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لبنان

لبنان
قضية اليوم

وجهة نظر

غارات العدو على قوافل المقاومة في سوريا:

ّ
أكتاف نبيه بري

َّ
عسكريًا «ال شيء» ...مجرد خدش في الصورة

ّ
ّ
منذ مطلع عام  ،2013استغل العدو اإلسرائيلي الحرب اإلرهابية على الجيش السوري لينفذ غارات على قوافل المقاومة
عمليات العدو التي منحها تسمية «المعركة بين الحروب» تؤدي عمليًا إلى اإلضرار بـ«الصورة الردعية»
في سوريا .ورغم أن ّ
لمحور المقاومة ،إال أن نتيجتها العسكرية ،وفق األمين العام لحزب الله ،السيد حسن نصر الله ،كانت «ال شيء»
علي حيدر
َ
ل ــم ي ـل ــق إعـ ــان األمـ ــن ال ـع ــام لـحــزب
الله ،السيد حسن نصرالله ،لنتائج
«امل ـ ـ ـعـ ـ ــركـ ـ ــة ب ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــروب» الـ ـت ــي
تخوضها إســرائـيــل ضــد ح ــزب الله
منذ أكثر من ست سنوات ،االهتمام
والـتــركـيــز ال ــذي تستحقه .والسبب،
ّ
تصدر الحديث
كما يبدو ،يعود إلى
ع ــن إرج ـ ــاع الـصـهــايـنــة إل ــى الـعـصــر
الـ ـحـ ـج ــري ،وع ـ ــن خ ــري ـط ــة فـلـسـطــن
ّ
التي عرضها واحتلت الحيز االوسع
م ــن ال ـن ـق ــاش ف ــي ل ـب ـن ــان وفـلـسـطــن
واملنطقة.
ّ
مع أن نصرالله سبق أن تناول نتائج
هــذه االع ـتــداءات فــي مــراحــل سابقة،
إال أن ما أدلــى به في سياق مقابلته
مع قناة «املنار» يوم  12تموز ،2019
وباملضمون ال ــذي ورد فـيــه ،انطوى
ع ـل ــى ت ـح ــدي ــد دقـ ـي ــق ل ـن ـت ــائ ــج ه ــذه
امل ـعــركــة« :إذا أجــريـنــا مـحـ ّـصـلــة لكل
ال ـق ـصــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي (ع ـل ــى قــوافــل
مفترضة للمقاومة في سوريا) الذي
جرى منذ بدايته ونقول هذا القصف

5

ما هي أهدافه؟ وماذا تحقق من هذه
األه ــداف؟ النتيجة ال شــيء ،ال شيء
إن تحدثنا باملنطق العسكري».
م ــا ت ـق ــدم ي ـش ـكــل خ ــاص ــة إج ـمــال ـيــة
ل ـن ـت ــائ ــج م ـع ــرك ــة م ـت ــواص ـل ــة ك ــان ــت
تـ ـ ـج ـ ــري ب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوازاة م ـ ـ ـعـ ـ ــارك أخـ ـ ــرى
بـ ــن الـ ـط ــرف ــن ،وم ـت ـف ــاع ــل بـعـضـهــا
مـ ــع بـ ـع ــض .ف ــإل ــى ج ــان ــب م ــواج ـه ــة
الـجـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة والـتـكـفـيــريــة،
وال ـح ــرب األم ـن ـيــة ،وأن ـ ــواع ال ـحــروب
األخ ــرى ،كــانــت هـنــاك معركة قاسية
ضـ ــد م ـس ــاع ــي ح ـ ــزب الـ ـل ــه ل ـت ـطــويــر
جاهزيته العسكرية والصاروخية،
َ
ُوص ـ ــف ـ ــت فـ ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة جـيــش
العدو املحدثة عام  ،2018بالقول« :إن
نموذج عمل «املعركة بني الحروب»
نـ ـ ـم ـ ــوذج هـ ـج ــوم ــي ومـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادر ،وه ــو
يجري تحت عتبة الحرب».
ك ـ ــان لـ ـه ــذه املـ ـع ــرك ــة ن ـق ـط ــة ان ـط ــاق
وم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادئ وأهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف وسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات
ورهــانــات ومـخــاطــر ،وأيـضــا نتائج.
وبالتالي كان فيها منتصر ومهزوم.
أو ب ـع ـب ــارة أخـ ـ ــرى ،ف ــاش ــل ون ــاج ــح.
نـقـطــة ال ـب ــداي ــة ل ـه ــذه امل ـع ــرك ــة كــانــت

ن ـه ــاي ــة كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي ع ـ ــام 2013
(م ــوع ــد أول اعـ ـت ــداء إســرائ ـي ـلــي في
س ـ ــوري ـ ــا) ثـ ــم اسـ ـتـ ـم ــرت مـ ــع ت ــوال ــي
الشهور والسنوات ،بوتيرة متفاوتة
ومرتبطة بعوامل ميدانية وسياسية
وردعـ ـي ــة .ل ــم يـكــن اخ ـت ـيــار إســرائـيــل
ل ـهــذه ال ـس ـيــاســة الـعـمــانـيــة م ــن بني
بـ ــدائـ ــل أخ ـ ـ ـ ــرى ،إال ن ـت ـي ـج ــة دراسـ ـ ــة
لتطورات بيئتها اإلقليمية ،وتقدير
لـلـخـيــارات الـعـمــانـيــة ال ـتــي راوح ــت
بــن البقاء مكتوفة األي ــدي بانتظار
سقوط النظام في سوريا (كما كانوا
ً
ي ــراه ـن ــون ف ــي ح ـي ـنــه) ،وص ـ ــوال إلــى
خيار التدخل العسكري الواسع في
الحرب الدائرة في الساحة السورية.
وتؤكد الوقائع والتقارير من الجهات
ذات الـصـلــة م ـبــاشــرة ب ـهــذه املـعــركــة
أن تبني هــذه االستراتيجية انطلق
مــن تقدير مـفــاده أن الـتـطــورات التي
تـش ـهــدهــا ال ـس ــاحــة ال ـس ــوري ــة تمنح
إســرائـيــل هامشًا واسـعــا الستخدام
قــوت ـهــا بـنـحــو م ـ ــدروس وم ـض ـبــوط،
بهدف منع تزود حزب الله بأسلحة
ك ــاس ــرة ل ـل ـت ــوازن .وامل ـب ــدأ األســاســي

ّ
الـ ــذي شــكــل ضــابـطــة أســاس ـيــة لـهــذا
ّ
الـ ـخـ ـي ــار ال ـع ـم ــان ــي أل ت ـ ـ ــؤدي إل ــى
م ــواج ـه ــة واس ـع ــة ال ـن ـط ــاق ال تــرغــب
فيها إسرائيل .وانطلق الرهان على
نجاح تفادي هذا السيناريو من أنه
لـيــس مــن مصلحة الـنـظــام الـســوري
الــذي يواجه التهديد التكفيري فتح
جبهتني في آن واحد ،ما دام منسوب
هذه الضربات يمكن احتماله.
نصت استراتيجية جيش العدو (في
الـفـقــرة ب ،مــن امل ــادة  11فــي الفصل
الثاني :استخدام القوة في الجيش
اإلسرائيلي) على أهداف هذه املعركة
(بني الحروب)« :تقليص التهديدات
القائمة واآلخ ــذة في التشكل .إبعاد
الـ ـح ــرب الـ ـق ــادم ــة ،وخـ ـل ــق الـ ـظ ــروف
األف ـض ــل لــان ـت ـصــار ف ـي ـهــا .الـحـفــاظ
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــردع وتـ ـ ـق ـ ــويـ ـ ـت ـ ــه .تـ ـع ــزي ــز
ق ـ ــدرات إس ــرائ ـي ــل ع ـمــومــا والـجـيــش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي خ ـص ــوص ــا .وال ـح ـفــاظ
على حرية عمل الجيش اإلسرائيلي
وتقليص حرية العدو».
فــي امل ـقــابــل ،أج ـمــل الـسـيــد نصرالله
ن ـتــائــج ه ــذه امل ـعــركــة بــال ـق ـيــاس إلــى

أهــداف ـهــا «وفـ ــق املـنـطــق الـعـسـكــري»
بـ ـ ــ«ال شـ ـ ــيء» .بــال ـتــأك ـيــد ،إن األم ــن
العام لحزب الله هو الوحيد القادر
على تقديم صــورة دقيقة عن نتائج
هــذه املعركة ،بما فــي ذلــك إسرائيل،
ألن ج ـيــش الـ ـع ــدو ق ــد ي ـع ـلــم وقـ ــد ال
يـعـلــم ن ـتــائــج م ــا اس ـت ـهــدفــه ،واأله ــم
أنه بالتأكيد ال يعلم عما كان خارج
«راداره االستخباري» وما هو خارج
متناول يده.
مــع ذل ــك ،يمكن استيضاح النتيجة
الـتــي كشفها نصرالله ،عبر مقارنة
األهـ ـ ـ ــداف ال ـت ــي ن ــص ع ـل ـي ـهــا جـيــش
الـ ـع ــدو ل ـل ـم ـعــركــة ب ــن ال ـ ـحـ ــروب فــي
استراتيجيته املعلنة.
في ما يتعلق بالبند األول ،تقليص
التهديدات .هل تراجع التهديد الذي
ت ـش ـك ـلــه صـ ــواريـ ــخ ح ـ ــزب الـ ـل ــه بـعــد
أكثر من ست سنوات على بــدء هذه
امل ـع ــرك ــة؟ الـنـتـيـجــة اإلج ـمــال ـيــة لـهــذا
املـســار تتضح عبر عــدة ق ـنــوات ،من
ضمنها مــا يـقـ ّـر بــه كـبــار املسؤولني
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ب ـ ــأن ت ــرس ــان ــة ح ــزب
الـلــه الـصــاروخـيــة تـتـجــاوز  150ألف

صــاروخ ،منها ما يطال كل فلسطني
املـحـتـلــة ،ويتمتع ب ـقــدرات تدميرية
هــائ ـلــة .وب ـح ـســب ال ـس ـيــد نـصــرالـلــه،
هــي ق ــادرة على إدخ ــال إسرائيل في
الـعـصــر ال ـح ـجــري .واألب ـ ــرز فــي هــذه
املــرح ـلــة أن ح ــزب ال ـل ــه ف ــاج ــأ ال ـعــدو
ب ـن ــوع ـي ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن الـ ـص ــواري ــخ،
تحولت إلى ّ
الهم األول بالنسبة إليه،
لكونها األشد خطورة وفتكًا بالبنية
االستراتيجية لكيان العدو ،وقادرة
بحسب اعتراف نتنياهو على تغيير
معادلة الصراع جذريًا.
البند الثاني ،إبعاد الحرب القادمة.
م ــن ال ــواض ــح أن الـ ـع ــدو ي ـق ـصــد من
ه ــذا ال ـه ــدف ،أن يتمكن مــن تحقيق
األهــداف عبر «املعركة بني الحروب»
ب ـ ـمـ ــا يـ ـغـ ـنـ ـي ــه الح ـ ـ ـقـ ـ ــا ع ـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــرب
ّ
لتحقيقها .لكن مشكلة تــل أبيب أن
ه ــذه األه ـ ــداف لــم تـتـحـقــق ،ول ــم تعد
تتحقق بالحرب أيضًا .ومن الواضح
أي ـض ــا أنـ ــه ف ــي ضـ ــوء ت ـط ــور قـ ــدرات
كمًا ونوعًا ،لم ّ
حزب الله ّ
تؤد املعركة
ب ــن ال ـ ـحـ ــروب إل ـ ــى «إن ـ ـتـ ــاج ظ ــروف
أفضل لالنتصار فيها».
البند الـثــالــث ،املحافظة على الــردع
وتقويته .يالحظ أن حزب الله نجح
في أن يفرض على إسرائيل معادلة
ردع حـ َّـيــدت لـبـنــان عــن ه ــذه املعركة
طــوال السنوات املاضية ،والتزمتها
إسرائيل تمامًا .بل نجح أيضًا في أن
يفرض معادلة ردع حتى في سوريا
الـتــي تملك فيها ّ إســرائ ـيــل ق ــدرًا من
زمام املبادرة .تمثل ذلك بفرض حزب
ال ـل ــه ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل الـ ـح ــرص عـلــى
تجنب سقوط شهداء منه ،وإال فإنها
سـتـتـلـقــى ردودًا ع ـس ـكــريــة مــائ ـمــة.
وهو أمر عاد وأكده السيد نصرالله:
«اإلســرائـيـلــي يحفظه بـصــم ،أنــه إذا
ق ـت ــل اإلس ــرائ ـي ـل ــي أح ـ ـ ـدًا م ــن ش ـبــاب
ح ــزب الـلــه فــي ســوريــا فنحن سـنـ ّ
ـرد
ونـ ـ ّ
ـرد بـلـبـنــان ،وه ــذا لـيــس ج ــدي ـدًا...
اإلسرائيلي يعرف .لذلك هو يحاذر
ح ـتــى ع ـنــدمــا ي ـق ـصــف ب ـعــض نـقــاط
وس ــائ ــل ال ـن ـقــل ه ــو ي ـح ــاذر أن يقتل
أخانا الذي يقود وسيلة النقل هذه،
ألن ــه يـعـلــم أن ــه سـيـحــدث ّ
رد عـلـيــه».
وللتذكير ،لم تتبلور هذه املعادلة إال
بعدما ملــس الـعــدو جدية حــزب الله،
(ال ــرد على اع ـتــداء القنيطرة ،وعلى
اغتيال الشهيد سمير القنطار) التي
ّ
عززها حزب الله بالرسائل الحازمة
الـتــي أطلقها السيد نـصــرالـلــه .وفي
سـيــاق الـ ــردع أي ـضــا ،يــاحــظ أن ثقة
مـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة بـ ـق ــدرت ــه ال ــردع ـي ــة
ت ـطــورت إل ــى درج ــة أن األم ــن الـعــام
لحزب الله وضع إسرائيل وواشنطن
أمام معادلة «مستقبل إسرائيل» في
م ـقــابــل عـ ـ ــدوان أم ـي ــرك ــي إســرائ ـي ـلــي
واسع.
البند الرابع ،تعزيز قــدرات إسرائيل
وجيشها .يمكن القول إن تعزيز هذه
ال ـ ـقـ ــدرات ل ــه وجـ ـه ــان :األول يتصل
بدعم الواليات املتحدة ،وهذا خارج
متناول يد حزب الله .والوجه اآلخر
مــرتـبــط ب ـمــدى تـعــزيــز ق ـ ــدرات حــزب
ال ـل ــه .وف ــي ه ــذا امل ـج ــال يـمـكــن إع ــادة
اس ـت ـح ـضــار امل ـع ـط ـيــات ال ـت ــي وردت
أعـ ــاه لـتــؤكــد أن م ـعــادلــة ال ـق ــوة بني
حــزب الله وإســرائـيــل فــي عــام ،2019
تـ ـف ــوق ب ــأضـ ـع ــاف (مل ـص ـل ـح ــة ح ــزب
الله) معادلة القوة التي كانت قائمة
بــن الطرفني خــال حــرب عــام .2006
وهو مفهوم باتت معامله وتجلياته
أوضح في أكثر من مجال.
البند الخامس ،الحفاظ على حرية
عمل الجيش اإلسرائيلي وتقليص
حــريــة ال ـع ــدو .فــي مــا يتعلق بحزب
الـلــه ،مــن الــواضــح أنــه نجح فــي ردع
جـ ـي ــش ال ـ ـعـ ــدو عـ ــن ت ــوسـ ـي ــع ن ـط ــاق
«امل ـعــركــة ب ــن الـ ـح ــروب» إل ــى لبنان

ّ
أقر نتنياهو بقدرة المقاومة على تغيير معادلة الصراع جذريًا (أ ف ب)

(تقييد تام لحرية عمل جيش العدو
عن املـبــادرة العمالنية) .في املقابل،
نجح حــزب الله فــي تقييد مـبــادرات
جـيــش ال ـعــدو فــي الـســاحــة الـســوريــة
(منع استهداف عناصر حــزب الله)
يـشـكــل تـجـسـيـدًا مـلـمــوســا لتقليص
حــريــة عـمــل الـجـيــش (تـقـيـيــد نسبي
ل ـحــريــة ج ـيــش الـ ـع ــدو) .وم ــن املــؤكــد
أن ح ـ ــزب الـ ـل ــه ن ـج ــح فـ ــي اس ـت ـث ـمــار
ه ــذا ال ـق ـيــد لـحـمــايــة عـمـلـيــات الـنـقــل
وال ـت ـط ــوي ــر ف ــي الـ ـح ــاالت ال ـت ــي كــان
يتجنب الـعــدو االع ـتــداء ،تجنبًا لرد
حزب الله بفعل سقوط شهداء.
ي ـب ـق ــى وج ـ ـ ــه آخ ـ ـ ــر المـ ـ ـت ـ ــاك الـ ـع ــدو

اعتراف العدو بتعاظم
القدرة الصاروخية
للمقاومة يعني فشل
«المعركة بين الحروب»

زم ــام امل ـبــادرة فــي الـســاحــة السورية
تـحــديـدًا ،ينطوي على بعد معنوي
سـ ـلـ ـب ــي يـ ـ ـخ ـ ــدش صـ ـ ـ ـ ــورة مـ ـع ــادل ــة
الـ ـ ــردع ف ــي ال ـس ــاح ــة الـ ـس ــوري ــة ،كما
ي ـبــدو فــي ال ـظــاهــر ،لـكـنــه فــي الــواقــع
ك ـم ــا أك ـ ــد ال ـس ـي ــد ن ـص ــر الـ ـل ــه «ع ـمــل
ف ــوض ــوي ع ـش ــوائ ــي ل ــن يـ ـ ــؤدي إل ــى
نتيجة» .بمعنى أنــه خــدش معنوي
ف ــي اعـ ـ ـت ـ ــداءات ل ــم ت ـ ـ ّ
ـؤد إلـ ــى نـتــائــج
جــوهــريــة عـلــى مـجـمــل قـ ــدرات حــزب
الله العسكرية.
ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال ،ي ــاح ــظ أن الـسـيــد
نصر الله كان دقيقًا جدًا في اختيار
عباراته فــي توصيف مجمل نتائج
«املعركة بني الحروب» عندما ّ
قيدها

بـعـبــارة «وف ــق املـنـطــق الـعـسـكــري ،ال
شـ ـ ــيء» .وي ـع ـنــي كـ ــام األم ـ ــن ال ـعــام
ل ـح ــزب ال ـل ــه أنـ ــه ال ي ـن ـفــي أن جيش
الـ ـ ـع ـ ــدو أصـ ـ ـ ــاب صـ ـ ــاروخـ ـ ــا هـ ـن ــا أو
هناك ...أو منشأة ما تابعة للمقاومة
داخ ــل األراضـ ــي ال ـســوريــة .وإن ـمــا لم
تنجح ه ــذه االع ـت ــداءات فــي التأثير
بتراكم ق ــدرات حــزب الـلــه العسكرية
وتطورها ،ولو بصيغة الحد األدنى.
«نـقــول هــذا القصف مــا هــي أهــدافــه؟
ومـ ـ ــاذا ت ـح ـقــق م ــن هـ ــذه األه ـ ـ ــداف؟»
(السيد نصر الله).
ل ــم ي ـح ـقــق حـ ــزب ال ـل ــه هـ ــذا ال ـن ـجــاح
املذهل في هذه املعركة لوال أنه واجه
خطة العدو باستراتيجية مضادة،
ي ـم ـكــن ت ـل ـمــس م ـعــامل ـهــا وفـ ــق اآلتـ ــي:
الــردع ،سالمة األولــويــات ،الحصانة
(االستخبارية) ،السرية والتضليل،
واإلب ـ ـ ــداع .ول ـكــل م ــن ه ــذه الـعـنــاويــن
مصاديقها وتفاصيلها التي كانت
وما زالــت مطوية تحت غطاء كثيف
من السرية .ويمكن التقدير أن هذه
السرية املطلوبة أسهمت أيـضــا في
تعظيم الخدش املعنوي لدى بعض
الــرأي العام ،انطالقًا من أن االنسان
ّ
عدو ما يجهل ،لكن شروط االنتصار
فــي هــذا الـنــوع مــن املـعــارك تطلب أن
ي ـكــون امل ـن ـســوب ال ـســري فـيـهــا أعـلــى
بكثير من العلني ،وهــو ما كــان .مع
ذل ـ ــك ،إن س ــري ــة ال ـج ـه ــود الــوقــائ ـيــة
واالسـتـبــاقـيــة ال ـتــي انـتـهـجـهــا حــزب
ّ
مضي ست
الله ،لم تشكل مانعًا بعد
سنوات على هذه املعركة ،من ّ
تلمس
مـفــاعـيــل ه ــذا االن ـت ـصــار الـكـبـيــر في
مـعــركــة ك ــان لـكــل م ــن ال ـطــرفــن فيها
ط ــوال الـسـنــوات الـتــي مضت خططه
وت ـك ـت ـي ـكــاتــه ورس ــائـ ـل ــه وم ـع ــادالت ــه
وتـقــديــراتــه .املـعـطــى األك ـثـ ّـر حـضــورًا
في دالالت هذه املفاعيل تمثل بتطور
م ـ ـ ـعـ ـ ــادالت الـ ـ ـق ـ ــوة وال ـ ـ ـ ـ ـ ــردع ،ل ـح ــزب
الـلــه وم ـحــور املـقــاومــة إل ــى املستوى
الـ ــذي ب ــات فـيـهــا ق ـ ــادرًا ع ـلــى تـهــديــد
ال ـص ـهــاي ـنــة ب ــإع ــادت ـهــم إلـ ــى الـعـصــر
الحجري.

نهاد المشنوق
ُ
ذاكرتي عن لقب للرئيس نبيه ّبري
حاولت جاهدًا البحث في
ُ
ً
ُ
ال يكون مـتـ َ
كتبت
ـداوال من كثرة ما أسبغ عليه من ألـقــاب.
ّ
«الحريف» ّ
ّ
األول في السياسة اللبنانية،
عنه ،منذ سنوات ،أنه
ً
ُ
شخصيته دون
وراسلت السيد حسن نصر الله ،منتحال
ً
أن أستأذنه ،في واحدة من أكثر الرسائل واقعية بعد حرب
ّ
ً
تلق ُ
يت منه اتصاال يومها ،قال خالله ما ال يقوله أحد
تموز.
ممن أعرفهم من السياسيني اللبنانيني ،الواقعني تحت وهج
مواجهة العدوان اإلسرائيلي على لبنان في حينه.
ّ
ال ّبد أن أعترف أنني أرى في الرئيس ّبري ،خالل السنوات
ّ
املمتدة من ًالعام  ،2005بعد اغتيال الرئيس رفيق
األخيرة
ّ
ّ
الـحــريــري ،شخصية متجددة تجب مــا قبلها مــن خالفات
وحروب ،من آثار الوصاية السورية األمنية والسياسية على
لبنان .وهي وصاية ال يستطيع ٌ
أحد من السياسيني أن ّ
يتبرأ
منها أو مــن مـحــاولــة الـتـقـ ّـرب إلـيـهــا ،ومــن خطايا التواصل
معها ،ولو عن بعد.
ب ــدأ «ال ـح ـ ّـري ــف» ،بـعــد ه ــذا ال ـتــاريــخ ،بتكوين حيثية جــديــدة
ّ
لحركته ،تكتيكيًا واستراتيجيًا ،تــاركــا لآلخرين وهــم أنــه
ّ
يتمسك بالتكتيك ويترك لهم االستراتيجية.
ينفعل ،وهو كثير االنفعال ،من دون أن يقفل أبــواب العودة
ّ
إلى الهدوء .يخرج إلى الشارع املتوتر ليلزمه بالتراجع .يقاتل
من ال يطيق رؤية وجهه على الشاشة ،تاركًا لنسمات الهواء
ّ
اإليجابي ما يجعل الحوار بعدها ممكنًا ومتاحًا ،حتى حني
يعتمد نائبه في رئاسة املجلس «مخططات جامعة» ،آخذًا في
االعتبار تراجع تأثير إيلي فرزلي على غيره ،بسبب ارتفاع
منسوب رعونة من يريد فرزلي التأثير عليه.
ّ ّ
األهم أنه صار ممسكًا بتالبيب عقله املعلن والباطن (البعض
ّ
ـات من
ـات وب ـيــانـ ٍ
ـات وخ ـطــابـ ٍ
يسميه ع ـن ــادًا) ،بـخــاف قـنــاعـ ٍ
«حليفه» الجغرافي والطائفي ،تاركًا لهم علنية الكالم ،ولو
ّ
ّ
حني ،ال يطول في األزمــات حتى ينتهي مضمون الحل
إلى ٍ
على طاولة اقتراحاته.
صار واحدًا من أهم أعمدة الحدود بني الدولة والسالح غير
الشرعي ،إلى حني إقــرار استراتيجية دفاعية وطنية .كذلك
َ
ص ــار َحــكـمــا بــن الــوطـنـيــة اللبنانية وب ــن االنـحـيــاز املطلق
لخيارات إيرانية تعلن احتالل العاصمة اللبنانية سياسيًا،
ومن طهران بالذات .وبني عروبة عميقة في ضميره ،منفتحًا
عليها من دون سعي إليها ،وبني عواصم العرب املفتوحة له
من دون تـ ّ
ـردد .ال يغادر برج مراقبة ميزان املجتمع الدولي
ّ
مهما ّ
واحتدت االنحيازات اإلقليمية.
تغيرت ًاألحوال
صار مجموعة من املعايير الوازنة الثابتة ،ال يمكن ألحد إال
ّ
واشتدت فوضى
أن يلجأ إليها ،مهما بلغت قساوة الخالفات
ّ
الجلسات النيابية عن حق أو عن باطل.
األول ملحنة الجبل ،التي ّ
منذ الـيــوم ّ
تحولت إلــى أزمــة حكم
سـنـعــانــي آث ــاره ــا ملـ ـ ّـدة طــوي ـلــة رغ ــم م ـظــاهــر امل ـصــال ـحــة أو
ّ
«الحريف» ليس بصداقته التاريخية مع
املصارحة ،أمسك
ّ ّ
وليد بك َ فقط ،بل األهم أنه جعل من معاييره الثابتة والوازنة،
بــوص ـلــة م ـب ــادرات ــه امل ـت ـحـ ّـركــة يــوم ـيــا ،ف ـعــاد إلـيـهــا الـجـمـيــع،
صاغرين ،أمام توازن لم يقدروا على مواجهته أو تجاهله.
استرجع البعض رعونتهم ،وبقي هو على ثوابت تحمي من
ّ
ّ
ـات مالية واقتصادية تواجهها الـبــاد .يفندها كــل يوم
أزم ـ
ٍ ّ
ً
وربما كل ساعة وزير املالية حامال رسائله ومضيفًا إليها
«حسن األوص ــاف» ملكامن الخطر الشامل على اللبنانيني،
ّ
خــاصــة ف ــي ات ـج ــاه الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة ،امل ـغــطــاة بــالـتــوتــر
الـخـطــابــي لـغـبــار ك ـ ّـس ــارات اإلسـمـنــت ،وم ـق ـ ّـرات أخ ــرى بــدت
عليها بــن الحني واآلخ ــر مظاهر ال ـتـ ّ
ـردد فــي الـصـمــود ،ولو
ّ
ّ
االقتصادي.
املبرر ،تخوفًا من ّمخاطر االنهيار ً
َ
أسابيع طويلة،
حملت أكتاف «الحريف» الوطنية رعونة دامت
ً
فأثبتت ّأنها كلما ّ
مر عليها الزمن ،ازدادت صالبة هادئة ال
يجاريها ٌ
السياسة اللبنانية.
أحد من الكبار أو من أطفال
َ
ُ
أكتاف َك على ّ
صحتها الوطنية ،يا دولة الرئيس.
دامت

