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سياسة
قضية اليوم

ّ
لماذا جمد قائد الجيش المرحلة الرابعة وكيف يمكن ألميركا المساعدة؟

نصرالله دعا الى واقعية
تحمي الجنود قبل اآلخرين
إبراهيم األمين
ت ـســاءل كـثـيــرون عــن سـبــب اإلطــالــة
األخـ ـي ــرة ل ــأم ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
السيد حسن نـصــرالـلــه ،ال سيما أن
خـطــابــه تـضـمــن ف ــي قـســم كـبـيــر منه
عــرضــا مل ـجــريــات عـسـكــريــة وأج ـنــدة
ع ـمــل زم ـن ـي ــة ،كـ ــان ب ـم ـق ــدور آخــريــن
مــن ق ـيــادة ال ـحــزب أو غــرفــة عمليات
املـقــاومــة االســامـيــة الـحــديــث عنها.
كذلك بدا للبعض أن السيد نصرالله
لم يطلق مواقف خاصة في املناسبة،
بــل اكتفى بـعــرض وتـقــديــر للموقف
ورسـ ــم إطـ ــار لـلـعـمـلـيــات الـسـيــاسـيــة
والعسكرية في املرحلة املقبلة.
ل ـ ـنـ ــدع ج ــانـ ـب ــا «تـ ـعـ ـفـ ـيـ ـس ــات» ت ـي ــار
«املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل» وحـ ـ ـ ـ ـ ــزب «ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،ال ـتــي ال يـنـفــع إي ــراده ــا
خ ـ ـ ــارج الـ ـتـ ـق ــري ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي الـ ــذي
ي ـص ــل ث ــام ــر ال ـس ـب ـه ــان ك ــل يـ ــوم عــن

الجيش السوري يقوم بعمل
عسكري يحقق النتيجة الفعلية
التي يهدف إليها لبنان
ستكون قاسية
المرحلة األخيرة
ّ
وتتطلب قرارًا بتحمل مسؤولية
األثمان المطلوبة إلنجازها
نشاط أصدقائه فــي لبنان .لكن ،قد
يكون مناسبًا اإلش ــارة الــى نقطتني
مركزيتني في مداخلة السيد:
ً
أوال :إعــانــه عــن عـيــد تـحــريــر جديد
لـ ـلـ ـبـ ـن ــان .وهـ ـ ــو ربـ ـط ــه بـ ـم ــن أنـ ـج ــزه
م ـبــاشــرة ،مـتـحــدثــا م ــرة ج ــدي ــدة عن
ثالثية الشعب والجيش واملقاومة،
ومضيفًا الجيش الـعــربــي الـســوري.
وهي إضافة تنطلق من كون الجيش
الـ ـس ــوري ي ـق ــوم بـعـمــل ع ـس ـكــري من
الجانب السوري للحدود ،بما يحقق
النتيجة الفعلية لهدف لبنان إبعاد
عـنــاصــر االره ـ ــاب م ــن أراض ـي ــه ومــن
ع ـل ــى ح ـ ـ ـ ــدوده .ك ــذل ــك ف ـ ــإن ال ـج ـيــش
الـ ـس ــوري ف ـتــح ال ـط ــري ــق أم ـ ــام رج ــال
املقاومة لتنفيذ خطة عسكرية تقوم
أس ــاس ــا عـلــى الـتـنـسـيــق م ــع الجيش
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ب ـغ ـي ــة مـ ـس ــاع ــدت ــه ع ـلــى
تحقيق هدف «فجر الجرود».
لكن األهم ليس إضافة السيد للضلع
الرابع املتمثل بالجيش السوري ،بل
في كونه حسم وجــزم بأنه ال وجود
لـ ـش ــرك ــاء آخـ ــريـ ــن فـ ــي ص ـن ــاع ــة ه ــذا
النصر .وهو هنا يقصد االميركيني
الذين يريدون أن يظهروا كأنهم هم
اللبناني
من وقف خلف قرار الجيش
ّ
ّ
ب ـ ـشـ ــن الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،وأنـ ـ ـه ـ ــم م ـ ــن وف ـ ــر
حــاجــات الـجـيــش ألج ــل ال ـن ـجــاح في
مهمته .والسيد هنا يقطع الطريق
ّ
تخص االميركيني
على محاوالت ال
فقط ،بل بعض الجماعات اللبنانية،
وبينها أوساط نافذة داخل الجيش
اللبناني ،التي بدأت من اليوم االول
التهليل للدعم االميركي.
ثانيًا :ان السيد نصرالله أراد جعل
النقاش حول املرحلة املقبلة واقعيًا
ال ـ ـ ــى أب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود .فـ ـه ــو ي ـع ــرف
جـ ـيـ ـدًا أسـ ـب ــاب ت ــوق ــف ال ـج ـي ــش عــن
ّ
ش ــن ه ـجــوم املــرح ـلــة ال ــراب ـع ــة .وهــو

االميركيون ال يهتمون بمصير ّ
أي مدني ،تمامًا كما يفعلون اآلن في العراق وفي سوريا (أ ف ب)

يـعـلــم أيـضــا ال ـحــاجــات اللوجستية
واالمـنـيــة والـعـسـكــريــة الـتــي يحتاج
إل ـي ـهــا ال ـج ـيــش ،ك ـمــا ي ـح ـتــاج إلـيـهــا
الجيش الـســوري واملـقــاومــة إلنجاز
امل ــرح ـل ــة االخ ـ ـيـ ــرة ،خ ـصــوصــا أن ـهــا
ستكون قاسية وتتطلب الى جانب
العمل العسكري الدقيق قرارًا كبيرًا
ب ـت ـح ـ ّـم ــل املـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ــن األثـ ـم ــان
املـطـلــوبــة إلن ـجــازهــا ،س ــواء لناحية
الخسائر التي ستصيب املهاجمني،
أو ل ـج ـه ــة احـ ـتـ ـم ــال ك ـب ـي ــر ب ـس ـقــوط
ضـحــايــا مــدنـيــن مــن بــن الـعــائــات
املــوجــودة الــى جــانــب املسلحني في
الجرود.
وعـنــدمــا كشف السيد عــن م ــداوالت
قيادة املقاومة مع القيادة السورية
ب ـشــأن املــرح ـلــة االخـ ـي ــرة ،إن ـمــا أراد
فـ ـت ــح الـ ـ ـب ـ ــاب أمـ ـ ـ ــام خ ـ ـيـ ــار م ـن ـط ـقــي
ومعقول ،يفرض البحث عن طريقة
إلنـ ـج ــاز امل ـه ـمــة م ــن خـ ــال عـمـلـيــات

ض ـ ـغـ ــط بـ ــال ـ ـنـ ــار ع ـ ـلـ ــى املـ ـسـ ـلـ ـح ــن،
بغية دفعهم الــى االسـتـســام .وهي
ع ـم ـل ـي ــة قـ ــد ت ـس ـت ــوج ــب فـ ــي ل ـح ـظــة
معينة ،وهــذا ما تدل عليه التجربة
الـ ـس ــوري ــة ،ع ـقــد ت ـســويــة م ــع ه ــؤالء
املسلحني ،وبالتالي ،فإن عنوان أي
تـســويــة يعقدها املـسـلـحــون تقضي
بـتــوفـيــر مـمــر آم ــن لـهــم كــي ينتقلوا
الـ ــى م ـنــاطــق وج ـ ــود تـنـظـيـمـهــم فــي
ســوريــا ،مــا يعني الـحــاجــة الفعلية
الــى التنسيق مــع دمـشــق .ومــا قاله
الـسـيــد عــن مطلب دمـشــق التنسيق
املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــر والـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي وال ـ ـع ـ ـل ـ ـنـ ــي،
س ـي ـكــون أض ـع ــف اإليـ ـم ــان ف ــي حــال
أراد الـجـمـيــع ،وخ ـصــوصــا الـجــانــب
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،إنـ ـه ــاء م ـع ــرك ــة ال ـج ــرود
بأسرع وقت وأقل كلفة.
مـ ــا لـ ــم ي ـق ـلــه ال ـس ـي ــد فـ ــي م ــداخ ـل ـت ــه،
وم ــا ال يــرغــب كـثـيــرون فــي الـحــديــث
ع ـنــه ،يتعلق بـخـطــط الـجـيــش خــال

االي ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة ،إذ ع ـن ــدم ــا أبـلـغــت
قيادة الجبهة قائد الجيش بإنجاز
املراحل االولى التمهيدية ،وأن القرار
بالحسم يفترض حسابات من نوع
مختلف ،سارع العماد جوزيف عون
الى التشاور مع ضباطه ،وانتهى الى
قرار وقف العمليات الهجومية .وهو
ما دفعه الى زيارة القصر الجمهوري
وإبالغ الرئيس ميشال عون أن قيادة
الـجـيــش تـحـتــاج ال ــى وق ــت ملــراجـعــة
املوقف .وبعد عودته الى اليرزة ،قال
قائد الجيش أمــام كبار الضباط إن
تــأخـيــر الـعـمـلـيــة الـحــاسـمــة سيكون
مل ــدة  36ســاعــة ف ـقــط ،وسـيـصــار الــى
إطالق املعركة صباح الخميس .لكن
مـســاء االرب ـعــاء ،عــاد وق ــرر تأجيلها
الى صباح الجمعة ،ثم عاد ّ
وأجلها
من دون تحديد موعد جديد لها.
ملاذا فعل ذلك؟
صـ ـحـ ـي ــح أن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ل ـ ـ ــم ي ـخ ــض

مـ ـع ــرك ــة ق ــاسـ ـي ــة بـ ـه ــذا الـ ـحـ ـج ــم مــن
قبل ،ما يفترض به التعامل بهدوء
ورويــة ،وعــدم االستعجال .وهــو أمر
تــرافــق مــع الحاجة الــى منح الـقــوات
الهجومية بعض الوقت للراحة ،ومن
ثم إفساح املجال أمام تثبيت النقاط
واملــواقــع التي تم تحريرها ،والعمل
على إزالة األلغام والعبوات الناسفة
امل ــزروع ــة فــي املـنـطـقــة ،ثــم نـقــل قــوات
االستطالع وبعض اآلليات والعتاد
ال ــى ن ـقــاط ج ــدي ــدة .لـكـنـهــا عـمـلـيــة ال
تحتاج الــى أكثر مــن  48ســاعــة ،كما
تدل تجربة القتال في سوريا.
ل ـك ــن ال ـج ـي ــش يـ ـع ــرف أن املـسـلـحــن
تراجعوا ليتمركزوا في بقعة تمتد
على نحو عشرين كيلومترًا مربعًا.
وه ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة مـ ـت ــاخـ ـم ــة لـ ـلـ ـح ــدود
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ،وفـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا خـ ـص ــوصـ ـي ــة
ج ـ ـغـ ــراف ـ ـيـ ــة تـ ـتـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مــع
املسلحني حيث يـتـحــركــون ،أي خط

