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سياسة

توقيف «العقل المدبر» للعبوات التي استهدفت المقاومة والجيش في البقاع األوسط (هيثم الموسوي)

قضية اليوم

طرابلس
احتالل
أراد
داعش
ّ
ُ
«أبو الوليد» ضابط االرتباط الذي يحرك الخاليا

االنتحارية التي تدور في فلك «داعش»
صيف عام  ،2014أعلن
قائد الجيش العماد جان قهوجي
ورئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون
ّ
حدة ـ أن المعلومات التي
على
كل
ـ
ّ
في حوزة كل منهما تشير إلى وجود
مخطط لدى المجموعات اإلرهابية التي
تقاتل على الحدود اللبنانية ـ السورية
الحتالل الشمال اللبناني والحصول على
منفذ بحري .هذان التصريحان ّأيدتهما
التحقيقات التي أجرتها استخبارات الجيش
مع موقوف ِبارز (قبض عليه قبل
أكثر من أسبوع) ،والتي أعلنت «مديرية
التوجيه» جزءًا منها أمس
رضوان مرتضى
تـ ّ
ـوصــل فــرع املعلومات إلــى اكتشاف
شقة ثالثة في طرابلس ،بعد شقتي
ب ـ ــرج ال ـب ــراج ـن ــة واألشـ ــرف ـ ـيـ ــة ،كــانــت
ُ
تستخدم لتخزين املتفجرات وإيــواء
لــوج ـس ـت ـيــن ّوانـ ـتـ ـح ــاري ــن .وعـلـمــت
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أنـ ـ ـ ــه ضـ ـب ــط ف ـ ــي ال ـش ـقــة
املذكورة نحو  ١٥٠كلغ من املتفجرات،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ث ــاث ــة أحـ ــزمـ ــة نــاس ـفــة
جاهزة لالستعمال وصواعق وكرات
ُ
حديدية ،تضاف إلى األحزمة إليقاع
أكبر قدر ممكن من الخسائر .وبذلك،
تكون االجهزة األمنية قد تمكنت من

تـعـطـيــل الـخـلـيــة بـعــد تــوقـيــف معظم
ّ
أفـ ــرادهـ ــا .وك ـش ـفــت مـ ـص ــادر مــطـلـعــة
ع ـلــى الـتـحـقـيـقــات أن االس ـت ـخ ـبــارات
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة سـ ــاه ـ ـمـ ــت ف ـ ـ ــي تـ ـق ــدي ــم
معلومات ساعدت في ملف التحقيق.
أمـ ــا رأس ال ـخ ـي ــط ال ـ ــذي أوص ـ ــل إل ــى
تـحــديــد ع ـنــوان الـشـقــة الـثــالـثــة ،فكان
م ــوق ــوف ــا ج ــديـ ـدًا م ــن ال ـش ـم ــال ُيــدعــى
أحـمــد م ،.بـنـ ً
ـاء على اع ـتــراف مساعد
ال ـع ـقــل امل ـ ّ
ـدب ــر لـلـخـ ّلـيــة ع .ش .ال ــذي
وصفه املحققون بــأنــه «نعيم عباس
ث ـ ـ ـ ــان» .وق ـ ــد ّ
زود األخ ـ ـيـ ــر امل ـح ـق ـقــن
ٍ
بالئحة أه ــداف جــرى انتقاؤها بناءً
ع ـلــى ج ـ ــوالت االس ـت ـط ــاع ال ـت ــي قــام
بـ ـه ــا فـ ــي الـ ـض ــاحـ ـي ــة .ك ــذل ــك اس ـت ـنــد
املحققون إلى تحليل داتا االتصاالت
وربط إفادات املوقوفني التي أوصلت
إل ــى بــاقــي امل ـتــورطــن فــي خـلـيــة بــرج
البراجنة ـ األشرفية ـ طرابلس .وبذلك،
ُي ـص ـبــح ف ــي ق ـب ـضــة فـ ــرع امل ـع ـلــومــات
خـ ـمـ ـس ــة مـ ــوقـ ــوفـ ــن رئـ ـيـ ـسـ ـي ــن ،مــن
بينهم املــوقــوف اللبناني لــدى األمــن
العام إبراهيم رايد .واألخير ،بحسب
املعلومات األمنية ،هو من أدخل كامل
كميات املتفجرات من جــرود عرسال
ّ
إلـ ـ ــى ط ــرابـ ـل ــس ،ح ـي ــث س ــل ـم ـه ــا إل ــى
شخص ال يــزال متواريًا عن األنظار.
وهو ّ
قدم وصفًا دقيقًا لألكياس التي
أدخ ـل ـهــا وكـمـيــاتـهــا .كــذلــك أخ ـبــر عن
األش ـخ ــاص الــذيــن قــابـلـهــم ،أعــدادهــم
والشقق التي
وأسمائهم وهيئاتهم
ّ
أوص ـل ـه ــم إل ـي ـه ــا .وأف ـ ـ ــاد ب ــأن ــه قــابــل
أشـ ـخ ــاص ــا ُي ـش ـت ـب ــه فـ ــي أن ي ـك ــون ــوا
انـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاري ـ ــن .ويـ ـعـ ـتـ ـق ــد امل ـح ـق ـق ــون
بـ ــأن امل ـت ـف ـجــرات ال ـت ــي ضـبـطـهــا فــرع

املعلومات أمس هي جزء من تلك التي
إلى طرابلس.
نقلها رايد َ
وبشأن موقوفي اللبوة من آل سرور
ّ
(األب واالب ــن) ،أكــدت املصادر األمنية
ّ
ُ
أن الـ ـ ـ ــدور ال ـ ــذي ي ـش ـت ـب ــه فـ ــي أن ـه ـمــا
ّأدي ـ ـ ــاه ال يـقـتـصــر ع ـلــى ت ـهــريــب أحــد
االن ـت ـح ــاري ــن ،ب ــل تـ ـع ـ ّـداه إل ــى تــزويــر

«الكهروب» اعترف
بتفخيخ  5سيارات و10
دراجات نارية للوصول
إلى منفذ بحري

هويات لعدد من األشـخــاص املشتبه
ف ــي ارت ـب ــاط ـه ــم بــالـخـلـيــة اإلره ــاب ـي ــة،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ق ـ ـيـ ــام أحـ ــده ـ ـمـ ــا ب ـن ـقــل
االنـ ـتـ ـح ــاري إب ــراه ـي ــم ال ـج ـمــل (الـ ــذي
أوقفته دوريــة من فــرع املعلومات في
طرابلس فجر الخميس املاضي) إلى
منطقة جــونـيــة .وبـحـســب مـســؤولــن
أمنيني ،فــإن الجمل ال يــزال متماسكًا
ُ
وي ـص ـ ّـر عـلــى ع ــدم اإلدالء بـكــل مــا في
جعبته من معلومات ،رغم مرور نحو
ّأسبوع على توقيفه ،علمًا بأن الثابت
أن ــه ك ــان يـعـلــم أن ّتـفـجـيـرًا سـيـقــع في
برج البراجنة ،لكنه يزعم أنه لم يكن
يعلم بالتحديد آلية حصول التفجير

ّ
أو هــويــة امل ـشــاركــن فـيــه أو مـنــفــذيــه.
وعلمت «األخبار» أن الجمل لم يكشف
الكثير من املعلومات ،بل إن املحققني
تــوص ـلــوا إل ــى مـعـطـيــات ج ــدي ــدة عبر
تحليل املعطيات التي حصلوا عليها
من دراســة حركة اتصاالته الهاتفية.
أم ــا ب ـشــأن االن ـت ـحــاريــن ال ـلــذيــن قيل
ّ
إنـ ـهـ ـم ــا ال ي ـ ـ ـ ــزاالن ط ـل ـي ـق ــن ،ف ــأك ــدت
املصادر أنهما لم يتمكنا من الدخول
إلــى لبنان ألسـبــاب لوجستية حالت
دون تـهــريـبـهـمــا ع ـبــر ال ـ ـحـ ــدود .لكن
امل ـص ــادر تـحــدثــت عــن مشتبه فيهما
رئـيـسـيــن بــامل ـشــاركــة ف ــي التخطيط
ل ـهــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ،ال ي ـ ــزاالن طـلـيـقــن،
وه ـ ـمـ ــا لـ ـبـ ـن ــان ــي وسـ ـ ـ ـ ـ ــوري .وع ـل ـم ــت
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ج ـ ـهـ ــازًا أم ـن ـي ــا أوقـ ــف
عنصرًا في صفوفه ضالعًا في شبكة
ّ
تهريب بشرُ ،يشتبه فــي أن لــه عالقة
محتملة بنقل االنتحاريني .وقد جرى
اكتشافه استنادًا إلى خارطة وضعها
فرع املعلومات بشأن عمليات تهريب
البشر الناشطة حدوديًا.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،حـ ـصـ ـل ــت «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ع ـلــى
ُ
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ت ـ ـف ـ ـيـ ــد ب ـ ـهـ ــويـ ــة ض ــاب ــط
االرت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط الـ ـ ـ ـ ــذي ُيـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـرك الـ ـخ ــاي ــا
االنتحارية التي تدور في فلك «الدولة
اإلسالمية» ،وهو ُيدعى «أبو الوليد».
واسم هذا الرجل تكرر في إفادات عدد
من من املوقوفني املرتبطني بالخاليا
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وم ـ ــن أبـ ــرزهـ ــم امل ــوق ــوف
ُ
ص ـ ــف أمـنـيــا
إب ـ ّـراه ـي ــم ب ـ ُـرك ــات الـ ــذي و ِ
بأنه أحــد األم ــراء الشرعيني للتنظيم
في لبنان .و«أبو الوليد» هذا موجود
ح ــال ـي ــا ف ــي م ــدي ـن ــة ال ــرق ــة ال ـس ــوري ــة،
علمًا بــأنــه سبق أن دخــل خلسة عبر

املعابر غير الشرعية في وادي خالد
ُليعالج في طرابلس جراء إصابته في
ُ
وتـ ّ
ـرجــح املـصــادر أن يكون
خاصرته.
«أبـ ــو ال ــول ـي ــد» امل ــذك ــور ه ــو امل ـس ــؤول
الساحة
األمني للتنظيم املتشدد على
ّ
اللبنانية .وأشارت املعلومات إلى أنه
من منطقة القصير السورية ،وسبق
أن سـكــن فــي مــديـنــة ح ـلــب ،وأن ــه أحــد
م ـس ــاع ــدي «أب ـ ــو م ـح ـمــد ال ـع ــدن ــان ــي»،
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم ت ـن ـظ ـي ــم «ال ـ ــدول ـ ــة
اإلسالمية».
تــوق ـي ـفــات ج ــدي ــدة ل ــدى اس ـت ـخ ـبــارات
الجيش
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ل ــم تـ ـه ــدأ األجـ ـه ــزة
األم ـن ـي ــة ع ـلــى خ ــط ال ـت ــوق ـي ـف ــات .فقد
قبضت استخبارات الجيش على من
ُوص ــف بأنه «العقل املـ ّ
ـدبــر» للعبوات
ِ
ال ـ ـنـ ــاس ـ ـفـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت ت ـس ـت ـه ــدف
في البقاع
سيارات املقاومة والجيش ّ
املدعو
ه
أن
األوسط .وذكرت املعلومات
ّ
ل ــؤي ت .وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،فــإنــه
رج ــل دي ــن ،لكنه خـضــع لـ ــدورات عــدة
ُ
ـوات الـنــاسـفــة.
وي ـت ـقــن تـصـنـيــع ال ـع ـب ـ ّ
ّ
وتشير املعلومات إلــى أنــه مـقــرب من
م ـج ـم ــوع ــات ل ـع ـبــت دورًا ف ــي إدخـ ــال
الـ ـسـ ـي ــارات امل ـف ـخ ـخــة إلـ ــى الـضــاحـيــة
الجنوبية.
وف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة االسـ ـتـ ـنـ ـف ــار األم ـ ـنـ ــي،
أعلنت مــديــريــة التوجيه فــي الجيش
مـعـلــومــات إضــافـيــة مــن التحقيق مع
امل ــوق ــوف مـحـمــد إبــراه ـيــم الـحـجـيــري
امللقب بـ»كهروب» ،الذي قبضت عليه
االس ـت ـخ ـبــارات قـبــل أك ـثــر مــن أسـبــوع
فــي عــرســال (ص ــدر بـيــان اإلع ــان عن
ت ــوق ـي ـف ــه صـ ـب ــاح ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس 12
تشرين الثاني الجاري) ،إثر االشتباه
في انتمائه إلى شبكة إبراهيم قاسم
األطرش ومشاركته معها في تفخيخ
خـمــس سـ ـي ــارات ،وارت ـب ــاط ــه بتنظيم
«داع ــش» فــي الـقـلـمــون .بـيــان الجيش
أعاد إلى األذهان ما سبق أن أعلنه كل
من قائد الجيش العماد جان قهوجي
ورئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي داف ـيــد
ك ــام ـي ــرون ،ع ــن ن ـيــة املـسـلـحــن الــذيــن
يـقــاتـلــون ف ــي ج ــرود ع ــرس ــال احـتــال
ال ـش ـمــال الـلـبـنــانــي ،وت ـحــدي ـدًا مدينة
طرابلس ،بهدف الحصول على منفذ
بحري.
وبـحـســب ب ـيــان «ال ـتــوج ـيــه» ،تـبــن أن
امل ــوق ــوف سـبــق أن ان ـضــم إل ــى كتيبة
«ج ـن ــد الـ ـح ــق» ال ـت ــي ي ـتــزع ـم ـهــا أنــس
ال ـ ـخـ ــالـ ــد .وبـ ـع ــدم ــا أصـ ـي ــب األخـ ـي ــر،
ان ـضــم إل ــى مـجـمــوعــة «س ـيــف الـحــق»
ال ـت ــي كـ ــان ي ـتــزع ـم ـهــا ال ـ ـسـ ــوري أم ــن
محمد غورليّ ،
وأسسا معًا مجموعة
ضـ ّـمــت لـبـنــانـيــن وس ــوري ــن ،أقــدمــت
على إطــاق صواريخ باتجاه الهرمل
وم ــراق ـب ــة م ـنــزل أح ــد ال ـق ـضــاة بـهــدف
خـطـفــه مـقــابــل فــديــة .وأضـ ــاف الـبـيــان
أن امل ـج ـم ــوع ــة ن ـف ـس ـهــا أق ــدم ــت عـلــى
نقل ذخائر من وادي الخيل إلــى أحد
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ف ــي عـ ــرسـ ــال ،لـيـجــري
توزيعها على املسلحني خالل معارك
عرسال ضد الجيش اللبناني في آب
 .2014كذلك أنشأ الحجيري مجموعة
أمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدة ت ـع ـم ــل ملـصـلـحــة
ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» ،مـهـمـتـهــا مــراق ـبــة
األش ـخ ــاص ال ــذي ــن يـعـمـلــون لحساب
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة .وخـ ــال الـتـحـقـيــق
أي ـض ــا ت ـبــن أن امل ــوق ــوف الـحـجـيــري
تــولــى مــع املــدعــو أبــو علي الـيـبــرودي
جمع معلومات حــول توقيت ومكان
اج ـت ـم ــاع ه ـي ـئــة ع ـل ـمــاء ال ـق ـل ـمــون فــي
ع ــرس ــال ،وك ـل ـفــا الـ ـس ــوري أب ــو ف ــراس
بـتـفـخـيــخ دراج ـ ــة ن ــاري ــة ورك ـن ـهــا في
مـكــان االج ـت ـمــاع وتـفـجـيــرهــا بـتــاريــخ
 5ت ـشــريــن االول  .2015ث ــم أق ـ ــدم في
اليوم التالي ،باالشتراك مع اليبرودي
وأبــو فــراس وأبــو علي األسـيــري على
استهداف ناقلة جند للجيش بعبوة
أث ـن ــاء تــوجـهـهــا إل ــى م ـكــان الـتـفـجـيــر.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـبـ ـي ــان إلـ ـ ــى أن ال ـح ـج ـي ــري
«اعترف أيضًا بأن مجموعة أبو علي
الـ ـيـ ـب ــرودي الـ ـت ــي ع ـم ــل م ـع ـهــا قــامــت
بتفخيخ خمس س ـيــارات الستهداف
مــراكــز الجيش بهدف تسهيل دخــول
املسلحني وتمكينهم من الوصول إلى
طرابلس للسيطرة على منفذ بحري،
إض ــاف ــة إلـ ــى تـفـخـيــخ ع ـشــر دراج ـ ــات
نــاريــة بـهــدف تنفيذ عمليات اغتيال
داخل عرسال».
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تقرير

فيينا لبنانيًا :وقف النار والنازحون السوريون
بين أوراق التفاوض
الكثيرة حول سوريا ،ثمة
نقطة أساسية تعني لبنان،
هي وقف إطالق النار ،وال
سيما في ظل وجود حزب
الله في سوريا ،إضافة إلى
وضع النازحين السوريين
في أي تسوية سياسية
هيام القصيفي
تتابع األوســاط السياسية اللبنانية
مـ ــا ي ـ ـ ــدور مـ ــن مـ ـف ــاوض ــات إق ـل ـي ـم ـيــة
ودول ـ ـ ـيـ ـ ــة ح ـ ـ ــول ال ـ ــوض ـ ــع ال ـ ـس ـ ــوري،
انطالقًا من نقطتني أساسيتني :وقف
ال ـن ــار ،ومـصـيــر ال ـنــازحــن الـســوريــن
إلى لبنان في أي تسوية محتملة.
وإذا كــانــت امل ـفــاوضــات الــدول ـيــة مع
الدول العربية املعنية ،وفي مقدمها
السعودية ،ال تــزال تــدور حول البند
امل ـت ـع ـل ــق ب ـم ـص ـي ــر ال ــرئـ ـي ــس ب ـش ــار
األسـ ـ ــد ،ومـ ــا إذا س ـي ـكــون ج ـ ــزءًا من
الـتـســويــة أو املــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة أو
س ـي ـح ــق لـ ــه الـ ـت ــرش ــح لــان ـت ـخــابــات
الرئاسية املقبلة التي أشــارت إليها
مـ ـق ــررات مــؤت ـمــر فـيـيـنــا ،ف ــإن لـبـنــان
م ـع ـن ـ ّـي م ـب ــاش ــرة ب ـب ـنــد وق ـ ــف ال ـن ــار
الذي يفترض أن تضع األمم املتحدة
بــرنــام ـجــه ،ل ـيــس ف ـقــط لـجـهــة تــأثـيــر
وقف الحرب السورية على لبنان ،بل
أيضًا في ما يتعلق بوضع حزب الله
في سوريا.
فــي األســاب ـيــع األخ ـي ــرة الـتــي سبقت
م ــؤت ـم ــر ف ـي ـي ـن ــا ،ج ـ ــرى ال ـك ـش ــف عــن
م ـس ــودات أف ـك ــار وضـعـتـهــا موسكو
فــي رؤيـتـهــا للحل الـسـيــاســي ،منها
مــا يـتـحــدث عــن ه ــدف روس ــي بمنع
التنظيمات اإلرهــابـيــة مــن السيطرة
ع ـلــى س ــوري ــا واإلبـ ـق ــاء عـلـيـهــا دول ــة
مـ ــوحـ ــدة ديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ع ـل ـم ــان ـي ــة،
وأخـ ــرى تـحــدد إطـ ــارًا لـحــل سياسي
متكامل لسوريا تشكل االنتخابات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة وال ــرئ ــاسـ ـي ــة إح ـ ـ ــدى أه ــم
ن ـقــاط ـهــا وإطـ ـ ــاق ج ـم ـيــع املـعـتـقـلــن
والــرهــائــن ووض ــع جميع املسلحني
الذين يلتزمون هــذه التسوية تحت
إمــرة القوات املسلحة ،وتعهد الدول
عــدم إرس ــال األسلحة إلــى املسلحني
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن عـ ـل ــى اخـ ـت ــافـ ـه ــم .ل ـكــن
امل ـفــارقــة أن كــل مــا ت ـســرب مــن أفـكــار
روسية خضع للتعديل تباعًا ،كعدم

ت ـم ـســك روسـ ـي ــا ب ــإب ـق ــاء األس ـ ــد على
رأس ال ـس ـل ـط ــة ،إل ـ ــى ح ــد أن إح ــدى
األوراق تحدثت بإسهاب عن مصيره
وعـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـم ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ــروس ـ ــي
فالديمير بوتني نفسه عدم ترشحه
لالنتخابات الرئاسية املقبلة .ورغم
أن ه ــذه ال ـف ـق ــرة أثـ ـ ــارت ّ
رد ف ـعــل من
روسـيــا الـتــي حــاولــت نفي اتخاذها
مثل هــذا ال ـقــرار ،علمًا أن األس ــد زار
مــوس ـكــو ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي تــزام ـنــت
مــع تسريب األفـكــار الــروسـيــة ،إال أن
تــوجــه مؤتمر فيينا ،ق ــارب إلــى حد
م ــا هـ ــذه ال ــرؤي ــة م ــن خـ ــال االت ـف ــاق
على تسوية مرحلية عبر انتخابات
نيابية ورئاسية ،ولو ظل االختالف
على مصير األسد قائمًا.
ما يعني لبنان من األفكار الروسية
ال ـتــي تــأخــذ طــريـقـهــا إل ــى ال ـح ــوارات
الدولية هو ،بحسب مصادر مطلعة،
مقاربة موسكو لوقف إلطــاق النار
على كــل جبهات الـقـتــال بــن النظام
واملعارضني ،من دون أن تحدد ما إذا
ك ــان وق ــف ال ـنــار سيشمل ح ــزب الله
والحرس الثوري اإليــرانــي واملوالني
إليـ ـ ــران .وفـيـمــا أوكـ ــل مــؤتـمــر فيينا
إل ـ ــى األردن م ـه ـمــة ت ـن ـس ـيــق قــائ ـمــة
املنظمات اإلرهابية ،وفي وقت تتركز
فـيــه الـجـهــود الـغــربـيــة عـلــى محاربة
تنظيم «داع ــش» تحديدًا ،وال سيما
ب ـعــد ت ـف ـج ـيــرات ب ــاري ــس ،ف ــإن وضــع
حــزب الله في سوريا ال بد أن يكون
ف ــي جـمـلــة م ـح ــاور ال ـن ـقــاش م ــن اآلن
وص ــاع ـدًا ،فــي أي مـقــاربــة عــربـيــة أو
أممية لوقف الـنــار ،لجهة وضعيته
ال ـع ـس ـك ــري ــة واألمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي س ــوري ــا.
ف ــامل ـف ــاوض ــات ال ـث ـنــائ ـيــة األم ـيــرك ـيــة
ـ ـ ـ ال ــروسـ ـي ــة ،ودور ال ـس ـع ــودي ــة فــي
التعامل مع الحل السياسي لسوريا،
ال بد أن يضيفا وضع حزب الله على
األجـ ـن ــدة ال ــدول ـي ــة ،ف ــي ظ ــل الــرعــايــة
اإليــرانـيــة ألي حــل فــي ســوريــا .وهــذا
األمـ ــر س ـيــرتــب ع ـلــى ال ـح ــزب الكثير
ً
فــي مــرحـلــة مــا بـعــد فـيـيـنــا ،أوال ألن
مـســار الـتـفــاوض واملــراحــل املقترحة
طويل نسبيًا ،وألن مصير األســد ال
يزال معلقًا ،األمر الذي ال يمكن معه
ال ـح ــزب أو إيـ ـ ــران أن يـسـلـمــا مـبـكـرًا
بـ ـ ــأي تـ ـس ــوي ــات ووقـ ـ ـ ــف ال ـ ـنـ ــار قـبــل
اتـضــاح الــرؤيــة الكاملة لـســوريــا في
ظل األسد أو من دونه ،خصوصًا أن
هناك عوامل أمنية وعسكرية تتعلق
بلبنان وبالحزب تحديدًا ،لم يعد من
السهل على الحزب التخلي عنها بني
لـيـلــة وأخ ـ ــرى .فــالـحــزب مــوجــود في
سوريا اليوم في أماكن استراتيجية
تعني سوريا ولبنان معًا ،وال سيما

أي وقف للنار
يفترض أن يأخذ ّفي
االعتبار عدم تحول
النازحين إلى الجئين

عـلــى ال ـح ــدود الـشــرقـيــة ،وه ــو يأخذ
بحسب أدبياته على عاتقه محاربة
هـ ـ ــذه ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات ،وفـ ـ ــي م ـقــدم ـهــا
«داعـ ـ ــش» و»ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» .وفــي
ح ــن أن ال ـس ـع ــودي ــة ال ت ــوف ــر جـهـدًا
ل ـ ــإش ـ ــارة إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــزب ودوره فــي
سوريا ،إال أنه أيضًا يمكن املالحظة
أن ثمة تحييدًا غربيًا حتى الساعة
ع ــن م ـقــاربــة ه ــذا ال ـ ــدور ف ــي انـتـظــار
نضوج حــل متكامل مــع إي ــران حول
سوريا .علمًا أن تفجير برج البراجنة
أسهم أيضًا إلى حد كبير في توجيه
األنظار إلى «داعش» ،أكثر مما أعاد
طرح دور حزب الله في سوريا على
ب ـســاط الـبـحــث ال ــدول ــي .وف ــي خضم
الحملة الدولية على «داع ــش» ،بعد
تفجيرات بــاريــس ،يمكن الـحــزب أن

يــرتــاح مــرحـلـيــا مــن تــوجـيــه األنـظــار
إل ـيــه ووض ـع ــه تـحــت الئ ـحــة مطالب
دولـيــة ،إال فــي حــال ارت ــداد «داع ــش»
على لبنان وعليه كما فعلت أخيرًا.
ّ
ورغ ــم أن مــن املـبـكــر ألوان ــه الحديث
ع ــن وقـ ــف ل ـل ـنــار س ــوري ــا ،وهـ ــو أمــر
س ـبــق ل ـل ـب ـنــان أن ع ــرف ــه إب ـ ــان حــرب
 1975الطويلة من مفاوضات عقيمة
لوقف الـنــار ،إال أن مصير النازحني
السوريني ،يشكل أيضًا عامل ضغط
لبناني بالدرجة األولــى في خريطة
طــريــق التسوية الـســوريــة .وقــد دلت
األح ــداث األخ ـيــرة واملـهـمــات األمنية
التي تنفذ في أماكن تجمع النازحني
الـ ـس ــوري ــن ،وت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء على
ارت ـفــاع نسبة املتهمني الــذيــن يلقى
ال ـق ـبــض عـلـيـهــم م ــن ب ــن ال ـنــازحــن،
ً
(ف ـض ــا ع ــن تـسـجـيــل نـســب مرتفعة
بـيـنـهــم ح ـتــى ف ــي ال ـج ـنــح وال ـجــرائــم
التي ال تصنف أمنية) ،على أن هذا
امللف سيظل ملفًا ضاغطًا أمنيًا ،رغم
جهود كل األجهزة األمنية املستمرة
ال ـت ــي ال ب ــد ب ـعــد ان ـك ـش ــاف ال ـخــايــا
األخ ـيــرة أن تحظى بغطاء سياسي
أكـثــر شمولية فــي تدقيقها فــي بقع
تجمعات النازحني.
ف ــأي وق ــف ـ ـ ـ ول ــو مــرحـلـيــا ـ ـ ـ ـ إلطــاق
الـنــار فــي ســوريــا ،يفترض أن يأخذ
فــي االعـتـبــار أيـضــا ع ــودة الـنــازحــن
إلى بالدهم ،ال االستسالم إلى فكرة

تحولهم «الجـئــن فــي لبنان» .كذلك
ي ـف ـت ــرض ،وفـ ــق أي م ـس ــار سـيــاســي
جـ ـ ــدي ،أن يـ ـك ــون ل ـب ـن ــان فـ ــي صـلــب
متابعته لجهة طرح ملف النازحني،
ل ـي ــس م ــن بـ ــاب ال ـت ـع ـه ــدات ال ــدول ـي ــة
بـ ـت ــوفـ ـي ــر م ـت ـط ـل ـب ــات ـه ــم ال ـح ـي ــات ـي ــة
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة وال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ودفـ ـ ــع
ال ـت ـم ــوي ــل ال ـ ـ ــازم ل ـل ـب ـنــان إلب ـقــائ ـهــم
فـيــه ،كـمــا يحصل ال ـي ــوم ،خصوصًا
خـ ـ ــال ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــوم بـهــا
مـ ـس ــؤول ــون غ ــرب ـي ــون لـ ـبـ ـي ــروت ،بــل
لجهة وضعهم ورق ــة أســاسـيــة على
طاولة أي مفاوضات تتعلق بوضع
سـ ــوريـ ــا ،وت ـح ــول ـه ــم بـ ـنـ ـدًا رئـيـسـيــا
أس ــوة بـكــل بـنــود الـتـســويــة األخ ــرى،
ألن ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة سـتـكــون بعد
م ــؤت ـم ــر بـ ــاريـ ــس ،أكـ ـث ــر ت ـ ـشـ ــددًا فــي
استقبال النازحني السوريني ،األمر
ال ـ ــذي ي ـضــاعــف م ــن إمـ ـك ــان بـقــائـهــم
ف ــي ل ـب ـنــان ال ـ ــذي ي ـ ــرزح م ـنــذ أرب ـعــة
أعوام تحت ثقل هذا النزوح .هذا إذا
سارت التسوية الدولية في طريقها
الـصـحـيــح ،وإال ف ــإن لـبـنــان مـعــرض
لضغط نزوح أكثر ،مع كامل املفاعيل
الـتــي يمكن أن ينتجها انـفــراط عقد
الـتـســويــة ،واملـخــاطــر الـجــديــدة التي
يـمـكــن أن تـصـيــب لـبـنــان ،إذا ارت ــدت
الـحـمـلــة الـغــربـيــة عـلــى «داع ـ ــش» في
ال ـس ــاح ــة امل ـح ـل ـيــة ،وقـ ــد ت ـك ــون بــرج
البراجنة حينها أول العنقود.

تقرير

سكاف ـ درويش :تأزم الخالف قبل «األربعين»
ليا القزي
وق ـع ــت ال ــواق ـع ــة ب ــن رئ ـي ــس أســاق ـفــة
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرزل وزحـ ـ ـل ـ ــة وال ـ ـ ـب ـ ـ ـقـ ـ ــاع ل ـ ـلـ ــروم
ال ـكــاثــول ـيــك ع ـص ــام دروي ـ ــش ،وأرم ـل ــة
النائب الراحل الياس سكاف ،ميريام
طــوق .العالقة بني آل سكاف واملطران
الـحــالــي لــم تـكــن يــومــا ج ـيــدة ،إال أنها
تأزمت أكثر بعد وفاة الوزير السابق.
ومــع اق ـتــراب جـنــاز األرب ـعــن عــن روح
سكاف ،في  29الشهر الجاري ،خرجت
ُ
إلى العلن تفاصيل جديدة تسهم في
تعميق الشرخ.
آخ ـ ــر فـ ـص ــول الـ ـخ ــاف م ــا أشـ ـي ــع عــن
اتـصــال درويــش باملطارنة الكاثوليك
«مــانـعــا إيــاهــم مــن املـشــاركــة فــي جناز
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــن» ،اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إلـ ـ ــى مـ ـص ــادر
مطلعة في زحلة ،ردًا على عــدم دعوة

الـعــائـلــة لــه لـتــرؤس الــذبـيـحــة اإللـهـيــة.
ّ
وفــي التفاصيل أن العائلة تواصلت
م ــع مـ ـط ــران ــن« ،ل ـك ـن ـه ـمــا اع ـ ـتـ ــذرا عــن
ّ
ع ــدم الـحـضــور ،إال أن دروي ــش فــرض
ذلك عليهما ،فيما تـ ّ
ـذرع مطران ثالث
باملرض حتى يتغيب».
س ـك ــاف ح ــاول ــت االل ـت ـف ــاف ع ـل ــى ه ــذا
القرار ،فــزارت نهاية األسبوع املاضي
البطريرك غريغوريوس الثالث لحام،
ً
طالبة رعايته لذكرى زوجها .لكن لحام
اعتذر أيضًا عن عدم الحضور «بعدما
أطلع ميريام على االتـصــال الــذي دار
بينه وب ــن درويـ ــش ،وكــانــت نتيجته
أنــه ال يجوز أن ُيـشــارك البطريرك في
املناسبة في حني غياب رئيس أساقفة
املـنـطـقــة» ،اسـتـنــادًا إلــى امل ـصــادر .لكن
ميريام لم تخرج خالية الوفاض ،فقد
ّ
وقــع لحام طلب استبدال مذهبها من

ّ
وقع لحام طلب
ميريام طوق باستبدال
مذهبها من مارونية
إلى كاثوليكية

«مارونية» إلى «كاثوليكية».
ت ـح ــاول عــائ ـلــة س ـك ــاف ال ـتــوصــل إلــى
مخرج إلقــامــة الـصــاة« ،وقــد ال يكون
ّ
أمامها من حل سوى االستعانة بأحد
ال ـك ـه ـنــة ،إذا ل ــم ي ـت ـعــرض ل ـض ـغــوط».

ّ
تــزيــد امل ـصــادر ب ــأن دروي ــش «بـعــد أن
ضـ ّـيــق عـلــى الـعــائـلــة ،ح ــاول ابـتــزازهــا
عـبــر رب ــط مـشــاركـتــه أو أح ــد املـطــارنــة
بـتــوســط مـيــريــام مــع الـبـلــديــة لتسمح
لــه باستكمال عملية بـنــاء املقابر في
األرض التي ُردمت».
املسؤول اإلعالمي في مطرانية «سيدة
ال ـن ـجــاة» خـلـيــل عــاصــي نـفــى كــل هــذه
«الخبريات» مــؤكـدًا« :أب ـدًا ما في شي
مــن هــالـحــديــث» .وأوض ــح فــي اتـصــال
مع «األخبار» أن «ال عالقة لنا نهائيًا
بالقصة .نعرف فقط أن أحــد املطارنة
اعـتــذر ألسـبــاب صحية» ،واصـفــا هذه
«ال ـش ــائ ـع ــات» بــأنـهــا «دل ـي ــل إفـ ــاس».
وعـ ـ ــن «ش ـ ـ ـ ــرط» املـ ـط ــرانـ ـي ــة ل ـل ـس ـمــاح
ب ــامل ـش ــارك ــة ف ــي ال ـ ـقـ ــداس ،أوض ـ ــح أنــه
ً
«أص ــا جــرى ردم اإلن ـشــاءات ولــم نقم
ّ
ّ
بـ ــأي رد ف ـع ــل .ب ـك ــرا ب ـب ــن ك ــل ش ــي».

ّ
وذكـ ــر ب ــأن فــي زح ـلــة مـجـلــس أســاقـفــة
«يناقش األم ــور الكنسية .نحن لسنا
ص ـغ ــارًا ول ــو ك ـنــا ن ــري ــد م ـنــع ال ـقــداس
لـكــان بإمكاننا عــدم الـسـمــاح بإقامته
ف ــي املـ ـق ــام (ت ـم ـث ــال الـ ـسـ ـي ــدة) ال ـتــابــع
لسلطتنا».
ال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال درويـ ـ ـ ــش
لـسـلـطـتــه الـكـنـسـيــة ملـنــع امل ـطــارنــة من
املشاركة في الجناز ،يأتي بعد رفضه
توقيع طلب استبدال سكاف مذهبها،
ُم ـت ـس ـل ـح ــا ب ـح ـق ــه الـ ـق ــان ــون ــي ،وب ـع ــد
خــروج التعميم الــذي أصــدره درويش
إلـ ـ ــى الـ ـعـ ـل ــن ،ويـ ــوصـ ــي ف ـي ــه ك ـنــائــس
الـطــائـفــة «ب ـعــدم الـسـمــاح للعلمانيني
ّ
بالتكلم في الكنيسة قبل االحتفاالت
اللترجية وأثناءها وبعدها ،إال بإذن
م ــن امل ـط ــران ـ ّـي ــة ،واالم ـت ـن ــاع ع ــن إقــامــة
ّ
السياسية».
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