي مــن قبله — إلــى زي ــارة دبي
عـلــى مــن طــائــرتــه ال ـخـ ّ
ـاصــة ملـشــاهــدة سباق
سـ ّـيــارات )٦ .تـفـ ّـوق السفير العتيبة على كل
ّ
التقرب من
نظرائه وسابقيه في املنصب في
ّ
الصهيونية ّ
تطرفًا لكسب ثقة
أكثر األجنحة
الكونغرس األميركي .نستشف من مراسالت
ال ـع ـت ـي ـبــة أن ـ ــه ي ــواظ ــب ع ـل ــى إلـ ـق ــاء أح ــادي ــث
ّ
وخـطــب مغلقة فــي املـ ّ
الصهيونية،
ـؤسـســات
ك ـم ــا أن ـ ــه ال ي ـخ ـفــي ص ــداقـ ـت ــه ال ـح ـم ـي ـمــة مــع
السفير اإلســرائـيـلــي فــي واشـنـطــن (وه ــو من
ّ
ّ
الليكوديني) .وفي واحدة من
املتطرفني
عتاة
الــرســائــل ،يـقـتــرح روبـ ــرت سـتـلــوف (املــذكــور
أعــاه) على العتيبة عقد اجتماع مع جنرال
إســرائـيـلــي لــاسـتـمــاع إل ــى ش ــرح عــن فعالية
ال ـصــواريــخ اإلســرائـيـلـ ّـيــة الـتــي انـهـمــرت على
أهل غزة في حربها األخيرة )٧ .يعمل العتيبة
ّ
على سكة العالقة مع شركات تصنيع السالح
ّ
ّ
األم ـي ــرك ــي ــة ومـ ــع ش ــرك ــات إم ــارات ــي ــة مل ـكــافــأة
«الخبراء» املوالني ملشيئة اإلمارات )٨ .يساهم
العتيبة بالنيابة عن اإلمارات في اإلنفاق على
ّ
ّ
األميركية .لكن التمحيص
الخيرية»
«األعمال
في هذا اإلنفاق ،يظهر أن الكثير من اإلحسان
اإلماراتي يعود بالنفع على ّ
مؤسسات تابعة
لـسـيــاسـ ّـيــن ب ــارزي ــن أو رؤس ـ ـ ّـاء ب ــاق ــن ،مثل
«مـ ّ
ـؤسـســة كلينتون» الـتــي تلقت معونة من
بضعة ماليني من الدورات من العتيبة.
إن طريقة عمل السفير العتيبة في واشنطن
هـ ــي ت ـع ـب ـي ــر عـ ــن نـ ــواقـ ــص ال ــديـ ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـيــح ألصـ ـح ــاب األمـ ـ ــوال
الـتــأثـيــر فـيـهــا وعـلـيـهــا .كـمــا أن «ن ـج ــاح» —
ال ـن ـج ــاح بــامل ـع ـنــى ال ـس ـل ـبــي ألن امل ـع ـي ــار هــو
خدمة مصالح نظام استبدادي متصالح مع
ّ
الصهيونية — السفير العتيبة هــو تعبير
فــرعــي عــن ن ـفــوذ الـلــوبــي اإلســرائ ـي ـلــي .لــو أن
ً
ّ
بقضية فلسطني،
السفير العتيبة ،مثال ،يهتم
ولــو أنــه فــي أحــاديـثــه ،أو فــي أحــاديــث محمد
بن زايــد ،ال ّيوافق على سقف أدنــى حتى من
ّ
السعودية»
السقف املتدني لـ«مبادرة السالم
— كما ورد في وثيقة لـ«ويكليكس» ،ملا كان
ّ
بمستطاعه تمويل دكان فالفل في واشنطن.
ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان ال ـن ـظ ــام ــان الـ ـع ــراق ــي وال ـل ـي ـبــي
ينتهجان مواقف معادية إلسرائيل ،لم يكن
بـمـسـتـطــاعـهـمــا ت ـمــويــل ج ــام ـع ــات أو مــراكــز
أب ـح ــاث .اإلن ـف ــاق والـتــأثـيــر ُم ـتــاحــان فـقــط ملن
ينضوي في ركب اللوبي اإلسرائيلي .بمعنى
آخر ،إن نجاح يوسف العتيبة هو في حقيقته
نجاح للوبي اإلسرائيلي ،ال له.
 -1يعترف أبا إيبان أنه كان يتبادل املراسالت
على قصاصات ورق أثـنــاء ّ اجتماعات األمــم
املتحدة ،فيما كان مالك يمثل — افتراضًا —
ّ
العربية.
وجهة النظر
 -2فرانك وزنر كان معروفًا بقربه من حسني
مـ ـب ــارك ،وه ــو ل ـعــب دور امل ـب ـعــوث األم ـيــركــي
ألوبــامــا فــي فـتــرة االنـتـفــاضــة امل ـصـ ّ
ـريــة ،حني
ّ
حــث وزن ــر اإلدارة على الـحـفــاظ على مـبــارك.
وهـ ــو ي ـش ـغــل الـ ـي ــوم م ـنـصــب رئ ـي ــس مجلس
ّ
ـ«مؤسسة دول الخليج العربي» ،ذات
اإلدارة ل
التمويل اإلماراتي (والسعودي).
 -3راجع مقالة رايان غريم وأكبر شهيد أحمد
في «هافنغتون بوست» عن السفير العتيبة.
 -4ضــاح ـيــة مـكـلــن ف ــي فــرجـيـنـيــا ه ــي أيـضــا
كانت موقع منزل بندر الشهير ،بقرب منزل
السيناتور إدوار كنيدي .واملنطقة مرغوبة
من األثرياء الذين ّ
يودون االبتعاد عن صخب
وأضواء العاصمة.
 -5في واحدة من تلك الرسائل ُامل ّ
سربة ،يقول
اللبناني بالل صعب بإعالم السفير العتيبة
ّ
القطرية لحضور
أنه رفض دعوة من السفارة
حفل.
ّ
ّ
الرسمية للمركز ليست
العربية
6ـ الترجمة
ّ
دقيقة ربـمــا بسبب ضعف التمكن فــي اللغة
العربية عند مستشرقي دولة العدوّ.
ّ
*كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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سوريا بعد العراق...
إخفاقات فعدوان؟!
سعد الله مزرعاني *
ال شك أن سلطة الرئيس السوري بشار األسد،
تـعـ ّـزز مواقعها كــل يــوم فــي مناطق وساحات
أساسية من البالد .نجاحات متالحقة ،بعضها
ذو طابع استراتيجي ،تتأكد فــي طــول البالد
وعرضها .الراعي الروسي يواصل ،في امتداد
ّ
دوره امليداني الذي شكل الحلقة الحاسمة في
إطالق مسلسل التحوالت في امليدان السوري،
يواصل الدفع باتجاهني :األول تكريس وتعزيز
تـفــوق الـنـظــام ال ـســوري وبـلــوغــه ح ــدود الغلبة
الكاملة أو شبه الكاملة على خصومه .والثاني
الضغط من أجل حل سياسي أعدت له القيادة
الروسية كل التحضيرات واالستعدادات لكي
يــأتــي مضمونه مطابقًا لـتـطــورات امل ـيــدان ،أي
ليأتي الحل السياسي ،بالتقسيط أو بالجملة،
فــي مصلحة سلطة الــرئـيــس األس ــد وحلفائه
وبالتالي ملصلحة التحالف ،الــذي يمكن القول
بـشــيء مــن الـثـقــة ،أن روس ـيــا هــي الـتــي قــادتــه
منذ أكثر من سنتني وتواصل قيادته ،بنشاط
ومبادرات ونجاح ،حتى يومنا هذا.
مــن نـتــائــج ص ـعــود الـ ــدور ال ــروس ــي والحليف
لــروسـيــا فــي ســوريــا تــراجــع أدوار عــديــدة في
املعسكر اآلخ ــر .بالدرجة األول ــى ،تــراجــع ُ
وزن
املعارضة السورية إلى درجــة أنها باتت اليوم
تـ ـح ــاول ال ـح ـص ــول ،ل ـيــس ع ـلــى ك ــل م ــا كــانــت
تــرف ـضــه ب ــاألم ــس ،ب ــل ع ـلــى ب ـعــض م ــا كــانــت
ترفضه .واملشهد اآلن يفيد بأن هذه املعارضة
لم تعد تقدر على أن تكون حتى مجرد طرف
في املفاوضات .إن ما تبقى من أوراق تفاوض
قــد بــاتــت فــي يــد ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة.
وإحــدى هــذه األوراق ذات صفة معنوية لجهة
حاجة روسيا إلى إضفاء نوع من «الشرعية»
على دورهــا في سوريا واملنطقة .فاالعتراف
األميركي مطلب روسي تسعى إدارة الرئيس
ب ــوت ــن إل ـ ــى ال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه ك ـث ـم ــرة ل ـن ـجــاح
استراتيجيتها في الدخول إلى امليدان السوري
وقـ ـل ــب امل ـش ـه ــد ف ـي ــه ب ـش ـك ــل ك ــام ــل ت ـقــري ـبــا.
ذل ــك سيشكل ،أي ـضــا ،تعبيرًا عــن تـحــول في
العالقات الدولية أنهى مرحلة التفرد األميركي
وس ـي ــؤدي ،كـمــا تــرغــب الـقـيــادة الــروس ـيــة ،إلــى
ت ـك ــري ــس «الـ ـش ــراك ــة» ال ــروسـ ـي ــة ف ــي «إدارة»
الشؤون الدولية التي طاملا سعى إليها الرئيس
بوتني وفريقاه السياسي والعسكري .لقد كرر
الــرئـيــس ال ــروس ــي ووزيـ ــر خــارجـيـتــه الف ــروف
االعـ ـت ــراض ع ـلــى اس ـت ـئ ـثــار واش ـن ـط ــن بـ ــإدارة
حرضا ضد هذا ّ
شؤون العالمَّ .
التفرد وطالبا
بالشراكة عبر االنخراط في النزاعات وأبرزها
في سوريا (وقبلها في جورجيا وأوكرانيا).
وهما تمكنا من إثبات قــدرة اإلدارة الروسية
على فرض تغيير في مسار األحــداث .وكانت
ال ـق ـيــادة الــروس ـيــة ت ـخــوض حــربــن ف ــي حــرب
واحدة :األولى ما ذكرناه حول تفرد واشنطن،
وال ـثــان ـيــة ت ـلــك املــوج ـهــة ض ــد ن ــزع ــة واشـنـطــن
لتغيير السياسات والخرائط واألنظمة ،بالقوة
وعبر التدخل العسكري ،كما حصل في العراق
وليبيا ،وكما كان يمكن أن يحصل في روسيا
نفسها!
ت ـم ـلــك واش ـن ـط ــن أي ـض ــا أوراقـ ـ ـ ــا ف ــي ال ـش ـمــال
والـجـنــوب ال ـســوري .لكن هــذه األوراق لــم تعد
ك ــاف ـي ــة ل ـت ـعــويــض ان ـك ـف ــاء وخ ـس ــائ ــر ع ــدي ــدة
وملوازنة الــدور الروسي .ويضاعف من تراجع
التأثير األميركي صراعات الحلفاء الخليجيني
وكــذلــك تخبط إدارة الرئيس تــرامــب وعجزها
عــن تغيير املـعــادالت فــي الـشــرق األوس ــط كما
وع ــدت حلفاءها (وتـقــاضــت ثمن ذلــك سلفًا)
دون أن تفعل أي شيء يذكر حتى اآلن!
ليس فــي األفــق مــا يشير إلــى أن إدارة ترامب
س ــوف ت ـت ـمــاســك ،وم ــن ث ــم س ــوف ت ـقــر خطة
مــن شأنها تعطيل املـســار الــراهــن فــي األزمــة

ال ـســوريــة .هــي تــراجـعــت وال ت ــزال فــي ملفات
عديدة في العالم وســط إطــاق قنابل دخانية
ال تقدم وال تــؤخــر .ال يعني ذلــك أن واشنطن
ال تأثير وال دور لها .على العكس هــي العب
أساسي لكنه غير مستأثر بالقرار كما كان
يحصل منذ انهيار االتـحــاد السوفياتي عام
 .1991هـ ــذا األمـ ـ ــر ،ف ــي ك ــل م ـس ــاره املـتــأخــر
خصوصًا ،يقلق الـقـيــادة الصهيونية .رئيس
الحكومة نتنياهو يحاول اسـتــدراك ما أمكن:
في موسكو وفي واشنطن ،على أمل أن ِّ
يعدل
عبر الديبلوماسية ما بــات صعبًا تعديله في
امل ـيــدان .كــان يــراهــن على دور أميركي أنشط
وأكثر التزامًا بمصالح إسرائيل .وكان ،أيضًا،
يراهن على صمود الجماعات اإلرهابية أكثر
مـمــا فـعـلــت ملــواصـلــة اس ـت ـنــزاف خـصــومــه في
س ــوري ــا م ــن ال ــاع ـب ــن امل ـح ـل ـيــن واإلقـلـيـمـيــن
وال ــدول ـي ــن .اآلن ق ــادة إســرائ ـيــل يـبـحـثــون عن
مخارج لهذا الوضع غير املريح بالنسبة إليهم.
طبعًا هــم يـعـمـلــون فــي واشـنـطــن عـلــى تغيير
موقف إدارتها وحجم تورطها في سوريا وفي
املنطقة .تــراودهــم مشاريع التدخل العسكري
ّ
امل ـبــاشــر إذا تـبــنــت واش ـن ـطــن ه ــذا األم ــر على
غــرار ما حــدث قبل  11عامًا في حــرب تموز.
يومها كانت واشنطن هي املبادرة الستدراك
«إخ ـفــاقــات» قــواتـهــا فــي ال ـع ــراق عـبــر محاولة
إع ــادة إط ــاق «الـشــرق األوس ــط الـجــديــد» الــذي
تـعـثــر ف ــي عــاصـمــة الــرش ـيــد! تـخـتـبــر الـقـيــادة
ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،ك ــذل ــك ،م ـمــارســة ض ـغ ــوط على
موسكو وهــي ضغوط تفقد فعاليتها ،تباعًا
ب ـس ـبــب االرت ـ ـبـ ــاك امل ـس ـت ـمــر ف ــي أداء وب ـل ــورة
توجهات اإلدارة األميركية الراهنة التي َّ
عولت
عليها الـقـيــادة الصهيونية الكثير فــي مجمل
سياساتها ومخططاتها في املنطقة.
ال مـ ـج ــال لـ ـت ــراج ــع ث ــاث ــي ب ــوت ــن ووزي ـ ـ ــري
خارجيته ودفاعه .إحداث تعديالت في املسار
الـســوري الــراهــن سيكون شديد الصعوبة إذا
لــم يكن مـتـعــذرًا .مــا عــدا ذل ــك ،سينطوي على
مـغــامــرة بــالـغــة املـخــاطــر عـلــى جميع األط ــراف
ً
بسبب التصميم الروسي الــذي ال يبدو قابال
ألن يتراجع في أي من املسائل األساسية.
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ت ـحــاول ال ـق ـيــادة الصهيونية
إث ــارة مسألة دور ووظيفة قــوات «اليونيفيل»
فــي لبنان بــالـتــزامــن مــع إث ــارة مسألة الــوجــود
اإليراني ووجود قوات «حزب الله» في سوريا.
ليس من املتوقع أن يالقي الضغط اإلسرائيلي
أي صــدى جــدي :ال بشأن تعديل مهمة قــوات
األمم املتحدة في الجنوب اللبناني وفق القرار
ً
( 1701فضال عن توسيع مهمتها) ،وال بشأن
انسحاب الـقــوات اإليرانية وقــوات «حــزب الله»
من سوريا .سيحاول نتنياهو ،كما ذكرنا ،دفع
إدارة ترامب إلى تبديل سياستها وإلــى تبني
عملية تخريب وعدوان إسرائيليني على لبنان
وفيه .سيحاول هذه املرة الضغط على املوقف
الرسمي اللبناني واسـتـهــداف قــوات الشرعية
الـلـبـنــانـيــة ،وتحميلها مـســؤولـيــة ال ـت ـعــاون مع
«حــزب الله» وتقديم تسهيالت له بهدف إثارة
فتنة داخلية في لبنان.
ال ـخ ـي ـبــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي س ــوري ــا ق ــد تــدفــع
ال ـص ـهــاي ـنــة لـلـتـصـعـيــد ض ــد ل ـب ـنــان بــوســائــل
ال ـع ــدوان املـبــاشــر أو بــوســائــل أخـ ــرى .ه ــذا ما
ح ـصــل ب ـعــد إخ ـف ــاق ــات الـ ـع ــراق ،وهـ ــذا م ــا قد
يحصل بعد إخفاقات سوريا.
ُ
ال تواجه هذه االحتماالت باألساليب السابقة.
ثمة متغيرات كبيرة نجمت عن سنوات الصراع
ال ــدام ــي .بـعــض ه ــذه املـتـغـيــرات أوج ــد شــروخــا
وان ـق ـســامــات ف ــي ال ـج ـســد والـ ـ ــروح الشعبيني
العربيني على نحو مخيف :ال بد من مراجعة
جوهرية .ال بد من مقاربات جديدة وجدية ال
يكون املنطق األمني فيها هو األساس!
* كاتب وسياسي لبناني

