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سياسة
على الغالف

الجرود تعود إلى الوطن :سقوط األوهام الكبرى
حسن عليق
يوم  2آب  ،2014احتل «املقاتلون من
أجل الحرية» بلدة عرسال ،وخطفوا
جنود الجيش اللبناني وقوى األمن
الداخلي ،وقتلوا مدنيني حاولوا الدفاع
عن بلدتهم .لكن التأريخ لفترة احتالل
الجرود ،يوجب التخلي عن السردية التي
عممتها ،منذ عام  ،2011آلة إعالمية
ً
ربما لم يشهد العالم لها مثيال .فالجرود
اللبنانية التي تحررت أمس ،ليست
محتلة منذ عام  ،2014بل منذ عام
 .2011عندما اندلعت الحرب السورية،
ُ
لم يكن لبنان بمنأى عنها .وكما ف ِتحت
الحدود التركية واألردنية و«اإلسرائيلية»
(الحدود مع الجوالن السوري املحتل)
والعراقية لدعم «مقاتلي الحرية» ،أريد
للحدود اللبنانية أن تكون ممرًا إلسقاط

دمشق وحمص وما بعدهما :من
وادي خالد إلى تلكلخ ،ومن عرسال
إلى القلمون .ثمة يوم مفصلي ،صدف
أنه عشية عيد االستقالل عام .2011
يوم  21تشرين الثاني من تلك السنة،
دخلت دورية من استخبارات الجيش
إلى عرسال ،لتوقيف أحد املشتبه في
انتمائهم إلى تنظيم القاعدة ُ(يدعى
حمزة القرقوز)ُ .منعت الدورية من إتمام
ُ
واختطف الجنودُ ،
ودمرت
مهمتها،
ِ
آلياتهمُ ،
وس ِرقت أسلحتهم .وبدل
التعامل مع الحدث كاعتداء على الجيش،
ّأمن فريق  14آذار الغطاء لالعتداء على
ّ
ـ«برغي» في
املؤسسة العسكرية .وك
ّ
اآللة الضخمة التي تجندت إلسقاط
سوريا ـ ومن خلفها كل محور املقاومة
ـ ّ
أتم فريق  14آذار مهمته املطلوبة
على أكمل وجه .صارت عرسال،

وجرودها ،خارج سلطة الدولة .ومضت
شحنات السالح عبرها إلى سوريا،
بحماية رسميةّ .
توسعت رقعة سيطرة
َ
املسلحني ،على جانبي الحدود ،ومعها
كانت تكبر األوهامّ .قدر األميركيون أن
سوريا ستسقط .وبعدها ،سيبدأ العمل
إلسقاط حزب الله ،بالضغط أو بالقتال.
لم يكن األمر ّ
خفيًا .لكن آلة الدعاية
الضخمة ،كانت على الدوام تسعى إلى
وضع هذا الهدف جانبًا .أما ميدانيًا،
ُ ِّ
فالعمل نفذ كما ُرسم له :السيطرة على
الحدود اللبنانية من الجهة السورية،
لفتح طريق إلى البحر األبيض املتوسط،
بعيدًا عن محافظة طرطوس السورية،
أي عبر عكار اللبنانية .بقي هذا الهدف
ً
يراود املعارضني السوريني ،وصوال
إلى آب  ،2014يوم احتلوا ،انطالقًا من
الجرود ،عرسال البلدة .مخطط الوصول

إلى البحر كشفته الحكومة البريطانية
حينذاك ،وقائد الجيش (السابق) العماد
جان قهوجي ،والتحقيقات التي أجرتها
املؤسسة العسكرية مع اإلرهابيني.
بقيت جرود عرسال محتلة ،ومعها
جرود القاع ورأس بعلبك ونحلة...
ً
وصوال إلى الزبداني السورية .ورغم
سحبهم املظاهر املسلحة من شوارع
عرسال عام  ،2014قويت شوكة
«مقاتلي الحرية» ،فقتلوا مدنيني
لبنانيني وسوريني ظلمًا ،وأرسلوا
السيارات املفخخة ،وأطلقوا الصواريخ
على قرى لبنانية ،وذبحوا عسكريني.
لم يضعفهم سوى تحرير الجيش
السوري واملقاومة اللبنانية لألراضي
السورية املقابلة .ورغم ذلك ،بقي
تهديدهم قائمًا.
التجرد من تأثيرات آلة الدعاية الكبرى،

يكشف للناظر ما كان ُي َع ّد لسوريا،
ولبنان ،ودور الجرود في ذلك (قبل
«حادثة» القرقوز ،كانت الجرود منطلقًا
الختطاف األستونيني السبعة في
آذار  ،2011ومقرًا الحتجازهم فيها،
ثم استخدام فدية تحريرهم لتمويل
«تنظيم القاعدة» في سوريا) .كانت
األرض اللبنانية املحتلة في السلسلة
الشرقية إحدى ركائز األحالم الكبرى
بإسقاط سوريا ،ومعها كل املشرق.
لكن قتال املقاومة وحلفائها ،أثبت
ألصحاب املشروع انهم ّ
توهموا .تكفي
قراءة الوثيقة التاريخية التي أدلى بها
السفير األميركي السابق في دمشق،
روبرت فورد (صحيفة «الشرق
األوسط» السعودية يوم  19حزيران
 ،)2017لتبيان أن واشنطن ّ
توهمت ،وأن
جميع حلفائها في هذا العالم شاركوها

لبنان
خارج
«النصرة»
ٌ
الحريري عن الصفقة :إنجاز كبير
 116ه ـ ـ ــو ع ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــات الـ ـت ــي
خ ــرج ــت أم ـ ــس مـ ــن عـ ــرسـ ــال ،وع ـلــى
م ـت ـن ـه ــا ُمـ ـسـ ـلـ ـح ــو ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة
وعائالتهم إلى بلدة فليطا السورية
ف ــي الـقـلـمــون ال ـغــربــي .فـتـكــون بــذلــك
ـزء
امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن ت ـح ــر ّي ــر جـ ـ ٍ
م ــن جـ ــرود ع ــرس ــال ،وال ـت ـخــلــص من
ُ
تنظيم النصرة اإلرهابي ،قد طويت
بنجاح .الحافالت ،التي رافقتها 17
س ـي ــارة م ــن الـصـلـيــب األح ـم ــر نقلت
ً
ج ــرح ــى «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ،وصـ ـل ــت ل ـيــا
إلــى بـلــدة فليطا .وبحسب «اإلع ــام
ّ
ال ـحــربــي» ،ف ــإن أع ــداد الــذيــن غ ــادروا
من عرسال إلى إدلب هم ( 7777قتلت
«النصرة» واح ـدًا منهم قبل انطالق
القافلة) ،ينقسمون إلــى  6101نازح
وُ 116م ـس ـل ـح ــا مـ ــن بـ ـل ــدة ع ــرس ــال.
أم ـ ـ ــا م ـ ــن املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ــواق ـ ـعـ ــة خ ـ ــارج
سيطرة الجيش اللبناني في جرود
ع ــرس ــالُ ،فـخــرج ُ 1000مـسـلــح و560
نــازحــا .املـسـلـحــون ال يشملون فقط
ّ
امل ـقــات ـلــن ،ب ــل ك ــل م ــن ح ـمــل ســاحــا

سينسق الجيشان اللبناني
والسوريّ ،عبر حزب الله ،خالل
المعارك ضد «داعش»
ّ
تـ ـح ــت رايـ ـ ـ ــة «الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» ،وكـ ـ ـ ــل مــن
ّ
وكل من ّ
قد ًم لهم
ساعدهم لوجستيًا،
الخدمات استخباريًا .وإضــافــة إلى
تـسـلـيــم «ال ـن ـص ــرة» ثــاثــة مــوقــوفــن
مــن السجون اللبنانية (عبد الغني
شروف ،عبد الرحمن زكريا الحسن،
وعـ ـ ــدنـ ـ ــان م ـح ـم ــد الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـب ــي) أول
ّ
م ــن أم ـ ــس ،س ــل ــم األم ـ ــن الـ ـع ــام أم ــس
م ــوق ــوف ـت ــن ،ه ـم ــا خ ــول ــة ال ـق ـص ــاب،
وري ـ ـهـ ــام ح ـ ـمـ ــدوش .جـ ــرت الـعـمـلـيــة
بــإشــراف األمــن الـعــام ومواكبته ،مع
انـتـشــار عناصر املـقــاومــة على طول
الطريق إلــى فليطا .وقبل االنطالق،
ح ـ ــاول «أم ـ ـيـ ــر» ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة فــي
الـ ـج ــرود (س ــاب ـق ــا) أبـ ــو م ــال ــك الـتـلــي
ت ــأخ ـي ــر االن ـ ـطـ ــاق ،ف ـت ـل ـقــى ت ـحــذي ـرًا
دفـعــه إل ــى تـســريــع عملية الترحيل.
ّ
ومن املنتظر أن تسلم النصرة اليوم
خمسة أسرى للمقاومة ،فور وصول
ال ـق ــاف ـل ــة إل ـ ــى ح ـ ـ ــدود «إم ـ ـ ـ ــارة إدلـ ــب
ال ـك ـبــرى» .ونـشــر التنظيم اإلرهــابــي
أمس فيديو ُيظهر األسرى الخمسة،
وهم بصحة جيدة.
مرحلة ما بعد تحرير جرود عرسال،

ّ
ُسلمت موقوفتان إضافيتان لجبهة النصرة :خولة القصاب وريهام حمدوش (أ ف ب)

وخ ـ ـ ـ ـ ــروج «ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة» م ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان،
ّ
سيتحدث عنها األمــن العام لحزب
الـ ـل ــه ال ـس ـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه عـنــد
الثامنة والنصف من مساء اليوم.
م ــن ج ـه ـت ــه ،بـ ــدأ ُ ال ـج ـي ــش الـلـبـنــانــي
ّ
يتسلم املــواقــع امل ـحـ ّـررة ،الواقعة في
محيط وادي حميد ،والتي لم يدخلها
ُ
م ـن ــذ الـ ـ ـ ـ ـ ــ .2011وس ــتـ ـب ــاش ــر ق ـيــادتــه
ف ــي ال ـيــومــن املـقـبـلــن بــامل ـفــاوضــات
ل ـت ـن ـف ـي ــذ االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق م ـ ــع س ـ ــراي ـ ــا أه ــل
ال ـشــام ،ال ــذي يقضي بخروجهم مع
عــائــات ـهــم م ــن ع ــرس ــال إل ــى ال ــداخ ــل
السوري ،ســواء إلى مناطق في قرى

ال ـق ـل ـمــون ال ـغــربــي خــاض ـعــة لسلطة
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،وإم ـ ـ ــا فـ ــي ق ــرى
القلمون الشرقي الخاضعة لسيطرة
معارضة (يجري
مجموعات ُمسلحة
ِ
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض ،ب ــرع ــاي ــة روس ـ ـي ـ ــة ،مــن
أجــل عقد مصالحة فيها مــع الدولة
السورية) .مصادر أمنية لبنانية ،لم
تستبعد أن يبقى في لبنان مجموعة
مــن ســرايــا أه ــل ال ـشــام ،بــاتــت تأتمر
رس ـم ـيــا ب ــأوام ــر ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي،
وس ـبــق أن قــاتـلــت تنظيم «داعـ ــش»،
وس ـ ــاع ـ ــدت الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي ال ـح ـص ــول
ع ـلــى ق ــدر كـبـيــر م ــن امل ـع ـلــومــات عن

الجماعات اإلرهابية في الجرود.
االنـتـهــاء مــن املـفــاوضــات مــع سرايا
أهل الشام ،يعني بدء ّ
العد العكسي
النـ ـ ـط ـ ــاق مـ ـع ــرك ــة تـ ـح ــري ــر الـ ـج ــزء
الشمالي من جرود عرسال ،وجرود
ال ـ ـقـ ــاع ،ورأس ب ـع ـل ـب ــك ،م ــن وج ــود
خالل
«داعش» .وبات محسومًا ،أنه
ٌ
املـ ـ ـعـ ـ ــارك ،سـ ـيـ ـك ــون هـ ـن ــاك ت ـن ـس ـيــق
بــن الجيشني اللبناني وال ـســوري،
مــن خ ــال ح ــزب ال ـلــه .ول ــم تستبعد
م ـصــادر سـيــاسـيــة لـبـنــانـيــة رسمية
«إمـكــانـيــة أن يـتـحــول التنسيق بني
ال ـج ـي ـش ــن مـ ـب ــاشـ ـرًا ،ب ـع ــد ان ـط ــاق

املعركة ،بسبب الوقائع امليدانية».
ُ
ومـ ــن امل ــرج ــح أال ي ـخ ــوض الـجـيــش
ّ
اللبناني املعركة ُمنفردًا ،ألن حزب
الله والجيش السوري سيخوضان،
فــي الــوقــت عـيـنــه ،املـعــركــة مــن داخــل
األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،وعـ ـل ــى ط ــول
ال ـ ـح ـ ــدود الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ،والـ ـش ــرقـ ـي ــة،
ُوالـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـجـ ــرود .ال ـج ـب ـه ــات
ُ
امل ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة الـ ـت ــي س ــت ـف ـت ــح ،لـبـنــانـيــا
ُ
وسوريًا ،ستخفف الضغط الدفاعي
لـ «داعش» ّ
ضد الجيش اللبناني.
ً
ومواكبة لعملية التفاوض ،استقبل
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـع ــد

