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المشهد السياسي

الجيش يستعد لطرابلس والجميع يلتزم القــ
لم َّ
تحدد بعد الساعة الصفر لتنفيذ الخطة األمنية في
طرابلس ،لكن الجيش يواصل استعداداته لذلك .املواقف
الطرابلسية تشير إلى أن غالبية القوى السياسية ملتزمة الرضوخ
في عاصمة الشمال .وحده أسامة منصور ،أمير إحدى
لقرار التهدئة
ّ
املجموعات ،يهدد بالتمرد وخوض معركة ضد املؤسسة العسكرية
صورة األيام
ترقد طرابلس على الجمرّ .
القليلة املقبلة ضبابية .ي�ت��رق��ب بعض
أبناء املدينة معركة تعادل في قساوتها
أح � � ��داث ن �ه��ر ال � �ب� ��ارد أو ت ��زي ��د ع �ل �ي �ه��ا.
م �س �ل �ح��و ال � �ش� ��وارع ب� � ��دأوا ي �ح �ك��ون ع��ن
تسوية جرت على حساب دمائهم .وإزاء
ذل��ك تنقسم امل��واق��ف .ت�ت�ح��دث األك�ث��ري��ة
ّ
عن رفع الغطاء عن املخلني باألمن ،فيما
يذهب آخرون إلى إعالن النفير ملواجهة
م � ��ن ي� �ش� �ن ��ون ال� � �ح � ��رب «ع� �ل� �ي� �ن ��ا وع �ل ��ى
ال �ط��ائ �ف��ة» .أج� � ��واء ق � ��ادة امل� �ح ��اور تشي
ب��أن ال �ق��رار ج � ّ�دي .م �ص��ادر ه ��ؤالء تؤكد
�اض في تنفيذ الخطة
لهم أن الجيش م� ٍ
األمنية .أم��ا اإلخ��راج املحتمل ،فتختلف
سيناريواته .هنا ّ
توجه األنظار باتجاه
جبل محسن .هل ُيعقل أن يوقف الجيش
امل � �س� ��ؤول ال �س �ي��اس��ي ل �ل �ح��زب ال �ع��رب��ي
الديمقراطي رفعت عيد؟ تساؤل ُسرعان
ما يجيب عنه قادة املجموعات املسلحة
في طرابلس بالنفي .يقولون إن عيد أفرغ
منزله من السالح ،وغادر (أو سيغادر في
لحطة) الجبل إلى خارج لبنان ،لكي
أي ّ
يتجنب توقيفه ً
بناء على قرار قضائي.
وبحسب االتصاالت التي أجريت امس،
يبدو واضحًا أن حلفاء عيد لن يغطوه.
وف��ي املقابل ،يلتزم تيار املستقبل ،كما
غالبية املكونات السياسية في طرابلس،
قرار السعودية والرئيس سعد الحريري
ب �ض �ب ��ط االم � � ��ن ف � ��ي ط� ��راب � �ل� ��س ،ووق � ��ف
ُ
املعارك العبثية التي تخاض في املدينة.
ّ
وي �ج��ري ت� ��داول م�ع�ل��وم��ات ت �ت �ح��دث عن
دخ ��ول ال�ش�ي��خ س��ال��م ال��راف�ع��ي ع�ل��ى خط
امل�ف��اوض��اتُ .ينقل أن الرافعي ف��ي صدد
ط ��رح م �خ��رج ي �ّق��وم ع �ل��ى ت�س�ل�ي��م بعض
الجيش.
املطلوبني لتجنب املواجهة مع
ّ
أم ��ا ق� ��رار ق� ��ادة امل� �ح ��اور ال ��ذي ��ن ت�ت� ّك��ث��ف
اجتماعاتهم ،فتكشف املعلومات أن��ه لم
ُي�ح�س��م ب�ع��د .ان�ق�س��م ه ��ؤالء ب�ين مطالب
ّ
ومتحمس لها،
بتجنيب املدينة املواجهة
الترجيحات األمنية تقول إنهم
علمًا أن
ّ
س�ي�خ�ت��ارون تجنبها .العقبة ال��وح�ي��دة
الباقية هي ّأحد أبرز قادة املحاور أسامة
منصور امللقب ب�ـ«أب��و عمر» ،واملعروف
ب �ك��ون��ه امل �م �ث��ل األب � ��رز ل�لإس�لام �ي�ين بني
قادة املحاور .ينقل عن الرجل استعداده
للمواجهة مع الجيش .أما أسباب اللجوء
إلى هذا الخيارّ ،
فيردها مقربون منه إلى
«عدم ترك الجيش خيار ثالث ملجموعته
بحشرهم بني تسليم أنفسهم أو القتال،
ل��ذا اخ �ت��اروا املّ��واج�ه��ة» .وي��رى املقربون
م ��ن م �ن �ص��ور أن� ��ه «ب �ع��د إن �ه ��اء ال�ح�ص��ن
ّ
وال��زارة ويبرود في سوريا ،اتخذ القرار
ب�ض��رب ط��راب �ل��س» ،م�ح� ّ�م�ل�ين مسؤولية
اشتعال الوضع للجيش «الذي لم يترك
مخرجًا الئقًا لنا».
في مقابل باب ّ
التبانة يقف جبل محسن،
ً
وأه �ل��ه ال��ذي��ن ي�ع�ي�ش��ون ح ��اال م��ن خيبة
ّ
األم� � ��ل .ي �ت �ح��دث��ون ع ��ن ت �خ��ل��ي ال�ح�ل�ف��اء
ع�ن�ه��م .تنقل أوس ��اط ع�ي��د اس �ت �ي��اءه من
«غ�س��ل الحلفاء أي��دي�ه��م منه وم�س��اوات��ه
بقادة املحاور كعلوكي وغيره ،فيما هو
زعيم طائفة ال قبضاي زاروب».
وع �ق��د م �س��اء أم ��س اج �ت �م��اع ف��ي مسجد
ال��رش��وان��ي ب�ين فعاليات وق��ادة املحاور
ف��ي ال�ت�ب��ان��ة ،وه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�م��اء املسلمني.
وص � ��درت وث �ي �ق��ة ع ��ن امل�ج�ت�م�ع�ين أك ��دت
«رف � ��ض ال �ع �ب��ث ب��أم��ن م��دي �ن��ة ط��راب �ل��س
واالن� �ج ��رار إل ��ى امل �ع��ارك ال�ع�ب�ث�ي��ة» ،كما
رف � �ض� ��ت «ال � �ت � �ع � ��رض ل� �ل� �ق ��وى األم� �ن� �ي ��ة
وال�ع�س�ك��ري��ة وال �ص��دام م�ع�ه��ا ،وامل�ظ��اه��ر
امل � �س � �ل � �ح� ��ة رف � � �ض � ��ا ق� � ��اط � � �ع� � ��ا» .وأع � �ل� ��ن
امل �ج �ت �م �ع��ون «رف � ��ع ال �غ �ط��اء ع ��ن ك ��ل م��ن
ي� �خ ��ال ��ف ه � ��ذه ال ��وث� �ي� �ق ��ة ،وأن ي�ت�ح�م��ل

سالم يعفي عرموني
حاملا طلب رئيس الصندوق املركزي للمهجرين فادي عرموني من رئيس
ّ
الحكومة تمام سالم ،قبل يومني ،إعفاءه من مهماته ،وافق األخير ،وكلف
على ال�ف��ور ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ص�ن��دوق حسن بحصلي رئ��اس��ة الصندوق.
ّ
وتقول مصادر مطلعة إن قبول اإلعفاء والتكليف غير قانونيني ،ألن ذلك
من صالحية مجلس ال��وزراء ،مع العلم ب��أن والي��ة هيئة إدارة الصندوق
انتهت في كانون الثاني  ،٢٠٠٥وواصلت عملها بدافع االستمرارية .وقد
حضرت مفوضة الحكومة ميرفت عيتانيّ ،
املقربة من األمني العام ملجلس
الوزراء سهيل بوجي ،الى الصندوق لإلشراف على عمل الصندوق ودعم
بحصلي .وعلم أن بحصلي دعا ،فور تسلمه مهماته ،الى اجتماع ملجلس
إدارة الصندوقُ ،عقد أول من أمس ،مع العلم بأن الدعوة مخالفة للقانون،
لكونها أتت قبل يوم واحد من موعد االجتماع ،فيما ُيفترض أن تجري
قبل ثالثة أي��ام .أم��ا األه��م ،فهو أن مجلس االدارة فقد نصابه القانوني،
إذ لم يبق فيه س��وى أربعة أعضاء من أص��ل تسعة هم بحصلي (تيار
املستقبل) ونديم نمور وأحمد محمود (من الحزب االشتراكي) وجيلبير
مرعب ،فيما خرج منه خمسة أعضاء .وبحث االجتماع في ّ
بت مناقالت
وتعيينات جديدة وهيكلة الصندوق ،ما يطرح عالمات استفهام حول
دور مجلس ال��وزراء الغائب كليًا عن ملف الصندوق ،ال��ذي يدير حركة
أموال تقدر بماليني الدوالرات.

مسؤولية أفعاله املتفردة».
في املوازاة ،أعلن عيد في اتصال مع قناة
«أو ت��ي ف��ي» أن��ه «ع�ن��دم��ا ي�ج��ري تسليم
ّ
املطلوبني في ّ
التبانة ّسنسلم مطلوبي
ال�ج�ب��ل» .وش � ّ�دد ع�ل��ى أن ��ه «م�م�ن��وع على
أي فرد من الطائفة العلوية رفع السالح
ب��وج��ه ال�ج�ي��ش ،ح�ت��ى ل��و ج��رى تسطير
استنابة قضائية بحقي وتوقيفي».
إل � ��ى ذل� � ��ك ،أش � � ��ارت م� �ص ��ادر م �ت��اب �ع��ة ل�ـ
«األخبار» إلى انه لم تحدد بعد الساعة
ال �ص �ف��ر الن� �ط�ل�اق ال �خ �ط��ة األم� �ن� �ي ��ة ،ف��ي
انتظار استكمال الجيش إع ��داد القوى

العسكرية التي ستنتشر ف��ي طرابلس،
وخصوصا أن الجيش يحتاج إلى املزيد
من التعزيزات واستقدام ق��وى إضافية،
وه��و م��ا ك��ان ق��د تبلغه مجلس ال ��وزراء
أول م��ن ام ��س .ول�ف�ت��ت امل �ص��ادر إل��ى ان��ه
لدقة ال��وض��ع «تتولى ال�ق��وى السياسية
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة االت � �ص � ��االت
السياسية ف��ي ط��راب�ل��س ،إن لجهة بعل
محسن أو باب التبانة ،من اجل تسهيل
ع �م��ل ال� �ق ��وى االم� �ن� �ي ��ة ،وخ �ص��وص��ا ف��ي
ال �ش��ق امل�ت�ع�ل��ق ب��ده��م م �خ��ازن األس�ل�ح��ة
وت� �ن� �ف� �ي ��ذ االس � �ت � �ن� ��اب� ��ات ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة».

بكركي ال تريد تنصيب
رئيس في آخر دقيقة
وﻻ يتمتع بالحد األدنى
من المواصفات

وأشارت في هذا اإلطار إلى أن اغتيال كل
من املؤهل أول فادي الجبيلي ،والرقيب
بطرس البايع «كان بمثابة جرس انذار
للجيش وال �ق��وى األم�ن�ي��ة عشية تنفيذ
الخطة ،مما ضاعف من التدابير املتخذة
قبل البدء بعملية االنتشار ،وخصوصا
بعد العبوة التي استهدفت الية عسكرية
قبل أيام».
من جهة أخرى ،افادت مصادر سياسية
وامنية أن موضوع تطويع املسلحني في
الجيش لم يكن بندا مطروحا في الخطة
األم� �ن� �ي ��ة ،وه � ��و ج � ��اء م ��ن خ � ��ارج س �ي��اق

طرابلس عشية تنفيذ الخطة :القتل متــو
عشية البدء بتنفيذ
األمنية في
الخطة
ّ
طرابلس ،املرجح فجر
غد ،تواصل استهداف
القوى األمنية .فبعد
اغتيال مؤهل في الجيش،
أول ّ من أمس ،اغتيل أمس
مؤهل في قوى األمن ،ما
طرح تساؤالت عما إذا
كانت هذه رسائل إلى من
سينفذ الخطة

طرابلس ـ األخبار
ت� ��واص� ��ل ف� ��ي ط ��راب� �ل ��س ،ل �ل �ي��وم
الثالث ،مسلسل االغتياالت التي
ت �س �ت �ه��دف م ��واط� �ن�ي�ن م� ��ن ج�ب��ل
م �ح �س��ن وع �ن��اص��ر م ��ن ال�ج�ي��ش
اللبناني وق��وى األم��ن الداخلي،
األم � � ��ر ال � � ��ذي أش � � ��اع أج � � � � ً
�واء م��ن
ال�ق�ل��ق ،غ ��داة إع�ل�ان خ�ط��ة أمنية
جديدة في املدينة.
فبعد اغتيال حسن مظلوم ،أحد
س�ك��ان ج�ب��ل م�ح�س��ن ،ف��ي طريق
ع� ��ودت� ��ه م� ��ن ع �م �ل��ه ف� ��ي ب� �ي ��روت
األربعاء املاضي ،واغتيال املؤهل
ف��ي ال �ج �ي��ش ف� ��ادي ج�ب�ي�ل��ي ،في
محلة ب��اب ال��رم��ل أول م��ن أم��س،
اغ �ت �ي��ل أم � ��س امل� ��ؤه� ��ل ف� ��ي ق��وى
األمن الداخلي بطرس البايع في

محلة ّ
القبة ،وهو في طريقه من
منزله في زغرتا إلى مركز عمله
في طرابلس.
وف� ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل ،أن م�س�ل�ح�ين
أط�ل�ق��وا ال�ن��ار ع�ل��ى ال�ب��اي��ع ،عند
ال �خ��ام �س��ة وال �ن �ص��ف ص �ب��اح��ًا،
أث � � �ن� � ��اء ق � �ي � ��ادت � ��ه س � �ي � ��ارت � ��ه ف��ي
ط�ل�ع��ة م �ش��روع ال�ق�ب��ة ـ�ـ�ـ مجدليا
(زغ � ��رت � ��ا) ،م ��ا ّأدى إل� ��ى م�ق�ت�ل��ه
على الفور وسقوط السيارة في
مجرى نهر أب��و علي .وحضرت
ق� � ��وة م � ��ن ال� �ج� �ي ��ش وال �ص �ل �ي ��ب
األحمر عملتا على سحب الجثة
م��ن ال �س�ي��ارة .فيما ق�ط��ع أق��رب��اء
البايع طريق مجدليا ـــ طرابلس
اح� � �ت� � �ج � ��اج � ��ًا ع� � �ل � ��ى اغ � �ت � �ي� ��ال� ��ه،
وط � ��ال� � �ب � ��وا األج � � �ه � � ��زة األم� �ن� �ي ��ة
ب �ت��وق �ي��ف امل �ع �ت ��دي ��ن وس��وق �ه��م

ّ
ل� �ل� �ع ��دال ��ة .ف �ي �م ��ا ش� � ��ن ال �ج �ي��ش
حملة دهم في محلة أبي سمراء
بحثًا عن مشتبه فيهم ،وأوق��ف
شخصني سوريني.
وأث ��ار اس�ت�ه��داف عناصر أمنية
ف � ��ي ال � �ي� ��وم �ي�ن امل� ��اض � �ي �ي�ن ق �ل �ق��ًا
ّ
كبيرًا في املدينة .وأكدت أوساط
س �ي��اس �ي��ة م �ت��اب �ع��ة ل �ـ«األخ �ب ��ار»
أن«تكليف الجيش تنفيذ الخطة
األم � ّن �ي��ة ف ��ي ط��راب �ل��س ب� ��ات من
املسلمات وال رجوع عنه» .لكنها
ّ
ح ��ذرت ،ف��ي امل�ق��اب��ل ،م��ن أن��ه «إذا
ّ
ل��م ت�ط��ب��ق ال�خ�ط��ة امل�ط�ل��وب��ة ،ف��إن
طرابلس ولبنان كله سيذهبان
إلى الفوضى»ّ .
ف� ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،ف ��ض� �ل ��ت م� �ص ��ادر
س �ي ��اس �ي ��ة أخ � � ��رى ال � �ت� � ّ
�ري� ��ث ف��ي
ال�ح�ك��م ع�ل��ى ال�خ�ط��ة ف��ي ان�ت�ظ��ار

