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سياسة

ابراهيم األمين

خونة وعمالء ...وإرهابيون أيضًا!
على اكـتـشــاف مـكــان دفــن الجثمانني
فـ ــي م ـن ـط ـقــة وادي الـ ـخـ ـي ــل ،والح ـق ــا
انتظار فحوصات الحمض الـنــووي
للتعرف إليهما ،قبل استكمال عملية
التسليم .أما الجثمان الثالث ،فجرى
العثور عليه حوالى الساعة السادسة
مـ ـس ـ ً
ـاء ،وب ـع ــد ال ـتــأكــد م ــن «الـحـمــض
ال ـ ـنـ ــووي» ،سـلـكــت ج ـثــث «ال ـن ـص ــرة»
طريقًا فرعيًا إلــى مدخل عــرســال ،ثم
إلى وادي حميد.
وم ـ ـ ــع ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء املـ ــرح ـ ـلـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى مــن
الـعـمـلـيــة ،مــن املـتــوقــع أن ت ـبــدأ الـيــوم
ّ
املــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة لـتـســلــم امل ـق ــاوم ــة 8
مــن أســراهــا ل ــدى «ال ـن ـصــرة» ،خمسة
منهم أسروا في ريف حلب الشمالي،
ّ
وثالثة ضلوا طريقهم خــال املعارك
األخيرة ،في مقابل نقل حوالى 9000
مقيم فــي املـخـ ّـيـمــات فــي عــرســال ،من
ضـمـنـهــم م ـئــات مـسـلـحــي «ال ـن ـصــرة»
ً
إلـ ــى ال ــداخ ــل ال ـ ـسـ ــوري ،وصـ ـ ــوال إلــى
إدلــب .وبحسب املعلومات ،فــإن عددًا
ّ
تتجمع منذ
كبيرًا من الباصات بدأت
بعد ظهر أمس في منطقة فليطا من
الناحية السورية ،على أن تقوم بنقل
ال ــراغ ـب ــن ب ــال ـخ ــروج م ــن ع ــرس ــال مع
مسلحي النصرة إلى إدلب عبر بلدة
فـلـيـطــا .واع ـت ـم ــاد فـلـيـطــا اخ ـت ـيــر من
ً
ثالثة احـتـمــاالتّ ،أوال لنقل الراغبني
ّ
بالخروج عبر املصنع ،ثم من دمشق
إلــى إدل ــب ،أو عبر القصير ـ ـ حمص،
ّ
ثم حماه وإدل ــب ،إل أن العدد الكبير
لـلـبــاصــات وصـعــوبــة حـمــايــة القافلة
ورفـ ــض ال ـس ـل ـطــات الـلـبـنــانـيــة عـبــور
ّ
م ـس ــل ـح ــي «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» بــأس ـل ـح ـت ـهــم
ال ـفــرديــة داخـ ــل األراضـ ـ ــي الـلـبـنــانـيــة،
ّ
حتم اختيار فليطا ،مع إصرار املدعو
أب ــو مــالــك الـتـلــي «أم ـيــر الـنـصــرة» في
ال ـ ـجـ ــرود ع ـل ــى اح ـت ـف ــاظ ــه وم ـقــات ـل ـيــه
بـ ـس ــاحـ ـه ــم الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــردي ،ومـ ـط ــالـ ـبـ ـت ــه
بباصات محجوبة الرؤية .كذلك فإن
مسلحي «سرايا أهل الشام» سينتقل
ٌ
جزء منهم إلى القلمون وآخــرون إلى
ّ
منطقة الرحيبة ،إل أن األولــويــة اآلن
بالنسبة إلــى املـفــاوضــن هــي إخــراج
ً
«النصرة» أوال.
وع ـل ــى ط ــري ــق إدل ـ ــب ف ــي ريـ ــف حـمــاه
الشمالي قــرب بـلــدة سلحب ،سيقوم
الجيش السوري بتفتيش الخارجني
وتسجيل أسمائهم في لوائح اسمية،
كجزء من التسوية التي وافقت عليها
السلطات السورية ،قبل انتقالهم إلى
إدلب.

الــراب ـطــة املــارون ـيــة .ال ــوزي ــر الـســابــق
جــان لــوي قــرداحــي كــان أحــد هــؤالء،
ف ـضــم ص ــوت ــه «إلـ ــى ص ــوت الــراب ـطــة
في بلورة موقف وطني جامع دفاعًا
ع ــن لـ ـبـ ـن ــان ...ع ـن ــدم ــا ي ـت ـع ـلــق األم ــر
ب ـت ـحــريــر األرض ،م ــن امل ـع ـي ــب فـتــح
بـ ــاب الـ ـسـ ـج ــاالت ال ــرخ ـي ـص ــة .ال بــل
ّ
يـجــب أن ُيـشـكــر ك ــل مــن ُي ـســاهــم في
حـمــايــة ل ـب ـنــان» .أم ــا عـضــو املجلس
التنفيذي السابق في الرابطة جهاد
ّ
طربيه ،فاعتبر أن «املوقف الصادر
عن الرابطة في تثمينها لتضحيات
لبنانيني أصيلني ينتمون إلى حزب
الله ،موقف وطني بامتياز».
تقول مصادر إقليموس لـ«األخبار»

ليهدأ خصوم املقاومة وكارهوها من الخونة والعمالء (وبعض
ُ َّ
املضللني) .فعملهم لم ينته بعد .فأمامهم مهمات إضافية،
وسيحتاج إليهم املشغل املحلي أو اإلقليمي أو الدولي ،وال سيما
منهم ،املتحدرون من ساللة «شيعة السفارة» أو ما يعادلها من
«كارهي أصولهم وطالبي االنتساب الى بيئة أخرى» .وما هو
مطلوب منهم ،سيلزمهم البقاء في ذواتهم الحالية ،أي أن قبول
طلبات انتسابهم الى النادي الجديد سيظل قيد الدرس لوقت
إضافي.
طبعًا ،ليس لدينا من تفسير علمي لغضب هؤال ،سوى
شعورهم الحقيقي بالخسارة مرة جديدة .وإذا كان هناك من
يرتبك في تفسير ظاهرة «لبنانيون يناصرون إرهابيني»،
فالصورة تبدو أكثر وضوحًا عند معرفة أن هؤالء الخونة
ً
والعمالء ـ الذين يستحقون فعال عقوبة اإلعدام ـ إنما يعيشون
فقط على دخل مصدره من يريد القضاء على املقاومة .صحيح

مرحلة جديدة من مواجهة مجموعات اإلرهاب
في لبنان فيها األمني والسياسي واإلعالمي
أن االستخبارات األميركية رفعت صوتها ضد هدر األموال مع
مجموعات ال تنفع في شيء ،لكن السعودية واإلمارات العربية
املتحدة ال تجدان ضررًا في صرف حفنة قليلة ،وقليلة جدًا ،من
الدوالرات ،مقابل سماع هذه األصوات ،مع العلم بأن الرياض
وأبو ظبي تسأالن كثيرًا في اآلونة األخيرة عن سبب عدم
تحول هؤالء الخونة والعمالء إلى أبطال شعبيني!
أما ملاذا يغضب هؤالء عندما يصار إلى تذكير الناس بأن
عقوبة الخونة والعمالء هي اإلعدام ،فألنهم يشعرون بأن الكالم
يطالهم هم بالتحديد ،فيشرعون بالصراخ واالستغاثة وطلب
العون ،ويخرجون من جحورهم دفعة واحدة ،ويتداعون الى
التشاور في ما يجب القيام به .ثم يرفعون الصوت كمن يكسر
خوفه بالغناء .أما احتجاجهم على عدم قيام فريقهم السياسي
بخطوات لحمايتهم َّ
(مم؟!) فهو احتجاج يظل صداه داخل
املنزل فقط.
على أي حال ،فإن لهؤالء مهمات إضافية منتظرة .ذلك أن
املعركة مع اإلرهاب لم تنته بعد .وبرغم األهمية غير العادية
إلسقاط القواعد العسكرية املباشرة لهذه املجموعات ،فإن
مجالني للعمل سيستمران ،واحد له بعده األمني ،حيث تنشط
الخاليا اإلرهابية بقصد توجيه ضربات في أكثر من مكان،
وآخر سياسي ـ إعالمي ،حيث يفترض العمل على الترويج
اإلضافي لإلرهابيني ،ولو من باب حقوق اإلنسان والحريات.
وهذا يعني ببساطة أن على الجمهور االنتباه إلى كون
املرحلة الجديدة من املواجهة مع اإلرهابيني وداعميهم تتطلب

ّ
إن الـ ـبـ ـي ــان صـ ـ ــدر «بـ ـع ــدم ــا وردت
ّ
اقتراحات عدة من عدد من األعضاء
إلص ــدار مــوقــف بعد كــام نصرالله.
ُعرض األمر على املجلس التنفيذي،
فكان هناك شبه إجماع» .كان بإمكان
تجنب «اإلحــراج»
الرابطة املارونية
ّ
والتزام الصمت في ملف خالفي .ولم
يكن أحــد سيعتب عليها .للمصادر
الــرسـمـيــة ٌ
رأي آخ ــر« ،ال شــيء اسمه
حياد في معركة تحرير لبنان .هناك
شخص (نصرالله) أهدى االنتصار
ُ ّ
سيسلم
لـكــل الـلـبـنــانـيــن ،وق ــال إن ــه
األراضــي للجيش اللبناني ،وامتنع
عـ ــن إحـ ـ ـ ــراج ا ُلـ ــوفـ ــد ال ـح ـك ــوم ــي إل ــى
واشنطن .أال نالقيه؟».

بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـض ـ ــو املـ ـجـ ـل ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ف ـ ــي الـ ــراب ـ ـطـ ــة أن ـ ـطـ ــوان
ّ
قـ ـسـ ـطـ ـنـ ـط ــن« ،كـ ـ ـ ـ ــل كـ ـ ـ ــام ُيـ ـ ـح ـ ــاول
تـسـخـيــف ت ـحــريــر ج ــزء م ــن أرض ـنــا
هو الــذي ُيعد موقفًا غير طبيعي».
ُّ
ّ
يــؤكــد الــرجــل أن املــوقــف اتـفــق عليه
ف ـ ــي املـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ،رافـ ـض ــا
«إخ ـضــاع ـنــا ،وواج ـبــات ـنــا أن نـكــون
موجودين في لحظة وطنية معينة.
نحن مؤتمنون على استقالليتنا».
داخـ ـ ـ ــل الـ ــراب ـ ـطـ ــة امل ـ ــارون ـ ـي ـ ــة ،ك ـ ـ ٌ
ـام
ّ
عـ ــن أن «ت ـع ـل ـي ــق عـ ـض ــوي ــة» ُم ـم ـثــل
الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة هـ ــو ل ـس ـب ـبــن.
ً
أوال« ،الـتـغـطـيــة عـلــى مــوقــف سمير
جعجع اإليـجــابــي تـجــاه عمل حزب

درجة أعلى من اليقظة واالستنفار وعدم املهادنة .وستكون
املؤسسات األمنية والعسكرية اللبنانية تحت أعني املراقبة
والتقييم ،ألن أسلوب العمل في املرحلة السابقة يجب أن يوضع
له حد ،لجهة التباين الكبير في النشاط والنتائج .فحماسة
وإنتاجية استخبارات الجيش واألمن العام ،قابلتهما في
السنوات املاضية برودة من جانب فرع املعلومات في قوى
األمن الداخلي ،قياسًا إلى قدراته ،وخطوات هامشية لجهاز أمن
الدولة.
لكن الجميع يعرف أن لهذه الفروقات أسبابها .فأمن الدولة كان
خارج العمل األمني فعليًا .وهو باشر حديثًا نشاطه ،وهناك
مؤشرات على إمكانية تحقيقه قفزات في هذا العمل ،ويمكن
َ
القيام بالكثير ،في حال نجاحه في إقفال «خدمة الخ َدم» التي
يطلبها منه كبار القوم.
أما الجيش واألمن العام ،فاألمر واضح عندهما ،لناحية أن
َ
قيادتي هاتني املؤسستني على اقتناع تام ،وطوعي ،بأن
اإلرهاب حقيقي ،وأنه يستهدف جميع اللبنانيني ،وأن العمل
االستباقي ضروري ملواجهته ،بما في ذلك ما يقوم به حزب
الله .وأن املواجهة مع هذه املجموعات تتطلب التنسيق مع كل
من يقاتلها بجدية ،من الحكومتني السورية والعراقية ،الى
روسيا وإيران ،الى األجهزة األمنية في بعض الدول العربية
واالوروبية.
أما فرع املعلومات ،فمشكلته ليست في ضباطه أو أفراده.
املشكلة األساسية تكمن في موقف جهة الوصاية على الجهاز،
أي تيار املستقبل ومن خلفه قوى محلية وإقليمية ودولية ،ال
تنظر الى هذه املجموعات اإلرهابية على أنها شر كامل ،بل
ترى في بعض أعمالها ما هو مناسب ،وخصوصًا إذا كانت
هذه األعمال موجهة الى سوريا وإيران وحزب الله .وهو موقف
ّ
أثر سلبًا على هذا الجهاز ،القادر ،بقوة ،على تحقيق إنتاج
كبير جدًا ،وهو ما سيكون محل نقاش ومتابعة في املرحلة
املقبلة.
ً
وفي هذا السياق ،سيجد الخونة والعمالء عمال لهم ،إذ إنهم
ّ
سيتولون التشكيك بالعمل األمني الهادف الى استئصال
املجموعات اإلرهابية ،من مفكريها ،الى مديريها ،الى أفرادها،
الى حاضنيها ،الى مموليها ،وسيطلب إليهم قول الكثير عن
التمييز العنصري وعن االستنساب السياسي وعن التعرض
لكرامات الناس وحقوق هذا أو ذاك.
لكن هؤالء سيكتشفون أن قرار إطاحة اإلرهابيني ال يحتمل
املزاح ،وسيسمعون من األقربني قبل األبعدين النصح بالتعقل،
ألن من يبرر اإلرهاب ويحمي القائمني عليه ،أو يسهل لهم
ً
عملهمّ ،
يعد شريكًا كامال ...فهل يشرحون لنا ،ما هي عقوبة
الخائن والعميل قبل أن يصير إرهابيًا؟

الـلــه فــي ال ـجــرود» .أمــا الـثــانــي ،فهو
ّ
أن االخ ـ ـتـ ــاف ف ــي وجـ ـه ــات ال ـن ـظــر
بني إقليموس وجــوزف نعمة قديم،
«وه ــو اتـخــذ مــن الـبـيــان حجة حتى
ّ
ُي ـع ــل ــق ع ـض ــوي ـت ــه» .ف ـق ـبــل أي ـ ــام مــن
ّ
البيان ،علق نعمة عضويته بسبب
خ ـ ـ ــاف ح ـ ـ ــول ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات ب ـي ـنــه
كــرئـيــس للجنة الـقــانــونـيــة لتعديل
الـ ـنـ ـظ ــام ال ــداخـ ـل ــي لـ ـل ــرابـ ـط ــة ،وب ــن
إقـلـيـمــوس .قـبــل أن ُي ـس ـ ّـوى الــوضــع
مل ـص ـل ـحــة ن ـع ـم ــة .ي ـن ـفــي األخـ ـي ــر فــي
اتـصــال مــع «األخ ـبــار» أي رابــط بني
ّ
ال ـح ــدث ــن .وهـ ــو ي ــؤك ــد أن املـجـلــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ــم يـجـتـمــع ق ـبــل إص ــدار
ال ـ ـب ـ ـيـ ــان« ،ال ـ ـ ـ ــذي أعـ ـتـ ـب ــره ُم ـخ ــال ـف ــا

ملبادئ الرابطة األساسية ،ولتاريخ
ّ
املــوارنــة ،وال سيما أن لبنان بخطر
ُيـمـثـلــه فــريــق يـحـمــل ال ـســاح خــارج
إطار الدولة» .لكنه في الوقت عينه
ي ــرف ــض م ــا ورد ع ـل ــى ل ـس ــان راش ــد
فايد« ،الكالم ال يستدعي لفتة وهو
ّ
غير دقيق .رغم أن البيان يفتح باب
التفسيرات االعتباطية».
االعتراضات على بيان الرابطة بقيت
مـ ـحـ ـص ــورة فـ ــي وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،ولـ ـ ـ ــم يـ ـ ـص ـ ــدر بـ ـي ــان
اس ـت ـن ـكــاري ع ــن أي جـهــة سـيــاسـيــة،
حتى عن القوات اللبنانية .بالنسبة
إلى نعمة« ،موقف ُممثل القوات في
الرابطة هو نفسه موقف الحزب».
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