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سياسة
تقرير

ّ
الجيش يتسلح لـ«حرب الربيع» ضد «داعش»

مساعدات أميركية «جدية» ونصائح للمستقبل بـ

أسلحة أميركية
للجيش في مرفأ
بيروت في الثامن
من الجاري (أ ف ب]

لن يتلقف تيار المستقبل دعوة
حزب الله الى مشاركته في قتال
التكفيريين في سوريا ،بعكس غالبية
السفراء األوروبيين الذين يظهرون في
مجالسهم الخاصة متابعتهم الدقيقة
للمعركة السورية ويجاهرون بوجوب
تخفيف الضغط محليًا وإقليميًا عن
حزب الله ،ويوجهون نصائح واضحة لتيار
المستقبل بهذا الخصوص

غسان سعود
ي ـت ـنــاقــل دب ـل ــوم ــاس ـي ــون أوروبـ ـي ــون
السيناريو نفسه ،تقريبًا ،ملستقبل
«ال ــدول ــة الــداع ـش ـيــة» ،مـشـيــريــن إلــى
مــرحـلـتــن أســاس ـي ـتــن :ف ــي املــرحـلــة
ال ــراه ـن ــة ،تـكـثــف ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا الـ ـضـ ـغ ــوط الـ ـج ــوي ــة –
الكردية ،بـمــوازاة تكثيف اإليرانيني
وح ـل ـفــائ ـهــم ج ـه ــوده ــم الـ ـب ــري ــة ،مــن
أجــل إلحاق الهزيمة بـ «الــدولــة» في
ال ـع ــراق .مــع ذل ــك ،ال يـمـكــن الـحــديــث
ب ـ ـعـ ــد عـ ـ ــن م ـ ــواع ـ ـي ـ ــد ،ولـ ـ ـ ــو أولـ ـ ـي ـ ــة،
النـ ـسـ ـح ــاب ال ـت ـن ـظ ـيــم ع ـس ـك ــري ــا مــن
ال ـعــراق ،لتبدأ املرحلة الثانية التي
تـتـضـمــن أس ــاس ــا عـ ــودة «داع ـش ـيــة»
قــويــة إل ــى س ــوري ــا ،لــن ي ـكــون لبنان
في منأى عن تداعياتها .وال يتعلق

األم ــر هـنــا بـبـضــع خــايــا نــائـمــة في
مناطق لبنانية عدة ،وإنما بجحافل
عسكرية تسعى الى إثبات النظرية
اللبنانية في شأن إمكانية االنتقال
خ ــال عـشــر دقــائــق فـقــط مــن الجبل
إلى البحر.
ي ـش ـي ــر أح ـ ــد الـ ـسـ ـف ــراء األوروبـ ـ ـي ـ ــن
إل ــى ثــاثــة اجـ ـ ــراءات اح ـت ــرازي ــة ،من
ً
ج ـه ـت ـهــم ،ل ـل ـمــرح ـلــة ال ـث ــان ـي ــة :أوال،
ت ـك ـث ـيــف «إج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـس ــام ــة» فــي
الطائرات الوافدة من تركيا واألردن،
إضافة إلى التدقيق جيدًا في قوائم
امل ـســافــريــن م ــن مـ ـط ــارات الــدول ـتــن،
ال إل ــى أوروبـ ـ ــا والـ ــواليـ ــات املـتـحــدة
فقط ،وإنما إلى مختلف دول العالم
وخـ ـص ــوص ــا إن ــدون ـي ـس ـي ــا وال ـ ـ ــدول
املـصــدرة حديثًا لإلرهابيني .ثانيًا،
ت ـك ـث ـيــف ال ـض ـغ ــوط ب ــواس ـط ــة األم ــم

امل ـت ـح ــدة ع ـلــى تــرك ـيــا ل ـل ـق ـبــول بحل
يــوفــر ملدينة حلب املـنــاعــة املطلوبة
للوقوف في وجه «داعش» .وبحسب
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــن ،فـ ـ ـ ــإن املـ ـطـ ـل ــوب،
ثــالـثــا ،االس ــراع فــي تسليح الجيش
ل ـل ـم ـش ــاركــة ف ــي م ـح ــارب ــة «داعـ ـ ــش»
فـ ـ ــي حـ ـص ــونـ ـه ــا الـ ـجـ ـبـ ـلـ ـي ــة «ال ـ ـتـ ــي
يفتقد حــزب الله والجيش السوري
األسلحة املناسبة للوصول اليها».
وي ـل ـف ــت امل ـ ـصـ ــدر ن ـف ـســه إل ـ ــى ثــاثــة
اجراءات احترازية واضحة من جهة
ً
حزب الله وحلفائه أيضًا ،هي :أوال،
تحصني الساحة املحلية عبر التقدم
في الحوار مع تيار املستقبل .ثانيًا،
ع ــدم ال ـتــوقــف عـنــد ت ـهــرب الـحـكــومــة
اللبنانية من قبول الهبة العسكرية
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة أو امل ـم ــاط ـل ــة فـ ــي شـ ــراء
ال ـس ــاح ال ــروس ــي ،وإفـ ـس ــاح امل ـجــال

أمـ ـ ـ ــام الـ ـجـ ـي ــش ل ـت ـث ـب ـي ــت حـ ـض ــوره
بواسطة أبــراج املراقبة وغيرها في
مناطق حساسة بالنسبة الى حزب
ال ـلــه .ثــالـثــا ،زح ــف الـجـيــش الـســوري
في اتجاه الجنوب السوري للحؤول
دون انـ ـسـ ـح ــاب «داع ـ ـ ـ ــش» فـ ــي ه ــذا
االت ـ ـجـ ــاه ال ـ ـجـ ــذاب لـلـتـنـظـيــم بـحـكــم
مجاورته السرائيل ووجــود أكثرية
ش ـع ـب ـي ــة م ـ ــن ل ـ ـ ــون م ــذهـ ـب ــي واح ـ ــد
وخ ــاي ــا ن ــائ ـم ــة ت ــاب ـع ــة لـ ــه .ويـلـفــت
املصدر نفسه الى أن دراسة الخرائط
ت ـ ـبـ ــن ،بـ ـ ــوضـ ـ ــوح ،إقـ ـ ـف ـ ــال ال ـج ـي ــش
الـ ـس ــوري وح ـل ـفــائــه ملـنـطـقــة حمص
في وجه «داعش» منذ بضعة أشهر،
تحسبًا لعودة «الدولة» إلى الداخل
ّ
يحصن األتــراك ،عبر
السوري ،فيما
«جبهة النصرة» ،حدودهم من جهة
ّ
ويحصن اإلسرائيليون ـ ـ عبر
إدلب،
«جبهة الـنـصــرة» أيـضــا ـ ـ حــدودهــم
مـ ــن ج ـه ــة ال ـق ـن ـي ـط ــرة .وهـ ـن ــا ت ـبــرز
واحــدة من أهــم نقاط االخـتــاف بني
املحورين األميركي واإليــرانــي .ففي
وقــت يجزم حــزب الله بــأن «داعــش»
و»ال ـن ـص ــرة» وج ـهــان لـفــريــق واح ــد،
يـ ــراهـ ــن حـ ـلـ ـف ــاء أمـ ـي ــرك ــا (ب ـ ـصـ ــورة
مضحكة) على تصدي «النصرة» لـ
«داعش» دفاعًا عنهم.
بالتالي ،يبدو واضحًا للدبلوماسية
األوروبـ ـي ــة ع ـمــومــا أن ث ـمــة تقاطعًا
رئيسيًا فــي الـســاحــة اللبنانية بني
امل ـ ـحـ ــوريـ ــن امل ـق ــات ـل ــن لـ ـ ـ «داع ـ ـ ـ ــش»،
ً
يتمثل بــدعــم الجيش أوال وتوطيد
الـ ـ ـه ـ ــدن ـ ــة ب ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـل ـ ــه وت ـ ـيـ ــار
املستقبل ثانيًا .ويـشــرح أحــد نــواب
امل ـس ـت ـق ـب ــل أن األبـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـح ــدودي ــة
الـتــي ثبتت قـبــل بضعة أشـهــر على
ال ـح ــدود الـشــرقـيــة خـفـفــت عــن كاهل
حـ ــزب الـ ـل ــه اض ـ ـطـ ــراره إلـ ــى تـكـلـيــف
م ـئــات الـعـنــاصــر بـمــراقـبــة ال ـح ــدود،
عـبــر إتــاحـتـهــا ل ـل ـيــرزة مــراق ـبــة أكـثــر
مــن  114كـلــم مــن ال ـحــدود اللبنانية
– السورية على مــدار الساعة .وكان
لهذه األبراج فضل رئيسي ومباشر
فــي إحـبــاط محاولتي اخـتــراق .وفي
ظ ــل تـحـفــظ ق ـي ــادة الـجـيــش الـشــديــد
على تجهيزاتها الـجــديــدة ملواجهة
االرهابيني ألسباب عسكرية ،يؤكد
أحد املطلعني حصول الجيش أخيرًا

لبنان يرفض تزويد الج ـ
ال تـ ـ ــزال م ـس ــأل ــة حـ ـص ــول الـجـيــش
اللبناني على السالح الالزم لقتال
الـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة الـتــي تحتل
ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن س ـل ـس ـل ــة جـ ـب ــال ل ـب ـنــان
ّ
الـشــرقـيــة ،مـحـ ّـل أخ ــذ ّ
ورد ،فــي ظــل
ٍ
الـقــرار السياسي الــواضــح بحصر
تزويد الجيش ُباألسلحة األميركية
أو تلك التي ال تغضب األميركيني.
وعلى الرغم من أن وفدًا من الجيش
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي زار م ــوسـ ـك ــو ال ـش ـه ــر
املاضي واتفق مع الجانب الروسي
ّ
على الئحة باألسلحة املطلوبة ،إل
أن ّاالعتماد املالي الالزم لها ،والذي
تـ ـك ــف ــل ال ــرئـ ـي ــس سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
بفتحه من ضمن هبة املليار دوالر
السعودية األخيرة ،لم يفتح حتى
اللحظة.
وال يقتصر األمــر على عدم صرف
االم ـ ـ ـ ــوال ال ـ ــازم ـ ــة إلت ـ ـمـ ــام صـفـقــة
ص ـ ــواري ـ ــخ ك ــورنـ ـي ــت وصـ ــواريـ ــخ

ي ـصــل م ــداه ــا إلـ ــى  30ك ـي ـلــوم ـت ـرًا،
بل إن الجانب اللبناني ،وبحسب
مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات ح ـ ـص ـ ـل ـ ــت عـ ـلـ ـيـ ـه ــا
«األخبار» ،لم يقبل عرضًا روسيًا
لـ ـ ـت ـ ــزوي ـ ــد ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ب ـم ـن ـظ ــوم ــات
ص ــواري ــخ «ت ـ ــوس» ،وه ــي أسـلـحــة
ف ـ ّـع ــال ــة ل ـل ـغــايــة ف ــي الـ ـح ــرب ال ـتــي
ي ـخــوض ـهــا ال ـج ـيــش ف ــي الـ ـج ــرود.
وق ــد أرس ــل الـجــانــب الــروســي عبر
قـ ـ ـن ـ ــوات رسـ ـمـ ـي ــة وغ ـ ـيـ ــر رس ـم ـي ــة
استعداد موسكو لتزويد الجيش
بـ ـه ــذه األسـ ـلـ ـح ــة ،ع ـل ــى أن ُيـ ـس ـ ّـدد
ثـ ـمـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ــن ض ـ ـمـ ــن ه ـ ـبـ ــة امل ـ ـيـ ــار
الدوالر السعودية .وعدا عن خوف
فــريــق  14آذار مــن غـضــب أميركي
ف ــي حـ ــال رفـ ــع م ـس ـت ــوى ال ـت ـع ــاون
ال ـع ـس ـك ــري ال ــروس ــي ـ ـ ـ ال ـل ـب ـنــانــي،
رفــض الجانب اللبناني منظومة
«ت ـ ـ ـ ــوس» ب ــذريـ ـعـ ـت ــن ،االول ـ ـ ـ ــى ان
م ـ ــدى الـ ـص ــواري ــخ ال ي ــزي ــد ع ــن 6

