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المشهد السياسي

عرسال خارج السيادة :التسوية المــ
خرج املسلحون من عرسال .كانت قيادة الجيش تشترط
انسحابهم من لبنان وتحرير الجنود املخطوفني ،قبل وقف
إطالق النار .لكن السلطة السياسية منعت العسكر من القتال،
وذهبت إلى التفاوض من دون ان تكون يدها على الزناد .والنتيجة
الطبيعية لهذا االداء ،خروج املسلحني بأمانّ ،
وتحول الجنود
املخطوفني ورقة للمساومة بيد املسلحني .إنها تسوية الذل
أطلقت بعض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام قبل أي��ام
اس ��م «ال �س �ي��ف امل �ص �ل��ت» ع �ل��ى ال�ع�م�ل�ي��ة
العسكرية التي يخوضها الجيش ضد
امل� �ج� �م ��وع ��ات اإلره� ��اب � �ي� ��ة ال� �ت ��ي اح �ت �ل��ت
ب �ل ��دة ع ��رس ��ال ،واع � �ت ��دت ع �ل��ى م ��راك ��زه.
ّ
الجيش لم يتنب التسمية .لكن يبدو أن
السلطة السياسية أخذت بها ،ومنحتها
للمسلحني ال��ذي��ن ينتمي معظمهم إلى
«ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة» ف��ي س��وري��ا («ج�ب�ه��ة
النصرة») و«داع��ش» .فهؤالء املسلحون
ص ��اروا ،بعد خ��روج�ه��م م��ن ع��رس��ال إلى
ج ��روده ��ا ،س �ي �ف��ًا م�ص�ل�ت��ًا ع �ل��ى ال �ب �ل��دة،
ي �ه ��ددون ب��ال �ع��ودة إل �ي �ه��ا م �ت��ى ش� ��اؤوا.
بيان «جبهة النصرة» في القلمون ،الذي
ّ
ص��اغ��ه أم�ي��ره��ا «أب ��و م��ال��ك ال �ت��ل� ّ�ي» ،أراد
عرسال.
القول إن «األم��ر ل��ي» في ج��رود
ً
ح �ك��م ب ��أن اج �ت �ي��اح ع ��رس ��ال ك ��ان خ �ط��أ،
ال ألن��ه ض��د امل��س ب��ال�س�ي��ادة اللبنانية،
ب��ل ألن ال�ب�ل��دة البقاعية ش��ري��ان حيوي
لجماعته والجماعات األخرى .وال غرابة
في ثقة «النصرة» بنفسها .فأداء السلطة
السياسية ف��ي األي ��ام امل��اض�ي��ة أدى إل��ى
تثبيت الوقائع اآلتية:
ـــ ُم ِنع الجيش من القتال ،إال الستعادة
مواقعه التي احتلها املسلحون .دفعت
املؤسسة العسكرية ثمنًا كبيرًا نتيجة
االعتداء عليها ،وخالل القتال الستعادة
امل��واق��ع وال �ح��واج��ز امل�ح�ت�ل��ة .ل�ك��ن الثمن
األك�ب��ر ك��ان ف��ي ص��ورت�ه��ا ودوره ��ا ال��ذي
ك� ّ�ب �ل �ت��ه ال �س �ل �ط��ة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،ن�ت�ي�ج��ة
املفاوضات التي أدارها رئيس الحكومة
ت � �م� ��ام س �ل ��ام وف � ��ري � ��ق ت � �ي� ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل
ف��ي ال �ح �ك��وم��ة ،ب��واس �ط��ة ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�م��اء
املسلمني .صحيح أن «الزجل السياسي»
ُ
الداعم للجيش ترجم بـ«مكرمة» سعودية
قدرها مليار دوالر لدعم جهود مكافحة
اإلره � ��اب .ل�ك��ن ه��ذا ال��دع��م ب��دا م�ش��روط��ًا
ّ
وتحولت عرسال إلى
بعدم استخدامه.
منطقة خ��ارج السيادة اللبنانية ،وبات
مسلحو «ال �ن �ص��رة» و«داع � ��ش» ق��ادري��ن
ع�ل��ى ال�ت�ه��دي��د ب��دخ��ول�ه��ا س��اع��ة ش ��اؤوا.
ب �ي��ان «ال �ن �ص��رة» ك ��ان واض �ح��ًا لناحية
م �ن��ح «ال �ج �ب �ه��ة» ن �ف �س �ه��ا دور «ح��ام��ي
ع ��رس ��ال» ،وع �ل��ى واق ��ع ال�ب�ل��دة كمحمية
لـ«الثورة» السورية.
ـ �ـ �ـ ت �ش �ي��ر امل� �ع� �ل ��وم ��ات األم� �ن� �ي ��ة ،وب �ي ��ان
ّ
«ال� �ن� �ص ��رة» وم� ��ا ت �ب��ل �غ��ه ال ��وس� �ط ��اء م��ن
ال � �خ� ��اط � �ف �ي�ن ،إل � � ��ى أن ج � �ن� ��ود ال �ج �ي��ش
وأف��راد األم��ن الداخلي املخطوفني باتوا
ره � ��ائ � ��ن ب� �ي ��د «ال � �ن � �ص � ��رة» و«داع � � � � ��ش»،
بهدف مبادلتهم بموقوفني ومحكومني
ب�ت�ه��م اإلره � ��اب ف��ي ال �س �ج��ون اللبنانية
وال�س��وري��ة .األم��ل الوحيد ال��ذي يعاكس
ه ��ذا ال ��واق ��ع ال ي �ص��در ع ��ن ج �ه��د ت�ب��ذل��ه
الحكومة اللبنانية وال وس�ط��اؤه��ا ،بل
نتيجة رغبة الشيخ العرسالي مصطفى
الحجيري (أبو طاقية) بتسوية أوضاعه
ف��ي لبنان ،كونه مطلوبًا للقضاء بتهم
ع � ��دة .وه � ��ذا األم � ��ر ي �ق �ت �ص��ر ف ��ي أح �س��ن
األحوال على استعادة الدركيني من دون
عسكريي الجيش (راجع اإلطار أدناه).
ـــ ت��رك��ت عملية ال�ت�ف��اوض ج��رح��ًا عميقًا
ف��ي ص��ورة املؤسسة العسكرية ،ال أم��ام
الجمهور ،بل أمام ضباط وجنود كانوا
ّ
يعبرون ،بوسائط مختلفة ،عن تململهم
م �م ��ا ج� � ��رى .ول� �ي ��س ال� �ح ��دي ��ث ه �ن ��ا ع��ن
متعطشني لتدمير بلدة لبنانية ،وال عن
طالبي ث��أر ،ب��ل إن ج��ل م��ا يقوله ه��ؤالء
يتمحور ح��ول «األداء السيئ للسلطة،
وال � � � � ��ذي أدى إل � � ��ى خ � � � ��روج امل �س �ل �ح�ي�ن
ب��أم ��ان ،وم�ع�ه��م ال �ج �ن��ود وال�ع�س�ك��ري��ون
املخطوفون» .لعل مداخلة شقيق املقدم
الشهيد دان��ي ح��رب عبر برنامج «ك�لام

ال � �ن� ��اس» ّع �ل��ى ق� �ن ��اة «أل ب ��ي س ��ي آي»
أم��س ،تلخص ف��ي غضبها م��ن السلطة
السياسية ـــ وت�ي��ار املستقبل ت�ح��دي�دًا ـــ
ما ي��دور على ألسنة عسكريني وضباط
كثيرين .والالفت أن أمنيني من مختلف
األج �ه��زة األم�ن�ي��ة ك��ان��وا ي�ت��وق�ع��ون ع��دم
اإلف� � ��راج ع��ن ال �ع �س �ك��ري�ين .ل �ك��ن ال�س�ل�ط��ة
السياسية أص � ّ�رت على امل�ض��ي بعملية
ال �ت �ف��اوض م��ن دون ت �ع��دي��ل ،وم ��ن دون
ض�غ��ط ع�ل��ى ال�خ��اط�ف�ين .وط� ��وال مرحلة
ال � �ت � �ف ��اوض ،ق �ب �ل��ت ال �س �ل �ط��ة (ض �م �ن �ي��ًا)
وال��وس �ط��اء ب��أن أي ع�م��ل ع�س�ك��ري يقوم
ب��ه الجيش ه��و فعل اع�ت��داء على أهالي
عرسال.
ـــ إضافة إلى الحمل الثقيل الذي حملته
امل��ؤس�س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ،دف��ع أه��ل ع��رس��ال
ثمنًا باهظًا .توترت عالقتهم بالنازحني
السوريني في بلدتهم ،وبالجيش نتيجة
استشهاد مدنيني بقصف وإط�ل�اق نار

ّبري :الجيش يرفض
المقايضة إال أنني أخشى
أن نكون أمام أعزاز أخرى
طالب المسلحون بعدم
دخول الجيش عرسال وبأن
يشاركوا في إدارة البلدة

يتهمون الجيش بالوقوف خلفه ،وبتيار
املستقبل .رفضهم أمس قبول املساعدات
التي أرسلها لهم الرئيس سعد الحريري
أبلغ تعبير عن موقفهم.
على امل�س�ت��وى ال�س�ي��اس��ي ،ب��ات واضحًا
ل ��دى مختلف ال �ق��وى أن ال�ت�س��وي��ة التي
ع �ق��دت م ��ع امل �س �ل �ح�ين ه ��ي مل�ص�ل�ح�ت�ه��م.
وح��ده ت�ي��ار املستقبل ي�ق��ول إن��ه ل��م يكن
باإلمكان أفضل مما ك��ان ،بسبب وجود
أك �ث��ر م ��ن  100أل ��ف م��دن��ي ف ��ي ع��رس��ال.
ويؤكد أكثر من مسؤول سياسي أن عددًا
من املسلحني ال يزال في عرسال ،لكن من
دون حمل سالح .ويرون أن السلطة التي
ّ
كبلت الجيش سابقًا ومنعته من القتال،
ّ
س�ت�ك��ب�ل��ه م �ج��ددًا ،وت�م�ن�ع��ه م��ن الضغط
الستعادة جنوده .وزير بارز كان يتابع
تفاصيل املفاوضات قال لـ«األخبار» إن
املسلحني سيبقون ف��ي ال �ج��رود ،وليس
هناك إمكانية ل��دى الجيش للحاق بهم
ف��ي ت �ل��ك امل�ن�ط�ق��ة ال �ش��اس �ع��ة .ث �م��ة إق ��رار
بعجز الدولة أمام املسلحني .وفي جلسة
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،أم� ��س ،ال �ت��ي ح�ض��ره��ا
ق��ائ��د ال �ج �ي��ش ،ال �ع �م��اد ج� ��ان ق �ه��وج��ي،
قال األخير إن الجيش «مستعد لتنفيذ
ع�م�ل�ي��ة ع�س�ك��ري��ة ف��ي أق ��ل م��ن  24س��اع��ة
إذا ن� ��ال ال� �ض ��وء األخ � �ض� ��ر» .وت �س��اء ل��ت
م�ص��ادر وزاري ��ة ب ��ارزة« :إذا ك��ان البيان
ال � ��ذي أص ��درت ��ه ال �ح �ك��وم��ة واض� �ح ��ًا ف��ي
وض �ع��ه ال� �ق ��رار ب �ي��د ال �ج �ي��ش وال ��وق ��وف
وراءه ،ف �ل �م��اذا ي �ط �ل��ب ق �ه��وج��ي غ �ط� ً
�اء
سياسيًا؟» .ورد املصدر ال��وزاري مؤكدًا
وج ��ود «ض�غ��ط م��ن ت�ي��ار املستقبل عبر
رئيس الحكومة تمام س�لام ،بمعزل عن
ب��اق��ي ال� ��وزراء ،مل�ن��ع ال�ج�ي��ش م��ن الحسم
ف��ي ع��رس��ال» .وبحسب م�ص��ادر وزاري��ة،

ّ
تبلغ الوسطاء من الخاطفني أن الجنود املخطوفني ُي َّ
حررون ضمن صفقة تبادل (هيثم املوسوي)
فإن املسلحني طلبوا أمس ان يتضمن أي
اتفاق نهائي شرطًا بعدم دخول الجيش
بلدة عرسال ،وبأن تكون البلدة خاضعة
إلدارة مشتركة لبنانية ـــ سورية .إال ان
رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ،وع �ل��ى ذم ��ة اك �ث��ر من
وزير ،رفض هذين الشرطني .لكن ملاذا لم
يدخل الجيش عرسال ط��وال يوم أمس؟
تجيب املصادر« :كانت هناك خشية من
وج ��ود خ�لاي��ا ن��ائ�م��ة تفتعل اشتباكات
م��ع ال�ج�ي��ش ب��وج��ود امل��دن �ي�ين .سيدخل
الجيش متى يقرر ذلك».

بري :ال للمقايضة بسجناء رومية
وعلق رئيس مجلس ال�ن��واب نبيه بري
م�س��اء أم��س أم��ام زواره على ال�ت�ط��ورات
ً
قائال« :ما قبل عرسال ليس كما بعدها.
ه�ن��اك نقطة مهمة للغاية ه��ي محاولة

ع ��ودة  1800ن ��ازح س ��وري ال ��ى امل�ن��اط��ق
اآلم �ن��ة داخ ��ل األراض � ��ي ال �س��وري��ة ،وه��و
م��ا ك�ن��ا ن��دع��و إل�ي��ه وإل ��ى االس �ت �م��رار في
ذل��ك بالتنسيق م��ع السلطات السورية،
وخ�ص��وص��ًا أن��ه ُب � ّ�ح ال �ص��وت باملطالبة
بعالقات دبلوماسية بني لبنان وسوريا،
فلنترجم ذل��ك اآلن .م��ن اآلن فصاعدًا ،ال
ب��د م��ن التعامل م��ع املخيمات السورية
وال �ن��زوح ال�ع�ش��وائ��ي ب�ط��ري�ق��ة مختلفة،
وع� � � ��دم ال� �ت� �س ��اه ��ل ف � ��ي ه� � ��ذا امل� ��وض� ��وع
ب�ع��دم��ا تبينت ع�لاق��ة مخيمات ال�ن��زوح
باإلرهابيني» .لكن رئيس املجلس الحظ
أن املشكلة «لم تنته بعد ،ويجب التحوط
ألن ��ه ي�م�ك��ن أن ي �ت �ك��رر م ��ا ح ��دث ف ��ي أي
لحظة في عرسال وخارجها بعد الغدر
الذي لحق بالجيش .على الدولة أن تفتح
عينيها ج�ي�دًا على ع��رس��ال وأن ينتشر

ً
ال�ج�ي��ش داخ ��ل ال�ب�ل��دة ،وي �ك��ون م�س��ؤوال
وح�ي�دًا ع��ن األم��ن وامل�س��اع��دات واإلغ��اث��ة،
وخ �ص��وص��ًا ب �ع��دم��ا ت �ب�ين أن ع � ��ددًا من
أبنائها تعاون مع املسلحني ،والقانون
يجب أن يأخذ مجراه في حقهم وال غطاء
ألحد».
وس �ئ��ل ب ��ري ب �ع��د ت�ب�ل�غ��ه أن وف ��د هيئة
ال � �ع � �ل � �م� ��اء امل � �س � �ل � �م �ي�ن ف � �ق� ��د االت � � �ص � ��ال
ب ��امل� �س� �ل� �ح�ي�ن واألس � � � � � ��رى ال� �ع �س� �ك ��ري�ي�ن
لديهم ،هل يخشى أن يطالب املسلحون
بمقايضة العسكريني بسجناء رومية
ك �م��ا ط��ال �ب��وا ب��ذل��ك م � � ��رارًا ،ف � ��رد« :ن�ح��ن
ض��د أي شكل م��ن أش�ك��ال ه��ذا التفاوض
وامل � �ق� ��اي � �ض� ��ة ،ول� � ��ن ن� �ف� �ت ��ح ه� � ��ذا ال� �ب ��اب
وخ � �ص ��وص ��ًا م � ��ع س� �ج� �ن ��اء روم� � �ي � ��ة .ل��م
ن�ق��اي��ض ف��ي م�ل��ف م�خ�ط��وف��ي أع ��زاز ول��م
ن��رض��خ ،ول��ن نفعل ذل��ك م��ع العسكريني.

مساعي «أبو طاقية»
ق��ال ع�ب��ادة الحجيري ،اب��ن الشيخ
م �ص �ط �ف��ى ال �ح �ج �ي ��ري امل� �ع ��روف
ب �ـ «أب��و ط��اق �ي��ة» ل �ـ «األخ �ب��ار»« ّ :ل�ق��د
راف� � ��ق وال � � ��دي ال �ش �ي��خ امل �س��ل �ح�ين
إل��ى ال�ج��رود الس�ت�ع��ادة األس��رى»،
ّ
ك��اش �ف��ًا أن «ال� �ش� �ي ��خ ات � �ص ��ل ب��ي
ّ
وأب �ل �غ �ن ��ي أن� � ��ه خ �ل��ال  24س��اع��ة
سيعود وبرفقته كل أس��رى قوى
األم��ن ال��داخ�ل��ي» .ورأى الحجيري
أن «الشيخ مصطفى يقود وساطة
ع��ن ك��ل ال�ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي إلط�لاق
األسرى».
أما بالنسبة إلى مخطوفي الجيش
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ف�ت�ن�ق��ل م �ص��ادر «هيئة
علماء املسلمني» ل�ـ «األخ�ب��ار» عن

قيادتي «جبهة النصرة» و«الدولة
اإلسالمية» اعتبارهما ّأن «الجيش
خرق بنود االتفاق» .ويرى هؤالء
ّ
ّأن «ال� �ط ��رف ال �ل �ب �ن��ان��ي ن��ك��ل ب�ه��م
أث � �ن� ��اء ُاالن� �س� �ح ��اب ف� ��ي ال � �ج� ��رود،
ً
ح�ي��ث ق�ت��ل ل�ل�ن�ص��رة  ١٤م�ق��ات�لا»،
ش �ف�ين أن «ق � �ي� ��ادات ال�ف�ص��ائ��ل
ك��ا ّ
املسلحة وضعت ش��روط��ًا جديدة
لتسليم  ١٢أسيرًا من الجيش في
حوزتها».
وأش� ��ارت امل �ص��ادر إل ��ى أن «أم�ي��ر
ال �نّ �ص��رة ف ��ي ال �ق �ل �م��ون أب� ��و م��ال��ك
التلي ت�ح��دث ع��ن عناصر تابعني
ل��ه ُف �ق��دوا خ�لال امل �ع��اركّ ،
مرجحًا
أن يكونوا في ح��وزة ح��زب الله أو

الجيش» .ونقلت املصادر مطالبة
ق � �ي� ��ادة «ال � �ن � �ص� ��رة» ب �ت �س �ل �ي �م �ه��م
عناصرهم مقابل تسليم الجنود
اللبنانيني .كذلك تحدثت املصادر
ع � ��ن ّ س� �ب ��ع ج� �ث ��ث ل �ل �م �ج �م��وع��ات
املسلحة تطالب باستعادتها.
وكان اثنان من وفد أعضاء «هيئة
ع �ل �م��اء امل �س �ل �م�ين» ق ��د دخ �ل�ا إل��ى
ال� �ج ��رود مل�ق��اب�ل��ة ق� ��ادة امل�س�ل�ح�ين،
أم ��س ،ب��اع�ت�ب��ار ّأن «االت �ف ��اق ك��ان
ي �ق �ض��ي ب�ت�س�ل�ي�م�ه��م أم� ��س ث�لاث��ة
أس��رى ،واليوم ثالثة أس��رى ،وغدًا
ال�س�ت��ة ال �ب��اق�ين» ،إال أن الشيخني
ف��وج �ئ��ا ب� �ت ��راج ��ع امل �س �ل �ح�ي�ن ع��ن
االتفاق.

