4

األربعاء  11شباط  2015العدد 2515

سياسة
تقرير

المرجل ـ 1
عامر محسن
بحسب امل ـخــابــرات األملــان ـيــة ،ف ـ ّ
ـإن عــدد
ضحايا الحرب في شرق اوكرانيا بلغ،
حتى اليوم ،أكثر من خمسني ألف قتيل،
أي أضعاف الرقم الذي ّتدعيه السلطات
األوك ــران ـي ــة؛ مــا يـعـنــي ّأن ال ـص ــراع في
ال ــدون ـب ــاس ه ــو أع ـن ــف ،بــاع ـت ـبــار مــدتــه
الزمنية ،من الحرب الطاحنة في سوريا.
ً
ف ـي ـمــا ك ـ ــان ال ـ ـغـ ــرب مـ ـشـ ـغ ــوال ب ـحــربــه
االعــام ـيــة ض ــد روس ـي ــا وب ــوت ــن ،كــان
املـتـمـ ّـردون األوك ــران ،وخلفهم حكومة
موسكو ،يبنون جيشًا حقيقيًا ،يقال
إن عــديــده قــد زاد ّ عــن املئة ألــف ،يطمح
للسيطرة على كــل املنطقة املمتدة من
م ــاري ــوب ــول ع ـلــى ال ـب ـحــر األس ـ ــود الــى
ال ـح ــدود الـشـمــالـيــة لـلـبــاد؛ واذا أخــذنــا
امل ـع ــارك الـعـسـكــريــة األخ ـي ــرة كمؤشر
على املستقبل ،لــن يـكــون مــن الصعب
أن ّ
نتخيل ،في املستقبل القريب ،هيمنة
لـلـمـتـمــرديــن الـ ــروس عـلــى كــامــل اقليم
الشرق األوكراني ،من القرم جنوبًا الى
حدود روسيا البيضاء.
ب ـ ـ ــدأ الـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ل ـل ـج ـيــش
األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي مـ ــع اخ ـ ــراج ـ ــه مـ ــن م ـط ــار
دون ـت ـســك مـنـتـصــف ال ـش ـهــر املــاضــي،
ّ
واملـ ـط ــار ك ــان ي ـمــثــل ق ــاع ــدة اوك ــران ـي ــة
م ـت ـق ـ ّـدم ــة فـ ــي ق ـل ــب م ـن ـط ـقــة س ـي ـطــرة
ّ
املتمردين ،وقد قورنت املعركة املريرة
التي جرت فيه ،وآثارها االستراتيجية
عـلــى الـ ـص ــراع ،بـمـعــركــة سـتــالـيـنـغــراد.
اليوم ،يواجه الجيش االوكراني كوارث
أكبر بكثيرّ ،
أهمها حصار اآلالف من
ج ـنــوده فــي جـيــب ديبالتسيفي ،الــذي
ّ
يتوسط مدينتي لوغانسك ودونيتس.
ّ
تــدعــي مـصــادر روسـيــة أن أكـثــر من
ثـمــانـيــة آالف ج ـنــدي اوك ــران ــي بــاتــوا
م ـطـ ّـوقــن ح ــول ديـبــالـتـسـيـفــي (ال ـتــي
أصـ ـ ّـر ج ـيــش كـيـيــف ع ـلــى االح ـت ـفــاظ
ّ
ب ـهــا ألن ـه ــا ت ـشــكــل ع ـق ــدة م ــواص ــات
ّ
رئيسية ،وعبرها تمر القطارات التي
تنقل الفحم الــى معامل الكهرباء في
ال ـب ـلــد) ،بينما يـقــول األوك ــران ـي ــون إن
ع ــدي ــد الـ ــوحـ ــدات امل ـح ــاص ــرة ه ــو بني
ثــاثــة وأرب ـع ــة آالف .ف ــي ه ــذه البقعة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـج ــري ال ـي ــوم أعـنــف
امل ـعــارك ،وقــد اصطلح املــراقـبــون على
تسميتها بـ «املرجل».
يـشـتـ ّـد ال ـح ـمــاس ف ــي ام ـيــركــا لتسليح
جيش كييف وم ـ ّـده بــاملـعــدات الحديثة،
بعدما كان الدعم الغربي يقتصر على
مساعدات «غير قاتلة» ،كمناظير الرؤية
الليلية والــرادارات التي تكشف مصدر
القصف املدفعي ّ
(تم تدمير اثنني منها،
من أصل ثالثة استلمتها كييف) .غير
ّأن االستثمار في الجيش ،البيروقراطي
واملتهالك ،ال يبدو مجديًا؛ بينما القوات
األوك ــرانـ ـي ــة ال ـف ـع ــال ــة ه ــي مـيـلـيـشـيــات
ّ
املتطوعني املوالني لحكومة كييف ،ولكن
مشكلتها أن أغلبها ينتمي الى العقيدة
النازية (أو ابنة ّ
عمها) ،ما يجعل دعمها
مسألة «اشكالية» في الغرب.
ف ــي ه ــذا ال ـج ـ ّـو ،وبـيـنـمــا ت ـت ـبــادل ق ــوات
املتمردين والحكومة القصف براجمات
«سميرش» و «أوراغـ ــان» ،كتب استاذ
الـعـلــوم السياسية جــون ميرشهايمر
(الـ ــذي ص ــار متخصصًا فــي ق ــول ما
ال يريد األميركيون سماعه) ناصحًا
واش ـن ـط ــن بــال ـت ـخ ـلــي ع ــن فـ ـك ــرة دع ــم
كـيـيــف عـسـكــريــا .حـ ّـجــة ميرشهايمر
األســاسـيــة هــي أن الـضـغــط العسكري
على موسكو لن يجدي نفعًا ،فروسيا
ال تعتبر اوكــرانـيــا ميدانًا ثــانــويــا ،ولن
تـقـبــل بــالـهــزيـمــة ه ـنــاك ،وسـتـقــابــل كل
تصعيد غــربــي بتصعيد أكـبــر ،بينما
اوك ــرانـ ـي ــا وش ـع ـب ـهــا ي ــدف ـع ــان ال ـث ـمــن.
القاعدة نفسها ،باملناسبة ،تنطبق على
سـّـوريــا وحــربـهــا ،وهــي كانت واضحة
لكل مــن مـ ّـول الـحــرب وسـ ّـعــرهــا .ولكن
ي ـبــدو أن األق ــوي ــاء ي ـع ـت ـبــرون حـيــاتـنــا،
ُ
ّ
كحياة األوكرانيني ،تستحق أن ترمى
على طاولة الرهانات الخاسرة.

الحدود الشرقية:

أخطار معركة غير
مضمونة النتائج
كل المؤشرات تدل
على تطورات عسكرية
مفتوحة على الحدود
الشرقية للبنان ،لكن وقع
االرتدادات الداخلية قد
يكون اكبر مما يمكن
توقعه من معركة غير
مضمونة النتائج
هيام القصيفي

ملاذا يجب التحوط داخليًا من انفجار
الوضع العسكري من الحدود الشرقية
الجنوبية الى الشرقية الشمالية؟
ت ــدل االحـ ـ ــداث االم ـن ـيــة ع ـلــى ال ـح ــدود
اللبنانية ـ ـ ال ـســوريــة ،واالشـتـبــاكــات
املـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ب ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي
وم ـس ـل ـحــي ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات االص ــولـ ـي ــة،
وت ــدح ــرج الـ ـتـ ـط ــورات ال ـع ـس ـكــريــة في
سوريا والـعــراق ،واالسـتـعــدادات لبدء
الحملة البرية على تنظيم «داع ــش»،
على ان الخطر االمني يقترب بسرعة
م ــن حـ ــدود ل ـب ـنــان ال ـشــرق ـيــة .وعـمـلـيــة
اسـ ـتـ ـه ــداف اس ــرائـ ـي ــل مل ـج ـم ــوع ــة مــن
حــزب الله في الـجــوالن ومعها جنرال
ايراني ،وما اعقبها من رد للحزب على
اســرائ ـيــل ،ال يـمـكــن طيهما ببساطة،
وال اع ـت ـب ــاره ـم ــا ح ــادث ــن مـنـفـصـلــن
عــن مـســار الـتـطــورات العسكرية التي
ت ـجــري عـلــى مـقــربــة مــن ح ــدود لبنان
الشرقية.
ف ــال ـض ــرب ــة االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،بــامل ـف ـهــوم
العسكري ،اتــت ردا على دخــول ايــران
ال ــى مـنـطـقــة ت ـمــاس ت ـعــدهــا اســرائ ـيــل
م ـح ـظــورة عـلـيـهــا ،وتـ ــرى ف ــي اق ـت ــراب
اي ـ ـ ــران وح ـ ــزب ال ـل ــه م ــن هـ ــذه الـنـقـطــة
االستراتيجية خرقًا عسكريًا ألمنها،
الن اي ـ ـ ــران ت ــري ــد ف ـت ــح خ ــط ع ـس ـكــري
م ـبــاشــر م ــن الـ ـع ــراق الـ ــى ل ـب ـنــان عـبــر
س ــوري ــا ،واإلط ـب ــاق عـلــى كــامــل حــدود

التماس مع اسرائيل.
الــرســالــة االســرائـيـلـيــة حــاولــت ابـعــاد
اي ـ ـ ـ ــران ع ـس ـك ــري ــا عـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالن ،كـمــا
تحاول ابعادها سياسيًا عن املنطقة،
ب ـح ـســب م ــا يـ ـح ــاول رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
االســرائـيـلــي تــوجـيــه رســالــة اعـتــراض
قوية على الحوار االميركي ـ ـ االيراني
من قلب العاصمة االميركية.
اال ان رد ح ــزب الـلــه فــي شـبـعــا ،ارســل
ب ــدوره اش ــارت ــن ،االول ــى ان ــه ال ينوي
ال ـت ـخ ـل ــي ع ـ ــن تـ ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة امل ـث ـل ـثــة
االض ـ ـ ــاع الـ ـت ــي ت ـم ـثــل ن ـق ـطــة ت ـقــاطــع
اس ـتــرات ـي ـجــي وخ ـصــوصــا بـعــد تـمــدد
«جبهة الـنـصــرة» فيها ،والثانية هي
انه ابعد كليا منطقة الجنوب اللبناني،
الخاضعة ألحكام القرار الدولي الرقم
 ،1701عــن خـطــر االشـتـبــاك االقليمي.
والـتــأكـيــدات السياسية الـتــي صــدرت
من الطرفني الشيعيني في لبنان ،حزب
الله والرئيس نبيه بري ،ومن املراجع
الدولية ،اعطت غطاء عمالنيا للقرار
الدولي ،وزادت في تحصينه ،ما جعل
الجنوب في الوقت الراهن منطقة آمنة
وخارج التوتر االقليمي.
ل ـك ــن اخـ ـ ـ ــراج الـ ـجـ ـن ــوب مـ ــن م ـعــادلــة
االش ـت ـبــاك نـقــل الـخـطــر ال ــى ال ـحــدود
الـشــرقـيــة وجعلها فــي خـطــر حتمي
نتيجة عاملني ،اسرائيلي وهو خطر
لم يعد مجرد الزمة سياسية تتكرر،
بل ارتفعت نسبته اخيرا ،والضغط
ال ـع ـس ـكــري لـ ـ «داعـ ـ ــش» و»ال ـن ـص ــرة»
على لبنان برفع غطاء اسرائيلي.
فالجبهات االصولية تحاول الوصول

الحدود الشرقية
مرشحة لتطورات
عسكرية مفتوحة

بـ ـ ـ ــأي ث ـ ـمـ ــن الـ ـ ـ ــى دم ـ ـ ـشـ ـ ــق ،مـ ـ ــن ج ـهــة
الجنوب السوري ،ومن جهة املناطق
الـلـبـنــانـيــة امل ـقــاب ـلــة ل ـه ــا ،لـفـتــح ثـغــرة
فــي مسار الـحــرب الـســوريــة ،مــا يفسر
كثافة العمليات االخيرة برًا وال سيما
ف ــي امل ـنــاطــق ال ـتــي تـقــع قـبــالــة العمق
ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـسـ ـن ــي ،والـ ـقـ ـص ــف ال ــذي
استهدف دمشق من الغوطة الشرقية
االس ـب ــوع ال ـف ــائ ــت .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تــريــد
اي ــران وحــزب الله القبض على جبال
القلمون والسيطرة عليها ،كما انها
ال تــريــد فـقــط مـنــع اي خ ــرق لـلـحــدود
الشرقية الجنوبية من جانب اسرائيل
او الـتـنـظـيـمــات االصــول ـيــة ،بــل أيضا
إحـ ـك ــام ال ـق ـب ـضــة ع ـل ــى هـ ــذه املـنـطـقــة
الجغرافية االستراتيجية.
لـكــن مـعــركــة بـحـجــم مـعــركــة الـقـلـمــون
وت ـن ـظ ـي ـف ـهــا ،م ــع االسـ ـتـ ـع ــداد ملـعــركــة
ال ـح ــدود الـشــرقـيــة الـجـنــوبـيــة ،ليست
امرا سهال وال يمكن التكهن ال بمدتها
وال ب ـح ـجــم ال ـث ـق ــل ال ـع ـس ـك ــري الـ ــذي
سترتبه على حزب الله ،علما ان هذه
االطـ ـ ـ ــراف ل ــم ت ـت ـم ـكــن ب ـع ــد م ــن اق ـف ــال
ك ــل ال ـث ـغــر ال ـع ـس ـكــريــة ع ـلــى اخ ـتــاف
ال ـج ـب ـهــات امل ـع ـن ـيــة ،ش ـم ــاال م ــن جهة
ح ـمــص ،ووس ـطــا مــن جـهــة الــزبــدانــي
وع ـ ـسـ ــال ال ـ ـ ـ ــورد ،وجـ ـن ــوب ــا مـ ــن جـهــة
الجوالن.
وخ ـ ـط ـ ــورة مـ ـع ــرك ــة الـ ـقـ ـلـ ـم ــون ال ـت ــي
يحشد لها حزب الله بقوة ،كما ايران
والنظام السوري ،ليست فقط بحجم
املعركة ،بل بنتائجها غير املضمونة،
وت ـ ـع ـ ـنـ ــي اي ـ ـ ـضـ ـ ــا احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال خ ـ ـ ــروج
امل ـس ـل ـحــن وارتـ ـ ــدادهـ ـ ــم ال ـ ــى ل ـب ـنــان.
وه ـن ــا ،يـنـتـقــل م ـس ـتــوى ال ـخ ـطــر الــى
الدخل اللبناني ،النــه يضع الجيش
اللبناني والـسـلـطــة السياسية امــام
تحديات من نوع آخر:
ً
اوال ،ق ـ ــدرة ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي عـلــى
مــواج ـهــة ت ــدف ــق املـسـلـحــن ال ــذي ــن قد
ّ
يرتدون الى لبنان ،ووقف هجماتهم،
فـ ــي وق ـ ــت ال ي ـ ـ ــزال ف ـي ــه م ـن ــذ م ـعــركــة
ع ــرس ــال ع ـل ــى ت ــأه ـب ــه ال ـع ـس ـك ــري ،اذ
ي ـس ـعــى امل ـس ـل ـحــون م ـنــذ ذلـ ــك الــوقــت
الــى الضغط عليه ت ـكــرارا امـعــانــا في

اسـتـنــزافــه ،علما ان ــه يـجــب االخ ــذ في
االعتبار قــدرة الجيش العسكرية من
آليات وتقنيات وعناصر غير مجهزة
ملعارك طويلة االمد ،كما يحصل منذ
سبعة اشهر حتى اآلن ،اضافة الى أن
اي دور للجيش فــي مـعــركــة قــد يجر
ال ـي ـه ــا ولـ ــو ض ــد م ـس ـل ـحــي «داعـ ـ ــش»
و»النصرة» ،سيرتد عليه داخليا من
جــانــب االطـ ــراف امل ـعــاديــة ل ـحــزب الله
واتهامه بالوقوف الــى جانب الحزب
في املعارك الحدودية.
ثانيًا ،قــدرة الحكومة اللبنانية على
الـتـعــاطــي مــع مـسـتــوى الـخـطــر اآلت ــي،
بعيدا عن االدبيات املعتادة .والجميع
يذكر انــه فــي عــام  ،2012وكــان رئيس
الجمهورية ميشال سليمان ال يــزال
في سدة الرئاسة ،طرح موضوع معبر
املصنع ،بعدما اقــدم «الجيش الحر»،
وك ــان آنـ ــذاك ال ي ــزال ممسكا بــاالمــرة

