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المشهد السياسي

خروج المسلحين أو المعركة الشــ
تجددت الهدنة في عرسال ،ثم تجدد اختراقها .أراد
الوسطاء لها أن تفتح باب اإلفراج عن جنود الجيش وأفراد األمن
الداخلي املخطوفني .لكن الجماعات اإلرهابية ّ
تصر على أن تفرج
الدولة اللنبانية عن موقوفها «الداعشي» عماد جمعة .الجيش
ينتظر انتهاء مهلة الوسطاء مساء اليوم ليقرر املرحلة الثانية
من سير املعركة
ت� � �ج � � ّ�ددت ال� �ه ��دن ��ة ف� ��ي ع� ��رس� ��ال ع�ن��د
ال �س��اب �ع��ة م ��ن م� �س ��اء أم� � ��س .ك � ��ان م��ن
امل�ن�ت�ظ��ر أن ت�م�ت��د ح�ت��ى ال�س��اب�ع��ة من
مساء ال�ي��وم .فالجيش منح الوسطاء
ه ��ذه ال �ه��دن��ة ،م��ؤك �دًا أن ��ه س �ي��رد على
م� � �ص � ��ادر ال � �ن � �ي� ��ران ال � �ت� ��ي ت �س �ت �ه��دف
ق ��وات ��ه .وال ��وس �ط ��اء ،م��ن ه�ي�ئ��ة ع�ل�م��اء
املسلمني ،طلبوا ال�ه��دن��ة ،مؤكدين أن
في استطاعتهم تحرير جنود الجيش
املخطوفني في عرسال .يوم أمس ،كان
ي ��وم م�ه��زل��ة ف��ي ه ��ذا امل �ج ��ال .صحيح
أن � ��ه ح �م��ل ب� �ش ��رى ت �ح��ري��ر ث�ل�اث ��ة م��ن
أف��راد ق��وى األم��ن الداخلي املخطوفني
ف ��ي ع ��رس ��ال (رام� � ��ي ج� �م ��ال ،ط��ان��وس
م��راد وخ��ال��د ص�ل��ح) ،لكن م��ا ُروي عن
كيفية إدارة السرايا الحكومية للملف
ّ
ش��ك ��ل ف �ض �ي �ح��ة ،ب �ك��ل م ��ا ل�ل�ك�ل�م��ة من
م �ع �ن��ى .اس� �ت ��درج اَل �خ��اط �ف��ون ال��دول��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة إل � ��ى «ف � � � ��رز» أف � � ��راد األم� ��ن
ال��داخ �ل��ي وف �ق��ًا الن�ت�م��ائ�ه��م ال�ط��ائ�ف��ي.
اقترحوا في البداية تحرير « 3دركيني
م�س�ي�ح�ي�ين» .ل�ك��ن ث�م��ة م��ن ف��ي ج��ان��ب
الحكومة اللبنانية م��ن ت��دخ��ل وطلب
ت �ح��ري��ر درك� ��ي م�س�ي�ح��ي وآخ� ��ر درزي
وثالث مسيحي ،على حد قول مصادر
عرسالية وأخرى قريبة من الوسطاء.
ف �ه��ل ص �ح �ي��ح م ��ا ت � ��ردد أم� ��س ع ��ن أن
األم�ين العام للمجلس األعلى للدفاع،
�ر ،امل �ك �ل��ف ب � ��إدارة
ال � �ل� ��واء م �ح �م��د خ� �ي � ّ
م�ل��ف ال �ت �ف��اوض ،ت��دخ��ل ب��اس��م رئيس
الحكومة تمام س�لام ،وطلب أن تكون
ط��وائ��ف املحررين وف��ق النتيجة التي
ظ� �ه ��رت أم� � ��س؟ وه � ��ل ص �ح �ي��ح أن ك��ل
ه ��دف خ �ي��ر ك ��ان م �ن��ح ال��رئ �ي��س س�لام
سنيًا»؟
«إنجازًا ّ
بهذه الخفة ،تدير السلطة السياسية
ملف التفاوض مع مجموعة إرهابية
تهدد بتغيير خريطة املشرق العربي،
ف �ي �م��ا ال �ج �ي��ش ي�ن�ت�ظ��ر ك �ش��ف مصير
ال� �ج� �ن ��ود امل� �خ� �ط ��وف�ي�ن وامل� �ف� �ق ��ودي ��ن.
وه��و إن أفسح في املجال أم��ام تمديد
ال �ه��دن��ة ،ف�ل�أن��ه ي ��راه ��ن ع �ل��ى تجنيب
عرسال معركة قاسية ،وهي التي تعج
باملدنيني من أهلها والنازحني إليها.
وي� ��وم أم� ��س ،ت �ع� ّ�رض ج �ن��ود ال�ج�ي��ش
ف ��ي م �ح �ي��ط ع ��رس ��ال الع� � �ت � ��داءات م��ن
امل�س�ل�ح�ين ،م��ا دف��ع ال �ق��وى العسكرية
امل�ن�ت�ش��رة ف��ي امل �ي��دان إل��ى ال ��رد بشدة
ع �ّ �ل� ��ى م � � �ص� � ��ادر ال � � �ن � � �ي� � ��ران ،وه� � � ��و م��ا
ً
أخ� ��ر ق �ل �ي�لا إخ � ��راج وف ��د ه�ي�ئ��ة ع�ل�م��اء
ّ
املسلمني الذي تعرض إلطالق نار في
ع��رس��ال ،ف�ج��ر أم ��س .وق��د ن�ق��ل الشيخ
س��ال��م ال��راف �ع��ي وال �ش �ي��خ ج�ل�ال كلش
وامل �ح��ام��ي ن�ب�ي��ل ال�ح�ل�ب��ي ل�ل�ع�لاج من
ع��رس��ال إل ��ى زح �ل��ة ،ث��م إل ��ى ال �ش �م��ال.
وبعد إخراجهم من عرسال ،تم تسليم
رجال األمن الداخلي الثالثة املحررين
إل��ى اس�ت�خ�ب��ارات الجيش عند مدخل
ال �ب �ل��دة .وب �ح �س��ب م �ص��ادر ع�س�ك��ري��ة،
ف��إن الجيش سينتظر ان�ق�ض��اء املهلة
امل� �م� �ن ��وح ��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة (ال � �س� ��اب � �ع� ��ة م��ن
م �س��اء ال� �ي ��وم) ل �ي �ق��رر م�ل�ام��ح امل��رح�ل��ة
امل �ق �ب �ل��ة ،ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ن �ت��ائ��ج ت �ح��رك��ات
الهيئة .وتطلب قيادة الجيش تحرير
ال �ع �س �ك��ري�ين ورج � ��ال األم � ��ن ال��داخ �ل��ي
املفقودين واملخطوفني ،وبدء انسحاب
امل �س �ل �ح�ي�ن م� ��ن ع� ��رس� ��ال إل� � ��ى ج� ��رود
القلمون ،من دون قيد أو شرط.
ل� �ك ��ن امل �س �ل �ح�ي�ن ي � ��ري � ��دون أن ي �ك��ون
لتحرير ج�ن��ود الجيش وأف ��راد األم��ن

ال ��داخ� �ل ��ي ث� �م ��ن ،وه � ��و إف � � ��راج ال ��دول ��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ع��ن امل��وق��وف ع �م��اد جمعة
(ق � ��ائ � ��د ل� � � ��واء ف� �ج ��ر اإلس � �ل� ��ام ال �ت ��اب ��ع
ل�ـ«داع��ش») .كما يرفضون االنسحاب
إل ��ى األراض � ��ي ال �س��وري��ة ،ب��ل ي�ص��رون
على العودة إل��ى حيث كانوا قبل بدء
املعارك في عرسال.
ح� �ت ��ى م� �س ��اء ّ أم � � ��س ،ل� ��م ت� �ك ��ن ن �ت��ائ��ج
التفاوض تبشر بالخير .فسرعان ما
س�ق�ط��ت ال �ه��دن��ة ل �ي��ل أم ��س ب��رص��اص
امل �س �ل �ح�ين ال ��ذي ��ن اس �ت �ه��دف��وا م��واق��ع
ل �ل �ج �ي��ش ف� ��ي ج � � ��رود ع � ��رس � ��ال ،ف�ي�م��ا
معلومات عن توتر بني مقاتلي
ترددت
ّ
«داع��ش» ومسلحي «جبهة النصرة».
ورغ � ��م أه �م �ي��ة اإلف � � ��راج ع ��ن ال��درك �ي�ي�ن
ال�ث�لاث��ة ،ف��إن ه��ذه الخطوة تبقى دون
ً
ال� �ت ��وق� �ع ��ات ،ألك� �ث ��ر م� ��ن س� �ب ��ب :أوال،
ضآلة ال�ع��دد ( 3م��ن أص��ل  44عسكريًا
ودرك � �ي � ��ًا)؛ ث��ان �ي��ًا ،اق �ت �ص��ار ال �ت �ح��ري��ر
ع�ل��ى درك �ي�ين مخطوفني وم��وج��ودي��ن
في عهدة الشيخ العرسالي مصطفى

استدرج المسلحون
الدولة لفرز المخطوفين
بناء على انتمائهم
ً
الطائفي

الحجيري (أب��و طاقية) ،وع��دم تحرير
أي م��ن جنود الجيش املخطوفني من
قبل «داعش» و«النصرة».
ّ
وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ن �ه��اد امل �ش �ن��وق أك ��د
ل � � �ـ«األخ � � �ب� � ��ار» أن «األم � � � � ��ور م �ت ��روك ��ة
ال � �ي ��وم ل �ل �م �ف��اوض��ات ال� �ت ��ي ت �ت��واله��ا
هيئة ال�ع�ل�م��اء امل�س�ل�م�ين» ،ك��اش�ف��ًا عن
معلومات كانت تشير ي��وم أم��س إلى
«إم�ك��ان�ي��ة إط�ل�اق ع�ن��اص��ر ج��دي��دة من

ً
ق��وى األم��ن ،استكماال لخطوة تحرير
 3عناصر أمنية» .ورأى املشنوق أنه
ُ
تكن هناك ّ
نية عند املجموعات
«إذا ّ لم
املسلحة ف��ي االس�ت�م��رار ،ف��إن األح��داث
لن تتطور» ،مشيرًا إل��ى أن «ال��رواي��ات
ال�ت��ي ي�ت� ّ�م تناقلها ت��ؤك��د أن خيارهم
ه ��و االس� �ت� �م ��رار ف ��ي امل � �ع� ��ارك ،ل �ك��ن ال
ي �م �ك��ن ال � �ج� ��زم ب� � ��أن ه� � ��ذا س �ي �ح �ص��ل،
وأن ��ه ف��ي ال �ي��وم�ين امل�ق�ب�ل�ين ستتضح

أم ��ام� �ن ��ا ال� � �ص � ��ورة م� ��ا إذا ك� �ن ��ا أم� ��ام
استمرار املعركة» .وق��ال إن
حلحلة أو
ّ
«امل�ج�م��وع��ات امل�س��ل�ح��ة ش�ع��رت بأنها
ّ
ورط ��ت ال�س��وري�ين ،ومل�س��ت أن املعركة
م��ع ال�ج�ي��ش ل�ي�س��ت س�ه�ل��ة ك�م��ا ك��ان��ت
ت �ع �ت �ق��د» .وف ��ي ح�ي�ن أك ��د امل �ش �ن��وق أن
الجيش يستطيع خوض هذه املعركة،
ل�ف��ت إل��ى أن «امل�ش�ك�ل��ة ال��وح �ي��دة التي
ي��واج�ه�ه��ا ه��ي امل��دن �ي��ون وال �ن��ازح��ون

امل��وج��ودون داخ��ل البلدة» .وأش��ار إلى
أنه «في حال عدم انسحاب املسلحني،
فإننا سنكون أم��ام خيار فتح ممرات
آم� �ن ��ة ل � �خ ��روج امل ��دن � �ي �ي�ن» .أم � ��ا ال �ح��ل
الوحيد أمام الجيش بحسب املشنوق
فهو «ضرب طوق محكم حول عرسال
وعزلها ومحاصرة املسلحني داخلها».
وأك� � � � ��د امل� � �ش� � �ن � ��وق رف� � � ��ض ال� �ح� �ك ��وم ��ة
«ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن ال �ج �ي �ش�ين ال �ل �ب �ن��ان��ي

المسلحين
عرسال تحت حصار
ّ
حمية
رامح ّ
«ه��ؤالء ليسوا بشرًا ،وال يفهمون غير
لغة القتل وال�س�ل��ب .ال��وض��ع اإلنساني
في عرسال مأسوي» ،بحسب ما يؤكد
اب ��ن ال �ب �ل��دة م�ح�م��ود ل �ـ«األخ �ب ��ار» عبر
ال �ه��ات��ف .ال��رج��ل ال�س�ت�ي�ن��ي ال ��ذي أص� ّ�ر
على البقاء م��ع عائلته ف��ي بلدته «ألن
ّ
امل��ال يعادل ال��روح» ،أك��د أن «ال كهرباء
أو ماء أو أفران أو محال تجارية نبتاع
م �ن �ه��ا رب� �ط ��ة خ �ب��ز أو م� � ��واد غ��ذائ �ي��ة.
نحاول تيسير أمورنا مع جيراننا إلى
حني يفرجها ربك».
ال ص� � ��وت ي �ع �ل ��و ف � ��ي ع � ��رس � ��ال ص ��وت
ال � �ت � �ه� ��دي� ��د وال� � �ق� � �م � ��ع ال � � � � ��ذي ي� �ف ��رض ��ه

املسلحون على األهالي .يصول هؤالء
وي� �ج ��ول ��ون ف ��ي ش � � ��وارع ال� �ب� �ل ��دة ع�ل��ى
دراجات نارية وفي سيارات وشاحنات
م � �ح � �م � �ل� ��ة ب� ��امل � �س � �ل � �ح�ي��ن واألس� � �ل� � �ح � ��ة
املتوسطة .وبحسب م��ا ت��ؤك��د مصادر
عرسالية مطلعة ل �ـ«األخ �ب��ار»« ،نصب
مسلحون مضادات ميدانية ورشاشات
متوسطة من  23ملم وأخرى محمولة،
ب�ين امل �ن��ازل وف��ي األح �ي��اء ف��ي محاولة
الس�ت��دراج الجيش ال��ى ارتكاب مجزرة
بحق املدنيني» .وتوضح« :يعمد هؤالء
إلى إطالق النار من محيط مسجد أبو
ع�ب�ي��دة ال�ك�ب�ي��ر وس ��ط ال �ب�ل��دة ومسجد
ع �ث �م��ان ب ��ن ع� �ف ��ان ال� �ل ��ذي ��ن ي��زدح �م��ان
ً
باألهالي والنازحني السوريني ،فضال

ع � ��ن ع �م �ل �ي ��ات ال� �ق� �ن ��ص م � ��ن م �ئ��ذن �ت��ي
الجامعني».
ل � ��دى غ��ال �ب �ي��ة أه� ��ال� ��ي ع� ��رس� ��ال ش �ع��ور
باالستياء من املسلحني «اللي ما إلهم
دي��ن .ما تركوا رزق إال وأخ��دوه .وحتى
ع� ��م ي� �ع ��دم ��وا ك� ��ل م�ي��ن ب� �ي ��رف ��ع ص��وت��ه
م��ع ع��ائ�ل�ت��ه» ك�م��ا ي�ن�ق��ل أح ��د ف��اع�ل�ي��ات
البلدة .ويضيف« :فتحنا لهم منازلنا
وتحملنا وط ��أة ق ��رار اح�ت�ض��ان�ه��م .هل
يكافئوننا باعتماد نسائنا وأطفالنا
دروعًا بشرية؟» .وأوضح أن عددًا كبيرًا
م ��ن أب� �ن ��اء ال �ب �ل��دة ت ��داع ��وا ل�ل�ب�ح��ث في
ات�خ��اذ ق��رار ينتظر أن تتبلور صيغته
«ف��ي ال�س��اع��ات ال�ـ  24املقبلة» ،ويقضي
ب��اع�ت�م��اد «ك ��ل ح��ي م��ن أح �ي��اء ع��رس��ال

األم � ��ن ال ��ذات ��ي ل��وض��ع ح ��د الس�ت�ب��اح��ة
امل �س �ل �ح�ين» ،م �ش��ددًا ع �ل��ى أن «ع��رس��ال
م��ا ب�ع�م��ره��ا ن��ام��ت ع�ل��ى ض �ي��م ،وس�ب��ق
أن ق � ّ�دم ��ت ش� �ه ��داء ف ��ي س �ب �ي��ل ال��وط��ن،
وال �ي��وم ل��ن تبخل بأبنائها ف��ي ال��دف��اع
عن كرامتها املستباحة».
ميدانيًا ،الهدوء الحذر الذي ساد محور
امل�ه�ن�ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ رأس ال �س��رج ط�ي�ل��ة س��اع��ات
ال�ص�ب��اح وح �ت��ى ال�ظ�ه�ي��رة ،س��رع��ان ما
بددته االشتباكات العنيفة التي دارت
ع�ص�رًا ش��رق م�ح��ور ح��ي املهنية ،حيث
ث� ّ�ب��ت الجيش ن�ق��اط تموضع ملدفعيته
ف��ي أع��ال��ي تلة رأس ال�س��رج املطلة على
أح �ي��اء ال�ب�ل��دة ال��داخ �ل �ي��ة ،وس ��ط قصف
م��دف �ع��ي م�ت�ق�ط��ع م��ن م��راب��ض م��دف�ع�ي��ة

