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المشهد السياسي

الحكومة:
لفصل
عرسال عن
جرودها
أفضت جلسة مجلس الوزراء أمس إلى سلسلة قرارات
أهمها رفض مقايضة الجنود املخطوفني بموقوفني
إسالميني ،وإطالق يد الجيش لفصل عرسال عن جرودها.
أكثر من ذلكّ ،
بعض الوزراء بأن أحكام اإلعدام الصادرة
د
رد
ّ
بحق اإلسالميني قد تنفذ ّردًا على ابتزاز الخاطفني
بعد طول انتظار وشبه استقالة من
دوره� � ��ا ،ق � ��ررت ال �س �ل �ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
ال� �ت� �ح ��رك ح � �ي ��ال م� �ل ��ف ال �ع �س �ك��ري�ين
الرهائن .وبعد أكثر من شهر ،خرج
رقم رسمي للمخطوفني واملفقودين:
 28مخطوفًا (لدى «داع��ش» و«جبهة
ال� �ن� �ص ��رة» م �ع��ًا ) ،وم � �ف � �ق� ��ودان .ه��ذا
ه � ��و ال � ��رق � ��م ال� � � ��ذي س� �م� �ع ��ه ال� � � � ��وزراء
أم� ��س م ��ن رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ووزي� ��ر
الداخلية اللذين عرضا م��ا توصلت
إل �ي��ه امل �ف��اوض��ات غ �ي��ر امل �ب��اش��رة مع
ال �خ��اط �ف�ين .وب�ن�ت�ي�ج��ة ن �ق��اش��ات في
الجلسة التي دام��ت  6ساعات ،خرج
مجلس الوزراء بالخالصات اآلتية:
ً
أوال ،رفض مبادلة الرهائن بموقوفني
وم�ح�ك��وم�ين «إس�لام �ي�ين» ،علمًا ب��أن
ًَ
أحدًا لم يطرح فكرة املقايضة رسميا.
ثانيًا ،توافق ال��وزراء على ك��ون بلدة
ع��رس��ال محتلة م��ن ق�ب��ل ال�ج�م��اع��ات
التكفيرية ،وكذلك جرودها .وقال عدد
م��ن ال ��وزراء إن انتشار املسلحني في
ال�ج��رود وف��ي البلدة وف��ي محيطها،
أوسع مما كان عليه قبل املعركة التي
بدأت في  2آب املاضي.
ثالثًا ،أجمع أعضاء مجلس ال��وزراء
ع � �ل ��ى ال � � � � ��رأي ال � �ق� ��ائ� ��ل ب � � ��أن ال� ��دول� ��ة
ل �ي �س��ت ض �ع �ي �ف��ة ف� ��ي م �ف��اوض��ات �ه��ا
م� ��ع ال� �خ ��اط� �ف�ي�ن .أح � ��د ال � � � � ��وزراء ق ��ال
بعد الجلسة م��ا ي � ّ
�ردده ك�ث�ي��رون في
م�ج��ال��س خ��اص��ة« :ن�س�ت�ط�ي��ع تنفيذ
حكم اإلعدام بحق من صدرت بحقهم
أحكام اإلع��دام» .أما في قاعة مجلس
ال � � � ��وزراء ،ف �ج ��رى ال �ح��دي��ث ع ��ن ع��دة
خيارات يمكن اللجوء إليها للضغط
على الخاطفني ،ومنها :فصل عرسال
عن جرودها بهدف قطع طرق اإلمداد
التي يستفيد منها اإلرهابيون الذين
يخطفون ال��ره��ائ��ن .ال�ت�ق��دم عسكريًا
وت��وس�ي��ع رق�ع��ة ان�ت�ش��ار ال�ج�ي��ش في
املنطقة .ع��دم ال�ت�ه��اون م��ع املسلحني
الذين يتحركون في املنطقة...
راب �ع��ًا ،ب ��دا واض �ح��ًا م��ن ك�ل�ام رئيس
ال �ح �ك��وم��ة ت �م��ام س �ل�ام أن� ��ه ي��ري��د أن
ي��رف��ع ع��ن ن�ف�س��ه م�س��ؤول�ي��ة أي فشل
أو إخ �ف ��اق ح �ص��ل ف ��ي إدارة م�ع��رك��ة
ع��رس��ال .خ�لال ال�ن�ق��اش ،ط��رح بعض
ال � � ��وزراء أس �ئ �ل��ة واس �ت �ف �س��ارات ع� ّ�م��ا
ج ��رى ف��ي امل �ع��رك��ة .ق��ال��وا إن ��ه ب ��دا أن
ال �ج �ي��ش م �ك� ّ�ب��ل وم �م �ن��وع م��ن تنفيذ
م�ه�م�ت��ه ،وأن امل �ع��رك��ة ت��وق�ف��ت ف�ج��أة.
وع� �ن ��دم ��ا ب � ��دا م� ��ن ك�ل�ام� �ه ��م أن ث�م��ة
اتهامًا لفريق رئيس الحكومة بمنع
الجيش من استكمال عملية عسكرية
ف��ي ع ��رس ��الّ ،
رد س�ل�ام ب��ال �ق��ول« :ل��م
ي�م�ن��ع أح ��د ال �ج �ي��ش م ��ن ال �ق �ي��ام بما
يراه مناسبًا .الجيش يحظى بغطاء
ل �ل �ق �ي��ام ب �ك��ل م ��ا ي �ج��ب ال �ق �ي ��ام ب ��ه».
وأضاف سالم ما معناه أن الحكومة
أعلنت موقفها في البيان ال��ذي تاله

مباشرة بعد بدء املعارك في عرسال،
وه � ��ي ت� �ك ��رر ال � �ي� ��وم امل� ��وق� ��ف ن �ف �س��ه:
ال �ج �ي��ش ي �ح �ظ��ى ب��ال �غ �ط��اء ال �ك��ام��ل
للقيام بما يراه مناسبًا.
ف� ��ي امل� �ح� �ص� �ل ��ة ،ال ت� � ِ�ج� ��د ال �ح �ك��وم��ة
اللبنانية نفسها حتى اآلن مجبرة
ع�ل��ى ال�ت�ع��اط��ي ب �م��رون��ة م��ع م�ط��ال��ب
«ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة» وت�ن�ظ�ي��م «ال��دول��ة
اإلس�لام �ي��ة» (داع� ��ش) ،م�ق��اب��ل إط�لاق
سراح العسكريني املخطوفني لديهما.
ه �ك��ذا ك��ان��ت أج ��واء م�ج�ل��س ال� ��وزراء.
ً
ل �ك ��ن ب � � ��دال م� ��ن أن ي �غ �ض��ب م�ج�ل��س
الوزراء مجتمعًا من عدم القدرة على
ت �ح��ري��ر امل �خ �ط��وف�ي�ن ،ان ��زع ��ج بعض
ال��وزراء ّ
مما ص��در على لسان بعض
أه��ال��ي امل�خ�ط��وف�ين ال��ذي��ن ت�ظ��اه��روا
أم � ��ام ال � �س� ��راي ال �ك �ب �ي��ر ،ألن � ��ه «ي�ث�ي��ر
الفتنة ،بعدما دعوا قائد الجيش إلى
اعتقال ال��وزراء ومبادلتهم باألسرى
من العسكريني»  ،كما قالت مصادر
ّ
التنبه
وزاري ��ة ل �ـ«األخ �ب��ار» ،م��ن دون
إل��ى أن األه��ال��ي املعتصمني يفقدون
أع �ص ��اب �ه ��م ب �س �ب��ب ال � �خ� ��وف م� ��ن أن
ي �ل �ق��ى أوالده � � � ��م م �ص �ي��ر ال �ع �س �ك��ري
الشهيد علي السيد .ويمكن القول إن
التعاطي مع ملف العسكريني حصل
ع �ل��ى ال �ط��ري �ق��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب��ام �ت �ي��از،
ملف اق�ت�ص��ادي أو اجتماعي
وك��أن��ه ُ
ع��ادي .فأخضع للتوافق السياسي،
ونتج منه انضمام وزير املالية علي
ح�س��ن خ�ل�ي��ل إل��ى ل�ج�ن��ة األزم ��ة التي
تتولى ه��ذا امللف برئاسة س�لام ،من
أج��ل «إع �ط��اء اللجنة تغطية شاملة
من قبل جميع األط��راف السياسية».
ع�ل�م��ًا ب ��أن «خ�ل�ي��ل ك ��ان م �ع��ارض��ًا في
البداية».
وق � ��د ع � ّ�م �م ��ت أغ �ل �ب �ي��ة ال� � � � ��وزراء ج� � ّ�وًا
إي�ج��اب�ي��ًا ب�ع��د ال�ج�ل�س��ة .وأك ��د ال ��وزراء
ال ��ذي ��ن ت��واص �ل��ت «األخ � �ب � ��ار» م�ع�ه��م،
أن م��ا ص��در ف��ي ب �ي��ان ال�ح�ك��وم��ة بعد
ال�ج�ل�س��ة ه��و اق �ت �ن��اع «ج �م �ي��ع ال �ق��وى
السياسية ،وأن ال خالف في وجهات
ال�ن�ظ��ر ح ��ول ع ��دم ال �ت �ف��اوض امل�ب��اش��ر
مع اإلرهابيني ورفض مبدأ املقايضة،
م ��ا ي �ع �ن��ي أن ال� �خ� �ي ��ار س � �ق ��ط» .وف��ي
خ� �ط ��وة وص �ف �ت �ه��ا م � �ص� ��ادر وزاري � � ��ة
ب �ـ«ال��دل �ي��ل ع�ل��ى ال �ت��واف��ق» ،أن ال�ب�ي��ان
ص��اغ��ه ال � � ��وزراء م�ح�م��د ف �ن �ي��ش ،علي
ح�س��ن خ�ل�ي��ل ،ج �ب��ران ب��اس �ي��ل ،رم��زي
�ف
ج��ري��ج ون� �ه ��اد امل �ش �ن��وق .ول� ��م ت�خ� ِ
امل �ص��ادر أج ��واء ال�ق�ل��ق ال�ت��ي سيطرت
على الجلسة ،إذ أشارت إلى «قلق من
األجواء املشحونة للغاية في الشارع،
وك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع��اط��ي م ��ع ه � ��ذا األم � ��ر».
وأب ��دى ال ��وزراء تكتمًا ح��ول ال�ق��رارات
العملية ال�ت��ي ت��م نقاشها ف��ي جلسة
الحكومة ،بينما توافرت لـ«األخبار»
م �ع �ط �ي��ات ع ��ن ت��أك �ي��د ال �ج �م �ي��ع خ�لال
الجلسة على أن الجيش يملك مطلق

رفض أهالي
العسكريني لقاء
رئيس الحكومة
اليوم (مروان بو
حيدر)

ال �ص�لاح �ي��ات ف��ي ال �ت �ص��رف ،و«واف ��ق
ال��وزراء على ض��رورة التحرك والعمل
على ردع أي ّ
تطور عسكري مستقبلي
في عرسال ،مع اقتراب فصل الشتاء».
كذلك ت� ّ�م التأكيد على ض��رورة فصل
ال �ج �ي��ش ل� �ج ��رود ع ��رس ��ال ع ��ن ب�ي��وت
ال �ب �ل��دة« ،ألن ع��رس��ال م�ح�ت�ل��ة وي�ج��ب
على الجيش حماية األه��ال��ي فيها»،

تم التأكيد على فصل الجيش
ّ
جرود عرسال عن البلدة المحتلة
وعلى الجيش حماية األهالي
ع� �ل ��ى م� ��ا أك � � ��دت امل� � �ص � ��ادر  .وع �ل �م��ت
«األخ �ب��ار» أي�ض��ًا أن��ه ت� ّ�م االت�ف��اق على
ّ
تحرك واس��ع تقوم به اللجنة باتجاه
«ال � ��دول ال �ت��ي ت �م��ون ع�ل��ى امل�س�ل�ح�ين،
يعني السعودية وقطر وتركيا».
وف � ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي أك � ��د ف �ي��ه م �ص��در
وزاري ف��ي ف��ري��ق ال�ث��ام��ن م��ن آذار أن
«ال معطيات جديدة ط��رأت على ملف

امل�خ�ط��وف�ين ،بسبب ع��دم وج ��ود قناة
رسمية تعمل بشكل واضح ونتفاوض
معها» ،لفت إل��ى أن «الحكومة أك��دت
خ �ل��ال ال �ج �ل �س��ة ع �ل��ى ض � � ��رورة أن ال
ت �ظ �ه��ر ب � �ص� ��ورة امل � ��داف � ��ع ع� ��ن ن�ف�س��ه
وك��أن�ه��ا مخطئة ،وع ��دم ال�س�م��اح ألي
طرف بابتزازها» .وإذ أكد املصدر أن
«الدولة اللبنانية ال تزال تملك أوراق
ّ
قوة في يدها» ،يمكنها «اللجوء إليها
ُ
في أي وقت» ،ولم يعد التضييق على
النازحني السوريني هو ورقة الضغط
ّالوحيدة على الجهات الخاطفة ،فقد
ّ
مل ��ح امل �ص��در إل ��ى «خ �ي��ار آخ ��ر يتعلق
باملوقوفني في سجن رومية ،والذين
ت� �ط ��ال ��ب ال� �ج� �ه ��ة ال� �خ ��اط� �ف ��ة ب ��إط�ل�اق
س��راح�ه��م» ،إذ أش��ار إل��ى أن «البعض
منهم صدر بحقهّ حكم إعدام ،وإن كان
ه��ذا الحكم ال ينفذ ع��ادة ،لكن الدولة
اللبنانية ُيمكن أن ت�ه� ّ�دد بتنفيذه»،
م��ؤك �دًا أن «ال خ�ي�م��ة ف ��وق رأس أح��د
منهم»! في املقابل ،لفت مصدر وزاري
آخ��ر ال��ى أن «ال �س��ؤال ال��رئ�ي�س��ي ال��ذي
تمحورت حوله الجلسة هو :هل هناك
قبول بمبدأ التفاوض ال��ذي أثمر في

ال �س ��اب ��ق ت �ح��ري��ر  10م �خ �ط��وف�ي�ن ،أم
ّ
تتحمل
أن ال�ح�ك��وم��ة ق� ��ادرة ع�ل��ى أن
م �س��ؤول �ي��ة م ��ا ُي �م �ك��ن أن ي �ح �ص��ل»؟
ّ
مؤكدًا أن «ال حديث عن آلية للتفاوض
ّ
حتى اآلن ،بل عن املبدأ فقط» ،مؤكدًا
أن «ال ��وزراء اتفقوا على ع��دم ممانعة
ال �ت �ف��اوض غ �ي��ر امل �ب��اش��ر ،ل�ك�ن�ه��م في
املقابل أك��دوا رفضهم للمقايضة ،ألن
ّ
تتحمل عواقبها،
ال��دول��ة ال ُيمكن أن
ع�ل�م��ًا ب ��أن ك ��ل االح �ت �م ��االت ال�س�ل�ب�ي��ة
واردة م� ��ع ت �ن �ظ �ي �م��ات م� �ث ��ل داع� ��ش
والنصرة».
من جهتهّ ،
عبر الوزير رشيد درباس
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ع ��ن ام �ت �ع��اض ب��ال��غ في
ال� �ح� �ك ��وم ��ة م � ��ن ت� �ص ��ري� �ح ��ات أه ��ال ��ي
ال �ع �س �ك��ري�ين .وأش � ��ار درب � ��اس إل ��ى أن
«امل �ت �ظ��اه��ري��ن ف ��ي ال �ق �ل �م��ون ات �ه �م��وا
ال � �ح � �ك ��وم ��ة ب� ��ال � �ت � �ش� � ّ�دد وط ��ال� �ب ��وه ��ا
بالتفاوض ،فيما طالب املتظاهرون
أم � � ��ام ال � �س � ��راي ب��ال �ح �س��م ال �ع �س �ك��ري
وات �ه �م��وا ال �ح �ك��وم��ة ب��ال �ت �خ��اذل .ه��ذا
امل �ش �ه��د م �خ �ي��ف» .وك � ��ان درب� � ��اس قد
أعلن أن «لبنان لن يستطيع استقبال
ن��ازح ب�ع��د ال �ي��وم» ،م��وض�ح��ًا أن «ه��ذا

العريف مصطفى وهبي على «مرمى حجر» من بيته
رامح حمية
عند أط��راف الجهة الشرقية لبلدة اللبوة ،وعلى مرمى حجر
م��ن ب�ل��دة ع��رس��ال ،يقع م�ن��زل ال�ع��ري��ف ف��ي الجيش اللبناني
م�ص�ط�ف��ى ع�ل��ي وه �ب��ي ال ��ذي خ�ط��ف ب�ع��د ه �ج��وم املسلحني
على موقع تلة الحصن في ج��رد ع��رس��ال .من على «كنبة»
عند مصطبة املنزل املتواضع ،يسرح نظر علي وهبي ،الوالد
املريض بالقلب ،األفق املتصل بالجرود واملمتد صوب عرسال.
يتمتم كأنه يكلم نفسه« :مصطفى بهالتالل والجرود فوق،
الله أعلم شو عامل؟ شو وضعه؟ كيف صحته؟ عم ياكل؟
عم يشرب؟ مريض؟» .يطلق تنهيدة طويلة ،ويقول« :شو بدو
يتحمل هالقلب ليتحمل ،الغالي بعيد عن عيني صار إلو اكثر
من  33يوم ،وما عم نعرف عنه شي».
مصطفى ،ابن الـ  35عامًا ،الذي تزوج منذ أربع سنوات «ولم
يرزق أوالدا بعد» ،أنهى منذ فترة قصيرة تشييد غرفتني له
فوق منزل أهله في اللبوة« .هو املعيل واملعني لنا بعد الله»،
يقول الوالد ،وهو ينظر إلى أفراد عائلته« ،هو الوحيد املوظف
بني إخوته السبعة» .العائلة التي تعيش وضعًا ماديًا صعبًا،

تتألف ،ال��ى مصطفى ،م��ن سبعة شبان يعملون ف��ي حرف
بسيطة ،وأحدهم من ذوي االحتياجات الخاصة ،وثالث بنات
تعاني إحداهن «عوارض ذهنية» ،األمر الذي دفع الوالدة إلى
العمل في تصنيع املواد الغذائية في معامل في اللبوة وجديدة
ّ
الفاكهة «حتى توفر لنا قوتنا اليومي» بحسب وهبي.
«يا محال أكل التراب عند هاملصيبة وحرقة قلبنا ع ابننا»،
تتدخل وال��دة وه�ب��ي .ت�ق��ول« :نحنا جماعة معترين م��ا إلنا
حدا إال الله ،وهوي حسبنا ووكيلنا ،والشكوى لغيره مذلة».
وتضيفّ :
«ربيناه كل شبر بنذر .ما كان في شغل بهالبلد
غير الدخول بسلك الدولة .ما خليناه يفوت ع األح��زاب ،قلنا
بالجيش أفضل .شوف نصيبنا مع الدولة اللي ما سألت عن
أبناء مؤسساتها».
ع�لاق��ات امل�ص��اه��رة وال�ق��راب��ة العائلية ال�ت��ي ت��رب��ط ب�ين عائلة
وهبي وعائالت عرسال ،كثيرة ،لكنها لم تحل دون خطفه.
تتساءل زوج�ت��ه زي�ن��ب امل�ل�اح ع��ن «التطنيش ال��ذي تمارسه
الدولة ،حكومة ومسؤولني» ،وعما «ينتظره املسؤولون حتى
يحسوا ع دمهم ويشتغلوا إلطالقهم ،يمكن ناطرين حتى
يذبحوهم ساعتها بيجوا حتى يواسونا؟».

