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هكذا تخاطب تل �أبيب وا�شنطن في �ش�أن معركة القلمون
 روزانا ر ّمال

} حسين ح ّمود
ب��دأت أم��س ،وإنْ بشكل متقطع ،م�ع��رك��ة القلمون التي
ت��وص��ف ب�ـ«االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة» ن�ظ��را ً إل��ى م��ا سينتج عنها من
تداعيات ،عسكرية وأمنية وسياسية ،على الساحتين اللبنانية
والسورية ،فضالً عن اإلقليم ومجريات األحداث فيه.
توقيت المعركة لم يكن مفاجئاً ،فقد دأب مسؤولو حزب
الله على التذكير بأنّ صيف التكفيريين سيكون حاراً ،بعدما
كان األمين العام للحزب السيد حسن نصرالله قد حدّد الشتاء
الماضي أنّ المعركة آتية بعد ذوبان الثلوج.
ل �ي��س ه���ذا وح� �س ��ب ،ف �ك � ّل ال �م �ع �ط �ي��ات ال �م �ي��دان �ي��ة خالل
األسبوعين الماضيين ،كانت تنبئ بقرب المعركة ،فالحشود
العسكرية لك ّل من حزب الله والجماعات اإلرهابية وال سيما
«جبهة النصرة» في القلمون وعلى تخومها بلغت ذروتها،
بعد تراجع القوات العسكرية السورية في محافظة إدلب وال
سيما في جسر الشغور إثر هجوم لـ«النصرة» على المنطقة
بدعم تركي -سعودي.
وبحسب مصادر متابعة ،فإنّ حزب الله يع ّول أهمية كبرى
على نتيجة المعركة التي سيخوضها بشراسة لتحقيق نصر
واضح ال لبس فيه على الجماعات التكفيرية ،لما يحمل هذا
النصر م��ن أب�ع��اد على أك�ث��ر م��ن مستوى ،لبنانيا ً وسوريا ً
وإقليميا ً وحتى «إسرائيلياً».
فعلى الصعيد اللبناني ،ترى المصادر أنّ انتصار الحزب
س�ي��ؤدي إل��ى خلق وق��ائ��ع متدرجة ف��ي ال��وض��ع السياسي،
تطال مجمل االستحقاقات والملفات العالقة .من هنا تفسر
المصادر أسباب صراخ قوى  14آذار حول معركة القلمون
ومحاولة الضغط إلبعاد حزب الله عنها.
أما سورياً ،فلالنتصار ثالثة أبعاد :األول تأمين الحماية
للعاصمة دمشق بعد دحر الجماعات اإلرهابية عن حدودها.
والثاني ،إعادة التوازن اإلعالمي االستراتيجي على األرض
السورية بعد االختالل الذي أصابه ،عقب تراجعات الجيش
السوري عن عدد من المناطق في إدلب .الثالث ،فقء «الدملة
التي تن ّز قيحاً» ف��ي خ��اص��رة السياق العسكري اللبناني ـ
السوري.
وع�ل��ى المستوى اإلقليمي ،ف��إنّ ان�ت�ص��ار ال �ح��زب ،وفق
المصادر ،هو بمثابة قلب ظهر المجن في وج��ه السعودية
التي تخوض حربا ً مفتوحة ض ّد محور المقاومة ،علما ً بأنّ
ه��ذه ال�ح��رب ب��دأت منذ س�ن��وات ع��دة ول��م تهدأ حتى ف��ي عز
المواجهات العديدة بين هذا المحور والعدو «اإلسرائيلي»،
لكنها في اآلونة األخيرة باتت مكشوفة وتجاوزت الخطوط
الحمر سياسيا ً وعسكريا ً وإعالمياً.
وف��ي ال �س �ي��اق ،ف ��إنّ ال �ص��راع م��ع «إس��رائ �ي��ل» ل��ن يكون
بمنأى عن نتيجة المعركة إذ أنّ سيطرة الحزب ومعه القوات
السورية على القلمون المالصقة للقصير التي ح� ّررت منذ
نحو عامين ،ستوفر عمقا ً استراتيجيا ً للمقاومة يشكل خطرا ً
كبيرا ً على المعركة الكبرى مع العدو الصهيوني.
ُيضاف إل��ى ذل��ك ،كما تقول المصادر ،أنّ ح��زب الله في
معركة القلمون سيشهده أع��داؤه كما لم يشهدوه من قبل
لناحية نوعية السالح الذي سيستخدمه ،ووسائل الضرب
الميداني وطريقة القتال المباشر كما طريقة احتالل بعض
ال�ن�ق��اط االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،م��ا سيجعل ال�ن�ظ��رة إل��ى ح��زب الله
ترتقي إلى مستوى جديد.
أم ��ا طبيعة ال �م �ع��رك��ة ،ب�ح�س��ب ال�م�ع�ل��وم��ات والمعطيات
المج ّمعة لدى المصادر ،فإنها تقوم على مبدأ الض ّم الطويل،
بمعنى أنها لن تكون شاملة وسريعة وذلك لثالثة أسباب:
أوالً ،التقليل من حجم الخسائر في صفوف الحزب ،ثانياً،
الطبيعة الجغرافية المع ّقدة للمنطقة ،ثالثاً ،تشديد قيادة
المقاومة على االلتزام بالخطة الموضوعة.
وفي الخالصة ،تؤكد المصادر أنّ ما قبل معركة القلمون
لن يكون كما قبلها ،واصفة المنطقة بأنها تورا بورا لبنان،
لكن ما عجزت عنه قوات «مارينز» األميركية في حربها مع
طالبان أفغانستان ،سينجح فيه حزب الله في القلمون في
إط��ار حسابه المفتوح مع الجماعات التكفيرية في سورية
وتهديدها الدائم والمباشر لألمن واالستقرار والتعايش في
لبنان.

خفايا
خفايا

نشطت المباحثات اإلقليمية في األيام الماضية وتدخلت
أجهزة االستخبارات التركية ،رسمياً ،على خط المعارك
المرتقبة ميدانيا ً في سورية وهي التي تتح ّمل جزءا ً كبيرا ً من
المسؤولية في أي حرب أو تدهور أمني فيها ،بسبب نفوذها
لدى مسلحي «جبهة النصرة» و«داعش» .فلوجيستيا ً تعتبر
أنقرة شريان المجموعات المسلحة ،وال يحرجها هذا األمر
بل هي تناور فيه ما استطاعت في األروق��ة الديبلوماسية،
كورقة قوة منحتها إياها واشنطن مع القوى اإلقليمية.
إنّ التسوية التي ت � ّم ال �ت��داول فيها ح��ول القلمون كانت
مفاوضات تنتج انسحابا ً للمسلحين من المنطقة إلى «الرقة»
شمال سورية ،من دون المواجهة مع حزب الله والجيش
ال �س��وري ،م��ا أث��ار الشكوك ح��ول إمكانية نجاح مثل هذه
الخطوة التي تعتبر «هزيمة « و«تفريطا ً « ،إال أنّ األمور التي
كانت تؤدي إلى هذه الصيغة كانت رسائل إيرانية حازمة إلى
تركيا تؤكد لها أنّ قبول التركي شريكا ً في المفاوضات المقبلة
مع إيران حول مجمل ملفات المنطقة واألسواق االقتصادية
التي ستفتح أمامها بعد التوقيع النووي مع الغرب يتطلب من
أنقرة تنازالت تؤكد جدية الشراكة مع إيران ،تترجم بداية
في سورية وبالتالي تفيد الرسائل اإليرانية بأنّ هذه المعركة
هي معركة وجود وأنها جاهزة لك ّل أنواع الدعم لحلفائها وأنّ
معارك قاسية تنتظر الجميع.
إنّ إعالن حزب الله التعبئة العامة في القلمون و بدأت أولى
شرارات المعارك في جرود بريتال والطفيل موقعة إصابات
في صفوف المسلحين وعدد من مدرعاتهم ،يعني أنّ القرار

اتخذ بقوة من قبل قيادة حزب الله وسبق ألمين عام الحزب
السيد حسن نصرالله أن توقع معارك ربيع مقبلة بعد ذوبان
الثلوج ،وطلب التكاتف الداخلي حينها لمواجهة اإلرهاب من
ك ّل األفرقاء اللبنانيين ،بناء على معطيات متعدّدة أولها أنّ
الوقت بدء يداهم الجميع ولم يعد من مصلحة أحد االنتظار
أكثر إقليميا ً من أجل الدخول على خط التسويات ،وثانيها أنّ
حزب الله تأكد من نوايا إقليمية كبرى بفتح المعركة ،ومن أنّ
خرقا ً ما دخل على خط المفاوضات إلفشالها بهدف توريطه
في المعركة التي ال تتخذ طابعا ً محليا ً إنما إقليميا مستمد من
تأثيره على سير المعارك في اليمن كحلف مرتبط ارتباطا ً
وثيقا ً بالجبهات المشتعلة .ومن المؤكد أنّ هذا الخرق هو
«إسرائيلي» ،وقد طالبت «إسرائيل» بفتح المعركة ،معتبرة
أن�ه��ا معركة وج��ود ومصير بالنسبة إل�ي�ه��ا ،ف��إن ربحتها
تستطيع فصل رأس المقاومة عن جسدها كمم ّر وشريان
حيوي لتسلح حزب الله في لبنان .وبالتالي ترى تل أبيب أنه
يجب استغالل الشهرين المقبلين ألقصى حدود قبل التوقيع
النووي اإليراني مع الغرب مهما كلف األمر.
قبل الحديث عن ه��ذه المعركة بأيام حاولت «إسرائيل»
جس نبض حزب الله والتحقق من معادلة الردع التي رسمها
ّ
بعد عملية شبعا بغارات في القلمون ،لكنه لم يعلن عنها ولم
يطرح نية بالتبني .
ستحاول «إسرائيل» من خالل معركة القلمون الضغط
من أجل إغ��راق حزب الله فيها ،فك ّل ما يعنيها منها هو هذا
الحزب ال��ذي ف��رض عليها معادلة مكلفة في ح��ال تورطها
المباشر معه وعليه ،وطالما أنها لن تتهاون في أي فرصة
باهظة الكلفة على حزب الله يبدو أنها ضغطت بشدة على
األميركيين الذين فسحوا المجال لحلفائهم باختبار كافة
مكامن قدراتهم على حصد إنجازات في الشهرين الحاسمين

مجل�س الوزراء وافق على المعايير المبدئية
المعتمدة في الموازنة ويتابع المناق�شة غد ًا

(تموز)

جانب من جلسة مجلس الوزراء َ
وافق مجلس ال��وزراء «على األسس والمعايير التي
ت ّم اعتمادها من أجل تحديد األرقام العائدة للواردات
والنفقات المرتقبة ،كما ق ّرر مواصلة مناقشة تفاصيل
الموازنة خ�لال الجلسة المق ّرر عقدها ي��وم الخميس
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خصصت الستكمال درس
عقد مجلس الوزراء جلسة ّ
مشروع موازنة العام  ،2015عند الرابعة من بعد ظهر
أمس في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة
تمام سالم وحضور غالبية ال��وزراء ،الذين غاب منهم
وزير الصحة وائل أبوفاعور والسياحة ميشال فرعون.
إثر الجلسة التي استمرت قرابة ثالث ساعات ،تال
وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج المقررات الرسمية اآلتية:
«بناء لدعوة رئيس مجلس الوزراء ،عقد المجلس جلسة
عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الثلثاء الواقع
فيه  5أيار  2015في السراي الحكومي برئاسة دولة
الرئيس وحضور ال��وزراء ،الذين غاب منهم الوزيران
وائل أبو فاعور وميشال فرعون.

المخصصة لمتابعة دراس��ة
في مستهل الجلسة
ّ
مشروع موازنة العام  ،2015توقف دولة الرئيس عند
عيد الشهداء والسيما شهداء الصحافة ،والذي يصادف
يوم السادس من أيار ،منوها ً بالدور الذي قام به هؤالء
الشهداء دفاعا عن الحرية واالستقالل ،وطلب من الوزراء
الوقوف دقيقة صمت إحياء لذكراهم ،وذكر أنّ األعالم
ستنكس غدا ً بمناسبة هذا العيد.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة مشروع الموازنة
المخصصة لها هذه الجلسة ،فقدم وزير
للعام 2015
ّ
المالية عرضا ً مفصالً ألرقام الموازنة بما فيها مجموع
النفقات والواردات المرتقبة .ثم ت ّمت مناقشة مستفيضة
لهذه األرق��ام ولمختلف بنود الموازنة ،وق � ّرر مجلس
الوزراء بنتيجتها الموافقة على األسس والمعايير التي
ت ّم اعتمادها من أجل تحديد األرقام العائدة للواردات
والنفقات المرتقبة ،كما ق ّرر مواصلة مناقشة تفاصيل
الموازنة خ�لال الجلسة المقرر عقدها ي��وم الخميس
المقبل في .»2015 5/7

ن�شاطات
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة،
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ،وجرى
البحث في شؤون قضائية.
ثم استقبل الملحق العسكري السعودي العميد الركن ثامر السبهان
يرافقه القائم بأعمال الملحقية العسكرية السعودية العقيد سالمة
المسلوخي ،وذلك في زيارة وداعية ت ّم خاللها التداول في العالقات
الثنائية بين جيشي البلدين.
 ع��رض متروبوليت ب��ي��روت وتوابعها ل��ل��روم األرث��وذك��س
المطران الياس عوده التطورات مع سفير اليونان في لبنان تيودور
باساس الذي قال« :تشرفت بزيارة المطران عودة ،إنه رجل إيمان
وحوار ومصالحة ،هذه زيارتي األولى لدار المطرانية ،وكانت مناسبة
ألناقش مع سيادته أمورا ً تتعلق بإيماننا ،لكن بما أننا نحيا في هذا
العالم ،وبما أنّ سيادته رجل حكيم ،فقد استمعت بانتباه إلى ما
قاله».
ثم استقبل عوده ،الوزير السابق فاروق البربير.

قهوجي وصقر

عودة وسفير اليونان

(مديرية التوجيه)

قبل التوقيع مع طهران ،ففتحت معارك اليمن وأنبار العراق
وشمال سورية واليوم القلمون.
تضغط «إسرائيل» على الواليات المتحدة دولياً ،واألتراك
والحلفاء إقليميا ً في عدم االستعجال بالمفاوضات من أجل
الحلول في سورية ،طالما ما زال هناك بعض الوقت الذي
يسمح بإغراق أعدائها وتوريطهم في حرب مضنية ،وفق
معادلتين تخاطب فيهما األميركيين وهما:
أوالً :ح��زب الله هو خصمها ال�ل��دود و ك� ّل ما يعنيها من
معركة القلمون هو وقف الشريان الحيوي وإم��داد الحزب
ب��ال�س�لاح ه��ذه المنطقة ت �ح��دي��داً ،ل��ذل��ك ه��ي معركة وجود
«إس��رائ �ي��ل» ووج ��وده ��ا ب��ال�ت��ال��ي إذا نجحت ف��ي مساعدة
اإلرهاب ،وخصوصا ً «جبهة النصرة» من ربح المعركة في
القلمون وبسط النفوذ على منطقة تمتد من جبل الشيخ حتى
البحر ،وبذلك تؤمن «إسرائيل» ع��ازالً ال يسمح باالشتباك
المباشر معها ونقطع اتصال لبنان بسورية ،وتقضي على
رئة المقاومة .فلماذا ال تدعم وتدخل بزخم في هذه الحرب؟
ث��ان �ي �اً :إذا ك ��ان ع ��دو األم�ي��رك�ي�ي��ن ه��و «اإلره � ��اب وع��دو
«إسرائيل» هو حزب الله ،فلماذا ال تترك «إسرائيل» وأميركا
أعداءهما يتقاتلون ويلحقون الهزائم ببعضهم البعض .لماذ
ال تتركا حزب الله يضعف و يتورط طالما كالهما تعتبرانها
معركة وجود أصالً ،وبالتالي المعارك قاسية ال محالة؟
في هذا اإلطار ،يؤكد العميد اللبناني المتقاعد الياس حنا
لـ«البناء « إنّ هذه المعركة بالنسبة إلى «اإلسرائيليين» هي
ت��ورط وان�ه�م��اك واس�ت�غ�لال ل�ح��زب ال�ل��ه واس�ت�ن��زاف ل��ه إذا
طالت ،والمستفيد هو العدو «اإلسرائيلي» وهو متفرج ويرى
األع��داء يتقاتلون ،إال أنّ األكثر خطورة عليه هو حزب الله
ّ
سيخف الضغط
لذلك عندما يتكبد حزب الله خسائر كبيرة
عليه في الجنوب والجوالن ،في رأيه.

ابراهيم :الإرهاب
ال يتهدّ دنا
من الخارج فقط
أك��د المدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم أنّ «االره���اب في لبنان
ليس جديداً» .وقال في افتتاحية العدد
 20من مجلة األمن العام« :كانت للجيش
واألجهزة األمنية جوالت ت ّم فيها تسطير
أروع البطوالت في الضنية ومخيم نهر
البارد وغيرهما في الكثير من البؤر التي
كانت تنبت هنا وهناك .لكنّ ما يحصل
منذ اندالع األحداث في الجوار والمنطقة،
يجعل البلد يئنّ من جراحاته التي طاولت
مناحي الحياة الوطنية كلها ،باصطفافات
مذهبية حيناً ،وانقسامات مناطقية أو
حزبية أحياناً».
والح��ظ أنّ «اإلره���اب ال يتهدّدنا من
ال��خ��ارج فقط ،فقد ظهرت ب��ؤر ع��دة في
الداخل ،ما زاد من حجم المه ّمات الملقاة
على عاتق القوى العسكرية واألمنية التي
تبذل جهودا ً جبارة ودقيقة ،منعا ً أليّ
يمس الوطن والمواطن وإنسانية
خلل
ّ
المقيمين طوعا ً أو قسرا ً على أرض لبنان.
فالنزف الحا ّد للجهود العسكرية واألمنية
واالستخبارية يتوزع على مساحة البالد
وحدودها».
وأضاف« :إلى الجهد العسكري واألمن
االستباقي الذي نقوم به من ضمن وفائنا
لقسمنا وواجباتنا ،هناك السعي الحثيث
إل��ى حفظ أم��ن الوطن واس��ت��ق��راره على
المستويين الداخلي والخارجي ،لجهة
مكافحة الجريمة بك ّل أنواعها وضبط
ال��ح��دود ال��ب��ري��ة وال��ب��ح��ري��ة ،ف��ي وق��ت
يهمل كثيرون أساسيات وطنية ينبغي
العمل عليها ولها ،والخروج من االختبار
األصعب والوجودي الذي يم ّر فيه لبنان
واللبنانيون ،ومن دون استثناء طائفيا ً
وحزبيا ً ومناطقيا ً وجبهوياً».

استبعدت أوساط قوى
 14آذار إنجاز االستحقاق
الرئاسي في المدى
المنظور بالرغم من عل ّو
الصراخ وتوالي النداءات
للبطريرك الماروني
بشارة الراعي وغيره
من القيادات الروحية
والسياسيةاللبنانية
وحركة الموفدين العرب
واألجانب وتشديد الجميع
على ضرورة انتخاب
رئيس الجمهورية في
أسرع وقت ممكن .معتبرة
أنّ هذا «الصخب» يهدف
إلى إبقاء االستحقاق
المذكور حاضرا ً في
األذهان ال أكثر وال أق ّل،
بانتظار حصول التسويات
الكبرى الدولية –
اإلقليمية ،التي يبدو أنها ال
تزال بعيدة.

بري عر�ض التطورات مع ميقاتي وعدوان
والتقى عمرو مو�سى

بري وموسى خالل لقائهما في عين التينة
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري األوضاع العامة مع زواره في عين
التينة ،حيث التقى الرئيس نجيب ميقاتي ،ثم استقبل النائب جورج عدوان
الذي قال بعد اللقاء« :التواصل مع دولة الرئيس بري أكثر من طبيعي ،ألننا
نعلم جميعا ً حرص دولته وحرصنا على المؤسسات الدستورية ،وفي النهاية
لن يبقى لنا نحن اللبنانيين إال هذه المؤسسات لنعود وننطلق منها في عملية
بناء وطننا ،ومنها رئاسة الجمهورية ،لذا نص ّر مرة أخرى ونك ّرر الدعوات إلى
انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن».
وأضاف« :الوقت األطول في اجتماع اليوم كان للحديث عن قانون االنتخابات
وأهميته في إعادة تكوين السلطة وإراحة ك ّل اللبنانيين بقانون يؤ ّمن التمثيل
الصحيح والعيش معا ً كلبنانيين .واعتقد في هذه المجال أنّ هناك قانونين في
المجلس النيابي :القانون الذي طرحه الرئيس بري ،والقانون الذي طرحته
القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي االشتراكي».
وألننا نحرص على تشريع الضرورة ،وألنه في رأس سلم أولويات تشريع
الضرورة يأتي قانون االنتخابات نظرا ً إلى أهميته لك ّل اللبنانيين ولك ّل
المك ّونات ،فقد تكلمنا مط ّوال ً عن السبل لكي يكون هذا القانون من جديد على
المضي قدما ً في تشريع الضرورة».
جدول أعمال المجلس ،لكي نستطيع
ّ
كما التقى بري األمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى،
وعرض معه التطورات في المنطقة.
كما استقبل رئيس لجنة الب ّر واإلحسان في صور حسين بيطار.

