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سياسة
تقرير

معركة الجرود على طريق تطبيع العالقـ
بعيدًا عن المجريات العسكرية ،ثمة
واقع سياسي ينتج من العمليتين
العسكريتين في جرود رأس بعلبك
والقاع من الجهتين اللبنانية والسورية.
وأولى الخالصات تأتي على طريق
تطبيع العالقة مع سوريا

هيام القصيفي
م ــن الـصـعــب الـتـعــامــل م ــع م ــا يـجــري
فــي رأس بعلبك وال ـقــاع مــن الناحية
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فـ ـحـ ـس ــب .ف ــالـ ـتـ ـط ــورات
ال ـج ــاري ــة ف ــي ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة مــرتـبـطــة
بما يـجــري فــي ســوريــا وفــي الـعــراق،
وباملفاوضات الدولية حــول املنطقة
وتشعباتها الجغرافية ،وهي ليست
مـعــزولــة عــن تسلسل أح ــداث داخلية
م ـ ـ ّـه ـ ــدت مل ـ ـسـ ــار تـ ـت ــوض ــح ط ـب ـي ـع ـتــه
السياسية ،ال العسكرية ،تدريجًا.
مـ ـن ــذ أن ان ـ ـف ـ ـجـ ــرت ق ـض ـي ــة ال ـ ـنـ ــزوح
الـســوري مـجــددًا ،قبل أسابيع قليلة،

ب ــدا أن ثـمــة إعـ ــدادًا ألرض ـيــة مختلفة
ي ـ ـ ـجـ ـ ــري الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل م ـ ـع ـ ـهـ ــا بـ ـ ـه ـ ــدوء
ح ـلــة ج ــدي ــدة ،وبـ ــدا أن
اس ـت ـع ــدادًا ملــر ُ
الساعة الصفر أعطيت آنذاك للمسار
الذي بدأ لبنان يعيشه أخيرًا؛ فقضية
ال ـ ـنـ ــزوح ال ـ ـسـ ــوري ع ـم ــره ــا م ــن عـمــر
ال ـح ــرب ال ـس ــوري ــة ،وت ـفــاقــم أحــداث ـهــا
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــورط ع ـ ـنـ ــاصـ ــر م ـ ــن املـ ـخـ ـيـ ـم ــات
ال ـســوريــة فــي أحـ ــداث وج ــرائ ــم أمنية
لم يكونا حديثي العهد ،وإن كثرا في
الـسـنــوات االخ ـيــرة .لكن انـفـجــار هذه
القضية فــي الـشـكــل ال ــذي ج ــرى فيه،
مع تداعياته السياسية واالنقسامات
الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت حـ ــولـ ــه ،ك ـ ــان م ــؤش ـرًا

أوليًا على أن هناك ما يتم اإلعــداد له
بجدية.
التطور الثاني جاء على خلفية دهم
الـ ـجـ ـي ــش مل ـخ ـي ـم ــات ج ـ ـ ــرود ع ــرس ــال
وال ـ ـت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــرات االنـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاري ـ ــة الـ ـت ــي
حصلت ،ووف ــاة أربـعــة مــن املوقوفني
الـســوريــن والـضـجــة الـتــي أثـيــرت في
حينه وأع ــادت تعويم جـ ّـو االنقسام
حول الجيش والنازحني.
ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـ ـثـ ــالـ ــث جـ ـ ـ ــاء مـ ـ ــع إعـ ـ ــان
ح ــزب الـلــه فـتــح املـعــركــة ضــد «جبهة
ال ـن ـص ــرة» ،واالن ـت ـص ــار الـ ــذي أعـلـنــه،
س ـ ــواء ل ـج ـهــة الـ ـح ــرب ال ـع ـس ـكــريــة أو
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ،وإع ـ ــان ـ ــه ت ـط ـه ـي ــر تـلــك

انتصار الجيش
على التنظيمات
اإلرهابية يضاعف
األحمال عليه
على المستوى
األمني
واالستخباري
(أ ف ب)

املنطقة من التنظيمات االرهابية.
الـتـطــور ال ــراب ــع فـتــح ال ـح ــوار العلني
م ـ ـ ــع «سـ ـ ـ ــرايـ ـ ـ ــا أه ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــام» حـ ــول
وج ـ ــوده ـ ــم فـ ــي ال ـب ـق ـع ــة ال ـج ـغ ــراف ـي ــة
امل ـ ـ ــراد ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـهــا ،ع ـل ـمــا ب ــأن
الـعــاقــة مــع ه ــذا التنظيم لــم تنقطع
طـ ــوال وجـ ــود ع ـنــاصــره ف ــي املـنـطـقــة،
إن مع الجيش أو مع حــزب الله .لكن
نـتــائــج امل ـفــاوضــات االخ ـيــرة أضــافــت
على املشهد السياسي بعدًا آخر ،في
محاولة إلحكام السيطرة على كامل
املنطقة الحدودية.
ال ـت ـطــور ال ـخــامــس ه ــو ف ـتــح الـجـيــش
اللبناني معركة رأس بعلبك والقاع
م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،وال ـج ـي ــش
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه م ـ ــن ال ـج ـه ــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .وامل ـ ـجـ ــريـ ــات ال ـع ـس ـكــريــة
الـحــالـيــة تـصـ ّـب فــي تفاصيلها ،غير
املـعـلـنــة ،فــي خــانــة تـعــزيــز ه ــذا الجو
الـتـفــاوضــي والـسـيــاســي ال ــذي ّ
يهيئ
لبنان ملرحلة سياسية جديدة.
بــن كــل هــذه الـتـطــورات ،بــرز التطور
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي األك ـ ـ ـثـ ـ ــر وض ـ ـ ــوح ـ ـ ــا ،أي
ال ـ ــزي ـ ــارات ال ــرس ـم ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ــى
ســوريــا وتطبيع العالقة مــع دمشق،
وهو األمر ّ
املرجح أن يتفاعل أكثر بعد
إع ــان تطهير ال ـج ــرود مــن الجهتني
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وال ـ ـسـ ــوريـ ــة مـ ــن تـنـظـيــم
«داعـ ـ ـ ـ ــش» .ف ــال ـح ــرص ع ـل ــى تـسـلـيــط
ال ـضــوء عـلــى ال ــزي ــارات ال ــوزاري ــة كــان
مقصودًا ،بقدر ما هو مقصود رسم
ال ـخ ـط ــوات الـعـسـكــريــة اآلن ـف ــة الــذكــر،
ألنـهــا ليست امل ــرة االول ــى الـتــي يــزور
فيها وزراء مــن ق ــوى  8آذار والـتـيــار
الوطني الحر ســوريــا ،وهـنــاك مــن لم
تنقطع زيــارت ـهــم ل ـهــا ،وإن لــم تظهر
أس ـم ــاؤه ــم أخـ ـيـ ـرًا ف ــي ع ـ ــداد ال ــوف ــود
الرسمية ،ما طــرح أسئلة ال تــزال من
دون أج ــوب ــة ع ــن هـ ــذا ال ـت ــوق ـي ــت فــي
فتح كــل املـلـفــات العالقة مــع ســوريــا،
ح ــدودي ــا وع ـس ـكــريــا وس ـيــاس ـيــا ،في
ل ـح ـظ ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،وإع ـ ـ ـ ـ ــادة نـ ـب ــش كــل
أنــواع التنسيق ،ســواء بني الجيشني
ال ـل ـب ـن ــان ــي وال ـ ـ ـسـ ـ ــوري واملـ ـع ــاه ــدات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة ب ـم ـخ ـت ـل ــف
مندرجاتها.
بعد معركة الجرود ،ستوضع ملفات

تقرير

ّ
الصراف في موسكو :مرحلة جديدة من التعاون العسكري؟
فراس الشوفي
للمرة األول ــى ،يـشــارك وزي ــر الــدفــاع
ال ـل ـب ـنــانــي وزارة ال ــدف ــاع الــروس ـيــة
فــي احـتـفــالـيـتـهــا الـسـنــويــة الـثــالـثــة،
«منتدى الجيش  ،»2017أو «آراميا
 ،»2017الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـتـ ـع ــرض ف ـي ـهــا
املؤسسة العسكرية الروسية وأكبر
م ـص ــان ــع األس ـل ـح ــة ف ـخ ــر ال ـص ـنــاعــة
العسكرية الروسية.
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــروس ،تـ ـتـ ـع ـ ّـدى
ال ـف ـع ــال ـي ــة اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض «بـ ـض ــاع ــة»
جـ ــاهـ ــزة ل ـل ـب ـي ــع أم ـ ـ ــام وزراء دفـ ــاع
ورؤس ـ ــاء أركـ ــان م ــن  60دولـ ــة حــول
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم .امل ـ ـن ـ ـتـ ــدى أشـ ـ ـب ـ ــه بـ ــإعـ ــان
حــربــي ـ ـ سياسي عــن تعاظم الــدور
ّ
املدعم
السياسي الــروســي الـجــديــد،
بقدرة عسكرية هائلة ،منذ الدخول
العسكري إلــى جورجيا عــام ،2008
والحقًا إلى سوريا قبل نحو عامني.
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـل ـب ـن ــان ــي ي ـع ـق ــوب
ال ـ ـ ّـص ـ ــراف ك ـ ــان شـ ــاه ـ ـدًا أم ـ ــس عـلــى
حفل افتتاح املنتدى وكلمة الوزير
الـ ـ ــروسـ ـ ــي سـ ـي ــرغ ــي شـ ــوي ـ ـغـ ــو ،ث ـ ّـم
على م ـنــاورات ضخمة لـقــوات برية
وجـ ّ
ـويــة فــي حـقــل كوبينكا الشهير

فـ ــي ضـ ــواحـ ــي م ــوسـ ـك ــو .الـ ـ ّـصـ ــراف
الــذي حظي باستقبال حار من قبل
امل ـس ــؤول ــن ال ـ ــروس ووزي ـ ــر ال ــدف ــاع
سي ْعق ُد اليوم ً
الروسيَ ،
لقاء رسميًا
ِ
م ــع ش ــوي ـغ ــو ،ب ـه ــدف رفـ ــع مـسـتــوى
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـعـ ـسـ ـك ــري بـ ــن روسـ ـي ــا
ً
لقاء غدًا الخميس
ولبنان ،فضال عن ٍ
مع نائب وزير الخارجية ،ميخائيل
بــوغــدانــوف ،واحـتـمــال عـقــد لـقــاء ات
أخـ ــرى ف ــي الـكـنـيـســة األرثــوذك ـس ـيــة
الروسية.
ـس خ ــافـ ـي ــا االه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ــروسـ ــي
لـ ـي ـ ّ
بــاملـلــف الـلـبـنــانــي لـنــاحـيــة الـتـعــاون
العسكري مع لبنان ،وتوسيع الدور
ً
السياسي الــروســي ،املتعاظم أصال
ف ــي س ــوري ــا وش ــرق امل ـت ـ ّ
ـوس ــط .وفــي
خـ ـض ـ ّـم م ـع ــرك ــة ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي
مــع إرهــابـيــي «داعـ ــش» فــي الـجــرود
الـلـبـنــانـيــة الـشــرقـيــة ،وتـكــامــل دوره
في محاربة اإلرهاب مع الحرب التي
ت ـخــوض ـهــا روسـ ـي ــا دع ـم ــا لـلـجـيــش
ال ـســوري ضــد «داع ــش» وتنظيمات
«القاعدة» في سوريا ،ال ّ
بد أن لقاء
الـ ـص ـ ّـراف ـ ـ شــويـغــو ال ـي ــوم سـيـكــون
عـ ـل ــى ج ـ ـ ــدول أعـ ـم ــال ــه إم ـ ـكـ ــان دع ــم
روسيا للجيش ّ
ومده بالسالح.

ّ
يعول الروس
على العهد الجديد
لتجاوز المرحلة
الماضية من العالقة

وب ـ ـخـ ــاف مـ ــا كـ ــانـ ــت ال ـ ـحـ ــال ع ـل ـيــه
ّأيـ ــام ال ــوزي ــر ال ـســابــق سـمـيــر مقبل،
امل ـح ـس ــوب ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
م ـي ـش ــال س ـلّ ـي ـم ــان ،وم ـ ــا ج ـ ــرى مــن
ع ــرقـ ـل ــة مل ـ ـلـ ــفـ ــات ت ـس ـل ـي ــح ال ـج ـي ــش
اللبناني من قبل روسيا في مرحلة
مقبل وقبله الــوزيــر السابق الياس
املـ ـ ـ ـ ّـر ،ي ـ ـعـ ـ ّـول الـ ـ ـ ــروس ع ـل ــى امل ــوق ــف
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ــرئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
م ـ ـي ـ ـشـ ــال عـ ـ ـ ــون ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس امل ـج ـل ــس
ال ـن ـيــابــي ن ـب ـيــه ب ـ ـ ّـري ،ف ــي دع ــم رفــع
م ـس ـت ــوى الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـك ــري بــن
روس ـي ــا ول ـب ـن ــان .وال ت ـغ ـيــب زي ــارة

ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري امل ـ ـقـ ـ ّـررة
الشهر املقبل إلى موسكو عن أجواء
الدعم هذه؛ فمع أن الحريري ينوي
الـبـحــث فــي ع ـ ّـدة مـســائــل اقتصادية
ّ
ت ـه ـ ّـم ال ـب ـل ــدي ــن ،إل أن م ـس ــأل ــة دع ــم
القرار السياسي للتعاون العسكري
ً
بني البلدين ستكون حاضرة أيضًا،
ّ
خـصــوصــا فــي ظ ــل اإليـجــابـيــة الـتــي
يبديها الحريري تجاه موسكو.
تـ ـ ـ ــدرك روسـ ـ ـي ـ ــا أن رف ـ ـ ــع م ـس ـت ــوى
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـعـ ـسـ ـك ــري م ـ ــع ل ـب ـن ــان
ي ـخ ـض ــع ل ـ ـعـ ـ ّـدة اع ـ ـت ـ ـبـ ــاراتّ ،أولـ ـه ــا
تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــن ل ـل ـج ـي ــش
ال ـل ـب ـنــانــي ك ـج ـيــش م ـح ـس ــوب عـلــى
امل ـح ــور األم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ ـ األوروب ـ ـ ــي ،أو
كشريك غير معلن لحلف «الناتو»،
ف ـ ـ ــي ل ـ ـع ـ ـبـ ــة ت ـ ـقـ ــاسـ ــم الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــوذ ب ــن
ال ـ ــروس واألم ـي ــرك ـي ــن ف ــي ال ـش ــرق،
ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــات مـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـيـ ــوش.
وث ــان ـي ـه ــا ،عـ ــدم ق ـ ــدرة ل ـب ـن ــان عـلــى
ّ
شـ ــراء األس ـل ـحــة ال ـحــدي ـثــة ،ف ــي ظــل
ً
دعــم أميركي ّأوال وبريطاني ثانيًا
ل ـل ـمــؤس ـســة ال ـع ـس ـكــري ــة واألجـ ـه ــزة
األمنية ،من دون مقابل مادي ،ولو
بــاألسـلـحــة التقليدية «الــرخـيـصــة»
ّ
والـ ـعـ ـت ــاد ،ب ـم ــا ي ـم ــك ــن ال ـج ـي ــش مــن

ت ـطــويــر ق ــدرات ــه ف ــي ال ـح ـ ّـد األدنـ ــى،
من دون حصوله على قدرات ّ
تهدد
ّ
إس ــرائ ـي ــل أو ت ــؤث ــر ع ـلــى نـشــاطـهــا
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــري فـ ـ ــي األجـ ـ ـ ـ ــواء
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وخ ــروق ــاتـ ـه ــا ال ـيــوم ـيــة
لألرض والسماء والبحر .ثالثًا ،لم
يـشـعــر ال ــروس ،حـتــى اآلن ،بـتـحـ ّـول
فـ ــي ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي،
لناحية الرغبة في تعزيز العالقات
العسكرية بــن البلدين ،خصوصًا
أن ات ـفــاق ـيــة ال ـت ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري ال
تـ ــزال ف ــي أدراج ال ـل ـجــان الـنـيــابـيــة،
ولــم يـصـ ّـوت عليها مجلس النواب
اللبناني منذ عام .2012
ّ
ف ــي ظ ــل ال ـق ــرار األم ـيــركــي بتوسيع
ّ
ال ـن ـفــوذ ف ــي «بـ ــاد األرز» ،ال ســيـمــا
ش ــروعـ ـه ــم فـ ــي بـ ـن ــاء أكـ ـب ــر سـ ـف ــارة
أم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط على
أرض ل ـب ـنــان ورفـ ــع م ـس ـتــوى الــدعــم
الـعـسـكــري لـلـجـيــش ،ي ـع ـ ّـول ال ــروس
عـلــى الـع ـهــد ال ـجــديــد ،ل ـل ـمــرور فــوق
امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــاقـ ــة،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ب ـ ـق ـ ـيـ ــت ف ـ ـي ـ ـهـ ــا «الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
السياسة بــأيــدي حلفاء أميركا من
الـلـبـنــانـيــن» ،عـلــى ح ـ ّـد ق ــول مصدر
دبلوماسي روسي.

