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ّ
حنين الشيخ إلى دبابة أبيه
بيار أبي صعب

تنقلهم بني جانبي الحدود .وهو أمر
يوجب مستوى جديدًا من التنسيق
مــع املـقــاومــة ومــع الجيش الـســوري.
أما تجاهل االمر والسير في املعركة
ن ـح ــو ع ـم ــل مـ ــن ج ــان ــب واحـ ـ ـ ــد ،فـقــد
يؤدي الى نتائج عكسية ،في حال لم
يتمكن الجانب السوري من تضييق
الخناق أكثر .هــذا إضافة الــى أن كل
املعطيات لــدى استخبارات الجيش
تشير الــى وجــود نحو  250مسلحًا
مع عائالتهم في املنطقة اللبنانية،
وأن عـمـلـيــة قــاس ـيــة وق ـص ـفــا عنيفًا
قــد يــؤديــان الــى سقوط ضحايا بني
املدنيني ،وهــو أمــر ال يريده الجيش
اللبناني ،بعكس االميركيني الذين
يـصـ ّـرون على الحسم الـســريــع ،وهم
ال يهتمون بمصير ّ
أي مدنيني ،كما
يفعلون اآلن في العراق وفي سوريا.
املعضلة األخرى في هذه النقطة ،أنه
فيما لــو اسـتـمــر الـجـيــش فــي موقفه
املجمد للعملية الهجومية األخــرى،
بـيـنـمــا ت ــواص ــل امل ـق ــاوم ــة والـجـيــش
الـ ـ ـس ـ ــوري م ـعــرك ـت ـه ـمــا فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
املقابلة ،كيف سيكون املوقف في حال
أنـجــز الـســوريــون بــدعــم مــن املقاومة
تطهير كــل ال ـجــرود الـســوريــة؟ كيف
سيتصرف الجيش فــي حــال تجمع
كل من بقي من املسلحني في الجانب
الـلـبـنــانــي مــن ال ـج ــرود؟ ف ـمــاذا يفعل
ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ب ـه ــم؟ ه ــل يـقــود
م ـعــركــة إب ـ ــادة تـشـمـلـهــم واملــدن ـيــن؟
ه ــل ه ــو مـسـتـعــد مل ــواج ـه ــة حــاسـمــة
م ــع ج ـســم س ــوف ي ـت ـحــول ال ــى كتلة
من االنتحاريني؟ أم أن بيده خيارات
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ـث ــل عـ ـق ــد ص ـف ـق ــة إلبـ ـع ــاد
املسلحني وكشف مصير العسكريني
م ــن دون ال ـح ــاج ــة الـ ــى تـنـسـيــق مــع
دم ـ ـشـ ــق؟ فـ ـه ــل تـ ـس ــاع ــده الـ ــواليـ ــات
املتحدة على نقلهم الــى الــرقــة وديــر
الزور عن طريق تركيا أو السعودية
أو االردن ،وبالتالي يحقق الجيش
هــدفــه مــن دون الـحــاجــة الــى تنسيق
م ـبــاشــر م ــع ال ـح ـكــومــة الـ ـس ــوري ــة؟...
وهـ ـن ــا ،ربـ ـم ــا ي ـح ـت ــاج ال ـج ـي ــش ال ــى
دعـ ــم خـ ــاص م ــن تـ ـي ــار «امل ـس ـت ـق ـبــل»
وحزب «القوات اللبنانية» ملساعدته
ليس عسكريًا ،بل في معالجة ملف
املـسـلـحــن ،وبــال ـتــالــي كـشــف مصير
العسكريني.
الخطب الـنــاريــة والـشـعــر ال ينفعان
ف ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــات ،ب ـ ــل ال ـع ـق ــل
وامل ـص ـل ـح ــة فـ ـق ــط .وه ـ ــو اس ـت ـح ـقــاق
ً
ّ
يخص قيادة الجيش اللبناني أوال،
ّ
ويـخــص الحكومة اللبنانية ثانيًا،
ويـ ـخ ـ ّـص ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـنــانــي ثــال ـثــا.
وبالتالي ،فــإن الـقــرار بــأيــدي هــؤالء.
وبــأيــدي ـهــم ع ــدم ال ــرض ــوخ لضغوط
بعض القوى اللبنانية التي لم تقم
بعمل صحيح منذ قيامها ،وال لقوى
إقليمية وخارجية تعاني املأزق تلو
املأزق.
والقرار األصعب هو الذي يقوم على
ق ــراءة دقيقة للوقائع التي تقول إن
الواليات املتحدة االميركية لن تقدر
على ّادعاء االنتصار في هذه املعركة،
ول ــن ت ـكــون قـ ــادرة عـلــى اسـتـثـمــارهــا
سياسيًا مهما عــا ص ــراخ موظفي
السفارة في عوكر .وما على الجميع
ّ
التعود ،طوعًا أو غصبًا ،على زمن
إال
ليس فيه انتصار ألميركا وحلفائها،
ال فــي الـيـمــن وال فــي ال ـعــراق وال في
سوريا وال في لبنان أيضًا.

ما حدث على شاشة «أل بي سي آي» مساء
الخميس ،في برنامج مرسال غانم «كالم الناس»،
معيب ،ومقلق ،وغير مقبول .بل في منتهى الخطورة،
ّ
ويحتم علينا أن نطرح التساؤالت ،ونستخلص العبر،
ونطالب باملحاسبة .ترى هل ّ
تحن «أدما» إلى ماض
ّ
وطنية أرحب؟ ال عالقة
تليد تجاوزته إلى خيارات
ّ
ّ
بحرية التعبير والنقد ،املقدسة في
للموضوع هنا
نظرنا ،بل بإعادة االعتبار إلى «املشروع اإلسرائيلي»
ّ
ّ
اللبنانية في فترة قاتمة
االنعزالية
الذي دغدغ أحالم
من تاريخنا .هذا املشروع االنتحاري الذي كان من
ّ
أساسية من
شأنه أن يستدرج إلى الجحيم فئة
الشعب اللبناني ،بل كان من املمكن أن يأخذ البلد
ّ
كله إلى الخراب… لم يخضع بعد في لبنان ملراجعة
ّ
ّ
ّ
حقيقية ،علمًا بأنها خطوة ال بد منها لتحصني
وطنية
ّ
الوحدة الوطنية ،وبناء مستقبلنا على أسس ومبادئ
ّ
ونهائية .هناك كتب ووثائق وشهادات
جامعة وصلبة
ّ
فظيعة حول عالقة فئات وقوى وتيارات وشخصيات
لبنانية بالعدو اإلسرائيلي… ّ
ّ
لكن أسبابًا
وأحزاب
ّ
ّ
كثيرة حالت حتى اآلن دون إعادة فتح امللفات
ّ
رسميًا عندنا ،بطريقة سليمة .لقد غرقنا
الشائكة
ّ
في كوما جماعية ،وواصلنا «إعمار لبنان».
ّ
الجميل
هناك طريقتان ال ثالث لهما الستعادة بشير
ّ
إعالميًا في بلدنا؛ فإما األسلوب الدعائي الترويجي
الذي ّ
يمجده ويدافع عن أخطائه املميتة ،أو يبرر لها،
ّ
أو يتجاهلها ،أو يقدمها كـ«بطوالت» ،وإما مقاربة
ّ
ّ
عقالنية متوازنة ،تستند الى الوثائق ،وتتسع
هادئة
لكل وجهات النظر (بما فيها تلك التي تعتبر إعدامه
ً
ّ
وطنيًا) .املقاربة الثانية تدقق في الحقائق
فعال
والنتائجّ ،
تسمي األشياء بأسمائها ،وتمتلك جرأة
االعتراف بالخطأ ،والقدرة على إقناع فئة متضائلة
ً
ّ
قوميًا
من اللبنانيني ،ما زالت تعتبر بشير «بطال
للمسيحيني» ،بأن مصيره الحقيقي في مطهر
القادة الذين خذلوا شعوبهم وتعاملوا مع أعدائهم،

مثل املاريشال بيتان في فرنسا تحت االحتالل
النازي .من الواضح أن ّ
مقدم «كالم الناس» اختار
املقاربة األولى لدى تخصيصه حلقة عن «بشير
ّ
ّ
الجميل لو حكم» .بل إن الحلقة بدت كأنها تحمل
بأبلسة
أجندة سياسية واضحة يمكن اختصارها
ً
املقاومة (بدءًا بلقطات البرومو) ،بصفتها «عمالة»
ً
و«احتالال» ،وتمجيدًا غير مباشر إلسرائيل،
بصفتها «وجهة نظر» بأقل تعديل ،لكي ال نقول
ّ
و«محررة»
بصفتها «منقذة املسيحيني من اإلبادة»،
لبنان من… «الفلسطينيني والسوريني»! هل لهذا
ّ
ّ
االنعزالية ،مكانه
السردية
الخطاب الذي قامت عليه
اليوم في لبنان؟ أهي محاولة تشويش ،في لحظة
ّ
ترنح املشروع األميركي ـ اإلسرائيلي ـ الوهابي في
املنطقة؟ أم أحد بالونات االختبار التي نقع عليها في
السياسة والفن واالعالم والثقافة ،وهدفها ّ
تلمس
الهامش املتاح اليوم لخطاب يؤنسن إسرائيل ،ويجد
ّ
ّ
اللبنانية؟
«طبيعيًا» في الحياة السياسية
لها مكانًا
طبعًا مثل هذه املهزلة ال تكتمل إال ببطل
حمس ّ
ّ
الجميل .لقد ّ
مقدم
تراجيكوميدي مثل نديم
«كالم الناس» ضيفه ،وأخذه إلى منزلقات خطرة،
فإذا به ّ
يكبل والده ّ
ويورطه في معرض الدفاع عنه.
َ
َ
«عندماَ تواصل بشير مع اإلسرائيليني (ظريفة كلمة
َ
«تواصل») ،كان ذلك من أجل لبنان» .يا سالم على
هذا اللبنان! «بشير وصل إلى بعبدا على الدبابة
التي حررت لبنان من الفلسطينيني والسوريني».
ّ
ونعم التحرير! ولو ّ
«املسيحيون» مجددًا
تعرض
ِ
الصغير مانعًا من
الشيخ
يجد
فلن
اإلبادة»،
ـ«خطر
ل
ّ
«االستنجاد بإسرائيل» .هؤالء لم يتعلموا شيئًا من
ّ
الوحيد
دروس التاريخ ،وال يعرفون أنهم هم الخطر
ّ
وحسب ،بل بلبنان كله.
املحدق ليس باملسيحيني
ّ
ولحسن الحظ أن زمن العمالء ّولى ،وأن هذا الخطر
بات شبه معدوم .هؤالء لم يتعلموا شيئًا ،وما زال
بينهم من ينظر إلى «إسرائيل» بصفتها «منق ّذًا»
و«سندًا» و«حليفًا» .والخطير في األمر أن تتولى
ّ
محطة مثل  lbciتلميع هذا الخطاب البائس والترويج

يرد ّ
له .كان يكفي أن ّ
املقدم على «الكالم االسرائيلي»
لضيفه ،أن يأخذ مسافة منه باسمه واسم املحطة.
ً
ّ
عندما يريد مارسل غانم يتدخل عادة ،كما فعل
حني نعت بـ«السخفاء» من كانوا سيعترضون على
وجود شهادات إسرائيلية حذفها مكرهًا من فيلم
عرضه في إحدى حلقات «كالم الناس» عن موسيقي
لبناني! لكن ال ،بل بالعكس .لقد استحضر هذه ّ
املرة
كل التوابل الالزمة لترسيخ اتجاه الحلقة :اتصال من
مي شدياق لنعيش معها لحظات نادرة في علم
السياسة واالستراتيجيا .وذهب مرسال غانم الى
ّ
اصطياد تغريدة ثمينة ملفكر استراتيجي آخر هو
فارس سعيد الذي يرى أن الوقت حان إلقامة «صلح
مع إسرائيل» ،بدليل أن «عرفات فعلها» .ألم َتر إلى
أين انتهى عرفات يا غزال؟ وإلى أين أخذ شعبه؟
ّ
«السياديون» فرجة! خسارة أن مرسال لم
هؤالء
ّ
يجد تغريدة ألفيخاي أدرعي يتغزل فيها بصديق
ّ
الجميل!
إسرائيل الكبير بشير
ّ
كانت غريبة حفلة الهذيان ومقززة .أمام النائب
البرتقالي فريد الخازن الذي «بقي محايدًا» حسب
تعبيره ،عاجزًا عن محاججة «الفلتة» الذي أمامه،
أو الكسر بخاطره .ال نعرف إذا كان حزب الكتائب
ّ
يتبنى أطروحات نائبه في املوضوع االسرائيلي.
ّ
بل إن ّ
اللبنانية نفسها تتفادى الخوض في
القوات
وحول العالقة بإسرائيل ،أو استعادة املاضي العكر.
كنا ّ
نظن أن زمن أرييل شارون في مطعم Au
ّ
األشرفية خرج من رؤوس
 Vieux Quartierفي
قيادات اليمني االنعزالي إلى غير رجعة .لكن هناك
من ال يخجل به ،على ما يبدو ،ومن هو مستعد
إلعادة ّ
الكرة «إذا لزم األمر» .ما حدث على شاشة
 lbciمساء الخميس ،في برنامج مرسال غانم
«كالم الناس» ،غير مقبول .وال بد من محاسبة
ّ
ّ
وشعبية .فإما أن يسحب نديم
ودستورية
سياسية
ّ
الجميل كالمه عن إسرائيل ،ويؤكد على كونها عدوًاّ
ً
ً
ُ
ومحتال وقاتال ،وإما أن ترفع الحصانة عنه ويحاكم
بتهمة الخيانة.

المشهد السياسي

ّ
المرحلة الرابعة من تحرير الجرود ...في غضون أيام
بعد الـنـجــاح فــي طــرد إرهــابـ ّـيــي تنظيم
«داعش» من ُمعظم املساحات اللبنانية
ّ
ّ
التي كــان يحتلها ،علمت «األخـبــار» أن
الجيش اللبناني يستعد للبدء باملرحلة
الرابعة والنهائية من املعركة التي أطلق
عـلـيـهــا تـسـمـيــة «ف ـج ــر ال ـ ـجـ ــرود» ،على
أن تنطلق «ف ــي غـضــون أيـ ــام» ،بحسب
مـ ـص ــادر م ـع ـن ـيــة .وقـ ــد أع ـل ـنــت مــديــريــة
ّ
الـتــوجـيــه أم ــس أن الـجـيــش قـصــف «مــا
تبقى من مراكز تنظيم داعش اإلرهابي
في وادي مرطبيا ،واستهدف تحركات
االرهــابـيــن وتجمعاتهم ،مــا أسـفــر عن
سقوط عدد من اإلصابات في صفوفهم،
ُ
ف ـي ـمــا ت ـت ــاب ــع الـ ـق ــوى ال ـب ــري ــة تـضـيـيــق
الخناق عليهم» .يأتي ذلك ،في وقت بات
ّ
إرهابيو «داعــش» ُمحاصرين على
فيه
َ
جانبي الحدود اللبنانية ـ السورية في
رق ـعــة ج ـغــراف ـيــة ض ـي ـقــة ،ب ـعــد أن تمكن
حــزب الله والجيش الـســوري أيضًا من
تـحــريــر ال ـجــزء األك ـبــر مــن األرض الـتــي
ّ
ّ
عمليًا
ك ــان «داعـ ــش» يـحـتــلـهــا ،وأنـهـيــا
وجوده في شمال وجنوب وشرق جرود
ال ـجــراج ـيــر وق ـ ــارة وال ـب ــري ــج ال ـســوريــة،
املقابلة لجرود عرسال والفاكهة ورأس
بـعـلـبــك وال ـق ــاع لـبـنــانـيــا ،فـيـمــا ُيسيطر
اإلره ــابـ ـي ــون ع ـلــى امل ـن ـط ـقــة ال ــوس ـط ــى ـ
الغربية في جرود قارة ،املقابلة للجرود
اللبنانية ،والتي تحوي كثافة إرهابيني
ُم ـقــارنــة بـمـســاحــة املـنـطـقــة .عـلــى الــرغــم
مــن ذل ــك ،ضــاقــت حــركــة ال ــدواع ــش ،بعد
أن سيطر حــزب الله والجيش السوري
منذ بدء املعارك على معابر :سن فيخا
(ي ـص ــل ج ـ ــرود ب ـل ــدة ال ـب ــري ــج ال ـســوريــة

بالحدود اللبنانية) ،ميرا (يصل جرود
قارة بالبريج ،ويتصل بمعبر سن فيخا
ومـنــه إلــى ج ــرود الـقــاع وراس بعلبك)،
رأس الـشــاحــوط (يـبــدأ مــن ج ــرود قــارة،
لـيـصــل إل ــى ال ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة) ،معبر
الـ ــزمـ ــرانـ ــي (يـ ــربـ ــط ج ـ ـ ــرود ال ـج ــراج ـي ــر
بـ ـج ــرود عـ ــرسـ ــال) ،أبـ ــو ح ــدي ــج (ي ــرب ــط
ج ـ ــرود الـ ـج ــراجـ ـي ــر ب ـ ـجـ ــرود عـ ــرسـ ــال)،
إضــافــة إلــى سيطرة املـقــاومــة والجيش
السوري على مرتفع ضليل الفاخورية،
ووادي الحمام ،وأطــراف مرتفع ضهور
ال ـخ ـشــن م ــن ال ـج ـهــة الـ ـس ــوري ــة ،وس ــرج
ال ـق ــوام ـي ــع ،وس ـه ــل ،وخ ــرب ــة مــرطـيـســة،
وسهل الفاخورية ،غرب جرد البريج عند
الحدود السورية اللبنانية في القلمون
الـغــربــي ،وكــذلــك عـلــى قــرنــة تــم امل ــال في
املحور الجنوبي لجرود القلمونّ .
التقدم
امليداني دفع عددًا من اإلرهابيني ،داخل
األراضــي السورية ،إلــى تسليم أنفسهم
لحزب اللهُ ،مشترطني عدم تصويرهم.
وتـخـتـلــف الـنـظــرة إل ــى املــرحـلــة الــرابـعــة
م ــن عـمـلـيــة تـحــريــر الـ ـج ــرود ،إذ يعتقد
ّ
الـبـعــض بـ ــأن امل ـعــركــة سـتـكــون قــاسـيــة،
بـسـبــب ال ـع ــوام ــل ال ـج ـغــراف ـيــة الـصـعـبــة،
ّ
فيما تقول مصادر أخرى إن اإلرهابيني
سينسحبون إلــى داخ ــل ســوريــا ،حيث
لــديـهــم مــواقــع حصينة ،كحليمة ق ــارة،
ّ
التقدم البري.
فور بدء الجيش عملية
مديرية التوجيه قد أعلنت أمس
وكانت
استشهاد ُاملجند ّ
املمددة خدماته ياسر
حيدر أحمد ،بعد ّ
تعرض آلية عسكرية
فــي ج ــرود رأس بعلبك إلط ــاق نــار من
جهة اإلرهابيني.

ّ
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،شـ ــنـ ــت ال ـس ـف ـي ــرة
األم ـي ــرك ـي ــة لـ ــدى األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة نـيـكــي
هيلي هجومًا على قائد القوات الدولية
ف ــي ل ـب ـنــان ال ـج ـن ــرال اإلي ــرل ـن ــدي مــايـكــل
ً
ً ّ
بيريُ ،معتبرة أن قواته «ال تؤدي عمال
ً
ُ
فعاال ضد جماعات متشددة مثل حزب
ّ
ُ
الـ ـل ــه» .وق ــال ــت إن ب ـي ــري ي ـظ ـهــر «ع ـج ـزًا
ُمــزعـجــا عــن الفهم بـشــأن أنشطة سالح

ّ
سلم عدد من اإلرهابيين
أنفسهم إلى المقاومة
داخل األراضي السورية

(أ ف ب)

الجماعة» ،لذلك ال ُب ّد «من تغييرات في
اليونيفيل» .ويندرج تصريح هيلي في
ُ
إط ــار الـضـغــوط الـتــي ت ـحــاول الــواليــات
املتحدة األميركية وإسرائيل ،منذ فترة،
ممارستها على مجلس األمــن مــن أجل
تـعــديــل مـهـ ّـمــة ق ــوات ال ـط ــوارئ الــدولـيــة
العاملة فــي لبنان ،لتتحول إلــى حرس
حدود إلسرائيل ،من دون أن ينجحا في
محاولتهما .وقــد اتهمت هيلي القائد
اإليرلندي ،خــال جولة شمال فلسطني
املحتلة قبل نحو شهرين ،بالتغاضي
ع ــن ن ـشــاطــات ح ــزب ال ـلــه ف ــي ال ـج ـنــوب.
فــي املـقــابــل ،تسكت املـنــدوبــة األميركية
ع ــن ال ـخ ــروق ــات االســرائ ـي ـل ـيــة لـلـسـيــادة
اللبنانية؛ فقد أعلنت مديرية التوجيه
ّ
ف ــي ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ،أم ـ ــس ،ع ــن أن
زورق ــا حــربـ ّـيــا تابعًا لـلـعـ ّـدو خــرق املياه
اإلقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
ملسافة حوالى  205أمتار وملدة  6دقائق.
وخــرقــت طــائــرتــان شــراعـيـتــان األج ــواء
اللبنانية من فوق بلدة كفركال ،وحلقتا
ّ
ع ـل ــى ع ــل ــو م ـن ـخ ـفــض ف ــوقـ ـه ــا .وق ــام ــت
ط ــائ ــرة اس ـت ـط ــاع إســرائ ـي ـل ـيــة بتنفيذ
ط ـ ـيـ ــران دائـ ـ ـ ــري ف ـ ــوق م ـن ــاط ــق ب ـع ـب ــدا،
طائرة
وبيروت وضواحيها ،ثم خرقت ّ
مماثلة األجــواء من فوق رميش ونفذت
طيرانًا دائريًا فوق مناطق رياق وبعلبك
والهرمل .وآخر النشاطات اإلسرائيلية
أمــس كــان خــرق طائرة معادية األجــواء
اللبنانية مــن فــوق بـلــدة علما الشعب،
ّ
ونـ ــفـ ــذت ط ـي ــران ــا دائـ ــريـ ــا فـ ــوق مـنــاطــق
الجنوب.
(األخبار)

