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سياسة
الحدث

مسلحو القلمون:

هزيمة ومكابرة وتبادل اتهامات

فيما يواصل حزب الله ّ
تقدمه في جرود القلمونُ ،ت ّ
صر «جبهة ّ النصرة» على أن مجريات المعركة في صالحها .مجريات
الميدان تفتح الباب أمام أكثر من سيناريو :تسوية النسحاب المسلحين أو «معركة عرسال  »2بتوقيع تنظيم «داعش»
رضوان مرتضى
ّ
حــقــق مـقــاتـلــو ح ــزب ال ـلــه تـقــدمــا غير
م ـت ــوق ــع ف ــي جـ ـ ــرود ال ـق ـل ـم ــون .خ ــال
أيام قليلة ،تمكنوا من السيطرة على
ّ
م ـع ـظــم ال ـ ـجـ ــرود .ل ــم ي ـث ـبــت مـســلـحــو
الفصائل املسلحة في أي من معاقلهم.
أخلوا مراكزهم في املنطقة الجنوبية
مــن جــرود القلمون حيث كانت بقعة
سيطرتهم وانهزموا سريعًا من دون
ّ
ُ
أي م ـقــاومــة ت ــذك ــر .ت ـخــلــوا ع ــن نـقــاط
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،حـ ـت ــى بـ ـ ــدت م ـعــركــة
ُ
ُ
جــرود القلمون ،التي ط ّبل لها وز ِّمــر،
أقـ ــرب إل ــى ك ــذب ــة ال يـمـكــن مـقــارنـتـهــا
بـمـعــركــة الـقـصـيــر أو يـ ـب ــرود .ه ـنــا ال
م ـكــان ل ـخ ـيــانــات «ال ـج ـيــش ال ـح ــر» أو
شراء حزب الله للمجموعات وغيرها
مــن األقــاويــل الـتــي جــرى تــداولـهــا في
ُ
امل ـع ــرك ـت ــن ال ـس ــاب ـق ـت ــن .اســت ـع ـيــض
ّ
ع ــن ذلـ ــك ب ـت ـب ــادل االت ـ ـهـ ــامـ ــات .ت ـب ــرر
«النصرة» تراجعها بـ «خيانة تنظيم
ّ
الدولة الــذي شتت صف املجاهدين»،
عـلـمــا أن ال ـق ـتــال ب ــن الـتـنـظـيـمــن بــدأ
بعد انسحاب الفصائل املنضوية في

انقسام في الفصائل
المسلحة بين تسوية لالنسحاب
والدخول الى عرسال
تشييع الشهيد أحمد توفيق األمين الذي سقط في القلمون (أ ف ب)

لــواء «جيش الفتح» ،بحسب مصادر
مقربة من التنظيم.
ّ
ب ــدا ك ــل وع ـي ــد امل ـســل ـحــن ف ــي الـفـتــرة
الـســابـقــة كــامــا ف ــي الـ ـه ــواء .ل ــم ُي ـقـ ّـدم
إعـ ــان «ج ـيــش ال ـف ـتــح» أو يــؤخــر في
امل ـ ـعـ ــادلـ ــة شـ ـيـ ـئ ــا .ال مـ ـفـ ـخـ ـخ ــات وال
«اسـتـشـهــاديــن» وال مــن يـحــزنــون .لم
ّ
يستثمر مسلحو املـغــاور الجغرافيا
وال صـ ـ ــواريـ ـ ــخ الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـك ـ ــورس ،ك ـمــا
فـ ـعـ ـل ــوا فـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي.
وخ ـ ـلـ ــت ال ـ ـج ـ ــرود مـ ـنـ ـه ــم ،حـ ـت ــى ك ــاد
«طلب الشهادة» ُيصبح استثناء في
«س ــاح ــات ال ـج ـه ــاد» .ال ـخ ـســائــر لــدى
ً
الـطــرفــن لــم تـتـجــاوز الـسـتــن مـقــاتــا

(مـ ــن حـ ــزب ال ـل ــه وال ـ ـن ـ ـصـ ــرة) ،رقـ ـ ـ ٌـم ال
يصلح أن ُيــذكــر كحصيلة ل ـ «معركة
ُ
ُ
كـبــرى» ،كما اصطلح على تسميتها.
ّ
هكذا تبدو الـصــورة ،أقــلــه فــي منظار
معسكر الجيش السوري وحزب الله.
ولـ ـ ـك ـ ــن ،ف ـ ــي املـ ـقـ ـل ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،ال ت ـ ــزال
ّ
«الـنـصــرة» تــؤكــد أن مجريات املـيــدان
في صالحها وأن «انتصارات الحزب
إع ــام ـي ــة فـ ـق ــط» .مـ ـص ــادر م ـقــربــة من
«الـجـبـهــة» تـصـ ّـر على أن «املـعــركــة لم
ُ
تحسم بعد ،وأنها معركة استنزاف ال
حسم» .وتقلل من أهمية التالل التي
خسرتها ،متحدثة عن عشرات التالل

األخـ ـ ـ ــرى ومـ ـئ ــات ال ـك ـي ـل ــوم ـت ــرات مــن
الجرود التي ال تزال تحت سيطرتها.
حتى تلة موسى ،تقول املصادر إنها
«تبعد أربع تالل عن الجبة .وأن شباب
النصرة ال يزالون يقاتلون في جرود
ّ
الجبة وعسال الورد» .وتلفت مصادر
ّ
املـ ـع ــارض ــة امل ـس ــل ـح ــة إل ـ ــى إن «ورق ـ ــة
الـقــوة ،أي العسكريني املخطوفني ،لم
ُ
ُ
تـسـتـخــدم بـعــد ،بــل اكــتـفــي بالتلويح
بها مع بــدء املعركة .وهــذا خير دليل
أن املبادرة ال تزال في أيدينا» .مصادر
ّ
خ ـ ــاء مــراكــز
«ج ـي ــش ال ـف ـت ــح» تـ ـب ــرر إ ُ ّ
استراتيجية بــالـقــول« :كــنــا ننسحب

ُ
حيث نجد أنفسنا نستنزف» .ويؤكد
أبـ ــو م ـص ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي ،م ــن «جـبـهــة
س ـج ـيــات م ـص ـ ّـورة
ال ـن ـص ــرة» ،ب ــأن ت ـ ّ
ستنشر قريبًا «توثق كمينًا للنصرة
لعناصر مهاجمة من الحزب وقع على
مـســافــة ثــاثــة كـيـلــومـتــرات مــن جــرود
ب ــري ـت ــال ب ــات ـج ــاه ال ـج ـبــة يـظ ـهــر زيــف
إعالن الحزب عن خسائره».
وم ـ ــع انـ ـ ـ ــدالع الـ ـقـ ـت ــال بـ ــن ال ـف ـصــائــل
املـسـلـحــة ف ــي الـ ـج ــرود ،وأمـ ــام الــواقــع
امل ـس ـت ـج ــد جـ ـ ـ ـ ّـراء خ ـس ــارت ـه ــم ن ـقــاطــا
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ب ـ ــات مـ ـس ــار امل ـعــركــة
ّ
م ـخ ـت ـل ـفــا .ف ـق ــد ان ـس ـح ــب امل ـس ــل ـح ــون

بــات ـجــاه ال ـش ـمــال ،أي لـنــاحـيــة ج ــرود
ع ــرس ــال .وبـ ــدأ ال ـحــديــث ع ــن «مـعــركــة
عرسال  .»2ففي هذه الناحية ،يبسط
تنظيم «الدولة» سيطرته على جرود
قارة .ومن جهة الشمالُ ،يسيطر على
ً
وادي ميرا وصوال إلى جرود عرسال.
وهذه البقعة ال تزال هادئة .وإزاء ذلك،
بـ ــرزت فــرض ـيــة ت ـق ــول إن «حـ ــزب الـلــه
ّ
دفع املسلحني نحو الجرود اللبنانية
بهجومه عليهم من الجنوب ،ولو أراد
ّ
إب ـع ــاده ــم ع ــن ع ــرس ــال ل ـش ــن هـجــومــا
مصادر «النصرة»
معاكسًا» .علمًا أن
ُ ّ
تؤكد أن الهجوم الذي شن على الجبة

تقرير

إسرائيل :الحرب مع حزب الله خالل عامين أو ثالثة
يحيى دبوق
واصلت إسرائيل توجيه تهديداتها
ل ـل ـب ـنــان ،م ـح ــذرة م ــن ن ـشــوب «ح ــرب
ثــال ـثــة» ف ــي ح ــال «أخ ـط ــأ ح ــزب الـلــه
فــي ح ـســابــاتــه» .الـتـحــذيــر ج ــاء على
لسان ضابط رفيع في االستخبارات
العسكرية اإلسرائيلية (أمان) ،خالل
عــرض تقدير الوضع األمني للدولة
الـ ـعـ ـب ــري ــة ،أم ـ ـ ــام ع ـ ــدد مـ ــن م ــراس ـل ــي
وســائــل اإلعـ ــام األجـنـبـيــة املعتمدة
في تل أبيب.
وأكد الضابط ،الذي فضل أن ال ينشر
اسمه نظرًا الى حساسية التقديرات
التي أدلى بها ،تزايد مخاطر اندالع
نــزاعــات مسلحة فــي غـضــون عامني

احتمال نشوب الحرب لحسابات خاطئة اآلن أكبر من أي وقت مضى (أرشيف)

أو ثالثة أعوام ،مشيرًا الى أن الجيش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي س ـي ـس ـت ـهــدف م ـنــاطــق
مــدن ـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ،ف ــي ح ــال ان ــدالع
املــواج ـهــة م ــع ح ــزب ال ـلــه الـ ــذي نشر
قدراته القتالية على امتداد الخريطة
اللبنانية.
واعـ ـتـ ـب ــر الـ ـض ــاب ــط ال ــرفـ ـي ــع ،الـ ــذي
رج ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر أنـ ـ ـ ـ ـ ــه رئـ ـ ـي ـ ــس
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـل ــواء
ه ــرت ـس ــي ه ـل ـي ـف ــي ،أن احـ ـتـ ـم ــال أن
تـ ـش ــن دول ـ ـ ــة أو م ـن ـظ ـم ــة مـ ــا ح ــرب ــا
م ـفــاج ـئــة اب ـتــدائ ـيــة ض ــد إســرائ ـيــل،
ً
ب ــات اح ـت ـمــاال أق ــل بـكـثـيــر مـمــا كــان
عـلـيــه ق ـبــل ع ــام ــن أو ث ــاث ــة .إال أن
ذل ــك ،بـحـســب تـعـبـيــره ،ال يـعـنــي أن
إم ـك ــان ن ـشــوب ح ــرب ب ــات مـنـتـفـيــا.

وأضـ ــاف« :اح ـت ـمــال ن ـشــوب الـحــرب
نتيجة تصعيد ما ،بسبب حسابات
خــاط ـئــة ،هــو اآلن أك ـبــر بـكـثـيــر مما
كــان عليه فــي املــاضــي ،ويـعــود ذلك
ت ـ ـحـ ــديـ ــدًا الـ ـ ــى مـ ـنـ ـظـ ـم ــات وجـ ـه ــات
عاملة ضد إسرائيل ومنتشرة من
حــولـهــا» .وهــي إش ــارة رأت وســائــل
اإلع ــام الـعـبــريــة أن ـهــا رســالــة شبه
مباشرة الى حزب الله.
وكـ ــرر ال ـضــابــط ت ـهــديــدات إســرائـيــل
حــول اسـتـهــداف املدنيني فــي لبنان،
وأن الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي سيهاجم
كــل األه ــداف فــي الـســاحــة اللبنانية،
و«لنأمل أن تكون خالية من السكان
املــدن ـيــن» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «ك ــل قرية
لبنانية هي قلعة وحصن عسكري».

