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ابراهيم األمين

الحرب املرتقبة :لحظة اصطدام الخطوط الحمر
 8آذار ـــ التيار الوطني الحر لتنسيق
امل ��واق ��ف .وق��ال��ت م �ص��ادر س�ي��اس��ة إن
اللجنة ستبحث في ما يجب أن يقدمه
ه ��ذا ال �ف��ري��ق ل�ل��رئ�ي��س امل�ك�ل��ف تأليف
الحكومة تمام س�لام بشأن مسألتني:
ال � �ح � �ص� ��ص ال � � � ��وزاري � � � ��ة وال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ل � � �ل � � ��وزراء (س� �ي ��اس� �ي�ي�ن،
ح��زب �ي�ين ،ح��زب�ي�ين غ�ي��ر م��رش �ح�ي�ن.)...
ورأت امل �ص��ادر أن ق��وى  8آذار ـ�ـ�ـ ع��ون
م �ت �م �س �ك��ة ب ��ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى ال �ث �ل��ث
املعطل ،وهو ما يعارضه سالم وفريق
 14آذار .ول �ف �ت��ت إل � ��ى أن ه � ��ذا األم ��ر
سيؤخر تأليف الحكومة.
وح ��دد رئ�ي��س كتلة ال��وف��اء للمقاومة
ال�ن��ائ��ب محمد رع��د م��واص�ف��ات ح��زب
الله للحكومة العتيدة .وأك��د الحرص
ً
ع �ل��ى ت�س�ه�ي��ل م �ه �م��ة س �ل��ام ،آم �ل��ا من
اآلخرين أن يلتزموا معايير الدستور
وامليثاق والشراكة الحقيقية والتفهم
وال �ت �ف��اه��م ،ف�ي�م��ا أش ��ار ع�ض��و الكتلة
ال�ن��ائ��ب حسن فضل ال�ل��ه إل��ى «أن�ن��ا ال
ن ��زال نعطي ال�ف��رص��ة ال�ج��دي��ة إلن�ت��اج
ح� �ك ��وم ��ة وط� �ن� �ي ��ة ت �ع �ك ��س ال �ت �م �ث �ي��ل
الحقيقي ل�لأح�ج��ام واألوزان» .ولفت
إلى «أن ما يطرح من صيغ يحتاج الى
مزيد م��ن ال�ب�ل��ورة ك��ي يأتي منسجمًا
مع تلك األحجام.

صفي الدين :املعركة واحدة
ي�م�ك��ن االن �ط�ل�اق م�ن�ه��ا ل �ل��وص��ول ال��ى
ق��ان��ون ان �ت �خ��اب��ي» .وق� ��ال« :ل�س�ن��ا في
وارد االستسالم لنظرية خلق الفراغ
ال��دس�ت��وري» .وأش��ار إل��ى أننا «نوافق
مبدئيًا على الـ  26دائرة و 6محافظات،
وثمة أط��راف لديها تقسيمات أخ��رى،
امل � �س� ��اح� ��ات ب� ��ال � �ف� ��وارق ض ��اق ��ت ج� �دًا
ويجري جهد انطالقًا من اآللية التي
اقترحها النائب جورج عدوان لوضع
املالحظات».

اجتماع لجنة التنسيق
على الصعيد الحكومي ،م��ن املنتظر
أن تجتمع لجنة التنسيق ف��ي فريق

على صعيد آخر ،أشار رئيس املجلس
التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم
صفي الدين ،الى أن «املشروع األميركي
ف ��ي س ��وري ��ا ال ي �خ �ت �ل��ف ع ��ن م �ش��روع
استهداف لبنان» .ولفت إلى معلومات
م��ؤك��دة تشير إل��ى أن األميركي أمامه
م� �ش ��روع ت �خ��ري��ب وت �ف �ت �ي��ت وت��دم �ي��ر
حقيقي ،ال يقف عند حدود سوريا ،بل
يتعداها إل��ى ال�ع��راق وت��ون��س ومصر
ولبنان وفلسطني املحتلة .وأعرب عن
اعتقاده « بأن موقفنا في سوريا قوة
للمقاومة ،واملواجهة التي تحصل في
سوريا تستهدف املقاومة وسالحها،
وامل �ع��رك��ة واح � ��دة وال �ق �ض �ي��ة واح� ��دة،
وكما انتصرنا هناك سننتصر في كل
هذه املواجهات».

تقـرير

بوغدانوف ونصر اهلل

عالقة أمتن من الصداقة
ح��رص ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال��روس�ي��ة،
م �ي �خ��ائ �ي��ل ب� ��وغ� ��دان� ��وف ،ق �ب ��ل م �غ ��ادرت ��ه
بيروت ،على تكرار موقف موسكو من أن
«ب �ي��ان جنيف يشكل ق��اع��دة ال ب��دي��ل لها
لتسوية األزمة في سوريا».
ع �م �ل� ّ�ي��ًا ،ج� ��ال ب ��وغ ��دان ��وف ع �ل��ى أغ �ل �ب� ّ�ي��ة
األطراف ،في جولة ّ
تعبر عن مدى االهتمام
ال��روس��ي امل�س�ت�ج� ّ�د ب��ال�س��اح��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة.
ّ
ل �ك��ن زب� ��دة ل �ق��اءات��ه ك��ان��ت زي ��ارت ��ه األم�ي�ن
ّ
العام لحزب الله السيد ّحسن نصر الله.
لم يكتف بوغدانوف باللقاء ال��ذي جمعه
م��ع رئ�ي��س كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب
ّ
محمد رعد الجمعة املاضي ،والغداء الذي
أق��ام �ت��ه ق �ي� ّ�ادة ال �ح��زب ع �ل��ى ش��رف��ه .وف��ي
س��اع��ة م �ت��أخ��رة م��ن ل�ي��ل ال�س�ب��ت ـ�ـ�ـ األح ��د،
زار ب��وغ��دان��وف ن�ص��ر ال �ل��ه ،ي��راف�ق��ه سفير
روس� �ي ��ا أل �ك �س �ن��در زاس �ب �ي �ك�ي�ن ،ب�ح�ض��ور
م�س��ؤول ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة ف��ي ح��زب الله
عمار املوسوي ،وعقدا خلوة طويلة ،على
ما أكدت مصادر مواكبة للقاء لـ«األخبار».
ف��ي ال�ش�ك��ل ،تتوقف م�ص��ادر مطلعة على
أج � ��واء ال �ل �ق��اء ع �ن��د ك ��ون ن �ص��ر ال �ل��ه كسر
ق ��اع ��دة ع� ��دم ل �ق��ائ��ه ب��دب �ل��وم��اس �ي�ي�ن م�ن��ذ
ف�ت��رة ط��وي�ل��ة ،رب�ط��ًا ب��أم��ور ك�ث�ي��رة ،أول�ه��ا

اإلج� � ��راءات األم �ن �ي��ة امل �ع �ق��دة ال �ت��ي ت��واك��ب
ّ
ل �ق��اءه أي ش�خ�ص�ي��ة .وع �ل��ى ّرغ� ��م ال�ت�ك��ت��م
ال��ذي يبديه الطرفان ح��ول اللقاء ،أش��ارت
امل �ص��ادر إل��ى أن االج�ت�م��اع ي��أت��ي ف��ي أوج
الهجمة األوروب �ي ��ة ـ�ـ�ـ األم�ي��رك�ي��ة الشرسة
ّ
يتعرض لها ال�ح��زب« ،،ليعلن حزب
التي
الله وروسيا على املأل بأن العالقة بينهما
ل��م تعد ف��ي إط��ار ال�ص��داق��ة ،ب��ل ت��رق��ى إلى
مستوى يقارب التحالف ،وخصوصًا في
ّ
ظ��ل ت�ط��اب��ق وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ال�ح��اص��ل في
مقاربة األزم��ة ال�س��وري��ة» .ون�ف��ت امل�ص��ادر
م� ��ا ذك� ��رت� ��ه وس� ��ائ� ��ل إع �ل ��ام أم � ��س م� ��ن أن
ب��وغ��دان��وف أراد م��ن ال�ل�ق��اء «ط�ل��ب سحب
مقاتلي حزب الله من سوريا».
وكان بوغدانوف قد عقد مؤتمرًا صحافيًا
في مطار بيروت قبيل مغادرته إلى ّ
عمان،
أك��د ف�ي��ه أن��ه «م��رت��اح مل�ض��ام�ين األح��ادي��ث
التي جرت في بيروت» .وأعلن عن لقائه في
السفارة وف�دًا من املعارضة السورية أتى
خصيصًا من س��وري��ا ،وعلى رأس��ه األمني
ال�ع��ام لهيئة التنسيق الوطنية السورية
ح �س��ن ع �ب��د ال �ع �ظ �ي��م ،و«ق� ��د ت�ب��اح�ث�ن��ا في
الوضع السوري وطريق الحل والتسوية
لألزمة».

هل هي طبول الحرب تقرع ّ
بقوة؟
ب��ات واض�ح��ًا ان جبهة ط��وي�ل��ة ي�ج��ري ال�ع�م��ل بشكل حثيث ع�ل��ى تنظيم ص�ف��وف�ه��ا .م��ن اس��رائ�ي��ل
ّ
«املستعدة دومًا» ،الى الغرب الذي يحلم باستعادة ماضيه االستعماري ،الى حكام الخليج الذين
يخافون على مصير عروشهم ويربطون مستقبلهم بحال منطقتنا ،ال��ى النظام االردن��ي الذي
يواجه أصعب ايامه ،الى قوى  ١٤آذار في لبنان وسوريا وفلسطني.
الجميع راغب ومتحمس ومتحفز .وزاد من هياجهم فشل كل محاوالت اسقاط النظام في سوريا،
وفشل اعادة العراق الى الحضن االميركي بصورة تامة ،وفشل محاصرة املقاومة في لبنان بنار
الفتنة أو التهديد ب��ال�ع��زل .وم��ا ي��زي��د ف��ي عناصر ال��رغ�ب��ة ،ع��دم ن�ج��اح ّالعالم ف��ي ثني اي��ران عن
ّ
استكمال برنامجها ال �ن��ووي .لكن ي�ب��دو ان ه�ن��اك عنصرًا اضافيًا يتعلق ب��امل�خ��اوف م��ن تشكل
ً
محور جديد ومتماسك تكون روسيا طرفًا فاعال فيه.
في املقابل ،نحن أمام مرحلة جديدة من االستعداد لدى الفريق املناوئ لالميركيني وحلفائهم.
في سوريا ،امكن للمعنيني ،بعد أكثر من سنتني على ان��دالع األزم��ة ،ان يعيدوا التقاط االنفاس
واالنتقال نحو خطط دفاعية واحتوائية اكثر فعالية ،باالضافة الى الخطط الهجومية التي بدأت
تؤتي ثمارها .وثمة مؤشرات على تطورات من النوع الذي يفرض على الفريق اآلخر القلق اكثر
من السابق .كذلك هناك معطيات عمالنية تشير الى ان االزمة السورية التي اربكت هذا املحور،
ً
ما عادت تفرض نفسها عنصرًا معرقال او مشتتًا للجهود كما كان عليه االمر سابقًا ،مع ما لهذا
االمر من معان على االرض يالمس حدود اعالن ايران انها لن تقف مكتوفة األيدي إزاء أي عدوان
اسرائيلي على سوريا .وكذلك اعالن حزب الله جهوزية من نوع يشير الى انه قادر على مواجهة
الضغوط كما مواجهة احتمال حرب واحدة بجبهات عدة.
في هذا السياق ،يركز الغرب وبعض العرب على الجبهة االردنية كمالذ يعوض «فوضى البوابة
التركية» ،حيث يجري دمج الجهود العربية ـــ االميركية ـــ االسرائيلية بطريقة اكثر عمالنية من
السابق .وهو امر يستهدف ،من جهة ،تعويم السيطرة السعودية على قوى املعارضة االسالمية،
وتعزيز الدور االميركي املباشر بعد تقييم افاد بفشل منسوب الى االوروبيني والقطريني بشكل
خاص واالتراك بحدود معينة.
ويعمل ال�ف��ري��ق نفسه ،ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ،على تسخني الجبهة ال�ع��راق�ي��ة م��ن ال��داخ��ل .وه��و ام��ر له
تداعيات كبيرة على الخليج العربي عمومًا .ذل��ك ان محاصرة ن��ار البحرين ضمن بقعة ضيقة
ال يمكن ان ينطبق على الجبهة العراقية ،وه��و ما يستدعي من
الفريق الغربي ـــ العربي خطوات من ن��وع مختلف ،بعضها في
المقاومة
لبنان واألردن وبعضها على صعيد ال�ع��رب وتركيا واسرائيل.
تنتظر حربًا اسرائيلية
لكن ال�س��ؤال امل��رك��زي :هل يستدعي ه��ذا القدر الهائل من التوتر
والحسابات املعقدة اشعال جبهة تجعل املنطقة بأسرها في قلب
بسلسلة طويلة من
العاصفة؟
المفاجآت
يقول مراقب إننا اليوم امام لحظة تماس بني الخطوط الحمراء
املوضوعة من قبل املحورين ،وه��ي خطوط توتر ع��ال ج��دا ،واي
أي مغامرة يقوم بها
احتكاك ولو صغير قد يؤدي الى اشتعال حريق يتجاوز حسابات
االط ��راف نفسها .وال�خ�ط��وط ال�ح�م��ر ت�ع�ن��ي ،بالنسبة ل�ل�غ��رب ،ان
لبنانيون ضد المقاومة
ينجح ال�ن�ظ��ام ف��ي س��وري��ا ب��االس�ت�ق��رار وح�ص��ر ال�ن��ار امل�ع��ادي��ة له
ستواجه بأقسى من
داخ��ل س��وري��ا ،كما تعني امساك اي��ران وح��زب الله بكامل القرار
مواجهة إسرائيل
في امللف السوري ،وبالتالي انتقال سلطة دمشق على االسلحة
االستراتيجية الى ايدي ايران وحزب الله ،كذلك هناك ما يتصل
بالذريعة االعالمية املتعلقة بالسالح الكيميائي ،سواء لناحية استخدامه او لناحية انتقاله من
يد النظام الى ايدي منظمات اخرى ،سواء كانت من املعارضة او من جانب ايران وحزب الله.
اما الخطوط الحمر للجهة املقابلة ،فتتمثل بالتشديد الروسي ـــ االيراني على منع سقوط بشار
السورية ،ومنع
االس��د تحت اي ظ��رف ،وبالتالي منع اي تدخل عسكري خارجي ضد االراض��ي
ُ
تعاظم الدعم العسكري لقوى املعارضة ،بما في ذلك منع هذه القوى من االستقرار .وأضيف خط
جديد تمثل في تحذير اسرائيل من مغبة الدخول في االزمة من خالل القيام باعتداءات او شن
حرب جوية ضد سوريا.
هناك اشياء كثيرة تحصل من خلف الستارة .وهناك اشياء تطل برأسها على الجميع .وبعيدًا
عن املعطيات املخفية حيال ما يجري على جبهات سوريا الجنوبية والشمالية والشرقية ،فان
ال�س��ؤال ال��ذي يهمنا مباشرة ه��و املتعلق باحتمال اشتعال الجبهة م��ن جديد ب�ين املقاومة في
لبنان وبني إسرائيل ،وهو احتمال حقيقي ،وعلى الجميع التعامل معه كمعطى ،وليس كتقدير
يراد استخدامه في اللعبة السياسية.
تتصرف اسرائيل بحذر ش��دي��د ،وال��والي��ات املتحدة تخشى مغامرة اسرائيلية تقود ال��ى حرب
واسعة .لكن لدى اسرائيل والواليات املتحدة ،كما لدى اطراف عربية ولبنانية ،تقديرات تفيد بأن
حزب الله منشغل باالزمة السورية ،وانه يعيش قلقا كبيرا يمنعه حتى من املشاغبة على العدو،
وان��ه في حال ت��ورط في حرب فسيجد نفسه وحيدًا ،ومحاصرًا وبال طرق ام��داد تعينه عسكريًا
وماليًا وبشريًا.
ً
وألن غلطة الشاطر بألف ،وألن املقاومة ال ترغب فعال بحرب جديدة ،لكنها ال تقبل بمنطق يقوم
على مبدأ سحب ال��ذرائ��ع ويستهدف سحب عناصر ال�ق��وة م��ن ي��ده��ا ،ف��ان م��ن املفيد لفت انتباه
العدو والصديق الى اآلتي:
ـــ تملك املقاومة جهوزية عمالنية من نوع يفوق تقديرات الجميع ،وبرغم حرصها خالل السنوات
الست املاضية على استعراض جانب من عضالتها بغية عدم وقوع احد في االلتباس ،فان ما في
حوزتها من قدرات عسكرية ،خصوصا لناحية االسلحة االستراتيجية ،يكفيها لخوض اكثر من
حرب قاسية ومديدة ،وهي أنجزت كل ما تحتاجه اخذة في االعتبار احتمال ان تكون محاصرة
من دون طرق امداد.
ـ�ـ�ـ ان تركيبة امل�ق��اوم��ة ،ع�ل��ى ص�ع��د مختلفة ،تتيح ل�ه��ا اآلن ل�ي��س م��واج�ه��ة اي ع ��دوان اسرائيلي
فحسب ،بل االستمرار في خططها الخاصة بسوريا ،واالستعداد ملواجهة اي محاولة من طرف
داخلي للقيام بما يعتقد ه��ذا الطرف ان��ه يعني العدو على املقاومة .وف��ي ه��ذا السياق ،سيكون
سلوك املقاومة تجاه اي خطأ داخلي أقسى من سلوكها ضد العدو االسرائيلي.
ـــ تملك املقاومة هوامش على الصعد كافة ،في لبنان وخارجه ،ما يتيح لها جعل العدو وحلفائه
يعيشون اوق��ات ن��دم متواصلة إن هم غامروا باعتداء أو بحرب جديدة في لبنان .وعلى العدو
ّ
التعمق في كل ما يمر في خاطره من أفكار واتهامات وحسابات.
القريب أو البعيد
ربما يفيد هنا القول ،صراحة ،ان قوة املقاومة الصاروخية تتيح لها اليوم ،وفي اي لحظة تندلع
فيها الحرب ،ان تطلق على العدو في يوم واحد ،اكثر مما أطلقته خالل  33يومًا من حرب العام
 .2006كذلك ربما من املفيد لفت انتباه كثيرين ،الى ان في قيادة املقاومة تيارًا كبيرًا جدًا ،يعتقد
بأنه من االفضل ان يرتكب العدو الخطأ الذي يقود الى سلسلة املفاجآت ،وهذا التيار ال يخص
الجمهور فقط ،كما يعتقد كثيرون ،بل له من يرعاه على مستوى القيادات امليدانية والسياسية.
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