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المشهد السياسي

الصفقة المذ ّلة:
السلطة تخضع
للخاطفين
بدأ املوقوفون اإلسالميون في سجن رومية احتفاالتهم .ما كان
ُيحكى عن تحريرهم بعمليات تفجير انتحارية ،صار ،في نظرهم ،امرًا
ّ
سـ«تتبرع»
واقعًا ،من دون اقتراب «اخوانهم» من أسوار السجن .السلطة
بإطالق بعضهم ضمن صفقة تبادل مع خاطفي الرهائن في جرود عرسال
المشنوق
إلى موسكو:
تنويع مصادر
السالح!
ي � � ��زور وزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ن�ه��اد امل�ش�ن��وق موسكو
ب �ي ��ن  18و 22أي � �ل� ��ول
ال � � � � � �ج� � � � � ��اري .وي � � �ج� � ��ري
التحضير ل�ه��ذه ال��زي��ارة
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�س�ف�ي��ر
ال� � ��روس� � ��ي ف � ��ي ب� �ي ��روت
أل �ك �س �ن��در زاس �ب �ي �ك�ي�ن.
وم� ��ن امل� �ق ��رر أن ي�ل�ت�ق��ي
املشنوق نظيره الروسي
وع � � ��ددًا م ��ن امل �س��ؤول�ي�ن
األم � � � �ن � � � �ي � �ي ��ن .وت � � �ه� � ��دف
ال��زي��ارة إل��ى بحث ش��راء
م �ع��دات ع�س�ك��ري��ة وذات
استخدام أمني للمديرية
ال � �ع � ��ام � ��ة ل� � �ق � ��وى االم� � ��ن
ال� ��داخ � �ل� ��ي ،م� ��ن ح �س��اب
ال �ه �ب��ة ال �س �ع ��ودي ��ة ال �ت��ي
وض � �ع� ��ت ف � ��ي ت� �ص ��رف
الرئيس سعد الحريري،
وال �ب��ال �غ��ة م �ل �ي��ار دوالر
أميركي .كذلك سيبحث
إم� �ك ��ان ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
هبة روسية إضافية.
وب � � �ح � � �س� � ��ب م � � �ص� � ��ادر
دب �ل��وم��اس �ي��ة ،ف� ��إن آل �ي��ة
صرف الهبة تتيح تنويع
م� � �ص � ��ادر ال � � �س �ل��اح ،م��ا
ي �س �م��ح ل �ل �م �ش �ن��وق ب��دق
ً
األب � ��واب ال��روس �ي��ة ،ب��دال
من الغربية.
وذك� � � � � � � � � ��رت امل � � � �ص� � � ��ادر
أي �ض��ا أن ق��ائ��د ال�ج�ي��ش
ال� �ع� �م ��اد ج � ��ان ق �ه��وج��ي
زار ال �س �ف �ي��ر ال ��روس ��ي
أخ �ي �رًا ،ل �ب��دء التحضير
ل ��زي ��ارت ��ه إل� ��ى م��وس �ك��و.
وس �ي �ك��ون ع �ل��ى ج ��دول
أع�م��ال��ه تفعيل م��وض��وع
ال �ه �ب��ة ال��روس �ي��ة امل�ع�ل�ق��ة
م � �ن ��ذ ت � �ش ��ري ��ن ال� �ث ��ان ��ي
 ،2010وامل �ت �ض �م �ن��ة 6
م ��روح� �ي ��ات ق �ت��ال �ي��ة م��ن
ط � ��راز م ��ي  ،24وك�ت�ي�ب��ة
دب��اب��ات ت��ي  ،72وم��داف��ع
ع �ي��ار  130م �ل��م وك�م�ي��ة
ك� �ب� �ي ��رة م � ��ن ال� ��ذخ� ��ائ� ��ر.
كذلك سيتضمن البحث،
م ��ن ال� �ج ��ان ��ب ال ��روس ��ي،
دف��ع مستحقات صيانة
امل �ع��دات العسكرية ل��دى
الجيش اللبناني.

يحق ألهالي الرهائن املخطوفني في
ج � ��رود ع ��رس ��ال امل �ح �ت �ل��ة أن ي �ف��رح��وا.
قررت السلطة القيام ببعض واجباتها
لتحرير أب�ن��ائ�ه��م .لكنها ل��م تسلك إال
طريق إذالل الدولة ،وإخضاعها ألوامر
ّ
متزعمي «داع��ش» و«جبهة النصرة»
ّ
في القلمون .ذل صفقة إطالق الرهائن
ال� �ت ��ي ي� �ج ��ري إع � ��داده � ��ا ُو ِل � � ��د م ��ن ذل
التسوية التي ُع ِقدت قبل نحو شهر،
وأدت إل��ى وق��ف امل �ع��ارك ف��ي ع��رس��ال،
وال�س�م��اح ملحتليها بمغادرتها وهم
يصطحبون معهم رهائن من الجيش
واألم��ن الداخلي .أسقطت السلطة من
حسبانها التلويح بأي عمل عسكري
أو أم �ن��ي ي�س�م��ح َل �ه��ا ب��ال�ض�غ��ط على
ال � �خ ��اط � �ف �ي�ن ،ف � َ�وض � �ع � �ه ��ا ه� � � ��ؤالء ف��ي
ال ��زاوي ��ة ،م��ا منحهم امل��زي��د م��ن الثقة
ف��ي التفاوض وف��رض ال�ش��روط .فبعد
م�ع��رك��ة ع ��رس ��ال ،ع ��اد امل�س�ل�ح��ون إل��ى
ق��واع��ده��م س��امل�ين :ي�ح�ت�ل��ون ال �ج��رود،
ويتنقلون ّ
بحرية بينها وبني عرسال.
ي �ف ��رض ��ون ن �م��ط ح �ي��ات �ه��م ع �ل��ى ه��ذه
امل�ن�ط�ق��ة م��ن ج ��رود ال�ب�ل��دة ال�ش��اس�ع��ة،
وي �ه��ددون م��ن ي �ش��اؤون م��ن أب�ن��ائ�ه��ا.
أضيفت إل��ى مهماتهم السابقة مهمة
ج��دي��دة :اص�ط�ح��اب ال��ره��ائ��نّ ،
بحرية
ت ��ام ��ة أي� �ض ��ًا ،م ��ن ال � �ج ��رود إل� ��ى ال ��ذي
ّ
ي��ري��دون «تبييض» سجله القضائي،
ك��ال �ش �ي��خ م �ص �ط �ف��ى ال �ح �ج �ي��ري (أب ��و
طاقية).

صالح البرادعي
املخطوف
الذي أطلقت
جبهة النصرة
سراحه أمس
(أ ف ب)
أم��ام ه��ذا ال��واق��ع ،وب�ع��د أق��ل م��ن شهر
على خطف نحو  36عسكريًا ودركيًا،
ق� � � � � ّ�ررت ال� �س� �ل� �ط ��ة ال � ��رض � ��وخ مل �ط��ال��ب
ال�خ��اط�ف�ين ،وإط �ل�اق س ��راح م��وق��وف�ين
ّ
من سجن رومية .لم ُيتخذ القرار بعد.
فهو ،بحسب معنيني به ،قرار سياسي
ال ي �ص��در ع��ن اج �ت �م��اع ت�ق�ن��ي ال�ط��اب��ع
ك��ال��ذي ُع � ِق��د ف��ي ال �س��راي��ا ال�ح�ك��وم�ي��ة
أم��س .لكن ال�ق��رار ب��ات ف��ي طريقه إلى
ال � �ص� ��دور ،رغ� ��م ع� ��دم وض � ��وح م��وق��ف
ف��ري��ق  8آذار وال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال�ح��ر
منه .لكن النائب وليد جنبالط تولى
«كسح األلغام» من أمام قرار كهذا ،من
خ�لال املطالبة بتلبية بعض مطالب
الخاطفني كفدية إلطالق الرهائن.
ه ��ذا االج �ت �م��اع ح �ض��ره إل ��ى ال��رئ�ي��س

تمام سالم ،وزير الداخلية والبلديات
ن �ه��اد امل �ش �ن ��وق ،وزي � ��ر ال� �ع ��دل ال �ل��واء
أش��رف ري�ف��ي ،رئ�ي��س مجلس القضاء
األع�ل��ى ال�ق��اض��ي ج��ان ف�ه��د ،وع��دد من
ال �ق �ض��اة ،ق��ائ��د ال �ج�ي��ش ال �ع �م��اد ج��ان

الحجيري لـ«األخبار» :لن
أتوقف حتى ُأخرج جميع
العسكريين من دون استثناء
قهوجي ومسؤولون أمنيون.
ك� � ��ان االج � �ت � �م� ��اع أم� �ن� �ي ��ًا ،ل� �ك ��ن ت� �ق � ّ�رر
ح � �ض� ��ور رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال� �ق� �ض ��اء
األع � �ل ��ى وامل� ��دع� ��ي ال � �ع ��ام ال �ت �م �ي �ي��زي

واملدعي العام العسكري .والهدف من
حضورهم واض��ح :البحث في إمكان
اإلف� � ��راج ع��ن م��وق��وف�ين ف��ي ال�س�ج��ون
اللبنانية ،ف��ي إط��ار مبادلة محتملة
م ��ع خ��اط �ف��ي ال ��ره ��ائ ��ن ال �ع �س �ك��ري�ين
وال��درك�ي�ين .فبحسب م�ص��ادر اللقاء،
اس� �ت� �ع ��رض امل �ج �ت �م �ع��ون ال� �خ� �ي ��ارات
املتاحة إلطالق الرهائن ،وهي ثالثة:
العمل العسكري ،التفاوض والتبادل.
األول ،غ� �ي ��ر م� ��وض� ��وع ح ��ال� �ي ��ًا ع�ل��ى
الطاولة .الخيار الثاني ،أي التفاوض،
أث�ب��ت فعاليته حتى اآلن ،على األق��ل
مع «جبهة النصرة» ،بحسب معنيني
ب ��ه .ف�ح�ت��ى ي ��وم أم� ��س ،أط �ل��ق  10من
ال� ��ره� ��ائ� ��ن ،ن �ت �ي �ج��ة ال � �ت � �ف ��اوض غ�ي��ر
امل �ب��اش��ر .ل�ك��ن ه��ذا ال�خ�ي��ار ال يضمن

قطع طرق بقاعًا :تحذير من فرز األسرى طائفيًا
رامح حمية
ت� �س ��ارع ��ت وت � �ي ��رة ال � �ت � �ط ��ورات ف��ي
م �ل��ف ال�ع�س�ك��ري�ين امل �خ �ط��وف�ين في
ال �ي ��وم�ي�ن امل ��اض� �ي�ي�ن .اع �ت �ص��ام��ات
متالحقة أله��ال�ي�ه��م ي��وم��ي السبت
ّ
واألح� � ��د ،ق��ط �ع��ت أوص � ��ال ال�ط��ري��ق
ال��دول �ي��ة م��ن ري ��اق إل ��ى ال �ل �ب��وة في
ال �ب �ق��اع ال �ش �م��ال��ي ،م� � ��رورًا ب�ط�ل�ي��ا.
مشاهد ال��ذب��ح ،وب�ي��ان��ات التهديد
بقتل عسكريني خالل مهلة محددة،
أث ��ارت حفيظة األه��ال��ي ،ف��ات�خ��ذوا
ال�ق��رار بالنزول إل��ى ال�ش��ارع يوميًا
وع � ��دم ال� �خ ��روج م �ن��ه ق �ب��ل اإلف � ��راج
ع��ن أب �ن��ائ �ه��م .وت ��وع ��دوا ب�خ�ط��وات
ت�ص�ع�ي��دي��ة «ك �ن��ا ق��د وع��دن��ا وزي��ر
الداخلية والبلديات نهاد املشنوق
ً
بتعليق تنفيذها نزوال عند رغبته،
وإف �س��اح��ًا ف��ي امل �ج��ال أم ��ام عملية
التفاوض إلطالق أبنائنا» ،بحسب
ما أكد أفراد من عائالت املخطوفني
لـ«األخبار».
النزول إلى الشارع عزاه األهالي إلى
«ض � ��رورة ال�ض�غ��ط ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
ّ
لتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائنا
املخطوفني منذ شهر» ،ولـ «اتخاذ
خ �ط��وات ج��ري�ئ��ة إلط�لاق�ه��م ساملني
من دون أي حسابات طائفية».
تسلل ال�خ��وف إل��ى ق�ل��وب األه��ال��ي

م � ��رده إل� ��ى «ال �ت �ع��ام��ل ال �ط��ائ �ف��ي»،
الذي ّ
تلمسوه ليل السبت ــــ األحد،
عقب قرار الخاطفني إطالق خمسة
ع �س �ك��ري�ي�ن ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ان �ت �م��ائ �ه��م
الطائفي .يوم السبت ،نزل األهالي
م ��ن ال �خ��ري �ب��ة وح� � ��ام وح��ورت �ع�ل�ا
وعلي النهري وشمسطار وطاريا،
وق �ط �ع ��وا ال �ط ��ري ��ق ال ��دول� �ي ��ة أم ��ام
ف �ص �ي �ل��ة درك ط �ل �ي ��ا ب � ��اإلط � ��ارات
امل � �ش � �ت � �ع � �ل� ��ة ،م � �ط� ��ال � �ب �ي�ن ال � ��دول � ��ة
والحكومة ب��اإلس��راع في بت ملف
خ �ط��ف أب �ن��ائ �ه��م ،إال أن ت �ح��رك��ات
واعتصامات ام��س اتخذت طابعًا
ت � �ص � �ع � �ي ��دي ��ًا ،وح � �م � �ل� ��ت ت� �ح ��ذي� �رًا
واض �ح��ًا م��ن األه ��ال ��ي «ب �ع��دم ف��رز
إط�ل�اق أب�ن��ائ�ه��م ط��ائ�ف�ي��ًا ،مل��ا ل��ذل��ك
من تداعيات خطيرة قد تطيح أمن
ال �ق ��رى وال �ب �ل��دات ل �ي��س ال�ب�ق��اع�ي��ة
ف � �ق� ��ط ،ب � ��ل ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ب��أك �م �ل �ه��ا
أي�ض��ًا» .وم�ن��ذ الصباح الباكر من
ي� ��وم أم � ��س ،ق �ط��ع األه� ��ال� ��ي ،ألك �ث��ر
من ساعة ونصف ساعة ،الطريق
ال ��دول �ي ��ة ف ��ي ري � ��اق ق� ��رب ت�ع��اض��د
ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي .واألم � ��ر نفسه
ح��دث ف��ي ط�ل�ي��ا وف��ي س��اح��ة بلدة
اللبوة .وتوجه أهالي املخطوفني
ب ��ال� �ت� �ه� �ن� �ئ ��ة إل � � ��ى أه � ��ال � ��ي امل � �ف� ��رج
ع�ن�ه��م ،م �ش��ددي��ن ع�ل��ى أن «إط�ل�اق
امل�خ�ط��وف�ين ال�س�ن��ة ،وال�ح��دي��ث عن

إط�ل�اق امل�س�ي�ح�ي�ين ،واإلب �ق��اء على
الشيعة ،وربط مصيرهم بقضايا
إق �ل �ي �م�ي��ة ال ق� ��درة أله��ال �ي �ه��م ع�ل��ى
مناقشتها ،أو حتى القرار فيها ،قد
ّ
تجر البلد إلى أتون فتنة مذهبية
ق��د ال يتمكن أح��د م��ن إخ�م��اده��ا».
وق��ال مختار الخريبة ي��اس��ر علي
إن «الدولة غير القادرة على حماية
أب�ن��ائ�ه��ا غ�ي��ر ج��دي��رة ب��االح �ت��رام».

مشاهد الذبح وبيانات
التهديد بالقتل خالل مهلة
محددة أثارت حفيظة األهالي
ون ��اش ��د «أه ��ال ��ي ع ��رس ��ال ج�م�ي�ع��ًا
أن ي �ع �م �ل��وا ب �ج��دي��ة ع �ل��ى إط�ل�اق
أب �ن��ائ �ه��م ألن �ه��م ي�ت�ح�م�ل��ون اي�ض��ًا
م �س ��ؤول �ي ��ة ك� �ب ��رى ف� ��ي ذل� � ��ك ،وأن
ع �ل��ى رج � ��ال ال ��دي ��ن ال ��ذي ��ن أخ� ��ذوا
ع �ل��ى ع��ات �ق �ه��م ال �ت �ف ��اوض إلط�ل�اق
امل�خ�ط��وف�ين ،امل�ث��اب��رة ع�ل��ى عملهم
اإلنساني ألن القضية بدأت تأخذ
منحى طائفيًا».
رئيس بلدية اللبوة رامز أمهز أكد
في كلمة له أن «أوالدنا املخطوفني
أغ �ل��ى بكثير م��ن امل��وق��وف�ين ال��ذي��ن

ت� �ط ��ال ��ب ب� �ه ��م ج� �ب� �ه ��ة ال � �ن � �ص� ��رة»،
وع � �ل ��ى «ال� � ��دول� � ��ة أال ت � �ع � ّ�د إط�ل��اق
ً
ه � ��ؤالء امل ��وق ��وف�ي�ن أم� � �رًا م � ��ذال ل�ه��ا،
ألن ال ��ذل ف��ي إب �ق��اء أب�ن��ائ�ن��ا ،أب�ن��اء
امل��ؤس �س��ات األم �ن �ي��ة ،م�ح�ت�ج��زي��ن،
وإرس� � � � ��ال ص� ��وره� ��م ال � ��واح � ��د ت�ل��و
اآلخر ،وهم يذبحون» .وشدد على
أن اه��ال��ي امل�خ�ط��وف�ين «ال ي��ري��دون
أن تكبر األم ��ور ،رغ��م أن�ه��ا تتفاقم
ع �ل��ى ن �ح��و س ��ري ��ع .ون� �ح ��ن ن�ع�م��د
إل��ى تهدئة وضبط األم��ور بالقوة،
حتى ال تنجر املنطقة إلى مخاطر
ال يمكن السيطرة عليها» ،مطالبًا
«أهالي عرسال الشرفاء بأن ينزلوا
معنا وإل��ى جانبنا في ه��ذا الوقت
ال �ح��رج ال� ��ذي ي��ذب��ح ف �ي��ه أب �ن��اؤن��ا،
وألن بعضهم م�س��ؤول ع��ن تسليم
أوالدنا إلى جبهة النصرة».
وف ��ي اع �ت �ص��ام ري � ��اق ،ن��اش��د علي
طالب ،والد العسكري محمد طالب
ال �ش �ي��خ م�ص�ط�ف��ى ال �ح �ج �ي��ري «رد
األم��ان��ة ساملة كما وع��دن��ا سابقًا»،
ش ��اك � �رًا ه �ي �ئ��ة ال �ع �ل �م��اء امل�س�ل�م�ين
ع�ل��ى م�س��اع�ي�ه��ا .وط��ال��ب ال��دول��ة بـ
«ب ��ت م �ل��ف اخ �ت �ط��اف أب �ن��ائ �ه��م ألن
األم��ور ب��دأت تأخذ منحى طائفيًا.
فهل تتحمل الدولة هذا العبء من
أهالي البقاع».
ت � �ج� ��در اإلش � � � � ��ارة إل� � ��ى أن ال �ش �ي��خ

