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بهدوء

من سعاده إلى نصرالله؛ المشرق قلب العالم

ـتخفيف االحتقان
على األجهزة التكنولوجية الالزمة
ملراقبة الـحــدود وإعـطــاء األوام ــر عن
بعد الستهداف املسلحني .أما الهبة
األميركية األخيرة للجيش فتجاوزت
حــدود الهبات التقليدية املضحكة،
س ــواء مــن حـيــث كــم الــذخ ـيــرة (أكـثــر
م ــن  26م ـل ـيــون ط ـل ـقــة م ــن الــذخــائــر
املختلفة) أو نوعية املــدافــع ،والتي
ه ــي ،بـحـســب م ـصــدر ع ـس ـكــري ،أهــم
بكثير من مدافع mm 155 CAESAR
التي يفترض بفرنسا تزويد الجيش
بـ  28منها بموجب الهبة السعودية.
وي ـ ــؤك ـ ــد ال ـ ـنـ ــائـ ــب امل ـس ـت ـق ـب ـل ــي فــي
ه ــذا ال ـس ـيــاق أن ال ـس ــاح الـفــرنـســي
امل ـن ـت ـظ ــر ي ـف ـي ــد ال ـف ــرن ـس ـي ــن ال ــذي ــن
تعاني ميزانيتهم الـعــامــة مصائب
ج ـم ــة أكـ ـث ــر م ـم ــا ي ـف ـي ــد لـ ـبـ ـن ــان ،وال
ع ـ ــاق ـ ــة لـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح بـ ـم ــواجـ ـه ــة
ال ـخ ـطــر ال ـت ـك ـف ـيــري ال ــداه ــم ،بعكس
املساعدات األميركية الجديدة التي
تــوحــي نــوعـيـتـهــا وســرعــة تأمينها
(مــن امل ـخــازن األمـيــركـيــة فــي األردن)
بجدية الخطر الداهم .وال شك في أن
السالح املنتظر األهم هو طائرات الـ
«سوبر توكانو» (برازيلية املصنع)
ال ـ ـتـ ــي دف ـ ــع الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون م ـ ــن ه ـبــة
املليار ثمن ثمان منها .وهــي تمثل
ال ـع ـن ـص ــر ال ــرئ ـي ـس ــي ف ــي ت ــدري ـب ــات
ال ـج ـي ــش األمـ ـي ــرك ــي وس ـ ــاح ال ـجــو
الكولومبي والتشيلي واإلكــوادوري
واإلنــدون ـي ـســي وامل ــوري ـت ــان ــي ،فيما
ينتظر الجيش األفغاني تزويده في
نيسان املقبل بالدفعة األولــى منها
من أصل « 20سوبر توكانو» .وتشير
ال ـت ـق ــاري ــر ال ـع ـس ـك ــري ــة إل ـ ــى فـعــالـيــة
ه ــذه ال ـطــائــرة امل ـت ـطــورة إلـكـتــرونـيــا
فــي املـنــاطــق الجبلية الــوعــرة ،وهي
أق ــل تكلفة بكثير مــن ط ــائ ــرات «أف
 »16رغــم تمتعهما بخصائص عدة
مشتركة.
مـ ـص ــادر ع ـس ـكــريــة ت ــؤك ــد أن ن ـقــاط
امل ــراق ـب ــة وامل ــداف ــع ال ـج ــدي ــدة تسمح
للجيش بصد هجمات التفكيريني،
إال أن انتقاله من الدفاع إلى الهجوم
يـنـتـظــر وصـ ــول الــدف ـعــة األول ـ ــى من
الطائرات .ويفترض بقيادة الجيشني
األمـيــركــي والـلـبـنــانــي تــأجـيــل إعــان
تسليم ال ـطــائــرات ،ليتمكن الجيش

م ــن م ـبــاغ ـتــة امل ـس ـل ـحــن .م ــع تــأكـيــد
املـطـلـعــن أن اإلس ـ ــراع ف ــي الـعـمـلـيــة،
قبيل ذوبان الثلج مع نهاية نيسان
امل ـق ـبــل ،أف ـضــل بـكـثـيــر .ويـشـيــر أحــد
ال ـس ـفــراء األوروبـ ـي ــن ب ــوض ــوح هنا
إلــى أن التدقيق فــي قائمة األسلحة
ال ـج ــدي ــدة امل ـع ـط ــاة لـلـجـيــش تــوحــي
بوجود مسعى أميركي واضح لسد
النقص الذي يعانيه حزب الله على
أصـ ـع ــدة عـ ــدة ف ــي ق ـت ــال ــه «داع ـ ـ ــش»،
مـ ـم ــا ال ي ـم ـك ــن لـ ـلـ ـح ــزب ال ـح ـص ــول
عـلـيــه ع ــن ط ــري ــق س ــوري ــا أو إيـ ــران.
ويـ ـت ــاب ــع املـ ـص ــدر ن ـف ـس ــه :ال إم ـك ــان
بعد للتنسيق امليداني املباشر بني

تنسيق ميداني
غير مباشر بين أعداء
«داعش» بواسطة
الجيش اللبناني

كــل أع ــداء «داع ــش» ،لكن يــوجــد عدة
أصدقاء مشتركني ،يتقدمهم الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي .ك ـ ــأن إيـ ـ ـ ــران والـ ــواليـ ــات
املتحدة ترقصان تانغو في بيروت؛
ي ـحــق لـهـمــا االقـ ـت ــراب م ــن ب ـعــد قــدر
مــا تشتهيان ،مــن دون أن تتالمسا.
وم ــا تـقــولــه امل ـص ــادر الــدبـلــومــاسـيــة
بشأن «الخطر الــداهــم» يكرره نواب
مستقبليون على تواصل مع هؤالء
السفراء :ال وقت للخالفات السياسية
الـس ـن ـيــة – ال ـش ـي ـع ـيــة؛ ه ـن ــاك م ــا هو
أخ ـط ــر ب ـك ـث ـيــر .ف ــاألول ــوي ــة الـغــربـيــة
املطلقة – يـتــابــع نــائــب مستقبلي –
هــي ملـكــافـحــة اإلره ـ ــاب .و»ال ـك ــل ،من
دون استثناء ،يقدم تنازالت ،ويقبل
أمــورًا كــان يستحيل سابقًا أن يقبل
بها .كــأن معادلة الجيش واملقاومة
وال ـش ـع ــب امل ــرف ــوض ــة ف ــي مــواج ـهــة
إسرائيل مطلوبة غربيًا اليوم وبقوة
في مواجهة اإلرهاب».

ناهض حتر
لم يذكر «السيد» ،انطون سعاده باالسم .لكنني ،وأنا
أصغي إلى خطاب نصرالله في ذكرى القادة الشهداء،
فاجأتني ذكرى الزعيم السوري القومي العظيم!
نـصــر ال ـلــه أعـ ــرب ع ــن حـســاسـيــة مـشــرقـيــة واض ـحــة
َ
بإشارته الصريحة إلــى أن التاريخ ُيصنع ،اليوم ،في
البلدان املشرقية (ســوريــا والـعــراق ولبنان وفلسطني
واألردن) ،يــراهــا األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــه ،فــي وعيه
االستراتيجي ،إقليمًا واحـ ـدًا ،هــو مـيــدان الـصــراع مع
العدوين اللدودين لنهضة هذا اإلقليم :الكيان الصهيوني
والقوى الطائفية التكفيرية اإلرهابية .وسيكون هناك،
من بعد ،نقاش طويل ومحتدم حول اتجاهات النهضة
املشرقية في التنظيم السياسي (الكونفدرالية) وفي
التنظيم االقـتـصــادي (التنمية تحت سيطرة الــدولــة)
وفي التنظيم االجتماعي (الديموقراطية االجتماعية،
العدالة واملساواة)؛ لكننا اليوم أمام مهمة رئيسية هي
املقاومة؛ فال مستقبل لبالدنا إذا لم نتمكن من هزيمة
التحالف الصهيو ـ ـ تكفيري ،تتطلب ،بالطبع ،التوافق
على علمانية محلية ـ ـ ال مستوردة ـ ـ صاغها «السيد»،
ببساطة ،حني قــال« :ال يوجد في اإلســام ما يخالف
الفطرة االنسانية»؛ كل ما ليس انسانيًا ،كل ما يمس
حقوق االنسان وكرامته وحريته ،ليس اسالميًا ،وال
مسيحيًا بالطبع.
ّ
املشرقية تتولد في الوعي املقاوم ،تلقائيًا ،من خالل
اقـتـحــام حــزب الـلــه لـلـصــراعــات الــواقـعـيــة فــي املـشــرق؛
وخـصــوصــا فــي مثلث املجابهة ال ـســوري ـ ـ اللبناني
ـ ـ الفلسطيني ـ ـ األردن ــي فــي الـجــوالن ،حيث يتماهى
اإلرهــابــان الصهيوني والتكفيري معا ،وفــي الـعــراق،
حيث تخوض بغداد معركة الحفاظ على وحــدة بالد
ما بني النهرين.
ّ
تطرق نصرالله إلــى اليمن والبحرين؛ أهمية املقاومة
املسلحة للثورة اليمنية والسلمية للثورة البحرينية،
تتصل بــالـصــراع الــدائــر فــي املـشــرق ال ــذي يـكـ ّـن لــه آل
س ـعــود كــل مـشــاعــر الـكــراهـيــة الـسـيــاسـيــة والـثـقــافـيــة
والـحـضــاريــة ،وأن ـف ـقــوا ،وم ــا زال ــوا يـنـفـقــون ،املـلـيــارات
لتدميره؛ اليمن والبحرين طرفا ّ
الكماشة التي ستطبق
عـلــى قــاعــدة الـشــر الـسـعــوديــة ،وتمنعها مــن تصدير
ّ
البترودوالر والوهابية واإلرهاب إلى مشرقنا املتحضر
الدامي ،إنما الذي «يصنع تاريخ العالم».
وهذه مقاربة استراتيجية صحيحة تمامًا .فعلى نتائج
الصراع في املشرق ،تتراجع أو تتقدم امكانيات التحالف
الــروســي ـ ـ الصيني ـ ـ اإليــرانــي ،املـ ّ
ـؤهــل إلع ــادة تركيب
هيكل العالقات الدولية ،وإعادة ترتيب موازين القوى في
العالم املعاصر .ان انتصار قوى املقاومة في املشرق في

ــيش بصواريخ «توس» الروسية!
ك ـي ـل ــوم ـت ــرات؛ امـ ــا ال ـث ــان ـي ــة ،فـهــي
أن «امل ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة بـ ـفـ ـع ــل ق ــدرتـ ـه ــا
التدميرية العالية ،ربما تتعارض
مـ ــع امل ــواثـ ـي ــق ال ــدولـ ـي ــة امل ـت ـع ـل ـقــة
بحقوق اإلنسان».
ون ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـرًا إلـ ـ ـ ـ ــى ظـ ـ ـ ـ ـ ــروف الـ ـجـ ـي ــش
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ي ــواجـ ـهـ ـه ــا،
قـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـكـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ «ت ـ ـ ـ ـ ــوس» ب ــالـ ـغ ــة
ص ــا لـ ــدى مــواج ـهــة
ال ـن ـف ــع ،خ ـص ــو ّ
م ـج ـم ــوع ــات م ـســل ـحــة م ـك ـ ّـون ــة مــن
أفراد مشاة ،ويحتمون في املناطق
الجبلية والجرود النائية.
راجمة «توس ـ »1
تـ ـعـ ـتـ ـب ــر راج ـ ـ ـمـ ـ ــة «تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس »1-مــن
األس ـل ـحــة ال ـفــريــدة ال ـتــي ال مـقــابــل
لها خارج الترسانة الروسية .مع
ً
ّ
أن الـ «توس» هي ،شكال وباملعنى
ال ـت ـق ـنــي ،راج ـم ــة ص ــواري ــخ ،اال أن
الـ ـخـ ـبـ ــراء ال ـع ـس ـك ــري ــن غ ــال ـب ــا مــا

صاروخ «توس»
مثالي لمواجهة
اإلرهابيين في الجرود

يصفونها كـ «قــاذفــة لهب ثقيلة»،
بسبب طبيعة صواريخها والدور
املتخصص الذي تلعبه.
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ع ـ ـ ـكـ ـ ــس بـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــي راج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــات
ّ
الـصــواريــخ ،الـتــي تــركــز على املــدى
والــدقــة وت ـنـ ّـوع ال ــرؤوس الحربية،
ً
تملك «توس» مدى فعاال متواضعًا
ل ـ ـل ـ ـغـ ــايـ ــة (ال ي ـ ــزي ـ ــد عـ ـ ـل ـ ــى س ـت ــة

كيلومترات للنسخة املـحـ ّـدثــة) ،ما
يجعلها سالحًا «موضعيًا» ميزته
صواريخه الفريدة.
صواريخ راجمة «تــوس »1-حارقة،
ول ـي ـســت م ـت ـف ـجــرة أو ان ـش ـطــاريــة؛
ووزن ـهــا ي ـقــارب املـئـتــي كـيـلــوغــرام،
أغ ـ ـل ـ ـبـ ــه ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة عـ ـ ــن ذخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،مــا
يـ ـ ـف ـ ـ ّـس ـ ــر قـ ـ ـص ـ ــر املـ ـ ـ ـ ـ ــدى وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع
ال ـف ـع ــال ـي ــة الـ ـت ــدمـ ـي ــري ــة .وت ـع ـت ـمــد
هـ ـ ــذه ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ت ـق ـن ـي ــة «وقـ ـ ــود
ال ـه ــواء» ( )thermobaricمــا يعني
ّ
أن ان ـف ـج ــاره ــا ي ـن ـثــر ك ـم ـيــة كـبـيــرة
من الوقود  HGعالي االحتراق في
املنطقة ،ثــم تنفجر هــذه الكتلة ما
إن تختلط بــالـهــواء ،مــا ينتج كرة
ً
نــاريــة ضخمة وارتـفــاعــا هــائــا في
الضغط.
ه ـ ـ ــذا الـ ـت ــأثـ ـي ــر ه ـ ــو الـ ـ ـ ــذي ي ـج ـعــل
«توس» سالحًا مثاليًا ضد األفراد،
ّ
فـمــوجــة الـضـغــط تقتل كــل مــن في

م ـن ـط ـقــة االنـ ـفـ ـج ــار ،ب ـغ ــض الـنـظــر
ع ــن وج ــوده ــم ف ــي تـحـصـيـنــات أو
ّ
داخل مبان ودشم .كما أن الغزارة
الـنــاريــة الـكـبـيــرة (الــراج ـمــة تحمل
ثــاثــن ص ــاروخ ــا ،يـمـكــن اطــاقـهــا
جميعها خالل أقل من ربع دقيقة)
تسمح للراجمة بتدمير مساحات
ّ
العدو.
واسعة يوجد فيها
ُ
ويـ ـق ــال إن الـ ـ ــروس ص ـم ـم ــوا ه ــذه
الـ ــراج ـ ـمـ ــة امل ـت ـخ ـص ـص ــة مـ ــن أج ــل
استخدامها في حرب أفغانستان
ضـ ـ ــد امل ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــن املـ ـخـ ـتـ ـبـ ـئ ــن ف ــي
تـ ـض ــاري ــس ج ـب ـل ـيــة أو ف ــي دش ــم؛
ث ــم ت ـ ّـم اسـتـعـمــالـهــا ب ـن ـجــاح خــال
الـحــرب الشيشانية ،حــن أظـهــرت
ف ـع ــال ـي ــة ك ـب ـي ــرة فـ ــي ح ـ ــرب امل ـ ــدن.
ّ
وتم انتاج الراجمة بكميات قليلة
ّ
نسبيًا ،ولــم تـصــدر رسـمـيــا ،حتى
اليوم ،اال الى بلدين أجنبيني هما
أذربيجان والعراق.

مواجهة الصهيو ـ ـ تكفيرية ،سيدفع التحالف الناشئ
ّ
املــذكــور ،خطوات كبرى إلــى األم ــام :سياسيًا سيتألف
ال ــوزن النوعي الكافي لفرض الشرعية الدولية كإطار
وحيد للعالقة بني الدول والشعوب؛ واقتصاديًا ،سينشأ
نظام اقتصادي دولــي متحرر من ال ــدوالر ،ومن تأثير
نـظــام الـعـقــوبــات الـهـمـجــي ،وق ــادر عـلــى دف ــع محركات
التنمية في آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية؛ ودفاعيًا،
س ـت ـت ـعــاضــد ق ـ ـ ــدرات ع ـس ـكــريــة ت ـج ـعــل م ــن ال ـح ــروب
اإلمبريالية ،مغامرة كونية.
يــدرك حــزب الله ،بــوضــوح ،أن انتشاره من لبنان إلى
ســوريــا وال ـع ــراق ،ليس مـجـ ّـرد مـشــاركــة للحلفاء في
ٌ
انغماس ذاتــي في هذه
معاركهم الداخلية ،وإنما هو
املعارك ،يحقق شرطني ،أولهما ،توسيع نطاق وقوى
املقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني ،وتحرير هذه
املقاومة من قيود الحدود اللبنانية ،وثانيهما ،تشبيك
املـشــرق فــي هــذا السياق بــالــذات .بــذلــك ،لــم يعد حزب
الله لبنانيًا ،وإنما ّ
تحول ،واقعيًا ـ ـ وليس ،بالضرورة،
فكريًا ـ ـ إلى حزب للمشرق كله.
هذه الحركة الصاعدة في تاريخ بالدنا ،هي التي تجعل
مــن االت ـفــاق الـغــربــي ـ ـ اإلي ــران ــي ح ــول املـلــف ال ـنــووي،
على أهميته ،هامشيًا ،وتدفع اإليرانيني والــروس إلى
الـتـحــالــف االسـتــراتـيـجــي ،وتــالـيــا ،ال ـشــروع فــي تغيير
العالم .وهذا املدى الذي افتتحه حزب الله ،في املمارسة
الكفاحية ،هــو ال ــذي دفــع اإليــران ـيــن ،لـيــس ،فـقــط ،إلى
الحضور فــي الـجــوالن ،وإنـمــا إلــى اإلع ــان السياسي
ّ
ّ
عن هذا الحضور املغطى بالرضا الروسي ،ما يصغر
ّ
نسجل أنــه ابتلع ،مرغمًا،
مفاعيل أي اتفاق مع غــرب
وجود إيران على حدود فلسطني املحتلة.
ّ
أحــد مـنــظــري «ال ـثــورة» الـســوريــة ،يكتب فــي صحيفة
داعشية ـ ـ ليبرالية ،أن تلك «الثورة» تقف أمام استحقاق
االتفاق اإليــرانــي ـ ـ الغربي حــول الـنــووي؛ فــإذا تم كان
عليها أن تتعاطى مع الواقع الجديد الصعب ،وإذا فشل
االتفاق ذاك ،انفتحت أمامها فرصة استجالب العدوان
الغربي ضد سوريا!
يكمن الخطل ،هنا ،في نهج التفكير التبعي الذي يبدده
نصرالله بفكره االستقاللي :نحن َمن يصنع التاريخ!
نحن َمن ّ
يمهد األرض ،لتفعيل نهج دون آخر في إيران،
وفي روسيا ،ونقود التغيير العاملي ...الذي يعود ،في
حركة الجدل االستراتيجي ،ليصنع مصير بالدنا؛ فال
مستقبل للبنان ـ ـ كما األردن وفلسطني ـ ـ في «النأي
بالنفس» ،وإنما في االشتباك الــذي ال مهرب منه في
الصراعات الكبرى في اإلقليم :تعالوا إلى امليدان ،قاتلوا
اإلرهـ ــاب والـصـهـيــونـيــة ،واحـصـلــوا عـلــى مكانكم في
مستقبل املشرق.

