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تحقيق
جورج شاهني

تداعيات إغتيال سليماني وصفقة القرن على لبنان والمنطقة

مواجهة مفتوحة على اإلحتماالت السلبية
قبل ان تلملم املنطقة تداعيات اغتيال قائد رسايا القدس يف الحرس الثوري
االيراين اللواء قاسم سليامين يف بغداد برضبة امريكية ،جاء اعالن الرئيس االمرييك
دونالد ترامب عن صفقة القرن لريفع من نسبة التوتر يف املنطقة بعدما اوقدت
الغليان اىل الذروة
ما كان الفتا اجامع املراقبني عىل قراءة هذه املتحدة االمريكية ودول الخليج من جهة وايران
التطورات  -التي هزت العام  2020يف شهره االول  -من جهة اخرى ،من نتاج سياسة واشنطن تجاه تل
عىل اعتبارها من مظاهر التوتر القامئة بني الواليات ابيب بكل وجوهها .لذا ليس من السهل الفصل

بوحبيب :ال ارى حال ما لم تذهب
االنتخابات بنتنياهو وترامب معا

■ ملاذا اختار الرئيس االمرييك موعد االعالن عن
صفقة القرن واىل جانبه رئيس الحكومة االرسائيلية؟
□ ليس جديدا القول ان الرئيس دونالد
ترامب ارجأ االعالن عن الصفقة اىل ما بعد
والدة حكومة ارسائيلية كاملة املواصفات .حني
تكررت االنتخابات مرتني ،اختار استباق الثالثة
التي تزامنت مع االنتخابات االمريكية .واضح ان
ترامب يسعى اىل ضامن فوز بنيامني نتنياهو
فاختاره ليكون اىل جانبه رشيكا ،واعطاه حق
فرض السيادة عىل غور االردن وثالثة ارباع
الضفة .ترامب يف النتيجة يريد اصوات اليهود
االمريكيني الذين يصوتون للدميوقراطيني بنسبة
 .%70لضامن هذه االهداف دفعة واحدة ،جاء
ترامب بصهره جاريد كوشنري ليكون ثالثهام،
واصبح منزل عائلته مقصدا لنتنياهو يف كل
زيارة يقوم بها اىل نيويورك .مع التنويه بأن ذلك
قد ال يصب يف مصلحة واشنطن والقدس بقدر
ما يصب يف مصلحة ترامب ونتنياهو .فمعظم
الخرباء والصحافيني اليهود انتقدوا الصفقة
وتعاطفوا مع ضحاياها ،ومنهم مارتن انديك،
دنيس روس وديفيد ملري.
■ هل من رابط بني هذه الخطوة واعتبار القدس
عاصمة ابدية الرسائيل واالعرتاف بسيادتها عىل
الجوالن املحتل؟

□ ال اعتقد ان ترامب يعطي هذا الربط االهمية
التي يعتقدها البعض ،فام يريده الصوت
اليهودي واملال من دول الخليج .لذلك رحب
بحضور سفراء ثالث دول يف االحتفال وبدعوتهم
اىل الحوار بني الفلسطينيني واالرسائيليني .من
يتابع التفاصيل يفهم ان امللك السعودي سلامن
بن عبدالعزيز هو الوحيد الذي اتصل بالرئيس
الفلسطيني محمود عباس متضامنا ومتمسكا
بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية ،وليك يبقى
املسجد االقىص بادارة عربية .هذا االمر قد ال
ينسحب عىل مسؤولني اخرين.

■ ما هو الجديد الذي فاجأتك به الخطة بعدما
قيل عنها وفيها الكثري؟
□ مهام قيل عنها وفيها فهي خطة فاشلة ،ومل
نكتشف جديدا عام كشف عنه يف مؤمتر املنامة
الذي عكس فشلها وجعلها صفعة العرص50 .
مليار دوالر ال يعني شيئا ،فمثل هذا املبلغ
يسمونه فستق وال يأيت بيشء .اقرتح مسؤول
خليجي يف املؤمتر ان يدفع  75مليار دوالر اىل
ارسئيل يف مقابل ان تخرج من الضفة الغربية .ما
هو ثابت ايضا انها اكدت ما نرش سابقا ،فالسامح
بالسيطرة عىل غور االردن امر مطروح ،ليس
لتوفري زنار امني الرسائيل فحسب بل النها مصدر
للرثوة الزراعية .فهي تسمح بانتاج زراعي عىل

بني مجريات ما حصل يف مطار بغداد وما اعلن
من البيت االبيض ،باعتبار ان االغتيال يف العاصمة
االوىل واالعالن عن صفقة القرن يف العاصمة
الثانية ،وجهان من املواجهة املتدرجة املفتوحة
عىل شتى االحتامالت التي تنحو اىل السلبية اكرث
من االيجابية .وهو ما اجمع عليه السفري السابق
يف واشنطن الدكتور عبدالله بوحبيب واملدير
التنفيذي لـ"بيت املستقبل" سام منىس.

مدار السنة خارج اطار الفصول االربعة لكونها
تحت سطح البحر بـ  300مرت .كام ان احتفاظ
ارسائيل مبستوطنات الضفة وترشيعها امر قديم،
ووضع القدس كعاصمة ابدية الرسائيل بات امرا
واقعا واستبدلت الرشقية منها بابوديس عاصمة
معزولة جغرافيا عن ارايض الدولة وتحولت الضفة
الغربية اىل جزر متباعدة ومفككة.
■ هل ميكن ان تغري املفاوضات شيئا يف املستقبل؟
□ ال اعتقد انه سيكون هناك مفاوضات لتقدير
موقف منها .فالرفض الفلسطيني للخطة
قرار نهايئ كام اكد الرئيس محمود عباس يف
خطابه االخري امام االمم املتحدة .وزاد بربط
اي مفاوضات مقبلة مبضمون القرارات الدولية
ومنها القراران  338و 242اللذان تحدثا عن
مفاوضات مبارشة عىل اساس حدود الـ1967
وهو امر ال يعدل يف موقف الطرفني ومل يغريا
من واقع االحتالل .لذلك ال يعطي الفلسطينيون
اي اهمية للمفاوضات .ملف القدس كعاصمة مل
يعد مطروحا ،والقدس الرشقية ضمت اىل بلدية
املدينة املوحدة ،وارايض ما قبل العام  1967مل
يعد لها اسم كونها تحت السيطرة االرسائيلية
الكاملة ،ومشاريع تفكيك املستوطنات باتت من
التاريخ ،وهناك كارت بالنش اذا ارادت ارسائيل
التوسع يف اي منطقة.

■ ما هو مصري حق العودة مبوجب القرار 194؟
□ ارسائيل ال تعرتف بالقرار  194وحق العودة
بالنسبة اليها هو حق عودة اليهود اىل ارض
امليعاد وعند املعتدلني منهم ،هو حق للطرفني
الفلسطيني واالرسائييل .قبلت ارسائيل يف اتفاقات
اوسلو بعودة  5000عائلة من الجيلني الثاين
والثالث بعد االحتالل اىل ارايض الـ 1967تحت
شعار ّمل الشمل ومل يطبق ،حتى انها ترفض
عودتهم اىل ارايض دولتهم السباب دميوغرافية.
ففي العام  1967كان عدد الفلسطينيني يف الضفة
 750الفا وعدد اليهود صفرا ،وفيها اليوم  3ماليني
فلسطيني و 750الف يهودي نتيجة االستيطان.
وايا تكن االجراءات االرسائيلية فلن تربح املعركة
الدميوغرافية .كان يف فلسطني التاريخية  100الف
يهودي واليوم  6ماليني وفلسطينيو ارايض الـ1948
نحو مليونني ويف الضفة  3ماليني ومليونني يف غزة.
هذه ارقام تؤرق اليهود يف ارسائيل والعامل الذين
يجمعون عىل رفض الدولة الواحدة.

السفري السابق يف واشنطن الدكتور عبدالله بوحبيب.

■ اين هو موقع لبنان وما هي حصته يف هذه لم يفهم العرب
تحذير شارل مالك من رفض
املعادلة؟
□ قالت الخطة بحصتنا ما بني  5و  6مليارات حل الدولتني
دوالر من اصل  50حيك عنها .وهو امر ال يدفع اىل
اي اهتامم .فاملصارف اللبنانية ميكن ان تستوعب
هذا الرقم يف اسبوع واحد.

■ قيل دامئا ان العرب اخطأوا كثريا عندما رفضوا
خطط التقسيم وقيام الدولتني قبل ان تتقلص
العروض .ما هي صحة هذه النظرية؟
□ من الصعب العودة اىل الوراء عند الحديث عن
هذه املعادلة ،جاء الفلسطينيون اىل لبنان عام
 1948ويف اعتقادهم انهم عائدون خالل اسابيع.

منذ ذلك الحني ،مل يقرأ العرب السياسات الدولية
بشكل صحيح .لو وافق العرب عىل خطة الدولتني
عام  1947لكان اليهود اليوم اقلية واالكرثية
فلسطينية .يف مفاوضات اوسلو اعيد البحث يف
مبدأ الدولتني ومل يكن الفشل ذنب الفلسطينيني.
فقد جمد املفاوضات اغتيال اسحق رابني واتهام
ايهود اوملرت بالفساد ،وجاء نتنياهو فتوقف

منسى :املواجهة بني طهران
وواشنطن الربع سنوات مقبلة

■ بعد شهرين عىل اغتيال اللواء قاسم سليامين
كيف تقرأ ترددات هذه العملية؟
□ ال ميكن فصل عملية اغتيال اللواء سليامين
عن املسار الذي بدأت تطبيقه ادارة الرئيس
دونالد ترامب منذ وصوله اىل السلطة
واعتامدها عىل فرض اقىص العقوبات عىل

ايران .وهي السياسة التي ميزتها عن االدارات
السابقة ،مبعنى انها فهمت الدور االيراين يف
املنطقة خالفا ملا كانت تراه االدارات السابقة.
فهي ال متيز بني عنف سني او عنف شيعي
متشدد .يف سياق اعتبارها التشدد الشيعي
عىل غرار التشدد السني ،كانت اوال عملية

النقاش حول املوضوع .وللتاريخ ،حذر مندوب
لبنان الدائم لدى االمم املتحدة شارل مالك يف
رسائله عام  1947من رفض مبدأ الدولتني ،معتربا
انها فرصة ال تفوت متوقعا تعاظم قوة اليهود
ولالسف مل يقرأ العرب رسائله جيدا.
■ اىل اي درجة ميكن ان تتبدل املواقف الدولية
والعربية من الصفقة وما هي الخيارات املتاحة
لتعطيلها وابقائها حربا عىل ورق؟
□ حتى االن ال يبدو ان هناك من رحب بالصفقة
بشكل يؤدي اىل تطبيقها .فالحلول االقتصادية
واملالية املقرتحة ال تحل العقد السياسية النها
االصعب .علينا سوى انتظار نتائج االنتخابات
االرسائيلية واالمريكية ،وال حل ما مل تذهب
االنتخابات بنتنياهو وترامب معا.

التمييز بني الخطر االيراين النووي وبني االدوار
االيرانية يف محيطها ولدى جريانها .قرار التمدد
والتدخل االيراين يف الشؤون الداخلية للدول
املجاورة بشكل جدي ،هو ما القت االدارة
االمريكية الضوء عليه واعطته ما يستحق،
فساوته مبا قدرته من مخاطر يف االتفاق
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النووي خالفا ملا اعتقدته ادارة الرئيس
السابق باراك اوباما .ميكن فهم عملية اغتيال
اللواء قاسم سليامين التي جاءت ترجمة لهذه
السياسة .النه ال ميكن فصله ايضا عن التوجه
اىل استمرار العقوبات عىل ايران والسعي اىل
تقليم اضافرها يف املنطقة .فاملعروف ان اللواء
سليامين هو القائد امللهم لكل عمليات الحرس
الثوري خارجها ولدى حلفاء ايران.
■ كيف تفرس الرد االيراين عىل القواعد
االمريكية يف العراق؟
□ من املفرتض ان تكون املنطقة ومعها
املتابعون لشؤونها ما زالت يف انتظار الرد
االيراين عىل عملية االغتيال .ويف هذا السياق،
ينبغي االنتباه اىل ان الرد الذي اعقبها كان
مثابة رد مرسحي منسق وواضح اكرث منه رد
يف حجم الحدث .وهو ما يعطي االنطباع بقوة
انه ويف حال حصول ردود جديدة لن يكون
امرا مستغربا .فحجم التباين والفرق يف ميزان
القوى بني الواليات املتحدة االمريكية وايران
ليس لصالح االخرية .فقدرة ايران عىل مواجهة
دولة كربى قد ال يسمح برد اكرب من الرد الذي
حصل .املطلوب كان ان يحايك الجمهور االيراين
وحلفاءهم اكرث منه رسالة او ردا عىل الواليات
املتحدة .مبعنى ان اصابة القاعدة مبارشة هو
كاف فلم يجرؤ احد من قبل عىل فعل هذا
االمر .لكن يف الواقع انتهى الرد اىل اصابة
عسكريني امريكيني بحاالت ارتجاج يف الدماغ
من دون ان يتمكن من جرح او قتل اي امرييك.
■ هل سيؤثر ذلك عىل معركة ترامب للعودة
اىل البيت االبيض؟
□ قد يكون من اهداف او متنيات ايران تحقيق
ذلك .من دون ادىن شك ،فان تأثريه عىل عودة
ترامب اىل البيت االبيض ال يقاس بحجم ما
حققه ترامب من اليوم لجهة حسم معركة
رئاسته للواليات املتحدة اىل حد ما .مبعنى
ان كل ما حققه يؤهله عىل االرجح للبقاء يف
البيت االبيض لوالية جديدة .ليس بسبب ما
حصده يف الخارج من نجاحات ،بل بسبب
حال الضياع التي يعاين منها خصومه داخل
الحزب الجمهوري .هذه من عنارص القوة
يضاف اليها الغموض الذي يلف سياسة الحزب

املدير التنفيذي لـ"بيت املستقبل" سام منىس.

ليس مضمونا ان تكون
التسوية في املنطقة
لصالح لبنان

الدميوقراطي وعدم وجود رؤية متكاملة يف
سياساته املؤثرة يف املعركة االنتخابية.
■ ما هو افق املواجهة بني واشنطن وطهران؟
□ من املفرتض ان نتحدث عن افق املواجهة
بني الطرفني الربع سنوات جديدة مقبلة.
وهنا تتعدد االحتامالت ،فاما ان تذهب ايران
مبا يقول به العقل والحكمة وتقبل بدخول
املفاوضات وهو امر مستبعد بقدر معرفتنا
بالعقل الذي يدير صناعة القرار االيراين .او ان
متيض االمور عىل ما نحن عليه يف اتجاه مزيد
من الضغوط االمريكية .وما اعتقده ان املواجهة
ليست من مصلحة ايران ايا تكن النتائج
املتوقعة.
■ ما هو املتوقع من تردداتها عىل لبنان وهل
ميكن ان يكون مرسحا لها؟

□ بداية علينا ان نفهم انه يف حال تم التوصل
اىل تسوية يف املنطقة قد ال تكون لصالح
لبنان .فالحديث عن امكان تحوله اىل مرسح
لها مرتبط مبا يقوم به اللبنانيون انفسهم ،اذ
انهم اليوم مختلفون يف خياراتهم .لالسف فهم
يشكلون جبهتني مفككتني تفتقران اىل رؤية
شاملة .لذلك فقد انتظموا يف اسرتاتيجيا االزقة
والحارات ،يف وقت بلغت فيه املواجهة ذروتها
بني محورين كبريين .ومن الخطأ استخدام
وسائل قدمية يف مواجهة اوضاع جديدة وغري
مسبوقة .قد ال يتوقف افق املواجهة يف لبنان
عند هذا الحد .فالطريقة التي شهدناها
لحصول حكومة الرئيس حسان دياب عىل
الثقة يف ظل االنتفاضة الشعبية ليست
طبيعية .السبب يعود اىل الخالف القائم حول
اسباب ما وصلنا اليه من انهيار مايل ونقدي
وترد سيايس .فاللبنانيون منقسمون بني قائل
انه يعود يف اسبابه اىل السنوات الثالثني
املاضية او اىل السنوات الثالث االخرية التي
تحكمت بها ترويكا التسوية اذا صح التعبري.
فاالنطباع السائد ان ما وصلت اليه البالد
ليس نتيجة اخطاء حسابية او رقمية فقط،
بل بسبب سوء ادارة الوضع املايل واالقتصادي
ونتيجة انهيار االوضاع االمنية والسياسية يف
املنطقة والتي يردها البعض اىل انها من نتائج
اغتيال اللواء قاسم سليامين.
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