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سياسة

ابراهيم األمين

مسؤولية الجيش في مواجهة مستغليه
مـيـشــال ع ــون ومـعــه الـجـيــش اللبناني
قـيــادة وج ـنــودًا ،الــرئـيــس بـشــار األســد
ومـعــه الجيش الـعــربــي الـســوري قيادة
وجنودًا ،السيد حسن نصرالله ومعه
املقاومة قيادة ومجاهدين ،اللواء عباس
إب ــراه ـي ــم وم ـع ــه األمـ ــن ال ـع ــام ضـبــاطــا
وعناصر ...لكل هؤالء التحية والتقدير.
(إ .أ).

لن يحتاج أهل املنطقة الحدودية مع سوريا إلى وقت طويل
حتى يلمسوا الفرق بني ما كانت عليه االمور قبل أمس وما
سيكون عليه الوضع الحقًا .ست سنوات من التغييرات التي
لم تشهدها هذه الحدود خالل عقود طويلة ،حفرت الكثير،
ليس في وعي السكان فحسب ،بل في ذاكرتهم الطرية ،عن
حكايات ّاملوت والنار واآلالم ،تضاف اليها املشكلة األكبر
التي ال تحل من دون مصالحة كبرى ،ليس بني أبناء القرى
اللبنانية الحدودية وحدهم ،بل بينهم وبني السوريني على
الجانب اآلخر من الحدود.
لكن ،بعيدًا بعشرات الكيلومترات في عمق لبنان ،سيظل
املشهد السياسي عالقًا عند الذين يرفعون شعار «ال عودة
لعقارب الساعة الى الوراء» ،فيما هم يضبطون ساعاتهم على
توقيت صيف عام  ،2011عندما اشتعلت املنطقة السورية
اللبنانية من جنوبها حتى شمالها ،ويوم فكروا
من الحدود ً
أن تغييرًا هائال مقبل على املشهد اللبناني كله ،علمًا بأن

رافضو الجيش وقاتلو جنوده وحاجبو
رواتبه ّوسالحه يريدون استثمار تضحياته
ليس حبًا به ،بل حقدًا على اآلخرين
أواله ـ ــا ت ـقــديــم م ـع ـلــومــات أك ـي ــدة عن
مكان دفن العسكريني الثمانية ،الذين
ت ـبـ ّـن أن ــه تـمــت تصفيتهم منتصف
شـبــاط عــام  ،2015وج ــرى دفنهم في
منطقة «حرف وادي الدب» قرب معبر
الزمراني .وهو املكان الذي كان األمن
العام قد ّ
حدده عشية انطالق معارك
الـ ـ ـج ـ ــرود ،ويـ ـق ــع ض ـم ــن دائ ـ ـ ــرة الـ ـ ــ20
كلم ّ
مربع التي ّ
حررتها املقاومة من
األرض اللبنانية في اليوم األول من
املعركة.
وإل ـ ـ ــى ج ــان ــب ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ،جـ ّـهــز
املسلحون جثث شهداء من املقاومة،
وباشروا التفاوض على الئحة الذين
يــريــدون االنتقال إلــى الـشــرق ،بعدما
ك ــان ال ـع ـشــرات مـنـهــم ق ــد استسلموا
للمقاومة على دفعات خالل األسبوع
املاضي .وبحسب آخر إحصائية ،فإن
نـحــو  325مسلحًا يــريــدون االنـتـقــال
ال ــى س ــوري ــا ،إض ــاف ــة ال ــى عــائــاتـهــم،
وب ـي ـن ـهــم ن ـح ــو أربـ ـع ــن ع ــائ ـل ــة تـقـيــم
فــي مخيمات الـنــازحــن فــي عــرســال.
وسـ ـيـ ـص ــار إل ـ ــى ت ـج ـم ـي ـع ـهــم ســري ـعــا
ونقلهم الــى بــاصــات وصــل  17منها
الــى قــارة مساء أمــس ،إضــافــة الــى 10
سـ ـي ــارات إسـ ـع ــاف ل ـن ـقــل ج ــرح ــى من
امل ـس ـل ـحــن أيـ ـض ــا .وس ـي ـس ـلــك ه ــؤالء
ط ــري ــق ال ـق ـل ـمــون ـ ـ ـ ت ــدم ــر ـ ـ ـ الـسـخـنــة،
ومـنـهــا إل ــى ال ـبــوك ـمــال عـلــى ال ـحــدود
الـعــراقـيــة ،حـيــث يــريــد الـبـعــض منهم
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال إلـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق فـ ــي الـ ـغ ــرب
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي الـ ــواق ـ ـعـ ــة تـ ـح ــت س ـي ـط ــرة
«داعش».
وفيما خـ ّـص العسكريني اللبنانيني،
ت ـ ـبـ ـ ّـن أن املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـتـ ــي قــدم ـهــا
املسلحون تشير إلــى أن مكان دفنهم
هو املكان نفسه الذي كان األمن العام
قد تفقده ّغداة انطالق معركة الجرود،
بـ ـع ــدم ــا وفـ ـ ـ ـ ــرت امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ل ـ ــه غـ ـط ـ ً
ـاء
ً
عسكريًا كامال ،ولم يتم العثور يومها
على شيء .لكن بحث أمس أظهر أنهم
دفـنــوا فــي املنطقة نفسها ،على بعد
عـشــرات األمـتــار مــن النقطة التي كان
أحد املخبرين قد حددها لألمن العام.
وت ـبــن أن املـسـلـحــن كــانــوا قــد نقلوا
ج ـثــث ال ـش ـه ــداء إل ــى امل ـك ــان ال ـجــديــد،
خشية وص ــول الـخـبــر إل ــى السلطات
اللبنانية .وبعد تحديد املكان ،عملت
ـاون مع
وح ــدة مــن األم ــن الـعــام بــالـتـعـ ّ
الصليب االحمر ،وبتسهيالت وفرتها
املقاومة في املنطقة ،على نبش القبور
وال ـع ـثــور عـلــى هـيــاكــل عظمية تعود
إلى ثمانية رجال دفنوا وهم يرتدون
أحذيتهم العسكرية ،على أن يجري
اليوم استكمال البحث عن موقع دفن
ال ـش ـه ـيــد ع ـب ــاس م ــدل ــج .وأخـ ـ ــذت من
الجثامني ّ
عينات من الحمض النووي
ونقلت إلى بيروت إلجراء الفحوصات

غايتهم ظلت هي هي ،في استثمار دماء الحدوديني لتثبيت
سلطتهم في بيروت وجبل لبنان .وكل توقع بتغيير حقيقي
يصيب قوى الفريق املهزوم محليًا وإقليميًا ودوليًا ،هو
وهم بوهم .ذلك أن هؤالء من طينة تدعو خصومها الى عدم
التعامل معها برفق .وكل تواضع يصدر عن منتصر يفهمه
هؤالء مؤشر ضعف يصدر ّ
عمن يحتاج الى تسوية.
في كل التجارب القاسية التي عاشها لبنان خالل ثالثني
سنة ،ظل هو الفريق نفسه .كان اسمه ورثة صيغة ميثاق
 ،1943ثم صار اسمه الجبهة اللبنانية إلنقاذ الصيغة نفسها،
ثم صار اسمه حماة دولة ما بعد غزو عام  ،1982ثم تحول
الى نادي متعبي الحرب االهلية ،قبل أن يتحول الى فريق
املتضررين من تكليف الواليات املتحدة والسعودية سوريا
بإدارة ملف لبنان ،وما لبث أن صار نادي املنتفضني على
الوصاية السورية ،الى أن استفاقوا على أنهم أيتام رفيق
الحريري ،قبل أن يصبحوا فريق  14آذار ،لينتهي بهم األمر،
بقايا العصر االميركي الغابر.
هؤالء ،لم يتوانوا عن استخدام كل شيء في سبيل
مصالحهم .قصدوا دمشق يتوسلون حافظ االسد إلرسال
جيشه إلنقاذهم ،ثم نثروا األرز على جنود العدو االسرائيلي
وهو يقتل إخوتهم في البالد ،ثم ركبوا قطار إعادة اإلعمار
وكسب ّ
ّ
يضحوا بكل شيء في
ود الخليج وماله ،قبل أن
الدولة ،من مؤسسات وطنية وتعليم وصحة وبنى تحتية،
وينكلوا بالناس أفرادًا وجماعات باسم الطوائف واملذاهب.
وفي كل مرة تهدأ فيها النفوس ،يعودون الى عاداتهم القديمة،
ّ
ليبثوا سموم الحقد والتفرقة ،ألنها االرض الخصبة لعيشهم.
اليوم ،ال يتوقع أحد من هؤالء املراجعة ،وال إعالن الندم ،وال

الـ ــازمـ ــة ع ـل ـي ـه ــا ،والـ ـت ــأك ــد مـ ــن أن ـهــا
ً
تعود فعال للجنود اللبنانيني .ومن
املفترض أن تظهر نتائج ال ــ«دي .أن.
إي ».اليوم ،لتحديد هويات الجثامني
ـرار فــي
ب ـش ـكــل ح ــاس ــم ،ق ـب ــل االسـ ـتـ ـ ًم ـ ُ
ـاء ،نـقـلــت
ال ـت ـســويــة امل ـف ـتــرضــة .ومـ ـس ـ
الجثامني من منطقة وادي حميد في
عرسال إلــى املستشفى العسكري في
بيروت.
ّ
وب ـي ـن ـمــا يـ ـش ــارف م ـل ــف الـعـسـكــريــن
امل ـخ ـت ـط ـفــن ع ـل ــى االنـ ـتـ ـه ــاء ،ال ي ــزال
ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ع ـل ــى ج ــاه ـ ّ
ـزي ـت ــه
الس ـت ـك ـمــال عـمـلـيــة ت ـحــريــر م ــا تبقى
من األرض املحتلة ،فيما كانت قوات
الـجـيــش ال ـســوري وح ــزب الـلــه ّ
تتقدم
ّ
وتضيق الخناق أكثر على اإلرهابيني
ّ
طـ ــوال أول م ــن أمـ ــس ،مـسـيـطــرة على
مـ ـس ــاح ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ،أهـ ـمـ ـه ــا مــرت ـفــع
«شـمـيــس ـ ـ تــم املـ ــال» .وقــالــت مـصــادر
ع ـس ـك ــري ــة ل ـب ـنــان ـيــة لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن

«الجيش لم يتفاوض مع داعش لوقف
ّ
إطالق نار ،واللواء إبراهيم هو املكلف
بالتفاوض ،وهو الذي طلب وقف النار
ألن اإلرهابيني قرروا اإلبالغ عن مكان
ال ـع ـس ـكــريــن امل ـخ ـط ــوف ــن ،وال ـج ـيــش
أوقف النار في انتظار جالء مالبسات
ق ـض ـي ــة املـ ـخـ ـط ــوف ــن» .وعـ ـ ــن مـصـيــر
اإلره ــاب ـي ــن امل ـحــاصــريــن ف ــي الـبـقـعــة
الـ ـح ــدودي ــة ب ـع ــد ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـف ــاوض،
أك ــدت امل ـص ــادر أن «ال ـج ـيــش مستمر
في محاصرة املسلحني وال يزال على
جاهزيته كاملة .وما حصل هو وقف
للنار فقط ،في انتظار صدور النتائج
الـطـبـيــة لــرفــات الـعـسـكــريــن ،والـتــأكــد
منها ،على أن تتم في املرحلة الالحقة
ال ـت ـع ــام ــل م ــع امل ـع ـط ـي ــات ال ـع ـس ـكــريــة
بحسب التطورات».
م ــن ج ـه ـتــهّ ،
رد الـ ـل ــواء إب ــراه ـي ــم على
االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـت ــي ت ــوج ــه إل ــى عملية
ّ
ال ـت ـف ــاوض ،م ــؤكـ ـدًا أن «ع ـم ـل ـيــة فجر

االستعداد لتغيير جوهري في الفكرة والخطاب واملمارسة.
وهم الذين واكبوا داعمني ،بالسياسة وغيرها ،بناء الجماعات
التكفيرية وقواعدها وحواضنها الشعبية في كل املناطق
الحدودية مع لبنان ،وهم الذين منعوا الجيش عام  2014من
خوض معركة كانت أسهل مع اإلرهابيني أنفسهم ،وهم الذين
ّ
رحبوا بكل قميء يدخل البالد ويعبر منها الى سوريا.
هؤالء عندهم هدف واحد ،هو عنوان حقدهم على كل من
يقاوم االحتالل االسرائيلي وسياسات أميركا والغرب
وممالك القهر في لبنان .وعمالتهم الدائمة للخارج ،تجعلهم
مجرد مرتزقة ،يقومون باألدوار املنوطة بهم .باتت لديهم
ّ
خبرة ال تستدعي من املشغل إال دق النفير .ولذلك ،نتوقع
ّ
ّ
سلبي ومدمر .لكن ،على ماذا يتكلون
منهم كل شيء
اليوم؟
مع األسف ،ليس بني أيدي هؤالء اليوم ،اللبنانيون منهم
والغربيون على ّ
حد سواء ،سوى حيلة اسمها «الجيش
قصائدهم وأشعارهم
اللبناني» .وهم ّالذين سنسمع ّ
حب الجيش الذي تولت القوى الخارجة من
وأغانيهم في
بيوت الكتائب قتاله والتحريض عليه طوال سنوات الحرب
ّ
صنفوه مؤسسة معادية خالل الوجود السوري.
األهلية ،ثم ّ
وبعد ذلك ،تولى الحريري األب حملة تجويعه ومنع تسلحه،
كما ال يزال الحريري االبن يفعل ،وهم الذين منعوه من إنقاذ
العسكريني عام  ،2014وطلبوا منه القبول بمبدأ «األمن
بالتراضي» ،ثم تركوه عرضة لكل ذبح من قبل عناصر
الجماعات املتطرفة ،ومنعوه حتى من مالحقة املتورطني
واملشتبه فيهم ،بحجة الحريات السياسية.
ً
هؤالء الذين فعلوا كل ذلك بالجيش ،لم يوافقوا أصال على
قراره خوض معركة الجرود .وعندما ّ
أصر الرئيس ميشال
عون على ضرورة قيام الجيش بدوره ،حاولوا وضع
العراقيل ،وملا ّ
تقرر األمر ،سارعوا الى محاصرته بالشروط
السياسية ،وأصبح هؤالء ـ ـ الفاشلون في الحروب عندما
قادوا الشباب الى حتفهم ،أو ناصروا شبابًا غاضبني ودفعوا
بهم الى النار السورية ثم فشلوا ـ ـ خبراء عسكريني ،يعرفون
كيفية إدارة املعركة في مناطق لم يعترفوا يومًا بأنها جزء
من لبنان ،ورسموا ،كما عواصم الغرب ،الخطوط الحمر من
حول حركة الجيش ملنع التنسيق اإللزامي بينه وبني رجال
املقاومة وجنود الجيش العربي السوري ،في معركة تقع على
أرض واحدة ،وضمن مربع واحد ،وضد ّ
عدو واحد.
هؤالء ،ولن نتوقع منهم غير ما يعرفون
اليوم ،لن ننظر ّالى ّ
خسة وذل وغدر األفاعي .لكن العني على
القيام به من
الجيش الذي بمقدوره ،في ظل رعاية الرئيس عون له ،أن
يقطع الطريق على هؤالء ،وأن يرسم اإلطار الفاصل بني
االستثمار السياسي غير املجدي ،وحقائق ودروس فرضتها
معركة الجرود األخيرة .والتوجه الى الجيش ،ليس ّفقط لكونه
مؤسسة يأمل اللبنانيون أن تكون على الدوام محط تفاهم
وتقدير ،بل لكون تجربة املعركة تستدعي رفع الصوت ،في
مواجهة أصوات ال تعرف اليوم ،وال غدًا ،كم خسر الجيش في
هذه املعركة من دماء!

ال ـ ـجـ ــرود ان ـط ـل ـق ــت مـ ــن أج ـ ــل ت ـحــريــر
ال ـجــرود وكـشــف مصير العسكريني،
ونحن لسنا عصابة تخرج لالنتقام»،
ً
سائال« :لو قتل كل هؤالء اإلرهابيني
من كان ليكشف مصير العسكريني»؟
مـعـتـبـرًا أن «امل ـهــم أنـنــا حصلنا على
نتيجة ،وهي كشف مصير العسكريني
وأرواح الشهداء أهم من كل املزايدات».
ّ
ورد املدير العام السابق لألمن العام
اللواء جميل السيد على من ينتقدون
امل ـقــاومــة بسبب ال ـت ـطــورات األخ ـيــرة،
مـعـتـبـرًا أن «امل ـق ــاوم ــة خـلـصــت عبئًا
كبيرًا كان على كل لبنان» ،مشيرًا إلى
أن «ت ـصــري ـحــات ب ـعــض الـسـيــاسـيــن
ـؤذ
ومـ ـه ــاجـ ـم ــة امل ـ ـقـ ــاومـ ــة (كـ ـ ـ ـ ــام) م ـ ـ ٍ
ومـعـيــب ،وفـيــه قلة أخ ــاق» ،وأن «أيــا
يكن مــن ساعدنا فــي تحرير أرضـنــا،
علينا أن نـشـكــره» .وأك ــد أن «الشعب
ال ـل ـب ـن ــان ــي يـ ـع ــرف أن هـ ـ ــذا ال ـش ـه ـيــد
فــي امل ـقــاومــة والـجـيــش ال ــذي قـتــل ،لم

ً
ينوجد أصال لو لم يكن تيار املستقبل
ّ
وال ـق ــوات اللبنانية مسهلني لــوجــود
اإلرهابيني في جــرود عــرســال» ،الفتًا
ال ــى أنـهــم «فـتـحــوا ال ـح ــدود مــن عكار
إل ـ ــى عـ ــرسـ ــال ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان إس ـق ــاط
سوريا وبشار األسد».
من جهته ،قال الوزير جبران باسيل،
خ ــال جــولــة لــه فــي الـبـقــاع الشمالي،
إن «هناك حديثًا عن معادلة الجيش
والـشـعــب وامل ـقــاومــة ،وه ـنــاك مـعــادلــة
أخـ ــرى ال ـج ـيــش وال ـش ـعــب والـ ــدولـ ــة...
م ـســاحــة ال ـت ـفــاهــم ك ـب ـيــرة وامل ـق ــاوم ــة
ال تتناقض مــع ال ــدول ــة ،بــل هــي على
األكيد أصغر من الدولة» ،موضحًا أن
«املقاومني استشهدوا من أجل لبنان
وحـمــايـتــه ،واملـهــم أن ننحني جميعًا
أمــام الشهادة ،ألننا كلنا استشهدنا
مـ ــن أجـ ـ ــل ق ـض ـي ــة ومـ ـ ــن أجـ ـ ــل ال ــوط ــن
واألرض والشعب».
(األخبار)
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