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قضية اليوم

«وينيي الدولة؟» ليست نكتة سمجة في الجرود المحتلة
ّ
حسن عليق
ي � � ��وم أم� � � ��س ،ك � � ��رر رئ � �ي� ��س ال �ح �ك��وم��ة
البريطانية ،ديفيد كاميرون ،تحذيره
من وصول تنظيم «الدولة اإلسالمية»
إل ��ى ش��واط��ئ ال�ب�ح��ر امل �ت��وس��ط .سبق
ل��ه أن ق��ال ال�ك�لام ذات��ه قبل أي��ام قليلة.
ه� � � ��ذه امل� � � � � ��رة ،خ� � ��ص ب � ��ال � ��ذك � ��ر ل �ب �ن ��ان
واألردن ،م �ح��ذرًا م��ن ت �م��دد «داع� ��ش»
إل �ي �ه �م��ا .ك�ل��ام امل � �س� ��ؤول ال �ب��ري �ط��ان��ي
األرف � ��ع م �س �ت��وى ل �ي��س ت��وق �ع��ات على
طريقة غالبية الساسة ف��ي لبنان .بل
إن ��ه م �ب �ن� ّ�ي ،ب�ل�ا ش ��ك ،ع � ّل��ى م�ع�ل��وم��ات
وتقديرات استخبارية وفرتها أجهزته
ووك��االت ال��دول الحليفة له .ولألمانة،
ف ��إن امل �س��ؤول�ين األم�ن�ي�ين اللبنانيني،
ال �ج��دي�ي�ن م �ن �ه��م ،ي �م �ل �ك��ون م�ع�ل��وم��ات
مشابهة .يقولون إن هدف «داعش» هو
الحصول على منفذ بحري :من عرسال
إل��ى عكار .املشروع ذات��ه ،لكن بصيغة
م�خ�ت�ل�ف��ة ،ك��ان��ت ق��د ب��اش��رت بتنفيذه
كتائب املعارضة السورية في منطقتي
ال �ق �ل �م��ون وري� � ��ف ح �م��ص ال �ج �ن��وب��ي،
قبل سنتني ت�م��ام��ًا .ف��ي خ��ري��ف ،2012
كانت عرسال املعبر الرئيسي للسالح
وامل� �س� �ل� �ح�ي�ن وا َمل � � � ��ؤن وال� ��ذخ� ��ائ� ��ر م��ن
ل �ب �ن��ان إل � ��ى ري ��ف ��ي ح �م��ص ودم� �ش ��ق.
وح � �ظ � �ي ��ت ،ب� �غ� �ط ��اء س� �ي ��اس ��ي ع��رب��ي
ودول��يّ ،أمنته ق��وى  14آذار ،من خالل
دعمها الخطوات التي ّأدت إلى تحويل
البلدة البقاعية إلى «محمية طبيعية»
للمعارضة السورية املسلحة .حينذاك،
ب � ��دأ امل �س �ل� �ح ��ون خ � ��وض م � �ع� ��ارك ف��ي
م �ن �ط �ق��ة ح � ��وض ال� �ع ��اص ��ي (ي�ق�ط�ن�ه��ا
لبنانيون ـــ داخ��ل األراض ��ي السورية)
لفتح طريق بني القصير وعكار .الهدف
هو طريق اإلم ��داد :البحر ـــ طرابلس ـــ
عكار ـــ القصير ـــ حمص وريف دمشق.
ل��م تكن ع��رس��ال «م�ق� ّ�ص��رة» .لكن فصل
ال�ش�ت��اء ك��ان ع�ل��ى األب � ��واب .وك ��ان أه��ل
امل�ن�ط�ق��ة ي �ن �ت �ظ��رون ،ك�م��ا ف��ي ك��ل ع��ام،
ثلوجًا تقطع طرقات الجرد بني البلدة
اللبنانية وال�ق�ل�م��ون .أراد املسلحون
السوريون استباق انسداد السبل بني
مناطق انتشارهم والبلدة اللبنانية،
ف� �ق ��رروا ف �ت��ح ط��ري��ق ج ��دي ��د .اخ �ت ��اروا
م�ن�ط�ق��ة ح� ��وض ال �ع��اص ��ي ،وارت �ك �ب��وا
مجزرة في بلدة «الحيدرية» ،فتدخل

ح��زب ال�ل��ه وأح �ب��ط م�ش��روع�ه��مّ .أم�ن��وا
الح�ق��ًا طريقًا «ف��رع �ي��ة» ،عبر مشاريع
ال�ق��اع ،كبديل مؤقت من ط��رق الجرود
املقطوعة.
حديث كاميرون ،بما يمثله من «وثيقة»
اس �ت �خ �ب��اري��ة س �ي��اس �ي��ة ،ي �ت �ق��اط��ع مع
الجغرافيا والطقس في منطقة الحدود
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ـ�ـ �ـ ال �س��وري��ة ،ل�ن��اح�ي��ة ك��ون��ه
جرس إنذار للبنان .فعلى أبواب فصل
الشتاء ،سيضطر محتلو جرود عرسال
إل��ى البحث ع��ن مالجئ تقيهم قساوة
ال�ط �ق��س غ �ي��ر امل�ح�ت�م�ل��ة .خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
ذات �ه��ا م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي ،ل��م يكترثوا
لهذا األمر ،ألنهم كانوا يسيطرون على
ب �ل��دات ال�ق�ل�م��ون ال �س��وري��ة .ح��ال�ي��ًا ،هم
أمام خيارين :إما إحداث اختراق كبير
ف��ي القلمون ،والسيطرة على ع��دد من
بلداتها؛ أو االحتماء في عرسال .على
ال�ج��ان��ب ال �س ��وري ،ي�خ��وض��ون م�ع��ارك
يومية ،من دون أن يتمكنوا من إحداث
أي خ��رق جغرافي ذي قيمة .ل��ن يكون
أمامهم سوى عرسال.
م � �س � ��ؤول � ��ون أم � �ن � �ي� ��ون وس� �ي ��اس� �ي ��ون
وع�س�ك��ري��ون ل�ب�ن��ان�ي��ون ُي ��درك ��ون ه��ذه
ال��وق��ائ��ع وخ �ط��ورت �ه��ا .بعضهم يبالغ
في التعبير عن هذه الخطورة ،نتيجة
إلم�ك��ان��ات ال�ج�م��اع��ات اإلره��اب �ي��ة التي
ت�ح�ت��ل ج� ��رود ع ��رس ��ال .ل �ك��ن ال�س�ل�ط��ة،
ّ
ك��وح��دة م�ت�ك��ام�ل��ة ،ت�خ��ل��ت ع��ن أي دور
يمكنها القيام به .ثمة تسليم بالعجز.
تأبى السلطة القول إن ج��رود عرسال
م�ح�ت�ل��ة .ج ��زء م��ن األراض � ��ي اللبنانية
ي �خ �ض��ع ل�ل�س�ل�ط��ة امل �ط �ل �ق��ة ل�ج�م��اع��ات
إرهابية راغبة في التمدد .هذا االحتالل
واختطاف أكثر من  36عسكريًا ودركيًا
واتخاذهم رهائن لم تدفع ال��دول��ة إلى
إع�ل�ان أي ش�ك��ل م��ن أش �ك��ال ال �ط��وارئ.
تستمر حياة املسؤولني بشكل طبيعي.
ن� �ش � ُ�ر ص � ��ور ذب � ��ح ع �س �ك��ري ل� ��م ي��دف��ع
أح�دًا من املسؤولني إل��ى التفكير بعقد
اجتماع استثنائي ملجلس ال��وزراء ،أو
ألعضاء املجلس األعلى للدفاع.
وع� �ن ��د ط � ��رح س � � ��ؤال ع �ل ��ى م �س��ؤول�ي�ن
معنيني عما ستقوم ب��ه ال��دول��ة ،يأتي
ج ��واب السلطة السياسية م�ف��رط��ًا في
ال �ع �ج��ز :ل �ي��س ل� ��دى ال �ج �ي��ش دب ��اب ��ات
وط � � ��ائ � � ��رات ل� �ل� �م ��واج� �ه ��ة .ي� �ج ��ب ع �ل��ى
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين أن ي �ت �ج��اه �ل��وا أداء ف��وج

امل �غ��اوي��ر وال �ف��وج امل�ج��وق��ل الس�ت�ع��ادة
مواقع الجيش التي احتلها املسلحون
ف� ��ي ع� ��رس� ��ال وم �ح �ي �ط �ه��ا .أح � ��د أب� ��رز
السياسيني املتابعني «عن قرب» للعمل
ال �ع �س �ك��ري ي��ؤك��د أن ج �ن��ود ال�ف��وج�ين
ق ��ات �ل ��وا ب �ط��ري �ق��ة الئ� �ق ��ة« .اس �ت �ب �س �ل��ت
بعض قطعات اللواء الثامن ،قبل تدخل
امل�ج��وق��ل وامل �غ��اوي��ر» .ل�ك��ن أداء ال �ل��واء
بشكل ع��ام شابته ثغر كبيرة ،إضافة
إلى األزم��ة البنيوية التي يعاني منها
ال �ج �ي��ش ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال�ل��وج�س�ت��ي:
ً
ال��ذخ��ائ��ر ،ال�ن�ق��ل وال�ت�غ��ذي��ة ،ف�ض�لا عن
النقص الفادح في العديد.
م ��اذا ف�ع�ل��ت ال�س�ل�ط��ة ل�س��د ال�ث�غ��ر التي
يعاني منها الجيش؟ ال شيء.
ق� ��ررت ت �ط��وي��ع  5آالف ج �ن��دي .لكنها
رب �ط��ت ذل ��ك ب��إي �ج��اد ال �ت �م��وي��ل ال�ل��ازم.
ه � ��ل ب � � ��دأ أح � � ��د ب ��ال� �ب� �ح ��ث ع � ��ن م � � ��وارد
لتأمني التمويل؟ أال ُي��درك املسؤولون
ال �س �ي��اس �ي��ون أن ف �ت��ح ب � ��اب ال �ت �ط��وع
ف��ي الجيش ب��ال�ت��زام��ن م��ع ال�ت�ط��وع في
األمن الداخلي واألمن العام سيقلل من
نسبة املتقدمني للتطوع في املؤسسة

هل ثمة قرار سعودي باإلبقاء
على «التكفيريين» كقوة توازن
قوة حزب اهلل
ال �ع �س �ك��ري��ة؟ ه ��ل م ��ن خ �ط��ة ل�ت�ش�ج�ي��ع
ال� �ش� �ب ��اب ع� �ل ��ى االل � �ت � �ح� ��اق ب ��األس �ل�اك
ال �ع �س �ك��ري��ة واألم� �ن� �ي ��ة؟ ال � �ج� ��واب ه��و،
ببساطة ،ال.
هل ُ
سي َ
حاسب أحد بسبب منع تجهيز
ل �ب �ن��ان ب �ط ��ائ ��رات م��روح �ي��ة ودب ��اب ��ات
ً
(روسية مثال)؟ بالتأكيد ال.
ّ
ب �ع��ض ال � � ��وزراء ي �ف��ك��رون م�ل�ي��ًا ف ��ي ما
يمكن فعله الستباق أي هجوم جديد
الحتالل عرسال .لكن ما الذي يقوم به
مجلس ال ��وزراء مجتمعًا ،ورئيسه؟ ال
شيء.
ه��ل ج� ّ�رب أح��د ف��ي السلطة البحث عن
سبل للضغط على خاطفي الرهائن؟
ال �ج ��واب ه��و ال�ن�ف��ي ط�ب�ع��ًا .ل�ي��س أم��ام

رئيس الحكومة وبعض ال��وزراء سوى
التعويل على مبادرات قطر وتركيا.
أي� ��ن وزي � ��ر ال ��دف ��اع س �م �ي��ر م �ق �ب��ل؟ هل
ً
يهتم ،بصفته مسؤوال ،ال بصفته رجل
أع �م��ال ،بمتابعة إم �ك��ان ش ��راء أسلحة
لصالح الجيش؟
ه��ل ي ��درك امل�س��ؤول��ون السياسيون أن
الجيش ممنوع ،بحكم األمر الواقع ،من
دهم منازل اللبنانيني الذين قاتلوه في
عرسال؟
ه��ل س�ي�ك��ون م�ت��اح��ًا للجيش أن يعزل
ج� � ��رود ع� ��رس� ��ال ع� ��ن ال� �ب� �ل ��دة ،ب��ال �ق��در
امل �س �ت �ط��اع؟ امل �س ��ؤول ��ون ال�ع�س�ك��ري��ون
ي �ق��ول��ون إن «ه � ��ذا ب��ال �ت �ح��دي��د ه ��و ما
تسعى ال�ق�ط�ع��ات امل�ي��دان�ي��ة إل��ى فعله.
وردًا عليه ،اعتدى املسلحون على هذه
ال�ق�ط�ع��ات أول م��ن أم� ��س» .ل�ك��ن ب ��رودة
ال�س�ل�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ال �ت �ع��ام��ل مع
ج��ري�م��ة أول م��ن أم��س ال تنبئ ب��أن ما
بعد معركة ع��رس��ال ص��ار غير م��ا كان
قبلها.
ي� ��ؤك� ��د ق� ��ائ� ��د ال� �ج� �ي ��ش ال � �ع � �م ��اد ج ��ان
ق �ه��وج��ي أن ال��رئ �ي��س س �ع��د ال �ح��ري��ري
ي�ق��ف إل��ى ج��ان��ب امل��ؤس�س��ة العسكرية
ف��ي معركتها .وف��ي  8آذار ،ي��ؤك��د ق��ادة
الصف األول أن الحريري صادق عندما
ي �ق��ول إن��ه ي �ع� ّ�ول ع�ل��ى ال�ج�ي��ش وح��ده.
ففي رأيهم أن الحريري فشل في تجربة
امليليشيات التي أنشأها قبل عام ،2008
وال ح�م��اي��ة ل��ه م��ن امل�ق��ات�ل�ين السلفيني
والقاعديني سوى الجيش .لكن السؤال
الذي يفرض نفسه هو عما إذا كان ثمة
ق��رار سعودي بمنع «داع��ش» وإخوته
م��ن اب�ت�لاع جمهور ال�ح��ري��ري ،لكن مع
اإلبقاء على «التكفيريني» كقوة توازن
قوة حزب الله .هبة املليار دوالر التي لم
تظهر بعد ،واختفاء الحريري مجددًا،
ال يبشران بالخير .فكيف إذا ما أضيف
إليهما «ال �ف��رم��ان امل�ل�ك��ي» ال ��ذي أعلنه
ّ
كتاب ذوو ش��أن في صحف آل سعود،
عن عدم الرضى من التوجه إلى ضرب
«داعش» وحده؟
خالصة القول ،إن ثمة خطرًا بأن تتكرر
تجربة معركة عرسال خالل األسابيع
املقبلة .فيما ال تبدو السلطة على دراية
باملاء الذي يسيل أنهارًا تحت قدميها،
أو أن ال��راع��ي ال �س �ع��ودي ي��ري��د ل�ه��ا أن
ً
تغض النظر قليال.

(هيثم املوسوي)

فنيدق تطالب الجيش بكشف مصير السيد
ساندي الحايك
تحتار عائلة العسكري الرهينة علي
السيد ( 28عامًا) ،بني تصديق الصور
ً
املسربة التي تظهر ابنهم مقتوال نحرًا
بالسكني على أيدي عناصر إرهابيني
ف ��ي ع� ��رس� ��ال ،وب �ي��ن ع � ��دم ت �ص��دي �ق �ه��ا،
بسبب استمرار صمت قيادة الجيش.
ه��ذا امل�ن��اخ دف��ع فاعليات بلدة فنيدق
ال�ع�ك��اري��ة ،إل��ى إل�ق��اء ال�ل��وم على قيادة
ال �ج �ي��ش وال �ح �ك��وم��ة م �ع��ًا ف ��ي ك ��ل م��ا
يحصل في بلدة عرسال ،وتحميلهما
م �س��ؤول �ي��ة ال �ت �ق �ص �ي��ر وع � ��دم اح� �ت ��رام
كرامة أهالي العسكريني املخطوفني.
االج�ت�م��اع ال ��ذي ع�ق��د ف��ي مبنى بلدية
فنيدق ،جاء بطلب من رئيسها خلدون
ط��ال��ب ،وم�خ�ت��ار ف�ن�ي��دق أح�م��د السيد
(وال ��د العسكري علي ال�س�ي��د) ،بعدما
شعر الرجالن بأن األم��ور في عكار قد
ت �خ��رج ع��ن ال�س�ي�ط��رة ،وال س�ي�م��ا بعد
ً
ق�ط��ع األه��ال��ي ل�ي�لا ك��اف��ة ال�ط��رق��ات في
س��اح��ة حلبا ،للمطالبة ب��اإلس��راع في
اإلفراج عن األسرى العسكريني.
وق ��ال ط��ال��ب ل �ـ«األخ �ب ��ار»« :ل �ي��س أم �رًا
ً
س �ه�لا أن ت ��رى أم ص ��ورة الب�ن�ه��ا وق��د

ف �ص��ل رأس � ��ه ع ��ن ج� �س ��ده .ن �ح��ن ب �ل��دة
ينتمي الكثير من شبانها إلى الجيش
وحصتها األكبر من بني األسرى ،وإلى
جانب السيد اثنان من شباب البلدة».
وخشية لألسوأ ،ارت��أى طالب ضرورة
م �ش��ارك��ة ك��ل األط �ي��اف ال�س�ي��اس�ي��ة في
ف �ن �ي��دق ب��االج �ت �م��اع ،ف �ج �ل��س ال �ن��ائ��ب
ً
خالد زهرمان ممثال قوى الرابع عشر
م��ن آذار ،إل ��ى ج��ان��ب ال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
ً
وج �ي��ه ال�ب�ع��ري�ن��ي م�م�ث�لا ق��وى ال�ث��ام��ن
م��ن آذار ،وب�ع��د االج�ت�م��اع ص��در بيان
مشترك فيه «التضامن الكامل مع أهل
األسير الرقيب علي السيد ،وباقي أسر
عناصر الجيش» ،ومطالبة «الحكومة
اللبنانية وقيادة الجيش بالعمل على
تأكيد أو نفي تلك الصور» .كذلك رأوا
أنه «نظرًا إلى التضحيات التي يقدمها
أب�ن��اؤن��ا ف��ي امل��ؤس�س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ،وال
س �ي �م��ا أب � �ن ��اء ع � �ك ��ار ،ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة
اللبنانية العمل بشكل جدي وصادق
إلط �ل ��اق س ��راح� �ه ��م ،ون �ح �م �ل �ه��ا ك��ام��ل
املسؤولية عن التقصير الحاصل بحق
األس��رى وع��دم احترام كرامة أهاليهم،
ونحذر من تداعيات التقصير املقصود
وعدم التجاوب من قبلهم».

من جهته ،أوضح زهرمان أن «هناك من
ي�غ��رد خ��ارج ال�س��رب وينشر شائعات
عن أن هدف االجتماع كان التخاذ قرار
جامع بطرد السوريني من كافة مناطق
عار من الصحة ،وهذا
عكار ،وهذا أمر ٍ
م��ا ن��رف�ض��ه ب��امل �ط �ل��ق» .وق ��ال زه��رم��ان
إن ه ��دف االج �ت �م��اع «ت��أك �ي��د ت�ض��ام��ن
أه��ال��ي فنيدق بعضهم م��ع بعض إلى
جانب عائلة السيد من جهة ،ولضبط
ال � �ش� ��ارع ح �ت��ى ال ت �ن �ف �ل��ت األم � � ��ور م��ن

قال أحد أعضاء هيئة العلماء
إن الصور التي تظهر العسكري
مركبة
السيد
مقتوال ّ
ً
عقالها م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة .وألن أح� �دًا ال
ي �ن �ك��ر ح��ال��ة ال �ت �م �ل �م��ل م ��ن م �م��ارس��ات
الحكومة وقيادة الجيش تجاه عكار،
ال ن� �ق ��ف ض � ��د ال� �ت� �ح ��رك ��ات ال �س �ل �م �ي��ة
والديموقراطية ،إال أننا مضطرون إلى
مراقبة الشباب املتحمسني في الشارع،
خوفًا من طابور خامس ،إلثارة نعرات

طائفية وإحداث الفوضى».
ف��ي م�ج��ال آخ��ر ،ش��دد خطباء الجمعة
ف ��ي م �س��اج��د ع� �ك ��ار أم� � ��س ،ع �ل��ى دع��م
ال� �ج� �ي ��ش ال �ل �ب �ن ��ان ��ي ف� ��ي ح ��رب ��ه ع�ل��ى
اإلره ��اب ،ونبذ أي ممارسات ال تمثل
ال��دي��ن اإلس�لام��ي ال�ح�ن�ي��ف .وق ��ال إم��ام
م�س�ج��د ف �ن �ي��دق ال �ك �ب �ي��ر ال �ش �ي��خ ول�ي��د
ف�ن�ي��ش إن «م ��ا ي�ه��م أب �ن��اء ف�ن�ي��دق في
ه ��ذه امل��رح�ل��ة ه��و ال�ت��وص��ل إل ��ى إن�ق��اذ
العسكريني ،وال سيما أبناؤها الثالثة
امل �ح �ت �ج��زون .وق��د أث�ب�ت��ت ال�ب�ل��دة أنها
بكل مكوناتها تقف إلى جانب الجيش،
وال تمثلها قلة ممن يغادرونها للقتال
إلى جانب املجموعات املسلحة .وهي
حاالت فردية منبوذة من قبل كل أبناء
ف�ن�ي��دق» .وط��ال��ب «ال�ح�ك��وم��ة باللجوء
إل� � ��ى ال � �ت � �ف� ��اوض م� ��ع امل �س �ل �ح�ي�ن ول ��و
اض �ط��رت إل��ى اط�ل�اق س ��راح امل��وق��وف�ين
ف��ي روم�ي��ة .فهذا األم��ر يحصل ف��ي كل
أن �ح ��اء ال �ع��ال��م ،وإس��رائ �ي��ل ال �ت��ي تعد
م��ن أك �ب��ر ال �ق��وى ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط،
فاوضت حركة «حماس» مقابل إطالق
سراح جندي واحد من جنودها».
وك��ان��ت م �س��أل��ة ال �ت �ف��اوض ق��د شكلت
م � ��ادة ن �ق��اش ف ��ي االج� �ت� �م ��اع ،وف� ��ق ما

أك ��د أح ��د امل�ج�ت�م�ع�ين ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ،إذ
ط��رح��ت ف �ك��رة ت�ض�م�ين ال �ب �ي��ان إش ��ارة
إلى ضرورة مطالبة الحكومة باعتماد
أي وسيلة م��ن شأنها تسهيل عملية
التفاوض مع العسكريني ،كمقايضتهم
ب��امل��وق��وف�ين ف ��ي س �ج��ن روم� �ي ��ة ،األم ��ر
الذي القى اعتراضًا من قبل البعريني،
ال� � ��ذي ق� � ��ال« :ات � ��رك � ��وا ال� ��دول� ��ة ت �ش��وف
شغلها» ،ملمحًا إلى ضرورة التشديد
على إع�ط��اء ال�ض��وء األخ�ض��ر للجيش
اللبناني حتى يتمكن من حسم املعركة
في عرسال.
ك��ذل��ك علمت «األخ �ب��ار» أن املجتمعني
ً
ت�ل�ق��وا ات �ص��اال م��ن أح ��د أع �ض��اء هيئة
علماء املسلمني ،أش��ار إل��ى أن الصور
ً
ال�ت��ي تظهر ال�ع�س�ك��ري ال�س�ي��د مقتوال
ّ
م��رك �ب��ة ،م��ؤك �دًا أن «ال�ه�ي�ئ��ة ت��واص�ل��ت
مع أحد العناصر الخاطفة ،وأكد أن ال
عملية قتل أو تصفية ألحد العسكريني
جرت خالل اليومني املاضيني» .وطلب
املجتمعون زيارة قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،للوقف منه على حقيقة
م��ا ح��دث ف��ي ع��رس��ال ،وم�ع��رف��ة نتائج
عمل اللجنة املكلفة دراسة الصور التي
ً
تظهر الرقيب السيد مقتوال.

