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ابراهيم األمين

ً
يعجز العدو فعال
هل ّ
عن شن حرب قريبًا؟

على أنفسنا أوال
العونيون يجتمعون
في األديرة ،فيما
يعجز مسيحيو  14آذار
عن االلتقاء في قبو
كنيسة
«سنقاتل في
مجلسي النواب والوزراء
لتحقيق ما انتخبنا من
أجله

م��ن دون إ ص �ل�اح ال ت �م �ش��ي» ،ق �ب��ل أن
يستدرك« :واإلصالح من دون مقاومة
ال يمشي».
ال بد هنا من لحظ نقطتني أساسيتني
على ه��ام��ش مضمون ال�خ�ل��وة :األول��ى،
م� �ك ��ان ان� �ع� �ق ��اده ��ا :ف �ت ��زام �ن ��ًا م� ��ع ع�ج��ز
مسيحيي  14آذار عن إيجاد قبو كنيسة
ل�ي�ج�ت�م�ع��وا ب��ه ،ت�ف�ت��ح األدي� ��رة أب��واب�ه��ا
الس�ت�ق�ب��ال ال�ع��ون�ي�ين ،وي�ت�ح��دث رئيس
ال��ره�ب��ان�ي��ة األن �ط��ون �ي��ة األب��ات��ي داوود
رع � �ي� ��دي ع� ��ن ع �ه ��د ي �ج �م��ع ال��ره �ب��ان �ي��ة
وال � �ع� �م ��اد ع� � ��ون .ق� �ب ��ل ت �س �ل �ي��م ره �ب ��ان
ال ��دي ��ر أي �ق��ون��ة م� ��ار م �خ��اي��ل ل �ل �ج �ن��رال.
ال�ث��ان�ي��ة ،امل�ش��ارك��ون فيها :ف��إل��ى جانب
خمسة وع�ش��ري��ن نائبًا وع�ش��رة وزراء،
حضر خبراء م��ال وإع�لام وإح�ص��اء ات،
إض��اف��ة إل ��ى ن�ق��اب�ي�ين م�ث��ل ن�ع�م��ة اف ��رام
وح�ن��ا غ��ري��ب وغ �س��ان غ�ص��ن .وبحسب
أح��د امل �ش��ارك�ين ،ف�ه��م املجتمعون أنهم
أم ��ام ح �ل�ين« :االن �ح �ن��اء أم ��ام ال�ع��اص�ف��ة
واالك �ت �ف��اء ب��أخ��ذ م��ا ي�م�ك��ن أخ ��ذه على
ط��ري �ق��ة ال��رئ �ي��س أم�ي�ن ال �ج �م� ّ�ي��ل غ��ال�ب��ًا،
أو تكثيف العمل النيابي والحكومي
ل�ي�ق�ت�ن��ع امل�ج�ت�م��ع ب��اس�ت�ح�ق��اق�ن��ا ال�ث�ق��ة
التي منحنا إياها» .اختار املجتمعون
ال� � �ح � ��ل ال � � �ث � ��ان � ��ي ،وف� � �ه� � �م � ��وا أن ل �ي��س
باستطاعة أح��د منهم ،حتى جيلبرت
زوي� ��ن وي��وس��ف ال�خ�ل�ي��ل ون �ب �ي��ل ن�ق��وال
وسليم سلهب وعباس هاشم ،أن يخرج
م ��ن ال ��دي ��ر ك �م��ا دخ� �ل ��ه :ال ب ��د أن ت�ف�ع��ل

ً ُ
روح التغيير واإلص�ل�اح ب��ه قليال .ق��دم
ش ��رح ع�ل�م��ي ت�ف�ص�ي�ل��ي ل�ك��ل م��ا يتعلق
ب�م�ش��روع امل��وازن��ة ،وش��رح آخ��ر لكل ما
يتعلق ب�س��وق ال�ع�م��ل واألج� ��ور .وعلى
ه��ام��ش ال �ن �ق��اش ب�ي�ن ال��وزي��ري��ن ش��رب��ل
ن �ح��اس وف ��ادي ع �ب��ود ،ب��دا واض �ح��ًا أن
ث �م��ة ف �ك��ري��ن اق �ت �ص��ادي�ي�ن ي �ت �ص��ارع��ان
ف ��ي ال �ت �ك �ت��ل .أس �ه ��م ذل� ��ك ف ��ي ت��وض�ي��ح
ن �ح��اس ل�ل�ك�ث�ي��ر م��ن أف� �ك ��اره ،وت��راك �م��ت
امل�ل�اح �ظ ��ات ل �ت �غ��دو ب �ع��ض ال �ن �ظ��ري��ات
ق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق .ح �ض��رت ف��ي ال�خ�ل��وة
ع��دة دراس��ات ،تظهر إحداها أن  29في
امل �ئ��ة ف�ق��ط م��ن ال �ي��د ال�ع��ام�ل��ة اللبنانية
تستفيد م��ن ال��زي��ادة على األج��ور التي
تشغل الحكومة واللبنانيني بها .فيما
أظ �ه��رت دراس� ��ة أخ ��رى أن ال�ب�ط��ال��ة في
لبنان تتركز بني الشباب الذين تراوح
أع �م��اره��م ب�ين  23و 29ع��ام��ًا .وأش ��ارت
دراس��ة ثالثة إل��ى انخفاض مخيف في
م �ع��دالت م �ش��ارك��ة ال �ن �س��اء ف��ي م�ي��ادي��ن
العمل ،بحيث ال تتجاوز نسبتهن ربع
ال �ي��د ال �ع��ام �ل��ة ف��ي غ��ال�ب�ي��ة امل��ؤس �س��ات.
ت �ب�ي�ن ل �ل �ح��اض��ري��ن أن ق� �ي ��ادة ال�ج�ي��ش
ت �ت��وج��ه م �ن��ذ ع ��ام  1994ب��ال �ك �ت��اب تلو
اآلخر إلى مجلس الوزراء ،طالبة توفير
آلية لتسليح الجيش وتجهيزه للقيام
بجميع م�ه�م��ات��ه .ول��م ت� ِ�ع��ر ال�ح�ك��وم��ات
ال �ح��ري��ري��ة امل �ت �ع��اق �ب��ة ه� ��ذه ال �ك �ت��ب أي
اهتمام.
 30مليون دوالر هي القيمة املخصصة

ف��ي امل�ي��زان�ي��ة لتجهيز ال�ج�ي��ش .يمكنه
أن ي �ش �ت��ري س �ن��وي��ًا إذًا ن �ص��ف دب��اب��ة
ون � �ص� ��ف ص � � � � ��اروخ .ت� � �ق � ��ررت م �ت��اب �ع��ة
«ق��ان��ون ال�ب��رن��ام��ج» ال��ذي أع��دت��ه ق�ي��ادة
ال�ج�ي��ش ع�ب��ر وزي ��ر ال��دف��اع ف��ي مجلس
ال� ��وزراء وال�ك�ت�ل��ة ال�ع��ون�ي��ة ف��ي املجلس
النيابي :ه��ذا م�ش��روع ي��ري��د العونيون
ت �ح �ق �ي �ق��ه .ف ��ي وزارة ال � �ع� ��دل ،ت �ب�ي�ن أن
امل�ب�ل��غ امل�خ�ص��ص ف��ي امل��وازن��ة لتجهيز
امل� �ح ��اك ��م وق � �ص� ��ور ال � �ع� ��دل ال ي �ت �ج��اوز
ثالثمئة أل��ف دوالر ،فيما لبنان يدفع
ل�ل�م�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة  60م �ل �ي��ون دوالر.
وق ��دم ��ت دراس� � ��ة ع ��ن أوض� � ��اع امل �ح��اك��م
حيث تخزن امللفات كالقمامة وتسجل
ال�ق�ي��ود ب��أق�لام ال��رص��اص وي�ت��أخ��ر بت
ب �ع��ض ال� ��دع� ��اوى ع� �ق ��ودًا .وه �ن��ا أي�ض��ًا
ات� �ف ��ق ع �ل ��ى م �ج �م��وع��ة خ � �ط� ��وات ي�ن�ف��ذ
وزي��ر العدل شكيب قرطباوي بعضها
وال �ن��واب العونيون بعضها اآلخ��ر .ثم
ان�ت�ق��ل ال�ج�م�ي��ع إل ��ى ن �ق��اش م�ف� ّ�ص��ل في
م �ع �ن��ى «اإلدارة امل��ال �ي��ة» وأث� ��ر اإلدارة
السيئة للمالية العامة على كل اإلدارات
وامل��ؤس �س��ات م��ن دون اس�ت�ث�ن��اء .وه�ن��ا
ك ��ان ات �ف ��اق ع �ل��ى وج� ��وب إي�ل��اء دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة اه �ت �م��ام��ًا ن �ي��اب �ي��ًا ووزاري� � ��ًا
استثنائيني ،باعتباره املؤسسة شبه
ال ��وح �ي ��دة ال � �ق� ��ادرة ع �ل��ى إع � ��ادة ض�ب��ط
األم ��ور .واس�ت�ع��رض ال�ح��اض��رون أيضًا
امللفات التي كلفوا قبل ع��ام متابعتها
ف��ي امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي ،ف��وج��د ك��ل نائب
ن�ف�س��ه أم ��ام م��ا ي�ش�ب��ه االم �ت �ح��ان :عبثًا
حاول البعض تبرير تقصيره ،البعض
ع ��رض ع��وائ��ق ج��دي��ة ت��واج��ه م�ش��اري��ع
ال �ق��وان�ي�ن ف ��ي امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي ،فيما
«ع � � ّ�رم» ب �ع��ض آخ ��ر ص� ��دره م �ع �ت �زًا بما
أن� �ج ��ز ،ف ��ي ح�ي�ن اس �ت �م��ع ف �ي��ه ال�ج�م�ي��ع
باهتمام بالغ إل��ى دراس��ة أعدها مدير
امل��ؤس�س��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات ،ج��واد
عدرا ،تعرض نقاط القوة والضعف في
أداء معظم ال�ن��واب وال��وزراء العونيني،
م�س�ج�ل�ين امل�ل�اح �ظ��ات ب �م��ا ي �ج��ب ع�ل��ى
ك� � ��ل م� �ن� �ه ��م ت � �ع� ��زي� ��زه أو ت� �ج� �ن� �ب ��ه ف��ي
شخصياتهم.
ختامًا ،وزعت أمس في اجتماع التكتل
األس �ب��وع��ي ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي خلصت
إليها الخلوة والتي يمكن اختصارها
بما ل��ن ي��رد مكتوبًا فيها« :ال�ق�ت��ال في
مجلسي ال�ن��واب وال ��وزراء لتحقيق ما
انتخبنا من أجله :التغيير واإلص�لاح.
آخ ��ذي ��ن ب��االع �ت �ب��ار وج� ��وب م�ت��اب�ع�ت�ن��ا
أدق التفاصيل والعمل بنحو جماعي
ً
وم� ��وح� ��د ،م �ت �ك �ل�ين ع �ل��ى أن �ف �س �ن��ا أوال
وأخ �ي �رًا ،ألن أول��وي��ة شريكنا ه��ي غير
أولويتنا».

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات
من  20إلى  30تشرين األوّ ل
مساء
حتى الساعة 8:00
ً
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في حديثه عبر قناة «املنار» ،أول من أمس ،استبعد األمني العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله ،عدوانًا إسرائيليًا وشيكًا على
لبنان أو على قطاع غزة في فلسطني .وه��و ،ضمنًا ،استبعد أي
ح��رب إسرائيلية على س��وري��ا ،ورأى أي�ض��ًا أن احتمال ال�ع��دوان
األميركي على إي��ران صار ضعيفًا ج�دًا ،قياسًا إلى ما كان عليه
ق�ب��ل س �ن��وات .ل�ك��ن ال�س�ي��د ن�ص��ر ال�ل��ه اس�ت�ع��ان ،ك��ال �ع��ادة ،بقاعدة
االحتياط الفقهية ،فقال إنه ال يجزم بعدم حصول ع��دوان .وهو
كالم كان األمني العام لحزب الله قد أبلغه إلى آالف الكوادر الذين
التقاهم على دفعات خالل األسبوعني املاضيني ،وإن كان قد لفت
ه��ؤالء إل��ى أن ال�ت�ق��دي��رات السياسية ال تعني البتة االس�ت��رخ��اء،
وخصوصًا أنه كان يتحدث أمام كوادر من الجسم الجهادي ،أي
ممن يعملون ليل نهار على مواجهة متطلبات الجهوزية لردع
أي عدوان إسرائيلي.
ً
م��ا ل��م يشرحه السيد نصر الله م�ط��وال ،ه��و اع�ت�ق��اده ،كما قيادة
ح� ��زب ال �ل��ه وال �ق �ي ��ادت ��ان اإلي ��ران� �ي ��ة وال� �س ��وري ��ة أي� �ض ��ًا ،بطبيعة
املعطيات والتقديرات التي تجعله يستبعد عدوانًا وشيكًا ،علمًا
بأنه يمكن تفسير موقفه بأنه ال يخص العدوان الوشيك ،بل أيضًا
احتماالت لجوء العدو إل��ى ع��دوان قريب .والفاصل الزمني بني
الوشيك والقريب هو أشهر ،وليس أسابيع أو أيامًا .وبالتالي،
إن م��ا ل��دي��ه م��ن معطيات ال يتعلق ف�ق��ط باملعطيات السياسية
املرتبطة بواقع املنطقة ،بل أيضًا بالقدرات اللوجستية واملالية
والنفسية والعمالنية واالستخبارية والشعبية لدى العدو .وفي
ه��ذه الحالة ،يمكن القول إن السيد نصر الله لم ينف وج��ود ما
يكفي لدى العدو من محفزات لشن حروب ،ال حرب واحدة ،لكنه
كان يقول صراحة إنه ليست لدى العدو القدرة اآلن على اتخاذ
قرار بالحرب.
من املعطيات السياسية ما ت��راه املقاومة تراجعًا كبيرًا في نفوذ
األميركيني على الصعيدين الرسمي والشعبي في العالم العربي.
فاملناخات القائمة بفعل الثورات العربية ،وإن لم تكن قد تحولت
بعد إلى وقائع متكاملة على صعيد
آل �ي��ات ال �ح �ك��م ،ت�ك�ف��ي ل�لاس�ت�ن�ت��اج أن
الشعوب العربية ،في تونس ومصر
وليبيا وال�ي�م��ن ،إض��اف��ة إل��ى س��وري��ا
ولبنان والعراق وعدد آخر من الدول
العربية واإلسالمية ،لن تقف مكتوفة
األيدي .وإذا كانت الحكومات السابقة
الحليفة ألميركا قد نجحت في منعها
من تحركات لدعم املقاومة أو تعطيل
العدوان ،فإن األمر لم يعد ممكنًا اآلن.
وبالتالي ،إن ق��درة ال��والي��ات املتحدة
ص��ارت م�ح��دودة للغاية في إم��رار مواقف وخ�ط��وات سياسية أو
أمنية أو دبلوماسية من النوع ال��ذي تستفيد منه إسرائيل كما
ع��ودت�ن��ا ال�ت�ج��ارب م�ن��ذ ث�لاث�ين ع��ام��ًا ع�ل��ى األق ��ل .وب��ال�ت��ال��ي ،على
إسرائيل ـــــ ومعها الواليات املتحدة ـــــ األخذ في االعتبار أن الثورات
العربية ستترجم نفسها خطوات مختلفة إن شن العدو حربًا على
العرب في أي بلد كان.
األم ��ر ال�ث��ان��ي يتصل ب��ال�ح�س��اب��ات األم�ي��رك�ي��ة واألوروب� �ي ��ة ،حيث
هناك معاناة لم تتوقف إزاء الفشل الذي يصيب املشاريع الخاصة
بمنطقة الشرق األوس��ط ،وكذلك الصعوبات العسكرية واألمنية
واملالية الناجمة عن هذا الفشل .وإن حربًا إسرائيلية من شأنها
تعريض بقية املصالح األميركية واألوروبية للتهديد الفعلي .ومن
شأن مغامرة كهذه أيضًا ،هز ما بقي من أنظمة صديقة أو حليفة
ل�ل�غ��رب ،وب��ال�ت��ال��ي وض�ع�ه��ا ف��ي اخ�ت�ب��ار ق��د ي ��ؤدي إل��ى سقوطها
أس��رع مما ه��و م�ت��وق��ع .ك��ذل��ك إن ح��رب��ًا م��ن ه��ذا ال �ن��وع ،ستفك أي
ضائقة يعانيها محور املقاومة على هذا الصعيد ،وخصوصًا في
سوريا ،وستمنح كذلك هذا املحور تغطية شعبية عارمة لخطوات
قد تتجاوز االستعدادات الخاصة باملواجهة العسكرية.
األم��ر الثالث يتعلق بالحسابات امليدانية ،وهنا يبدو أن قيادة
املحور امل�ق��اوم تتصرف بثقة كبيرة بالنفس ،وأنها ق��ادرة على
إل �ح��اق األذى الكبير ب�ك��ل ال�ك�ي��ان اإلس��رائ�ي�ل��ي ،ال بجيشه فقط،
وأن ما يجري إعداده من جانب قوى املقاومة أو من جانب إيران
وس��وري��ا ،سيتيح هزيمة كبيرة وم��دوي��ة للجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي،
وسيفتح املنطقة أمام منطق مختلف .وتركن قيادة هذا املحور،
ك�ث�ي�رًا ،إل��ى أن ال �ع��دو ل�ي��س ج��اه �زًا ل�ش��ن ح��رب س��ري�ع��ة ،نظيفة،
ومضمونة النتائج .وهذا االتكال ،يأخذ في االعتبار أن الجهود
االستخبارية غير املسبوقة من جانب العدو ،وبالتعاون الوثيق
والفعال مع الواليات املتحدة وأجهزة أوروبية ،وحتى عربية ،لم
تحقق املطلوب على صعيد كشف جبهة املحور املقاوم .وبالتالي
س �ي��واج��ه ال �ع��دو م �ق��اوم��ة ال ي�ع�ل��م ال�ك�ث�ي��ر ع��ن ق��درات �ه��ا وال عن
خططها .ث��م إن ال�ع��دو يجهل م��ا ه��و أه��م ،لناحية حجم الجبهة
التي ستقوم بوجهه عمليًا وميدانيًا ،وسيجهل أيضًا طبيعة
املواجهة ومدتها الزمنية ومساحتها داخل األراضي املحتلة.
ّ
لكن السؤال األصعب :إذا كان العدو عاجزًا لهذه األسباب عن شن
ح��رب اآلن ،فهل سيقف «ي�ف��رك كفيه» ويلطم وج�ه��ه وه��و يترك
األي ��ام ت��أت��ي على م��ا بقي م��ن ق��وة ردع ��ه ،وي��رى بعيون واضحة
كيف أن خصومه ف��ي امل�ح��ور املمتد م��ن إي��ران إل��ى غ��زة ،يقوون،
ويشتد عودهم يومًا بعد ي��وم ،وت��زداد مساحة التأثير الخاصة
بهم ،ويزداد حضورهم الشعبي والسياسي والعمالني؟
االستنتاج البديهي والعظيم التأثير الذي يخرج به املرء إن كانت
إسرائيل عاجزة عن شن حرب خالل األشهر الستة املقبلة هو :لقد
صار بمقدور العرب إعداد العدة لإلجهاز على عدو فقد املبادرة
وفقد ال��ردع وفقد ال�ق��درة على الجنون أي�ض��ًا ...فهل ه��ذا واق��ع أم
خيال؟

أسباب سياسية
ترجح
ولوجستية ّ
استبعاد الحرب ،لكن
عدم حصولها خالل
أشهر قليلة يعني
بداية النهاية للعدو
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