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خيوط اللعبة

ـزام»
عمر وردان» ،وه��و أح��د أب�ن��اء بلدة
ال� �ق� �ص� �ي ��ر .وي � � �ت� � ��راوح ت� � �ع � ��داد ه ��ذا
ال� �ف� �ص� �ي ��ل ب �ي��ن م� �ئ� �ت�ي�ن وث�ل�اث� �م� �ئ ��ة
ع�ن�ص��ر .وال�ت�ح�ق��ت ب��ه كتيبة «ب�لال
ال �ح �ب �ش ��ي» ب� �ق� �ي ��ادة رع � ��د ح � ّ�م ��ادي
وال� �ت ��ي ي �ب �ل��غ ع ��دي ��د أف� ��راده� ��ا ن�ح��و
م �ئ��ة م� �ق ��ات ��ل ،ع �ل �م��ًا ب��أن �ه��ا ب��اي �ع��ت
م �ن��ذ ع ��دة أس��اب �ي��ع ت�ن�ظ�ي��م «ال��دول��ة
اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة» وأم � �ي � ��ره � ��ا أب � � ��و ُب �ك��ر
ال�ب�غ��دادي ف��ي تسجيل م�ص� ّ�ور نشر
ع� �ل ��ى ال � �ي� ��وت � �ي� ��وب .وك � � ��ان ع �ن��اص��ر
ه��ذي��ن التنظيمني ق��د انسحبوا من
القصير بعد دخ��ول مقاتلي «حزب
ال�ل��ه» إل�ي�ه��ا ،وم��ن ه�ن��اك ذه�ب��وا إلى
يبرود قبل أن ينتهي األم��ر بهم في
ال� �ج ��رود ال �ع��رس��ال �ي��ة وال �ق �ل �م��ون �ي��ة.
كذلك دخ��ل أف��راد من تنظيم «أح��رار
ال�ق�ل�م��ون» وأق��ام��وا ح��اج �زًا ب��ال�ق��رب
م��ن أح��د مشافي ال�ب�ل��دة .كما ش��ارك
في الهجوم على أحد مراكز الجيش
ع �ن��اص��ر م��ن «ل� ��واء درع ال �ق �ل �م��ون»،
ع�ل�م��ًا ب ��أن ع��دي��د ه��ذي��ن التنظيمني
ال يتجاوز مئتي عنصر .كما ُس ّجل
وج��ود لعناصر م��ن «كتيبة أنصار
ال� �ش ��ري� �ع ��ة» ال � �ت ��ي ال ي ��زي ��د ت� �ع ��داد
عناصرها على الستني ،وأن عددًا من
ّ
مسلحيها كانوا يتلقون العالج في
مشفى ع��رس��ال امل�ي��دان��ي .أم��ا ف��ي ما
يتعلق بأعداد قتلى املسلحني الذين
ّ
س�ق�ط��وا ،ف��أك��دت م �ص��ادر املسلحني
ل �ـ «األخ �ب��ار» أن�ه��م ال ي�ت�ج��اوزون ١٤
ً
ق�ت�ي�لا م��ن ك��ل ال�ف�ص��ائ��ل .ف�ق��د سقط
ٌ
للنصرة قتيل واح��د ،فيما خسرت
الكتائب ثالثة كوادر أساسيني .أما
القتلى العشرة الباقون فيتوزعون
ع� �ل ��ى ب� ��اق� ��ي ال� �ف� �ص ��ائ ��ل م �ج �ت �م �ع��ة،
إال أن ال �ع ��دد األك �ب ��ر م �ن �ه��م ينتمي
إل��ى «ال��دول��ة اإلس�لام �ي��ة» .وأش ��ارت
امل� �ص ��ادر إل ��ى أن ال �ع ��دد األك �ب ��ر من
القتلى ك��ان م��ن امل��دن�ي�ين ،علمًا بأن
م �ع��اي �ن��ة ج �ث��ث امل��دن �ي�ي�ن ك �ش �ف��ت أن
ب�ع�ض�ه��م ق �ض��ى ب �ش �ظ��اي��ا ال �ق �ص��ف،
ف �ي �م��ا ُع� �ث ��ر ع �ل��ى آخ ��ري ��ن م �ص��اب�ين
ً
بطلقات نارية في الرأس .فضال عن
ب �ع��ض امل �ف �ق��ودي��ن ال��ذي��ن ل��م ُي �ع��رف
إذا م��ا ك��ان��وا مختطفني ع�ل��ى أي��دي
الفصائل املسلحة أو قتلى لم ُيعثر
عليهم بعد.

الحرب في عرسال والخالفة في طرابلس؟
سامي كليب
لم يفهم أح��د بعد مل��اذا م� َّ�ر عماد جمعة على حاجز
ُ
للجيش فاعتقل لتشتعل عرسال .رجل خطير ومتهم
ومطلوب ومالحق ،إما يمر على الحاجز وهو مدرك
انه لن يعتقل ،او انه ّ
تعمد املرور ليعتقل ،او أن الذين
ّ
ك��ان��وا ي�غ��ض��ون ال �ط��رف ع��ن اع�ت�ق��ال��ه س��اب�ق��ًا غ� َّ�ي��روا
ّ
رأيهم وتعمدوا اعتقاله في لحظة مفصلية ،وبعد
مبايعته ل �ـ«داع��ش» .ف��ي م�ك��ان م��ا م��ن ه��ذه ال��رواي��ة،
ثمة نقطة غامضة تمامًا .ما لم يتم توضيحها ،فلن
يعرف أح��د ه��ل «داع ��ش» ه��ي التي افتعلت املشكلة
في عرسال أم أن طرفًا آخ��ر أراد ذل��ك .ه��ذا ال يحدث
اال في لبنان.
ل ��م ي �ف �ه��م أح� ��د ك ��ذل ��ك مل � ��اذا ض� � َّ�م وف� ��د ه �ي �ئ��ة ع�ل�م��اء
املسلمني شخصيات يعتبرها خصومها قريبة من
«جبهة النصرة» وينظرون اليها على أنها بخطورة
«داع��ش» ،وق��د يالحقها الجيش ويراقبها .من هذه
ً
الشخصيات ،مثال ،الشيخ سالم الرافعي ،حامل لواء
م�ح��ارب��ة ح��زب ال�ل��ه واي ��ران وال��داع��ي ال��ى «ال�ج�ه��اد»
في سوريا والذي يعتبر ان تفجيرات لبنان سببها
مشاركة الحزب في القتال على األراض��ي السورية.
ه��ل ج��اءت وس��اط�ت��ه نتيجة ت �ن��ازالت ال�ط��رف اآلخ��ر
بعد مفاجأة «داعش» ،أم انقاذًا ألرواح أبناء الجيش
وقوى واالمن واملدنيني في عرسال ،أم أن ثمة نقطة
غامضة هنا اي�ض��ًا لها أسبابها االقليمية؟ ه��ذا ال
يحدث اال في لبنان .ولحسن الحظ ان وساطة الهيئة
والرافعي نجحت الى حد ما.
ل��م يفهم أح��د أي�ض��ًا كيف ان رئ�ي��س جبهة النضال
ً
ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،ال��ذي أح��دث ت�ح��وال سياسيًا كبيرًا
ومهمًا بنفيه ان تكون مشاركة حزب الله في القتال
ف ��ي س ��وري ��ا ق ��د اس �ت �ح �ض��رت «داع � � ��ش» ،ه ��و نفسه
وليد جنبالط ال��ذي يقدم «ميدالية كمال جنبالط»
للسفير السعودي في لبنان ملناسبة انتهاء مهماته،
أي للسفير ال��ذي تشدد ب�لاده على ان ًحزب الله هو
املشكلة في سوريا ولبنان .ثم ان ميدالية باسم كمال
ً
�لا ِّ
محيرة إذا م��ا ع��دن��ا ال��ى نظرة
جنبالط ت�ب��دو ف�ع
قائد الحركة الوطنية الشهيد ،الى اململكة .هذه أيضًا
ال ت�ح��دث اال ف��ي ل�ب�ن��ان .ول�ك��ن حسنًا فعل جنبالط
بموقفه املنبثق م��ن ادراك دق�ي��ق ل�خ�ط��ورة املرحلة
في ظل «داع ��ش» ،ول�ض��رورة التقارب مع ح��زب الله
وحماية الجيش وانقاذ موقع الرئاسة.
ح�ين ت�ح��ادث ج�ن�ب�لاط م��ع ال�ع�م��اد م�ي�ش��ال ع��ون في
ش��أن ال��رئ��اس��ة .ق��ال الزعيم ال ��درزي« :أبلغنا السيد
انك خياره الوحيد ،وأنا ال اريد تعليقًا منك .لكنني
اعتقد ب��أن املشكلة ه��ي ف��ي أن ج��زءًا م��ن اه��ل السنة
ً
ليسوا معك ويجب اقناعهم» .هل يريد جنبالط فعال
ان ينجح ع��ون في اقناعهم؟ ول��و أقنعهم ع��ون ،هل

سيكون في حاجة ال��ى جنبالط؟ ه��ذه ال تحصل اال
في لبنان .الجنرال لم يعلق.
لم يفهم أح��د ،رابعًا ،كيف أن السعودية سارعت الى
مساندة الجيش اللبناني بمليار دوالر .رئيس الوزراء
السابق سعد الحريري هو نفسه الذي أعلن عن املبلغ.
ال�غ��ري��ب ان حلفاء ال��ري��اض وال�ح��ري��ري ك��ان��وا ،حتى
األمس القريبِّ ،
يحملون الجيش مسؤولية التمييز في
التعامل مع حزب الله وأهل السنة وسوريا .هذه كذلك
ال تحدث اال في لبنان .ولكن ،حسنًا فعلت السعودية،
خصوصًا ان�ه��ا تشعر ب��أن «داع ��ش» ب��ات��ت تهددها.
ولعلها قد تهددها أكثر في املستقبل ،فوضعتها على
الئحة االره ��اب .الخالفة ال تحتمل ملوكًا وع��روش��ًا.
والغرب االطلسي ما عاد يقبل بأنصاف الحلول :إما
مع االره��اب او ض��دهَّ .
غيرت دول االطلسي مواقفها
مضطرة ،بعد ان عاد االرهابيون الى حيث أسهمت
هي نفسها بتصديرهم.
ال أحد يعرف ،أخيرًا ،ملاذا قبلت الدولة اللبنانية بأن
تنشئ مفوضية الالجئني دولة داخل الدولة .بات ثلث
لبنان ،او ربما نصفه ،من الالجئني .كثير من هؤالء ال
ّ
تنطبق عليهم صفة الالجئ .لو انطبقت يعني أن من
َّ
املستحيل اعادته الى بالده من دون ان يكون «مكرمًا»
في بالده وفق قانون اللجوء .ال توجد سجالت لدى
الدولة .من مصلحة املفوضية رفع عدد الالجئني في
ه��ذا املختبر ال�ل�ب�ن��ان��ي .ل�ك��ن م��ا ه��ي مصلحة لبنان
ال�ب�ع�ي��دة امل � ��دى .وه ��ل ي�ع�ق��ل أن ي��أت��ي م�ب�ع��وث دول��ة
اجنبية عبر سفير بالده ويزور مدرسة ،وحني يتصل
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ل�ي�ع��رف س�ب��ب ال��وص��ول م��ن دون علم
ُ َ
الوزارة ،تغلق السماعة في وجهه؟
ي�ج��ب اس�ت�ق�ب��ال ك��ل الج��ئ وه ��ارب م��ن ات ��ون ال�ح��رب.
يجب التعامل بكرامة مع كل شقيق سوري .لكن ماذا
سيمنع تحويل بعض املخيمات واملناطق ال��ى بؤر
حرب واره��اب؟ هل ثمة تنسيق؟ هل ثمة مراقبة؟ هل
ثمة اطالع جدي على عمل املفوضية؟ هذا ال يحدث اال
في بلد مستباح كلبنان ،فلماذا ال تستبيحه املنظمة
ويصبح عدد الالجئني نحو نصف سكانه؟ هذه حالة
لم تحصل عبر التاريخ.
ماذا عن عرسال وطرابس؟
معركة عرسال خطيرة .لن تهدأ .افتعالها لم يكن لكي
تهدأ .هذه بؤرة نار ستشتعل وتخمد .ال حل جذريًا
ُ
لها مهما خلصت النيات .مع ذلك فهي ليست األخطر.
محيط عرسال السوري بات اكثر صالبة .ثمة رواية
عند السوريني تقول اساسًا إن ما حصل في املدينة
اللبنانية هو نتيجة الضربات املوجعة التي تلقتها
«داع ��ش» والتنظيمات املسلحة ف��ي القلمون أخيرًا.
ومحيط ع��رس��ال اللبناني صلب ب��وج��ود ح��زب الله
ُّ
ومقاتليه وبيئته .بمعنى آخر ،لو اتخذ قرار بإنهاء
الحرب عسكريًا ،ألمكن ذلك حتى ولو كانت الخسائر

م��رت�ف�ع��ة اك �ث��ر م ��ن ال�ق�ص�ي��ر وي� �ب ��رود ع �ل��ى األرج � ��ح.
الجيش السوري وحزب الله باتا حاجة دولية لضرب
االرهاب .االمر سيتطور أكثر.
على خطورة معركة عرسال ،فإن الهدف هو طرابلس.
ع� � ��روس ال �ش �م ��ال م ��رغ ��وب ��ة ت �م��ام��ًا م ��ن «ال� �ن� �ص ��رة»،
وم��رغ��وب��ة أك�ث��ر اآلن م��ن «داع � ��ش» .ي �ب��دو ،وف��ق سير
األم � ��ور ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ان امل��دي �ن��ة ال�ش�م��ال�ي��ة مرشحة
ل�ل�أس��وأ .ه��ذا ق��در ط��راب�ل��س ال�ت��ي تعكس م�ح��اوره��ا
عادة حروب محاور اقليمية ودولية بامتياز .هذا قدر
ّ
تتجدد معاناتهم بسبب الخارج ،ثم يأتي
اهلها الذين
ال�خ��ارج ّ
ليهدئ االم��ور .ه��ذه امل��رة ال�خ��ارج في حاجة
الى تسويات صعبة ،وخصوصًا بني سوريا والغرب،
وبني ايران والسعودية.
ال �ب �ي �ئ��ة ال �ح��اض �ن��ة ف ��ي ط��راب �ل��س ه ��ي األك� �ث ��ر ج��ذب��ًا
لـ«داعش» ،رغم ان جزءًا كبيرًا من اهل املدينة صامتون
وراف � �ض ��ون ل �ك��ل ه ��ذه ال � �ح ��روب .وف ��ي ط��راب �ل��س من
يعتبرون انفسهم األق��در استمرارًا في تشكيل بؤرة
مناهضة لحزب الله وايران والنظام السوري .وفيها
تنافس سياسي بني فعالياتها ُيسهم في تشريعها
على املجهول .يعرف من ينشد َّ
ود املدينة الشمالية
اآلن أن حزب الله لن يذهب للقتال فيها .يعرف أيضًا
أن ال�ج�ي��ش ال �س��وري ل��ن ي�ك��ون ج��اه �زًا للتدخل على
أرضها .يتدخل حني يصبح حاجة دولية واقليمية
ول �ب �ن��ان �ي��ة .ه� ��ذا ص �ع��ب اآلن ألن� ��ه أس ��اس ��ًا م�ش�غ��ول
بأوضاع سوريا.
لعل طرابلس باتت ،بالتالي ،البؤرة األكثر مثارًا للقلق
والجيش والقوى األمنية االخرى.
بالنسبة إلى الدولة
ّ
ال ش��ك ف��ي ان ال � � ��وزراء ال �س��ن��ة وف �ع��ال �ي��ات ط��راب�ل��س
ه��م األق ��در على معرفة كيفية تجنيب امل��دي�ن��ة خطر
االنزالق مجددًا صوب الحرب .هذا يتطلب خطة امنية
وسياسية واجتماعية وتنموية واقتصادية سريعة
تجعل اهل السنة في الشمال يقتنعون بأن الدولة لهم
كما لآلخرين ،وان من مصلحتهم اغالق األبواب على
َّ
رياح الخارج التي خلعت أبوابهم قبل غيرهم.
قد يستفيد البعض اآلن من اجواء عرسال املشحونة،
للعودة الى منطق اغالق الحدود مع سوريا وتطبيق
ال�ق��رار  .1701يتزامن ذل��ك م��ع دع��وات دول�ي��ة وعربية
لسحب سالح املقاومة من غزة وترتيب قيادة جديدة.
لكن االكيد ان ال منطق مجلس االمن في ظل الخالف
الروسي ــــ الغربي ،وال ما حصل على مستوى االقليم،
ي�س�م��ح ب��ال�ت�ف�ك�ي��ر ،ب�ع��د ع��رس��ال او ف��ي خ�لال �ه��ا ،ان��ه
يمكن اللجوء الى مجلس االمن .حني يتصارع الكبار
ف��ي امل�ج�ل��س وخ ��ارج ��ه ،ي�ص�ب��ح م��ن واج ��ب االط ��راف
الصغيرة والهامشية كلبنان ،ان تحمي نفسها من
االنعكاسات ،ال ان تعتقد ان العالم يدور حولها.
ما لم يحصل ذلك وسريعًا ،فال يفاجأ أحد بأن تصل
الخالفة الى طرابلس بأسرع مما يعتقد البعض.

 1800نازح في رحلة عودة لم تكتمل
البقاع  -اسامة القادري
ت �ح��اول «أم ح�س��ن» تغطية وجهها
م ��ن ع ��دس ��ة ال �ك ��ام �ي ��را ،ال ت �خ �ف��ي أن
سعادتها أكبر من كل ما عانته خالل
االي��ام املاضية ،ومنذ نزوحها االول
من بلدتها القلمونية قارة« .راجعني
ل �ب �ل��دن��ا .ب �ل��دن��ا اول � ��ى ف �ي �ن��ا .ن �م��وت
ب�ب�ل��دن��ا أش� ��رف م��ن ان ن�ع�ي��ش ع��ال��ة
ع�ل��ى اآلخ��ري��ن ون ��رى ن �ظ��رات الحقد
في عيونهم» .وتضيف« :بهالكم يوم
ّ
املسبة باذننا والبصقة
صرنا نسمع
في وجهنا .الله يلعن هالحرية اللي
ذلتنا».
ليلتان استغرقهما نحو  1800نازح
س��وري لالنتقال م��ن مخيماتهم في
عرسال ،الى رأس بعلبك ،ومن ثم الى
نقطة املصنع على الحدود اللبنانية
ــــ السورية ،بمبادرة من رئيسة دير
م��ار يعقوب في ق��ارة (القلمون) االم
اغ�ن�ي��س م��ري��م ال�ص�ل�ي��ب ،وف��ي قافلة
م��ن ال �ح��اف�لات وال �ش��اح �ن��ات واك�ب�ه��ا
الجيش اللبناني.
«ال� �ش� �ك ��وى ل �غ �ي��ر ال� �ل ��ه م� ��ذل� ��ة .ال� ��ذل
الحقنا من ميل مليل» ،يقولها الرجل
السبعيني ال��ذي حشر في شاحنته
أوالده وأح� � �ف � ��اده و«ع� �ف� �ش� �ه ��م» م��ن
ف��رش وح��رام��ات وك��ل م��ا ك��ان حصل

ع�ل�ي��ه م��ن ج�م�ع�ي��ات االغ ��اث ��ة .ي��ردف
وه ��و ي �ع��دل ك��وف �ي �ت��ه ال �ح �م ��راء« :م��ا
إل�ن��ا اال ب�لادن��ا .م��ا فينا ننكر فضل
اه��ل عرسال علينا .حملونا سنتني
وش� � ��وي ،ب ��س ال �ل ��ي ص� ��ار خ�ل�ا اه��ل
عرسال تقوم علينا».
ي��روي ابو ي��زن ،من بلدة رأس املعرة
ف��ي ال�ق�ل�م��ون ،ع��ن ال��وض��ع امل��أس��اوي
ال� � ��ذي ع��اش �ت��ه ع� ��رس� ��ال إث � ��ر دخ� ��ول
مسلحي امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة اليها.
يقول إن��ه ب��ات يخشى البقاء م��ن رد
ّ
فعل العراسلة بعدما خرج مسلحون
من املخيمات.
وق� ��ال� ��ت االم اغ� �ن� �ي ��س إن دي � ��ر م ��ار
يعقوب ف��ي ق��ارة كلفها متابعة هذا
املوضوع بعد اتصاالت استغاثة من
النازحني في عرسال ،الفتة الى أنها
تعمل على األم��ر منذ ي��وم�ين ،وأنها
ت��واص �ل��ت م ��ع ك ��ل االج� �ه ��زة االم�ن�ي��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�ت�س��وي��ة اوض� ��اع ه ��ؤالء.
ونقلت عن املدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم «ترحيبه بهذا
االم��ر طاملا أن ع��ودة االه��ال��ي تجري
بارادتهم» .وتابعت أن هناك حوالى
 2000نازح آخرين يرغبون بالعودة
«وط �ل �ب �ن ��ا م �ن �ه��م االن � �ت � �ظ ��ار ري �ث �م��ا
ُ
ت �س� ّ�وى اوض��اع�ه��م .إذ ال ي��وج��د غير
هذه الطريقة لعودتهم ،ألن املناطق

ال�ت��ي ق��دم��وا منها ال ت ��زال معابرها
تشهد معارك ،مما يشكل خطرًا على
حياتهم».
وت �ب�ّي�نّ ان غالبية ه ��ؤالء ممنوعون
م ��ن م� �غ ��ادرة ل �ب �ن��ان ،م ��ن ق �ب��ل األم ��ن
العام اللبناني ،نتيجة دخولهم غير
الشرعي إلى األراضي اللبنانية .كما
ان بعضهم ال يملك اوراق ��ًا ثبوتية.
وط� �ل ��ب األم � � ��ن ال � �ع� ��ام م� ��ن م �خ��ال �ف��ي
اإلق � ��ام � ��ة ت� �س ��وي ��ة اوض� ��اع � �ه� ��م ،ق�ب��ل
السماح لهم بمغادرة لبنان .واعتبر
املدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم في حديث تلفزيوني ان «كل
ن��ازح س��وري وضعه قانوني يمكنه
املغادرة عبر املصنع باتجاه سوريا،
وك ��ل م��ن دخ ��ل خ�ل�س��ة ع�ل�ي��ه تسوية
وضعه ومن ثم بامكانه املغادرة».
وق � ��ال ال �س �ف �ي��ر ال � �س� ��وري ع �ل��ي ع�ب��د
الكريم علي لـ « األخ�ب��ار» أن��ه فوجئ
ل � �ي� ��ل أم� � � ��س ب� � ��اب� �ل��اغ األم� � � � ��ن ال � �ع� ��ام
اللبناني له «صعوبة سماحه بمرور
ال �ن��ازح�ي�ن ال �س��وري�ي�ن ل �ع��دم ح �ي��ازة
غ��ال �ب �ي �ت �ه��م ع �ل��ى أوراق ن �ظ��ام �ي��ة».
رغ� ��م ذل � ��ك« ،ط �ل �ب �ن��ا ل ��وائ ��ح ب��أس �م��اء
امل � ��وج � ��ودي � ��ن ع� �ن ��د ن� �ق� �ط ��ة امل �ص �ن��ع
للتدقيق فيها ألننا ال نعرف م��ا اذا
كانوا جميعهم سوريني أم ال .ونعمل
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع األم� � ��ن ال � �ع� ��ام ع�ل��ى

ايجاد مخرج يسهل عودة النازحني
الى سوريا ،وحتى الذين ال يملكون
أوراق��ا رسمية» .ونفى ان تكون األم
أغنيس ق��د نسقت معه أو م��ع األم��ن
ال �ع �س �ك��ري ال �ل �ب �ن��ان��ي وع� ��دة أج �ه��زة

أمنية أخرى كما ادع��ت .ولكنه ّ
رحب
ف ��ي امل �ق��اب��ل ب� �ع ��ودة ال �س ��وري�ي�ن ال��ى
بالدهم مؤكدًا «الحرص على تأمني
أوضاع الجميع خصوصًا العائالت
واألطفال».

نازحون على
الحدود
(األخبار)

