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تقرير

ــة مع دمشق
كثيرة على الطاولة السياسية .وإذا
كان الرئيس سعد الحريري قد ّ
حيد
نـفـســه وح ـكــوم ـتــه ع ــن ال ـت ـعــاطــي في
شكل مباشر مــع ال ــزي ــارات الرسمية
ل ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــا ،وتـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل م ـ ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش
اللبناني على أنه يقوم وحده بعملية
عـ ـسـ ـك ــري ــة ،إال أن املـ ـ ـس ـ ــار ال ـج ــدي ــد
ل ــأح ــداث س ـي ـفــرض نـفـســه وإي ـقــاعــه
على الحريري .والـســؤال :كيف يمكن
أن ّ
يكيف رئـيــس الحكومة نفسه مع
هــذه ال ـت ـطــورات؟ فالجيش اللبناني
سيمسك ،رسميًا ،الحدود مع سوريا
من جهة ،في مقابل الجيش السوري
وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــة االخـ ـ ـ ــرى،
والـ ـ ـح ـ ــروب الـ ـت ــي دارت ف ــي س ــوري ــا
وارتــدادات ـهــا فــي لبنان خلصت بعد
التطورات السورية االخيرة ،والرعاية
ال ــروس ـي ــة واالي ــرانـ ـي ــة ،ال ــى أن يـكــون
لبنان على تماس مع النظام السوري
ً
عـلــى كــامــل حـ ــدوده وم ـعــابــره شـمــاال
وش ــرق ــا ،ول ـيــس م ــع ّ
أي م ــن املـنــاطــق
ال ـت ــي خـلـقـتـهــا املـ ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة
ورع ــات ـه ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــون وال ــدولـ ـي ــون،
إضافة الى أن العهد الحالي ال يقاطع
ال ـن ـظ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري ،وال يـ ـع ــارض أي
عالقة معه ،كما ال يعارض أي تنسيق
أمـنــي ،كما يحصل دوري ــا بــن لبنان
وس ــوري ــا ،ول ــن ي ـع ــارض ّ
أي تنسيق
يـتـنــاول ملفات اقـتـصــاديــة وتجارية
في حال وضعها على الطاولة مجددًا.
واملرحلة الجديدة املرتقبة ،التي بدأت
تحت عنوان تطهير الجرود الشرقية
مــن التنظيمات االرهــاب ـيــة ،قــد تفتح
الشهية على استثمارها في السياسة
الى أبعد حد ،وتصوير الوضع العام
الداخلي على قاعدة منتصر ومهزوم.
من هنا حساسية أمرين :كيف يمكن
لــرئـيــس الـجـمـ ّهــوريــة الـعـمــاد ميشال
عــون ،الــذي تلقى دعــوة لــزيــارة إيــران
ف ــي ت ــوق ـي ــت الف ـ ــت ،أن ي ـح ــاف ــظ عـلــى
التوازن القائم حاليًا في البلد ،ولو أن
موقعه الرئاسي والشخصي محسوم
مسبقًا ومـعــروف فــي أي خانة يضع
نفسه؟ وكيف يمكن للوضع الداخلي
أن ينفذ مــن ع ــودة فتح ملف الـحــوار
مــع ســوريــا على مصراعيه ،ال مجرد
إرس ـ ــال إشـ ـ ــارات ص ـغ ـيــرة مضبوطة

اإليقاع حتى اآلن ،فتتشعب العالقات
م ـ ـجـ ــددًا ك ـم ــا ك ــان ــت ح ــال ـه ــا ســاب ـقــا،
وت ـت ـك ـثــف امل ـط ــال ـب ــات بـتـطـبـيــع ه ــذه
ال ـعــاقــة ملـصـلـحــة ل ـب ـنــان ،ع ـلــى كــافــة
املستويات ،ال سيما لجهة االتفاقات
ب ـ ــن ال ـ ــدولـ ـ ـت ـ ــن ،ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان ال ـت ـي ــار
الوطني الـحــر وقــف ضــدهــا لسنوات
طويلة زمن الوجود السوري ووجود
عون في املنفى.
ال ـن ـق ـط ــة ال ـث ــان ـي ــة ت ـت ـع ـلــق بــالـجـيــش
اللبناني ،ألن انـتـصــارًا كــالــذي يعلن
عـ ـن ــه عـ ـل ــى ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات االره ــابـ ـي ــة
ف ــي خ ـ ــال أي ـ ـ ــام ،ي ـض ــاع ــف األحـ ـم ــال
عـلـيــه داخ ـل ـيــا عـلــى امل ـس ـتــوى األمـنــي
واالس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاري مـ ـع ــا .ف ـم ــا ت ـش ـهــده

لبنان لم
يعدمع أيّ
على تماس
من مناطق
المعارضة ،فكيف
ّ
سيتكيف الحريري؟

أوروب ـ ــا حــالـيــا م ــن ان ـف ــات اإلرهـ ــاب،
سواء كمجموعات او كأفراد ،في بالد
جاهزيتها عالية وتتمتع جيوشها
بخبرات وتقنيات محترفة وتنظيم
استخباري دقيق ،قد ال يكون لبنان
في منأى عنه ،ال سيما في ظل وجود
خاليا نائمة داخلية واستمرار بقاء
ع ــوام ــل ال ـت ـف ـج ـيــر ق ــائ ـم ــة ،ب ــاع ـت ــراف
االجهزة االمنية نفسها ،يضاف الى
ذلك الخشية التي يبديها سياسيون
م ــن عـ ــودة م ــوج ــة االغـ ـتـ ـي ــاالت ،كلها
عوامل تزيد من التحديات املوضوعة
أم ــام الـجـيــش داخ ـل ـيــا ،بـغــض النظر
عن موقعه االستراتيجي واصطفافه
الـ ـح ــال ــي ،وي ـج ـع ــل ح ـم ــاي ــة ال ــوض ــع
األمني الداخلي أمرًا حيويًا وأساسيًا
في املرحلة املقبلة.

موفد لفرنجية في معراب:
«استكشاف النوايا» بعد اهتزاز «إعالن النوايا»
ليا القزي
مـنــذ أســاب ـيــع ،ع ــاد الـحــديــث عــن ت ـقــارب ُمـسـتـجــد بــن تيار
املردة وحزب القوات اللبنانية ليأخذ ّ
حيزًا كبيرًا من النقاش
السياسي فــي الـبـلــد .الـحــزبــان ال ـلــذان بــدآ عملية «التطبيع»
بينهما مـنــذ مـصــافـحــة ال ـنــائــب سـلـيـمــان فــرنـجـيــة ورئـيــس
القوات اللبنانية سمير جعجع في بكركيّ ،ثم تشكيل اللجنة
املـشـتــركــة ،ال يجمعهما ســوى الــرغـبــة فــي اسـتـفــزاز رئيس
رسالة
التيار ّالوطني الحر الوزير جبران باسيل ،وإيصال
ّ
إل ــى ك ــل مــن يعنيه األمـ ــر ،ب ـ ّ
ـأن آفــاقـهـمــا مـفـتــوحــة عـلــى كــل
االحتماالت .تحت هــذا العنوان تندرج زيــارة الوزير السابق
يــوســف س ـعــادة مل ـع ــراب ،الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،ول ـقــائــه جعجع.
تسريب الخبر إلى اإلعــام أتى من جانب «املــردة» ،وتحديدًا
بإصرار من فرنجية ،بحسب مصادر مطلعة .لم يرد رئيس
«املردة» أن يزور موفده ّ
مقر قيادة القوات تحت جنح الظالم،
ّ
حتى يتمكن مــن «تسجيل النقاط والتعليم» على باسيل.
عنوان اللقاء «استكشاف النوايا» ،والبحث في «كل القضايا،
ولكن بعمومية من دون الغوص في التفاصيل» ،كما تقول
ّ ّ
مـصــادر بنشعي .حتى إنــه «لــم ُيبحث فــي ترتيب لقاء بني
ّ
رئيسي الحزبني».
ٍّ
«فتوى» املردة أن اللقاء أتى كـ«رد على زيارة الوزيرين ملحم
ري ــاش ــي وغ ـس ــان حــاص ـبــانــي لـبـنـشـعــي» ،م ــع اإلشـ ـ ــارة الــى
َ
عملهما
ّأن زيــارتــي وزي ـ َـري الـقــوات اللبنانية أتتا فــي
سياق ً
الحكومي ،في حني ُت ّ
عد زيــارة سعادة ملعراب ُمساهمة في
إذابــة الجليد بني املــردة والـقــوات ،وإسفينًا جديدًا في العالقة
املضطربة بني التيار الوطني الحر والقوات من جهة ،والعالقة
شبه املقطوعة بني التيار العوني واملردة من جهة أخرى.
ّ
هي ّ
«يتعرف» فيها املردة على سمير جعجع
املرة األولى التي
ُ
ّ
ّ
ُ
كرئيس لحزب .مدة الجلسة كانت طويلة نسبيًا« ،خصصت
للكالم ٍالعام ،والعالقة بني الحزبني ،وكيفية تطورها»ُ .
وبم ّجرد
ّ
أن ُي ّ
قرر فرنجية تخطي حدود املدفون ،وإيفاد واحد من أقرب
ّ
الـكــوادر املرديني إليه ،واملـســؤول عن ملف العالقة بني املــردة
ّ
والقوات ،إلى معراب«ُ ،ي ّ
عد خطوة مهمة وكبيرة» .حتى ولو ّأن
املصادر ُامل ّطلعة تؤكد ّأن اللقاء «لم ُي ّ
سجل ،عمليًاّ ،أي تطور
ّ
«حمام زاجل»
سلبي» ،باستثناء أنه كان عبارة عن
ٍ
إيجابي أو ّ
في اتجاه «كل من (رئيس الحكومة) سعد الحريري وجبران
بــاسـيــل» .تشير املـصــادر املطلعة إلــى ّأن «فرنجية وجعجع
ُيــدركــان جيدًا على أي أســاس يلتقيان ،وح ــدود ّمناورتهما
ُ
السياسية» ،من دون أن تسقط من حساباتها ّأن «كل األطراف

بدأت ،قبل انقضاء العام األول من والية الرئيس ميشال عون،
البحث فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة املـقـبـلــة» .الـثــاثــة (باسيل،
فرنجية ،جعجع) ُمرشحون طبيعيون إلى هذا املنصب« ،ومن
الطبيعي أن يسعوا إلى قطع الطريق ،أحدهم على اآلخر».
املـصــالـحــة الحقيقية بــن املـ ــردة والـ ـق ــوات ،وان ـت ـهــاء مفاعيل
توظيف مجزرة إهــدن في الــزواريــب السياسية ،لن يحصال
قبل لقاء فرنجية وجعجع .ولكن زيــارة سعادة ملعراب ورقة
ستستفيد منها القوات اللبنانية في سعيها الدائم إلى تنظيف
سجلها في الحرب األهلية .ال توافق املصادر املطلعة على ذلك،
وتؤكد ّأن فرنجية «أحسن في انفتاحه وطنيًا على القوات،
ّ
عــوض البقاء في بنشعي ،ألنــه لم يتبق لديه حليف حقيقي
سوى حزب الله وحركة أمــل» .كذلك ّ
فإن رئيس املــردة «ثابت
ُ
على مواقفه الداعمة للمقاومة ،وال ينفك يجاهر بصداقته مع
الرئيس الـســوري بشار األســد ،في حني ّأن جعجع هو الذي
يقترب مـنــه» .مـيــزان الـقــوى إقليميًا يميل ملصلحة «محور
املقاومة» ،فهل «يبقى جعجع ُيحارب طواحني الهواء محليًا،
ويبقى تحت رحمة سعد الحريري وجـبــران باسيل اللذين
يريدان التعامل معه على القطعة؟» .على العكس من ذلك ،لن
يجد رئيس القوات اللبنانية نفسه ُمحرجًا من استقبال موفد
«صديق بشار األســد» ،الــذي أصـ ّـر وزيــره يوسف فنيانوس
على زي ــارة ســوريــا «بصفة رسـمـيــة» ،فــي مقابل معارضة
القوات لهذه الخطوة.
ولكن بالنسبة إلى مصدر مسؤول في القوات اللبنانية ،تعكس
الــزيــارة «إص ــرار الطرفني على مواصلة التنسيق السياسي
بينهما ،ال سيما في اللحظة التي تعود فيها امللفات الخالفية
الــى الــواجـهــة؛ فــوزيــر امل ــردة زار ســوريــا وال ـقــوات كــانــت رأس
حربة ضد هذه الــزيــارة» ،مع تأكيده ّأن لقاء سعادة بجعجع
«عادي وال ُيعتبر تطورًا أو خرقًا» .يلتقي كالم مصدر القوات
مع ما ُس ّرب من جانب املردة عن ّأنه «بعد زيارة َ
وزيري القوات
لبنشعي تأتي هذه الزيارة لتعكس حرص الطرفني على إبقاء
ّ
خطوط التواصل مفتوحة ّ
تحسبًا ّ
ألي تطورات» .ويوضح أنه
ُ
«إذا أراد الفريقان التحالف انتخابيًا ،ال يمكن القيام بذلك من
دون تمهيد االج ــواء وترطيب العالقة بــن القاعدتني ،كــي ال
يبقيا على طرفي نقيض» ،مع إدراك الطرفني ّأن األمــر شبه
مستحيل ،لوجود موانع كثيرةُ .يقارب مصدر القوات األمور
بواقعية ،ويـســأل« :هــل لـقــاء الجمعة ُيـمـ ّـهــد الجـتـمــاع جعجع
وفــرنـجـيــة؟ ك ــا .وه ــل ظ ــروف لقائهما أصـبـحــت مـتــوافــرة؟
كال» ،من دون أن يستبعد أن «ال شيء يمنع اجتماع َ
رئيسي
الحزبني ،لكن في الوقت املناسب».

تقرير

وال يـخـفــي الـ ــروس نـ ّـيـتـهــم الــدخــول
ك ــاع ــب ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
خـصــوصــا بـعــد اس ـت ـعــراض قـ ّـوتـهــم
في املـيــدان الـســوري ،وتوقيع عقود
تـضـمــن ب ـق ــاء الـ ـق ــوات ال ــروس ـي ــة 49
عامًا في قاعدة طرطوس البحرية،
وإثـ ـب ــات «والئـ ـه ــم ل ـح ـل ـفــائ ـهــم عـلــى
ع ـك ــس األمـ ـي ــركـ ـي ــن» ،ف ـي ـم ــا يـعـمــل
العديد من األطراف اللبنانيني على
تحسني عالقتهم بموسكو.
ّ
ونفذت أمس مجموعات من القوات
الخاصة العسكرية عروضًا قتالية
باستخدام أكثر مــن  225صنفًا من
األسلحة ،بينها دبابات «»72B3-T
و« Tـ  80ـ  ،»001و« Tـ  ،»S 90وعربات
«ب .أم .ب ».ال ـح ــدي ـث ــة ،وراجـ ـم ــات
ص ــواري ــخ «س ـم ـي ــرش» و«ت ــورن ــادو
غـ ـ ـ ــي» ،وصـ ـ ــواريـ ـ ــخ «إس ـ ـك ـ ـنـ ــدر أم»
ً
االسـتــراتـيـجـيــة ،فـضــا عــن أصـنــاف
م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة م ـ ــن مـ ـنـ ـظ ــوم ــات الـ ــدفـ ــاع
واملروحيات ومقاتالت سالح الجو
ال ــروس ــي ،م ـثــل مــروح ـيــة «م ــي ـ ـ 35
أم» و«كا ـ  »52املعروفة بالتمساح،
وم ـ ـقـ ــاتـ ــات «س ـ ـ ــو ـ ـ ـ ـ  30أس .أم».
املـتـعــددة املـهـمــات ،ومقاتلتا «ســو ـ
 »34و«سو ـ  35أس».

من «منتدى
الجيش »2017
في موسكو
(أ ف ب)

الحلوة
عين
ّ

المولوي يهدد بقصف صيدا!
آمال خليل
ح ـتــى مـنـتـصــف ل ـيــل أمـ ــس ،ل ــم تستجب
حــرك ــة ف ـتــح ل ــدع ــوات ّوق ــف إطـ ــاق ال ـنــار
في الهجوم الذي تشنه على ّ
حي الطيرة
ف ــي ع ــن ال ـح ـلــوة ض ــد مــربــع املـتـشــدديــن
بالل بدر وبالل العرقوب .االجتماع الذي
عقده ممثلو القوى اإلسالمية والفصائل
الفلسطينية ف ــي مـقــر س ـف ــارة فلسطني،
فشل بسبب رفض الحركة الصيغة التي
طرحت لوقف القتال ،بعدما وجدت فيها
ً
امتثاال للشروط التي طرحها «البالالن»
منذ بداية املعركة.
وتـقـضــي الـصـيـغــة بــاملــوافـقــة عـلــى عــودة
انتشار القوة األمنية املشتركة من قاعة
صالح اليوسف نحو ّ
حي الطيرة ،بشرط
عــدم مـشــاركــة الـحــركــة فيها واقتصارها
على «حماس» و«أنـصــار الله» و«عصبة
األن ـص ــار» ،وانـسـحــاب مسلحي فـتــح من
امل ــواق ــع ال ـتــي س ـي ـطــروا عـلـيـهــا م ـنــذ بــدء
امل ـعــركــة فــي ال ـحــي .إصـ ــرار ال ـحــركــة على
تحقيق إن ـجــاز ضــد املـتـشــدديــن بخالف
اش ـت ـبــاك ن ـي ـســان األخـ ـي ــر ،ج ـعــل أص ــوات

الـ ــرصـ ــاص وال ـ ـقـ ــذائـ ــف ت ـط ـغــى ع ـل ــى كــل
الدعوات الى إنهاء القتال ،منها تظاهرة
شعبية جــابــت أن ـحــاء املـخـيــم وتكبيرات
علت من مآذن املساجد.
اس ـت ـط ــاع م ـقــات ـلــو ق ـ ــوات األم ـ ــن الــوطـنــي
الفلسطيني ومجموعة العميد أبو أشرف
ال ـعــرمــوشــي ورئ ـي ــس ال ـت ـيــار اإلصــاحــي
في فتح العميد محمود عيسى (اللينو)
تضييق الـخـنــاق عـلــى مــربــع املتشددين
فـ ــي الـ ـطـ ـي ــرة وم ـح ـي ـط ــه واحـ ـ ـت ـ ــال ع ــدد
مـ ــن امل ـ ـنـ ــازل الـ ـت ــي اس ـت ـخ ــدم ــت لـلـقـنــص
باتجاههم .تضييق الخناق دفع بكل من
شــادي املــولــوي وبــال بــدر إلــى «التهديد
بقصف صيدا ومواقع الجيش بالقذائف
والـصــواريــخ للضغط باتجاه قبول فتح
بوقف القتال» بحسب مصدر فلسطيني.
ض ـ ــراوة ال ـق ـتــال لـلـيــوم ال ـخــامــس وحـجــم
األضرار في املمتلكات ،فاقا ما ّ
سجل في
اشتباك نيسان األخـيــر .ميدانيًا ،استمر
ن ــزوح س ـكــان أح ـيــاء الـطـيــرة والـصـحــون
وال ــرأس األحـمــر وســوق الخضر باتجاه
األحياء األكثر أمنًا وباتجاه صيدا ،حيث
باتوا في قاعات املساجد.

