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بني ش ّري اإلرهاب والتكفير:
اإلنتصار على الشيطانني

عندما وضعت الحرب يف لبنان اوزارها يف نهاية عام  ،1990بدا واضحا ان هناك خريطة
جديدة وتوزعا جديدا ملراكز القوى تبعا للتسوية االقليمية املنفذة داخليا بعد الطائف
وبسببه ونتيجته .اليوم  -مهام طال الوقت  -ترتسم يف سوريا مالمح التسوية او
التسويات التي سيكون لها تأثريها وتداعياتها عىل املنطقة وطبعا عىل لبنان

كتب عىل لبنان العيش يف بالد ما بني الرشين :ارسائيل واالرهاب.

يف زمن التسويات الكربى والالعبني الكبار ،يبحث
الالعبون املحليون عن مقاعد خلفية او متقدمة
رشط ان يكونوا من املتفرجني ال املشاركني او
املقررين .ال مقارنة بني الحلم وبني الحكم ،وال
مفاضلة بني السلطة وبني السطوة .بني الهيبة
وبني الخيبة.
الخارطة السياسية يف لبنان بدأت تتغري مع نتائج
االنتخابات الرئاسية ،وستتبلور اكرث يف االنتخابات
النيابية ،وستتظهر اكرث فاكرث بعد جالء غبار
املعارك العسكرية يف سوريا واملنطقة وانتهاء
يالطا الجديدة بني املحاربني القدامى  -الدامئني:
امريكا  -روسيا والحلفاء واالعداء الجدد املوزعني
بني السعودية وايران وتركيا ومرص.
بعد اشهر ليست بكثرية ستشكل االنتخابات
اختبارا جديا ليس لقانون االنتخاب الجديد ،بل
للتحالفات والجبهات التي نشأت عىل ضفاف
التسوية  -التي يرص البعض عىل انها داخلية

لبنانية رصف محض  -ويشدد البعض اآلخر عىل
دحض هذه املقولة ويذ ّكر بأن لبنان مل يبلغ
بعد سن البلوغ ،وال ظهرت عىل سياسييه بعد
عالمات النبوغ يك يتحولوا من محكومني اىل
حاكمني.
مثة تشابه وتالزم بني االنضباط واالرتباط .كالهام
يتكامالن ويوصالن اىل الهدف املنشود :التهدئة
او التسوية .الكل منضبط والجميع مرتبط .هذه
معادلة ال تخطئها عني اعىش وال لزوم للمكابرة
واملفاخرة بالعكس.
معسكرا  8و 14آذار تفككا وانتهت مرحلة
االصطفاف القايس واملرير التي استمرت منذ
عام  .2005كان املعسكران يضامن قوى من كل
الطوائف  -وهذا احد ابرز االيجابيات يف واقع
ميلء بالسلبيات  -اليوم تختلط االوراق ودامئا
نعود اىل املنطلق واملرتكز :الحرب السورية
ونتائجها وتداعيات ميدانها والحضور الرويس

والتدخل االيراين واالنغامس السعودي واملشاركة
اللبنانية عرب حزب الله يف االحداث الدائرة عىل
االرض السورية.
التحالفات القدمية تحللت وبرزت "جبهات"
جديدة يبدو اىل اآلن ان احتامل تحولها اىل
خطوط متاس سياسية قائم بني الحلفاء الجدد
املستجدين ،تبعا لتطابق االجندات او تنافرها او
تعارض املصالح وتناغمها.
االسئلة امللحة يف حاجة اىل معادالت اكرث من
االيضاحات واالجابات :هل يستمر تحالف
املقاومة والتيار الوطني الحر بالقوة واملتانة التي
هو عليها منذ  11عاما؟ هل ينتهي التحالف
بني التيار وحزب القوات اللبنانية عند مفرتق
االنتخابات النيابية او التعيينات او التداعيات
االقليمية؟ هل تكون اشادة نائب االمني العام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأداء الرئيس
سعد الحريري وخطابه "وواقعيته" مدخال اىل
فك االشتباك وفض النزاع بعد ربطه سنوات؟
هل تفتح االنتخابات املقبلة الباب امام مصالحة
سياسية ومصلحة انتخابية بني القوات اللبنانية
وتيار املردة بعد دماء العقود السابقة وجفاء
االصطفافات املنتهية الصالحية؟ هل يقلب
وليد جنبالط الطاولة من جديد وينىس املايض
البعيد ليعود بيضة الق ّبان وكفة امليزان ،ليس
يف االنتخابات النيابية بل يف الخارطة السياسية
اللبنانية واملشهد االقليمي بعد التبدالت
الدراماتيكية يف موازين القوى نتيجة دخول
الروس وانكفاء االمريكيني وتراجع االتراك وتقدم
االيرانيني وانخراط السعوديني واحجام املرصيني؟
نجح لبنان بفضل ارتفاع منسوب الوعي
والعقالنية يف تحييد نفسه وامنه واستقراره
عن رصاعات املنطقة ،ولو بالحد املقبول .لكنه
ملزم االقامة الجربية يف محيط مشتعل ومحكوم
بالجيوبوليتيك القدرية يف منطقة ما فتئت منذ
مئات السنني تستولد النزاع وتتناسل الرصاع.
سيكون عىل الوطن الصغري مواجهة املرشوع
الكبري الذي ستتبدى معامله تبعا لتطور الوضع
يف سوريا وتطور االزمة السعودية  -االيرانية
املتأرجحة بني الحلحلة والشدة ،بني االنفراج
واالنفجار .مواقف ثامر السبهان يف لبنان والكالم
السعودي عن زيارات اليران تبقي عىل االشكالية
واالبهام وااللتباس يف العالقة بني الدولتني
الكبريتني ،وسيكون عىل لبنان  -بشكل حيوي

 تتبع تطور الوضع يف الرشق االوسط يف ضوءالسياسة االمريكية ورد الفعل الرويس وميدانه
الرئييس سوريا التي تدل الوقائع اىل انها دخلت
مرحلة نهاية الحرب بعد سقوط حلب ويف قابل
االسابيع دير الزور ،وعندها لن يكون هناك
اي شأن واهمية اسرتاتيجية للرقة التي تكون
معركتها انتهت قبل ان تبدأ.
يف سوريا مفتاح النجاح ونذير التغيري وتقرير
املصري .امريكا الرباغامتية سلمت روسيا القيرصية
امللف السوري" .داعش" الذي كان صعوده

الخسارة مرة ثانية يف غضون  10سنوات ،يف حال
ارتكبت حامقة االعتداء عىل لبنان ،واقدمت عىل
زج جيشها يف معركة خرس فيها املعنويات قبل
القدرات ،واالرادة قبل القيادة.
كل التهويالت واالشاعات والعنرتيات عىل
لبنان وضده تصغر كالزوبعة يف فنجان .اليوم
الحدود الرشقية والشاملية آمنة ،والحدود
الجنوبية مؤمنة ،و"داعش" و"جبهة النرصة"
خارجا .التمديد لليونيفيل تم من دون تعديل
املهامت عىل الرغم من الزعيق والنعيق الذي

بعد اشهر ستشكل االنتخابات اختبارا ليس لقانون االنتخاب ،بل للتحالفات.

رسيعا يعاين اليوم سقوطا مريعا .وحدها ارسائيل
مضطربة وقلقة ومتوجسة من التطورات
املتدحرجة نزوال لغري مصلحتها :بقاء الرئيس
السوري بشار االسد  -انهيار "داعش"  -تنامي
قوة حزب الله  -تصاعد النفوذ االيراين  -ضمور
الهالة االمريكية  -عودة الحرارة اىل خطوط
العالقة بني حامس وطهران  -التطور الحذر
ايجابا بني االردن ودمشق  -تقارب طهران -
انقرة املستعاد بعد صدمة السلطان وخيبة
الرئيس رجب طيب اردوغان الذي اعلن يوما
تجب وتكابر انه يريد استعادة حلب
يف لحظة ّ
واملوصل والصالة يف املسجد االموي يف دمشق
فإذا به يقاتل يف شوارع اسطنبول حفاظا عىل
سلطة كان يظن انها ال ُتجارى وال ُتبارى.
وحدها ارسائيل ستدفع الثمن او ستحاول
تدفيع غريها الثمن .ليست يف موقع يؤهلها
خوض حرب وليست يف وارد تذوق مرارة وعلقم

قادته ارسائيل وبعض االبواق املترضرة من
املنعة والقوة التي اكتسبها لبنان يف مواجهة
ارسائيل واطامعها عىل مدى العقدين املاضيني.
االهم يف ما حصل ان الجرود تحررت ،وارسائيل
والجامعات االرهابية ترضرت ،وسارعت
واشنطن اىل نفي ما نرش ورسب حول وقف
الدعم العسكري للجيش اللبناين بعد معركة
الجرود ،ال بل اكدت عىل متانة الرشاكة اللبنانية
 االمريكية يف محاربة االرهاب .اما التطور االبرزفكان "االوكازيون" املفاجئ للعقوبات االمريكية
عىل حزب الله بشكل معاكس للسياق الذي كان
يتحدث عن حرب شعواء ستشنها واشنطن عىل
لبنان وحزب الله ومن وااله او جاراه.
تبقى ثالثة ملفات كبرية وحساسة ،ابرزها ملف
املخيامت الفلسطينية وخصوصا عني الحلوة،
وهو ملف يتواله منذ زمن املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم يف اتجاه اقفال ثغرة

هذا امللف يك ال يتحول اىل يرموك آخر او نهر
بارد جديد ،اضافة اىل ملف النزوح السوري
الذي هو "ابوامللفات" واخطرها ،وهو ملف
مفتوح عىل تطورات ميكن لها ان تكون ايجابية
يف املرحلة املقبلة اذا اقتنع الجميع بأن املصلحة
الوطنية تتخطى املناكفات واملزايدات يف موضوع
التطبيع او عودة التنسيق مع الدولة السورية.
بعد تحرير الجرود عىل يد الجيش واملقاومة،
وبعد دفن الشهداء العسكريني ،تربز كذلك
عناوين ملحة للمتابعة تبدأ بانتشار الجيش يف
املواقع املحررة مرورا مبعالجة موضوع عرسال
وتطهري منطقتها ومحيطها ومخيامتها من
بقايا الجامعات االرهابية ونفايات "النرصة"
و"داعش" .القوى االمنية والجيش تقوم بعملها
خري قيام ومهامت وصوال اىل فتح ملف عني
الحلوة لكن القفاله نهائيا هذه املرة بعد تحوله
ثغرة امنية خطرة وقاعدة متركز لتنظيامت
ومجموعات وافراد خطرين ومطلوبني .اما
العناوين الكربى التي يتوجب عىل لبنان الدولة
واملؤسسات والحكومة ان تواجهها ،فتتمثل
يف موضوع التنسيق بني الحكومتني اللبنانية
والسورية لجهة معالجة موضوع ترسيم الحدود
بني لبنان وسوريا.
ما تحقق يف لبنان يف االشهر االخرية ليس باالمر
القليل الداللة .كتب علينا العيش يف بالد ما
بني الرشين :ارسائيل واالرهاب .لكن كتب لنا
النرص عىل الشيطانني يف وقت عجزت دول ذات
مقدرات وامكانات مؤثرة وكبرية عن تحقيق ما
حققه لبنان.
اليوم نزلت دول كربى عن شجرة املخططات
املستحيلة والعقيمة وخصوصا الرشق االوسط
الجديد .الرئيس السوري مل يعد عقبة بل مخرجا
ان مل نقل حال ولو موقتا يف رأي اعدائه وخصومه.
"داعش" انكرس يف العراق واندحر يف لبنان
وانتحر يف سوريا .الوحش صار فريسة والصياد
تحول طريدة .يف امكانه الهرب لكن ليس يف
مقدوره االختباء .الخيط ُربط والسباق انتهى
والنتيجة ستعلن من دير الزور يف قابل االيام بعد
انتهاء آخر املعارك االسرتاتيجية الكربى يف سوريا،
واملنطقة ستدخل عمليا مرحلة انفراج التسويات
بني الكبار الذين يرسمون يالطا جديدة يف وقت
يتحسس الصغار اعناقهم يف زمن االنعطاف
واوان القطاف.
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