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كالم في السياسة

نعم؟
ومع القاعدة املسيحية املنقسمة على
نفسها بينهما ،واحــدهـمــا مــع اآلخــر.
الــى اآلن لــم يحصل االجـتـمــاع .وقــد ال
يحصل في مدى قريب .خاب االعتقاد
بــأن ورق ــة الـتـصــور ستستعجله اكثر
من ذي قبل.
ان ـج ــزت ال ــورق ــة نـهــائـيــا ت ـقــري ـبــا ،وقــد
تطرأ عليها تعديالت طفيفة توصف
بالتقنية فحسب ،غير ذات اهمية .يكاد
يقول املطلعون عليها انها قادت حوار
التنظيمني الى ما قبل خواتيمه.
مع ذلك:
ـ ـ لن ُيكشف عن بنودها.
ُ
ـ ـ ـ ـ ـ ل ـ ــن ت ـ ــدل ـ ــى عـ ـل ــى امل ـ ــأ ف ـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي.
ـ ـ لن يلتقي عون وجعجع لتوقيعها.
ـ ـ ـ ـ ـ ل ــن ي ـج ـت ـم ـعــا ل ـت ـكــريــس امل ـصــال ـحــة
بينهما.
ـ ـ ليست ملزمة ألي منهما حتى اآلن
على االقل.
لــن ت ـكــون ورق ــة الـتـصــور اعــانــا جــادًا
وحـقـيـقـيــا ،مــا لــم تــوضــع لـهــا قبعتها
الـتــي تكسبها شرعيتها وصدقيتها
وفعل التزامها بالنسبة الى احد طرفي
الحوار على االقل ،وهو التيار الوطني
الـحــر .مــا لــم ينضم جعجع الــى تأييد
انتخاب عــون رئيسا للجمهورية ،لن
ّ
تضمنه،
يعدو التصور ،على اهمية ما
حبرًا على ورق.
فـ ــي ال ــرابـ ـي ــة يـ ـب ــدو املـ ــوقـ ــف واض ـح ــا
ومحددًا تبعًا ملعطيات منها:
 1ـ ـ ـ ـ ك ــل االوراق بــاتــت عـلــى ال ـطــاولــة،
ول ـ ــم ي ـع ــد ث ـم ــة مـ ـك ــان الهـ ـ ـ ــدار ال ــوق ــت
وامل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاورات .ك ـ ــا ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ي ـع ــرف
م ــا ي ــري ــده اآلخ ـ ــر ،م ــا يـق ـت ـضــي حـســم
الخيارات اخيرًا.
 2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك ـ ـ ــان ثـ ـم ــة اك ـ ـثـ ــر م ـ ــن سـ ـب ــب فــي
االسبوعني املنصرمني لتوقف الحوار،
اال ان الــرغـبــة املـتـبــادلــة فــي اسـتـمــراره
حالت دون تجميده .اول تلك االسباب
ّ
ب ــث ش ــري ــط ال ـنــائ ـبــة س ـتــريــدا جعجع
على محطة تلفزيون الـتـيــار الوطني
ال ـحــر ،ن ـظــرت ال ـيــه نــائـبــة ب ـشــري على
انـهــا مـحــاولــة لــزعــزعــة الـثـقــة الناشئة
حــدي ـثــا ب ــن ال ـط ــرف ــن .ثــانـيـهــا ع ـبــارة
رئ ـيــس ح ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،على
حسابه على تــويـتــر ،والـتــي أمــل فيها
فــي خـتــم ال ـح ــوار فــي مـثــل ه ــذه االي ــام
من السنة املقبلة .امتعض عون منها،
واكتفى برد ّ
ودي ،لكنه ذو مغزى ،هو
نهاية الصوم.
 3ـ ـ ال يزال عون يتمسك بوجهة نظره
الـقــائـلــة انــه ال يسعه االنـتـظــار الــى ما

سياسة

3

العسكريون األسرى:
تفاوض شكلي وابتزاز مالي
جان عزيز
شاء الله ،وال يرى ورقة التصور هدفًا
في ذاتــه ينتهي عند انجازها .ليست
ســوى تحضير طبيعي لالنتقال الى
امل ـح ـط ــة االس ــاسـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ـتــوخــاهــا
الحوار ،وهي االستحقاق الرئاسي .بل
ً
يجدها عون جزءًا مكمال للتفاهم على
ً
انتخابه رئيسًا ،وفصال من برنامجه
للحكم يتضمن الضمانات التي يمكن
ان يطلبها جعجع لدوره في العهد.
لورقة التصور ايضًا تفسير آخر لعون
تجعله يتساءل :هل ابرامها مع جعجع
تـجـعـلـهـمــا حـلـيـفــن ف ــي االن ـت ـخــابــات
النيابية املقبلة على غ ــرار حــركــة امل
وح ـ ــزب الـ ـل ــه ،حـلـيـفــن وش ــري ـك ــن في
االستحقاقات الدستورية؟ ال اشــارات
واضحة ارسلتها اليه القوات اللبنانية
عن موقعها من تيار املستقبل ،حليفها
االنـتـخــابــي ،فــي مــرحـلــة مــا بـعــد ورقــة
ال ـت ـص ــور ،خ ـصــوصــا أن ال ــورق ــة تلك
تحمل رؤي ــة مشتركة لـعــون وجعجع
على ما يتطلبانه من القانون الجديد
لالنتخاب وصدقية التمثيل املسيحي
في املؤسسات الدستورية.
 4ـ ـ ثمة ســؤال ايضًا يـتــردد فــي دائــرة
ض ـي ـقــة ف ــي ال ــراب ـي ــة ه ــو اآلتـ ـ ــي :بــاتــت
ورق ــة ال ـت ـصــور امل ـش ـتــرك ج ــاه ــزة على
طاولة رئيس حــزب القوات اللبنانية،
ً
فـهــل اق ـتــرب الــرجــل فـعــا مــن االقـتـنــاع
بانتخاب عون رئيسا؟
ف ــي امل ـق ــاب ــل ي ـت ـص ــرف رئـ ـي ــس ال ـت ـيــار
الوطني الحر ،وهــو يتمسك بترشحه
للرئاسة ،على انه الشخصية املارونية
القادرة على ادارة التوازن بني الفريقني
ّ
الـ ـس ــن ــي والـ ـشـ ـيـ ـع ــي امل ـم ـث ـل ــن ب ـت ـيــار
املستقبل وحزب الله في مرحلة غليان
امل ـن ـط ـقــة ،واألق ـ ـ ــدر ع ـلــى م ـنــح ال ـفــريــق
املسيحي دورًا رئيسيًا في فك االشتباك
بينهما ،نــاهـيــك بــاسـتـعــادة الـحـقــوق،
حليف متني لحزب الله ،على تواصل
ايـجــابــي مــع الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
والنائب وليد جنبالط ،محاور للقوات
الـلـبـنــانـيــة ،قــائــد ســابــق للجيش يعي
تماما اهمية دور املؤسسة العسكرية
ف ــي الـ ـح ــرب امل ـف ـت ــوح ــة م ــع االرهـ ـ ــاب.
مــواص ـفــات لـيـســت الف ــرق ــاء آخ ــري ــن او
مــرش ـحــن مـعـلـنــن س ـ ــواه ،م ــا يجعله
ً
االكثر استقالال ،بل «بابًا الجمهورية».
س ــوى ذل ــك ك ـلــه ،ال تـمـلــك يـ ــداه ال ـحــل،
وال ي ـبــدو قـ ــادرًا عـلــى احـ ــداث اخ ـتــراق
حقيقي في الحلقة املقفلة لالستحقاق
ال ــرئ ــاس ــي .ل ـيــس س ــوى اح ــد االف ــرق ــاء
الرئيسيني ،بيد انه ال يستطيع صنع
حل او رئيس من دون اآلخرين.

على عكس ال ـصــورة املتفائلة نسبيًا حـيــال الوضع
األمني العام في لبنان ،وعلى عكس كل الكالم العلني
واإلعــامــي ،يؤكد مسؤولون معنيون أن الواقع ليس
كذلك في أزمة العسكريني اللبنانيني املحتجزين لدى
مسلحي «داعش» و»النصرة» منذ  2آب املاضي.
يـشــرح ه ــؤالء أن ال ـقــوى املـسـلـحــة اللبنانية تمكنت
خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر امل ــاضـ ـي ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا م ـن ــذ م ـعــركــة
ع ــرس ــال ،م ــن ص ــد ك ــل مـ ـح ــاوالت االخ ـ ـتـ ــراق ال ـتــي
ح ــاول اإلره ــاب ـي ــون الـقـيــام ب ـهــا .وف ــي امل ـقــابــل كــانــت
السلطات األمنية اللبنانية تتابع ،في شكل متزامن،
رصد تلك املجموعات اإلرهابية كما التفاوض غير
املباشر معها ،من أجل التوصل إلى حل يــؤدي إلى
إطــاق العسكريني املحتجزين .ويـجــزم املسؤولون
أنفسهم بــأن القوى األمنية حققت أكثر من ضربة
في صراعها مع تلك املجموعات .فألقت القبض على
عــدد مــن مـســؤولـيـهــا ،وأحـبـطــت مخططات إرهــابـيــة
عــدة كانت تحضر لها ،وإن لم تكن تلك النجاحات
كلها قد خرجت إلى اإلعالم ،وذلك ألسباب فرضتها
ظ ــروف املــواجـهــة مــع اإلرهــابـيــن .أمــا على املستوى
االس ـت ـخ ـب ــاري ،فـيـكـشــف امل ـس ــؤول ــون أن الـسـلـطــات
اللبنانية باتت تملك صورة واضحة عن تركيبة تلك
املجموعات اإلرهــابـيــة املنتشرة بــن جــرود عرسال
الـلـبـنــانـيــة وجـ ــرود مـنـطـقــة الـقـلـمــون ال ـس ــوري ــة ،عند
ال ـح ــدود الـشــرقـيــة الـشـمــالـيــة مــن لـبـنــان .وه ــي باتت
ّ
مسلح
تقدر حجم هؤالء اإلرهابيني بنحو ثالثة آالف ّ
مـنـتـظــم ض ـمــن ت ـلــك ال ـج ـمــاعــات .لـكـنــه ع ــدد مـتـقــلــب
ّ
متبدل وغير ثابت .فعند توافر ظروف توحي برفع
معنويات اإلرهابيني ،ينضم إليهم مسلحون آخرون
مــن بــن املقيمني فــي مخيمات الـنــازحــن السوريني
ً
فــي الجانب اللبناني .وهــو مــا كــان قــد حصل فعال
ب ـع ــد اج ـت ـي ــاح «داع ـ ـ ــش» مل ـن ـط ـقــة امل ــوص ــل ال ـعــراق ـيــة
بـعــد ح ــزي ــران امل ــاض ــي .أم ــا بـعــد ان ـح ـســار الـشـعــور
باالنتصار ،فيعود عــدد املسلحني إلــى االنخفاض،
وهو ما يحصل حاليًا.
غـيــر أن مــا يــزيــد األم ــر صـعــوبــة وتـعـقـيـدًا ،أن هــؤالء
اإلرهــاب ـيــن ال يـخـضـعــون إلم ــرة مـيــدانـيــة واحـ ــدة .إذ
تمكنت القوى األمنية اللبنانية من إحصاء  19مجموعة
لهم في تلك املنطقة .أقل تلك املجموعات عددًا ال يزيد
على خمسني مسلحًا ،وأكثرها ال يزيد على مئتني.
وإن كانت تلك املجموعات كافة تدين بوالئها العقائدي
لجهتني أســاسـيـتــن« :داعـ ــش» و»ال ـن ـص ــرة» .ويشير
املسؤولون إلــى أن املعلومات التي تملكها السلطات
اللبنانية تشير إلى أن العسكريني املحتجزين املتبقني
فــي أي ــدي اإلره ــاب ـي ــن ،وه ــم  ،25م ــوزع ــون بــن أكثر
مــن مجموعة مــن تـلــك .مــع اعـتـقــاد بــأن بعض هــؤالء
ينتقل من مجموعة إلى أخرى ضمن كل من الجهتني،
وذلك ألسباب أمنية أو مالية أو تنظيمية .لكن املهم أن

مضمون التفاوض مع اإلرهابيني تطور وتحول خالل
األشهر املاضية .ففي البداية كان اإلرهابيون يرفعون
سقف مطالبهم .وكــانــوا ّ
يحملون الوسطاء شروطًا
مــن ن ــوع ضـمــان خـطــوط اتـصــالـهــم بمدينة عــرســال،
ً
مــن أج ــل تــأمــن إم ــدادات ـه ــم الـلــوجـسـتـيــة .ف ـضــا عن
مطالبتهم بإطالق عدد من املوقوفني اإلسالميني في
السجون اللبنانية وحتى السورية .إضافة إلى مطالب
مــالـيــة كــانــت تــأتــي دائ ـمــا فــي خـتــام الئـحــة شروطهم
إلط ــاق العسكريني اللبنانيني املحتجزين .لكن في
مرحلة ثانية ،وبعد تراجع مشروع اإلمــارة الداعشية
في لبنان بالنسبة إلى هؤالء ،وبعد سلسلة النكسات
التي تلقاها هذا املشروع في املنطقة ،وخصوصًا بعد
فـشــل كــل مـحــاوالتـهــم إلح ــداث أي خــرق فــي خطوط
التماس على الحدود اللبنانية ،بدا وكأن كالمهم عن
املمر اآلمن إلى عرسال يتراجع .بعدها جاءت سلسلة
الضربات التي وجهتها السلطات اللبنانية إلــى بؤر
اإلرهابيني في طرابلس ،وخصوصًا في سجن رومية
امل ــرك ــزي ،فـتــراجـعــت حـتــى مـطــالــب الـخــاطـفــن حــول
إطــاق ســراح املوقوفني اإلسالميني .هكذا في الفترة
األخيرة التي تلت اقتحام سجن رومية في  12كانون
الثاني املاضي ،تراجعت وتيرة الوساطة مع املسلحني.
وصارت االتصاالت القليلة املتبقية معهم محصورة
من قبلهم ببعض املطالب املالية.
ويكشف املسؤولون أنفسهم في هذا السياق ،أن لدى
السلطات اللبنانية معلومات تؤكد أن مبالغ من األموال
ً
قد دفعت فعال للخاطفني ،ولكن من خــارج التفاوض
اللبناني الرسمي .وذلك إما عبر جهات خليجية كانت
تـتــولــى الــوســاطــة فــي فـتــرة ســابـقــة ،وإم ــا عـبــر جهات
سياسية وحزبية لبنانية ،دخلت أيضًا فــي تفاوض
مــع املسلحني .وال يستبعد ه ــؤالء أن تـكــون عمليات
«االب ـ ـتـ ــزاز امل ــال ــي» ت ـلــك م ـس ـت ـمــرة ،ل ـكــن ع ـلــى صعيد
محدود .حتى أن شائعة كانت قد سرت قبل أسبوعني،
عن محاولة إبرام صفقة شاملة مع جناح من الخاطفني
اإلرهابيني ،لتحرير األسرى العسكريني ،مقابل مبلغ
قيل إنه يناهز بضعة ماليني من الدوالرات ،تقدمه دولة
خليجية بالتعاون مع جهات لبنانية من رجال األعمال.
لكن املسؤولني املعنيني يتخوفون من أن تنتهي تلك
امل ـحــاوالت إلــى الـفـشــل .ذلــك أن املسلحني اإلرهــابـيــن
فـقــدوا أي أفــق لعملهم .ال مـشــروع إم ــارة ممكنًا ،وال
ع ــودة إل ــى اسـتـبــاحــة مــديـنــة عــرســال كـقــاعــدة خلفية
ألنشطتهم فــي املنطقة .وفــي هــذه الـحــال ،ال ُيستبعد
أن يتمسك اإلرهابيون أكثر بأسراهم ،وأن يستمروا
في استخدامهم كورقة ابتزاز ،لحصولهم على دفعات
مالية صغيرة متتالية مــن أكـثــر مــن جـهــة .وذل ــك في
انـتـظــار تـطــور كبير يـفــرض عليهم تغيير سلوكهم
هــذا ،أو يدفعهم إلــى تصرف من نــوع آخــر حيال هذه
الـقـضـيــة ،سـلـبــا ك ــان أو إي ـجــابــا .وف ــي غ ـضــون ذل ــك،
يستمر الكالم عن التفاوض مجرد وسيلة ملمارسة
هذا االبتزاز ،والستدامته ال غير.

علم
و خبر
توضيح
واملـ ـ ـش ـ ــاورات تـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار،
ولكن مــن دون رئــاســة الجمهورية
ال وجود ملؤسسة تجمع اللبنانيني
وتحاول تسيير أمورهم».
مــن جـهــة أخ ــرى ،أص ــدرت املحكمة
الـعـسـكــريــة الــدائ ـمــة حـكـمــا غيابيًا
قـ ـض ــى بـ ـ ــإنـ ـ ــزال عـ ـق ــوب ــة اﻷش ـ ـغـ ــال
ال ـ ـشـ ــاقـ ــة املـ ـ ــؤبـ ـ ــدة بـ ـح ــق مـ ـس ــؤول
ال ـع ــاق ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـحــزب
ال ـعــربــي الــديـمـقــراطــي رف ـعــت عيد.
ويأتي الحكم على خلفية ما أسمته
املحكمة «التحريض على االقتتال
ب ــن منطقتي جـبــل مـحـســن وب ــاب
التبانة وتوزيع اﻷسلحة والحض
على القتل».
(األخبار)

جــاءنــا مــن املكتب االعــامــي
لرئيس مجلس ال ـنــواب نبيه
بري اآلتي:
ورد في الصفحة الثانية من
عدد جريدة االخبار الصادر
فــي  23شـبــاط ّتـحــت عـنــوان
«الفرنسيون ُسذج ويكذبون
ايـ ـض ــا» ،ك ــام م ـن ـســوب الــى
دولة الرئيس نبيه بري.
يؤكد املكتب االعالمي لدولة
رئيس مجلس النواب ان هذا
الكالم غير صحيح ويفتقر
الـ ـ ــى ال ـ ــدق ـ ــة .ول ـ ـ ــذا يـقـتـضــي
التوضيح.

في انتظار واشنطن
ق ــال م ـســؤول س ــوري كبير إن التنسيق ج ــار بني
األجهزة األمنية السورية وتلك التابعة لعدد كبير
ّ
من الدول األوروبية .وأكد أن دمشق فهمت من هذه
الدول أنها في انتظار خطوة أميركية سياسية من
أجل رفع مستوى التنسيق من املستوى األمني الى
املستوى السياسي.

من  4إلى واحد
انـ ـخـ ـف ــض أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ع ـ ـ ــدد عـ ـن ــاص ــر ق ـ ـ ــوى األم ـ ــن
الداخلي املنتشرين على الحواجز في الضاحية
الجنوبية ملدينة بيروت من  4عناصر على كل
حاجز إلــى عنصر واحــد فقط أحيانًا .وقــد فرز
اتـحــاد بـلــديــات الضاحية عناصر مــن البلدية
ملـســاعــدة عـنــاصــر الـ ــدرك الــذيــن ش ـكــوا النقص
لـضـبــاطـهــم ،فيما شـكــا ه ــؤالء بــدورهــم وج ـ َ
ـود
نقص في عديد قوى األمن الداخلي.

اليونيفيل «تشتغل» على البلديات
تنظم قيادة اليونيفيل غدًا حفل تخريج عناصر
شرطة بلدية صور الذين خضعوا لدورة تدريب
من قبل ضباط في الوحدة اإليطالية ،على كيفية
ال ـت ـعــامــل م ــع امل ـط ـلــوبــن وامل ـخ ـلــن ب ــاألم ــن وتــم
تدريبهم على اسـتـخــدام أجـهــزة أميركية لهذه
الـغــايــة .الـتـعــاون مــع الشرطة البلدية كــان الفتًا
لـنــاحـيــة تــوسـيــع الـيــونـيـفـيــل ملهماتها عـلـمــا أن
القرار  1701حصر التعاون بالجيش اللبناني.
وفي العامني املاضيني ،انفتحت قيادة اليونيفيل
وضباطها على األجهزة األمنية من قوى األمن
الداخلي وشعبة املعلومات وأمن الدولة .لكنها
املــرة األول ــى التي تنفتح على الشرطة البلدية.
على صعيد متصل ،خضع املوظفون املدنيون
في اليونيفيل إلى مناورة تدريبية على اإلخالء
والـ ـتـ ـح ــرك أثـ ـن ــاء ح ـص ــول ط ـ ـ ــارئ .وهـ ــو إجـ ــراء
روتـيـنــي تـنـفــذه الـقـيــادة بشكل دوري فــي إطــار
اإلجراءات الحمائية لعناصرها.

