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قضية اليوم

حزب اهلل في سوريا

 15شهرًا من اإلنجازات األمنية والعـــ
إبراهيم األمين  -حسن عليق
اس �ت �ع �ج �ل��ت «امل� �ع ��ارض ��ة ال �س��وري��ة»
ال � ّ
�زج ب�ح��زب ال�ل��ه ف��ي حلبة صراعها
م ��ع ال �ن �ظ��ام م �ن��ذ ال �ل �ح �ظ��ات األول� ��ى
ٌ
الشتباكها معه .استعجال كان سببه
الوحيد ـــ وكما دلت األحداث الالحقة
ـــ االعتقاد الجازم لدى قادة املعارضة
ف ��ي امل� �ح ��ور ال �غ��رب��ي  -اإلس��رائ �ي �ل��ي
ال �خ �ل �ي �ج��ي  -ال �ت ��رك ��ي ،ب� ��أن س�ق��وطالنظام ك��ان مسألة أسابيع فقط ،ما
ج �ع��ل م �ط �ل��ب ال ��رب ��ط امل �ص �ي��ري ب�ين
الحزب والنظام أساسيًا في معادلة
ه � ��ؤالء .أض� ��ف إل� ��ى ذل � ��ك ،اس�ت�ع�ج��ال

خ �ص ��وم ح� ��زب ال �ل ��ه ف ��ي ل �ب �ن��ان ه��ذا
ال��رب��ط ،لقناعتهم ،ه��م أي�ض��ًا ،ب��أن ال
داعي ملراعاة الحزب طاملا أن إطاحته
باتت قريبة.
ح ��زب ال �ل��ه ،اس �ت��دل ب��اك �رًا ع�ل��ى ه��ذه
املعطيات .وأمكنه م��ن خ�لال وسائل
ك�ث�ي��رة ،ال�ت�ع��رف ع��ن ق��رب إل��ى كيفية
تعامل املعارضني على األرض وفي
االتصاالت الخارجية .وأمكن الحزب،
س��ري�ع��ًا ،ف�ه��م ال��رؤي��ة االستراتيجية
مل��ن يعمل ب�ق��وة وس��رع��ة على خطف
واس �ت �غ�لال اع �ت��راض��ات أه�ل�ي��ة ،نحو
ب��رن��ام��ج ي �ت �ج��اوز م�ط��ال��ب اإلص�ل�اح.
وكانت لدى الحزب خالصة سريعة،

وإن ت ��أخ ��ر ف ��ي ال� �ح ��دي ��ث ع �ن �ه��ا ،أو
ح�ت��ى ال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا واق �ع �ي��ًا ،وه��ي
س� ّ�ه�ل��ت ف�ه�م��ه ال�ع�م�ي��ق ل �ل �ص��راع بني
محور املقاومة واملحور اإلسرائيلي
اإلق �ل �ي �م��ي وال � ��دول � ��ي .ل� �ك ��ن ،ال �ض��وء
األح� � � �م � � ��ر ،أش� �ع� �ل� �ت ��ه ح � ��ال � ��ة ال� � �ع � ��داء
ال �ت��ي ظ �ه��رت م��ن ال �ق��وى ال �ب ��ارزة في
امل �ع��ارض��ة .وم��ع ذل ��ك ،ح��اف��ظ ال�ح��زب
ع �ل��ى م �س �ي��ره ال��دق �ي��ق وال �ب �ط��يء في
حقل األل �غ��ام ال �س��وري ،م��راق�ب��ًا حينًا
وم� �ت ��وس� �ط ��ًا ب �ي��ن م � �ع ��ارض �ي�ن وب�ي�ن
النظام أحيانًا كثيرة.
كان حزب الله يدرك ،ويعلم ،أن تنشيط
القواعد التكفيرية في أوساط مدنية

الحرب النفسية ...واإلعالم الرسمي السوري
منذ اليوم األول لدخول حزب الله في
املعركة الكاملة في سوريا ،تصرفت
املقاومة وف��ق ما أعلنه قائدها السيد
حسن نصر الله ،أن الخطر الداهم من
ال�ش��رق ال يقل ع��ن الخطر ال��داه��م من
الجنوب .وه��ذا يكفي ألن تضع قيادة
امل �ق��اوم��ة إم�ك��ان��ات�ه��ا ك��اف��ة ف��ي خدمة
املعركة .وحصل ،أن استخدم مقاتلو
الحزب عددًا من األسلحة والتكتيكات
ال �ت��ي ك��ان��ت ط � ّ�ي ال �ك �ت �م��ان ح �ت��ى بني
ق��واع��د ال�ح��زب .وبالتالي ،ق��رر الحزب
توظيف كامل خبرته في هذه املعركة.
وم � ��ن ض �م��ن ذل� � ��ك ،ال ف ��ي م �ق��دم �ه��ا،
تجربته الهائلة ف��ي ال�ح��رب اإلعالمية
والنفسية ضد العدو.
طريقة عمل امل�ق��اوم��ة ،تجعل اإلع�لام
ال� �ع ��ام ،ك �م��ا اإلع �ل��ام ال �ح��رب��ي ذا دور
مباشر .وهو ما فتح الباب أمام آليات
من التعاون مع قيادة الجيش السوري
لتظهير ن�ت��ائ��ج امل��واج �ه��ات ب�م��ا يفيد،
ل �ي��س ف �ق��ط ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال �ج �م �ه��ور
ال � ��ذي ك ��ان ي �ت��رق��ب ن �ج��اح��ات ب�ع��دم��ا
ع ��ززت امل�ج�م��وع��ات املسلحة نفوذها
في مناطق كثيرة ،بل ك��ان يستهدف
زرع فكرة راسخة في عقول عناصر
املجموعات املسلحة ،وعلى اختالف
انتماءاتهم السياسية أو العقائدية ،بأن
املعركة ستكون خ��اس��رة ،وأن ق��درات
ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري وق� � ��درات امل �ق��اوم��ة

اللبنانية ،ال تتصل فقط بتفوق ناري،
بل بنوعية الخطط وطبيعة التكتيكات
ومعنويات املقاتلني والجنود .وكانت
ه ��ذه امل �ع��رك��ة ت�ت�ط�ل��ب دورًا مفصليًا
للكاميرا.
ب�ع��د ق� ��رار دخ� ��ول ال�ق�ص�ي��ر ،انطلقت
أوس � ��ع ع �م �ل �ي��ة إع�ل�ام �ي��ة ن �ج �ح��ت ف��ي
تحقيق اخ �ت��راق��ات ك�ب�ي��رة ف��ي عقول
املسلحني .ال بل إن عمليات عسكرية
أخ��رى نجحت بفضل ع��وام��ل كثيرة،
م� ��ن ب �ي �ن �ه��ا االه � � �ت� � ��زاز ال �ك �ب �ي��ر ل ��دى
قواعد املسلحني ،بفعل نتائج الحرب
النفسية ال�ت��ي ك��ان��ت تشن م��ن خالل
ط��ري�ق��ة تغطية امل �ع��ارك ،س ��واء بالبث
ال� �ح ��ي ،أو ال �ت �ق ��اري ��ر اإلخ � �ب� ��اري� ��ة ،أو
ت�ق��اري��ر امل��راس �ل�ين ،ال �ت��ي رك ��زت على
تقديم صورة حقيقية وواقعية (برغم
ق �س��اوت �ه��ا أح �ي ��ان��ًا) ل �ك��ن ،ب �م��ا يمنع
على ق�ي��ادات املجموعات املسلحة أي
م �ح��اول��ة ل�ل�ت�ل�ف�ي��ق ،وخ �ص��وص��ًا عند
املقاتلني ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ع��رف��ون أن ما
يعرض ه��و صحيح .وت��راف��ق ذل��ك مع
تراجع تأثير منظومة اإلع�لام الخادع
ال� ��ذي ق��ادت��ه «ال� �ج ��زي ��رة» و«ال �ع��رب �ي��ة»
وقنوات أخرى عربية وأجنبية.
ً
ظل األمر يحقق تقدمًا كبيرًا ،وصوال
إلى معركة يبرود األخيرة ،حيث أدت
ال� �ح ��رب ال�ن�ف�س�ي��ة دورًا ّح��اس �م��ًا في
االن �ت �ص��ار ال �س��ري��ع ،وم��ك�ن��ت الجيش

ال� � �س � ��وري وم� �ق ��ات� �ل ��ي امل � �ق� ��اوم� ��ة م��ن
الوصول إل��ى األه��داف بأقل الخسائر
في صفوفهم ودون تعريض املناطق
املعركة
املستهدفة لدمار كبير .وكانت
ً
اإلع�لام �ي��ة ـ�ـ�ـ ال�ن�ف�س�ي��ة ،ت�ت��رج��م ع�م�لا
أمنيًا واس�ت�خ�ب��اري��ًا ج �ب��ارًا ،جعل كل
م�ق��ات��ل ف��ي ال�ج�ه��ة امل�ق��اب�ل��ة ،يتصرف
ع �ل��ى أن ��ه م �ه��زوم ح �ت �م��ًا .ف �ك��ان ق��رار
ه� ��ؤالء ،إم ��ا ال �ه��روب واالن �س �ح��اب ،أو
الدخول في تسويات ،أو املوت!
بعد ي�ب��رود ،ط��رأ عنصر مقلق ،تمثل
في ق��رار اتخذته جهات سورية عليا
ت �ش��رف ع�ل��ى امل �ل��ف اإلع�ل�ام ��ي ،بمنع
التغطية املباشرة واإلعالمية امليدانية
دون ال �خ �ض��وع إلرادت� �ه ��ا ول�خ�ط�ت�ه��ا.
وق��دم��ت ذرائ� ��ع ب��اه �ت��ة ،ال يمكنها أن
ت�غ�ط��ي ع �ل��ى ف �ش��ل اإلع �ل��ام ال��رس�م��ي
السوري في مواكبة األح��داث بطريقة
مهنية وعصرية وواقعية ،وبعيدًا عن
ال�ش�ع��ارات التي ل��م يعد لها م��ن مكان
في الحروب الحديثة.
ول ��ذل ��ك ،ب� ��دأت ال �ن �ت��ائ��ج ال�س�ل�ب�ي��ة ل�ه��ذا
القرار باالنعكاس ،من يوم الدخول إلى
فليطا وراس املعرة إل��ى بقية املناطق
في القلمون ،وكذلك مع طريقة التغطية
ال��رت �ي �ب��ة وامل� �ت ��أخ ��رة ل�ع�م�ل�ي��ة ت�ح��ري��ر
رنكوس على أيدي الجيش واملقاومة.
ثمة مشكلة حقيقية ،تحتاج إلى عقل
وقرار!

وشعبية حضرت قوى املعارضة فيها
بقوة ،له أهداف إضافية .وهي تصب
ف��ي مصلحة ال�ه��دف الرئيسي نفسه
ض��د ال �ح��زب وض��د امل �ق��اوم��ة .وب��رزت
امل� �ف ��ردات امل��ذه �ب �ي��ة ف��ي ال �ت �ع��ام��ل مع
ال��داع�م�ين للنظام م��ن س��وري�ين وغير
سوريني .وك��ان واضحًا ،أن استدراج
الجميع إلى حرب ذات طابع مذهبي،
ص� ��ار م �ط �ل �ب��ًا رئ �ي �س �ي��ًا ع �ن��د داع �م��ي
املسلحني في سوريا ،الذين ّاعتبروا
أن رفع شعار «ح��رب أهل السنة» من
ش��أن��ه رف��ع العصبية ،وخ�ل��ق أرضية
ع ��دائ �ي ��ة ض ��د ح� ��زب ال� �ل ��ه ع �ل��ى وج��ه
التحديد .ومع محاوالت إلصاق تهم
القتل والتفظيع بالحزب ،كان هؤالء
ي �ب �ح �ث��ون ع ��ن ف ��خ اس �ت��رات �ي �ج��ي يقع
فيه الحزب وبيئته .وم��ن ه��ذا الباب،
دخل هؤالء إلى هدف ّ
املس بمقدسات
شيعية ،وال سيما مقام السيدة زينب
الواقع جنوب دمشق .وسارع الحزب
إل ��ى ط�ل��ب م��واف �ق��ة ال �ق �ي��ادة ال�س��وري��ة
على نشر مجموعات من مقاتليه ،ملنع
سقوط املقام تحت سيطرة املسلحني.
وك��ان��ت ه��ذه اإلش ��ارة العلنية األول��ى
ل�ت��دخ��ل ال �ح��زب .وخ�ل�ال وق��ت ط��وي��ل،
ل��م ي�م��ارس مقاتلو ال�ح��زب ه�ن��اك ،أي
عمل هجومي ،بل سقط منهم عناصر
ك �ث �ي��رة ،ك��ان��وا ي �ت �م��رك��زون ف��ي ن�ق��اط
هدفها حماية املقام.
لكن األم��ر لم يقف عند ه��ذا الحد .لم
ً
يكن الحزب غافال عن سعي الكثيرين
إلى النيل منه مباشرة .هاله القصور
السياسي عند من يرعى املجموعات
املسلحة ،ومن يعمل معهم في لبنان
أي�ض��ًا .لكن ال��ذي ح�ص��ل ،ه��و أن��ه في
مكان ليس بعيد عن سوريا ،وحيث
تقوم غرفة العمليات الحقيقية ،قررت
جهة معروفة ،رفع مستوى التهديد
امل �ب��اش��ر ض��د ح ��زب ال �ل��ه .ف �ك��ان ق��رار
م��واك �ب��ة ال�ح�م�ل��ة اإلع�لام �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة
ض ��د ال� �ح ��زب ألن� ��ه ي �ق��ف إل� ��ى ج��ان��ب
ح�ك��م ال��رئ �ي��س ب �ش��ار األس� ��د ،بحملة
داخ�ل�ي��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة ت�ج�ع��ل م��ن سالحه
مصدر الخطر على اللبنانيني .لكن
الخطوة العملية ،كانت مطلوبة في
نقطة حساسة بالنسبة إلى الحزب.
وف � ��ي ه � ��ذا ال � �س � �ي� ��اق ،ج � ��اء «ال �خ �ط��أ
االس � �ت ��رات � �ي � �ج ��ي» ل � �ه� ��ذه امل� �ع ��ارض ��ة
امل �س �ل �ح��ة وم� ��ن ي �ق��ف خ �ل �ف �ه��ا ،بفتح
معركة «تطهير» في القرى الحدودية
مع قضاء الهرمل.
فرض استحقاق القصير نفسه على
بيئة ال �ح��زب الشعبية ،وت��ال�ي��ًا على
قيادته .كانت هذه العمليات ،بمثابة
دع��وة رسمية وإل��زام�ي��ة للحزب ،كي

يتدخل عسكريًا ،وبطريقة مختلفة
ه��ذه امل� ��رة .ف��ي ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ،تخلت
امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة ع��ن ح��ال��ة «رب��ط
ال�ن��زاع» مع الحزب ،واندفعت صوب
املواجهة العسكرية املباشرة.

الحدود الطويلة قبل عام

ً
لنعد قليال إلى ما قبل عام من اليوم،
ف� �م ��ن ي �ن �ظ��ر إل � ��ى خ ��ري� �ط ��ة ال� �ح ��دود
اللبنانية ــ السورية ،سيجد شريطًا
ً
ي�م�ت��د م��ن ت�ل�ك�ل��خ ش �م��اال إل ��ى ت�خ��وم
طريق دمشق ــ بيروت جنوبًا ،خاضع
بشكل ش�ب��ه ت��ام لسيطرة امل�ع��ارض��ة
ال�س��وري��ة .وه ��ذا ال�ش��ري��ط تقابله في
ل �ب �ن��ان امل� �ن ��اط ��ق امل� �م� �ت ��دة م ��ن وادي
خالد إلى كفرزبد ،مرورًا بجرود قرى
منطقة بعلبك وعرسال والهرمل.
ك��ان��ت م��دي�ن��ة ال�ق�ص�ي��ر واس �ط��ة عقد
ه��ذا الشريط ،ال��ذي أرادت��ه املعارضة
ال �س��وري��ة منطلقًا إلع� ��ادة ال�س�ي�ط��رة
ع �ل��ى ح �م��ص ،ول �ف �ص��ل األخ� �ي ��رة عن
دم� � �ش � ��ق ،وق� � ��اع� � ��دة خ �ل �ف �ي ��ة إلم � � ��داد
ال� �غ ��وط� �ت�ي�ن ب ��ال � �س �ل�اح وامل� �ق ��ات� �ل�ي�ن.
ومنطقة القلمون هي الجزء األكبر من
هذا الشريط؛ فهي تمتد من جنوبي
ال �ق �ص �ي ��ر ،إل � ��ى ال� �ت� �خ ��وم ال �ش �م��ال �ي��ة
وال �غ��رب �ي��ة ل�ل�ع��اص�م��ة .ه ��ذا ال�ش��ري��ط
ك��ان ببساطة ،ت�ه��دي�دًا استراتيجيًا،
ملستقبل النظام في سوريا ،وللبنان.
ف��ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ه��ذه املنطقة كانت
تهدد طريق إمداد املقاومة ،ومناطق
ً
ان �ت �ش��ار بيئتها ف��ي ل �ب �ن��ان .وف�ض�لا
ع��ن ذل ��ك ،ث�م��ة خ�ط��ر ال ي�م�ك��ن وصفه
باالستراتيجي على أص��ل وجود
إال
ّ
لبنان ،يتمثل بإقامة إم��ارة لتنظيم
«القاعدة» وحلفائه على طول الطرف
اآلخ � ��ر م ��ن ال � �ح� ��دود .وه � ��ذه اإلم � ��ارة
ك ��ان ��ت آخ � � ��ذة ف� ��ي ال � �ت ��وس ��ع .ج� ��اءت
ج� ��رائ� ��م امل� �ج� �م ��وع ��ات امل �س �ل �ح ��ة ف��ي
ق��رى ال��ري��ف امل�ح��اذي ملدينة الهرمل،
ليضرب في صلب الحاضنة الشعبية
للمقاومة ،وخ�ص��وص��ًا عندما ب��دأت
عملية تهجير سكان منطقة حوض
ال �ع��اص��ي ،اب� �ت � ً
�داء م ��ن ن �ه��اي��ة أي �ل��ول
.2012
وف��ي ال�ق�ل�م��ون ،ل��م تتوقف املعارضة
ع��ن ق�ض��م امل �ن��اط��ق وامل ��واق ��ع ،م��رك��زة
ع�ل��ى ال �ح��دود م��ع ل�ب�ن��ان .واستغلت
الفراغ ال��ذي أحدثه اضطرار الجيش
ال� � �س � ��وري إل � ��ى س� �ح ��ب وح � � � ��دات م��ن
ال �ن �خ �ب��ة ف ��ي ه� ��ذه امل �ن��اط��ق ،ل�ت�ع��زي��ز
انتشاره في محيط دمشق ،وخاصة
بعد تموز  ،2012تاريخ بدء الحشود
الكبرى ملسلحي امل�ع��ارض��ة للهجوم
على العاصمة.

المشهد السياسي

أمن طرابلس يهتز :اشتباكات عنيفة مع الجيش
ّ
اهتز أمن طرابلس بشدة ليل أمس.
ف �ل �ل �م��رة األول � � ��ى م �ن��ذ ب � ��دء ت�ن�ف�ي��ذ
«ال �خ �ط ��ة األم� �ن� �ي ��ة» ك � ��ادت األم � ��ور
ت � �خ� ��رج ع � ��ن ال� �س� �ي� �ط ��رة .ع� � ��دد م��ن
املطلوبني فتحوا النار على الجيش
أمس .ولم تكن األدلة األولية كافية
لتحديد م��ا إذا ك��ان ال �ح��دث أمنيًا
يستهدف الجيش ،أو أنه سياسي
بالدرجة األولى وموجه إلى الوزير
أش � ��رف ري� �ف ��ي ال � ��ذي ي �ت �ه �م��ه ق ��ادة
ّ
بخذالنهم .فبعد بث مقابلة
املحاور ُ
مع ريفي (أجريت في منزله ضمن

برنامج «إنترفيوز» على تلفزيون
املستقبل) ،وخالل استكمال الحلقة
م ��ع م ��واط �ن�ي�ن ف ��ي ش� � ��ارع س��وري��ا
ب�ب��اب التبانة ،ان��دل�ع��ت اشتباكات
بني الجيش ومسلحني قرب مسجد
حربا ،بالتزامن مع تظاهرة نظمها
أح ��د ق� ��ادة امل� �ح ��اور ،ات �ج �ه��ت نحو
مكان تصوير الحلقة ،لكن الجيش
منعها م��ن ال��وص��ول .وم��ع انتهاء
الحلقة ،اشتدت حدة االشتباكات،
ما اضطر الجيش إلى إخراج فريق
عمل تلفزيون املستقبل نحو جبل

م�ح�س��ن ،ح�ي��ث اس�ت�ق�ب��ل م��واط�ن��ون
ف ��ي ال �ج �ب��ل وم� �ن ��اص ��رون ل �ل �ح��زب
العربي الديموقراطي الزميلة بوال
يعقوبيالن ،التي اتصل بها هاتفيًا
رئيس الحزب رفعت عيد ،مطمئنًا!
وب �ع��دم��ا ده ��م ال�ج�ي��ش م�ك��ان��ًا ك��ان
ي��وج��د فيه ك��ل م��ن أس��ام��ة منصور
(مطلوب للقضاء) وجمال نحيلي
وأب � ��و ه ��ري ��رة امل �ي �ق��ات��ي وش �خ��ص
راب� � ��ع م ��ن آل ال � �ح�ل��اق ،امل �ع��روف�ي�ن
ب��ان �ت �م��ائ �ه��م إل � ��ى ال �ف �ك ��ر ال �س �ل �ف��ي
امل �ت �ش��دد ،أط �ل��ق ه� ��ؤالء ال �ن��ار على

دوري ��ة ال�ج�ي��ش ،مستهدفني ماللة
ب �ق��ذي �ف��ة ص ��اروخ � �ي ��ة .وأدت ه��ذه
االشتباكات إلى سقوط جريح من
ال �ج �ي��ش ،ب��اإلض��اف��ة إل� ��ى اح �ت��راق
بعض السيارات.
وألقى مجهولون  4قنابل صوتية
في بعل الدراويش.
وك � ��ان ري �ف��ي ق ��د ذك� ��ر أن «ح �ظ��وظ
ن � �ج � ��اح ال � �خ � �ط� ��ة األم � �ن � �ي� ��ة ع��ال �ي��ة
ج �دًا» .وق ��ال« :ل��م نكن ي��وم��ًا بحالة
ع �س �ك ��رة ،ول� �ي ��س ل��دي �ن��ا م �ق��وم��ات
ال �ق �ت��ال ،وش�ب��اب�ن��ا ك��ان��وا ف��ي ح��ال

ال� ��دف� ��اع ع ��ن ال �ن �ف ��س ،وه� ��م ل�ي�س��وا
مجهزين وم��درب�ين ،ول��م نكن يومًا
ننشد القتال» .ورأى أن��ه «ال يوجد
ش��يء اسمه ق��ادة م�ح��اور ،بل هناك
م �ج �م��وع��ات  70ب��امل �ئ��ة م�ن�ه��ا أوالد
أح �ي��اء وم �ن��اط��ق» ،م �ش��ددًا ع�ل��ى أن
«كل االستنابات القضائية ستنفذ
بحق املطلوبني في املدينة».
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ،أع� �ل� �ن ��ت ق� �ي ��ادة
ال�ج�ي��ش أن��ه ب�ع��د سلسلة عمليات
ده � � ��م وم � � � �ط� � � ��اردة ،ت� �م� �ك� �ن ��ت ق� ��وى
ال �ج �ي��ش م ��ن ت��وق �ي��ف امل ��دع ��و ب ��راء

