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ــدة!
حميد ،وعلى مقربة من مكان انفجار
ال ـع ـب ــوة بــآل ـيــة ال ـج ـيــش ع ـلــى طــريــق
«الجمالة»« ،إثر توافر معلومات عن
مشتبه فيهم في املخيم اعتدوا على
ثكنة الجيش ـ الكتيبة  83فــي رأس
السرج ،إبان غزوة عرسال في الثاني
م ــن آب الـ ـف ــائ ــت» ،ب ـح ـســب م ـص ــادر
عسكرية.
أثـ ـن ــاء م ــداهـ ـم ــات ال ـج ـي ــش ملـخـيـمــن
للنازحني السوريني «وراء الجسر»،
وع ــدد م ــن امل ـن ــازل ال ـتــي يـقـطــن فيها
نــازحــون ،والـتــي استمرت مــا يقارب
خمس ســاعــات ،أقــدم ثالثة سوريني
يستقلون دراجة نارية على «محاولة
إحراق خيم للنازحني ،إال أن عناصر
من الجيش أطلقوا النار باتجاههم
بـ ـغـ ـي ــة ردعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم» ،م ـ ــا أدى ب ـح ـســب
مسؤول أمني إلــى مقتل محمد عبد
املولى زهرا ( 41عامًا) ،وجرح كل من
عمار الكجك ،وكــرم عبد الكريم زين،
لينقال إلــى أحــد املستشفيات وسط
حراسة أمنية مشددة.
الـجـيــش ،وبحسب امل ـســؤول األمـنــي،
أوقــف خــال مداهماته  58شخصيًا،
بـيـنـهــم  36م ــن دون أوراق ثـبــوتـيــة
(سيجري تسليمهم إلــى االمــن العام
اللبناني) ،و 22يشتبه في مشاركتهم
فــي القتال ضــد الجيش اللبناني أو
إطــاق الـنــار على مــراكــزه .وعلى إثر
انتهاء العملية األمنية عند الحادية
عـشــرة مــن قـبــل الـظـهــر ،تجمهر عــدد
من النسوة في ساحة الجمارك وقرب
ب ـل ــدي ــة عـ ــرسـ ــال ،وت ـب ـع ـه ــن ع ـش ــرات
الـشـبــان الــذيــن قــدمــوا عـلــى دراج ــات
نــاريــة ،راف ـعــن عـلــم «داع ـ ــش» ،وســط
تصفيق وزغاريد النسوة ،وصيحات
التكبير وهتافات «مــا إلنا غيرك يا
الله».
س ــريـ ـع ــا ،انـ ـتـ ـش ــرت صـ ـ ــور اح ـ ـتـ ــراق
امل ـخ ـي ــم ،ووج ـه ــت ه ـي ـئــات إســامـيــة
لبنانية االت ـه ــام للجيش بــالــوقــوف
خ ـل ــف ح ــرق ــه ،داعـ ـي ــة إلـ ــى ت ـحــركــات
احـتـجــاجـيــة الـ ـي ــوم« .ه ـي ـئــة الـعـلـمــاء
املسلمني» انتقدت «العقاب الجماعي
الـ ــذي ط ــال الــاج ـئــن ال ـس ــوري ــن في
عــرســال» ،وطالبت الجيش بــ«إجــراء
تـحـقـيــق ش ـفــاف وحـ ـي ــادي ب ـشــأن ما
ج ــرى مــن انـتـهـكــات طــاولــت األبــريــاء
من النازحني السوريني» .و«أهابت»
الـهـيـئــة ب ـق ـيــادة الـجـيــش «وض ــع حد
لـ ـلـ ـتـ ـج ــاوزات ومـ ـع ــالـ ـج ــة امل ــوض ــوع
بالحكمة قطعًا لدابر الفتنة» .ودعت
إلــى التظاهر الـيــوم تحت عـنــوان «ال
لذبح عرسال».
وفي طرابلس ،دعا مشايخ «للتضامن
مع أهل عرسال والنازحني السوريني
ورف ـ ـضـ ــا ل ــانـ ـتـ ـه ــاك ــات الـ ـت ــي ت ـط ــال
ك ــرام ـت ـه ــم» ،واس ـت ـن ـك ــارًا لــ«خـمـيــس
الـ ــذل» و«ال ـخ ـم ـيــس األس ـ ـ ــود»» .وفــي
اإلطار عينهّ ،
وجهت جبهة «النصرة»
تهديدًا للبنانيني بدفع ثمن «ثقتهم
بجيشهم»!
ً
ول ـ ـ ـيـ ـ ــا ،أط ـ ـلـ ــق املـ ـسـ ـلـ ـح ــون ال ــذي ــن
يحتلون ال ـجــرود صــاروخــا باتجاه
البقاع الشمالي ،فسقط فــي منطقة
غير مأهولة قريبة من بلدة اللبوة.
وواصــل الجيش استهداف تحركات
اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــن ف ـ ــي ج ـ ـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال،
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام األسـ ـلـ ـح ــة امل ـت ــوس ـط ــة
ومرابض املدفعية .وبحسب مصادر
عـسـكــريــة ،ب ــدا واض ـحــا أن إجـ ــراءات
الجيش أزعجت املجموعات املسلحة
فــي ال ـج ــرود .وأب ــرز دلـيــل عـلــى ذلــك،
بـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،ال ـ ـط ـ ـلـ ــب الـ ـ ــذي
ح ـ ّـم ـل ــه م ـس ـل ـحــو «ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»
ل ــرن ــا الـفـلـيـطــي ،زوجـ ــة ال ـعــريــف في
قــوى األمــن الــداخـلــي املخطوف علي
الـ ـب ــزال ،وال ـ ــذي أك ــد ض ـ ــرورة تــأمــن
«م ـم ــر إن ـس ــان ــي م ــن ج ـ ــرود ع ــرس ــال
للجرحى».

سياسة
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ابراهيم االمين

السلطة والجيش :إهمال مريب لملف الرهائن
التوتر الظاهر لن يمنع النقاش الهادئ ألزمة الرهائن .الجهة
ُ
الوحيدة التي تعذر على ما تقوم به هي عائالت العسكريني
املخطوفني الذين يضطرون الى تحركات احتجاجية ،القتناعهم
بأن ال قيادة الجيش وال الحكومة وال أي من القوى السياسية
يقوم بما يطمئنهم .بل يتأكد هؤالء ،يومًا بعد آخر ،أن ال
وجود ألي استراتيجية تقنعهم بمالزمة منازلهم ،أو حتى
القيام بتحرك منسق.
األهالي عرضة ألبشع أنواع االبتزاز .في الحسابات الجامدة
ألي عملية تفاوض ،يظهر موقف االهالي وكأنه يصب في
خدمة الطرف الخاطف .هم يقومون بتحرك يستهدف الدولة،
ويريدون منها القيام بمقايضة تتيح عودة أبنائهم ساملني.
وهم محقون في ما يعتقدون .لكن هناك نتيجة يجب أن
يعرفها االهالي ،وهي أن الخاطفني هم أكثر املرحبني اليوم
بتحركاتهم ،ألن هؤالء يعرفون أن االهالي ال يمارسون

ّ
الجيش ينفس غضبه في المكان الخطأ ،وال يمكن
تبرير العجز عن تحرير الرهائن بعمليات دهم الإنسانية
الضغط على الحكومة والجيش للقيام بعمل عسكري ،بل من
ً
أجل ما يرونه حال وحيدًا السترداد أبنائهم ،وهو إطالق سراح
من يطالب الخاطفون بإخالئهم.
في الجانب اآلخر ،تنشغل الحكومة بملفات غير ذات أولوية.
يمكن القول ،صراحة ،إنه ال داعي لسفر رئيس الحكومة الى
نيويورك ،فيما يستمر امللف من دون عالج .رئيس الحكومة
يدرك أن ال مجال ألي حركة في غيابه .بل إنه واثق بأن القوى
النافذة لن تبادر الى أي تحرك من جانب واحد .وهو يدرك،
أكثر ،أن الجيش ليس في مناخ القيام بعمل خارج املتفق عليه.
فتكون النتيجة أن سفر رئيس الحكومة هو تجميد لجهود
الدولة ،وليس تجميدًا للملف برمته ،ألن الخاطفني يشعرون
بضيق الوقت ،ويريدون التخفف من هذا امللف ،بعدما باتوا
ينظرون اليوم الى السماء خشية أن تقوم طائرات التحالف
باإلغارة عليهم .لكن غياب األفق يجعلهم في موقع املطالب
بنتائج سريعة .وألن هؤالء بال عقل وبال قلب ،فإن قيامهم
بعمليات قتل إضافية للمخطوفني أمر وارد في أي لحظة.
ما دعا إليه السيد حسن نصرالله ،قبل أيام ،ال يبدو أنه احتل
مكانه لدى أهل السلطة عندنا .الكيديون منهم ،قالوا :ليقم
حزب الله بتحريرهم! هؤالء ،يرمون الكالم في الهواء ،حتى
إذا ما قال لهم حزب الله إنه مستعد لتولي املهمة ،عادوا
واستفاقوا على ّ
حبهم للسيادة ،وبالتالي ،فإن الفراغ والعجز
هما اللذان يسودان.
لكن ،ما الذي يقوم به الجيش؟

بنك املعلومات األمنية املوجود لدى االستخبارات العسكرية
للجيش مليء باملعلومات والتفاصيل حول حركة املسلحني
في عرسال ومحيطها ،وحول التواصل مع مجموعات
ً
وقوى موجودة في عمق االراضي اللبنانية ،جنوبًا وشماال
ً
وجبال وبقاعًا ،وفي العاصمة أيضًا .وثمة مصادر عدة لهذه
املعلومات ،منها املحلية والعربية والدولية أيضًا .لكن الجيش
ّ
وافق على تكبيل يديه بنفسه عندما قبل بتسوية مذلة في
ّ
والحد من
عرسال ،قضت بهرب الخاطفني مع املخطوفني،
حركة قواته على االرض ،داخل البلدة أو جوارها ،وحتى عندما
قبل باالمتناع عن القيام بأعمال التعقب والدهم متى يرى
حاجة إلى ذلك .أمام هذا الواقع ،بات الجيش يبحث عن ضالته
في أماكن تجمعات النازحني السوريني .وفي حاالت املواجهة
مع هؤالء ،تقع األخطاء الكبيرة ،ومنها العيب األخالقي الذي
ً
تمثل في عمليات دهم طالت أبرياء ومدنيني عزال ،حتى ولو
كان بني هؤالء من هو مشارك في العمليات العسكرية ضد
الجيش .يعرف الجيش ،كما كل القوى األمنية ،أن العراضات
لم تعد تنفع في تخويف أحد .وال هي أدوات تتيح الوصول
الى املطلوب .حتى صارت النكتة واجبة :مع كل عملية دهم،
تحصل على مطلوب قتيل أو حريق في منزله! في قيادة
الجيش من هو غاضب .ولكنه ّ
قرر أن ينفس غضبه في املكان
ً
الخطأ .ولكي ال يبدو الكالم تهويال أو تحريضًا ،فإن الجيش
يعرف تمامًا أين يكمن الخطر ،ويعرف املكان املناسب لصرف
غضبه بحكمة ودراية .والجيش يعرف تمامًا أين يتحرك
االرهابيون ،ومن يقوم بعملية اإلمداد املستمرة لهم بكل
أدوات الحياة ،كما يعرف أن في مقدوره ،متى أراد التصرف
باحترافية وبما يتناسب وكرامته ،أن يقوم بالكثير إلجبار
الخاطفني على ترك االسرى ،وإلجبار داعمي هؤالء على
االنكفاء .لكن ،ثمة من في الجيش من ال يريد القيام بهذا االمر.
وثمة من يترك املنطقة بال تعزيزات كافية ملنع تكرار املذبحة،
وثمة نقص في االجراءات تمنع توجه عسكريني الى األماكن
الخطرة ،وبالتالي تمنع تعرضهم للخطف ،وثمة نقص في
الحزم الذي يمنع مجموعات مجنونة من مطاردة الجنود في
أحياء طرابلس وقتلهم .املشكلة أن في الحكومة ،وفي عقول
طبقة سياسية مهترئة ،وفي عقول ضباط كبار ،من صار
اليوم يفترض أنه يجب انتظار نتائج الغزوة الغربية الجديدة
على سوريا والعراق .وهؤالء املنتظرون ،هم أنفسهم الذين
ّ
وتسمروا على الشاشات
قرروا االنتظار منذ ثالث سنوات،
في انتظار الدخان االبيض املرتجى من قبلهم .والنتيجة ،أن
شيئًا من هذا لن يحصل ،وأن مصير العسكريني املخطوفني
وعائالتهم سيظل رهن أشخاص دون املسؤولية.
أدركنا يا سيد!

علم
و خبر
دريان يريد اإلصالح في الفتوى
أعــرب مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريــان عن رغبته في «إطــاق ورشة
إصالح شاملة في دار الفتوى واملؤسسات التابعة لها في املناطق» ،بدأها
بـ«تشكيل لجنة لتنفيذ اإلصــاحــات» .وقــال دري ــان ملقربني منه إنــه يريد
«إيـجــاد الفريق املناسب ألداء املهمة» .رغبة دريــان أثــارت تـســاؤالت حول
قدرته على التحرر من الحرس القديم املقرب من تيار املستقبل والرئيس
فــؤاد السنيورة ،الــذي كــان أول من رشحه ،علمًا بــأن غالبية الشخصيات
التي التفت حول املفتي الجديد كفريق استشاري مقربة من السنيورة .على
صعيد متصل ،نقل عن األخير قوله إنه «ال استقالة ملجلس عمر مسقاوي
قبل انتهاء واليته املمددة» نهاية العام الجاري ،بغية املحافظة على الهيئة
الناخبة للمجلس واملفتني واملـجــالــس اإلداري ــة ألوق ــاف املـنــاطــق ،وخشية
دخول مشايخ مقربني من قوى  8آذار.

يزبك يتابع زياراته للمشايخ الدروز
يتابع رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ،على رأس
وفد من الحزب ،زيارته للمرجعيات الروحية الدرزية األسبوع املقبل .ومن
ّ
املقرر أن يزور الوفد الشيخني أمني الصايغ وأبو سليمان حسيب الصايغ،
بعد زي ــارة شيخي العقل نعيم حسن ونــاصــر الــديــن الغريب قبل يومني.

يذكر أن الزيارات تأتي على خلفية لقاء النائب وليد جنبالط واألمني العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ،حيث تم االتفاق على زيارات ملمثلني عن
الحزب الى مناطق الشوف وعاليه.

ال زكاة للفلسطينيين!
ّ
وجــه مدير صـنــدوق الــزكــاة فــي صيدا سمير املـجــذوب ،األسـبــوع املاضي،
رسالة إلى تاجر فلسطيني معروف في املنطقة ،مهددًا إياه بوقف املساعدات
املقدمة للفلسطينيني املسجلني في الصندوق ،والبالغة قيمتها  100ألف
لـيــرة .كذلك هـ ّـدد بــإرســال املحتاجني إلــى التاجر ملساعدتهم «ألنـكــم أولــى
ّ
بأهلكم األقربني» ،كما جاء في نص الرسالة ،مشيرًا الى أن «جل ازدهاركم
وإمكانيتكم هــو مــن صـيــدا (…) وبــالــرغــم مــن أنـنــا أوضـحـنــا أن  %30من
املستفيدين من الصندوق هم فلسطينيون ،ونعتقد أنكم تنتسبون إليهم،
ال يوجد أي فلسطيني مقتدر يساهم في مالية الصندوق ،سوى السيد عمر
الخياط ،ولو بمبلغ بسيط .لذلك ال يعقل أن نطلب من أهالي صيدا الدفع
وهــم يـشــاهــدون املــال يتراكم لــدى بعض اإلخ ــوة الفلسطينيني» .وأضــاف
املجذوب «نأسف أن نبلغكم أنه إذا لم تتم املساعدة خالل الشهرين القادمني،
ولكون املساعدات الصيداوية قد انخفضت عن املاضي وأنتم تتقدمون في
فتح املحالت التموينية وخالفها ،نأسف أن نحرم الفلسطينيني املسجلني
لدينا من املساعدة الشهرية».

