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ابراهيم األمين

ــاملة

أعيدوا نازحي عرسال إلى سوريا

الجيش يريد
إفراجًا
غير مشروط
عن جنوده،
واملسلحون
ّ
يصرون
على «التبادل»

وال�س��وري ،وهو ما سعى إليه النظام
ال � �س� ��وري م �ن��ذ ت �ش �ك �ي��ل ال �ح �ك��وم��ة »،
مشيرًا إلى أن «البيان الوزاري واضح،
ونحن لن نرضى بأن نضع أنفسنا في
مواجهة كل املعارضة السورية».

بري :معالجة النزوح
من جهته ،ق��ال رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري مساء أم��س أم��ام زواره إنه

الجيش في رأس بعلبك وحربتا .وترددت
م�ع�ل��وم��ات ع��ن م�ق�ت��ل امل��دع��و «أب ��و حسن
الحمصي» أحد القادة امليدانيني لتنظيم
«داع � � � � ��ش» ،وه � ��و امل � �س � ��ؤول ع� ��ن ت�ج�ه�ي��ز
املتفجرات في القلمون.
وعلمت «األخ �ب��ار» أن مسلحي «داع��ش»
ّ
شنوا ليل أول من أمس هجومًا كبيرًا على
نقطة عقبة ال�ج��رد ف��ي ال�ج�ه��ة الجنوبية
ال�غ��رب�ي��ة ل �ع��رس��ال ،ت��زام��ن م��ع ه �ج��وم من
ال�ج�ه��ة ال�ش�م��ال�ي��ة ف��ي وادي ح�م�ي��د .وق��د
ّ
صد الجيش الهجوم ومنع املسلحني من
ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ه��ات�ين ال�ن�ق�ط�ت�ين ،وأع�ل��ن
استشهاد ك��ل م��ن النقيب دان��ي خير الله
والجندي علي خضارو.
وأش � � � � ��ارت م � �ص � ��ادر م � ��ن داخ� � � ��ل ع ��رس ��ال

يتبنى «م�ئ��ة ف��ي امل �ئ��ة» ك�ل�ام الرئيس
س �ل ��ام ع� �ل ��ى أث� � ��ر ال� �ج� �ل� �س ��ة األخ � �ي� ��رة
مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،والح� ��ظ أن ��ه «ي�ع� ّ�ب��ر
ع ��ن م ��وق ��ف م �ج �ل��س ال � �ن ��واب أي �ض ��ًا».
إال أن��ه رأى أن «ال داع ��ي لعقد جلسة
ت�ض��ام�ن�ي��ة للمجلس م��ع ال�ج�ي��ش ألن
رئيس الحكومة ّ
عبر ع��ن رأي�ن��ا .وهو
ما أبلغته إليه .لكن ال بد من التحرك
ل��دع��م ال�ج�ي��ش وال�ت�ض��ام��ن م�ع��ه ،وه��و
م ��ا ق �ل �ت��ه أخ� �ي� �رًا ل �ل �س �ف��راء األم �ي��رك��ي
وال �س �ع��ودي واالت �ح��اد االوروب � ��ي ب��أن
عليهم دعم الجيش اللبناني .قلت لهم
ال أعرف ماذا يحتاج إليه الجيش ،لكن
ي�ج��ب تلبية ك��ل م��ا ي�ق��دم��ه ق��ائ��ده من
لوائح عن حاجات املؤسسة العسكرية
م � ��ن م� � �س � ��اع � ��دات م ��ال � �ي ��ة وع� �س� �ك ��ري ��ة
ول��وج �س �ت �ي��ة .وي�ق�ت�ض��ي أن ال ي �ت��ذرع
أح� ��د ب ��أن ��ه ال ي �م �ك��ن ت ��زوي ��د ال�ج�ي��ش
بسالح متطور بسبب إسرائيل .نحن
اليوم في معركة أخرى مع اإلرهاب».
ونقل بري عن السفراء الثالثة تأكيدهم
أن حكوماتهم جاهزة لتزويد الجيش
بما يتطلبه .إال أن��ه الح��ظ أن املوقف
األخير للعاهل السعودي امللك عبد الله
من دعم الجيش أتى نتيجة اتصاالت
أج��ري��ت ب��امل�م�ل�ك��ة الس �ت �ع �ج��ال تنفيذ
الهبة السعودية بثالثة مليارات دوالر
للجيش ،وق��ال بري إن موقفًا فرنسيًا
صدر في اإلطار نفسه.
ووص � ��ف امل� ��واق� ��ف األخ � �ي� ��رة ل�ل��رئ�ي��س
سعد الحريري من املؤسسة العسكرية
ب��أن�ه��ا ج �ي��دة ،وك��ذل��ك ت�ي��ار املستقبل،
وق � ��ال« :م ��ا ي�ه�م�ن��ي ف��ي ه ��ذه امل��واق��ف
ه��و دع ��م ال�ج�ي��ش ف �ق��ط .أم ��ا َم ��ن يتهم
َم� ��ن ف �ه ��ذا أم� ��ر ال ي �ه �م �ن��ي ف ��ي ال��وق��ت
ال�ح��اض��ر .األول��وي��ة اآلن ل�ل��وق��وف ال��ى
جانب الجيش».
ووص ��ف م��وق��ف ب�ع��ض ن ��واب الشمال
مما اعتبر نشازًا عن اإلجماع الوطني
ع�ل��ى ت��أي�ي��د ال�ج�ي��ش ب��أن��ه أق ��رب «ال��ى
املزايدات والتنكيل السياسي».
وقال رئيس املجلس« :ال عالقة للجيش
ب ��ال� �ت� �س ��وي ��ات ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ال � �ج� ��اري
الحديث عنها .بل هو يعرف ما يجب
القيام به ،وهو يقوم به .أما إذا نجحت
ال��وس��اط��ات م��ن خ�ل�ال ت�س��وي��ة تقضي
بإخراج املسلحني من عرسال وتحرير
ال�ع�س�ك��ري�ين ،ف�ه��ذا أم��ر ج�ي��د لتجنيب
أهالي عرسال كلفة املواجهة .لكن من
اآلن أق��ول ،حاملا تنتهي املعركة يجب
االل� �ت� �ف ��ات ف � ��ورًا ال� ��ى م �ل��ف ال �ن��ازح�ي�ن
ال �س��وري�ي�ن .ل��م ي �ع��د ف��ي اإلم �ك ��ان بعد
ال � �ي ��وم ـ �ـ �ـ وب� �ع ��د ك ��ل م ��ا ش� �ه ��دن ��اه ف��ي
ع��رس��ال ـ�ـ�ـ ال �ق �ب��ول ب��اس �ت �م��رار ال �ن��زوح
السوري على هذه الحال ،وخصوصًا
ب �ع��دم��ا ت �ب�ين أن م�خ�ي�م��ات ال �ن��ازح�ين

م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،أص ��در ح��زب ال�ل��ه بيانًا
أش� ��اد ف�ي��ه ب�م��وق��ف ال�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ال��داع��م للجيش ف��ي ح��رب��ه على اإلره��اب.
ّ
وأك ��د ال �ح��زب أن ق�ت��ال ال �ق��وى التكفيرية
في عرسال ومحيطها هو واجب حصري
للجيش اللبناني ،نافيًا تدخله في سير
املعارك الدائرة في تلك املنطقة.
أمنيًاّ ،
تحدثت مصادر ميدانية عن مقتل
اإلره ��اب ��ي «أب ��و ح�س��ن ال �ح �م �ص��ي» ،أح��د
املسؤولني عن تفخيخ سيارات وإرسالها
للتفجير في لبنان العام املاضي .وقالت
املصادر إن الحمصي قتل في اشتباكات
ب�ي��ن ال �ج �ي ��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي وامل �ج �م ��وع ��ات
ال�ت��اب�ع��ة ل��داع��ش و«ال �ن �ص��رة» ف��ي ج��رود
عرسال.

إل ��ى أن م�س�ل�ح��ي «داع� � ��ش» و«ال �ن �ص��رة»
ح ��اول ��وا ق ��راب ��ة ال ��راب �ع ��ة ف �ج �رًا اس �ت �ق��دام
تعزيزات بشرية من ال�ج��رود ،عبر طريق
ب�ين وادي ع�ين عطا وعقبة ال�ج��رد ،إال أن
ال �ج �ي��ش ت�م�ك��ن ب �ع��د اش �ت �ب��اك��ات ع�ن�ي�ف��ة،
امتدت لساعتني ،من قتل وج��رح عناصر
امل �ج �م��وع��ة ،وف � ّ�ر م��ن ب�ق��ي م��ن ع�ن��اص��ره��ا
إل��ى ج��رود السلسلة الشرقية .فيما أغ��ار
ال�ط�ي��ران ال�ح��رب��ي ال �س��وري أول م��ن أم��س
على رتل من مقاتلي املجموعات املسلحة
م �ت� ّ
�وج��ه م��ن ج� ��رود ال �ق �ل �م��ون ال ��ى ج��رود
عرسال.
وك � ��ان م ��وك ��ب ه �ي �ئ��ة ال �ع �ل �م��اء امل �س�ل �م�ين،
ال��ذي دخ��ل ال��ى عرسال منتصف ليل أول
من أمس للتفاوض مع املسلحني وكشف

مصير العسكريني املختطفني على أيدي
امل �س �ل �ح�ين ،ق��د ت �ع��رض إلط�ل��اق ن ��ار عند
مدخل البلدة ،في محلة رأس ال�س��رج ،ما
أدى ال��ى إص��اب��ة الرئيس السابق للهيئة
الشيخ سالم الرافعي ف��ي ق��دم��ه ،وك��ل من
ال�ش�ي��خ ج�ل�ال ك�ل��ش ف��ي رق �ب �ت��ه ،وال�ش�ي��خ
ن�ب�ي��ل ال�ح�ل�ب��ي ف��ي ي� ��ده .وك� ��ان ال��وف��د قد
أن�ه��ى ل�ت� ّ�وه اج�ت�م��اع��ًا «ع��اص�ف��ًا» م��ع ق��ادة
ميدانيني من «جبهة النصرة» و«داعش»،
شهد تالسنًا بني الطرفني ،بعدما رفض
امل �س �ل �ح ��ون ش � � ��روط ال� �ه ��دن ��ة امل �ط ��روح ��ة
واإلف � � � ��راج ع ��ن امل �خ �ط ��وف�ي�ن ،األم� � ��ر ال ��ذي
اس �ت��دع��ى م��ن امل �ش��اي��خ س ��ؤال امل�س�ل�ح�ين:
«ل� ��وي� ��ن ب ��دك ��م ت� ��وص � �ل� ��وا؟» ،ب �ح �س��ب م��ا
أوضحت مصادر في عرسال لـ«األخبار».

ك� ��ان� ��ت ب� �ي� �ئ ��ة ح ��اض � �ن ��ة ل �ل �م �س �ل �ح�ين
اإلره ��اب� �ي�ي�ن .وس �ب��ق أن ن �ب �ه��ت م ��رارًا
ول��م ُي�ص��غ إل � ّ�ي ح�ي��ال خ �ط��ورة ّ
تسيب
مخيمات ال�ن��زوح .أض��ف إن السلطات
السورية أعلنت استعدادها للتعاون
معنا على معالجة هذا امللف ،علمًا بأن
هناك مناطق آمنة كثيرة ف��ي سوريا
يستطيع النازحون اللجوء إليها».

عبد الله يتصل بالرئيس السابق
على صعيد آخ��ر ،وب�ع��د صمت سعودي
الفت طوال  3أي��ام ،أجرى امللك السعودي
ً
ات � � �ص� � ��اال ه ��ات� �ف� �ي ��ًا ب ��ال ��رئ� �ي ��س ال� �س ��اب ��ق
للجمهورية ميشال سليمان ،أبلغه فيه،
بحسب مكتب سليمان ،دع��م السعودية
ل �ل �ج �ي��ش ف ��ي م �ع��رك �ت��ه ،ون �ي �ت��ه ت �س��ري��ع
ت�س�ل�ي��م  3م �ل �ي��ارات دوالر أم �ي��رك��ي إل��ى
فرنسا ،التزامًا بتعهد الرياض دف��ع هذا
امل�ب�ل��غ ل �ش��راء أس�ل�ح��ة وم �ع��دات عسكرية
فرنسية لحساب الجيش اللبناني .وأبلغ
سليمان هذا املوقف لقائد الجيش العماد
جان قهوجي في وزارة الدفاع في اليرزة،
بحضور وزير الدفاع سمير مقبل.
وك ��ان ��ت ك �ت�ل��ة «امل �س �ت �ق �ب��ل» ال �ن �ي��اب �ي��ة قد
ع � �ق ��دت أم� � ��س اج �ت �م ��اع �ه ��ا األس� �ب ��وع ��ي،
ّ
وحملت خالله حزب الله مسؤولية جزء
ّ
كبير م��م��ا يحصل ف��ي ع��رس��ال ،وطالبته
ّ
ب��االن�س�ح��اب م��ن س��وري��ا .وأك� ��دت الكتلة
ف��ي ب�ي��ان�ه��ا أن «ع �ل��ى ال�ج�ي��ش اس�ت�ع��ادة
السيطرة على عرسال ومحيطها».
وأشارت مصادر مستقبلية إلى «حصول
نقاش طويل في الكتلة أمس ،انتصر بعده
ّ
ال ��رأي ال��ذي ي��ؤك��د دع��م الجيش باملطلق
ّ
ف ��ي م �ع��رك �ت��ه م ��ع امل �ج �م��وع��ات امل �س��ل �ح��ة،
وإذا ك ��ان ه �ن��اك اع �ت��راض��ات ع�ل��ى بعض
ال �ت �ص��رف��ات ت�ن��اق��ش م �ب��اش��رة م��ع ق�ي��ادة
امل��ؤس�س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ،ب�ع�ي�دًا ع��ن اإلع�ل�ام
وم��ن دون مبالغة» .ولفتت امل�ص��ادر إلى
أن «كلمة الرئيس سعد الحريري األخيرة
كانت بمثابة خريطة ط��ري��ق ،رس��م فيها
شكل التعاطي مع معركة الجيش».

نفي حزب الله

تمضي املواجهة القائمة في عرسال نحو نهايات غير محسوبة.
األم ��ر ،ه�ن��ا ،ال يتعلق بطبيعة امل�ع��رك��ة العسكرية .ك��ل امل��ؤش��رات
ت �ق��ود ال ��ى أن امل�س�ل�ح�ين س �ي �خ �س��رون .ق��د ي�س�ق��ط ض �ح��اي��ا ك�ث��ر،
وتأخذ املعركة وقتًا أطول ،ويكون هناك دمار ودم��اء .لكن منطق
األمور وطبيعتها يقوالن إن من يقاتل الجيش في عرسال ليسوا
أصحاب قضية محقة حتى ينتصروا.
في داخل لبنان ،سيشعر الناس بالضيق إزاء ما يحصل .داعمو
ال�ج�ي��ش يطلبون م�ن��ه امل�س�ت�ح�ي��ل ،وخ�ص��وم��ه ل��ن ي�ت��رح�م��وا على
شهدائه .وأهالي عرسال سيعيشون أكثر مرحلة تعب وقلق في
حياتهم .لكن الجمهور ،عمومًا ،سيواصل انقسامه حول املوقف
من األزم��ة السورية .وبهذا املعنى ،ال تزال قضية عرسال عنصرًا
من توابع األزمة السورية .ولم تصل بعد لتكون عنصرًا في األزمة
اللبنانية .وبالتالي ،ليس فيها عناصر شبه مع أحداث عبرا ،وال
مع أحداث طرابلس ،حتى ولو حاول البعض ربط األمور باألزمة
ال�س��وري��ة .ف��ي ط��راب�ل��س وع�ب��را ،للمشكلة ج��ذره��ا اللبناني .لكن،
في عرسال ،املسألة برمتها عنصر س��وري بامتياز .حتى أهالي
عرسال أنفسهم ،عندما اتخذوا موقفًا عمالنيًا من األزمة السورية،
تصرفوا وفق الحساب املنطقي الذي يجعلهم سوريني في الحياة
اليومية ،أكثر منهم لبنانيني .إذ إن لبنان ،الرسمي والسياسي
واالجتماعي واالقتصادي والثقافي واإلعالمي ،لم ير في عرسال
يومًا موضوعًا لبنانيًا.
وألن األم ��ر ك��ذل��ك ،ال يمكننا ت��وق��ع ان �ه �ي��ارات سياسية لبنانية.
حتى الخشية األمنية الواقعية من تداعيات على شكل عمليات
عسكرية أو احتجاجات أو محاوالت تمرد عسكري في أكثر من
منطقة لبنانية ،لن تشكل في حد ذاتها عنصرًا لبنانيًا ينعكس
تأزمًا كبيرًا أو طويل األم��د .سيظل األم��ر في ح��دود ردود الفعل،
املحصورة ،أيضًا وأيضًا ،بارتدادات األزمة السورية .وبالتالي ،من
ينظر ال��ى م��واق��ف ال�ق��وى السياسية
ع�ل�ي��ه أن ي�ت�ع��ام��ل م��ع األم ��ر ع�ل��ى أن��ه
ج � ��زء م� ��ن امل ��راج� �ع ��ة ال �ق ��ائ �م ��ة ح �ي��ال
املوقف من األزمة السورية .وبالتالي
من املنطقي القول:
ـ�ـ�ـ إن ق ��وى  14اذار ال يمكنها إع�ل�ان
موقف داع��م للجيش اللبناني وكأنه
ي��واج��ه عصابة مسلحة ،م��ن دون أن
ت�ع�ي��د ه ��ذه ال �ق��وى ق� ��راءة امل��وق��ف من
األزم��ة السورية .ومن لديه موقف راف��ض لسلوكيات املجموعات
املسلحة السورية في عرسال ،عليه التثبت من أن هذا هو سلوكها
الحقيقي أينما وج��دت .ومع األس��ف ،هو سلوك واح��د يمتد على
طول خريطة الربيع العربي إياه.
ـــ إن موقف تيار املستقبل يحمل في طياته خبث األوالد األشقياء.
هو أصل املوقف االنتهازي الذي يقبل بكل شيء شرير ،شرط أن
يبتعد ع��ن حديقته .وال ش��يء يجبره على إع�ل�ان م��وق��ف واض��ح
إال متى تحسس خطر الحريق ف��ي قلب منزله .وسيكون موقف
التيار شبيهًا بموقف مراقب ،ألن املستقبل ،شأنه ش��أن ق��وى 14
ً
آذار ،يعرف أن املوقف الحاسم يستوجب موقفًا حاسمًا مماثال
من األزمة السورية نفسها .ومن يرد محاصرة اإلرهاب في لبنان،
عليه التوجه صوب منابعه.
ـ �ـ �ـ إن م��وق��ف ال �ن��ائ��ب ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ال ي�م�ث��ل ق � ��راءة ج ��دي ��دة في
التطورات اللبنانية الداخلية .هو موقف يتعلق بإشكالية األقلية
الدرزية التي يتحدث جنبالط باسم الغالبية من أهلها ،والتي لم
تعد تشعر بأي نوع من األمان جراء تطورات األزمة السورية .فيه
مراجعة ناجمة عن خسارة خيار ال��ره��ان على معارضة سورية
تسقط الحكم ف��ي س��وري��ا ،وف�ي��ه م�ح��اول��ة ج��دي��دة الح �ت��واء ردود
ال�ف�ع��ل .ه��ذه امل ��رة ،أدرك ج�ن�ب�لاط أن ع�ن��اص��ر ال�ح�م��اي��ة ت��أت��ي من
سياسة واضحة ،فيها املوقف الواضح ،وليس من خالل سياسة
بائسة عاجزة ،عنوانها «النأي بالنفس».
ـــ إن موقف الغالبية الشعبية عند املسيحيني ال يمكن صرفه خارج
القلق الوجودي الذي يعصف باملشرقيني املسيحيني الذين باتوا
يتلمسون حقيقة أن الوقوف على التل ،والتفرج على حرب طائفية
أو مذهبية أو وط�ن�ي��ة ت ��دور م��ن ح��ول�ه��م ،ه��و وق ��وف م��ن ينتظر
ّ
وصول حافلة تقله الى مكان بعيد .وليس موقف من يريد البقاء
في هذه األرض .وكل محاولة للتلطي خلف أوهام األقلية املحصنة
غربيًا وعامليًا ،أو الحاجة إليها لضمان التنوع عندنا ،أو الفرادة
التي تمنع االستغناء عن خدمات هذه األقلية ،هي محاوالت ال أمل
منها .فإما االنخراط في املعركة أو االنتحار الصامت .وخيارات
املعركة واضحة ال تحتاج الى مجهر.
لكن ،ماذا عن العالج السوري ألزمة عرسال؟
هناك حقيقة تقول بأن في عرسال ،اليوم ،أقل بقليل من مئة ألف
شخص؛ أكثر م��ن نصفهم م��ن النازحني ال�س��وري�ين .وباملناسبة،
فإن عالقات املصاهرة والتعامل التجاري والعالقات االجتماعية
كانت قائمة أساسًا بني معظم هؤالء النازحني وبني أهالي عرسال
وال �ق��رى امل �ج��اورة ل�ه��ا .وه ��ذا ال�ح�ش��د امل��دن��ي الكبير ي�ج��ب النظر
إليه ،اليوم ،ككتلة بشرية ال ككتلة سياسية ،حتى لو كان موقف
غالبيتها معارضًا للنظام في سوريا وللجيش ولحزب الله في
لبنان.
أما املبادرة املنتظرة من جانب الحكم في سوريا ،وبدعم وضغط
من جانب ح��زب الله ،فهي القيام سريعًا ،وسريعًا ج �دًا ،باتخاذ
اإلج � � ��راءات ال�ك�ف�ي�ل��ة ب �ت��أم�ين ع� ��ودة ه� ��ؤالء ال �ن��ازح�ي�ن ال ��ى ق��راه��م
ومدنهم ،من دون النظر الى الشروط األمنية والسياسية .الخيار
اإللزامي القسري الوحيد املمكن اتباعه مع هؤالء النازحني ،هو،
فقط ،تأمني عودتهم الى بالدهم ،وعندها يمكن توجيه البندقية
مباشرة ال��ى ص��دور املسلحني ،وتخييرهم ب�ين إل�ق��اء ال�س�لاح أو
املوت!

لم تتعامل
الدولة واألحزاب مع
عرسال يومًا على
أنها جزء من لبنان
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