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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

مقالة

تهديدات أميركية بقطع المساعدات عن أي وزارة يتوالها حزب الله

صيغة حكومية جديدة للحريري
ّ
خالفًا لـ«إجماع» القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة على التشاؤم ،أكد الرئيس سعد الحريري أمس أن تشكيلته
ّ
الحريري يناقضه ّالسعي األميركي إلى الضغط على لبنان ،سواء عبر العقوبات
ستبصر النور في أقل من  10أيام .التفاؤل
التي استهدفت أمس ضحية جديدة ،أو عبر التحريض ضد تولي أعضاء في حزب الله حقائب وزارية
ُعـمـلـيــا ،ف ــإن ال ـع ـقــدة ال ــوح ـي ــدة الـتــي
ف ـتــح ال ـب ــاب أمـ ــام حـلـهــا ه ــي الـعـقــدة
الــدرزيــة ،بعدما أبــدى رئيس الحزب
الـ ـتـ ـق ــدم ــي االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي اسـ ـتـ ـع ــداده
لـلـتـخـلــي ع ــن مـطـلــب ال ـح ـصــول على
ال ـح ـص ــة ال ـ ــوزاري ـ ــة الـ ــدرزيـ ــة كــام ـلــة.
ل ـك ــن مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ف ـق ــد أب ـ ـ ــدى ال ــرئ ـي ــس
سعد الـحــريــري ،عبر برنامج «صــار
الــوقــت» ال ــذي يقدمه الزميل مرسال
غانم على شاشة «أم تــي فــي» ،ثقته
بــأن الحكومة ستتشكل فــي غضون

ّ
األميركيون يحثون منظمات
على منع وصول مساعدات
دولية
ّ
إلى أي مقرب من حزب الله
مصادر التيار الوطني الحر:
جعجع مصر على منع تأليف
الحكومة ...بهدف ضرب العهد
أسبوع إلى  10أيام .هل من معطيات
جدية تؤكد هذا التوجه ،أم أن ما قاله
ال ـحــريــري يـعـ ّـبــر ع ــن أم ـن ـيــات رئـيــس
ال ـح ـكــومــة امل ـك ـلــف أك ـث ــر م ــن تـعـبـيــره
ع ــن وق ــائ ــع املـ ـف ــاوض ــات الـحـكــومـيــة
الـتــي ال ت ــزال مـتـعـثــرة؟ فــي الــوقــائــع،
ف ـ ــإن الـ ـعـ ـق ــدة الـ ـق ــواتـ ـي ــة ال ت ـ ــزال فــي
مكانها ،خاصة بعدما أصدر الحزب
بـيــانــا نـفــى فـيــه مــا ي ـتــردد عــن تـنــازل
رئاسة الجمهورية عن نيابة رئاسة
الحكومة ،ملصلحة القوات اللبنانية،
إضافة إلى إعطائها وزارات التربية
والشؤون االجتماعية والثقافة .كما
أعـ ــاد ال ـتــأك ـيــد أن «ح ـق ـهــا الـطـبـيـعــي
بـ ــال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى ث ـ ـلـ ــث ال ـت ـم ـث ـي ــل
املـ ـسـ ـيـ ـح ــي ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة إن ع ـلــى
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رسائل نتنياهو بين عامي  2014و :2018منشآتنا أكثر انكشافًا
علي حيدر
ملاذا املقارنة مع رسالة العام  ،2014تحديدًا؟ ألنها املرة
الوحيدة التي بادرت فيها إسرائيل منذ بدء األحداث
ال ـس ــوري ــة ،إل ــى ت ـج ــاوز الــرســائــل ال ـكــام ـيــة ،وتــوجـيــه
ضــربــة عسكرية جــويــة ضــد مـنـشــأة لـحــزب الـلــه في
منطقة جنتا على الحدود اللبنانية السورية (العمليات
األمـنـيــة لها سـيــاقــات أخ ــرى) .وهــدفــت مــن وراء ذلك
إل ــى الـتــأسـيــس ملـحــاولــة تــوسـيــع نـطــاق االسـتـهــدافــات
العسكرية التي كانت بدأت في األراضي السورية قبل
أكثر من سنة ،باتجاه لبنان.
تـمـيــزت رســالــة ال ـعــام  ،2014بــأنـهــا رســالــة تنفيذية
عمالنية حاولت من خاللها تل أبيب إظهار جديتها
وعزمها على تنفيذ خيارها ،وأوحت من خاللها أيضًا
أنها على استعداد للذهاب بعيدًا في خيارها العدواني.
لكن إسرائيل عــادت وانكفأت بعدما اكتشفت أن رد
حزب الله يعني عزمه على مواصلة ردوده في مواجهة
هذا النوع من االعتداءات وأنه لن يسمح بتوسيع نطاق
اعتداءاتها على الساحة السورية إلى الساحة اللبنانية،
من دون أثمان تتلقاها إسرائيل.
وباملقارنة مــع رســائــل نتنياهو مــن على منبر األمــم
املـتـحــدة ،كــانــت رســالــة الـعــام  ،2014اخـتـبــارًا بــالـنــار،
ول ــم تمهد لـهــا فــي حينه عـلــى املـسـتــويــن السياسي
واإلعالمي ،وكان يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية
واس ـع ــة .فـيـمــا رس ــائ ــل نـتـنـيــاهــو ال ـحــال ـيــة ،كــامـيــة -
سياسية  -حتى اآلن  -تهدف إلى محاولة التحريض
الداخلي والدولي على املقاومة في لبنان.
تم اعتداء جنتا ،ولم تكن قد مضت مدة طويلة على بدء
تدخل حزب الله في سوريا ،دعمًا لجيشها في معركة

وجود خاضاها في مواجهة الجماعات اإلرهابية التي
كــانــت تـطــرق أب ــواب دمـشــق .وبــالـتــالــي ،كــان يفترض
نظريًا أنه ليس لدى حزب الله مصلحة في الــرد على
إسرائيل في مواجهة هــذا النوع من الرسائل تجنبًا
لخوض مواجهة عسكرية قاسية على جبهتني في آن.
بل يمكن الجزم بأن هذا التقدير هو الذي شجع العدو
اإلسرائيلي على املبادرة إلى هذا «االعتداء  -االختبار».
املفاجأة كانت أن حزب الله رد على الضربة  -الرسالة،
بعملية تفجير عـبــوة ناسفة فــي م ــزارع شبعا ،على
قــاعــدة الـتـنــاســب ،لـكــن دوي ـهــا تـ ــرددت أص ـ ــداؤه لــدى
مــؤس ـســة الـ ـق ــرار ف ــي ت ــل أب ـي ــب ال ـت ــي ف ـه ـمــت ال ــدالل ــة
السياسية لرد حزب الله ،وأن إصرارها على مواصلة
هــذا الـخـيــار سـيــؤدي للتدحرج إلــى مــواجـهــة واسـعــة،
فانكفأت على املستوى العمالني .وفي كل مرة كان
ي ــرى ح ــزب ال ـلــه أن ال ـع ــدو يـتــوثــب ل ـت ـكــرار مـثــل هــذه
الـخـطــوة كــانــت رســائــل األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه تبدد
له األوهــام التي يستند إليها ،بمواقف حازمة تتوعد
بالرد القاسي واملؤلم ،وخــارج أي توقعات يستندون
إليها.
املعطى اإلضافي الذي يضفي خصوصية معينة على
رد حزب الله في حينه ،أنه أتى في ذروة املواجهة ضد
الجماعات التكفيرية ،وفي ظل رهانات وتقديرات بأن
املعركة في سوريا ال أفق زمنيًا لها ،وأن حزب الله قد
يكون استطاع املساعدة في منع سقوط النظام ،ولكنه
قد يكون تــورط  -بحسب تقديرات تل أبيب في تلك
الفترة  -في معركة استنزاف طويلة جدًا ،ستضعفه
وتـقـ ِّـوض قــدراتــه على مــواجـهــة التهديد اإلسرائيلي.
فــي املـقــابــل ،اتـضــح بالتجربة العملية أن ق ــرار حزب
الله بالرد في حينه ،استند إلى شجاعة ورؤية دقيقة

علم
و خبر
حاصباني يتراجع

الحريري ال يمانع حصول حزب الله على وزارة الصحة (داالتي ونهرا)

المشنوق ألصحاب المولدات :ال تعطوا رأيكم
مع بدء وزارة االقتصاد تنفيذ محاضر ضبط بحق أصحاب املولدات املخالفني لقرار تركيب
العدادات للمشتركني ،وتأكيد الوزير رائد خوري أن األمر انتهى وال خيار أمام هؤالء سوى التنفيذ،
رد أصحاب املولدات باإلعالن عن رفع دعوى جزائية بحق خوري ،على خلفية وصفه لهم باملافيا.
كما دعا املتحدث باسم أصحاب املولدات أحمد يونس ،خالل مؤتمر صحافي لتجمع مالكي
املولدات الكهربائية ،إلى الجاهزية من أجل إطفاء تحذيري للمولدات ،مؤكدًا أن «ال كهرباء من دون
تعرفة عادلة».
وأعلن يونس رفض التجمع للتسعيرة التي حددتها وزارة الطاقة للكيلوواط ( 410ليرات) ،معتبرًا
أنها «غير عادلة وغير مربحة وتتسبب في خسارتنا وإفالسنا وبالتالي بقطع أرزاقنا وأعناقنا».
في املقابل ،فقد جاء الرد الرسمي سريعًا ،حيث عقد وزيرا الداخلية نهاد املشنوق واالقتصاد
رائد خوري اجتماعًا في وزارة االقتصاد ،أكد بعده املشنوق أن «وزارة الداخلية ستواكب بالقانون
تركيب العدادات للمولدات الكهربائية الخاصة في كل لبنان» .كما أشار إلى أن القرار نهائي وال
عودة عنه ،رافضًا «الربط بني التركيب وبني التسعيرة التي يمكن التفاوض حولها كل يوم».
أما في شأن اإلطفاء التحذيري الذي دعا إليه أصحاب املولدات ،فقال املشنوق« :ليسمحوا لنا ،فهم
غير شرعيني والحق ليس عليهم بل على تقصير الدولة اللبنانية التي تسببت بوجود هذه املولدات،
والتي هي حل مؤقت مهما طال الزمن» .وقال ردًا على سؤال« :أصحاب املولدات ليسوا جهة قانونية
ليعطوا آراء وليحضروا خبراء وقضاة لتحديد التسعيرة».
من جهته ،أعاد خوري التأكيد أن «على أصحاب املولدات تطبيق القرار ألن ال مفر من تطبيقه ،ومع
الوقت تعود األمور لتعدل نفسها ،وإذا كانت هناك حاالت ومولدات تخسر ،وأنا ال أعتقد ذلك ،فاألمر
يتحسن وفقًا للدراسات الفعلية على األرض».

مـ ـسـ ـت ــوى عـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء أو نــوع ـيــة
الحقائب ،ولن ترضى ببعض الفتات
م ــن ه ـن ــا وهـ ـن ــاك ك ـم ــا يـ ـ ــروج ل ــه فــي
التركيبة املزعومة».
بمفاوضات
معنية
وكشفت مصادر
ّ
تأليف الحكومة أن الحريري يحضر
لصيغة حكومية جديدة سيطرحها
ع ـل ــى ال ـك ـت ــل ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي األيـ ــام
القليلة املقبلة .وهذه الصيغة تستند
إلــى تقسيم املقاعد الحكومية وفق
الصيغة املعروفة 10 :مقاعد لرئيس
الـجـمـهــوريــة والـتـيــار الــوطـنــي الحر
وحلفائه فــي تكتل «لبنان الـقــوي»،
 6مقاعد لرئيس الحكومة 6 ،مقاعد
ل ـح ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ــل 4 ،مـقــاعــد
للقوات اللبنانية 3 ،مقاعد للنائب
السابق وليد جنبالط ،مقعد لتيار
املـ ـ ــردة .وهـ ــذه ال ـص ـي ـغــة ال ـت ــي تلقى
قـ ـب ــول غــال ـب ـيــة املـ ـك ــون ــات امل ـتــوق ـعــة
للحكومة ،ال ت ــزال تـصـطــدم بكيفية
ت ــوزي ــع ال ـح ـق ــائ ــب ،ف ــي ظ ــل ت ـمـ ّـســك
ال ـ ـق ـ ــوات ب ـ ـثـ ــاث حـ ـق ــائ ــب «وازن ـ ـ ـ ــة»
وم ـن ـص ــب ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
«على األقل»؛ في مقابل رفض التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر ل ــذل ــك .وب ــدا واضـحــا
أن الــرئـيــس مـيـشــال عــون أصــر على
اعتبار نيابة رئيس مجلس الوزراء
مــن حـصـتــه ،مــع اسـتـعــداده للتخلي

عـنـهــا ،بـعــد تثبيت أن ه ــذا املنصب
ه ــو م ــن ح ـصــة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة.
وق ــد ع ـ ّـد ال ـحــريــري مــرونــة ع ــون في
ه ـ ــذا املـ ـج ــال ب ـ ـ ــادرة إي ـج ــاب ـي ــة لـحــل
ع ـق ــدة ال ـت ـم ـث ـيــل الـ ـق ــوات ــي ،ع ـل ـمــا أن
مـصــادر رفـيـعــة املـسـتــوى فــي التيار
الوطني الحر ال تزال تؤكد أن رئيس
حــزب ال ـقــوات سمير جعجع «يصر
على عرقلة تأليف الحكومة ،لضرب
الـعـهــد ،كــونــه يــرى فــي نـجــاح العهد
خ ـط ـرًا ع ـلــى ط ـمــوحــاتــه ف ــي امل ـع ــارك
التي سيخوضها مع الوزير جبران
ً
باسيل مستقبال».
أما في شأن تمثيل النواب السنة من
خــارج تيار املستقبل فــي الحكومة،
ف ـق ــد أعـ ـ ــاد الـ ـح ــري ــري اإلشـ ـ ـ ــارة إل ــى
مــوق ـفــه ال ــراف ــض لـتـمـثـيـلـهــم وزاريـ ــا
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن أن ال ح ـ ــزب أو تـكـتــل
يمثل هؤالء .وأكد في املقابل تأييده
ل ـح ـص ــول ح ـ ــزب الـ ـل ــه ع ـل ــى حـقـيـبــة
الصحة ،بالرغم مــن إمكانية توقف
املساعدات ألي وزارة يتوالها ،على
مـ ــا قـ ـ ــال .وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،عـلـمــت
«األخ ـ ـبـ ــار» أن ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة
عــادت إلى تكثيف تهديداتها بقطع
امل ـس ــاع ــدات ع ــن أي وزارة يـتــوالهــا
حزب الله ،في محاولة منها للضغط
على مؤلفي الحكومة .واقـتــرح أحد

امل ـق ــرب ــن م ــن ال ـح ــري ــري م ــا ق ــال إنــه
«حــل وســط» ُيرضي األميركيني في
شأن إسناد وزارة الصحة إلى عضو
ف ــي ال ـح ــزب ،يـقـضــي بــإن ـشــاء وزارة
دول ـ ـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـص ـح ـي ــة ،تـتـلـقــى
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ،ف ــاق ــى الـ ـط ــرح رف ـضــا
فــوريــا مــن الـسـفــارة .كذلك فــإن حزب
الـ ـل ــه ،ب ـح ـســب مـ ـص ــادر ف ــي  8آذار،
«لـيــس فــي وارد املــوافـقــة عـلــى هكذا
خ ــزعـ ـب ــات» .وت ـ ـحـ ـ ّـرك األم ـي ــرك ـي ـ ّـون
للضغط على منظمات دولـيــة تنفذ
بــرامــج مساعدات فــي لبنان ،لحثها
على أن تطلب من اإلدارات والوزارات
املختصة إطــاعـهــا على هــويــات كل
املـسـتـفـيــديــن م ــن ه ــذه ال ـب ــرام ــج ،مع
«التهديد» بإيقافها في حال استفاد
منها أي ُم ّ
قرب من حزب الله.
وف ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط األمـ ـي ــركـ ـي ــة
عـلــى لـبـنــان ،أضــافــت وزارة الـخــزانــة
األميركية أم ــس ،اســم محمد األمــن،
نجل الوزير السابق عبد الله األمني،
عـلــى الئـحــة الـعـقــوبــات ،متهمة إيــاه
بتسهيل أع ـمــال رج ــل األع ـمــال أدهــم
ط ـبــاجــة ال ـ ــذي س ـبــق أن وضـ ــع على
الئـ ـح ــة الـ ـعـ ـق ــوب ــات .وشـ ـم ــل الـ ـق ــرار
األم ـيــركــي أي ـضــا مـعــاقـبــة  7شــركــات
يملكها األمني في أفريقيا ولبنان.
(األخبار)

ب ـعــد الـجـلـســة الـحـكــومـيــة األخ ـي ــرة قـبـيــل دخــول ـهــا ف ــي مــرحـلــة
تصريف األعـمــال فــي أيــار الـفــائــت ،أصــدر وزيــر الصحة غسان
حاصباني قــرارًا يقضي بإلغاء املرسوم رقم  4599الــذي اعتاد
وزراء ال ـص ـحــة اع ـت ـم ــاده ل ـتــوزيــع اع ـت ـم ــادات ال ـس ـقــوف املــالـيــة
ُ
للمستشفيات الـخــاصــة والـحـكــومـيــة (األمـ ــوال الـتــي تــدفــع من
ال ـخــزي ـنــة ال ـع ــام ــة ب ــدل اس ـت ـش ـفــاء امل ــواط ـن ــن غ ـيــر املـضـمــونــن
ص ـح ـيــا) .وع ـمــد إل ــى إصـ ــدار ق ــرار يـعـيــد تــوزيــع ه ــذه الـسـقــوف
بطريقة عشوائية تــؤدي إلــى إضعاف املستشفيات الحكومية
ع ـبــر خ ـفــض اع ـت ـمــادات ـهــا م ـقــابــل رف ــع اع ـت ـم ــادات مـسـتـشـفـيــات
ً
خ ــاص ــة ،بـيـنـهــا ت ـلــك ال ـت ــي ت ــرف ــض غــالـبـيـتـهــا أصـ ــا اسـتـقـبــال
مريض على حساب الوزارة إال بطلب من مكتب الوزير .ونتيجة
عدم قانونية هذا القرار ،لم يمر في وزارة املالية وبقي عالقًا قي
دي ــوان املحاسبة .لذلك استسلم حاصباني لألمر الــواقــع بعد
ارتفاع صرخة املستشفيات ،وأصــدر أول من أمــس قــرارًا يلغي
قراره ،ليصبح املرسوم  4599ساريًا مجددًا.

إبعاد «غير سياسي»
تبلغ لبنان بواسطة جهات أمنية رسمية في كينشاسا حقيقة
األسباب القضائية التي تقف خلف قرار سحب اإلقامات من عدد
من اللبنانيني العاملني هناك ،مؤكدة غياب أي ُبعد سياسي لهذه
الخطوة .ويفترض أن تصل إلــى بـيــروت ملفات قضائية أعــدت
فــي الكونغو تعرض تفاصيل املشكلة الخاصة بالذين أعيدوا
إلــى لبنان في األيــام القليلة املاضية .وكانت الجهات الرسمية
في لبنان قد طلبت إيضاحات حول حقيقة ما حصل قبل ثالثة
أسابيع في العاصمة الكونغولية على اثــر انهيار أحــد املعامل
العائدة إلــى بعض املبعدين ما تسبب بوفاة عــدد من املوطنني
هناك.

أموال «أوجيرو» محجوزة
ت ـع ــان ــي ه ـي ـئــة أوج ـ ـيـ ــرو م ــن ش ــح ف ــي األمـ ـ ـ ــوال ،ب ـس ـبــب تــأخــر
وزارة االتصاالت بتسليمها مستحقاتها ،على رغم الطلبات
املـتـكــررة مــن الـهـيـئــة .وفـيـمــا تــؤكــد الـ ــوزارة أن الـتــأخـيــر يعود
ل ـع ــدم تــوق ـيــع ال ـع ـقــد م ــع ال ـه ـي ـئــة ،ول ــوج ــود ح ـكــومــة تـصــريــف
أعمال ،فإن مصادر أجيرو تؤكد أن استمرار الوضع على ما
هو عليه سيؤدي إلى إعالنها عن عدم قدرتها على تلبية كل
طلبات الصيانة التي تصلها من املواطنني

وبعيدة املدى ،أسست ملعادلة ما زالت فاعلة حتى اآلن،
وحمت لبنان مــن كثير مــن االع ـتــداءات اإلسرائيلية.
ونـتـيـجــة ذلـ ــك ،يــاحــظ أن مـحـطــة اع ـت ــداء ج ـن ـتــا ،في
الرابع والعشرين من شباط  ،2014والــرد عليها في
مزارع شبعا ،تحضر دائمًا على ألسنة كبار املعلقني
العسكريني في إسرائيل كمحطة تأسيسية في إرساء
معادلة الردع بني حزب الله وإسرائيل.
في املقابل ،فــإن رسالة نتنياهو من على منبر األمم
ً
املتحدة ،وفـضــا عــن كونها لــم تخرج حتى اآلن عن
إط ــار الـتـهــديــد ال ـكــامــي ،لــم تحشر ح ــزب ال ـلــه ،وهــي
«الـحـشــرة» التي راهـنــت إسرائيل على تحقيقها من
خالل اعتداء جنتا .بل يبدو الحزب أكثر تصميمًا على
مواصلة بناء وتطوير جاهزيته للدفاع عن لبنان وعن
املقاومة ،أيًا كان الصراخ اإلسرائيلي.
صحيح أنه في العام  2014كانت الرهانات اإلسرائيلية
عـلــى إس ـقــاط الـنـظــام ال ـس ــوري مــا زال ــت قــائـمــة .لكن
فــي الـعــام  ،2018استنفدت تــل أبـيــب رهــانــاتـهــا على
الجماعات التكفيرية ،وبــات ثبات النظام وعلى رأسه
الرئيس بشار األسد ،من ثوابت املشهد اإلقليمي ،وهو
ً
ما يحشر إسرائيل أمام خيارات محدودة ...لكن بدال
من أن يضعف حزب الله بفعل مشاركته في معركة
الــدفــاع عــن ســوريــا ولبنان ،تـطــورت قــدراتــه باعتراف
القادة اإلسرائيليني على املستويني الكمي والنوعي.
بل في تلك الفترة ( )2014لم تكن إسرائيل تتحدث
عن صواريخ دقيقة ونقطوية لدى حزب الله .وأهمية
هــذا املعطى «الـجــديــد» أنــه عندما نجح حــزب الـلــه في
ردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها في لبنان لم يكن
باالستناد إلــى ق ــدرات صاروخية دقيقة ،باملستوى
الذي يتخوف منه صانع القرار في تل أبيب.

أمــا اآلن ،فبات الحديث يــدور عــن ق ــدرات صاروخية
دق ـي ـقــة ،بـحـســب م ــا أوض ــح نـتـنـيــاهــو ف ــي كـلـمـتــه في
األم ــم املـتـحــدة عـنــدمــا ت ـحــدث عــن ص ــواري ــخ بهامش
خطأ عـشــرة أم ـتــار ،وهــو مــا يـعــزز مــن ق ــدرات حزب
ال ـلــه الـعـمــانـيــة وال ــردع ـي ــة وال ــدف ــاع ـي ــة .وه ـك ــذا تـكــون
إســرائـيــل وجــدت نفسها أمــام مسارين متناقضني،
األول ارتفاع دوافع العدوان على خلفية فشل الرهانات
السابقة؛ وفي املقابل ،ارتفاع الكوابح التي تردع الحرب،
بمنسوب أعلى من ارتفاع الدوافع.
على املستوى اإلقليمي أيضًا ،هناك هوة هائلة بني ما
كانت عليه البيئة اإلقليمية عام  - 2014عندما كانت
تسيطر الجماعات اإلرهابية والتكفيرية على معظم
األراض ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،إض ــاف ــة إل ــى ال ــوض ــع ال ــذي كــان
سائدًا في العراق  -وبني ما هي عليه اآلن .شهدت هذه
البيئة تطورًا نوعيًا كبيرًا ملصلحة حزب الله ومحور
املقاومة .فلم يعد ثمة من رهــان معتبر على إمكانية
إسقاط النظام ،وبات حزب الله وبقية محور املقاومة
أكثر قــدرة على التفرغ ملواجهة الـعــدوان اإلسرائيلي،
بعد االنتصارات في سوريا والعراق ولبنان ،وصار
حــزب الله أكثر كفاءة وتطورًا وثقة بقدرة االنتصار
على إسرائيل ،واألهم أن حزب الله استكمل جاهزيته
ُ ِّ
الصاروخية والعسكرية التي تمكنه من تغيير معادلة
الـصــراع في شكل جــذري في حــال أخطأت إسرائيل
فــي الـحـســابــات وب ــادرت إلــى خـطــوات غير مــدروســة،
تـ ــؤدي إل ــى ت ـعــريــض مـنـشــآتـهــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة في
الـجـبـهــة الــداخـلـيــة لــاسـتـهــداف الـنـقـطــوي ،ويـفـتــرض
أن هــذه الحقيقة تحضر بـقــوة على طــاولــة مؤسسة
القرار السياسي واألمني في تل أبيب ،لدى دراسة أي
خيارات عدوانية.

